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با بهرهبرداری از فاز  2فوالدسازی شرکت فوالد کاوه جنوب کیش
و تکمیل ظرفیت تولید کارخانجات فوالدسازی صورت خواهد گرفت:

2,400,000تن
در مسیر جهش تولید

؛

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
 210تنی فوالدسازی

ســال رونــق تولیــد( )1398بــرای 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.
 SKSدر ایــن ســال بــه عنــوان پنجــاه و ششــمین شــرکت برتــر کشــور و در فهرســت شــرکت هــای پیشــرو ایــران طبــق ارزیابــی
 IMI100معرفــی شــد و دوبــاره در جایــگاه تولیدکننــده و صادرکننــده ســرآمد اســتانی و ملــی ،موفقیــت هــای خــود را تــداوم
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  1399نیــز 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.

مهندس دهاقین ،مدیرعامل شرکت فوالد کاوه جنوب کیش خبرداد؛

تولید ماهانه شمش
در فروردین 1399
از ظرفیت اسمی فراتر رفت
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بــا ســپاس از همــکاری آقایــان :مجیــد پیــرو اصفیــاء ،مصطفــی معینــی،
ســعید مدنــی ،احمــد اونــق ،علــی حبیبــی ،مرتضــی مریــدی ،حامــد
ســلطانی ،مقــداد بنــام ،ســعید ســتودگان ،ابراهیــم مهرانــی ،محمــد
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

مطلــق ،ناصــر ترکــی زاده ،محمــد امیــن پوراشــرف و میثــم کلهــری

نشــانی :بندرعبــاس ،کیلومتر 13بزرگراه شــهید رجایی ،منطقه ویــژه اقتصادی

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

مدیــر عامــل هلدینــگ کاوه پــارس از تهیــه  4هــزار و  300بســته
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
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توزیع  4300بسته غذایی در مناطق محروم هرمزگان

مکانیزم فروپاشی گندله سنگآهن

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

کارکنــان شــرکت فــوالد کاوه جنــوب
کیــش در ســال  1398بــا ارائــه 17
مقالــه در رویدادهــای علمــی گام
بلنــدی در راســتای تحقیــق و توســعه
برداشــتند .از ایــن تعــداد  9مقالــه
در ســمپوزیوم فــوالد 4 ،مقالــه در
پنجمیــن کنفرانــس بیــن المللــی
مهندســی ســاخت و تولیــد 3 ،مقالــه در
اولیــن کنفرانــس ملــی ریختــه گــری مــداوم فــوالد و یــک مقالــه نیــز
در  iMat 2019بــه صــورت پوســتر و شــفاهی ارائــه شــده اســت ...
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الســام فرمودنــد :هــر كــس خشــم خــود را از مــردم بــاز دارد،
امــام موســی کاظــم علیــه ّ
خداونــد عــذاب خــود را در روز قيامــت از او بــاز مــى دارد.

اخبار بنیاد و هلدینگ

2

دکتر آل اسحاق تاکید کرد:

فتاح در رزمایش مواسات و همدلی مومنانه اعالم کرد:

ضرورت توجه به زنجیره

توزیع  500هزار بسته معیشتی توسط بنیاد مستضعفان

ارزش تولید فوالد

رئیــس هیــات مدیــره شــرکت هلدینــگ گســترش صنایــع معدنــی
کاوه پــارس بــر ضــرورت توجــه بــه زنجیــره ارزش تولیــد فــوالد تاکید
کــرد و گفــت :در ایــن راســتا ،تنهــا بــه منفعــت تولیــد آخــر خــط
توجــه نشــود ،بلکــه بــه مراحــل گام نخســت از جملــه اســتخراج نیــز
نــگاه ویــژهای شــود .دکتــر یحیــی آلاســحاق در دهمیــن همایــش و
نمایشــگاه چشــم انــداز صنعــت فــوالد و ســنگ آهــن ایــران بــه ارائه
توضیحاتــی درخصــوص جایــگاه داخلــی و جهانــی فــوالد پرداخــت
و افــزود :بــا توجــه بــه آمــار ارائــه شــده ،بالــغ بــر ۵۵میلیونتــن
ســرمایهگذاری در حوزههــای مختلــف زنجیــره تولیــد فــوالد از جملــه
کنســانتره ،معــدن ،آهــن اســفنجی ،گندلــه و دیگــر حوزههــا صــورت
گرفتــه اســت ولــی در ایــن میــان بحــث مهــم نبــود تــوازن در زمینــه
تولیــد و فــروش اســت .وی ادامــه داد :چنانچــه تمامــی طرحهــای
توســعهای نیــز عملیاتــی شــود ،در زمینــه تولیــد بــا چالشهــای
روبــهرو هســتیم .ایــن در حالــی اســت کــه در شــرایط کنونــی
چالشهایــی کــه در زمینــه صــادرات بــه وجــود آمــده موجــب شــده
در زمینــه فــروش محصــوالت تولیــدی نیــز بــه مشــکل بــر بخوریــم.
آلاســحاق 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 دقیقتــر بایــد یــک همدلــی ایجــاد شــود.
وی گفــت :بایــد تضــاد منافــع حاکمیتــی ،دولــت و بخــش خصوصی
مرتفــع شــود .تــا زمانیکــه شــاخصهای منفعتــی یکــی نشــود،
سیاســتهای اجرایــی یکــی نشــود ،عــزم و تصمیمگیــری یکــی
نشــود ،هیــچ مــوردی بــه مرحلــه اجــرا و فعالســازی تبدیــل نخواهد
شــد .رئیــس هیــات مدیــره هلدینــگ گســترش صنایع معدنــی کاوه
پــارس در ادامــه بــا بیــان ایــن پرســش کــه در شــرایط کنونــی کــه
صــادرات بــا مشــکل مواجــه اســت ،چــه بایــد کــرد؟ پاســخ داد:
یــا بایــد تولیــد کاهــش یابــد یــا تولیــدات انبــار شــود کــه تمامــی
ایــن مــوارد هزینــه در پــی دارد .در ایــن میــان مناس ـبترین 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 طرحهــای 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 .آلاســحاق در ادامــه توجه به زنجیــره ارزش
تولیــد فــوالد را از دیگــر مــوارد مهــم در توســعه ایــن حوزه دانســت و
گفــت :در ایــن راســتا نمیتــوان منافــع یــک حــوزه را فــدای منفعــت
دیگــری کــرد و بایــد بــه کل ایــن زنجیــره توجــه شــود .وی در ادامــه
افــزود :بایــد یــک جریــان مناســبی ایجــاد شــود ،منافــع تمامــی
فعــاالن ایــن حــوزه منصفانــه و بــا مالحظهگــری عملیاتــی شــود .تنها
بــه منفعــت تولیــد آخــر خــط توجــه نشــود ،بلکــه بــه مراحــل گام
نخســت از جملــه اســتخراج نیــز نــگاه ویــژهای شــود .آلاســحاق در
ادامــه بــا اظهــار ایــن مطلــب کــه در ایــن صــورت همگــی منفعــت
کســب میکنیــم ،گفــت :الزمــه دســتیابی بــه ایــن هــدف تشــکیل
شــورای واقعــی از پیشکســوتان و فعــاالن حــوزه اســت تــا بتــوان
ترســیمی دقیــق و حرفـهای از آینــده ،منافــع و توســعه فــوالد صورت
گیــرد .وی در ادامــه یکــی دیگــر از مــوارد مهــم را ایجــاد تنــوع در
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 .آلاســحاق ادامــه داد :در راســتای تحقــق
ایــن امــر میتــوان در کنــار هــر واحــد تولیــدی ،یــک بخــش بــرای
تولیــد طرحهــای خــاص فــوالد ایجــاد کــرد.
منبع :سایت دنیای بورس

رئیــس بنیــاد مســتضعفان از توزیــع  500هزار بســته حمایتــی ارزاق و
نقــدی توســط ایــن بنیــاد در سراســر کشــور خبــر داد و گفــت :ایــن
بســته هــای حمایتــی شــامل  200هــزار بســته ارزاق و  300هــزار کارت
ً
جمعا ارزشــی بالــغ بــر  100میلیارد
هدیــه  200هــزار تومانــی اســت کــه
تومــان دارد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بنیــاد مســتضعفان ،ســید پرویــز فتــاح
در حاشــیه بازدیــد از رزمایــش مواســات و همدلــی مومنانــه بــا
اعــام خبــر تامیــن  500هــزار 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 انقالبــی ،تامیــن  500هــزار بســته
غذایــی بــرای نیازمنــدان سراســر کشــور را متقبــل شــد .وی بــا بیــان
اینکــه  100میلیــارد تومــان بــرای تامیــن ایــن بســته هــای غذایــی از
ســوی بنیــاد مســتضعفان تخصیــص داده شــده اســت ،اضافــه کرد:
بــر اســاس هماهنگــی هــای انجــام شــده ،بنیــاد مســتضعفان 200
هــزار بســته غذایــی کــه ارزش هــر بســته بیــش از  200هــزار 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  300هــزار خانــوار
نیازمنــد دیگــر نیــز کارت خریــد  200هــزار تومانــی در نظــر گرفتــه
اســت .بــه گفتــه فتــاح ایــن بســته هــای غذایــی بــر اســاس
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:
ایــن بســته هــای غذایــی قــرار اســت در اختیــار کمیتــه امــداد،
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
تــا بــرای مضاعــف شــدن همدلــی ،بنیــاد مســتضعفان بــه میــزان
کمــک مردمــی جمــع آوری شــده توســط گــروه هــای جهــادی ،بــه
کمــک هــا اضافــه کنــد .فتــاح در ادامــه بــا بیــان اینکــه بنیــاد
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 بالعــوض 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
کشــور ،بــا تمــام قــوا بــه میــدان آمــده و هیــچ حــدی هــم بــرای
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.

مهندس اتابک مدیر عامل هلدینگ کاوه پارس اعالم کرد:

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

مدیرعامــل هلدینــگ کاوه پــارس بــا اشــاره بــه رکوردزنــی فــوالد
کاوه جنــوب کیــش در تولیــد شــمش فــوالدی طــی فروردیــن مــاه
امســال ،جزئیاتــی از زمــان بهــره بــرداری از فــاز دوم ایــن شــرکت را
تشــریح کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بنیــاد مســتضعفان محمــد اتابــک بــا
اشــاره بــه رکــورد زنــی دوبــاره تولیــد در فــوالد کاوه جنــوب کیــش
اظهــار کــرد :شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش که در ســال گذشــته
توانســته بــود رکوردهــای تولیــد فــوالد خــود را ارتقــاء دهــد ،در
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 تالشــگر ایــن شــرکت ،بــا رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی
در برابــر شــیوع کرونــا ،موفــق شــدند طــی فروردیــن مــاه ،یکصدهزار
و  ۵۱۶تــن شــمش فــوالدی ،تولیــد کننــد.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن میــزان تولیــد در فروردیــن مــاه امســال،
فراتــر از ظرفیــت اســمی ایــن شــرکت بــود افــزود :همچنیــن در 12

مــاه ســال گذشــته نیــز ،یــک میلیــون و  ۱۵۷هــزار تــن فــوالد در این
شــرکت تولیــد شــد کــه رکــورد تولیــد ســاالنه فــوالد کاوه جنــوب
کیــش را ۱۴.۷درصــد افزایــش داد.
اتابــک بــا اشــاره بــه طــرح هــای توســعه ای در فــوالد کاوه جنــوب
کیــش گفــت :در حــال حاضــر تســت هــای ســرد فــاز دوم ایــن
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  2برابــر شــده و بــه  2میلیــون و  400هــزار تــن خواهد رســید.

بهار  1399شمـاره پنجم سـال چهارم
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امام حسین علیه السالم فرمودند :خوی خوش ،عبادت است.

اخبار بنیاد و هلدینگ

ساخت سد  ۷۰میلیون مترمکعبی
در مناطق محروم هرمزگان توسط
بنیاد مستضعفان

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
معاون بنیاد مستضعفان خبر داد:

اهدای بستههای معیشتی و
نقدی به بیش از  ۸۰هزار خانوار
ساکن مناطق محروم

معــاون بنیــاد مســتضعفان از توزیــع بســتههای معیشــتی و نقــدی
بالعــوض ایــن بنیــاد ،میــان  ۸۰هــزار خانــوار ســاکن در  ۱۵منطقــه
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  15منطقــه
هــدف ایــن بنیــاد ،اظهــار کــرد :بــه دنبــال شــیوع کرونــا در کشــور
و آســیب دیــدن بســیاری از اقشــار و صنــوف مختلــف ،بخصــوص
اقشــار آســیب پذیــر ،بنیــاد مســتضعفان تــاش کــرده تــا بــا
تخصیــص بســته هــای معیشــتی و نقــدی بــه ایــن اقشــار ،بخشــی
از آســیبهای وارده بــه ایــن اقشــار را در  15منطقــه محــروم هــدف
ایــن بنیــاد ،جبــران کنــد .معــاون بنیــاد مســتضعفان اضافــه کــرد:
بــر همیــن اســاس تــا نیمــه اردیبهشــت بیــش از  16میلیــارد تومان
بســته هــای معیشــتی و نقــدی بالعــوض در اختیــار نیازمنــدان و
اقشــار آســیب دیــده در ایــن  15منطقــه قــرار گرفتــه کــه ایــن رقــم
در قالــب  52هــزار بســته معیشــتی و بیــش از  28هــزار کارت خرید
کاال توزیــع شــده اســت.
منصــوری خاطرنشــان کــرد :عــاوه بــر ایــن کمــک هــای معیشــتی و
نقــدی ،بنیــاد مســتضعفان تســهیالت  30میلیــارد 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
بلوچســتان) ،ســرپل ذهــاب (کرمانشــاه) ،ســروآباد (کردســتان)،
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
گرفتهانــد.

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
شــرکتهای زیرمجموعــه بنیــاد مســتضعفان ســاخته شــد.
وی ادامــه داد :احــداث ایــن ســد در شــرایطی بــود کــه مــردم ایــن
مناطــق بــا مشــکالت 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.
معــاون توســعه ســاختمان و انــرژی بنیــاد مســتضعفان افــزود:
تــا پیــش از بهــره بــرداری از ایــن ســد ،تامیــن آب شــرب ایــن
مناطــق نیازمنــد اســتفاده از آبشــیرینکنهایی بــود کــه
هزینــه شیرینســازی هــر متــر مکعــب آب ،بیــن  80ســنت تــا
یــک دالر تمــام میشــد و در حــال حاضــر ایــن ســد کــه توانایــی
ذخیرهســازی بیــش از  70میلیــون متــر مکعــب آب را دارد ،عــاوه
ً
عمدتــا جــزو مناطــق
بــر حــل مشــکل ســاکنان ایــن مناطــق کــه
محــروم و کــم برخــوردار هســتند ،صرفــه جویــی قابــل توجهــی را
بــه دنبــال خواهــد داشــت .وی گفــت :بــا احــداث ایــن ســد عــاوه
بــر ممانعــت از وقــوع ســیالبها بــه دنبــال بارشهــای فصلــی ،از
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ســرازیر شــدن آب حاصــل از بارشهــای فصلــی بــه دریــا و هــدر
رفــت آب جلوگیــری مــی شــود.
ســاخت ســد  ۷۰میلیــون مترمکعبــی در مناطــق محــروم هرمــزگان
توســط بنیــاد مســتضعفان
خواجــه دلویــی بــا اشــاره بــه برخــی از مشــخصات فنــی احــداث
ایــن ســد توســط مهندســان کشــورمان گفت :ســد ســرنی یک ســد
خاکــی بــا هســته رســی اســت کــه تــاج آن ارتفاعــی معــادل  52متر
و طــول  460متــر دارد و قــادر اســت  70میلیــون 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:
ســاخت ایــن ســد در زمانــی کمتــر از  4ســال بــه اتمــام رســید و
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 تســهیالت بانــک توســعه اســامی تامیــن شــده و
بــه بهــره بــرداری رســید.

برای مقابله با شیوع کرونا و حمایت از اقشار آسیبپذیر؛

کمک  ١۴میلیاردی بنیاد مستضعفان به هرمزگان و بوشهر
 ۵میلیارد تومان سهم ملوانان شد

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
طــرح حمایــت از اقشــار آســیب دیــده از شــیوع ویــروس کرونــا
بــه  3150شــناور گردشــگری دریایــی در اســتان هرمــزگان و  2هــزار
شــناور در اســتان بوشــهر کــه در ماههــای اســفند و فروردیــن و بــا
ایجــاد محدودیــت در تــردد گردشــگران دچار خســارت شــدند ،مبلغ

یــک میلیــون تومــان اختصــاص داد .همچنیــن بنیــاد مســتضعفان
مبلــغ  2میلیــارد تومــان نیــز بــرای حمایــت از افــراد آســیب دیــده
ناشــی از شــیوع ویــروس کرونــا در اســتان بوشــهر اختصــاص داده
اســت .اختصــاص  ٥ميليــارد تومــان توســط شــركت فــوالد كاوه
جنــوب كيــش بــراى كمــك بــه ســتاد مقابلــه بــا كرونــا در اســتان
هرمــزگان و تخصیــص مبلــغ  ٢ميليــارد 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.

لحظه تحویل سال  99در کنار کارگران فوالد کاوه جنوب کیش

مدیــر عامــل هلدینــگ کاوه پــارس ،در لحظــه تحویــل ســال 99
بــا حضــور در کارخانــه فــوالد کاوه جنــوب کیــش در کنــار کارگــران
حضــور یافــت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی هلدینــگ کاوه پــارس ،مهنــدس ســید
محمــد اتابــک در لحظــه تحویــل ســال بــا حضــور در کارخانــه
فــوالد کاوه جنــوب کیــش در کنــار کارگــران حضــور یافــت و
ضمــن دیــدار بــا کارگــران از مراحــل پیشــرفت فــاز  2فوالدســازی و
همچنیــن خــط تولیــد کارخانــه بازدیــد کــرد.
مدیرعامــل هلدینــگ کاوه پــارس در ایــن بازدیــد کــه امســال
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  2فوالدســازی در جهــت تحقــق

شــعار ســال گام موثــری مبنــی بــر جهــش تولیــد در مجموعــه
کارخانــه فــوالد کاوه جنــوب کیــش برداشــته خواهــد شــد.
وی بــرای همــه مســئوالن و کارکنــان شــرکت فــوالد کاوه جنــوب
کیــش و خانــواده هــای آنهــا ســالی پربــار و تــوام بــا ســامتی و
موفقیــت آرزو کــرد .مدیرعامــل هلدینــگ کاوه پــارس در ایــن
دیــدار بــر ضــرورت توجــه دقیــق و جــدی مســئوالن بــه اجــرای
مصوبــات ســتاد بحــران کرونــا جهــت عبــور ایمــن کارگــران از ایــن
بحــران تاکیــد کــرد .براســاس ایــن گــزارش مدیرعامــل هلدینــگ
کاوه پــارس از تاریــخ  27اســفند ســال  98لغایــت  5فروردیــن
ســال  99در محــل کارخانــه فــوالد کاوه جنــوب کیــش حضــور
داشــت .شــایان ذکــر اســت در ایــن بازدیــد عبدالمجیــد شــریفی
رئیــس هیــات مدیــره فــوالد کاوه جنــوب کیــش و برخــی از
معاونیــن شــرکت ،اتابــک را همراهــی کردنــد.

بهار  1399شمـاره پنجم سـال چهارم
الســام فرمودند:بهتريــن ســرآغاز كارهــا راســتگويي و بهتريــن
امــام ســجاد علیــه ّ
خاتمــهی آن وفــاداری اســت.

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

اخبار شرکت

4

در راستای عمل به مسئولیتهای اجتماعی انجام شد؛

توزیع  4300بسته غذایی
میان نیازمندان مناطق محروم
استانهرمزگان
پیام تشکر مدیرعامل از
همکاران در زمینه رعایت

رییس هیات مدیره شرکت فوالد کاوه جنوب کیش خبر داد:

موفقیت در راه اندازی
آزمایشی کوره قوس الکتریکی

پروتکلهایبهداشتی

 210تنی فوالدسازی

مدیرعامــل فــوالد کاوه جنــوب کیــش بــا صــدور پیامــی از کارکنان
ایــن شــرکت جهــت همــکاری و همراهــی آنــان در زمینــه رعایــت
مســائل بهداشــتی و اجــرای پروتــکل هــای ابالغــی کوویــد ،19
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 تالشــگران خــط تولیــد بــه
عنــوان فعــاالن خــط مقــدم جبهــه اقتصــادی برداشــته میشــود،
بــر ذهــن بیــدار و قامــوس مانــدگار تاریــخ ایــن ســرزمین جــاودان
خواهــد شــد.
«بیمــاری کرونــا» بــا تمــام هیاهــو و ســختی هایــش خواهــد
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،
در کنــار هــم باشــیم.
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
مــی شــوم کــه اول از هــر چیــزی ،رعایــت الزامــات بهداشــتی و
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
از کارکنــان فهیــم شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش کــه طــی
ماههــای اخیــر نهایــت همــکاری و همراهــی را در رعایــت مســائل
بهداشــتی و اجــرای پروتــکل هــای ابالغــی داشــتهاند.
در شــرایط کنونــی رونــد تولیــد محصــول اســتراتژیک فــوالد بــه
عنــوان یکــی از منابــع تامیــن نیازهــای ارزی و صنعتــی کشــور
بــدون وقفــه و اختــال ،تــداوم یافــت؛ بخشــی از همــکاران
خوبمــان بــه صــورت میدانــی و در صحنــه عمــل ،حضــور
داشــتهاند ،ایثارگــری و حماســه آفرینــی کــرده انــد و فشــار کاری
زیــادی را متحمــل شــدهاند.
تــاش جهادگونــه ایــن عزیــزان را ارج گذاشــته و بــرای ایشــان و
خانــواده هایشــان آرزوی ســامت و ع ـ ّزت دارم.
همچنیــن الزم اســت تشــکر صمیمانــهای داشــته باشــم از تــک
تــک همــکاران عزیــزم در کمیتــه پیشــگیری و مقابلــه بــا کووید ۱۹
کــه بــه طــور شــبانهروزی بــا رصــد شــرایط ،تصمیمــات بههنــگام
و عالمانـهای 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».

رئیــس هیــات مدیــره شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش از انجــام
موفقیــت آمیــز راه انــدازی آزمایشــی کــوره قــوس الکتریکــی فــاز
دوم فوالدســازی ایــن شــرکت خبــر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت فــوالد کاوه جنوب کیــش ،مهندس
«عبدالمجیــد شــریفی» ایــن رویــداد مهــم را نتیجه تالش 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
شــود ،بــدون ّّ
حضــور کارشناســان خارجــی ،پیچیــده تریــن پــروژه هــا را
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
جــاری کــه از ســوی مقــام معظــم رهبــری بــا عنوان»جهــش تولیــد»
نامگــذاری شــده ،شــاهد بهــره بــرداری از خطــوط و تولیــد شــمش
فــوالدی خواهیــم بــود .شــریفی گفــت :کــوره شــماره  2کــه راه انــدازی
آزمایشــی آن در تاریــخ  20اردیبهشــت مــاه ســال جــاری بــا موفقیــت
انجــام پذیرفــت ،دارای ظرفیــت  210تــن بــا قابلیت تخلیــه  170تن مواد
مــذاب و ترانــس تغذیه کننده آن  170 MVAاســت .وی خاطرنشــان کرد:
بــا بهــره بــرداری از فــاز دوم فوالدســازی ،ظرفیــت تولیــد ایــن شــرکت
بــه 2میلیــون و  400هــزار 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
فــوالد کاوه جنــوب کیــش از شــرکتهای بــازار اول بــورس تهــران
اســت کــه ســهامدار عمــده آن بنیــاد مســتضعفان انقــاب اســامی و
شــرکت گســترش صنایــع معدنــی کاوه پــارس اســت.

مدیرعامــل هلدینــگ کاوه پــارس از تهیــه  ۴هــزار و  ۳۰۰بســته
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.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بنیــاد مســتضعفان ،محمــد اتابــک بــا
اشــاره بــه تهیــه و توزیــع بیــش از  ۴هــزار و  ۳۰۰بســته معیشــتی
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  ۴هــزار و  ۳۰۰بســته 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  ۴۵۰هــزار تومــان ارزش دارد افــزود :ایــن بســتهها 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
در ســال  ۸۶در منطقــه محــروم هرمــزگان گفــت :ایــن کارخانــه بــا
مشــارکت بنیــاد مســتضعفان در ایــن منطقــه احــداث شــد و تــا امروز
تــاش کــرده تــا عــاوه بــر پاســخگویی بــه نیــاز کشــور در بخــش
فــوالد ،در فراهــم کــردن اشــتغال پایــدار بــرای ســاکنان بومــی ایــن
منطقــه اقــدام کنــد.
اتابــک بــا بیــان اینکــه ســاالنه بیــش از یــک میلیــون و  ۲۰۰هــزار تــن
فــوالد در ایــن کارخانــه تولیــد میشــود گفــت :خوشــبختانه بــا همت
مهندســان و کارگــران ایــن شــرکت ،رکوردهــای تولیــد در فــوالد کاوه
جنــوب کیــش شکســته شــده و بــه زودی نیــز بــا افتتــاح فــاز دوم این
کارخانــه ،تولیــدات آن بــه بــه  ۲برابــر 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.
محــات فقیرنشــین شــهر بندرعبــاس ،منطقــه فیــن ،روســتاهای
مــازغ مغیــران ،ســرخنگی و کــوه لهــرو از توابــع شهرســتان بندرعبــاس،
برنطیــن ،جغیــن و بخــش رودخانــه در شهرســتان رودان ،توکهــور
هشــتبندی و تیــرور در شهرســتان مینــاب ،از جملــه مناطقــی بــود کــه
بســته هــای غذایــی بیــن نیامنــدان آنهــا توزیــع شــد.

بهار  1399شمـاره پنجم سـال چهارم
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مقــام معظــم رهبری(مدظلــه العالــی) فرمودنــد :امــروز[ ،شــما جوانــان] عناصــر مؤثریــد؛
ولــى فــردا ســتونهاى انقــاب هســتید .توجــه کنیــد انقــاب را بــا ریش ـه هــا و مبانــى
فکــرى و منطقیــش بدرســتى بشناســید.
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«کاوه» در بین سه نماد
بورسی فوالدی دارای
بیشترینبازدهی

بازدهــی ســهام شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیش در

بــورس ،از نیمه اردیبهشــت  ۹۸تا نیمه اردیبهشــت
 ۲۶۳ ،۹۹درصــد بوده اســت.

فوالد کاوه جنوب کیش برگزیده
طالیی ملی و استانی بخش فوالد

در مراســم روز صنعــت و معــدن ســال  98در ســالن اجــاس ســران از شــرکت فــوالد کاوه
جنــوب کیــش بــه عنــوان برگزیــده بخــش فــوالد کشــور بــا اعطــای تندیــس طالیــی و لوح
زریــن تجلیــل بــه عمــل آمــد
مراســم بزرگداشــت روز صنعــت و معــدن ســال  98بــا حضــور رئیــس
مجلــس شــورای اســامی ،وزیــر صنعت ،معــدن و تجــارت و وزیــر امور
خارجــه برگــزار و تندیــس طالیــی 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
مجلــس شــورای اســامی ،هفــت وزیــر و عضــو هیــات دولــت در
مراســم روز ملــی صنعــت و معــدن در ســالن اجــاس ســران حضــور
یافتنــد .گفتنــی اســت ،وزیــر امــور خارجــه ،وزیــر صمــت و رئیــس
مجلــس و نماینــدگان بخــش خصوصــی در ایــن مراســم بــه ایــراد
ســخنانی پرداختنــد.
همچنیــن در مراســمی کــه در اســتان هرمــزگان نیــز برگــزار شــد از
شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش بــه عنــوان شــرکت برتــر در بخــش
صنعــت فــوالد در ایــن اســتان نیــز تجلیــل بــه عمــل آمــد.
در ایــن مراســم ،قائممقــام 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
کاالهــا 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
تاكنــون موفــق نشــده در ایــن جنــگ تمامعیــار اقتصــادی موفــق
شــود .وی بــا بیــان اینکــه بــاور بــه جنــگ اقتصــادی باعــث شــده مــا
شــیوهها و روشهــای خــود را منطبــق بــا شــرایط امــروز كنیــم ،تصریح
کــرد :مــا میدانیــم تولیــد و تولیدکننــده مســائل و مشــكالت زیــادی
پیــش رو دارنــد.

خیابانــی اضافــه کــرد :علیرغــم تمامــی شــرایط تحریــم و توطئــه
دشــمنان مــا بایــد بتوانیــم از ایــن شــرایط نهایــت اســتفاده را داشــته
باشــیم.
ایــن مقــام مســئول خاطرنشــان کــرد :در ســال رونــق تولیــد نهضتــی
شــکلگرفت بهعنــوان نهضــت ســاخت داخــل و ایــن موضــوع
میتوانــد در شــکوفایی تولیــد و افزایــش اشــتغالزایی تأثیــر بســزایی
داشــته باشــد.
وی بــا بیــان اینکــه صــادرات قبــاً یــك گزینــه انتخابــی بــود امــا در
حــال حاضــر یــك گزینــه اجبــاری اســت ،عنــوان کــرد :شــورای عالــی
صــادرات تكلیــف كــرده كــه بــا  ١٥كشــور همســایه تجــارت كنیــم و
بایــد سیاســت نفــوذ در بــازار را در كشــورها پیــش ببریــم.
خیابانــی ادامــه داد :ممنوعیــت واردات یــک هــزار و  ۴۰۰قلــم کاال کــه
مشــابه داخلــی آن در کشــور موجــود اســت ،از دیگــر اقدامــات ایــن
وزارتخانــه در جهــت رونــق تولیــد اســت.

تقدیر از شرکت فوالد کاوه جنوب کیش به عنوان واحد نمونه صنعتی هرمزگان

تقدیر از شرکت فوالد کاوه جنوب کیش به عنوان واحد نمونه صنعتی هرمزگان

ً
تقریبــا مدیــدی اســت کــه بــازار بــورس در ایــران ،روزهــای
مــدت
رویایــی را ســپری میکنــد .از نیمــه اردیبهشــت  ۹۸تــا نیمــه
اردیبهشــت  ،۹۹بازدهــی بــورس  ۲۳برابــر بازدهــی ارز (دالر آمریــکا)
بــوده اســت .ســهامداران نمادهــای فــوالدی بــازار ســرمایه نیــز در
حــال پشــت ســر گذاشــتن روزهــای خوبــی هســتند .بررســی ها نشــان
میدهــد کــه در یــک ســال اخیــر ســه نمــاد فــوالژ ،فجــر و کاوه ،از
میــان نمادهــای فــوالدی ،باالتریــن بازدهــی را داشــتهاند.
از میــان شــرکتهای فــوالدی ،ســهام شــرکت فــوالد آلیــاژی ایــران
(نمــاد فــوالژ) بیشــترین بازدهــی را از نیمــه اردیبهشــت  ۹۸تــا نیمــه
اردیبهشــت  ۹۹بــه خــود اختصــاص داده اســت .فــوالژ ،بزرگتریــن
تولیدکننــده فــوالد آلیــاژی در کشــور اســت و درآمدهــای فــروش ایــن
شــرکت در ســال  ،۹۸رشــد  ۵۳درصــدی را تجربــه کــرد .بازدهــی
یکســاله فــوالژ ۴۳۳ ،درصــد بــوده اســت.
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
ســال گذشــته ســهام آن در بــورس بازدهــی  ۲۷۲درصــدی داشــته
اســت.
فــوالد کاوه جنــوب کیــش (نمــاد کاوه) در جایــگاه ســوم از حیــث
بازدهــی قــرار دارد .کاوه تولیدکننــده بــزرگ و در حــال رشـ ِ
ـد شــمش
فــوالدی و آهــن اســفنجی اســت و بازدهــی ســهام آن در بــورس ،از
نیمــه اردیبهشــت  ۹۸تــا نیمــه اردیبهشــت  ۲۶۳ ،۹۹درصــد بــوده
اســت.
بازدهــی نمادهــای فــوالدی در ســال  ۹۹شــتاب بیشــتری گرفتــه و
ســهامداران شــرکتهای فــوالدی در حــال حاضــر روزهایــی رویایــی را
ســپری میکننــد .بــا ایــن وجــود ،تنهــا بازدهــی یکســاله یــک نمــاد
فــوالدی (فــوالژ) ،از رشــد ســاالنه شــاخص کل بــورس بیشــتر بــوده
و شــاید فوالدیهــا رشــد بیشــتری از بــازار ســرمایه طلــب داشــته
باشــند.
منبع :چیالن

کمک  50میلیاردی فوالد کاوه جنوب کیش به
دانشگاهعلوم پزشکی هرمزگان
شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش در راســتای ایفــای مســئولیت هــای
اجتماعــی و تقویــت ســامت عمومــی50 ،میلیــارد ریــال کمــک نقــدی
بالعــوض در اختیــار دانشــگاه علــوم پزشــکی هرمــزگان قــرار داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش ،هــدف
از ایــن اقــدام ،تجهیــز امکانــات بیمارســتانی اســتان هرمــزگان بــا
هــدف مبــارزه و پیشــگیری از شــیوع ویــروس کوویــد ۱۹بــوده اســت.
همچنیــن بــه منظــور اقــدام مؤثــر و اطمینــان از کنتــرل بیمــاری
کروناویــروس ،کمیتــه ویــژه ای در شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش
تشــکیل شــده کــه بــا توجــه بــه شــرایط موجــود و بــه صورت مســتمر
تدابیــری را اتخــاذ و دســتورالعملهای روزآمــد و کاربــردی را تهیــه و
بــرای اجــرا ،ابــاغ میکنــد.

بهار  1399شمـاره پنجم سـال چهارم
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.
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همزمان با جشنواره بومی سازی صنعت فوالد صورت گرفت؛

راه اندازی پورتال نمایشگاه
مجازی بومی سازی SKS

در گزارش رتبه بندی ساالنه سازمان مدیریت صنعتی اعالم شد؛

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

همزمــان بــا دومیــن جشــنواره نمایشــگاه بومــی ســازی صنعــت

فــوالد ،پایــگاه نمایشــگاه مجــازی بومــی ســازی شــرکت فــوالدکاوه
جنــوب کیــش از شــرکت هــای زیرمجموعــه هلدینــگ گســترش

صنایــع معدنــی کاوه پــارس راه انــدازی شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت گســترش صنایــع معدنــی کاوه

پــارس ،در ایــن ســامانه از قطعــات بومــی ســازی شــده رونمایــی
شــده اســت کــه تأمیــن کننــدگان و ســازندگان داخلــی میتواننــد

بــا مراجعــه بــه ایــن ســامانه بــه نشــانی  exhibition.sksco.irضمن
مشــاهده قطعــات نســبت بــه اعــام آمادگــی ســاخت قطعــات

اقــدام نماینــد.

ایــن ســامانه در نیازمنــدی هایــی بخــش هــای ششــگانه شــامل

مکانیــک ،نســوز ،مــواد اولیــه ،بــرق ،اتوماســیون و ابــزار دقیــق

شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش در گــزارش رتبــه بنــدی ســاالنه

فــوالد کاوه جنــوب کیــش کــه بزرگتریــن ســرمایه گــذاری بنیــاد

گرفــت و بــا هفــت پلــه صعــود ،بــه عنــوان پنجــاه و ششــمین بنــگاه

شــرکت پیشــرو در ســطح ایــران انتخــاب و معرفــی شــده اســت.

ســازمان مدیریــت صنعتــی ایران ،در فهرســت  10شــرکت پیشــرو قرار

معرفــی شــده انــد کــه مراجعــه کننــدگان مــی تواننــد در بخشهــای

اقتصــادی و صنعتــی برتــر کشــور معرفــی شــد.

اعــام آمادگــی ســاخت اقــدام و گامــی بــزرگ در راســتای عبــور از

ســازمان مدیریــت صنعتــی ایــران امســال و بــرای بیســت و دومیــن

عنــوان شــده قطعــات موردنظــر خــود را بیابنــد و نســبت بــه
تحریمهــای ظالمانــه آمریــکا بردارنــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش،
دوره متوالــی ،ارزیابــی شــرکتها و بنگاههــای اقتصــادی و صنعتــی

شــصت و ســوم جــدول یکصــد شــرکت برتــر ایــران بــوده اســت.

شــاخص انجــام داده و نتایــج آن را اعــام نمــود .ایــن ارزیابــی مانند
معیــار رتبهبنــدی فورچــون  500میتوانــد برتــری شــرکتها را از

جنبههــای مختلــف نشــان دهــد.

توجــه بــه معیارهــای دیگــری پاالیــش میشــود .وجــود اطالعــات

مختلف همچون بیشــترین ســود ،بیشــترین رشــد فــروش ،باالترین

نبــودن تغییــر رتبــه فــروش شــرکت در ســال اخیــر و زیــانده نبــودن
انجــام مراحــل فــوق ،فهرســت بهدســت آمــده از ســوی کمیت ـهای

ســودآوری ،بیشــترین بــازه فــروش ،بیشــترین صــادرات و باالتریــن

از خبــرگان صنعــت و محیــط کســب و کار مــورد بررســی قــرار گرفتــه

کشــور بــه صــورت دســتههای صدتایــی اعــام و  10شــرکت برتــر نیــز

شــرکتهای پیشــرو شناســایی و معرفــی شــده انــد .در انتخــاب

بــه عنــوان شــرکتهای پیشــرو انتخــاب شــدهاند کــه بــرای هــر

کــدام معیارهــای متفــاوت و معینــی تعریــف شــده اســت.

در فروردیــن مــاه ســال  99و بــا تکــرار رکوردهــای قبلــی ،یکصدهزار
و  ۵۱۶تــن شــمش فــوالدی در فــوالد کاوه جنــوب کیــش تولیــد
شــد و عملکــرد نخســتین مــاه ســال “جهــش تولیــد” از ظرفیــت
اســمی فراتــر رفــت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش،
مهنــدس "علــی دهاقیــن" مدیرعامــل شــرکت فــوالد کاوه جنــوب
کیــش اظهــار داشــت :در نخســتین مــاه ســال  99کــه از ســوی
رهبــر معظــم انقــاب بــه عنــوان “ســال جهــش تولیــد” نامگــذاری
شــده ،میــزان تولیــد آهــن اســفنجی در مجتمــع فــوالد کاوه
جنــوب کیــش بــه 124هــزار و  245تــن رســید کــه در همســنجی
بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته ،رشــد  18درصــدی داشــته اســت.

شــرکتهای فهرســت صــد شــرکت برتــر طــی چهــار ســال اخیــر

اســت .فهرســتی کــه بــر اســاس معیــار اصلــی تهیــه میشــود ،بــا

شــرکت از جملــه شــاخص هــای ایــن رده بنــدی اســت .پــس از

ارزش بــازار بیــان شــده اســت .ســرانجام فهرســت  500شــرکت برتــر

ظرفیــت اســمی فراتــر رفــت

معیــار اصلــی در انتخــاب شــرکتهای پیشــرو تغییــر رتبــه فــروش

در گــزارش نهایــی ارائــه شــده ،لیســت شــرکتهای برتــر بهعنــوان

ارزش افــزوده ،بیشــترین دارایی ،بیشــترین اشــتغالزایی ،بیشــترین

فــوالد کاوه جنــوب کیــش از

کــه جایــگاه شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش در ســال  ،97رتبــه

شــرکت طــی دوره زمانــی حداقــل ســه ســال گذشــته ،منفــی

موفقتریــن بنگاههــای تجــاری و صنعتــی کشــور از جنبههــای

تولیــد ماهانــه شــمش در

ایــن شــرکت همچنیــن پنجــاه و ششــمین شــرکت برتــر ایــران
در رتبهبنــدی  IMI 100معرفــی شــده اســت؛ ایــن در حالــی اســت

ایــران را بــر اســاس معیــار رتبهبنــدی  IMI 100مطابــق بــا 33

با تثبیت تولید و تکرار رکوردهای قبلی؛

مســتضعفان در صنعــت فــوالد بــه شــمار مــی رود ،بــه عنــوان

و  ۱۰شــرکتی کــه بهتریــن نتایــج را کســب کــرده انــد ،بهعنــوان
شــرکتهای پیشــرو ،ایــن کمیتــه بــه ســطح بلــوغ شــرکتها توجــه

ویــژهای دارد .در مــورد شــرکتهای بالــغ ،تغییــر مثبــت رتبــه فــروش

بــر اســاس گــزارش ســال  98ســازمان مدیریــت صنعتــی ،شــرکت

یــا حفــظ جایــگاه ،دارای اهمیــت بیشــتری اســت.

وی افــزود :همچنیــن بــا تولیــد یکصدهــزار و  ۵۱۶تــن شــمش
فــوالدی طــی مــدت یــاد شــده ،تولیــد ماهیانــه ایــن محصــول از
ظرفیــت اســمی فراتــر رفــت.
مدیرعامــل شــرکت فــوالد کاوه جنــوب
کیــش افــزود :در فروردیــن مــاه ســال جــاری،
52هــزار و  583تــن شــمش صــادر شــد کــه
رشــد 17درصــدی داشــته اســت .عــاوه بــر
ایــن38 ،هــزار و  969تــن از ایــن محصــول
نیــز در بازارهــای داخلــی بــه فــروش رســید
کــه افزایــش 15درصــدی در ایــن شــاخص بــه
ثبــت رســید.
وی اعــام کــرد :پیشــرفت فــاز دو فوالدســازی
بــدون وقفــه ادامــه داشــته و ان شــاء اهلل
خبرهــای خوبــی ارایــه خواهــد شــد.
تثبیــت تولیــد طــی نخســتین مــاه “ســال
جهــش تولیــد” در ایــن مجتمــع فــوالدی در
حالــی رقــم خــورد کــه ســال  ۹۸نیــز بــا تــاش
فوالدگــران شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیش،
رکــورد جدیــدی بــه ثبــت رســید؛ بــه گونــه ای

کــه ایــن شــرکت بــا تولیــد یــک میلیــون و  ۱۵۷هــزار تــن فــوالد
در  12ماهــه ســال “رونــق تولیــد” ،رکــورد تولیــد ســاالنه خــود را
۱۴.۷درصــد افزایــش داد.
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الســام فرمودنــد :هــر كــس انــدوه مؤمنــى را بزدايــد ،خداونــد در روز
امــام رضــا علیــه ّ
قيامــت ،غــم از دلــش مــى زدايــد.
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همزمان با دهه فجر برگزار شد؛

با سرمایه گذاری بنیاد مستضعفان و همزمان با دهه فجر؛

جشن اشتغالزایی

فوالد کاوه جنوب کیش پیشرو
در جذب نیروهای متخصص بومی

کارکنان جدید و بومی

همزمــان بــا چهــل و یکمیــن دهــه فجــر پیــروزی انقــاب اســامی،

جشــن اشــتغالزایی کارکنــان جدیــد شــرکت فــوالد کاوه جنــوب

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  14بهمــن مــاه  98و همزمــان با ســومین

روز از دهــه مبــارک فجــر در محــل ســالن اجتماعــات شــرکت فــوالد
کاوه جنــوب کیــش برگــزار شــد.

ســخنرانی مدیرعامــل و معاونیــن بهــره بــرداری و توســعه منابــع

انســانی و پشــتیبانی شــرکت بــا محوریــت موضوعــات اشــتغالزایی

و مســئولیت هــای اجتماعــی ،رونــد جــذب و بکارگیــری نیروهــای

جدیــد و طــرح هــای توســعه شــرکت بــه عنــوان مهــم تریــن

مدیرعامــل شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش بــا اعــام خبــر

توانمنــدی جوانــان بومــی در اســتان هرمــزگان متمرکــز کــرده ایــم.

پخــش نماهنــگ هایــی بــا موضــوع اقتصــاد مقاومتــی ،جوانگرایــی،

مســئولیت هــای اجتماعــی بنیــاد مســتضعفان ،گفت :ایــن مجتمع

رتبــه بنــدی صــورت گرفتــه از ســوی ســازمان مدیریــت صنعتــی

میثــاق نامــه و امضــای آن ،از دیگــر برنامــه هــای ایــن رویــداد بــود.

بومــی نهــاده اســت.

بخشهــای ایــن برنامــه ســه ســاعته بــود.

اشــتغال 120نفــر نیــروی انســانی جدیــد و بومــی در راســتای

مدیرعامــل شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش گفــت :طبــق آخریــن

مســتند برگــزاری آزمــون اســتخدامی و دهــه فجــر بــه همــراه قرائــت

عظیــم تولیــدی اتــکای خــود را بــر خودبــاوری و توانمنــدی جوانــان

در ادامــه ایــن رویــداد 10 ،نفــر از مدیــران و اعضــای کمیتــه جــذب

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش،

محســوب مــی شــود؛ بــه گونــه ای کــه عــاوه بــر داشــتن ســهم

کارکنــان جدیــد و بومــی ایــن شــرکت کــه بــه مناســبت دهــه مبارک

بیــش از  75درصــد تولیــدات ایــن شــرکت بــه مقاصــد صادراتــی

نیروهــای جدیــد بــه همــراه  15نفــر از برگزیــدگان آزمــون و مصاحبــه

مدیرعامــل شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش در جشــن ورود

پایــان بخــش ایــن رویــداد ،برگــزاری نشســت خبــری مدیرعامــل

فجــر ســال  98برگــزار شــد ،اظهــار داشــت :مجتمــع فــوالد کاوه

خبرگزاریهــا بــه مناســبت دهــه مبــارک فجــر بــود کــه دســتاوردهای

ایرانــی اســت و بــه عنــوان بزرگتریــن ســرمایه گــذاری بنیــاد

شــد.

رود کــه تکمیــل زنجیــره تولیــد فــوالد از معــدن تــا مقاطــع فــوالدی

اســتخدامی بــا اهــدای لــوح ســپاس مــورد تقدیــر قــرار گرفتنــد.

ایــران ،ایــن شــرکت پنجــاه و ششــمین شــرکت برتــر کشــور و از
جملــه بزرگتریــن تولیدکننــدگان و صادرکنندگان محصــوالت فوالدی
7درصــدی از تولیــد فــوالد کشــور و تامیــن نیــاز بازارهــای داخلــی،

در بازارهــای بیــن المللــی ارســال میشــود و ایــن موضــوع نقــش

و معاونیــن شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش بــا خبرنــگاران

جنــوب کیــش نمــاد اقتصــاد مقاومتــی و کار و تــاش جوانــان

موثــری در تامیــن ارز مــورد نیــاز کشــور دارد.

شــرکت طــی ســال جــاری تشــریح و برنامــه هــای آتــی نیــز تبییــن

مســتضعفان انقــاب اســامی در صنعــت فــوالد بــه شــمار مــی

پرتــاش و صمیمــی ،مدیــران تحصیــل کــرده ،خدمتگــزار ،تالشــگر و

گفتنــی اســت 120 ،نفــر از کارکنــان جدیــد و بومــی اســتان هرمــزگان

بهمنظــور حضــور در جمــع ســه تولیدکننــده برتــر بــا کســب ســهم

در آزمــون اســتخدامی برگــزار شــده در روز  17آبــان مــاه ســال ،98

ســرلوحه کاری خــود قــرار داده اســت .وی خاطرنشــان کــرد :پــروژه

بــرق ،مکانیــک ،تولیــد ،الکترونیــک ،ابــزار دقیــق و اپراتــوری جرثقیل

بنیــاد مســتضعفان انقــاب اســامی از طریــق ایجاد اشــتغال پایدار

برگزیــدگان پــس از گذرانــدن آزمــون هــای کتبــی ،مصاحبــه فنــی

بــرای حــدود 15هــزار نفــر بــه صــورت غیرمســتقیم در بخــش هــای

در  11عنــوان رشــته شــغلی و از بیــن یکهــزار و  769نفر شــرکت کننده

انتخــاب و برگزیــده شــده انــد.

را مــی تــوان از جملــه مهــم تریــن رشــته هــای ایــن آزمــون برشــمرد.

و تخصصــی ،تســت هــای روان شناســی و طــب صنعتــی ،در نیمــه

 10درصــدی از تولیــد کل کشــور در افــق ســند چش ـمانداز  1404را

هــای ایــن شــرکت بــه عنــوان تجلــی عینــی مســئولیت اجتماعــی

در مناطــق محــروم و بومیگزینــی در جــذب نیــروی انســانی ،تاکنون
تولیــدی و خدماتــی مرتبــط در سراســر کشــور فرصــت شــغلی ایجــاد

بهمــن دعــوت بــکار شــده و همزمــان بــا نخســتین روزهــای دهــه

کــرده اســت.

ایــن نیروهــا پــس از گذرانــدن دورهــای آموزشــی ســه ماهــه بــدو

تــا پیــش از ایــن ،یکهــزار و  400نفــر در ایــن شــرکت مشــغول بــه

فجــر بــه صــورت رســمی ،فعالیــت خــود را آغــاز کردنــد.

وی اضافــه کــرد :ایــن شــرکت بــه همــت کارکنانــی باانگیــزه ،جــوان،

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.

شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش در زمینــی بــه مســاحت 170
هکتــار ،کارخانجــات متعــددی همچــون دو واحــد احیــای مســتقیم

بــه روش میدرکــس را بــا ظرفیــت تجمیعــی یــک میلیــون و 860

مدیرعامــل شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش خاطرنشــان کــرد:

هزارتــن راه انــدازی کــرده کــه بــه ترتیــب در ســال هــای  90و 91

خدمــت ،در پــروژه فــاز  2فوالدســازی شــرکت فــوالد کاوه جنــوب

خدمــت بودنــد کــه بــا اضافــه شــدن نیروهــای جدیــد از دهــه فجــر

ظرفیــت کامــل تولیــد رســیدهاند .همچنیــن دو واحــد کارخانــه

شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش به عنــوان زیر مجموعــه هلدینگ

یکهــزار و  800نفــر افزایــش خواهــد یافــت .ایــن بــدان معناســت

اســامی در صنعــت فــوالد کشــور و نمــاد بــارز اقتصــاد مقاومتــی

خانــواده بــزرگ و پرشــمار فــوالدی در قالــب ایــن شــرکت کســب

غیرمســتقیم 15هــزار نفــری در کشــور ،بــه صورت مســتقیم نیــز برای

کــرد :مراســم تحلیــف و شــروع بــکار  120نفــر نیــروی انســانی جدید

فرصــت شــغلی مولــد و پایــدار ایجــاد کــرده کــه بــا اضافــه شــدن

از ســوی مقــام معظــم رهبــری (مدظلــه العالــی) بــه نــام “ســال رونق

یکهــزار و  600نفــر رســیده اســت.

“رونــق تولیــد” در صنعــت فــوالد ،اتــکای خــود را بــر خودبــاوری و

کیــش مشــغول بــکار مــی شــوند.

کاوه پــارس ،بزرگتریــن ســرمایه گــذاری بنیــاد مســتضعفان انقــاب

امســال ،ایــن رقــم پــس از بهرهبــرداری از فــاز  2فوالدســازی بــه
کــه عــاوه بــر تامیــن منافــع ملــی ،هــزاران نفــر در قالــب یــک

محســوب مــی شــود و در حــال حاضــر عــاوه بــر اشــتغالزایی

معیشــت مــی کننــد و از منافــع آن بهــره منــد شــده انــد .وی اضافه

جمعیــت قابــل توجهــی از جوانــان تحصیلکــرده و متخصــص ایرانی،

و بومــی ایــن شــرکت در حالــی در دهــه فجــر برگــزار شــد که امســال

نیروهــای جدیــد تعــداد اشــتغالزایی مســتقیم بــه رقــم بــه بیــش از

تولیــد” نامگــذاری شــده و بــه منظــور برداشــتن خیــز بلنــد بــرای

مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفتــه انــد؛ هــم اکنــون هــر دو واحــد بــه
فوالدســازی هــر کــدام بــه ظرفیــت یــک میلیــون و  200هزارتــن

در ســال بــه روش قــوس الکتریکــی و احــداث زیرســاختهایی
نظیــر آبشــیرینکن ،پســت بــرق و خطــوط انتقــال بــه عنــوان دیگــر

بخشهــای ایــن مجتمــع عظیــم صنعتــی اســت.

احــداث دو واحــد فوالدســازی همجــوار بــه عنــوان بزرگتریــن پــروژه

ایــن مجتمــع محســوب مــی شــود کــه فــاز نخســت آن در ســال

 1395بــه بهــره بــرداری رســیده و پیــش بینــی مــی شــود فــاز دوم

نیــز نیمــه اول ســال  99مــورد بهــره بــرداری قــرار گیــرد تــا ظرفیــت

مجمــوع تولیــد شــمش در ایــن شــرکت بــه  2میلیــون و 400
هزارتــن در ســال برســد.

بهار  1399شمـاره پنجم سـال چهارم
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مقــام معظــم رهبــری (مدظلــه العالــی) :ایــن كارى كــه شــما كارگــران بــراى توســعه و
پيشــرفت كشــور مىكنيــد ،يــك عبــادت قطعــى اســت.

فوالد ایران و جهان

دورنمای
صنعت
فوالد ایران

در افق چشم انداز ۱۴۰۴
بررس ـیها نشــان میدهــد کــه ایــران از ســال ۲۰۱۵برنامــه توســعه
صنعــت فــوالد ملــی را پیــش بــرده کــه دو برابرکــردن ظرفیــت تولید
ســاالنه از ۳۲میلیــون تــن بــه ۵۵میلیــون تــن تــا ســال ۱۴۰۴را در
غالــب طرحهــای فــوالدی هــدف گرفتــه اســت و در ایــن مســیر
بــر مشــارکت و همراهــی شــرکتهای اروپایــی از قبیــل شــرکت
اساماس ،دانیلــی ،ســارایه و اوتوتــک نیــز خوشبیــن بــوده
اســت .هــر چنــد تغییــر مناســبات بیــن المللــی حضــور جــدی
ایــن شــرکتهای معتبــر را بــا چالــش مواجــه نمــود امــا باتوجــه
بهآنکــه اکثریــت طرحهــای فــوالدی در مراحــل پایانــی خــود
بهســر میبرنــد ،لــذا جــذب ســرمایهگذاری گســتردهای جهــت
تکمیــل ایــن طرحهــای فــوالدی نیــاز نخواهــد بــود .بنابرایــن
تحقــق افــق تولیــد ۵۵میلیــون تــن فــوالد تــا ســال ۱۴۰۴حتــی در
شــرایط فعلــی اقتصــاد ایــران غیرممکــن نخواهــد بــود .در برنامـهی
ششــم توســعهی کشــور نیــز ،صنعــت تولیــد فــوالد و محصــوالت
فــوالدی بهعنــوان یکــی از موتورهــای محــرک اقتصــادی کشــور
بهشــمار میآیــد و ســهم قابــل توجهــی را جهــت رســیدن بــه رشــد
اقتصــادی ۸درصــد در انتهــای ایــن برنامــه ایفــا میکنــد .در ایــن
راســتا و در مســیر تــداوم تولیــد ۵۵میلیــون تــن فــوالد در افــق
 ،۱۴۰۴چالشهایــی وجــود دارد کــه مهمتریــن آنهــا اکتشــافات
لونقــل اســت کــه در
ســنگآهن ،زیرســاخت آب و زیرســاخت حم 
ادامــه بهاختصــار تشــریح میشــوند.
چالش اکتشافات سنگآهن؛ ایستگاه نخست زنجیره فوالد
یکــی از ابتداییتریــن چالشهــای توســعه صنعــت فــوالد کشــور،
تامیــن مــواد اولیــه از جملــه ســنگآهن اســت .در ســند چشـمانداز
 ،۱۴۰۴بهمنظــور تولیــد ۵۵میلیــون تــن فــوالد خــام ،ســالیانه بــه
۱۶۲میلیــون تــن ســنگآهن نیــاز اســت امــا در حالحاضــر تولیــد
ســنگآهن کشــور حــدود ۸۰میلیــون تــن اســت و نیــاز بــه رشــد
ســاالنه 9.2درصــد دارد .بهطوریکــه در شــرایط کنونــی ،ذخیــره
زمینشناســی ســنگآهن ایــران  5.1میلیــارد تــن اســت کــه 3.1
میلیــارد تــن ذخیــره قطعــی و ۲میلیــارد تــن نیــز ذخیــره احتمالــی
میباشــد کــه بهلحــاظ تعــداد  ۱۳۱معــدن ســنگآهن (۶۰درصــد
معــادن ســنگآهن) در کشــور فعــال هســتند .بنابرایــن براســاس
شــرایط موجــود در آینــده درصــورت عــدم اکتشــافات جدیــد در
حــوزه ســنگآهن ،ذخایــر مــا تنهــا جوابگــوی نیــاز تا ۱۰ســال بعــد از
 ۱۴۰۴جهــت اســتمرار تولیــد ۵۵میلیــون تــن فــوالد خواهــد بــود،
لــذا توســعه اکتشــافات ،ابتداییتریــن پیشنیــاز توســعه صنعــت
د بــود.
فــوالد کشــور خواهـ 
چالش زیرساخت تامین آب
بوهــوای خشــك و
حــدود ۸۰درصــد از کل مســاحت كشــور دارای آ 
ی کــه بارندگــی در ایــن مناطــق بســیار
نیمهخشــك اســت ،بهطــور 
کــم و ســاالنه بیــن  ۵۰تــا ۲۵۰میلیمتــر اســت .مناطــق بیابانــی
حــدود ۶۰درصــد از مســاحت ایــران را در بــر میگیــرد .بیابانهــای
كشــور شــامل ۶۱درصــد اراضــی بیابانــی و كویــری۲۴ ،درصــد
شــنزارها و ۱۵درصــد تپههــای شــنی اســت .در کشــور مجمــوع
بــارش ســاالنه بهطــور میانگیــن ۱۲۰میلیــارد مترمکعــب اســت کــه
حــدود ۹۵میلیــارد مترمکعــب آن اســتفاده میشــود.
بــرای رســیدن بــه چشــمانداز ۲۰ســاله در افــق  ۱۴۰۴بــرای
د ۵۵میلیــون تــن فــوالد خــام ،ســاالنه بــه ۲۵۶میلیــون
تولیــ 
مترمکعــب آب نیــاز اســت کــه نزدیــک بــه یــک و نیــم برابــر مقــدار
فعلــی اســت .زنجیــره ســنگآهن تــا گندلــه (شــامل کنســانتره

ســنگآهن تــا گندلــه) حــدود ۲۰درصــد از مصــرف آب کل زنجیــره
ارزش ســنگآهن تــا فــوالد را بهخــود اختصــاص میدهــد و
بهدالیلــی از جملــه مصــرف پاییــن آب تــا قبــل از پروســه آهــن
اســفنجی ،توجیهپذیــر بــودن حمــل ریلــی کنســانتره و گندلــه بــه
واســطه ارزشافــزوده ایجــاد شــده و نیــز کاهــش هزینههــای
حمــل باطلــه در زنجیــره ،پیشــنهاد میشــود کارخانجــات کنســانتره
ســنگآهن تــا گندلــه در نزدیکــی معــادن کــه عمــده آنهــا در مناطــق
بــیآب هســتند ،ایجــاد و احــداث مابقــی زنجیــره در نزدیــک آب
برنامهریــزی شــود.

مقاصــد صادراتــی فــوالد خــام مــورد بررســی قــرار گرفتــه و
راهکارهایــی از قبیــل؛ هدفمندیهــای توســعه تولیــد فــوالد و
مقاصــد صادراتــی تشــریح شــده اســت.
درحالحاضــر مصــرف ســرانه فــوالد ایــران حــدود ۲۵۰کیلوگــرم
اســت و بــر اســاس پیشبینــی رشــد جمعیــت ســاالنه 1.3درصــد،
میــزان مصــرف ســرانه ایــران در افــق  ۱۴۰۴برابــر بــا ۳۷۴کیلوگــرم
خواهــد بــود و مــازاد مصــرف فــوالد در آن ســال حــدود ۲۱میلیــون
تــن اســت کــه بایــد صــادر شــود .لــذا ایــن حجــم از مــازاد مصــرف
فــوالد صادراتــی نیازمنــد بررســی و تعییــن اســتراتژیهای مــورد
نیــاز صادراتــی میباشــد کــه در ادامــه مــورد تحلیــل قــرار گرفتــه
اســت.

لونقل ریلی
چالش زیرساخت حم 
در شــرایط کنونــی ،خطــوط اصلــی ریلــی کشــور بــا حــدود ۱۳هــزار
استراتژی مقاصد صادراتی فوالد خام ایران
کیلومتــر طــول و ســهم 0.9درصــدی از کل خطــوط ریلــی جهــان،
عمــده کشــورهای هــدف صــادرات فــوالد خــام ایــران بهترتیــب
رتبــه  ۲۱جهــان را بــه خــود اختصــاص داده اســت .از طرفــی ،در
تایلنــد ،تایــوان ،امــارات و عمــان بــوده اســت کــه نیــاز اســت
حالحاضــر ســهم ریلــی از حمــل تولیــدات مــواد معدنــی و صنایــع
ایــن رونــد صادراتــی مســیر
معدنــی کشــور ۷درصــد و ســهم
بهبــود و توســعه خــود را ادامــه
جــادهای ۹۳درصــد اســت .انتظــار
باتوجــه بهآنکــه اکثریــت طرحهــای فــوالدی
دهــد .در ایــن راســتا بــه منظــور
بخــش معــدن کشــور ایــن اســت کــه
در مراحــل پایانــی خــود بهســر میبرنــد ،لــذا
بهینهســازی در امــر صــادرات فــوالد
هماننــد بســیاری از کشــورهای دیگــر
جــذب ســرمایهگذاری گســتردهای جهــت
ایــران و همچنیــن کاهــش اثــرات
کــه حــدود  ۳۰الی۵۰درصــد مــواد
تکمیــل ایــن طرحهــای فــوالدی نیــاز نخواهــد
تحریمهــای یکجانبــه ،بههمــت
معدنــی توســط خطــوط ریلــی حمــل
بــود .بنابرایــن تحقــق افــق تولیــد ۵۵میلیــون
کمیســیون معــادن و صنایــع
میشــود ،ســهم ۷درصــد حمــل ریلــی
مــواد معدنــی ایــران نیــز ،در افــق تــن فــوالد تــا ســال ۱۴۰۴حتــی در شــرایط
معدنــی اتــاق بازرگانــی ایــران،
 ۱۴۰۴در راســتایی تحقــق تولیــد مــواد فعلــی اقتصــاد ایــران غیرممکــن نخواهــد بــود
 ۲پیشــنهاد صادراتــی بــه شــرح
هدفمنــدی توســعه تولید فــوالد در
معدنــی ۷۰۰میلیــون تنــی ،بــه ســهم
مناطــق مســتعد صــادرات و هدفمنــدی مقاصــد صادراتــی تعریــف
۳۰درصــد (۲۱۰میلیــون تــن) برســد .بطوریکــه بــرای افــق ۱۴۰۴
شــده اســت.
طــول خطــوط ریلــی ۲۵هــزارکیلومتــر درنظــر گرفتــه شــده اســت،
پیشــنهاد اول؛ هدفمنــدی توســعه تولیــد فــوالد در مناطــق
کــه جهــت دســتیابی بــه اهــداف افــق  ،۱۴۰۴تنهــا در ســال ۱۳۹۸
مســتعد صــادرات
نیــاز بــه ســرمایهگذاری ۸هــزار میلیــارد تومــان در حــوزه ریــل بــوده
ظرفیــت موجــود تولیــد فــوالد در حاشــیه خلیــج فارس4.4میلیــون
اســت و رشــد ســاالنه حــدود ۹درصــدی خطــوط ریلــی کشــور را
تــن اســت و بــر اســاس طرحهــای توســعهای در ایــن منطقــه
میطلبــد ،ایــن در حالیســت کــه در الیحــه بودجــه ســال۱۳۹۸
ظرفیــت فــوالد به11.1میلیــون تــن در ســال ۱۴۰۴میرســد.
مبلــغ ۴هــزار میلیــارد تومــان بــرای ســاخت و توســعه زیــر بناهــای
پیشــنهاد میشــود حاشــیه خلیــج فــارس جهــت دسترســی بــه
لونقــل کشــور درنظــر گرفتــه شــده بــود کــه کســری بیــش از
حم 
آبهــای آزاد کــه عالوهبــر دسترســی بــه آب ،مزیــت کاهــش
۱۰۰درصــدی بودجــه درنظــر گرفتهشــده را شــاهد هســتیم .بنابرایــن
لونقــل را نیــز در پــی دارد ،بــه عنــوان کانــون
هزینههــای حم 
اگرچــه در بخــش توســعه زیرســاخت ریلــی کشــور افزایــش بودجــه
صادراتــی ۲۱میلیــون تــن فــوالد در ســال ۱۴۰۴درنظــر گرفتــه شــود
چندانــی نداشــتیم ،بــا اینحــال دولــت بــا ایجــاد مشــوقهایی
و طرحهــای توســعهای فــوالدی مرکــز کشــور نیــز در ایــن منطقــه
بســتر را بــرای ورود بخــش خصوصــی بــه کســب و کاری ســودآور در
احــداث شــوند تــا بــه ظرفیــت تولیــد باالی25.4میلیــون تــن
ایــن زمینــه فراهــم آورده اســت .پــروژه فرضــی فــوق در ســال۱۳۹۵
فــوالد در حاشــیه خلیجفــارس جهــت مصــرف منطقــه و اهــداف
ارائــه شــد کــه مــورد پذیــرش و اســتقبال شــرکت راهآهــن جمهــوری
صادراتــی برســیم.
اســامی ایــران قــرار گرفــت .همچنیــن در پــی نشســتهایی کــه
همچنیــن ایــران دارای مزایــای ژئوپلتیکــی موقعیــت منطقــه ایــران
کمیســیون معــادن و صنایــع معدنــی اتــاق ایــران بــا شــرکت راهآهن
و تقاضــای ۱۲۰میلیــون تــن محصــوالت فــوالدی منطقــه منــا و
برگــزار نمــود ،برخــی بســتههای حمایتــی از جانــب شــرکت راهآهــن
۸۰میلیــون تنــی منطقــه  CISتــا ســال ۲۰۳۰اســت کــه نقــش
ارائــه شــد کــه بــرای جــذب ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی از
کلیــدی در امــر صــادرات داشــته و نقطــه قــوت مهمــی بهحســاب
جذابیــت باالیــی برخــوردار اســت .مختصــری از ایــن بســتههای
میآیــد .دیگــر اینکــه ایــران بعــد از هنــد ،تنهــا کشــور نزدیــک بــه
حمایتــی شــامل مــوارد زیــر اســت :امــکان مشــارکت راهآهــن تــا
بــازار بــزرگ چیــن اســت کــه تمــام حلقههــای زنجیــره فــوالد را
ســقف ۳۰درصــد در ســرمایهگذاری بهصــورت بالعــوض ،پرداخــت
دارد .در نتیجــه بهدلیــل مناقشــات در منطقــه ،ایــران میتوانــد
تســهیالت از محــل منابــع صنــدوق توســعه ملــی ،معافیتهــای
بهعنــوان یــک کشــور امــن جهــت شــکل گیــری کانــون صادراتــی
حــق دسترســی بهشــبکه ریلــی کشــور و همچنیــن تضمیــن
فــوالد تبدیــل شــود.
نوســانات نــرخ ارز بیشــتر از ۱۰درصــد ســالیانه.
پیشنهاد دوم؛ هدفمندی مقاصد صادراتی
در صنعــت فــوالد ایــران ،نــگاه صادراتــی بــه کشــورهای منطقــه
پیشبینی مصرف فوالد کشور در افق ۱۴۰۴
وجــود نداشــته اســت .نکتــه مهمــی کــه در ایــن ســناریو مدنظــر
پــس از بررســی مهمتریــن چالشهــای پیــشروی صنعــت فــوالد
قــرار گرفــت ایــن اســت کــه ظرفیــت صادراتــی هــر اســتان بــر
کشــور ،مصــرف ایــن محصــول در ســالهای آتــی و همچنیــن
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امــام جواد(ع)فرمودنــد :توســل داشــتن بــه خــدا ،بهــای هــر چیــز ارزشــمند و نردبانــی
بــرای رســیدن بــه هــر بلنــدی اســت.
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بیم و امیدهای بازار جهانی

فوالد در سال ۲۰۲۰

ل
قیمتهــای صادراتــی کشــور بهدلیــل افزایــش هزینــه حملونق ـ 
اســاس وضعیــت عرضــه و تقاضــای همــان اســتان و بــا لحــاظ
ل بــه
بــه کشــورهای دیگــر اســت؛ بنابرایــن اگــر هزینــه حملونق ـ 
ســرانه مصــرف و جمعیــت کل ،محاســبه شــد .نکتــه دیگــری کــه
وضعیــت معقولــی برســد ،عــاوه بــر رشــد قیمتهــای صادراتــی
بایــد در ایــن پیشــنهاد مــورد توجــه قرارگیــرد ،تولیــد صنایــع فــوالد
فــوالد ایــران ،شــاهد افزایــش حجــم صــادرات کشــور نیــز خواهیــم
اســتان اصفهــان اســت کــه بــرای کســری نیــاز مناطــق غــرب کشــور
بــود ،لــذا بایــد توســعه فــوالد کشــور را در مناطــق جنوبــی مثــل
میبایســت مصــرف شــود کــه در ادامــه بــه تفصیــل مــورد بحــث
بندرعبــاس ،پارســیان ،جاســک و چابهــار کــه بــه بنــادر صادراتــی
قــرار میگیــرد.
نزدیــک هســتند ،پیگیــری نمــود کــه در ایــن صــورت بــا نزدیکــی
واحدهــای فــوالدی بــه ســواحل آبــی کشــور ،نیاز بــه ســرمایهگذاری
ه مصرف
وضعیت تفکیکی عرضه و تقاضا استانها طبق سران 
کالن بــرای آبرســانی بــه ایــن واحدهــا نیــز بــا توجــه بــه بحــران آب
بهجــرات میتــوان اذعــان داشــت مرحلــه جانمایــی مناســب
کشــورکاهش خواهــد یافــت و هزینههــای تولیــد را بــه مقــدار
کارخانههــای فوالدســازی بــا نــگاه صادراتــی از اهمیــت بســزایی
بیشــتری اقتصــادی خواهــد کــرد .همچنیــن در صــورت عــدم
برخــوردار اســت .تاجاییکــه کارخانــه فــوالد مبارکــه اصفهــان بــا
وجــود بروکراســیهای ارزی ،در شــرایط افــت شــدید ارزش پــول
توجــه بــه موقعیــت مکانــی آن که در مرکز کشــور واقع شــده اســت
ملــی در ســال  ،98صــادرات زنجیــره فــوالدی بســیار رقابتپذیــر
بایــد بــه تامیــن نیاز فــوالد داخل کشــور همــت گمارد و مســئولیت
دنبــال میگشــت درحالیکــه اتخــاذ سیاســتهای ضربالعجلــی
صــادرات فــوالد بــه بازارهــای جهانــی را بــه کارخانههایــی همچــون
دولــت از جملــه راهانــدازی ســامانههای ارزی ،پیمانســپاری ارزی،
فــوالد کاوه جنــوب کیــش ،فــوالد هرمــزگان و صبــاد فــوالد خلیــج
محدودیتهــای صادراتــی ،اطــاق اتهــام قاچــاق بــه تامیــن ارز
فــارس واگــذار نمــود کــه از جانمایــی مناســبی در مناطــق جنوبــی
از کانالــی غیــر از ســامانههای ارزی و غیــره ،اســتفاده از فرصــت
کشــور بهرهمنــد هســتند .درحقیقــت مســئله جانمایــی کارخانههــا
پیشآمــده تجــارت را بــرای فعالیــن اقتصــادی ســخت و گاهــا
در برهــه زمانــی کنونــی نســبت بــه گذشــته از اهمیــت بیشــتری
غیرممکــن نمــود ،بنابرایــن یکــی از
برخــوردار شــده اســت .بهطــور مثــال
مهمتریــن پیشنیازهــای توســعه
در بخــش تولیــد فــوالد ،وجــود
درصــورت رعایــت پیششــرطهای توســعه
صنعــت فــوالد ،تغییــر نــگاه دولــت
موانــع در واردات مــواد اولیــه ماننــد
صنعــت فــوالد کشــور کــه مهمتریــن آنهــا
بــه صــادرات و همراهــی مســئولین
کک و زغالســنگ باعــث افزایــش
هزینههــای تولیــد و افزایــش قیمــت توســعه اکتشــافات ،توســعه صحیــح و
بــا فعالیــن اقتصــادی کشــور
محصــول نهایــی خواهــد شــد .در اســتراتژیک واحدهــای فوالدســازی در کنــار میباشــد .در ایــن راســتا حــذف
بخــش صــادرات نیــز از یــک طــرف آبراهههــا و مناطــق جنوبــی کشــور ،کاهــش پیمانســپاری ارزی ،یکسانســازی
بــا افزایــش قیمــت نهایــی محصــول سیاســتهای کنترلــی دولتــی و در عــوض ارزی و حــذف ســامانههای ارزی و
مواجــه هســتیم و از طــرف دیگــر بــه اتخــاذ سیاســتهای حمایتــی از واحدهــای بـهروز نمــودن قیمــت پایــه صادراتی
بهصــورت روزانــه میتوانــد کمــک
منظــور صــادرات ،تمــام کانتینرهــای
تولیــدی از جملــه صنعــت فــوالد کشــور اســت،
شــایان توجهــی در بهرهبــرداری از
صادراتــی از مبــدأ ایــران بــه مقاصــد
اصلــی ناگزیرنــد کــه قبــل از رفتــن بــه نهتنهــا مشــکلی بــرای ایــن صنعــت بهوجــود
موقعیــت پیشآمــده بــرای فعالیــن
مقصــد اصلــی بــه کشــوری ثالــث رفته نخواهــد آمــد ،بلکــه با توجــه به کاهــش ارزش اقتصــادی نمایــد .درصــورت رعایــت
و بــا نــام آن کشــور ثالــث بــه مقصــد پــول ملــی کشــور ،انتظارحضــوری قدرتمنــد در پیششــرطهای توســعه صنعــت
نهایــی ارســال شــوند .بنابرایــن گرانتر بازارهــای جهانــی بــا قیمتهــای رقابتــی دور از فــوالد کشــور کــه مهمتریــن آنهــا
توســعه اکتشــافات ،توســعه صحیح
شــدن قیمــت محصــول نهایــی،
انتظــار نخواهــد بــود
و اســتراتژیک واحدهــای فوالدســازی
هزینــه اضافــی کــراس اســتافینگ(،)1
در کنــار آبراهههــا و مناطــق جنوبــی
خســارت بــه کاال و اتــاف وقــت،
کشــور ،کاهــش سیاس ـتهای کنترلــی دولتــی و در عــوض اتخــاذ
از رقابتپذیــری ایــن محصــول در بازارهــای هــدف کــم خواهــد
سیاســتهای حمایتــی از واحدهــای تولیــدی از جملــه صنعــت
نمــود .همچنیــن بهدلیــل آنکــه تعــداد اندکــی از بانکهــا حاضــر
فــوالد کشــور اســت ،نهتنهــا مشــکلی بــرای ایــن صنعــت بهوجــود
بــه انجــام تراکنشهــای مالــی مربــوط بــه معامــات ایــران هســتند
نخواهــد آمــد ،بلکــه بــا توجــه بــه کاهــش ارزش پــول ملــی کشــور،
بنابرایــن صادرکننــدگان یــا ناچــار بــه عرضــه محصــول خــود بــه
انتظارحضــوری قدرتمنــد در بازارهــای جهانــی بــا قیمتهــای رقابتــی
صــورت پــول نقــد هســتند کــه عرضــه محصــول بهصــورت نقــدی
دور از انتظــار نخواهــد بــود.
قیمــت صادراتــی پایینتــر و در نهایت حاشــیه ســود کمتــری را برای
صادرکننــده بههمــراه خواهــد داشــت و یــا بــرای نقل و انتقــال پول
پانوشت:
ناچــار بــه اعتمــاد بــه شــرکتهای تراســتی(اتحاد چنــد شــرکت کــه
 -1کــراس اســتافینگ یعنــی کانتینــر از کشــتی پیــاده شــود و بعــد
کاالیــی مشــابه هــم تولیــد میکننــد و ســهم عمــدهای از بــازار را در
بــار کانتینــر روی زمیــن تخلیــه و پــس از آن مجــددا ســوار کانتینــر
اختیــار دارنــد) خواهنــد شــد کــه ریســک ،مشــکالت و هزینههایــی
دیگــری شــود و توســط کشــتی دیگــری بــه مقصــد حمــل شــود،
اضافــه را بــر دوش صادرکننــده تحمیــل مینمایــد.
در واقــع زمانــی کــه محمولــه صادراتــی در مقصــد غیــر اصلــی کــه
حــال بــا توجــه بهآنکــه در بــازار جهانــی فــوالد شــاهد ورود بــه
کشــور دیگــری اســت پیــاده میشــود نــام آن کشــور بهعنــوان
فــاز نزولــی قیمتهــا هســتیم ،بنابرایــن بهمنظــور حفــظ باالتریــن
فروشــنده و واردکننــده ایــن محصــول درج میشــود.
لونقــل جهــت
حاشــیه ســود تولیدکننــده ،کاهــش هزینههــای حم 
واردات محصــوالت اولیــه تولیــد و صــادرات محصــوالت نهایــی
منبع :ماهنامه پردازش
ابتداییتریــن راهحــل خواهــد بــود .بهعبارتــی بخــش مهمــی از افت

بــا وجــود ریسـکهای ظرفیــت مــازاد تولیــد فــوالد در چیــن ،جنــگ
تعرفـهای در بــازار فــوالد ،جنــگ تجــاری بیــن چیــن و آمریــکا ،کاهش
تولیــدات صنعتــی در اتحادیــه اروپــا و تبعــات هنــوز باقیمانــده
ناشــی از خــروج انگلیــس از اتحادیــه اروپــا ،برآوردهــا در ماههــای
پایانــی ســال  ،۲۰۱۹بیانگــر ایــن بــود کــه در ســال  ،۲۰۲۰بــازار فــوالد
علیرغــم وجــود چالشهــا ،وضعیــت بهتــری نســبت بــه ســال
 ۲۰۱۹داشــته باشــد .ایــن امیــدواری در نتیجــه افزایــش قابــل توجــه
قیمتهــا در بــازار محصــوالت فــوالدی در دو مــاه پایانــی ســال ۲۰۱۹
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 هیچکــس وقــوع آن را پیشبینــی
نمیکــرد ،بــه یکبــاره روی داد .ایــن مولفــه ،شــیوع ویــروس مهلــک
و جدیــد کرونــا در چیــن بــود .چیــن عــاوه بــر ایــن کــه بزرگتریــن
تولیدکننــده فــوالد در دنیــا اســت ،بزرگتریــن مصرفکننــده آن ،و
عــاوه بــر ایــن بزرگتریــن واردکننــده ســنگ آهــن در دنیــا نیز اســت.
مقصــد حــدود  ۷۰درصــد تجــارت دریایــی ســنگآهن در دنیــا ،چیــن
اســت .حتــی پیــش از شــیوع ویــروس کرونــا ،ایــن نگرانــی وجــود
داشــت کــه کاهــش رشــد اقتصــادی در چیــن ،بــه کاهــش تقاضــا
بــرای کاالهــا و در نتیجــه کاهــش قیمــت آنهــا منجــر شــود و ایــن
موضــوع دامــن صادرکننــدگان بــه چیــن ،از جملــه ایــران را هــم بگیرد.
فرامــوش نکنیــم کــه در همیــن ســال  ،۲۰۱۹رشــد تولیــد ناخالــص
داخلــی چیــن بــه  ۶.۱درصــد رســید کــه پایینتریــن میــزان از ســال
 ۱۹۹۰میــادی 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
اســت؛ چــرا کــه بزرگتریــن تولیدکننــده ،بزرگتریــن مصرفکننــده
نیــز اســت و اگرچــه چیــن بــه واســطه صــادرات بیــش از انــدازهاش،
اقتصــاد دیگــر کشــورها را تحــت فشــار قــرار داده ،امــا اخالل اساســی
در مصــرف کاالهــا در ایــن کشــور ،میتوانــد تأثیراتــی در ابعــاد
جهانــی داشــته باشــد .در کل ،بیشــترین تقاضــای جهانی بــرای فوالد،
از جانــب صنعــت ساختوســاز اســت و ایــن صنعــت ،مصرفکننــده
 ۵۱درصــد فــوالد تولیــدی در دنیــا اســت .در چیــن نیــز ساختوســاز،
متقاضــی اصلــی فــوالد اســت و شــیوع ویــروس کرونــا ،صنعــت
ساختوســاز در ایــن کشــور را از رونــق انداختــه اســت .بــه ایــن
مــورد ،بایــد محدودیتهــای 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 ،پیشبینــی میشــود کــه
تبعــات کرونــا ،تــا چنــد مــاه دامــن بــازار فــوالد را بگیــرد ،امــا پــس از
گــذران ایــن چنــد مــاه ،مجـ ً
ـددا تعــادل جدیــدی در بــازار فــوالد ایجاد
خواهــد شــد .موسســه «متــال بولتن» رشــد مصــرف فــوالد در جهان
در ســال  ۲۰۱۹را نســبت بــه ســال  ۲.۶ ،۲۰۱۸درصــد بــرآورد کــرده بود
و پیــش از شــیوع ویــروس کرونــا ،پیشبینــی کــرده بــود کــه رشــد
مصــرف فــوالد در ســال  ۱.۹ ،۲۰۲۰درصــد 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»،
ایــن رشــد قیمــت را بــرای ســال  ۲۰۲۱پیشبینــی کــرده اســت .در
کل بایــد گفــت ،ویــروس کرونــا در مــاه هــای نخســت ســال ،۲۰۲۰
همچنــان بزرگتریــن معضــل بــازار جهانــی فــوالد خواهــد بــود و پس
از رفــع ایــن معضــل کــه بــه نظــر میرســد 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 ،قیمتها
باالتــر از  ۹مــاه نخســت ســال  ۲۰۱۹باشــد .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 ریس ـکهای دیرینــه خــود ،دســت
و پنجــه نــرم خواهــد کــرد و در کوتــاه مــدت نبایــد انتظــار جهــش
چشــمگیر قیمتهــا نظیــر ســال  ۲۰۱۶و  ۲۰۱۷را داشــت .گرچــه
نمیتــوان بــا قطعیــت گفــت امــا شــاید شــبح کرونــا کــه کنــار بــرود،
دوره قیمتهــای متوســط در بــازار جهانــی فــوالد آغــاز شــود.
منبع :چیالن
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حضــرت علــی (ع) مــی فرماینــد :از بهتریــن شــفاعتها ،شــفاعت بیــن دو نفــر در امــر
ازدواج اســت تــا اینکــه خداونــد آنــان را مجــذوب یکدیگــر گردانــد.

فوالد ایران

کــرده و از  ۴۳هــزار تــن در ســال  ۹۷بــه  ۱۲۰هــزار تــن در ســال ۹۸
رســیده اســت.
صــادرات آهــن اســفنجی ایــران نیــز در ســال  ۹۸بــا رشــد ۷۷
درصــدی بــه  ۹۴۲هــزار تــن رســید .ایــن رقــم در ســال  ،۹۷رقمــی
بالــغ بــر  ۵۳۳هــزار تــن بــوده اســت.
مجمــوع واردات فــوالد ایــران (فــوالد میانــی و محصــوالت فــوالدی)
در ســال  ،۹۸کاهــش قابــل توجهــی را تجربــه کــرده و از یک میلیون
و  ۵۴هــزار تــن در ســال  ۹۷بــه  ۶۰۳هــزار تــن رســیده اســت.
واردات فــوالد میانــی ایران بســیار ناچیــز بــوده و واردات محصوالت
فــوالدی ایــران نیــز بــا کاهــش  ۴۲درصــدی بــه  ۵۹۸هــزار تــن در
ســال  ۹۸رســیده اســت .مقاطــع تخــت فــوالدی (بــا  ۵۰۸هــزار تن)
بیشــترین ســهم را در واردات فــوالد ایــران داشــته و از میــان ایــن
مقاطــع نیــز ورق پوششــدار ،بیشــترین ســهم را داشــته اســت.

گزارش آماری صنعت فوالد کشور در سال ۹۸؛

تولیــد فــوالد ایــران بــه بیــش از  ۲۷میلیــون تــن رســید
رکوردشــکنی بــا صــادرات  ۱۰.۴میلیــون تنــی
داشــته و ایــن موضــوع باعــث کمبــود آهــن اســفنجی در ســال ۹۸
انجمــن تولیدکننــدگان فــوالد ایــران ،گــزارش آمــاری صنعــت فــوالد
شــد.
ایــران در ســال  ۹۸را منتشــر کــرد .تولیــد فــوالد میانــی کشــور در
صادرات و واردات فوالد ایران در سال ۹۸
ســال  ۹۸بــا رشــد  ۱۰درصــدی نســبت بــه ســال  ،۹۷بــه  ۲۷میلیون
مجمــوع صــادرات فــوالد ایــران (فوالد میانــی و محصــوالت فوالدی)
و  ۲۴۰هــزار تــن رســید .تولیــد محصــوالت فــوالدی نیــز بــا رشــد
در ســال  ،۹۸بــه  ۱۰میلیــون و ۳۶۳
 ۶درصــدی بــه  ۲۰میلیــون و  ۱۸۲هــزار
هــزار تــن رســید .صــادرات فــوالد
تــن رســید .تولیــد آهــن اســفنجی
مجمــوع صــادرات فــوالد ایــران (فــوالد
ایــران در ســال  ۸ ،۹۷میلیــون ۴۸۰
نیــز در ســال  ،۹۸بــا رشــد  ۶درصــدی
میانــی و محصــوالت فــوالدی) در ســال  ،۹۸بــه
هــزار تــن بــوده و در ســال ،۹۸
بــه حــدود  ۲۸میلیــون تــن رســید.
 ۱۰میلیــون و  ۳۶۳هــزار تــن رســید .صــادرات
صــادرات فــوالد کشــور رشــد بیــش
صــادرات فــوالد ایــران نیــز در ســال ،۹۸
فــوالد ایــران در ســال  ۸ ،۹۷میلیــون ۴۸۰
از  ۲۲درصــدی را تجربــه کــرده اســت
رشــد قابــل توجــه  ۲۲درصــدی را تجربه
هــزار تــن بــوده و در ســال  ،۹۸صــادرات فــوالد
کــه عــدد قابــل توجهــی محســوب
کــرده اســت.
از ۲۷میلیــون و  ۲۴۰هــزار تــن فــوالد کشــور رشــد بیــش از  ۲۲درصــدی را تجربــه
میشــود .در ســال  ،۹۸صــادرات
میانــی تولیدشــده در ســال  ،۹۸حــدود کــرده اســت کــه عــدد قابــل توجهــی محســوب فــوالد کشــور ،رکــورد جدیــدی را بــه
 ۱۶.۸میلیــون تــن مربــوط بــه بیلــت میشــود .در ســال  ،۹۸صــادرات فــوالد کشــور ،ثبــت رســانده اســت.
و بلــوم و حــدود  ۱۰.۴میلیــون تــن رکــورد جدیــدی را بــه ثبــت رســانده اســت.
ســهم فــوالد میانــی از کل صــادرات
فــوالد ایــران در ســال  ۶ ،۹۸میلیــون
مربــوط بــه اســلب بــوده اســت .تولیــد
و  ۹۰۸هــزار تــن بــوده کــه نســبت بــه ســال  ،۹۷رشــد  ۲۶درصــدی
بیلــت و بلــوم فــوالدی در ســال  ،۹۸رشــد قابــل توجــه  ۱۸درصــدی
را نشــان میدهــد .در ســال  ،۹۸صــادرات بیلــت و بلــوم فــوالدی،
را تجربــه کــرده امــا تولیــد اســلب نســبت بــه ســال  ،۹۷رشــدی
بــا رشــد  ۲۴درصــدی بــه  ۴میلیــون و  ۸۳۶هــزار تــن رســید و
نداشــته اســت.
صــادرات اســلب نیــر  ۲میلیــون و  ۷۲هــزار تــن بــود کــه نســبت بــه
همچنیــن در ســال  ۱.۱ ،۹۸میلیــون تــن تیرآهــن ۸.۳ ،میلیــون تــن
ســال  ،۹۷رشــد  ۳۱درصــدی را نشــان میدهــد.
میلگــرد و حــدود  ۸۰۰هــزار تــن نبشــی و ناودانــی در کشــور تولیــد
صــادرات محصــوالت فــوالدی ایــران نیــز در ســال  ۹۸بــا رشــد ۱۶
شــده و جمــع تولیــد مقاطــع طویــل فــوالدی بــا رشــد  ۶درصــدی به
درصــدی بــه  ۳میلیــون و  ۴۵۵هــزار تن
 ۱۰.۲میلیــون تــن رســیده اســت.
رســید .در میــان محصــوالت فــوالدی،
میــزان تولیــد ورق گــرم در ســال  ۸.۲ ،۹۸میلیــون تــن ،میــزان تولید
مجمــوع صــادرات مقاطــع طویــل
ورق ســرد  ۲.۶میلیــون تــن و میــزان تولیــد ورق پوشــشدار ۱.۶
فــوالدی ایــران ،در ســال  ۲ ،۹۸میلیــون
میلیــون تــن بــوده اســت .مجمــوع تولیــد مقاطــع تخــت فــوالدی
و  ۶۵۰هــزار تــن بــوده کــه نســبت بــه
در ســال  ۹۸بــا رشــد  ۵درصــدی در همســنجی بــا ســال  ،۹۷بــه
ســال  ،۹۷رشــد  ۲۶درصــدی را نشــان
عــدد  ۹میلیــون و  ۹۶۰هــزار تــن رســید( .بایــد توجــه داشــت کــه
میدهــد .از ایــن میــان ،صــادرات
در مقاطــع تخــت فــوالدی ،مجمــوع تولیــد ایــن مقاطــع برابــر بــا
میلگــرد ایــران ،رشــد قابــل توجــه ۳۵
جمــع جبــری تولیــد ورق گــرم ،ورق ســرد و ورق پوشـشدار نیســت
درصــدی را در ســال  ۹۸تجربــه کــرده
و انجمــن تولیدکننــدگان فــوالد در محاســبات خــود ،اثــر مضاعــف
اســت.
تبدیــل ورق گــرم بــه ورق ســرد و پوشـشدار را حــذف کــرده اســت).
مجمــوع صــادرات مقاطــع تخــت
تولیــد آهــن اســفنجی در ســال  ۲۷.۹ ،۹۸میلیــون تــن بوده اســت.
فــوالدی ایــران نیــز در ســال ۸۰۵ ،۹۸
رشــد تولیــد آهــن اســفنجی در ســال  ،۹۸تنهــا  ۶درصــد بــوده (کــه
هــزار تــن بــوده کــه نســبت به ســال ،۹۷
ایــن رشــد کمتــر از رشــد  ۱۰درصــدی تولیــد فــوالد میانــی اســت) و
کاهــش  ۸درصــدی را نشــان میدهــد.
ایــن امــر باعــث شــده تــا در مجمــوع ،میــزان تولیــد آهــن اســفنجی
بــا ایــن وجــود ،صــادرات ورق ســرد در
در ســال  ،۹۸تنهــا  ۶۶۷هــزار تــن بیــش از تولیــد فــوالد میانــی
ســال  ،۹۸رشــد  ۱۷۹درصــدی را تجربــه
باشــد .بــه همیــن دلیــل در زنجیــره فــوالد عــدم تــوازن وجــود

مصرف فوالد در سال ۹۸
آمارهــای منتشرشــده توســط انجمــن تولیدکننــدگان فــوالد نشــان
میدهــد کــه مصــرف ظاهــری محصــوالت فــوالدی در ســال ۹۸
نســبت بــه ســال  ۹۷رشــدی نداشــته و رشــد مصــرف ظاهــری
فــوالد میانــی در ســال  ،۹۸شــش درصــد بــوده اســت .حتــی رشــد
مصــرف مقاطــع طویــل فــوالدی در ســال  ،۹۸صفــر بــوده کــه ایــن
نشــاندهنده تــداوم رکــود در صنعــت ساختوســاز در ســال
گذشــته اســت .بــه نظــر میرســد بــا توجــه بــه رشــد صفـ ِر مصــرف
ظاهــری محصــوالت فــوالدی ،راهــی نیســت جــز اینکــه شــرایط
صــادرات فــوالد تســهیل شــود.
مجمــوع مصــرف ظاهــری مقاطــع طویــل فــوالدی در دوازده ماهــه
ســال  ۷ ،۹۸میلیــون و  ۶۶۲هــزار تــن بــوده و مصــرف تیرآهــن،
رشــد  ۱۵درصــدی و مصــرف میلگــرد ،رشــد منفــی  ۲درصــدی را
تجربــه کــرده اســت .مصــرف ظاهــری کل محصــوالت فــوالدی نیز در
ســال  ۱۵ ،۹۸میلیــون و  ۵۹۷هــزار تــن بــوده اســت.
در مجمــوع رشــد مصــرف ظاهــری مقاطــع تخــت فــوالدی نیــز در
ســال  ،۹۸صفــر بــوده اســت .در میــان مقاطــع تخــت ،مصــرف
ظاهــری ورق پوششــدار رشــد  ۱۱درصــدی و مصرف ظاهری ورق ســرد،
رشــد منفــی  ۴درصــدی را تجربــه کــرده اســت.
در فــوالد میانــی ،مصــرف ظاهــری بیلــت و بلــوم در کشــور در ســال
 ،۹۸رشــد  ۱۶درصــدی را تجربــه کــرده و از  ۱۰میلیــون و  ۲۸۷تــن در
ســال  ۹۷بــه  ۱۱میلیــون و  ۹۵۶تــن در ســال  ۹۸رســیده اســت.
مصــرف ظاهــری اســلب نیــز کاهــش شــش درصــدی را تجربــه کــرده
و بــه  ۸میلیــون و  ۳۸۱هــزار تــن در ســال  ۹۸رســیده اســت .بدیــن
ترتیــب ،مجمــوع مصــرف ظاهــری فــوالد میانی کشــور در ســال ،۹۸
 ۲۰میلیــون و  ۳۳۷هــزار تــن بــوده اســت.
مصــرف ظاهــری آهــن اســفنجی ایــران نیــز در ســال  ۹۸بــا رشــد ۴
درصــدی بــه  ۲۶میلیــون و  ۹۶۵هــزار تــن رســیده اســت.
ترکیب تولید ،صادرات و واردات فوالد کشور در سال ۹۸
فــوالد میانــی بــا ســهم  ۶۱.۱درصــدی و میلگــرد بــا ســهم ۱۹.۸
درصــدی بیشــترین ســهم را در صــادرات فــوالد کشــور در ســال ۹۸
داشــته اســت.
در تولیــد محصــوالت فــوالدی نیــز میلگــرد بــا  ۳۶.۵درصــد و ورق
گــرم بــا  ۳۶.۲درصــد بیشــترین ســهم را داشــته اســت.
منبع :چیالن
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الســام فرمودنــد :بــا گذشــت تریــن مــردم ،کســی اســت کــه در
امــام حســین علیــه ّ
زمــان قــدرت داشــتن ،گذشــت کنــد.
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شب تاریک و
بیم موج ...

چگونه فرزند نمازخوان
پرورش دهیم؟

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

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.

احمد یوسف زاده

بــا علمــاو خانــواده هــای مذهبــی و دوســتان خــوب معاشــرت و

رفــت و آمــد کنیــد.

جهــت افزایــش اشــتیاق کــودک بــه نمــاز ،قبــل از ســن تکلیــف

بــرای دختــران چــادر نمــاز ،قــرآن ،جانمــاز ،تســبیح زیبــا تهیــه نمــوده

و بــرای پس ـرها نیــز بــه همیــن صــورت عمــل کنیــد.

تــا زمانــی کــه بــه ســن تکلیــف نرســیده و نمــاز برایــش واجــب

نیســت او را تشــویق بــه نمــاز خوانــدن کنیــد.

از کودکــی هــر وقــت کــه نمــاز میخوانــد بــه او محبــت بیشــتری

نماییــد و نمــاز خواندنــش را در جمــع خانــواده و فامیــل تعریــف
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 میخوانیــد مهربانتــر میشــوید و از ایــن طریــق بــه نمــاز عالقــه

پیــدا میکنــد.

بــا ورود فرزندتــان بــه دورهی نوجوانــی بــرای او دلیــل بیاوریــد کــه

چــرا نمــاز خوانــدن واجــب اســت؛ ولــی کوتــاه و خالصــه توضیــح
دهیــد .انتظــار تاثیــر زود و ســریع نداشــته باشــید زیــرا نوجــوان در

دوران ناپختگــی اســت ،تــا پختــه شــود و حــرف شــما را درک کنــد،

زمــان میبــرد.
از مــن و قلمــم بــر نمــی آیــد تــا قصــه ســالهای خــون و خاطــره را
روایــت کنــم .چیــزی شــبیه شــرم دســتم را وقــت نوشــتن پــس
میزنــد .مــن چگونــه مــی توانــم یــک ثانیــه از اضطــراب غواصهــای
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
ممکــن اســت بــه خــاک شــما یــورش بیــاوردّ ،ال از منطقــه فــاو.
ژنــرال هــا گفتــه انــد هیچکــس نمــی توانــد از دریــای مــوج خیــز
ارونــد بگــذرد .گفتــه انــد پــای گذاشــتن غــواص در ارونــد همــان
و پیــدا شــدن جنــازه اش در شــکم نهنــگان خلیــج فــارس همــان.
گفتــه انــد ارونــد نابــکار اســت ،در اثــر جــزر و مــدّ مســیر حرکتــش
را تغییــر مــی دهــد .گفتــه انــد ارونــد ریــاکار اســت ،ســطح آبــش
امــا الیــه هــای زیریــن اش پــر شــتاب مــی گــذرد .گفتــه انــد
آرامّ ،
ارونــد مــواج کــه بشــود ،هیــچ کــس جلــودارش نیســت و گفتهانــد
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
همرزمانشــان مشــغول مناجــات انــد.
غــواص هــای لشــکر ثــاراهلل تصمیــم گرفتــه انــد در همیــن هــوای
منقلــب خــط فــاو و پشــت صــدام را یکجــا بشــکنند.حاج قاســم
بایــد غــواص هایــش را بــا تاریــک شــدن هــوا آرام و بــی صــدا از
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 تالفــی خرمشــهر گرفتنــد تــا ام القصــر

و بصــره در تیــررس شــان باشــد و راه عــراق را بــه دریــای آزاد قط ـ 
ع
کننــد ».فــردا بایــد ایــن خبــر ســرتیتر همــه روزنامههــای منطقــه
و جهــان باشــد ،فــردا بایــد صــدام از ایــن شکســت تلــخ دیوانــه
بشــود و فرماندهانــش را اعــدام صحرایــی کنــد ،امــا بــا آن ابر ســمج
و بــاد بیموقــع حــاج قاســم چــه مــی توانســت بکنــد؛ جــز اینکــه
غواصهــای لشــکر را جمــع کنــد دور خــودش ،بغضــش را فــرو
بدهــد و بــا صدایــی آرام و چشــمی اشــک آلــود بگویــد :بــرادران!
آنچــه نبایــد میشــد ،حــاال شــده .طبــق پیشبینــی االن بایــد
آســمان صــاف و ارونــد آرام باشــد .امــا نیســت .حــاال بــرای عبــور
از موجهــای 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 .دلهــا قــوت
گرفــت .ســپاه بــه حرکــت درآمــد .پیــاده و ســواره بــه ســمت اروند.
غواصهــا از زمیــن باتالقــی حاشــیه رود میگذرنــد و در کنــاره آن
آرایــش میگیرند.بــه دســتور ،تــن بــه آب ســرد میزننــد ،ســرعت
آب و تالطــم رود طوفــانزده در قــدم اول میخواهــد همــه را ناامیــد
کنــد ،غواصهــا یــک متــر جلــو میرونــد ،آب دو متــر آنهــا را عقــب
مینشــاند .آنهــا بــا رشــتهای 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 نفسهایــت بــه شــماره بیفتــد
و دســتانت از ســوز ســرما کرخــت بشــوند و طنــاب از دســتت رهــا
بشــود و آب بــا شــتاب از جمــع جدایــت بکنــد و هیچکــس در
آن شــب وهمنــاک و تاریــک متوجــه غــرق شــدنت نشــود .نبــردی
ســنگین میــان مردانــی کــه ذکــر یــا زهــرا بــر لــب دارنــد و رودخانهای
کــه راه نمیدهــد درگرفتــه اســت .گــروه موقعیــت خودشــان را گــم
میکننــد ،همــه جــا آب اســت و ســرگردانی و البتــه امیــد .ناگهــان
پــای نفــر اول بــه زمیــن ســفت میرســد .یــا زهــرا! رســیدیم بــه
ســاحل! همــه از آب بیــرون میآینــد .بــی صــدا در ســاحل آرایــش
میگیرنــد .تــازه اول کار اســت .بایــد بــا هجومــی تنــد ،خــط دشــمن
را فتــح کننــد؛ و چنیــن میکننــد .دشــمن راهــی جــز فــرار ندارد.حــاج
احمــد امینــی میایســتد روی یــال خاکریــز اول عــراق و بــا بیســیم
میگویــد :یــا فاطمــه الزهــرا .یــا فاطمــه الزهرا.حاجــی حاجــی،
مأموریــت انجــام شــد .حــاال نوبــت شماســت .آنطــرف ،کنــار نهــر
علیشــیر .مرواریــد اشــک ،زنجیــر پــاک حــاج قاســم را میگیــرد
و پاییــن میآیــد .حاجــی بیتــاب و اشــکبار فریــاد میزنــد :زهــرا
جــان ممنــون .بیبــی جــان متشــکرم.

نســبت بــه نمــاز خواندنــش حساســیت کمی نشــان دهیــد و مدام

بــه او گیــر ندهیــد .حساســیت زیــاد جلــوی تفکــر او را میگیــرد
و نمــاز بــا اجبــار فایــده نــدارد و او را لجبازتــر خواهــد کــرد .بــه او

فرصــت دهیــد تــا از درون مســئولیت پذیــر شــود.

در دوران نوجوانــی فــرد دچــار ســردرگمی اســت و به دنبــال انتخاب

راه و هویــت خویــش اســت .بــه او راه درســت را نشــان دهیــد و

اجــازه دهیــد بــا گــذر زمــان ،خــودش راهــش را انتخــاب کنــد .مــدام

نصیحتــش نکنیــد ،زیــرا گیــج و کالفــه مــی شــود.

از روش غیــر مســتقیم مثــل اهــداى کتــاب و سـیدی و نــرم افــزار

اســتفاده کنیــد .همچنیــن میتوانیــد 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

ســنگین میشــود .شــاید شــما فکــر کنیــد او تنبــل شــده اســت.
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.

هیــچ گاه بچــه هــای نمازخــوان را بــا او مقایســه نکنیــد .زیــرا

مقایســه کــردن تاثیــر وارونــه دارد.

وقتــی فرزندتــان بــه ســن تکلیــف رســید احــکام و واجبــات را

برایــش توضیــح دهیــد.

داســتانهای 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 برایکــودک و

نوجــوان بــا بیــان داســتان هــای آموزنــده یــادآوری کنیــد.

بــا بیــان زندگــی نامــه صحابــه پیامبــر و ائمــه معصومیــن کــه از

جملــه راههــای جــذب انســان بــه عبــادت اســت ،عشــق و عالقــه بـه
نمــاز را در فرزندتــان تقویــت کنیــد.
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الســام فرمودنــد :هــر کــس خــوش دارد کــه خداونــد ،عمــرش را
امــام ســجاد علیــه ّ
طوالنــی و روزیاش را فــراوان کنــد ،صل ـهی رحــم کنــد.
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فناوری اطالعات و ارتباطات

هوش مصنوعی ( )AIچیست؟

ً
نهایتــا روبــات را بــه هــدف تعیینشــده (مثــاً قــرار دادن
میتوانــد

یــک شــی در یــک مــکان) برســاند.
ادراک(: )Perception

در فرآینــد ادراک ،محیــط بــا اندامهــای حســی (طبیعــی یــا مصنوعــی)
ِاسـ َ
ـکن میشــود؛ ســپس مجموعــه اطالعــات جمـعآوری شــده توســط

ایــن اندامهــای حســی ،بــه اشــیاء مجــزا بــا روابــط مکانــی مشــخص

تجزیــه میشــوند .بایــد در نظــر داشــت کــه زاویــه دیــد ،جهــت و

شــدت نــور و میــزان تضــاد رنــگ یک شــی نســبت بــه اطــراف و عواملی
از ایــن دســت میتواننــد بــر تحلیــل ایــن اطالعــات تاثیرگــذار باشــند
و ایــن موضــوع ،فرآینــد ادراک را دشــوارتر مینمایــد .در حــال حاضــر،

ادراک مصنوعــی تــا حــدودی توســعه یافتــه و توانســته اســت امــکان
شناســایی اشــیاء ،رانــدن خودروهــای بــدون راننــده بــا ســرعتهای

متوســط و در جادههــای خلــوت و همچنیــن جمـعآوری زبالــه از طبیعت
توســط روباتهــا را فراهــم آورد.

زبان(:)Language

زبــان مجموعـهای از عالئمــی اســت کــه بــه طــور قــراردادی دارای معنــا

هســتند؛ بــا ایــن تعریــف ،زبــان بــه آواهــا و کلماتــی کــه بــرای گفتگــو
بــه کار میرونــد محــدود نمیشــود و قــراردادی ماننــد عالئــم راهنمایــی

 Intelligenceدر لغــت بــه معنــای هــوش اســت و هــوش همــان

چیــزی اســت کــه تمامــی رفتارهــای انســان حتــی ســادهترین رفتارهــا
بــه آن نســبت داده میشــود .وجــه تمایــز میــان انســان و اغلــب

موجــودات ایــن اســت کــه انســانها و البتــه برخــی حیوانــات قادرنــد

تــا در موقعیتهــای مختلــف اطالعاتــی را کســب نمــوده و ســپس این
اطالعــات را در موقعیتــی جدیــد ،بــه شــیوهای دیگــر و حتــی بــا هدفــی

اشــتباه نمایــد ،آزمــون تورینــگ را بــا موفقیــت پشــت ســر گذاشــته

اســت!

یادگیری(:)Learning

در هــوش مصنوعــی ،چنــد روش یادگیــری مطــرح اســت کــه یکــی از
ســادهترین ایــن روشهــا ،آزمــون و خطــا اســت .بــه عنــوان مثــال،

مســئله مطــرح شــده بــرای یــک برنامــه کامپیوتــری ســاده در بــازی

دیگــر بــه کار ببندنــد؛ امــا موجــودی ماننــد حشــره چنیــن قابلیتــی را
نــدارد و اگــر یــک موقعیــت کامــاً مشــابه بارهــا و بارهــا بــرای آن تکــرار

شــطرنج ایــن اســت کــه بازیکــن مقابــل را مــات کنــد .در روش آزمــون

ن مشــاهده نخواهد شــدArtificial Intelligence.
چشــمگیری در رفتار آ 

تــا ســرانجام بــه نتیجــه مطلــوب (یعنــی مــات نمــودن بازیکــن مقابــل)

اســت کــه در بــر گیرنــده تمــام فرآیندهایــی اســت کــه بــه شبیهســازی

میتوانــد موقعیتهــای ایجــاد شــده در ایــن بــازی و تصمیمــات گرفته
شــده خــود را ذخیــره کنــد تــا اگــر بعـ ً
ـدا دوبــاره بــا موقعیتــی مشــابه

شــود بــاز هــم حداقــل در ظاهــر چیــزی نخواهــد آموخــت و پیشــرفت

کــه بــه طــور خالصــه  AIخوانــده میشــود ،شــاخهای از علــوم کامپیوتــر

هــوش انســان و یــا حیوانــات بــر روی کامپیوترهــا و یــا دســتگاههایی

کــه توســط کامپیوتــر کنتــرل میشــوند میپردازنــد.
تاریخچه هوش مصنوعی:

و خطــا ،کامپیوتــر هــر بــار بــه طــور تصادفــی حرکتــی را انجــام میدهــد
دســت پیــدا کنــد .پــس از دســتیابی بــه نتیجــه مطلــوب ،برنامــه

مواجــه شــد ،بتوانــد تصمیمــی کــه قبــاً اتخــاذ نمــوده را بــه ســرعت

فراخوانــی نمایــد .در یــک برنامــه کامپیوتــری ،انجــام ذخیرهســازی و
فراخوانــی موقعیــت مهرههــا و رونــد حــرکات صــورت گرفتــه کار نسـ ً
ـبتا

تاریخچـ ه هــوش مصنوعــی از آنجــا شــروع شــد کــه دو پژوهشــگر بــه

ســادهای اســت بلکــه چیــزی که دشــوار اســت ،تعمیــم و گســترش این

عصبــی مصنوعــی را ارائــه نمودنــد (ســلولهای عصبــی مصنوعــی،

کامپیوتــری را در نظــر بگیریــد کــه قابلیــت تعمیــمدادن تجربیــات را
نــدارد؛ اگــر ایــن برنامـ ه قبــاً بــا اســتفاده از تکــرار در مــورد تعــدادی از

ایــن بــود کــه در آن هــر نــورون میتوانســت  Onو یــا  Offباشــد و

کلمــه جدیــدی ماننــد  Jumpقــادر نخواهــد بــود حالــت گذشــته آن را
ایجــاد نمایــد مگــر اینکــه قبالً بــا کلمــه  Jumpedآمــوزش دیده باشــد.

دادنــد کــه توابــع محاســباتی را میتــوان بــا شــبکهای از نورونهــای بــه

ایــن قانــون را یــاد بگیــرد کــه بــا افــزودن  edبــه انتهــای افعــال میتوان

نامهــای  McCullochو  Pittsدر ســال  ،۱۹۴۳مدلــی از ســلولهای

مشــابه آنچــه کــه در زیستشناســی بــه ســلولهای عصبــی طبیعــی
ی خــاص ایــن مــدل
اطــاق میشــود ،نــورون نامیــده میشــوند) .ویژگـ 

هنگامــی کــه تعــداد زیــادی از نورونهــای پیرامــون یــک نــورون تحریک

میشــدند ،آن نــورون نیــز روشــن میشــد McCulloch .و  Pittsنشــان

هــم پیوســته انجــام داد .در ســال  ،۲۰۰۹گــوگل توســعه ماشــینهای
بــدون راننــده را بــه صــورت غیرعلنــی آغــاز نمــود .دســتیارهای مجــازی

 Google Now ، Siriو  Cortanaبــه ترتیــب در ســالهای ۲۰۱۲ ،۲0۱۱
و  ۲۰۱۴در اختیــار کاربــران پلتفرمهــای مختلــف قــرار گرفتنــد و در

حــال حاضــر هــم شــاهد مشــارکت و ســرمایهگذاری بیــش از پیــش
شــرکتهای بــزرگ تکنولــوژی در پیشــرفت و توســعه هــوش مصنوعــی

هســتیم و ایــن رونــد همچنــان ادامــه خواهــد داشــت.
آشنایی با :Turing test

تســت تورینــگ کــه در ســال  ۱۹۵۰توســط  Alan Turingمعرفــی شــد،

آزمونــی اســت کــه توانایــی یــک کامپیوتــر در نشــان دادن رفتارهــای
هوشــمندانه مشــابه انســان را مــورد ســنجش قــرار میدهــد .وســایل
مــورد نیــاز بــرای انجــام آزمــون تورینــگ عبارتنــد از متــن ،صفحــه کلیــد

تجربیــات بــه موقعیتهــای جدیــد امــا مشــابه اســت .یــک برنامــه

افعــال بــا قاعــده انگلیســی آمــوزش دیــده باشــد ،بــا مواجــه شــدن بــا

ـم دادن ،میتواند
در حقیقــت ،یــک برنامــه کامپیوتــری بــا فراینــد تعمیـ 
شــکل گذشــته آنهــا را ایجــاد نمــود .بنابرایــن ایــن برنامــه میتوانــد
بــا توجــه بــه تجربـهای کــه قبــاً بــا ســایر افعــال داشــته ،اکنــون حالت

گذشــت ه افعــال جدیــد ارائــه شــده را نیــز ایجــاد نمایــد.
حل مسئله (: ) Problem Solving

در هــوش مصنوعــی ،حــل مســئله عبــارت اســت از انجــام یــک

جســتجوی سیســتماتیک و نظاممنــد در میــان مجموعــهای از
پاسـخهای ممکــن کــه بــا هــدف دســتیابی بــه یــک راهحــل یــا هــدف

از پیــش تعیینشــده صــورت میگیــرد .حــل مســئله ممکــن اســت

اهــداف خــاص و یــا اهــداف عمومــی را دنبــال کنــد .روشهایــی کــه
بــرای یــک هــدف خــاص ایجــاد میشــوند ،معمــوالً فیچرهــای ویــژهای
ن هــدف و مســئله خــاص هماهنگ هســتند .در
دارنــد کــه بــا شــرایط آ 
مقابــل ،روشهــای عمومــی قــرار دارنــد کــه در مــورد دامن ـ ه وســیعی

و نمایشــگر .در ایــن آزمــون ،یــک انســان بــه عنــوان ارزیــاب ســواالتی

از مســائل و اهــداف ،قابــل اســتفاده هســتند .یکــی از تکنیکهــای

میکنــد امــا بــرای ارزیــاب مشــخص نیســت کــه کــدا م یــک از دو
ِ
ـخصیت مــورد ســوال ،انســان اســت و کــدا م یــک روبــات .ارزیــاب
شـ

میگیــرد Meansend Analysis ،اســت .ایــن روش بــه صــورت گام

را بــرای دو شــرکتکننده شــامل یــک انســان و یــک روبــات مطــرح

تــاش میکنــد تــا بــا توجــه بــه پاســخ ســواالت ،انســان را از کامپیوتــر

تشــخیص دهــد .در واقــع ،اگــر کامپیوتــر (روبــات) بتوانــد بــه نحــوی
بــه ســواالت پاســخ دهــد کــه ارزیــاب را در تشــخیص خــود دچــار

هــوش مصنوعــی کــه بــا اهــداف عمومــی مــورد اســتفاده قــرار

بــه گام اختــاف میــان حالــت فعلــی و حالــت نهایــی تعییــن شــده را
کاهــش میدهــد تــا در نهایــت بــه هــدف مــورد نظــر دســت پیــدا
کنــد .مثــاً در مــورد یــک روبــات ســاده ،دســتوراتی ماننــد بگیــر ،بــردار،

بــرو بــه چــپ ،بــرو بــه راســت ،بــرو بــه جلــو ،بــه عقــب برگــرد و ...

نیــز میتوانــد یــک زبــان محســوب شــود .بــه طــور مثــال ،عالمــت بــه
نوعــی تداعــی کننــده تحصیــات تکمیلــی اســت.
برخی از کاربردهای روزمره هوش مصنوعی:

هــوش مصنوعــی در صنعــت ،پزشــکی ،آمــوزش ،بانکــداری ،تجــارت و

بســیاری از زمینههــای دیگــر کاربــرد دارد .بــه نظــر میرســد کــه هــوش

مصنوعــی تــا رســیدن بــه اهــداف نهایی خــود راه زیــادی بــرای پیمودن
دارد امــا شــاید جالــب باشــد اگــر بدانیــد کــه هماکنــون نیــز بســیاری
از انســانها در زندگــی روزمــره خــود از هــوش مصنوعــی دانســته

یــا ندانســته بهــره میبرنــد .در ادامــه بــه چنــد مــورد از کاربردهــای
روزمــر ه هــوش مصنوعــی پرداختهایــم .دســتیار شــخصی مجــازی Siri
 Google Nowو  Cortanaدســتیارهای شــخصی هوشــمندی هســتند

کــه بــه ترتیــب در پلتفرمهــای اندرویــد ،آیاواس و وینــدوز در اختیــار
کاربــران قــرار دارنــد .کاربــران هــر یــک از ایــن پلتفرمهــا میتواننــد

بــا صحبــت کــردن از دســتیار خــود در مــورد موضوعــی ســوال نمــوده
ن بخواهنــد کــه در ســاعت
و اطالعاتــی کســب کننــد ،میتواننــد از آ 

خاصــی موضوعــی را بــه آنهــا یــادآوری نماینــد و یــا اینکــه نزدیکتریــن
پمپبنزیــن را برایشــان پیــدا کننــد.
بازیهایکامپیوتری:

بــازی کامپیوتــری از جملــه مــواردی اســت کــه اغلــب مــردم بــا آن

آشــنایی دارنــد .هرچنــد هــوش مصنوعــی در همــان نســخههای اولیــه
و قدیمــی ایــن نــوع بازیهــا نیــز حضــور داشــته ،امــا در چنــد دهــه

اخیــر نقــش بســیار پررنگتــری پیــدا کــرده اســت .امــروزه هــوش
مصنوعــی در بازیهــای کامپیوتــری ســبب شــده اســت تــا شــخصیت

بــازی بتوانــد رفتــار شــما را بیامــوزد ،بــه حــرکات شــما در بــازی پاســخ

داده و عکسالعملهــای دور از انتظــاری از خــود نشــان دهــد.
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 نزدیکتــر شــده و در
آینــده بــه زندگــی روزمــره انســانها وارد خواهنــد شــد.

پشتیبانی و خدمات مشتریان:

بســیاری از شــرکتها در ســایتهای خــود ایــن امــکان را بــرای مشــتری
در نظــر گرفتهانــد تــا در صــورت نیــاز بتوانــد بــا پشــتیبان بــه صــورت
آنالیــن گفتگــو نمــوده و اطالعــات مــورد نظــر خــود را بــه دســت آورد

ولــی ممکــن اســت همیشــه یــک شــخص واقعــی آنالین نباشــد تــا به
شــما پاســخ دهــد و البتــه بــا ورود هــوش مصنوعــی بــه ایــن عرصــه،

دیگــر نیــازی هــم بــه آنالیــن بــودن شــبانهروزی نیــروی انســانی نیســت
زیــرا شــما میتوانیــد هــر لحظــه کــه نیــاز بــه اطالعاتــی داشــتید بــا

یــک روبــات باهــوش بــه گفتگــوی آنالیــن بپردازیــد و پاســخ خــود را

دریافــت کنیــد.

مراقبتهایامنیتی:

چــک کــردن چندیــن نمایشــگر کــه بــه دوربینهــای کنتــرل کننــده

بهار  1399شمـاره پنجم سـال چهارم
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الســام فرمودنــد :ای مــردم! درکســب صفــات زیبــای اخالقــی
امــام حســین علیــه ّ
بکوشــید و بــرای بــه دســت آوردن ایــن ســرمایه هــای معنــوی شــتاب کنیــد.
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امنیــت متصــل هســتند ،کار خســتهکنندهای اســت بــه نحــوی کــه فرد
پــس از مدتــی ،دقــت اولیــه خــود را عمــاً از دســت میدهــد .بنابرایــن
آمــوزش دادن کامپیوترهــا در ایــن زمینــه کار بســیار معقولــی بــه نظــر
میرســد .امــروزه کامپیوترهــا قادرنــد تــا خطــرات امنیتــی را البتــه بــه

صــورت محــدود تشــخیص داده و در صــورت نیــاز بــه نگهبــان و یــا
پلیــس اطــاع دهنــد.

لوازم خانگی هوشمند:

 )4روباتیک

روباتهــا عواملــی ســاخته دســت بشــر هســتند کــه در دنیــای واقعــی
اعمالــی همچــون انســانها را انجــام میدهنــد و روباتیــک شــاخهای

از هــوش مصنوعــی اســت کــه بــا ایجــاد روباتهــای هوشــمند و کارا
ســر و کار دارد و مجموعـهای از علــوم مهندســی الکترونیــک ،مهندســی

مکانیــک و کامپیوتــر را شــامل میشــود .جنبههــای مختلفــی از
هــوش مصنوعــی در حــوزه روباتیــک کاربــرد دارنــد .بــه عنــوان مثــال

هــوش مصنوعــی در روباتیــک اســت کــه امــکان بررســی و تحلیــل
محیــط پیرامــون را بــرای روباتهــا فراهــم مــیآورد .روباتهــا در

شــما ،دمــای منــزل را تنظیــم کنــد تــا در هزینههــا صرفهجویــی شــود.

علمــی (ماننــد فعالیتهــای اکتشــافی) ،ســرگرمی و  ...مــورد اســتفاده

صنایــع تولیــدی ،صنایــع دفاعــی ،خدمــات درمانــی ،پژوهشهــای
قــرار میگیرنــد.

زبانهای برنامهنویسی پرکاربرد در صنعت هوش مصنوعی:
برنامههــای هــوش مصنوعــی تقریبـ ً
ـا بــه همــه زبانهــای برنامهنویســی

 )5شبکههای عصبی

ایــن زمینــه  Lisp ،Prolog ،Javaو  Pythonهســتند.

عصبــی ( )Neurocomputerاز شــبکه عصبــی مصنوعــی اینگونــه اســت

نوشــته شــدهاند امــا بــه نظــر میرســد کــه محبوبتریــن زبانهــا در

حوزههای مختلف هوش مصنوعی :

دامنــه علــم هــوش مصنوعــی بســیار گســترده بــوده و همچنــان نیــز در

و تامین اعتبار

( Computer Visionبینایــی کامپیوتــری) یکــی از جنبههــای کاربــردی

امــروزه لــوازم خانگــی هوشــمندی تولیــد شــدهاند کــه میتواننــد
عادتهــا و رفتارهــای شــما را بیاموزنــد .مثــاً سیســتم گرمایــش/

ســرمایش منــزل شــما میتوانــد بــا توجــه بــه ســاعت ورود و خــروج

سیستم کنترل بودجه

تعریــف دکتــر  ،Robert HechtNielsenمختــرع نخســتین کامپیوتــر
کــه شــبک ه عصبــی مصنوعــی از تعــدادی عناصــر ســاده تشــکیل شــده

اســت کــه ارتبــاط درونــی باالیــی بــا یکدیگــر دارنــد و بــا پاس ـخهای
امــروزه فرآینــد خریــد و تامیــن مــواد ،قطعــات و کاالهــای مــورد نیــاز

حــال گســتردهتر شــدن و پیشــرفت اســت؛ بــا ایــن حــال ،پژوهشهای

ســازمان هــا نقشــی اساســی در فرآینــد عملیاتی شــرکتهای تولیــد محور

هــوش مصنوعــی را میتــوان در  ۵زیرشــاخه کلــی طبقهبنــدی نمــود:

دارد .ایــن فرآینــد بــا توجــه بــه زمــان تامیــن ،کیفیت و قیمت مناســب

از یکســو و مســائل و محدودیــت هــای بیرونــی تامیــن ،فرآینــد تامیــن

 )1منطق فازی

را دچــار مشــکالت و مســائل زیــادی نمــوده اســت و همچنیــن شــرایط

ایــده ( Fuzzy Logicمنطــق فــازی) نخســتین بــار در ســال  ۱۹۶۵توســط

اقتصــادی موجــود ســازمان هــا از ســوی دیگر ،داشــتن سیســتم بودجه

دکتــر لطفـیزاده مطــرح شــد .منطــق فازی روشــی در محاســبات اســت

مناســب و برنامــه ریــزی و کنتــرل بودجــه خریــد هماهنــگ بــا تعریــف

کــه برخــاف منطــق رایــج بولینــی ( ۰یــا  ،)۱بــر مبنــای درج ـ ه درســتی

شــاخص هــای مناســب انــدازه گیــری را اجتنــاب ناپذیــر کــرده اســت.

بنــا شــده اســت .ایــن روش ،نحــو ه اســتدالل انســان را شبیهســازی

بــه طــور کلــی بودجــه بنــدی عبارتســت از ،مراحــل تخصیــص منابــع

میکنــد و تمــام حالتهــای مابیــن دو حالــت بولینــی بلــه و خیــر
(مطمئنـ ً
ـا بلــه ،احتمــاالً بلــه ،نمیتــوان گفــت بلــه یــا خیــر ،احتمــاالً

محــدود بــه نیازهــای نامحــدود و همچنیــن طبــق تعریــف مــاده یــک

سیســتم تهویــه هــوا ،حالتهــای مختلفــی ماننــد خیلــی گــرم ،گــرم،

ســال مالــی تهیــه و شــامل پیــش بینــی درآمدهــا و ســایر منابــع تامین

ً
مطمئنــا خیــر) را در نظــر میگیــرد .بــه عنــوان مثــال ،در یــک
خیــر،

قانــون محاســبات عمومــی ،بودجــه برنامــه مالــی اســت کــه بــرای یــک

اعتبــار و بــرآورد هزینــه هــا بــرای انجــام عملیاتــی اســت کــه منجــر بــه

معمولــی ،ســرد ،خیلــی ســرد میتوانــد در مــورد میــزان دمــای اتــاق در

نیــل بــه سیاســت هــا و تحقــق هــدف هــای قانونــی مــی شــود.

نظــر گرفتــه شــود.این روش را میتــوان در سیســتمهایی بــا ابعــاد
و قابلیتهــای مختلــف و همچنیــن بــر روی ســختافزار ،نرمافــزار

از آنجــا کــه وضعیــت اقتصــادی هــر شــرکت نقشــی کلیــدی در تامیــن

و یــا ترکیبــی از هــر دو ،پیادهســای نمــود .از جملــه کاربردهــای

دینامیــک خــود ،قادرنــد اطالعــات ورودی بــه سیســتم را پــردازش

اتوماتیــک اتومبیلهــا ،کنتــرل محیــط خــودرو ،دســتگاههای فتوکپــی،

بــدون راننــده ،صنایــع دفاعــی ،صنایــع الکترونیــک ،مســائل مالــی و

روزمــره سیســتمهای فــازی در هــوش مصنوعــی میتــوان بــه دنــده

نماینــد .شــبکههای عصبــی مصنوعــی در صنایــع هوافضــا ،خودروهــای
اقتصــادی ،صنایــع تولیــدی ،نرمافزارهــا و  ...مــورد اســتفاده قــرار

دوربینهــای عکاســی و فیلــم بــرداری ،تلویزیــون ،مایکرویــو ،یخچــال،
ُتســتر ،جاروبرقــی ،ماشــین لباسشــویی ،تهویــه مطبــوع ،خش ـککن،

میگیرنــد.

نرمافزارهــا و شــخصیتهای نرمافــزاری ،جلوههــای ویــژه ســینمایی و

یادگیری ماشینی :

رطوبتســاز و  ...اشــاره نمــود .همچنیــن ایــن روش در هوشمندســازی
مــواردی از ایــن قبیــل نیــز کاربــرد دارد.
 )2پردازش زبان طبیعی

( Natural Language Processingپــردازش زبــان طبیعــی) روشــی در

( Machine learningیادگیــری ماشــینی) یکــی از مفاهیمــی اســت

کــه در شــبکههای عصبــی مصنوعــی کاربــرد فراوانــی دارد .یادگیــری

ماشــینی بــه ســه شــیوه نظارتشــده ،بــدون نظــارت و تقویتشــده
ی آنهــا
بــر شــبکههای عصبــی مصنوعــی ِاعمــال میشــود و کارایــ 

را افزایــش میدهد.هرچنــد برخــی در مــورد آینــده و خطــرات هــوش

هــوش مصنوعــی اســت کــه توســط سیســتمهای هوشــمند بــرای
تحلیــل یــک زبان طبیعــی مثالً انگلیســی مــورد اســتفاده قــرار میگیرد.

مصنوعــی نیــز اظهــار نظــر نمــود ه و ابــراز نگرانــی کردهانــد ،امــا بیشــک

خــودکار متــون ،ایجــاد جمالتــی بــه زبــان طبیعــی (بــه صــورت نوشــتار

دیــدگان بشــر گشــوده و زندگــی آســانتر و شــاید هیجانانگیزتــری را

پــردازش زبــان طبیعــی در مــواردی همچــون ترجمــه و خالصهســازی
و گفتــار) و تکنولــوژی تشــخیص گفتــار (بــه عنــوان مثــال در گفتگــو بــا
دســتیارهای مجــازی و یــا در هنــگام جســتجوی صوتــی) ،قطعهبنــدی

متــون و اطالعــات و بســیاری حوزههــای دیگــر کاربــرد دارد.

 )3سیستمهای ُ
خبره
ُ
( Expert Systemsسیســتمهای خبــره) نرمافزارهایــی هســتند کــه در

یــک حــوز ه تخصصــی ماننــد یــک انســان متخصــص عمــل میکننــد.

اســتفاده صحیــح از ایــن دانــش میتوانــد افقهــای جدیــدی را در برابر
بــرای مــا رقــم بزنــد.

خالصــه  :هــوش مصنوعــی چیــزی اســت کــه میتوانــد بــه هــر
محصولــی اضافــه شــود تــا آن را پیشــرفتهتر از قبــل کنــد یــا در

تولیــد برخــی محصولهــا تأثیــر بگــذارد .همــه ایــن روندهــا نشــان
میدهــد کــه مبــارزه بــا پیشــرفتهای فناورانــه ،احتمــاال بــه شکســت
میانجامــد .اکنــون زمانــی فرارســیده تــا بــه راههایــی بــرای تجهیــز تیــم

خــود بــه مهارتهــا و ابــزار الزم بــرای رســیدگی بــه تحــول آینــده هوش
مصنوعــی فکــر کنیــم .بخشــی از ایــن آمادگــی ممکــن اســت توجیــه

ایــن سیســتمها هنگامــی کاربــرد دارنــد کــه قــرار اســت کاری تخصصــی
در غیــاب متخصــص ،صــورت بگیــرد (مثــاً در مــواردی کــه اســتخدام

کــردن خــود و افــراد جامعــه باشــد .مــا قــرار نیســت کــه بــا ماشــینها

دسترســی بــه محــل انجام کار بســیار دشــوار اســت و متخصصــی حاضر

بگیریــم کــه قبــل از قــوی شــدن هــوش مصنوعــی تجربــه آنهــا را

ن ب ه صرفه نیســت و یــا اینکه
یــک متخصــص از لحــاظ اقتصــادی مقــرو 

نیســت تــا در آنجــا کار کنــد) .سیســتمهای خبــره در مــواردی چــون
تشــخیص پزشــکی ،انجــام بازیهایــی کــه نیــاز بــه فکــر کــردن دارنــد

(شــطرنج) ،پیشــنهادات اقتصــادی ،تشــخیص اشــیاء ،تعییــن محــل
مناســب حفــاری بــرای دســتیابی بــه آب یــا نفــت بــه کار میرونــد.

تعویــض شــویم ،بلکــه قــرار اســت تا شــغلهایی جدیــدی را به دســت
نداشــتهایم .همیــن امــر باعــث میشــود تــا شــما و افــراد مجموعــه
اســتارتاپ و کســبوکارتــان تــا آنجایــی کــه ممکــن اســت دربــاره

هــوش مصنوعــی و یادگیــری ماشــین و نحــوه اســتفاده از آنهــا بــرای

بهبــود عملیــات ،بازاریابــی ،فــروش و  ...دانــش خــود را افزایش دهید.

نیــاز و خریدهــای شــرکت دارد ،کنتــرل خریدهــا و تطابــق آن بــا بودجــه

اختصــاص داده شــده و همچنیــن بــرآورد میــزان انحــراف از آن بــرای
شــرکتهای تولیــد محور(بــزرگ و متوســط) امــری اجتنــاب ناپذیــر اســت
کــه پــس از راه انــدازی سیســتم هــای یکپارچــه اطالعــات مدیریــت

 MIS IS_SUITEو در راســتای تکامــل زنجیــره سیســتم هــا ،اســتقرار و
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

کلیــدی خــود ،شــرایط الزم را بــرای رهگیــری اعتبــارات تامیــن شــده و
اعمــال مدیریــت صحیــح بــر آنهــا فراهــم آورده اســت .در این سیســتم،
اطالعــات بودجــه ای بــه تفکیــک قابــل ثبــت و گزارشــگیری خواهــد

بــود و کنترلهــای هزینــه نســبت بــه بودجــه مصــوب انجــام مــی شــود.
همچنیــن امــکان گزارشــگیری بــه تفکیــک منابــع و مصــارف بودجــه

بــه تفکیــک تمــام فعالیتهــای بودجــه ای و مالــی ســازمان نیــز فراهــم
میشــود .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

یافتــه کــه در تمــام ســطوح طبقــه بنــدی قانونــی بــه راحتــی قابــل

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.

بهار  1399شمـاره پنجم سـال چهارم
پیامبــر اکــرم ّ
صلــی اهلل عليــه و آلــه فرمودنــد :کســی کــه بــرای تأمیــن نیازهــای
خانــوادهی خــود کار مــی کنــد ،هماننــد مجاهــد در راه خــدا اســت.
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الف-الزامــات زیســت محیطــی مطــرح شــده درقانــون نحــوه
جلوگیــری از آلودگــی هــوا (مصــوب  )1374/2/3در خصــوص
كارخانجــات ،كارگاههــا و نیروگاههــا
مــاده  - 12احــداث كارخانجــات و كارگاههــای جدیــد و توســعه و
تغییــر محــل و یــا خــط تولیــد كارخانجــات و كارگاههــای موجــود
مســتلزم رعایــت ضوابــط ومعیارهــای ســازمان حفاظــت محیــط
زیســت میباشــد.
مــاده  - 13وزارتخانههــای صنایــع ،معــادن و فلــزات ،كشــاورزی و
جهــاد ســازندگی هنــگام صــدور جــواز تأســیس رونوشــتی از جــواز
تأســیس مربــوط را بهســازمان حفاظــت محیــط زیســت ارســال
خواهنــد نمــود.
دارنــدگان جــواز تأســیس مذكــور مكلفنــد محــل اســتقرار واحدهای
صنعتــی و یــا تولیــدی خــود را طبــق ضوابــط اســتقرار موضــوع مــاده
 12ایــن قانــون تعییــن نمایند.
صــدور پروانــه بهرهبــرداری موكــول بــه تأییــد محــل اســتقرار بــا
رعایــت ضوابــط موضــوع مــاده  12فــوق بــر اســاس اعــام ســازمان
حفاظــت محیــط زیســت میباشــد.
تبصــره  - 1احــداث نیروگاههــا ،پاالیشــگاهها ،كارخانجــات
پتروشــیمی ،كارخانجــات صنایــع نظامــی ،فرودگاههــا و ترمینالهای
بارگیــری موكــول بــه رعایتضوابــط و معیارهــای ســازمان حفاظــت
محیــط زیســت از لحــاظ محــل اســتقرار میباشــد.
تبصــره  - 2ضوابــط و معیارهــای موضــوع مــواد  12و  13توســط
ســازمان بــا مشــاركت وزارتخانههــای مذكــور در ایــن مــاده تهیــه و
بــه تصویــب هیــأت وزیرانخواهــد رســید.
تبصــره  - 3ســازمان حفاظــت محیــط زیســت موظــف اســت ضوابط
و معیارهــای زیســت محیطــی الزم را از طریــق وزارتخانههــای ذیربــط
بــه دارنــدگان جوازتأســیس اعــان نمایــد.
مــاده  - 14فعالیــت كارخانجــات و كارگاههــای جدیــدی كــه ضوابــط و
معیارهــای موضــوع مــاده  12را رعایــت ننماینــد و همچنیــن فعالیت
و بهرهبــرداری ازكارخانجــات و كارگاههــا و نیروگاههائــی كــه بیــش
از حــد مجــاز موجبــات آلودگــی هــوا را فراهــم آورنــد ،ممنوع اســت.
مــاده  - 15ســازمان حفاظــت محیــط زیســت كارخانجــات و كارگاهها
و نیروگاههائــی كــه آلودگــی آنهــا بیــش از حــد مجــاز اســتانداردهای
محیــط زیســت باشــد رامشــخص نمــوده و مراتــب را بــا تعییــن نوع
و میــزان آلودگــی بــه صاحبان و یــا مســئوالن كارخانجــات و كارگاهها
و نیروگاههــا ابــاغ خواهــد كــرد تــا در مهلــت معینیكــه توســط
ســازمان بــا همــكاری و مشــاركت دســتگاههای ذیربــط تعییــن
میشــود نســبت بــه رفــع آلودگــی یــا تعطیــل كار و فعالیــت خــود
تــا رفــع آلودگــی اقــدام نماینــد.
تبصــره  - 1در صورتــی كــه صاحــب یــا مســئول كارخانــه و كارگاهــی
كــه موجبــات آلودگــی هــوا را فراهــم مینمایــد بــا دالیــل قابــل
قبــول ســازمان اثبــات نمایــد كهظــرف مهلــت تعییــن شــده رفــع

آلودگــی عملــی نمیباشــد ســازمان میتوانــد بــرای یكبــار مهلــت
اضافــی مناســب و در مــورد ایــن گونــه كارخانجــات و كارگاههــا
قائلشــود.
تبصــره  - 2ســازمان حفاظــت محیــط زیســت موظــف اســت
اســتانداردهای هــوای پــاك و اســتانداردهای آلودهكنندههــای
حاصــل از كارخانجــات و كارگاههاكــه بهــر طریــق وارد هــوای
آزاد میشــوند را بــرای هــر منطقــه و بــا توجــه بــه كیفیــت هــوا و
مناســبات زیســت محیطــی آن مناطــق تهیــه نمــوده و در اختیــار
متقاضیــانو صاحبــان كارخانجــات و كارگاههــا قــرار دهــد.
حــد مجــاز (اســتانداردهای محیــط زیســت) ایــن مــاده توســط
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت تهیــه و بــه تصویــب هیــأت
وزیــران خواهــد رســید.
مــاده  - 16در صورتــی كــه صاحبان و مســئوالن كارخانجات و كارگاهها
و نیروگاههــای آلودهكننــده ظــرف مهلــت تعییــن شــده مبــادرت بــه
رفــع آلودگــی یاممانعــت از كار و فعالیــت كارخانــه و كارگاه مربــوط
ننماینــد ،در پایــان مهلــت مقــرر بــه درخواســت ســازمان حفاظــت
محیــط زیســت و دســتور مرجــع قضائــی ذیربطمحــل كــه بالفاصلــه

در اصل  50قانون اساسی آمده است:
ت
ت محیط زیسـ 
ی اســامی ،حفاظـ 
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ل امــروز و نســلها 
كــ ه نســ 
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ت اجتماعــ 
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ی و غیــر آ 
ی اقتصــاد 
ایــنرو فعالیتهــا 
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نآ 
جبــرا 
توســط مأموریــن انتظامــی بــه مــورد اجــرا گذاشــته میشــود از كار و
فعالیــت كارخانجــات و كارگاههــای آلودهكننــده جلوگیــری بــه عمــل
خواهدآمــد.
ادامــه كار یــا فعالیــت كارخانجــات و كارگاههــا و نیروگاههــای مزبــور
منــوط بــه صــدور اجــازه ســازمان حفاظــت محیــط زیســت و یــا رأی
دادگاه صالحیــت دار خواهدبــود.
تبصــره  -در صورتــی كــه صاحبان و مســئوالن كارخانجــات و كارگاهها
و نیروگاههــای آلودهكننــده پــس از ابــاغ ســازمان حفاظــت محیــط
زیســت از فعالیــتو ادامــه كار كارخانجــات و كارگاههــای مربــوط
ممانعــت بــه عمــل نیــاورده و یــا پــس از تعطیــل كارخانجــات و
كارگاههــای مذكــور رأسـ ً
ـا و بــدون كســب اجــازه ازســازمان یــا بــدون
صــدور رأی دادگاه صالحــه ،مبــادرت بــه بازگشــائی و ادامــه فعالیــت
آنهــا بنماینــد بــر حســب مــورد بــه مجازاتهــای مقــرر در ایــن
قانــون و ســایرمقررات مربــوط بــه عــدم رعایــت دســتورات مراجــع

قانونــی و قضائــی محكــوم خواهنــد شــد و چنانچــه مدیــران و
مســئوالن مذكــور اداره و تصــدی كارخانجــات وكارگاههــای دولتــی یا
وابســته بــه دولــت را برعهــده داشــته باشــند موضــوع در هیأتهای
رســیدگی بــه تخلفــات اداری وزارتخانــه یــا دســتگاه متبــوع مدیــر
یامســئوالن نیــز مطــرح و حكــم مقتضــی صــادر خواهــد گردیــد.
مــاده  - 17در مواقــع اضطــراری و یــا شــرایط جــوی نامناســب،
رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت میتوانــد كارخانجــات و
كارگاههائــی را كــه فعالیتآنهــا خطــرات فــوری در برداشــته باشــد
بــا اخطــار ســریع خواســتار توقــف فعالیــت آنهــا شــود و در صورت
اســتنكاف بــه حكــم رئیــس دادگاه محــل تــا رفعموجبــات خطــر
تعطیــل نمایــد.
مــاده  - 18در مــواردی كــه كاهــش یــا از بیــن بــردن آلودگــی ناشــی
از فعالیــت كارخانجــات و یــا كارگاههــا از طریــق دیگــر بجــز انتقــال
یــك یــا برخــی از آنهــا بهنقــاط مناســب امكانپذیــر نبــوده و یــا
فعالیــت كارخانجــات و كارگاههــای مذكــور در مناطــق مســكونی
ن حفاظــت
ســامت ســاكنان آن مناطــق را بــه خطــر بیانــدازد ســازما 
محیــط زیســت بــا همــكاری وزارتخانههــا و دیگــر دســتگاههای
دولتــی ذیربــط طــرح انتقــال كارخانجــات و كارگاههــای مذكــور را بــه
ً
ترجیحاشــهركها و قطبهــای صنعتــی) تهیــه و
نقــاط مناســب (
بــه هیــأت وزیــران ارائــه مینمایــد.
دولــت در صــورت صالحدیــد و موافقــت حســب مــورد اقــدام
خواهــد نمــود.
مــاده  - 19قطبهــا و شــهركها و مجتمعهــای صنعتــی و
نیروگاههــا و واحدهــای تولیــدی مكلفنــد حداقــل  10درصــد از فضای
شــهركها و یــا مجموعهفضــای تخصیــص داده شــده جهــت
احــداث واحدهــای تولیــدی و خدماتــی را بــه ایجــاد فضــای ســبز و
مشــجر و كشــت درختــان مناســب منطقــه اختصــاص دهنــد.
بهرهبــرداری از واحدهــای صنعتــی و تولیــدی مذكور منــوط به رعایت
ایــن مــاده و ایجــاد فضــای ســبز مناســب میباشــد .وزارتخانههــای
صنعتــی موظــف بهنظــارت بــر حســن اجــرای ایــن مــاده میباشــند.
مــاده  - 20كارخانجــات و كارگاههــا و نیروگاههــا و كورههــای آجرپــزی
و آهكپــزی موظــف بــه اســتفاده از ســوخت و سیســتمهای
احتراقــی مناســب قابلدسترســی بــه نحــوی كــه موجبــات كاهــش
آلودگــی هــوا را فراهــم نمایــد ،هســتند.
تبصــره  -وزارت نفــت موظــف اســت در برنامهریــزی گازرســانی و
سوخترســانی خــود تأمیــن ســوخت مناطــق صنعتــی و مراكــز
اســتقرار كارخانجــات وكارگاههــا و كورههــای آجرپــزی مجــاور
شــهرهای بــزرگ را در اولویــت قــرار دهــد.
مــاده  - 21آییننامــه اجرائــی ایــن فصــل و همچنیــن ضوابــط مربوط
بــه محدودیــت اســتقرار صنایع در مجاورت شــهرها توســط ســازمان
حفاظــت محیطزیســت بــا مشــاركت وزارتخانههــای ذیربــط تهیــه و
بــه تصویــب هیــأت وزیــران خواهد رســید.
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در شرکت فوالد کاوه جنوب کیش

بــه منظــور انجــام اقدامــات مؤثــر و اطمینــان از کنتــرل بیمــاری
ویروســی کوویــد  ،۱۹از تاریــخ ســوم اســفندماه  98کمیتــه ای
ویــژه در شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش تشــکیل شــد کــه بــا
توجــه بــه شــرایط موجــود و بــه صــورت مســتمر ،تدابیــری را اتخــاذ
و دســتورالعملهای روزآمــد و کاربــردی تهیــه و بــرای اجــرا ،ابــاغ
نمــوده اســت .فعالیتهــای 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
شــده و یــا همچنــان در حــال انجــام اســت؛ بخــش دوم شــامل
اقدامــات و حمایتهایــی 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 ماههــای اخیــر اقداماتــی همچــون ضدعفونــی کــردن
روزانــه محوطــه هــا ،ســاختمان هــا ،اتــاق هــای کار و مــکان هــای
عمومــی نظیــر ســرویس هــای ایــاب و ذهــاب ،کنتــرل دمــای بــدن
کارکنــان و مراجعــه کننــدگان بــه شــرکت بــا تــب ســنج و توزیــع
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
عالیــم ســرماخوردگی و آنفوالنــزا ،کنتــرل کمــپ هــای کارگــری ،نصب
 60مخــزن آب  500لیتــری و  200جامایعــی 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
شــرکت و ســاختمان هــا از دیگــر اقدامــات شــرکت فــوالد کاوه
جنــوب کیــش اســت .عــاوه بــر ایــن ،توزیــع بروشــور و پمفلــت،
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
بــرای خانــواده هــا ویــژه ایــام قرنطینــه ،اطالعرســانی بهموقــع و
مســتمر پروتکلهــای بهداشــتی و فاصلــه گــذاری اجتماعــی از طریق
کانالهــای 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 عمومــی50 ،میلیــارد ریــال کمــک نقــدی بالعــوض
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
طــرح فاصلــه گــذاری اجتماعــی و تامیــن شــرایط حفــظ ســامت

کارکنــان ،در دســتور کار شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش قــرار
گرفــت؛ بــه گونــه ای کــه از آغــاز شــیوع ایــن بیمــاری در کشــور از
ابتــدای اســفندماه تــا پایــان ســال  ،98مقــدار  86هــزار و  345تــن
شــمش فــوالدی در ایــن شــرکت تولیــد شــد.
از ســوی دیگــر در فروردیــن مــاه ســال  99کــه بــا عنــوان ســال
«جهــش تولیــد» نامگــذاری شــده ،رقــم تولیــد شــمش فــوالدی بــا
16درصــد افزایــش بــه بیــش از 100هــزار و  516تــن رســید کــه رکــورد
تولیــد ماهیانــه باالتــر از ظرفیــت اســمی ثبــت شــد.
اقدامات روزانه و مستمر به شرح زیر است:
 -1ضدعفونی سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان شرکت
 -2ضدعفونــی محوطــه هــا ،معابــر و تمامــی ســاختمان های شــرکت
با ماشــین آتشنشــانی
 -3تــب ســنجی در گیــت ورودی شــرکت هنــگام ورود پرســنل و
اربــاب رجــوع
 -4ضدعفونی کامیون های حامل بار قبل از ورود به انبار
 -5تــب ســنجی شــبانه روزی تمامــی رانندگانــی کــه جهــت تخلیــه و
بارگیــری وارد ســایت هــای شــرکت مــی شــوند
 -6ضدعفونــی تمامــی دفاتر ،اماکــن( 25ســاختمان و  370اتاق کار)،
ســرویس هــای بهداشــتی و رختکــن ها
 -7ارســال بیــش از یکصدعنــوان پیامــک گروهــی بــا موضوعــات
بهداشــتی ،توصیــه ای و هشــداری
 -8اجــرای کمپیــن اطــاع رســانی در فضــای مجــازی و شــبکه هــای
اجتماعــی بــا هشــتگ «#در_خانه_مــی مانیــم» بــا هــدف ایجــاد
فضــای مفــرح و ســرگرم کننــده بــرای خانــواده هــا و پیشــنهاد 52
عنــوان فیلــم 32 ،مــورد بــازی و  16عنــوان کتــاب
اقدامات مرحله ای:
 -1تهیــه و توزیــع چهــار مرحلــه بســته ســامت (حــاوی محلــول و
ژل ضدعفونــی کننــده ،دســتکش و ماســک) بیــن همــکاران جهــت
اســتفاده خانــواده هــای آنــان
 -2انجــام تبلیغــات محیطــی بــرای ترویــج فرهنــگ پیشــگیری(نصب
بیــش از  30بنــر و تهیــه و توزیــع  5000نســخه بروشــور)
تامین و تجهیز:
 -1نصــب  60مخــزن آب جهــت شستشــوی دســت هــا در ورودی هــا
و محوطــه شــرکت
 -2نصــب  200عــدد جامایعــی حــاوی ژل ضدعفونــی کننــده در
ســاختمان هــا و اماکــن شــرکت
 -3اســتقرار کانکــس غربالگــری کارکنــان :بــه منظــور حفــظ فضــای
اســتریل بهــداری شــرکت ،عــاوه بر پایــش ســامتی افــراد دارای عالئم
ســرماخوردگی ،آزمایــش خــون CBCdiff ،و CRPنیــز انجــام مــی شــود.
 -4اســتقرار  70عــدد ســینی ضدعفونــی کننــده کفــش در مبــادی
ورودی و ســاختمان هــا
 -5خریــداری  2دســتگاه فوگــر گــرم و یــک دســتگاه فوگر ســرد جهت
ضدعفونــی کــردن بــه صــورت مــه پاش

 -6خرید و نصب  20دستگاه اسپری ضد عفونی کننده هوشمند
اقدامات جدید و اصالحی:
 -1برگــزاری جلســات مســتمر با پیمانــکاران و ارزیابی آنهــا در خصوص
اقدامات پیشگیرانه
 -2تهیــه دســتورالعمل نحــوه پیشــگیری و کنتــرل کروناویــروس در
محــل کار و اجــرای آن در ســطح شــرکت
 -3شناســایی و ارجــاع پرســنل شــرکت و پیمانــکاران بــه بیمارســتان
خاتــم االنبیــاء جهــت انجــام آزمایشــات  CBCdiffو  CRPپــس از
بازگشــت از مرخصــی بیــش از  2روز
 -4جایگزینــی آب صابــون بــه جــای آب ژاول جهــت ضدعفونــی معابر
و خیابــان ها
 -5توزیع روزانه دستکش و ماسک بین پرسنل
 -6بازدیــد میدانــی تیــم درمــان و پزشــک معتمــد شــرکت از واحدها
جهــت آمــوزش مســائل بهداشــتی و پایــش ســامت کارکنان
 -7خــط کشــی محوطــه گیــت ورودی شــرکت بــرای رعایــت فاصلــه
ا جتماعی
 -8همــکاری بــا پیمانــکاران در خصــوص آمــوزش و ضدعفونــی
اماکــن ،کمــپ هــای کارگــری ،تجهیــزات و ماشــین آالت آنهــا
 -9توزیــع روزانــه گان بیــن پرســنل رســتوران مجتمــع و نظــارت
مســتمر توســط کارشناســان بهداشــت از فرآینــد پخــت و پــز و ســرو
غــذا در رســتوران
سایر اقدامات:
 -1برگــزاری جلســات مســتمر روزانــه بــرای بررســی ،برنامــه ریــزی و
پیگیــری اقدامــات پیشــگیرانه
 -2شناســایی افــراد مســتعد بیمــاری بــا درجــه آســیب پذیــری بــاال و
فرســتادن آنهــا بــه مرخصــی اجبــاری بــا تأییــد کارکرد
 -3کاهش تردد نیروهای شیفتی
 -4حذف جلسات غیرضروری در شرکت
 -5جلوگیری از ماموریت های برون شهری غیرضروری
 -6تعلیق قرارداد کارکنان با اماکن ورزشی طرف قرارداد
 -7لغــو دوره هــای آموزشــی و برگــزاری آنهــا بــه صــورت مجــازی و
غیرضــروری
 -8اقدامات پزشکی و درمانی
 -9ارائه خدمات مشاوره روانشناختی تلفنی
 -10تهیه کتابچه آموزشی «رفتار هوشمند» ویژه نوجوانان
 -11غربالگــری تعــداد  1550نفــر از پرســنل از طریــق انجــام آزمایشــات
 CRPو  CBCdiffدر بهــداری شــرکت توســط آزمایشــگاه طــرف
قرارداد(بیمارســتان خاتــم االنبیــا)
 -12حضــور روانشــناس معتمــد شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیش در
دو برنامــه رادیویــی بــا عنــوان «مالحظــات روانــی اجتماعــی در بحران
کرونــا» و «راه هــای حمایــت از ســالمندان و کــودکان در روزهــای
کرونایی»
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اعتیاد چیست؟

بــا كاهــش فعالیــت آنهــا ،میتواننــد ســبب رشــد ســلولهای
ســرطانی شــوند.
 -٢تمامــی داروهــای مخــدر و روانگــردان ،مغــز و نواحــی مخـــتلف
ی دهنــد و تعادل شــیمیایی بدن
بــدن را تـــحت تاثیــر خـــود قـــرار م 
ی زننــد.
را بــر هــم مـ 
توصیه پیشگیرانه (دوستانه) به جوانان و نوجوانان
 -١خطرات و عوارض مصرف مواد اعتیادآور را خوب بشناسید.
 -٢بــه 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
آنــان اســت ،بهراحتــى رد مىکننــد.
 -٣جوابهایــى از قبــل بــراى اصــرار زیــاد اطرافیانتــان آمــاده کنیــد.
پیشــاپیش بــه ایــن جملــههــا فکــر کنیــد «خیلــى کیــف داره»،
«شــنگول میشــی»« ،ســرحال میشــی» و اگــر کمــى تردیــد کنیــد
میگوینــد« :بچــه ننــهای»« ،ترســویی»« ،اول تجربــه کــن بعــد بگــو
بــده»« ،هنــوز مــرد نشــدی»« ،پــس چــرا فالنــى کشــید و معتــاد
نشــد؟ و مــواردی از ایــن قبیــل.
آن پیــدا میكننــد .از بیــن مــواد مخــدر هروئیــن بــه ســهولت در
اعتیــاد یــک «بیمــارى اجتماعی» اســت که عــوارض جســمى و روانى
 -٤موادمخدر را حتى یک بار هم امتحان نکنید.
چربــی حــل میشــود .مغــز انســان نیــز مقــدار زیــادی چربــی دارد و
دارد و تــا زمانــى کــه بـــه علــل گرایــش «بیمــار» توجــه نشــود ،درمان
ن هــاى آلــوده و دوســتى با افراد مشــکوک
 -٥از رفــت و آمــد در مــکا 
بنابرایــن در مقایســه بــا مرفیــن و مشــتقات آن ،هروئیــن پــس از
جســمى و روانــى فقــط بــراى مدتــى نتیج ـ ه بخــش خواهــد بــود و
پرهیــز کنید.
مصــرف در زمــان كوتــا ه تــری روی مغــز اثــر میكنــد .كدئیــن نیــز كــه
ی شــود .متاســفانه
فــرد معتــاد دوبــاره گرفتــار «مــواد اعتیــاد آور» م 
 -٦مــواد اعتیــادآور ســم کشــنده اســت کــه اثراتــش بــه تدریــج
از مشــتقات تریــاك اســت بــه آســانی در سیســتم گــوارش جــذب
گســترش دامنــه مصــرف موادمخــدر در جامعــه امــروزى بــه حــدى
ظاهــر میشــود.
شــده و در بــدن تبدیــل بــه مرفیــن میشــود .در
اســت کــه حتــى قشــر متفکــر و تحصیلکــرده را نیــز بــه ســمت خــود
 -٧بــه صحبتهــاى پــدر و مادرتــان کــه
یــك مطالعه روشــن شــده اســت كــه در معتــادان،
کشــانده اســت .اعتیــاد بعنــوان یــک آســیب اجتماعــی ،هی ـچگاه
اعتیــاد بهعنــوان یــک
یكــی از آثــار ســوء مصــرف مــواد ،كاهــش جریــان آســیب اجتماعــی ،هیــچگاه خیرخواهتریــن دوســتان شــما هســتند ،اطمینــان
بطــور کامــل ریش ـ ه کــن نخواهــد شــد ،امــا بــا تدبیــر ،اندیشــه و
کنیــد .ارتباطاتتــان را بــا آنهــا محکــم کنیــد.
خــون در بعضــی از نواحــی مغــز اســت.
تالشــى مخلصانــه حداقــل میتــوان آن را بــه کنتــرل در آورد.
بطــور کامــل ریشــ ه کــن
 -٨بــا مطالعــه ،ورزش و تفریحــات ســالم بــراى
اثرات مواد مخدر بر مغز
مراحل اعتیاد
نخواهــد شــد ،امــا بــا تدبیر،
ً
اوقــات فراغــت خودتــان برنامــهریــزى کنیــد.
م تریــن محــل تاثیــر مــواد مخــدر بــر مغــز
مهــ 
مخصوصــا
 -١مرحلــه آشــنایى :ایــن مرحلــه بــا تشــویق دیگــران،
اســت .در مغــز گیرنــد ه هایــی وجــود دارد كــه این اندیشــه و تالشــى مخلصانــه
 -٩آنهایــی کــه موادمخــدر را بــه جوانــان معرفــى
دوســتان نابــاب ،یــا از روى غــرور و کنجــکاوى خــود فــرد شــروع
ن هــا اثــر مــی كننــد .ایــن گیرندههــا حداقــل میتــوان آن را بــه میکننــد ،چهرهشــان فرقــى بــا دیگــران نــدارد.
مــواد بــر آ 
میشــود -٢ .مرحلــه شــک و تردیــد :در ایــن مرحلــه فــرد بــه مبــارزه با
پــس دوســتان و نزدیــکان خودتــان را خــوب
بــه  ٣گــروه تقســیم میشــوند -١ :اثــر بــر گیرنــده
امیــال خــود مــیپــردازد -٣ .مرحلــه اعتیــاد واقعــى :در ایــن مرحلــه
کنتــرل در آورد
بشناســید.
هــای گــروه اول ســبب تنظیــم و كاهش احســاس
عالئــم اعتیــاد ظاهــر گشــته ،فــرد و زندگــی وی را احاطــه میکنــد.
 -١٠بعضیهــا فکــر میکننــد بــا بقیــه فــرق دارنــد و هــر وقــت کــه
ی شــود
درد ،كاهــش فعالیــت مركــز تنفــس ،یبوســت و اعتیــاد م ـ 
انواع مواد مخدر :
اراده کننــد ،مىتواننــد مصــرف مــوا د را کنــار بگذارنــد؛ در حالــى کــه
 -٢اثــر بــر گیرندههــای گــروه دوم ســبب كاهــش احســاس درد و
 -٣توان افزا
 -٢توهم زا
 -١سستی زا
ایــن طــرز تفکــر منجــر بــه اعتیــاد میشــود .بیشــترین تأثیــر مخــرب
افزایــش حجــم ادرار میشــود  -٣اثــر مــواد مخــدر بــر گیرندههــای
ى زا :
موادسست 
اعتیــاد بــر ارکان خانــواده وارد مىآیــد ،همانطــورى کــه مؤثرتریــن
گــروه ســوم ســبب كاهــش احســاس درد میشــود.
ف
مــوادى هســتند کــه مصــرف آن بــر روى سلســله اعصــاب مصــر 
عامــل پیشــگیرى از اعتیــاد نیــز نهــاد خانــواده اســت.
اثرات مواد مخدر بر رفتار
کننــده اثــر گذاشــته و در نتیجــه فعالیت فکــرى و بدنی او را سســت
توصیه پیشگیرانه به والدین
ی كنند
 -١ایــن مــواد حالــت خمودگــی ،ابــر گرفتگــی شــعور ایجــاد مـ 
نمایــد کــه شــامل:
 -١دربــاره مــواد اعتیــادآور (علــل و عوامــل مؤثــر در مصــرف مــواد،
ی تواننــد بیــداری بیــش از حــد بشــر را
یعنــی م ـ 
الــف :طبیعــى ،ماننــد :اســتحصاالت گیــاه
خطــرات ،عــوارض و عالئــم آن) اطالعــات کافــى کســب کنیــد.
كاهــش دهنــد .بنابرایــن آنهایــی كــه كار فكــری
خشــخاش ،تریــاک ،شــیره تریــاک ،مرفیــن
متاســفانه گســترش
 -٢الگــوى مناســبى بــراى فرزنــدان خــود باشــید و هرگــز بــر خــاف
شــدید ،یكنواخــت و خســته كننــده میكننــد بــا
ب :مصنوعــى ،ماننــد :هروئیــن ،متــادون،
گفتــه خــود عمــل ننمائیــد.
نرمتــادون ،پاپاوریــن ،پتیدیــن ،انــواع و اقســام دامنــه مصــرف موادمخــدر اولیــن آشــناییها در معــرض ابتــای بــه اعتیــاد
 -٣فضایــى ایجــاد کنیــد کــه فرزندانتــان در آن احســاس آرامــش
ی كنــد امــا
در جامعــه امــروزى بــه حــدى هســتند ،ابتــدا ظاهــرا آنهــا را آرام م ـ 
قــرص هــاى مســکن و آرامبخــش
کننــد.
اســت کــه حتــى قشــر متفکر پــس از مدتــی قــدرت مبــارزه ،كار و ثمربخشــی
م زا:
موادتوه 
ت هــاى فرزندانتــان خــوب گــوش کنیــد .بــا لبخنــد،
 -٤بــه صحبــ 
را از آنهــا میگیــرد.
بــا مصــرف ایــن مــواد فــرد دچــار اوهــام حســى
و تحصیلکــرده را نیــز بــه
تــکان دادن ســر و اســتفاده از جمــات مثبــت نظیــر «چقــدر جالب»،
 -٢قســمت اعظــم دردهــای بشــر روانــزاد اســت،
و بصــرى مــیشــود .ایــن مــواد را هالوســینوژن
ســمت خــود کشــانده اســت
«مــن ایــن را نمیدانســتم» و  ...آنهــا را بــه گفتــن بیشــتر تشــویق
انــواع كمــر دردهــا ،پشــت درد ،ســردرد ،دل
ی گوینــد کــه شــامل :الــف :طبیعــى ،ماننــد:
مــ 
کنید .
دردهــای مزمــن ،دردهــای عضالنــی و اســتخوانی،
اســتحصاالت گیــاه شــاهدانه ،حشــیش ،بنــگ،
 -٥شرایطى ایجاد کنید که شما را محرم اسرار خود بدانند.
میتوانــد جنبــه روانــی داشــته باشــد .كســانی كــه بــا مراجعــه
ماریجوانــا ،گــراس ،چــرس؛ مســکالین ،جــو ســیاه آفــتزده ،برخــى
 -٦از فرزندانتــان انتظــار نداشــته باشــید آرزوهاى برآورد نشــده شــما
بــه پزشــكان مختلــف و اســتفاده از روشهــای مرســوم فرهنگــی،
از قــارچ هــاى حــاوى مــواد توهـمزا ،دانـ ه هــاى نوعى نیلوفر وحشــی
را تحقق بخشــند.
تســكینی بــرای درد خــود نمییابنــد ،در مقابــل مــواد مخــدر بســیار
ی متیــل تریپتامیــن
ب :مصنوعــی ،ماننــد :ال.اس.دی( ، )L.S.Dد 
م گیــرى و از
 -٧بــا تقویــت قــدرت اعتمــاد بــه نفــس ،تصمیــ 
آســیب پذیــر هســتند.
ی اتیــل تریپتامیــن ()D.E.T
( ،)D.M.Tد 
بینبــردن افســردگى وکــم رویــى فرزنــدان ،آنهــا را در برابــر شــرایط
 -٣در مســیر اعتیــاد ،بتــا آندورفینهــا كــه مواد شــبه مخــدر درونزا
موادتوانافزا:
آســیبزا مقــاوم ســازید.
هســتند كاهــش مییابــد ،زیــرا بــا ورود مــواد مخــدر خارجــی جــای
مصــرف آن بــر روى سلســله اعصــاب تأثیــر گذاشــته و در نتیجــه
 -٨وقــت بیشــترى را بــا فرزندانتــان صرف کنید .بــا آنان به رســتوران،
شــبه مرفینهــای مفیــد و تولیــد شــده در بــدن شــخص را میگیــرد.
ف کننــده بیشــتر و باعــث هیجــان
فعالیــت فکــرى و بدنــى مصــر 
پــارک ،کــوه ،ســینما و  ...برویــد .بهاتفــاق آنــان بــه موســیقى گــوش
بنابرایــن پــس از تــرك اعتیــاد و در حیــن آن كــه مــواد مخــدر خارجی
ی شــوند کــه عبارتنــد
میشــود .ایــن مــواد بــه دو دســته تقســیم مـ 
دهیــد و از همــه مهمتــر بــه آنــان ابــراز عشــق کنیــد و بگوییــد کــه
بــه بــدن نمیرســد ،مغــز دیگــر مــواد شــبه مرفیــن درون زا ترشــح
از :الــف :طبیعــی ،ماننــد :بــرگ کــوکا ،کوکائیــن ،کــراک ،برگ و ســاقه
دوستشــان دارید.
ی كنــد ،درد و حالــت روحــی ناخــوش و اضطــراب و بیقــراری در
نم ـ 
برخــى درختــان مثــل خــات و کراتــم و نــاس ب:مصنوعــی ،ماننــد:
 -٩سعى کنید حتى آهنگ صدایتان مالیم و دوستانه باشد.
شــخص زیــاد اســت كــه البتــه پــس از مدتــی كــه از تــرك بگــذرد
آمفتامیــن ،متیــل آمفتامیــن ،ترکیبــات آمفتامینهــا
مجـ ً
 -١٠فرزنــدان خــود را قبــل از رســیدن بــه ســنین بحرانــى نســبت بــه
ـددا مغــز مــواد الزم را ترشــح خواهــد كــرد.
آثار سوء مواد مخدر
مضــرات و عواقــب ویرانگــر مصــرف موادمخــدر آگاه ســازید.
 -٤بــا كاهــش آندورفینهــا در مغــز شــخص معتــاد و بــدن او،
در شــرایط معمولــی وقتــی بشــر از انجــام دادن كاری لــذت ببــرد و بــه
ق آمیز نترسانید.
 -١١آنان را بیش از اندازه و بطور اغرا 
خاصیــت دشــمن كشــی مونوســیتها كــه از ســلولهای دفاعــی
عبارتــی دیگــر پــاداش بگیــرد ،از مناطــق پایینــی مغــز او مــوادی بــه
 -١٢آنــان رابــه مطالعــه ،ورزش و تفریحــات ســالم ترغیــب نماییــد و
بــدن هســتند كاهــش مییابــد .بنابرایــن شــخص معتــاد نســبت
اســم دوپامیــن و نوراپــی نفریــن ترشــح میشــود و بــر روی قشــر
زمینــه ایــن امــور را برایشــان فراهــم کنیــد.
بــه افــراد ســالم بــه عفونتهــا حساســتر اســت و زودتــر مبتــا
و ســایر مراكــز حیاتــی آن اثــر میكنــد و احســاس لــذت و پــاداش
 -١٣زمــان مناســبى را بــه گفتگــو اختصــاص دهیــد .چــرا کــه فرزنــد
میشــود.
بــه او دســت میدهــد و ســعی در تكــرار آن عمــل دارد .یكــی از آثــار
شــما ارزش نصایحتــان را بــا ارزش زمانــى کــه بــه آن اختصــاص
اثرات مواد مخدر بر بدن
ســوء مــواد مخــدر فعــال شــدن همیــن سیســتم اســت .بنابرایــن
داد هایــد مــیســنجد.
 -١مــواد مخــدر آن دســته از ســلولهای دفاعــی بــدن را كــه مســئول
كســانی كــه یــك بــار بــا ایــن مــواد آشــنا میشــوند چــون سیســتم
 -١٤بین فرزندانتان تبعیض قائل نشوید
از بیــن بــردن مهاجمــان بــه بــدن هســتند ،كاهــش میدهنــد و نیــز
پــاداش در مغــز آنهــا تقویــت شــده ،تمایلــی شــدید به تكــرار مصرف
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ایمنی در
صنعت فوالد

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 ،سیســتمهای
مجــوز كار ولــوازم حفاظــت فــردی بعنــوان اولویتهــای بعــدی در
نظــر گرفتــه خواهــد شــد .تــا زمانــی كــه امــكان حــذف خطــر وجــود
دارد ،اســتفاده ازســایر اولویتهــا امــری نادرســت و غیرعلمــی تلقی
خواهــد شــد .بنابرایــن در قــدم اول میتــوان بــا انتخــاب فنــاوری
مناســب و طراحــی درســت نســبت بــه حــذف و كاهــش خطــرات
ناشــی از تولیدآهــن و فــوالد اقــدام نمــود.

گازهــا بــه عنــوان ســوخت و مــواد خــام در بعضــی از تجهیــزات
-3غبار و گازها
مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد .ایــن گازهــا شــامل مقادیــر زیــادی
غبارهــای تولیــد شــده در مجتمعهــای تولیــد فــوالد شــامل
مونوکســیدکربن هســتند( .گاز کــوره هــای انفجاری  22تــا  30درصد،
غبارهــای آهــن و فلــزی اســت کــه در کــوره بلنــد ،کــوره قــوس
گاز کــوره هــای مبــدل  68تــا  70درصــد مونوکســید کربن دارنــد) .در
الکتریکــی و تجهیــزات ریختگــری ایجــاد مــی شــود کــه مــی توانــد
برخــی مواقــع گاز مونوکســید کربــن از بــاال یــا بدنــه کورههــای احیاء
باعــث ایجــاد ناراحتــی در سیســتم تنفســی
عمــده تریــن خطــرات در صنایــع فــوالد
یــا از لولــه هــای انتقــال ایــن گاز در کارخانــه نشــت مــی کنــد و منجر
نیــروی کار شــود کــه بهمنظــور جلوگیــری از
شــامل:
وجــود یــك سیســتم اثربخــش
بــه مســمومیت حــاد میشــود .در بیشــتر مــوارد ،ایــن مســمومیت
آســیب مــوارد ذیــل صــورت گیــرد:
-1حمل بارهای سنگین
بــرای مدیریــت ایمنــی و بهداشــت
هنــگام فعالیــت در اطــراف کــوره هــای احیــاء بهخصــوص در هنــگام
اطمینــان از کارایــی موثــر مكنــده هــای
بلنــد كــردن و حمــل بارهــای ســنگین از
مــی توانــد تــا حــدود زیــادی در
تعمیــرات بــه وجــود مــی آیــد .در بقیــه مــوارد نیــز مســمومیت
قبیــل شــمش و پاتیــل حــاوی ذوب در
هــوا در منابــع مهــم تولیــد غبــار و گاز
هنــگام کار در اطــراف مشــعل هــای داغ ،بازدیــد از بدنــه کــوره هــا،
ارتفاعــات بــا اســتفاده از جرثقالهــا،
اســتفاده از رســپیراتورها در زمــان قــرار
پیشــگیری از حــوادث احتمالــی و
هنــگام فعالیــت در رأس کــوره و یــا آزاد شــدن گاز بــر اثــر ایجــاد
چشــمگیرترین خطــرات را در فــوالد ســازی
گرفتــن در معــرض غبــار ســنگین
ایجــاد بیمــاری شــغلی نقــش موثری
تــرک در بدنــه کــوره بــه علــت ضربــه و کوبیــدن آن بــه وجــود
شــامل میشــود .اقدامــات كنترلــی و
برنامــه كنتــرل و ســامت و معاینــات
داشــته باشــد.
میآیــد .همچنیــن ممکــن اســت مســمومیت به علــت نشــت گاز از
پیشــگیرانه بهمنظــور جلوگیــری از حــوادث
ادواری طــب كار اجــرا شــود.
ولوهــای آب بنــد یــا دیــگ هــای مســدود در کارگاه های فوالدســازی
در ایــن زمینــه شــامل مــوارد ذیــل اســت:
و نــورد ،اتــاق دیگهــای بخــار ،هواکــش هــا ،باقــی مانــدن گاز در
عالمتگذاری اصولی و واضح تمامی مسیرهای حمل و عبور بار
 -4انفجار و آتش سوزی
رســوبدهندههای الکترواســتاتیک و همچنیــن بســتن ناگهانــی
حمــل و جابجایــی فلــز مــذاب ممكــن اســت موجــب انفجــار
طراحــی صحیــح و تهیــه نقشــه درســت و مناســب بــرای جلوگیری
ماشــینهای دمنــده و بســتن ولوهــای لولــه رخ دهــد.
بهخصــوص در زمانــی شــود كــه رطوبــت در محیطهــای بســته بــه
از تداخــل فعالیتهــا و مســیرها بــا یكدیگــر
اســتفاده از گازســنجهای ثابــت و پرتابــل  ،COنســب عــام
مــذاب بــه دام میافتــد .ســایر خطــرات شــامل آتــش ســوزی بــه
اجرای دستورالعملهای تدوین شده جهت جابجایی بار
هشــداردهنده و آمــوزش پرســنل در پیشــگیری از حــوادث نقــش
دلیــل وجــود مــذاب و وجــود گاز مایــع یــا ســایر مــواد شــیمیایی
آموزش اپراتورهای جرثقیل ها
بســزایی ایفــاد مــی نمایــد.
نصب عالئم هشدار دهنده در محل
اســت .روشهــای توصیــه شــده بــرای پیشــگیری و كنتــرل انفجــار و
تدابیر ایمنی و بهداشتی:
بازرســی منظــم و مســتمر و تعمیــرات ماشــین آالت بهخصــوص
خــط آتشســوزی شــامل:
امكانــات ایمنــی در صنعــت آهــن
امکانــات و تجهیــزات ایمنــی در صنعــت
بازرســی حفاظهــا و تجهیــزات ایمنــی
اطمینــان از خشــك بــودن كامــل تجهیزات
و فــوالد از اهمیــت زیــادی برخــوردار آهــن و فــوالد از اهمیــت بســیار زیــادی
قبــل از تمــاس بــا آهــن مــذاب.
حفاظت فردی مناسب
اســت ،زیــرا ایمنــی بــه مقــدار برخــوردار اســت ،زیــرا ایمنــی بــه مقــدار زیاد
حفاظــت از گازهــای قابــل اشــتعال
آمــوزش كاركنــان بــرای اســتفاده صحیــح از ماشــین آالت و
زیــاد بــه واكنــش كارگــران نســبت بــه واکنــش کارگــران نســبت بــه مخاطــرات
لولههــای اكســیژن و مــواد قابــل احتــراق
اســتفاده از تجهیــزات
بالقوه محیط کار بســتگی دارد .تهیه لیســت
در طــی فعالیتهــای كارگــرم در زمــان
بــه مخاطــرات بالقــوه محیــط كار
مخاطــرات محیــط کار ،آنالیــز آمــار و حوادث،
تعمیــرات.
-2حرارت و مایعات داغ
بســتگی دارد.
مشــخص نمــودن مــکان هــای خطرآفریــن،
طراحــی تجهیــزات برقــی بــه گون ـهای كــه
دمــای بــاال و تشعشــعات مســتقیم اشــعه مــادون قرمــز ،از جملــه
برگــزاری کمیتــه هــای حفاظــت فنــی و
خطــر آتشســوزی در هــر محــل بــه حداقــل
خطــرات معمــول واحدهــای فوالدســازی اســت .دمــای بــاال
بهداشــت کار و حضــور نماینــدگان ایمنــی کارگــران در ایــن جلســات،
برســد.
میتوانــد باعــث خســتگی و دهیدراســیون (از دســت دادن آب
در نظــر گرفتــن سیســتم تشــویق در خصــوص ارایــه پیشــنهادهای
آمادگــی و واكنــش در شــرایط اضطــراری و آتــش نشــانی آمــاده
بــدن) شــود .اشــعه مســتقیم مــادون قرمــز همچنیــن بــرای بینایــی
ایمنــی ،نصــب پیــام هــای ایمنــی عالئــم هشــداردهنده و پوســترها
بــه كار.
خطرنــاك اســت .احتمــال تمــاس بــا فلــز داغ یــا آب داغ ممكــن
همگــی میتواننــد نقــش مهمــی در زمینــه ایمــن نمــودن محیــط
اســت در ناحیــه خنكســازی ،ریختگــری مــداوم و یــا بــه دلیــل
کاری ایفــا مینمایــد.
 -5سرو صدا
پــرش جرقــه از فلــز ذوب شــده و همچنیــن بــر اثــر تمــاس بــا
تجهیزات حفاظت فردی کارکنان:
لونقــل مــواد اولیــه و محصــوالت و همچنیــن فرآیندهــای
حم 
ســطوح داغ حاصــل شــود.
تمــام نقــاط بــدن آســیب پذیــر هســتند ،الزم اســت لبــاس و
تولیــد (نظیــر کــوره بلنــد ،کــوره قــوس الکتریکــی ،ریختهگــری
توصیــه هــای الزم بهمنظــور پیــش گیــری و كنتــرل تمــاس بــا
تجهیــزات حفاظــت فــردی بــا شــرایط محیــط کار و خطرهــای موجود
مــداوم) ممکــن اســت ســرو صــدای باالتــر از حد مجــاز تولیــد نماید
حــرارت و یــا مایعــات یــا مــواد داغ شــامل :
تناســب داشــته باشــد .افــرادی کــه در مقابــل کــوره هــای ذوب
کــه بــا اســتفاده از ایجــاد اتاقهــای کاری ،کاهــش میــزان مواجهــه و
اســتفاده از تجهیــزات حفاظــت فــردی دیرســوز در برابــر حــرارت باال
فلــزات کار مــی کننــد بایــد مجهــز بــه تجهیــزات حفاظــت فــردی
اســتفاده از وســایل حفاظــت فــردی (ایرپــاک و ایرمــاف) مــی تــوان
(لباس کار نســوز ،کفش نســوز ،دســتکش نســوز).
دیرســوز باشــند تــا از آثــار و خطرهــای ناشــی از گرمــا ،تشعشــعات،
اقــدام کنترلــی الزم بعمــل آورد.
نصــب سیســتم تهویــه خنــك كننــده بــرای كنتــرل دمــای بســیار
بــرق زدگــی چشــم هــا و پاشــش احتمالــی مــذاب محافظت شــوند.
بــاال
اســتفاده از ایــن وســایل الزامی اســت .نظــارت دقیــق و آگاه نمودن
 -6وجود مونوکسید کربن:
اجــرای برنامــه هــای كار چرخشــی بــه همــراه زمانهــای اســتراحت،
افــراد بــه اســتفاده صحیــح از تجهیــزات حفاظــت فــردی امــری
در صنعــت آهــن و فــوالد مقادیــر زیــادی گاز در کــوره هــای ذوب و
دسترســی بــه محلهــای خنــك در زمــان اســتراحت و نوشــیدن آب
ضــروری و الزامــی اســت.
تبدیــل کننــده هــا تولیــد مــی شــود .بعــد از زدودن غبارهــا ،ایــن
بــه میــزان كافــی

خرداد
عزت اهلل الفتی

نوید رستمی

واحــد ایمنــی ،بهداشــت و
محیــط زیســت ( )HSEشــرکت
فــوالد کاوه جنــوب کیــش
در راســتای فرهنــگ ســازی و
نهادینــه کــردن الزامــات ایمنی
در ســایتهای عملیاتــی
چندگانــه ،هــر مــاه اقــدام
بــه شناســایی ،انتخــاب و
معرفــی افــراد نمونــه ایمنــی
میکنــد .در ایــن صفحــه
فهرســت  100نفــر از همــکاران
واحدهــای مختلــف و کارکنــان
شــرکت هــای پیمانــکاری ایــن
مجموعــه در دور ه زمانــی
خــرداد تــا اســفندماه 1398
اعــام شــده اســت.

ایوب یوسفی زاده

مصیب ترکی

عباس علی محمدی

ایوب رکن الدینی

مجتبی میررضائی

محمد مهدی قانعی زاده

بهنام ذاکری

علیرضا قاسمی

تیر
جعفر جعفری
اسالم معلمی
حسین خادمی
سلمان نادعلی پور

روح اهلل خادمی

آرمین شرفی

عباس اسماعیلی

حمید پیرخلیلی

سهراب رحیمی

سهراب رحیمی

محمد صادقی

حسین صادقی

غالم چراغ ره

احسان شریفی

محمد واحدی

سعید صفایی

نوراهلل چوپانی

مرداد
محمد درج
جمشید غالمی
فرزاد آغری

شهریور
غالمرضا باقار
مجیدکمال پور
محمود زارعی
احمدعاشوری

مهدی قائمی

اسماعیل عارفی

نفرات برتر ایمنی
فوالد کاوه جنوب کیش
در سال 1398
حسین پهلوانی

علیرضا ایرانمنش

مهدی ساالری

مهدی قربانی

احسان حسینعلیان

مجید کمال پور

محمدرسین

میرزا بشکار

جالل ساالر حسینی

احسان شریفی

گودرزصالحی

فرشید بلوچ زاده

آرش ابوالحسنی

حمید صادقی

بنیامین رضایی

بهزاد لطفی

حمید مالئی

علی ساالری

عبدالکریم زارع پور

مهدی طاهری

مجید نیک منظر اصفهانی

امیر زارع پور

محمدحسن عزیزی
هدایت پودات
اسد مرادی

مهر

عباس عمرانی

فرشید خرسنجانی
پیمان سالخی

داریوش جعفری

حسین بهاری

مجید کمال پور
عباس زارعی

کاظم جمالی پور

اصغرمحموی

مهدی قانعی

احمد صالحی نیا

آبان

بقیت اهلل صمدپور
مهدی توکلی
محمد قنبرزاده

مصطفی خادمی

آذر

بهمن

صیاد اهلل طوفانی
عباس عمرانی
موسی رازمند
یوسف سلیمانی

امین رحیمی

محمد رضا میرساالری

آرمان مهری

داراب سلحشور
ناصر شیری

شفیق عرب
محمد شرفی
خلیل شهریاری
ابراهیم جعفری

دی

علیرضا عامری

حسین رئیسی

اسماعیل ساالری

احمد پورعلیان

حسین بهاری

علی عسکری

مصطفی کریمی

موسی عباس زاده

مهدی رحیمی

نوذر قاسمیان

نوید رستمی

اسفند
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مقــام معظــم رهبــری (مدظلــه العالــی) :بســیجى بایســتى در وســط میــدان باشــد تــا
فضیلتهــاى اصلــى انقــاب زنــده بمانــد.

مدیریت ریسک
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نگاهی به
مدیریت ریـسـک
زندگــی امــروز در حالــی ادامــه مــی یابــد که ســایه افکنی شــرایط عدم
اطمینــان بــر کلیــه امــور ،بــه علــل مختلــف فراینــد تصمیمگیــری را
بــه کلــی متحول ســاخته اســت .تغییــرات قیمــت کاالهای اساســی،
تغییــر نــرخ ســود و همچنیــن قیمــت ســهام مــواردی هســتند کــه
ســازمانهای امــروزی دائمـ ً
ـا 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 میشــود عنصــر ریســك وجــود دارد ،بهطوریكــه
بــرای مدیــران صنایــع ،شناســایی و كنتــرل آن امــری ضــروری اســت.
در جایــی كــه تصمیمگیریهــا در یــك فضــای نامطمئــن صــورت
میگیــرد و نتایــج كار وابســته بــه شــرایط و حوادثــی اســت كــه
خــارج از كنتــرل تصمیــم گیرنــده اســت ،مدیریــت بــر ریســك بســیار
ســودمند مینمایــد .یــك مدیــر بایــد بدانــد كــه چگونــه ریســك
را اداره و كنتــرل نمایــد .اداره و كنتــرل ریســك ،آن هــم بهصــورت
اصولــی در هــر كارخانــه و ســازمانی ثمربخــش اســت و یــك مدیــر
بایــد بــه آن اهمیــت زیــادی بدهــد .در تصمیــم گیریهــای 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
مهــم اینســت کــه بــدون دلیــل منطقــی در معــرض ریســک قــرار
نگیریــم  .زندگــی بشــر بــا پذیــرش ریســک عجیــن شــده بنحــوی کــه
شــاید عــدم ریســک پذیــری مطلــق موجــب میشــد کــه زندگــی
انســانها در مرتبــه پایینتــری نســبت بــه ســطح فعلــی قــرار بگیــرد.
تعریــف ریســک :تعریفهــای متفاوتــی از ریســک و مدیریــت آن
وجــود دارد .طبــق تعریــف اســتاندارد  ISO31000بــه عنــوان یکــی از
اصلیتریــن معیارهــای تعییــن و تعریــف مدیریــت ریســک ،ریســک
بــه عنــوان «اثــر نااطمینانــی بــر اهــداف» تعریــف میشــود.
ایــن اثــر میتوانــد مثبــت ،منفــی و یــا به طــور کلــی انحــراف از آنچه
کــه مــورد انتظــار اســت تعریــف شــود .اثر مثبــت در حقیقــت همان
ً
ماهیتــا
فرصــت اســت ،و بــر خــاف دیــدگاه رایــج کــه ریســک را
منفــی و بــه عنــوان یــک تهدیــد تلقــی میکنــد ،ریســک شــامل
فرصتهــا نیــز مــی شــود.
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
از سیســتم هــای طبقــه بنــدی ریســک بســیار راحــت تــر صــورت
گیــرد .اهمیــت سیســتم هــای طبقــه بنــدی ریســک در ایــن نکتــه
نهفتــه اســت کــه اســتفاده از ایــن سیســتم هــا ،امــکان شناســایی
تودههــای یکســانی از ریســک هــا را بــرای ســازمان فراهــم مــی کننــد.
طبقــه بنــدی ریســک هــا همچنیــن بــه ســازمان کمــک مــی کنــد تــا
آســیبپذیرترین اســتراتژی هــا ،تاکتیــک هــا و عملیــات خــود را
شناســایی و کشــف کنــد.
ریســک بــازار :ریســک ناشــی از نوســانات ارزش دارایــی هــا یــا
درآمدهــای حاصــل از دارایــی هــا.
ریســک اعتبــاری :ریســک زیــان ناشــی از عــدم توانایــی طــرف
معاملــه در ایفــای تعهداتــش.
ریســک عملیاتــی :ریســک زیــان ناشــی از فرآیندهــای ناکافــی یــا
نارســای داخلــی ،افــراد یــا سیســتم هــا ،یــا رویدادهــای خارجــی.
ریســک نقدینگــی :ریســک عــدم توانایــی ایفــای تعهــدات در
سررســید آنهــا بــه دلیــل کمبــود منابــع مالــی.

ریســک شــهرت :ریســک ناشــی از شــهرت منفــی کــه تأثیــر
زیــانآوری 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
وضــع شــده توســط مراجــع قضایــی بــه دلیــل نقــض تعهــدات
قــراردادی و قانونــی.
ماهیــت و اثــر ریســک :اثــر ریســک هــا میتوانــد کوتاهمــدت،
میانمــدت و یــا بلندمــدت باشــند .بــا ایــن دیــدگاه ســه نــوع
ماهیــت متفــاوت بــرای ریســک تعریــف میشــود.
 -۱ریســک کوتــاه مــدت :ایــن نــوع ریســک بــه ریســک ناشــی از
عملیــات و فعالیتهــا مرتبــط اســت
 - ۲ریســک میــان مــدت :ایــن نــوع ریســک بــه تاکتیکهــای
شــرکت مرتبــط اســت
 - ۳ریســک بلنــد مــدت :ایــن نــوع ریســک بــه اســتراتژیهای کلــی
شــرکت مرتبط اســت.
آنالیــز ریســك :آنالیــز ریســك اســتفاده اصولــی از اطالعــات موجــود
بــه منظــور شناســایی و تخمیــن ریســك وارد بــر افــراد ،امــوال و
محیــط زیســت میباشــد .در آنالیــز ریســك تــاش میشــود كــه
انــدازه و احتمــال ضــرر و زیــان وارده پیشبینــی شــود .بــرای
مثــال در یــك كارخانــه ،ضــرر و زیــان ممكــن اســت بــه صــورت
خســارت بــه تجهیــزات ،افــت تولیــد ،خســارت بــه محیــط زیســت،
آســیب بــه افــراد و یــا مــرگ و میــر افــراد ظاهــر شــود .در آنالیــز
ریســك ،زنجیــرهای از رویدادهــا كــه منجــر بــه یــك پیامــد نامطلوب
میشــوند ،ظاهــر میشــوند .بهعــاوه احتمــال بــروز آنهــا نیــز
مشــخص میشــود.
ارزشــیابی ریسك:ارزشــیابی ریســك یــك فرآینــد تصمیمگیــری
اســت كــه در آن ریســكهای مختلــف براســاس شــاخصها
و معیارهــای مشــخص ،اولویــت بنــدی میشــوند تــا در مــورد
پذیرفتــن ،كاهــش و یــا رد آنهــا تصمیمگیــری شــود.
ارزیابــی ریســك:ارزیابی ریســک بــه معنــای شناســایی ریســک هــا و
در مرحلــه بعــد تحلیــل و رتبــه بنــدی هــر کــدام اســت.
مدیریــت ریســک  :عبــارت اســت از فراینــد مســتند ســازی
تصمیمــات نهایــی اتخــاذ شــده و بــه کار گیــری معیارهایــی کــه
مــی تــوان از آنهــا جهــت رســاندن ریســک تــا ســطحی قابــل قبــول
اســتفاده کــرد.
بــه عبــارت دیگــر فرآینــد شناســایی ،ارزیابــی ،انجــام اقدامــات
کنترلــی و اصــاح ریســک هــای اتفاقــی بالقــوه ای کــه بــه طــور
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.
در ایــن رویكــرد مســایل و مشــكالت از قبــل پیشبینــی شــده و
اقدامــات الزم بــرای كاهــش میــزان ضــرر وزیــان بهعمــل میآیــد
کــه ایــن مدیریــت پویــا از مدیریــت واكنشــی بســیار موثرتــر
خواهــد بــود .از طــرف دیگــر در بســیاری از مواقــع ،شناســایی و
كنتــرل ریســك براســاس قانــون الزماالجــرا میشــود.

فرآیند مدیریت ریسک:
فرآیند مدیریت ریسک در اصل دارای  ۵مرحله است:
 -۱برنامهریزی  -۲شناسایی  -۳ارزیابی  -۴اداره کردن
 -۵نظارت و گزارشدهی.
اهداف مدیریت ریسک:
دو حــوزه اصلــی موردتوجــه مدیریــت ریســک کــه هــر یک مشــتمل
بــر اهــداف خــاص خود مــی باشــند عبارتنــد از:
 -1حوزه داخلی
اطمینــان دهــی بــه مدیریــت در خصــوص اینکــه شــرکت از
ریس ـکهای فعلــی و آتــی آگاه اســت و آنهــا را تحــت کنتــرل دارد
حفاظت از دارایی ها و اعتبار شرکت
کمــک بــه بهبــود عملکــرد عملیاتــی شــرکت و افزایــش ارزش
ســهامدار
افزایــش کارایــی از طریــق کاهــش زیــان هــای بالقــوه ناشــی از

ریســک هــای موجــود در فعالیــت هــای شــرکت
پشتیبانی از دستیابی به اهداف استراتژیک
 -2حوزه 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 مشکالت ریسک
انتقال خسارت به طرف دیگر مثل سازمان بیمه گر
کاهــش احتمــال وقــوع خســارت و در صــورت لــزوم جلوگیــری از
توســعه آن
پاســخ بــه ریســک :پاســخ بــه ریســک بهطورکلــی شــامل مــوارد
زیــر اســت:
اجتنــاب :از بیــن بــردن ریســک یــا تهدیــدی خــاص بــا از بیــن بــردن
علت آن
تعدیــل :کاهــش ارزش مالــی مــورد انتظــار یــک ریســک از طریــق
کاهــش امــکان وقــوع آن
پذیــرش :پذیــرش عواقــب ناشــی از ریســک؛ ایــن کار اغلــب از
طریــق توســعهی یــک برنامـهی اضطــراری بــرای رویــدادی کــه ممکن
اســت رخ بدهــد صــورت میگیــرد.
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
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اولین کنفرانس ملی

ریختهگری مداوم فوالد

شــبیه ســازی تاثیــر ارتفــاع مــذاب در
تاندیــش ریختــه گــری پیوســته شــرکت
فــوالد کاوه جنــوب کیــش
ســعید لــک ،مســلم محمــدی ســلیمانی،
کیانــوش دولتــی اصــل

مقاالت چاپ شده
همکاران در مجامع
و رویدادهای علمی
سال 1398
کارکنــان شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش در ســال
 1398بــا ارائــه  17مقالــه در رویدادهــای علمــی گام
بلنــدی در راســتای تحقیــق و توســعه برداشــتند .از
ایــن تعــداد  9مقالــه در ســمپوزیوم فــوالد4 ،مقاله در
پنجمیــن کنفرانــس بیــن المللــی مهندســی ســاخت و
تولیــد 3 ،مقالــه در اولیــن کنفرانــس ملــی ریختهگری
مــداوم فــوالد و یــک مقالــه نیــز در  iMat2019بــه
صــورت پوســتر و شــفاهی ارائــه شــده اســت.
فهرســت کامــل عناویــن ،نویســندگان و چکیــده ایــن
مقــاالت در ادامــه میآیــد.
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سمپوزیوم فوالد 1398

مطالعــه عــددی تاثیــر ارتفــاع مــذاب بــر
دینامیــک ســیال و حــرارت در تاندیــش
شــش خطــه شــرکت فــوالد کاوه جنــوب
کیــش

علــی دهاقیــن ،مســلم محمــدی ســلیمانی،
کیانــوش دولتــی اصــل ،تــورج ادهمــی
در ایــن تحقیــق بــا در نظــر گرفتــن وجــود یــک مانــع
(توربواســتاپ) در کــف تاندیــش و در زیــر محــل ورودی
جریــان مــذاب بــه تاندیــش ،الگــوی رفتــار جریــان ســیال
و انتقــال حــرارت در نرمافــزار انســیس فلوئنــت بــا
ارتفاعهــای مــذاب  0/65 ،0/5و  0/75مــورد شبیهســازی
قــرار گرفــت .مالحظــه شــده کــه مهمتریــن عامــل کاهــش
ســرعت جریــان مــذاب ورودی بــه تاندیــش ،ایجــاد جریان
ثانویــه و چرخشــی درون مانــع اســت .افزایــش ارتفــاع
مــذاب درون تاندیــش ،ســبب یکنواختتــر شــدن جریــان
و کاهــش آشــفتگی جریــان مــذاب میشــود .همچنیــن
افزایــش ارتفــاع مــذاب درون تاندیــش از  0/5متــر به 0/75
متــر ،ســبب کاهــش میانگیــن ســرعت حــدود 3میشــود.
بیشــترین مقــدار اتــاف حــرارت از ســطح باالیــی تاندیش
رخ داده و در نتیجــه بیشــترین گرادیــان دمــا نیــز در ســطح
باالیــی مــذاب وجــود دارد .مســیرهای حرکــت مــذاب از
ورودی تاندیــش نشــان دادهانــد کــه بــا افزایــش ارتفــاع
مــذاب درون تاندیــش ،میــزان حرکــت جریــان مــذاب در
طرفیــن تاندیــش افزایــش مییابــد .از طرفــی افزایــش
ارتفــاع مــذاب باعــث میشــود کــه حجــم بیشــتری از
مــذاب درون تاندیــش راکــد شــده و بــر میــزان جــذب
ناخالصیهــا توســط ســرباره تاثیــر منفــی دارد.

تاندیــش بــه عنــوان یــک عمــل کننــده متالورژیکــی
مــداوم ،فــوالد را بــرای قالــب ریختهگــری پیوســته
بــا نــرخ جریــان مطلــوب ،دمــای ثابــت ،ترکیــب
شــیمیایی یکنواخــت و آخــال کــم فراهــم میکنــد.
ً
اساســا میــزان تمیــزی فــوالد مــذاب ورودی بــه
قالــب ،متأثــر از نــوع الگــوی جریــان و نحــوه عملکرد
تاندیــش در شناورســازی و حــذف ناخالصــی
هــای غیرفلــزی مــی باشــد .در ایــن تحقیــق بــا
شبیهســازی جریــان ســیال در نــرم افــزار انســیس
فلوئنــت ،رفتــار مــذاب در تاندیــش ســاده مــورد
بررســی قــرار گرفتــه اســت .تاندیــش مــورد نظــر
براســاس یــک تاندیــش واقعــی بــوده اســت کــه
مقــدار ارتفــاع مــذاب درون آن برابــر  0/65 ،0/5و
 0/75درنظــر گرفتــه شــده اســت .با افزایــش ارتفاع
مــذاب در تاندیــش ،ســرعت ریختهگــری بیشــتر
شــده و همچنیــن مالحظــه شــده کــه افزایــش
ارتفــاع مــذاب درون تاندیــش ،ســبب یکنواخــت تر
شــدن جریــان و کاهــش آشــفتگی جریــان مــذاب
مــی شــود .همچنیــن افزایــش ارتفــاع مــذاب درون
تاندیــش از  0/5متــر بــه  0/75متــر ،ســبب کاهــش
حداکثــر و میانگیــن ســرعت در ســطح مــذاب بــه
ترتیــب حــدود  %6و  %9مــی شــود و یکنواختــی
بیشــتری در کانتور ســرعت مشــاهده شــده اســت.
از طرفــی افزایــش ارتفــاع مــذاب باعــث میشــود
کــه حجــم بیشــتری از مــذاب درون تاندیــش راکــد
شــده و بــر میــزان جــذب ناخالصیهــا توســط
ســرباره تاثیــر منفــی دارد .بدلیل اینکه دیــواره های
تاندیــش عایــق بنــدی شــده انــد ،اما ســطح باالیی
مــذاب درون تاندیــش بــا هــوا در ارتبــاط اســت،
بیشــترین مقــدار اتــاف حــرارت از ســطح باالیی آن
رخ میدهــد و در نتیجــه بیشــترین گرادیــان دمــا
نیــز در ســطح باالیــی مــذاب وجــود دارد.
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بررســی تاثیــر پارامترهــای موثــر در فرآینــد
آبــکاری کــروم ســخت فــوالد ابــزار بــر خــواص
ســطحی پوشــش کرومــی
هدایــت غالمــی ،الهــام بازیــره ،مهــدی
احمــدی

فرآینــد آبــکاری کــروم ســخت از دیربــاز در پوشــش
دهــی ســطح قطعاتــی چــون قطعــات هواپیمــا و
درون لولــه هــای تفنــگ بــه منظــور بهبــود خــواص
مقاومــت بــه خوردگــی و مقاومــت بــه سایشــی و
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
نمونــه هــای فــوالد ابــزار گرمــکار دیســکی شــکل
در حمــام اســتاندارد آبــکاری کــروم ســخت حــاوی
 ،250g/lو  CrO3و  ،2.5g/lو  H2SO4در مــدت زمــان
 60دقیقــه پــو شــش دهــی شــدند .بــه منظــور
بررســی پوشــش هــای ایجــاد شــده از بررس ـیهای
میکروســکوپ نــوری و الکترونــی ( ،)SEMآنالیــز تفرق
اشــعه ایکــس ( )XRDو میکــرو ســختی ســنجی
( )HV0.1اســتفاده شــد .ابتــدا دمــای محلــول از 40
تــا ℃  60بــا فواصــل دمایــی ℃  5در چگالــی جریــان
 30A/dm2تغییــر داده شــد و نتایــج حاکــی از بهینــه
بــودن دمــای ℃  60بــود .ســپس چگالــی جریــان
اعمالــی از  30تــا  60A/dm2بــا فواصــل 10A/dm2
در دمــای ℃  55تغییــر 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
حصــول پوشــش هایــی حــاوی کمتریــن چگالــی
تــرک ســطحی پیشــنهاد شــد.

5
سمپوزیوم فوالد 1398

سمپوزیوم فوالد 1398

پنجمین کنفرانس بین المللی
مهندسی ساخت و تولید

بررســی تاثیــر ریــز ســاختار فــوالد  CK35بــر
خــواص خوردگــی آن در محیــط اســیدی

ارائــه روش نویــن در تولیــد قطعــه
فیکســینگ از آلیــاژ اینکونــل  600بــه صورت
ریختــه گــری دقیــق
ســید حســام الدیــن الری ســیدزاده ،میــاد
حاجــی پــور ،مســلم محمــدی ســلیمانی

تاثیــر ممانعــت کنندگــی دو بــاز دارنــده شــیف بــاز
بــا نــام هــای  -’N، Nارتــو -فنــل اســتیل اســتون
ایمیــن
( 2-هیدروکســی فنــل)
متیلیدیــن[ آمینــو} پروپیــل) اتانیمیــدول[ []1-3
بنزندیــول ( )S2بــر خوردگــی فــوالد ســاده کربنــی با
دو ریــز ســاختار مارتنزیتــی (کوئینــچ و تمپــر شــده
 )Q&Tو پرلیتــی (آنیــل شــده  )Aدر محلــول اســید
هیدروکلریــک یــک مــوالر در عــدم حضــور ممانعــت
کننــده و در حضــور آنهــا مــورد بررســی قــرار گرفــت.
اطالعــات مربــوط بــه خوردگــی از قبیــل پتانســیل
خوردگــی ( ،)E_corrدانســیته جریــان خوردگــی
( ،)i-corrشــیب شــاخه آنــدی و کاتــدی از بــرون
یابــی منطقــه تافــل نمودارهــای پالریزاســیون-
تافــل بدســت آمــد .بــرای بررســی مورفولــوژی
حملــه خوردگــی و پوســته هــای اکســیدی تشــکیل
شــده بــر روی دو ریــز ســاختار در حضــور ممانعــت
کننــده و عــدم حضــور آنهــا بررســی هــای  XRDو
 SEMانجــام شــد .همچنیــن تاثیــر غلظــت ممانعت
کننــده بــر میــزان و ســرعت خوردگــی و بــازده آن،
مــورد بررســی قــرار گرفــت .نتایــج بدســت آمــده
نشــان داد کــه  S1بــرای هــر دو ریــز ســاختار در
مقایســه بــا  S2بهتــر عمــل مــی کنــد .همچنیــن
خوردگــی نمونــه هــای پرلیتــی در مقایســه بــا
نمونــه هــای مارتنزیتــی در محلــول فاقــد ممانعــت
کننــده بــه دلیــل تشــکیل پوســته هــای مقاومتــر،
کمتــر بــود.

ســوپر آلیاژهــا پیچیدهتریــن آلیاژهــا از نظــر
ترکیــب شــیمیایی در میــان تمامــی گروههــای
آلیــاژی میباشــند .آلیــاژ اینکونــل  ،600آلیــاژ نیــکل-
کــروم بــا خــواص مکانیکــی بســیار عالــی اســت .این
آلیــاژ بــه دلیــل اســتحکام و مقاومــت بــه خوردگــی
بــاال ،در صنایــع کاربردهــای گســتردهای دارد .بــا
توجــه بــه احتمــال ایجــاد برخــی عیــوب از قبیــل
تخلخــل و همچنیــن ناهمگنیهــای موضعــی،
فرآینــد ریختهگــری ایــن آلیــاژ در هــوا همــواره بــا
مشــکالتی رو بــرو بــوده اســت .هزینــه تولیــد ایــن
قطعــات بــه دلیــل نیــاز بــه انجــام ریختهگــری
تحــت خــأ بســیار بــاال خواهــد بــود .بــا بررسـیهای
میدانــی و آزمایشــگاهی انجــام شــده ،مشــخص
شــد ایــن عیــوب بــه دالیــل مختلفــی از قبیــل
جریــان نــاآرام ،عــدم مونتــاژ مناســب ،حضور هــوا در
خوشـههای مونتــاژ شــده و پارامترهــای مؤثــر دیگــر
ایجــاد میشــوند .از آنجــا کــه نتیجــه تســتهای
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
راهگاههــای مومــی در حضــور فیلترهــای ســرامیکی،
تنظیــم دمــا و زمــان مناســب حضــور خوش ـهها در
کورههــای زینتــر و نیــز اســتفاده از گاز آرگــون در
حیــن ریختهگــری بــه منظــور کاهــش عیــوب از
راهکارهــای بررســی شــده در ایــن روش میباشــد.
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تقویــت شــبکه آلومینیــم  ۵۰۸۳بــا نانــو
تیــوب کربــن و ماتریکــس دوگانــه نانوتیوب
کربــن -نانو آلومینا توســط فرآینــد اصطکاکی
اغتـشاشی
ستار اماناله  ،فرهاد استوان

در تحقیــق حاضــر خــواص مكانیكــی و ریزســاختار
كامپوزیــت دوگانــه آلومینیــوم CNT/Al2O3/كــه بــه
كمــك فراینــد اغتشاشــی اصطكاكــی فــرآوری شــده
اســت تحــت بررســی قــرار گرفتــه اســت .بررســی
بــه كمــك میكروســكوپ الكترونــی ثابــت كــرد
نانوتیوبهــای كربــن در نواحــی مرزدانــه ای پیــن
مــی شــود .ایــن در حالــی بــود كــه نانــوذرات Al2O3
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 آزمونهــای مختلــف ،رفتار
متفاوتــی از خــود بــروز دهنــد .نتایج آزمون ســختی
ســنجی و كشــش ثابــت كــرد ،بــه ســبب حضــور نانو
تیوبهــای كربــن در نواحــی مرزدانــه ای و جلوگیــری
از لغــزش مرزدانههــا ،تاثیــر آنهــا در پیــن کــردن
نابجایــی هــا و در نتیجــه بهبــود خــواص ،بیشــتر از
ذرات  Al2O3اســت .در نمونــه حــاوی هــر دو نــوع
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
حــاوی ذرات  Al2O3اســت .ایــن رونــد بــه ســبب
ماهیــت اكســیدی ذرات  Al2O3و ســختی باالتــر آنها
بــود .بواســطه نیــروی پیــن ســایش تیــوب هــای
كربــن دچــار خردایــش شــدند و فیلــم كربــن بــرروی
ســطح هماننــد یــك روان كننــده جامــد عمــل كــرد
و مانــع از ســایش مخــرب بــرروی ســطح شــد .بــا
افزایــش غلظــت ذرات تقویــت كننــده در كامپوزیت
دوگانــه ،و جــدا شــدن ایــن ذرات حیــن آزمــون،
نــرخ ســایش افزایــش یافــت و مكانیــزم ســایش
از حالــت ســایش خراشــان دو جســمی كــه در دو
نمونــه قبلــی حاكــم بــود بــه ســایش خراشــان ســه
جســمی تبدیــل شــد .لــذا میتــوان گفــت ،نمونه ی
حاصــل از تركیــب دو مــاده تقویــت كننده به ســبب
اســتحكام و مقاومــت بــه ســایش كمتــر ،گزینــه
مناســبی نخواهــد بــود و بهتریــن خــواص مربــوط
بــه نمونــه تقویــت شــده بــا ذرات  CNTاســت .زیــرا
خاصیــت كششــی و ســختی باالتــری نســبت بــه
دیگــر نمونــه هــا داشــته اســت.
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بررســی وضعیــت خوردگــی منطقــه
جوشــکاری شــده فــوالد زنــگ نــزن  304در
محلــول MgCl2

هدایتغالمی

در فوالدهــای زنــگ نــزن عملیــات حرارتــی
نامناســب ،منجــر بــه حســاس شــدن فــوالد و
کاهــش مقاومــت بــه خوردگــی آنهــا مــی شــود.
یکــی از فرآیندهــای صنعتــی کــه خــود میتوانــد
موجــب حســاس شــدن شــود ،جوشــکار ی اســت.
بســیار ی از فوالدهــا ی زنــگ نــزن جوشــکاری شــده
دچــار شکســت زودرس از ناحیــه جــوش میشــوند
کــه ایــن مســئله نیــاز بــه برســی وســیع دارد .در
ایــن پــروژه ،نمونههــای فــوالد زنــگ نــزن 304
تحــت فرآینــد جوشــکار ی حســاس شــده و ســپس
بــا اســتفاده از یــک دســتگاه کشــش بــا کرنــش
آهســته در محلــول کلریــد منیزیــم بــا دمــای ℃80
شــرایط خوردگــی تنشــی بــرای نمونههای جوشــکاری
شــده برقــرار شــد و نوســانهای پتانســیل آنهــا تــا
شکســت نمونــه بــا اســتفاده از یــک سیســتم ســه
الکتــرودی ثبــت شــد.
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امکانســنجی اســتفاده از فیلترهــای
ســرامیکی در ریختــه گــری مــداوم فــوالد
ســید حســام الدیــن الری ســیدزاده ،مســلم
محمدی ســلیمانی
امــروزه در صنایــع فــوالد ،ریختهگــری پیوســته بــه
دلیــل ایجــاد ســرعت بــاال در تولیــد دارای اهمیــت
میباشــد .در فراینــد فوالدســازی ،ناخالصیهایــی
درون فــوالد باقــی میمانــد کــه در کیفیــت
محصــوالت نــورد بســیار تاثیــر دارد .ایــن بــدان
معنــی اســت کــه فــوالد بایــد عــاری از اجــزای
تخلخــل ماکــرو و میکــرو باشــد .ایــن ناخالصیهــا
بــه دلیــل وزن مخصــوص کمتــر از فلــز مــذاب
بــه صــورت ذرات معلــق در جریــان مــذاب وجــود
دارنــد .مهمتریــن عامــل در حــذف ذرات ناخالصــی
در ذوب ،انــدازه ذرات اســت .بــا این حــال تعدادی
ناخالصــی از ناز لهــای خروجــی تاندیــش وارد
قالــب میشــود .در ایــن مقالــه بــا مــرور و گــردآوری
جدیدتریــن نتایــج پژوهشهــای انجــام گرفتــه و
همچنیــن دانــش تجربــی حاصلــه در شــرکت فــوالد
کاوه جنــوب کیــش ،بــه امــکان ســنجی اســتفاده
از فیلترهــای ســرامیکی در ریختهگــری مــداوم
فــوالد پرداختــه شــده اســت .فیلترهــای آلومینایی
پیونــد یافتــه بــا کربــن توســط روش نســخهبرداری
بــا اســتفاده از روشهــای پوشــشدهی مختلــف
بــرای ریختهگــری پیوســته تولیــد میشــوند.
ظرفیــت پتانســیلی فیلتــر و نیــروی مکانیکــی مــورد
نیــاز در حیــن غوطــهوری در تاندیــش ریختهگــری
پیوســته محاســبه میشــود .بهتریــن نســبت
بیــن خــواص مکانیکــی و مشــخصات ســاختاری بــا
ترکیــب مزایــای ســه روش گریــز از مرکــز ،غوطه وری
و پوشــش دهــی پاششــی بدســت میآیــد .نتایــج
مطالعــه نشــان مــی دهــد کــه فیلترهــای تولیــد
شــده دارای قابلیــت مقاومــت در برابــر شــرایط
ســخت در ریختهگــری پیوســته میباشــند.
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ریشــه یابــی مشــکالت جرثقیــل ســقفی
جفــت پــل حمــل بیلــت و بهبــود عملکــرد
آن در شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش
(بخــش اول)
مسلم محمدی سلیمانی ،حامد سلطانی،
سعید لک ،ایرج محمدی ،بهنام زندی
جرثقیلهــای پــل متعلــق بــه ماشــینهایی اســت کــه
اغلــب مــورد اســتفاده بــرای کار بــا بارهــای ســنگین اســت.
ســازه فــوالدی ایــن جرثقیلهــا یــا برخــی از قســمتهای
خــاص ســاخت جرثقیــل پــل در حیــن کار جرثقیــل در
معــرض بــار بیــش از حــد قــرار دارد .شــرایط جرثقیــل بــه
تعــداد زیــادی متغیــر بســتگی دارد کــه بــه طــور تصادفــی
در زمــان تغییــر میکننــد .بــه دلیــل تعــداد زیــاد پارامترهــا،
نیروهــای وارده از خصوصیــات تصادفــی برخوردار هســتند.
اگرچــه در اســتانداردهایی کــه بــه عنــوان بارهــای گاه بــه
گاه مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد ،عملکــرد دینامیکــی
آنهــا میتوانــد باعــث ایجــاد خســتگی در مکانیســمهای
انتقالــی جرثقیــل ،ســاختار و اجــزای بانــد جرثقیــل شــود.
اســتانداردهای کنونــی اروپــا مســئله تأثیــر نیروهــای وارده
روی وقــوع خســارت خســتگی را حــل نکــرده اســت .در
ایــن مقالــه دالیــل انحــراف جرثقیــل از مســیر اصلــی و
ســایش چــرخ و ریــل و همچنیــن تاثیــر نیروهــای جانبــی
و حرارتــی در چرخهــای جرثقیــل جفــت پــل ارائــه شــده
اســت .پیشــنهاد میشــود کــه بــرای جلوگیری از مشــکالت
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
ریــل جرثقیــل بایــد طبــق اســتانداردها کامــا رعایــت
شــود.
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مهندسی ساخت و تولید

بررســی حلقــه هــای مفقــوده تکمیــل زنجیــره
ارزش صنعــت فــوالد در اســتان هرمــزگان

25

مســلم محمــدی ســلیمانی ،مســلم غــام
زاده ،یاســر بــی بــاک ،رامیــن رجایــی
بــرای اینکــه بتــوان اولویــت گــذاری بهینــهاي در
توســعه صنایــع فوالدی اســتان هرمزگان انجــام داد
بایــد جایگاه شــرکتها در زنجیره ارزش را شناســایی
کــرد .در ایــن صــورت میتــوان حمایتهــاي
متفاوتــی از شــرکتهاي مســتقر در جایگاههــاي
مختلــف زنجیــره مبتنــی بــر سیاســتها و
اولویتهــاي ملــی و اســتانی یــا حتــی بنگاهــی
تعریــف کــرد .ایــن حمایتهــا کارایــی یــک
زنجیــر ه ارزش اســتقرار یافتــه را بیشــینه خواهــد
کــرد .همچنیــن در صورتــی کــه زنجیــره هنــوز
کامــل نشــده باشــد ،حمایتهــا و اولویتهــا
میتوانــد تقویــت یــا توســعه بخشــی از زنجیــره را
هــدف گیــري نمایــد .از ایــن رو ایــن مطالعــه الزم و
ضــروري اســت .هــدف اصلــی تحقیــق ،شناســایی
حلقههــای مفقــوده زنجیــره ارزش صنایــع فــوالد
اســتان هرمــزگان اســت .روش تحقیــق طــرح
پژوهشــی حاضــر مبتنــی بــر نتایــج مطالعــات
تطبیقــی و مصاحبــه بــا خبــرگان در جلســات
تخصصــی اســت .زنجیــره ارزش صنایــع فــوالدی
کشــورهای مختلــف و اســتانها و ایالتهــای
مشــابه موقعیــت جغرافیایی و اســتراتژیکی اســتان
هرمــزگان مثــل شــهر شــانگهای چیــن مــورد بررســی
قــرار گرفــت .نتايــج ايــن تحقيــق كــه نشــان
داد کــه ايجــاد صنايــع ،کارخانــ ه و کارگاههــای
توليــدي پاییــن دســت صنعــت فــوالد در مناطــق
محــروم اســتان جــزو حلقههــای مفقــوده اســت.
حلقههایــی مثــل تمرکــز سیاســتهای کالن
کشــور و اســتان بــر چگونگــی فــروش و بازاریابــی
محصــوالت فــوالدی خصوصــا در شــرایط فعلــی
تحریمهــا؛ جــذب ســرمایههای داخلــي و خارجــي؛
تامیــن مــواد اولیــه و مصرفــی صنایــع فوالدســازی
از چندیــن نهــاد مــوازی داخلــی و خارجــی و ايجــاد
خالقيــت و ابتــكار نیــز بایــد تقویــت شــوند.
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ریشــه یابــی و بررســی علــل شکســت دیفیــوزر
فــن سیســتم غبارگیــر فوالدســازی در شــرکت
فــوالد کاوه جنــوب کیــش
حامــد ســلطانی ،ســعید لــک ،بهنــام زنــدی،
مســلم محمــدی ســلیمانی ،تــورج ادهمــی
سیســتم غبارگیــر فوالدســازی بــه عنــوان ریههــای تنفســی
کارخانــه اســت کــه عملکــرد صحیــح آن تأثیــر چشــمگیری
در حــذف غبــار و آلودگیهــای هــوای ناشــی از فرآیندهــای
تولیــد و درنتیجــه حفــظ ســامت کارکنــان و همچنیــن
محیــط زیســت دارد .فنهــای 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
ایــن ترکهــا رشــد کــرده و باعــث شکســت و جــدا شــدن
قســمتی از بدنــه دیفیــوزر میشــوند .ریشــه یابــی و علــل
شکســت دیفیــوزر ایــن فــن هــا بــا اســتفاده از روش المان
محــدود در نــرم افــزار انســیس و آنالیــز مــدال و تحلیــل
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
تــا باعــث کاهــش تمرکــز تنــش شــود .بهتــر اســت کــه
ناحیــه گلویــی بدنــه دیفیوزر که بیشــترین تغییر شــکل در
مــد ارتعاشــی را دارد ،بــه اســتیفنر جــوش نشــود.

بهار  1399شمـاره پنجم سـال چهارم
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ریشــه یابــی ســوراخ شــدن مبــدل حرارتــی
ترانســفورماتور کــوره قــوس الکتریکــی و
ارائــه راهــکار
حامــد ســلطانی ،ســعید لــک ،بهنــام زنــدی،
مســلم محمــدی ســلیمانی ،تــورج ادهمــی
یکــی از مهمتریــن و پرمصرفتریــن تجهیــزات در
کارخانههــای فوالدســازی ،کــوره قــوس الکتریکــی و
بــه طبــع آن ترانســفورماتور کــوره میباشــد .بررســی
عوامــل مؤثــر بــر کاهــش تلفــات ایــن تجهیــزات از
اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت .افزایــش دمــای
ترانســفورماتور باعــث کاهــش عمــر ترانســفورماتور
و همچنیــن باعــث خــارج شــدن ترانســفورماتور از
مــدار و توقــف خــط تولیــد فــوالد میشــود .بــرای
کنتــرل دمــا در ترانســفورماتور از مبــدل حرارتــی
جهــت خنـککاری اســتفاده میشــود .در ســالهای
اخیــر مبــدل حرارتــی آب خنــک ترانســفورماتور کوره
دچــار ســوراخ و نشــتی آب شــده و ایــن موضــوع
نیــز ســبب توقــف خــط تولیــد میشــود .بــا
بررســیهای میدانــی ،آزمایشــگاهی و کتابخانــهای
صــورت گرفتــه ایــن موضــوع بــه علــل مختلــف
رخ میدهــد .مجموعــهای از عوامــل ســبب وقــوع
همزمــان چندیــن نــوع خوردگــی شــده اســت.
ســرعت خوردگــی بســیار ســریع بــوده و بیشــتر
عیــوب در ناحیــه  HAZجــوش مشــاهده شــده
اســت .یــک راه حــل بســیار مناســب اســتفاده از
مبدلهــای پوســتهای یــا پــرهدار هــوا خنــک (فیــن)
بــه جــای مبــدل حرارتــی آب خنــک اســت .اســتفاده
از جداکننــده بــرای حــذف خوردگــی گالوانیــک؛
آبــکاری پیچهــا و اســتفاده از عایــق در محــل
اتصــاالت؛ تغییــر طــرح ورودی آب؛ اســتفاده از یــک
الیــه پوشــش بــرای جلوگیــری از خوردگــی سایشــی؛
اســتفاده از الکتــرود  ER5183جهــت جوشــکاری و
آنادایزینــگ پنلهــا بعــد از اتمــام ســاخت جهــت
کــم کــردن مشــکالت مبــدل در حــال حاضــر توصیــه
شــد.
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ریشــه یابــی مشــکالت جرثقیــل ســقفی
جفــت پــل حمــل بیلــت و بهبــود عملکــرد
آن در شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش
(بخــش دوم)

ایــرج محمــدی ،مســلم محمــدی ســلیمانی،
ســعید لــک ،مصطفــی فارســی
انحــراف ( )Skewingجرثقیــل یــک پدیــده بســیار
جــدی و منفــی اســت کــه در طــول کارکــرد جرثقیــل
پــل رخ میدهــد .ایــن پدیــده قــادر بــه ایجــاد
قفــل چــرخ جرثقیــل یــا حتــی ریــزش مکانیســم
حرکــت جرثقیــل از مســیر جرثقیــل اســت .در
ایــن مقالــه بــه تجزیــه و تحلیــل رونــد انحــراف
جرثقیــل در طــی یــک عملیــات واقعــی پرداختــه
شــده اســت .انــدازه گیریهــای تجربــی همــراه بــا
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
از حــد چــرخ و ریــل ،کنتــرل دورهای و نگهــداری از
مســیر جرثقیــل انجــام شــود .در صــورت غفلــت از
ل در حیــن کار ،اتفاقــات منفــی
حفــظ مســیر جرثقیـ 
مختلفــی رخ میدهــد .بــرای کاهــش انحــراف
جرثقیــل اســتفاده از گایدریــل بســیار مناســب
اســت .همچنیــن عملیــات حرارتــی ســخت کاری
چرخهــا 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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ریختهگری مداوم فوالد

طراحــی و ســاخت تجهیــزات تولید فــوالد تمیز
 1KPدر شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیش

بررســی پارامترهــای موثر برعملکــرد تاندیش در
ریختــه گــری مــداوم فوالد

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
کمتریــن مقــدار ِ آخــال درشــت و زیانبــار باشــد،
فــوالد تمیــز اســت .فرآینــد تولیــد فــوالد تمیــز
مســتلزم بهــره منــدی از واحدهــای گاز زدایــی در خال
پــس از ذوب فــوالد و نیــز بهــره منــدی از سیســتم
ریختــه گــری بســته اســت .اغلــب آخالهــای
موجــود در فــوالد ناشــی از وجــود گازهــا (خصوصـ ً
ـا
اکســیژن) و اکســیدها اســت .در ایــن تحقیــق بــه
عنــوان روش نویــن در اکســیژن زدایــی از مــذاب
فــوالد و تولیــد فــوالد تمیــز ،از تزریــق مفتــول
آلومینیومــی درون قالــب سیســتم ریختــه گــری بــاز
اســتفاده شــده اســت تــا عــاوه کاهــش هزینههــا
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
تمیــز فراهــم خواهــد شــد .پارامترهــای تولیــدی
مذکــور کــه بــر اکســیژن زدایــی فــوالد ،درون قالــب
هــای ریختــه گــری پیوســته مؤثــر اســت شــامل:
قطــر ،ســرعت ،محــل و مــدت زمــان تزریــق مفتــول
آلومینیومــی میباشــد .تعییــن میــزان آلومینیــوم
بــر اســاس محاســبات ترمودینامیکــی و نیــز طراحــی
تجهیــزات جانبــی بــه منظــور تضمیــن تزریــق
متناســب مفتــول آلومینیومــی صــورت گرفتــه
و نــرم افــزار مرتبــط بــا تنظیــم تزریــق اتوماتیــک
مفتــول آلومینیومــی نیز توســعه داده شــده اســت.
پــس از عملیاتــی نمــودن ایــن طــرح ،میــزان آخــال
هــای فــوالد تولیــدی بــا اســتفاده از میکروســکوپ
الکترونــی روبشــی ( )SEMمــورد بررســی دقیــق قــرار
گرفتــه اســت.

امــروزه در صنایــع فــوالد ،ریختهگــری پیوســته بــه
دلیــل ایجــاد ســرعت بــاال در تولیــد دارای اهمیــت
میباشــد .تاندیــش ،ظــرف فــوالدی بیــن پاتیــل
و قالــب بــوده و در مــورد ماشــینهای ریختهگــری
چنــد خطــه بــرای توزیــع مــذاب در قالبهــا
ً
اساســا میــزان تمیــزی فــوالد
اســتفاده میشــود.
مــذاب ورودی بــه قالــب ،متأثــر از نــوع الگــوی
جریــان و نحــوه عملکــرد تاندیــش در شناورســازی
و حــذف ناخالصیهــای غیرفلــزی میباشــد.
پژوهشهــای انجــام شــده در ایــن خصــوص بــر دو
روش تجربــی و مدلســازی عــددی اســتوار اســت.
در روشهــای آزمایشــگاهی بــا ســاخت تاندیشــی
از شیشــه بــا مقیــاس کوچکتــر و شبیهســازی
فیزیکــی جریــان ،تأثیــر پارامترهــای مختلف بــر رفتار
جریــان در تاندیــش مــورد بررســی قــرار میگیــرد.
در روشهــای شبیهســازی ریاضــی بصــورت چنــد
فــازی مــواردی ماننــد دینامیــک ســیال ،دمــا و ذرات
ناخالصــی در مــذاب بــه منظــور بهینهســازی مــدل
میشــود .در ایــن مقالــه بــا مــرور و گــردآوری
جدیدتریــن نتایــج پژوهشهــای انجــام گرفتــه و
همچنیــن دانــش تجربــی حاصلــه در شــرکت فــوالد
کاوه جنــوب کیــش ،بــه مهمتریــن پارامترهــای
مســتقل موثــر بــر عمکــرد تاندیــش مثــل ارتفــاع
مــذاب در تاندیــش؛ وجــود یــا عــدم وجــود موانــع
جریــان ســیال در مــذاب ،نــوع ،شــکل ،ارتفــاع و
موقعیــت مکانــی موانــع؛ شــرایط مــرزی حرارتــی و
شــرایط مــرزی جریــال ورودی ســیال پرداختــه شــده
اســت .متغیرهــای وابســته شــامل راندمــان تولیــد،
ســایش مــاده نســوز ،افزایــش توالــی ریختهگــری،
کنتــرل اغتشاشــات پروفیــل جریــان ســیال داخــل
تاندیــش ،کانتــور حــرارت ،رفتــار الیــه ســرباره در
تاندیــش ،میــزان جداســازی آخــال از مــذاب و زمــان
مانــدگاری آخــال در تاندیــش میباشــند .در ایــن
مقالــه تاثیــر هــر متغیــر مســتقل بــر متغیرهــای
وابســته بیــان شــده اســت.

حمید فرهادی ،سجاد آزرمی فالحتی

15

حامــد ســلطانی ،ســعید لــک ،تــورج ادهمــی ،مســلم
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بــــررســـی مــدیـریـــت ســرمــایـــه در
الکتروموتورهــای صنایــع فــوالد ســازی بــا
رویکــرد بهبــود مصــرف انــرژی
آرش ابوالحســنی خواجــه ،محمدامیــن پــور
اشــرف ،ناصــر ترکــی زاده ،حمید ســعیدی مطلق
امــروزه الکتروموتورهــا را مــی تــوان یکــی از
مهمتریــن اختراعــات بشــر دانســت چــرا کــه صنایع
زیــادی وابســته بــه ایــن محصــول بــوده و در
دهههــای اخیــر شــاهد اســتفاده الکتروموتورهــا در
صنایــع گوناگــون بــه خصــوص صنایــع فوالدســازی
هســتیم .کاهــش هزینــههــای انــرژی ،یکــی از
راههایــی اســت کــه بــه شــرکتها اجــازه میدهــد
تــا همچنــان در بــازار رقابتــی باقــی بماننــد از ایــن
رو انــواع مختلــف الکتروموتورهــا در ســایز هــا و
کاربردهــای گوناگــون تولیــد مــی شــوند .نصــب
موتورهــای بــا راندمــان باال ،یکــی از راههــای کاهش
هزینههــای انــرژی میباشــد ،حتــی افزایــش انــدک
راندمــان ،باعــث کاهــش هزینــههــای الکتروموتــور
در طــول عمــر خــود خواهــد شــد.در ایــن مقالــه
مــروری بــر مدیریــت ســرمایه بــا محوریــت بهبــود
مصــرف انــرژی موتورهــای الکتریکــی و همچنیــن
اســتفاده از تکنیــک هــای تخمیــن راندمــان
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.
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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

شــرکتهای صنعتــی نیازمنــد تجزیــه و تحلیــل
مــداوم و مهندســی مجــدد نســبت بــه فرآینــد
تولیــد محصــوالت خــود میباشــند امــا مــوارد ایــن
کنتــرل شــدید ،هزینههــای زیــادی را بــه کارخانههــا
تحمیــل میکنــد .در گذشــته از تکنیکهــای
ریاضــی و المــان محــدود بــه منظــور کنتــرل فرآینــد
اســتفاده میشــد ایــن مدلهــا قــادر بــه ارائــه
نتایــج مــورد انتظــار نبودنــد .در ایــن مقالــه ،یــک
مــدل جدیــد مبتنــی بــر روش ژنتیــک و شــبکههای
عصبــی فــازی بــرای تخمیــن آنالیــن دمــای تــپ
کــوره قــوس الکتریکــی ارائــه شــده اســت .اطالعات
مــورد نیــاز بــا جمــعآوری از دادههــای حاصــل از
کــوره الکتریکــی مــورد نظــر بــه دســت آمده اســت.
نتایــج بیانگــر کارایــی و ســودمندی آن در مقایســه
بــا ســایر روشهــا میباشــد.

بهار  1399شمـاره پنجم سـال چهارم

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

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

بومی سازی
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مبدل های
حـــــرارتی

3
2
33,4

1
165

70

8

125

Ra 1.6

Ø73

4x18

60
Ra 1.6

6,5
52

5

8
70

38

محدودیــت دمــا بــه دلیــل وجــود گســکتهای پلیمــری اشــاره کرد.
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38
1100

مبدلهــای  :Air coolerایــن نــوع مبدلهــا 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 میپذیــرد (ماننــد رادیاتــور خــودرو ).
NOTE:

2

1-Total weight:

3

2-Hardness: ± HB.

3-Hardness: ± Shore A

3-Break all machined sharp edges by:0.5*45°

4-Break all machined sharp edges by:0.5*45° & corners with fillet 0.5

Ra 12.5

1.4541
1.4541
1.4541
1.4541
Weight

Remark

PIPE 6
PIPE 33.4x2.6
Flange ND50- PN40
PIPE 76.1x2.6
Description

Material

QCTM NO.

SKS

Total weight

7-All casting fillet radius=3mm

8-Casting tolerances Acc. to ISO 8062 CT11
9-General tolerances for welded constructions Acc. to DIN EN ISO 13920-BE

مبــدل هــای  :Tube shellتیــوب شــل هــا دارای انــواع fix، U form،
 Floating headمــی باشــند.

10-Dynamic balancing by remove metal from indicated
"surface "xxx" at:xxx R.P.M Acc. to ISO 1940 G "6.3

"11-Dynamic balancing at:**** R.P.M Acc. to ISO 1940 G "6.3

MATERIAL CODE ORDER NUMBER

Req 970217

7.250 kg

4
3
2
1
Pos.

TITLE:

PURGE COMPERASOR -COOLER PKV 651100-41-22
TAG

59
2
2
1
QTY

5-All fillet radius without dimension=5mm

6-All chamfer without dimension=1*45°

)12-All surfaces must be painted by ferric oxide pigments (anti corrosive

2220810005

must be painted Ref.

SKS DRAWING NO.

SKS 11 00 02 A 0006 003 000 A
Projection Method
ISO 128 First Angle
SHEET

SCALE

SIZE

1 /1

1 :2

A3

General Tolerances
Acc. to ISO 2768-mK
REFRENCE DRAWING NO.

to G.S.Y.02 cycle(C5)No. color(7030 gray) Acc. to RAL(840 HR).
DATE

NAME

1397/07/20

H.Farhadi

DRAWN

1397/07/21

S.Azaemi

CHECKED

18-Test pressure: *** atm

مســتقیم :در روش مســتقیم دو ســیال غیــر قابــل اختــاط کــه
معمــوأل یکــی از ســیال هــا گاز و دیگــری مایــع اســت بــه صــورت
مســتقیم و در تمــاس بــا هــم بــه کار مــی رود .در ایــن روش بــه
دلیــل برخــورد مســتقیم دو ســیال عمدتـ ً
ـا راندمــان مناســبی حاصل
میشــود از نمونــه هــای ایــن روش مــی تــوان بــه کولینــگ تاورهــا،
اســکرابر هــا و  ...نــام بــرد.
غیــر مســتقیم :در روش غیــر مســتقیم دو ســیال دارای تمــاس
مســتقیم نبــوده و بــه وســیله صفحــه ،لولــه و  ...از هــم جــدا
میشــوند .از نظــر جهــت جریــان مبــدل هــا را مــی تــوان بــه
جریانهــای هــم جهــت ،عمــود بــر هــم و جریــان مخالــف تقســیم
بنــدی کــرد ،بــه عنــوان مثــال در کولینــگ تــاور هــا جهــت جریــان
مخالــف هــم میباشــد.
از نظر ساختمان مبدل ها به انواع زیر تقسیم بندی میشوند:
Double pipes - Spiral - Plate - air cooler - Tube shell
مبدلهــای  :Double pipesســاده تریــن نــوع مبدلهــا بــه صــورت
دو لولــه داخــل هــم هســتند کــه از مزایــای آن مــی تــوان بــه
نگهــداری آســان ،تعمیــرات ســاده و از معایــب آن مــی تــوان بــه
انتقــال حــرارت کــم اشــاره کــرد.
مبدلهــای مارپیــچ  :spiralاز دو صفحــه کــه بــه صــورت مارپیــچ
درون هــم قــرار گرفتــه انــد تشــکیل شــده اســت و از مزایــای آن
میتــوان بــه ابعــاد کــم ،ضریــب انتقــال حــرارت مناســب و از
معایــب آن میتــوان بــه نصــب و دمونتــاژ پیچیــده اشــاره کــرد.

مبدل تیوپ شل مدل PKV 65/1100-41-22

تیــوب ش ـلهای  :fixبــه صــورت لولــه هــای مســتقیم میباشــند
کــه ابتــدا و انتهــای آنهــا بــه صورت جوشــی بــه صفحات ســوراخدار
و نگهدارنــده آنهــا متصــل مــی شــوند در ایــن نــوع تیــوب شـلها
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.

)must be harden by induction

(22-Surfaces mark with

with hardness **** HRC & depth hardness ***mm

APPROVED

مبــدل هــای حرارتــی وظیفــه تبــادل و انتقــال حــرارت بیــن دو
ســیال را بــر عهــده دارنــد ،در مبــدل هــای حرارتــی انتقــال دمــا از
ســیال بــا دمــای بیشــتر بــه ســیال بــا دمــای کمتــر صــورت مــی
پذیــرد .مبدلهــای حرارتــی از نظــر جریــان بــه دو نــوع مســتقیم و
غیــر مســتقیم تقســیم مــی شــوند.

واحد بهرهبرداری :احیاء

13-All external surfaces contain roughness

27-Stress relieve after welding

مبــدل صفحــهای یــا  :plateایــن نــوع مبدلهــا از صفحــات
نــازک فلــزی تشــکیل شــده انــد کــه بــه فاصلــه کمــی از هــم قــرار
گرفتهانــد ،دو ســیال بــه صــورت یــک در میــان بیــن صفحــات
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 میباشــد.
در مبدلهــای صفحــهای بــا توجــه بــه فرمهــای خــاص صفحــات
آب بنــدی ،ســاخت آنهــا پیچیــده و پــر هزینــه میباشــد و همچنیــن
تعمیــر و نصــب ایــن مبدلهــا بــه دلیــل نیــاز بــه تنظیم دقیــق جای
گســکتها و احتمــال نشــتی آنهــا مشــکل و زمــان بــر میباشــد.از
مزایــای ایــن نــوع مبدلهــا میتــوان بــه ابعــاد کــم و راندمــان بــاال
نســبت بــه بقیــه مبدلهــا اشــاره کــرد و از معایــب آن مــی تــوان بــه
NOTE:
1-

تیــوب شــل هــای  :U formدر ایــن نــوع مبــدل هــا از لولههــای
 uشــکل اســتفاده شــده اســت و بــا توجــه بــه آزادی یــک ســر
آنهــا عملکــرد مناســب تــری نســبت بــه شــوک هــای حرارتــی در
مبدلهــای تیــوب شــل  fixدارنــد .الزم بــه ذکــر اســت بــا توجــه
بــه ســهولت ســاخت و شــرایط مناســب دمــا و فشــار ،ایــن نــوع
مبدلهــا کاربــرد فراوانــی در صنعــت دارنــد.
تیــوب شــل  :Floating headدر ایــن مبــدل ها قســمت rear head
متحــرک بــوده و بــر همیــن اســاس در مــواردی کــه تغییــرات دمایی
خیلــی زیــاد باشــد مــی تــوان از ایــن نــوع مبــدل هــا اســتفاده کرد.
از مشــکالت ایــن نــوع مبــدل هــا مــی تــوان بــه تعــداد کمتــر
لولههــا بــه دلیــل وجــود اتصــاالت بیشــتر نســبت بــه انــواع دیگــر
( uو  )fixاشــاره کــرد.
تیــوب شــل هــای  floating headبســته بــه
ســاختمان و اجــزاء آنهــا دارای انــواع T، S، W
و  Pمیباشــد.
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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حضــرت فاطمــه (س) فرمودنــد :در خدمــت مــادر بــاش؛ زیــرا بهشــت زیــر قــدم هــاى
مــادران اســت.

مقاله علمی

 - 2مواد و روش تحقیق

 - 1-2مواد

نمونــه گندلــه ســنگ آهــن کــه توســط یــک کارخانــه گندلــه ســازی
بومــی تامیــن مــی شــود بــه عنــوان بــار کــوره در ایــن تحقیــق
اســتفاده مــی شــود .ترکیــب عنصــری گندلــه هــای ســنگ آهــن در
جــدول  1نشــان داده شــده اســت .گندلــه هــای شــارژ شــده در
محــدوده انــدازه هــای  12.5تــا  16میلــی متــر بــا اســتحکام متوســط
خــرد شــدن  2973 N/pelletبــود.

جدول  - 1ترکیب شیمیایی گندله سنگ آهن.
.LOI-loss of ignition

شــکل  1مورفولــوژی گلولــه هــای آهنــی مــورد اســتفاده در ایــن

تحقیــق را نشــان داد .تجزیــه و تحلیــل تصویــر نشــان داد کــه

هماتیــت فــاز اصلــی در گندلــه اســت .بخــش زیــادی از هماتیــت به

مقاله ارائه شده در کنفرانس 2018 IMAT

مکانیزم فروپاشی گندله سنگآهن
در شرایط کوره شفتی شبیهسازی شده
هدایت غالمی ،دانشجوی دکتری مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران
حمیدرضا سلماسی ،معاون طرح و توسعه شرکت فوالد کاوه جنوب کیش

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 = 0.8در دمــای  550درجــه ســانتی گــراد بــه شــدت تجزیــه شــده اســت .فروپاشــی مــواد معدنــی در گندلــه هــا بــا احیــاء در درجه
هــای مختلــف اثبــات شــده اســت SiO2 .یــا  CaOمــی تواننــد بــه طــور قابــل توجهی بــه کاهــش شــاخص فروپاشــی احیــاء ( )RDIآن کمک
کننــد .امــا تاثیــر  MgOیــا  Al2O3بســیار ضعیــف اســت .عــاوه 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  SiO2یــا  CaOباعــث کاهــش تــرک در گندلــه میشــود .بــا ایــن حــال MgO ،یــا  Al2O3نمیتوانــد نقــش مشــابهی بــازی کنــد .تنــش
تبدیــل شــبکه ( )Fe2O3 → Fe3O4و 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.
بــه مگنتیــت میشــود [ .]20امــا اضافــه کــردن ســنگ آهــک و یــا
 - 1مقدمه
تقریبــا  10٪از انتشــار گازهــای گلخانــه ای در جهــان از صنعــت آهــن

و فــوالد حاصــل مــی شــود[ .]1،2بــا ایــن حــال ،انــرژی ســوخت
و ســاختار در کــوره بلنــد ( )BFعمــل مــی کنــد ،کــه بــرای فرآینــد

احیــاء توســط گاز  COمنجــر بــه تشــکیل فازهــای مگنتیت می شــود

تولیــد آهــن ضــروری اســت .یــک راه حــل بالقــوه بــرای غلبــه بــر این
مشــکل بــه عنــوان جایگزینــی برای زغــال ســنگ در  BFممکن اســت

 H2اســتفاده شــود .بــرای اســتفاده جزئــی از ( H2اســتراحت ،)CO

در قســمت بــاالی کــوره شــفتی (vol% (H2 + CO) = 70%, vol%

 )(CO2+N2) = 30%مخلــوط بــا  H2، CO، CO2و  N2بــا نســبت هــای
مختلــف توســط شــبیه ســازی تبدیــل زغــال ســنگ بــه گاز (شــماره
 ،)2میدرکــس گازی (شــماره  )3و  HYL-IIIگازی(شــماره  )4بــه ترتیب

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

شــکل  - 1مورفولــوژی نمونــه گندلــه ســنگ آهــن ،تصویــر

میكروســكوپ نــوری از مقطــع بــرش ( ، )aمیکــرو گــراف  SEMاز

ســطوح شكســته شــده ( =H ،)bهماتیــت = P ،منفــذ.
جدول  - 2ترکیب گازهای احیاء

در مقابــل احیــای ( H2فقــط مقــدار کمــی از تــرک هــای نــازک) کــه
تشــکیل مــی شــود ،و در نتیجــه منجــر بــه کاهــش اســتحکام بــار

گاز مــورد اســتفاده در ایــن مطالعــه در شــکل  2ارائــه شــده اســت.

نــه تنهــا تــرک هــای بلنــد ،بلکــه تــرک هــای نــازک در نزدیکــی ســطح

شــده اســت[ .]3-6امــا احیــای تجزیــه ای در بــار کــوره در دمــای

رفتــار فروپاشــی گندلــه ســنگ آهــن مــورد اســتفاده قــرار گرفــت

نفــوذ پذیــری و در نتیجــه عملکــرد پایــدار تاثیــر مــی گــذارد[.]2،7-9

شــروع مــی شــود و از طریــق منافــذ و حفــرات همســایه گســترش

بنابرایــن ،درک بهتــر از رفتــار تجزیــه گندلــه ســنگ آهــن در کــوره

بــاال ( )99.99 ٪مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .گازهــای احیاءکننــده

 - 2-2روش ها

فراینــد احیــای مســتقیم کــوره شــفتی (ماننــد  Midrexو  )HYL-IIIبــه

پاییــن ،در فرآینــد  BFو کــوره شــفتی وجــود دارد ،کــه بــه شــدت بــر

شــده اســت H2، CO، CO2 .و  N2بــه عنــوان گاز عملیاتــی بــا خلوص

فرآینــد احیــاء توســط  H2در همــان ســطح یکســان از احیــاء اســت.

کــوره در احیــای  COمیشــود [.]2،7،15،22

صــورت متمرکــز در حــوزه تحقیقــات و توســعه آهــن ســازی تبدیــل

پیوســته در کریســتال هــای هماتیــت بــه طــور یکنواخــت پخــش

مــواد غنــی از  TiO2نشــان از تضعیــف خــواص فروپاشــی در احیــاء

میدهــد .بــه طــور کلــی RDI ،بــرای احیــاء بــا  COهمیشــه باالتــر از

فســیلی (بــه خصــوص کک) ،بــه عنــوان منبــع حــرارت ،عامــل احیاگر

شــکل صفحــه ماننــد بــه خوبــی کریســتالی شــده و منافــذی بــه هم

شــماتیک نمــودار شــبیه ســازی دســتگاه تجربــی و سیســتم جریــان
گندلــه هــای ســنگ آهــن در وضعیــت شــبیه ســازی قســمت بــاالی

تکنیــک تصویربــرداری بــا اشــعه ایکــس برای مشــاهده زمــان واقعی

کــوره شــفتی در دمــای  450تــا  600درجــه ســانتیگراد تحــت بــار 0.4

[ .]23نتایــج نشــان داد کــه تــرک هــا همیشــه از منافــذ و حفــرات

ســنگ آهــن بــه دمــای مــورد نیــاز و ســپس  60دقیقــه تحــت

مییابنــد؛ و دمــای شــروع تــرک از  450درجــه ســانتیگراد اســت.

 kg/cm2احیــاء شــد[ .]27,28بــرای هــر آزمایــش احیــاء ،گندلههــای
گازهــای احیــاء (ذکــر شــده در جــدول  )2بــا ســرعت جریــان گاز
 0.6متــر مکعــب در ســاعت احیــاء شــد .پــس از آن ،نمونــه هــای

اســپری کــردن محلــول  CaCl2روی ســطح بــار بــرای جلوگیــری

احیــاء شــده تــا رســیدن بــه دمــای اتــاق در اتمســفر نیتــروژن خنک

منطقــه بــاالی کــوره بلنــد رخ مــی دهــد .علــت اصلــی فروپاشــی،

عواقــب مخــرب آنهاســت [ .]24بــا ایــن حــال ،یــون هــای کلســیم

گرفــت.

از هماتیــت بــه مگنتیــت اســت[ .]9-14امــا هماتیــت بــا اثــرات

کننــده در عملکــرد  BFو آلودگــی محیــط زیســت مــی شــوند [.]25

از آنجــا کــه  W0و  W1وزن نمونــه قبــل و بعــد از احیــاء بــود و W2

شــفتی ضــروری اســت .بــه خوبــی شــناخته شــده اســت کــه

فروپاشــی بــار همیشــه در حــدود  500تــا  600درجــه ســانتیگراد در

انبســاط شــبکه فــاز اکســید آهــن اســت کــه بــه دلیــل احیــای آن
مورفولــوژی متفاوتــی همــراه اســت .تــرک هــای بــزرگ معمــوال

همــراه بــا تــرک هــای ریــز در حیــن احیــای هماتیــت اســکلتی،

منجــر بــه احیــای بهتــر هماتیــت مــی شــوند .بنابرایــن ،تقریبــا

 30٪از شــاخص کاهــش فروپاشــی ( )RDIبــرای هماتیــت اســکلتی
گــزارش شــده اســت [ .]2،7،15-17اصــوالً افزایــش مناســب (CaO /
 )SiO2و یــا افــزودن  MgOباعــث بهبــود مقاومــت در برابــر تجزیــه

در احیــاء میشــوند تــا اثــر افزایــش اســتحکام آنهــا بــر بــار کــوره

افزایــش یابــد [ .]18،19در برخــی مــوارد ،افزایــش مقــدار  FeOدر
حیــن زینتــر شــدن باعــث کاهــش تجزیــه شــدن در احیــای هماتیت

از انتشــار گازهــای احیاگــر یــک روش معمــول بــرای پیشــگیری از

کــه توســط  CaCl2آزاد شــده انــد ،موجــب بــروز اثــرات تضعیــف

قابــل ذکــر اســت کــه تنهــا تعــداد کمــی از محققــان ،فروپاشــی

گندلههــای ســنگ آهــن در طــی احیــای دمــا پاییــن بــا مخلــوط

شــدند .درجــه احیــاء ( )RDبــه عنــوان معادلــه ( )1مــورد ارزیابــی قرار

(RD=(w0-w1)/w2 ×100% )1

کل احتمــال کاهــش وزن بــه علــت حــذف اکســیژن در گندلــه بــود.
تســت هــای فروپاشــی بــر روی نمونــه هــای احیــاء شــده بر اســاس

 ،H2-COبــه ویــژه بــرای شــرایط کــوره شــفتی مبتنــی بــر گاز را مــورد

اســتانداردهای ( )GB / T13242-91بــا اســتفاده از یــک درام بــا قطــر

گندلــه هــای ســنگ آهــن در مخلــوط هــای  H2-COبــا شــبیه ســازی

دقیقــه بــرای  10دقیقــه انجــام شــد .ســپس نمونــه الــک بــا مــش

مطالعــه قــرار دادهانــد .بنابرایــن ،در کار حاضــر ،رفتــار فروپاشــی
قســمت فوقانــی كــوره شــفتی مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.
همچنیــن مکانیسـمهای آن نیــز کشــف شــد ،نتایــج امیدوارکننــده

بــود و راهنمایــی خوبــی بــرای فرآینــد عملــی احیــای مســتقیم در
کــوره شــفتی ارائــه خواهــد شــد.

داخلــی  130و طــول  200میلــی متــر ،در ســرعت چرخــش  30دور در

 3.15میلــی متــر غربــال شــد .در نهایــت ،شــاخص کاهــش تجزیــه
( )RDIتوســط معادلــه ( )2زیــر محاســبه شــد.
(RDI<3.15mm=(1-w3/w4) ×100% )2

کــه در ایــن رابطــه  W3وزن ذرات بزرگتــر از  3.15میلی متــر و  W4وزن

بهار  1399شمـاره پنجم سـال چهارم

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

امــام جعفــر صــادق عليــه الســام فرمودنــد :هــر كــه خــوش دارد دعايــش مســتجاب
شــود ،بايــد كســب خــود را حــال كنــد.
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نمونــه احیــاء شــده قبــل از آزمــون درام بــود .مورفولــوژی (مقطــع

از ســوی دیگــر ،پالستیســیته کــه مشــخص کننــده ویژگــی هــای

بــرای درک تفــاوت ،تغییــر درجــه احیــاء ( )RDگندلــه بــا ترکیــب گاز

( )Leica DMRXPمشــاهده و بررســی شــد .تــرک هــا در ناحیــه قابــل

اســت .بنابرایــن ،فروپاشــی گندلــه هــا یــک رونــد تضعیفــی را نشــان

 13.2٪بــود و ایــن

شکســت) نمونــه هــای احیــاء شــده توســط میکروســکوپ الکترونی
مشــاهده فروپاشــی شــده توســط نــرم افــزار تجزیه و تحلیــل تصویر

مجهــز ( )Qwinمحاســبه مــی شــود .توزیــع تــرک ( )CDتوســط
معادلــه ( )3تعریــف شــد و میکروســکوپ الکترونــی روبشــی (FEI

 )Quanta-200همچنیــن بــرای تحلیــل ریزســاختار نمونههــای تبدیل

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

تنــش در گندلــه مــی باشــد نیــز بــا درجــه حــرارت افزایــش یافتــه
مــی دهــد ،بــه طــوری کــه درجــه حــرارت بــه  600درجــه ســانتی

گــراد افزایــش پیــدا مــی کنــد (شــکل  3نشــان داده شــده اســت).

وو و همــکاران ]9[ .خــواص فروپاشــی دمــا پاییــن را بــر روی کلوخــه،

گندلــه و ســنگ معــدن بــرای فراینــد  BFمــورد مطالعــه قــرار داد و
همچنیــن نتیجــه گرفــت کــه  RDIهــا بــه طــور جــدی در دمــای 550

درجــه ســانتیگراد بدتــر شــده اســت .میکروســاختار (مقطــع بــرش)

 Acمنطقــه ای کــه توســط تــرک در میــدان دیــد اشــغال شــده بــود

نمونههــای احیــاء شــده در دمــای  550 ،500و  600درجــه ســانتیگراد

 - 3نتایج و بحث

 5بــرای نشــان دادن تاثیــر ذاتــی دمــا ،ارائــه شــد .همــان طــور که در

نشــان داده شــده در شــکل  7مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .بــه
طــور خــاص RD ،از گندلــه احیــاء شــده توســط،

مقــدار بــه حداکثــر  20.5درصــد در  H2 / CO = 0.8رســیده اســت.

ســپس  RDبــا افزایــش نســبت  H2در گاز احیــاء ،بــه تدریــج بــه

 13.8درصدکاهــش یافــت .از یــک ســو بــا توجــه بــا قطــر مولکولــی

کوچکتــر ،ضریــب نفــوذ  H2در ذرات گندله ســه برابر بیشــتر از  COدر

دمــای  500درجــه ســانتیگراد بــود [ .]29بنابرایــن افزایش نســبت H2
مــی توانــد فراینــد احیــاء را افزایــش دهــد .از ســوی دیگــر ،نســبت

 H2بیــش از حــد بــه دلیــل کاهــش دمــای اکســید آهــن ناشــی از

احیــاء شــده توســط  H2/CO = 0.8مشــخصه یابــی شــده و در شــکل

ویژگــی واکنــش انتروتریکــی آن ،نامطلــوب بــود[ RD .]30گندلــه

شــاخص هــای فروپاشــی احیــاء ( )RDIsگندلــه هایــی کــه در

شــکل  )a( 5و ( )bدیــده مــی شــود ،گندلــه در  500درجــه ســانتیگراد
احیــاء شــده و ســاختار تقریبـ ً
ـا دســت نخــورده را حفــظ مــی کنــد.

اســت .بــه ایــن معنــی کــه  RDبیشــتر گندلــه منجر بــه افزایــش RDI

شــده اســت .همانطــور کــه نمــودار خــط نشــان داده شــده اســت،

ســانتیگراد تشــکیل شــده کامــا متصــل و بــدون عیــب اســت.

خوبــی بــرای عــدم فروپاشــی در دمــای پاییــن را نشــان مــی دهــد.

متفــاوت بــود .همانطــور کــه در شــکل ( )c 5نشــان داده شــده ،ترک

کلــی RDI ،بــه طــور پیوســته بــا درجــه حــرارت افزایــش مــی یابــد،

منافــذ (بســته) آغــاز و ســپس بــه منطقــه مگنتیت گســترش یافت.

رو بــه پاییــن تــا  600درجــه ســانتی گــراد را نشــان مــی دهــد .بــا

اطرافــش از طریــق آنهــا تمــاس داشــته و باعــث ایجــاد تــرک هــا طی

و  Atکل منطقــه بــود.
 - 1-3اثر دما

دماهــای مختلــف احیــاء شــده انــد در شــکل  3نشــان داده
گندلههــای ســنگ آهــن مــورد تاییــد در ایــن تحقیــق کیفیــت
 RDIگندلــه در محــدوده  0.4تــا  3.2درصــد متغیــر اســت .بــه طــور

در دمــای  550درجــه ســانتیگراد افزایــش مــی یابــد و ســپس رونــد
ایــن حــال نمیتــوان نادیــده گرفــت تفــاوت  RDIبیــن گندلــه هایــی

را کــه توســط ترکیبــات  CO، H2و  H2-COاحیــاء مــی یابنــد کــه در

شــکل  3نشــان داده شــده اســت .و در بخــش  2-3دقیــق تــر بــه

آن مــی پردازیــم.

مگنتیــت صفحــه ای شــکل کــه توســط احیــاء در دمــای  500درجــه

تحــت تاثیــر گاز احیایــی نیــز بــا گرایــش تغییــرات  RDIمواجه شــده
بــرای تولیــد بیشــتر تنــش در هنــگام احیــاء مــی شــود .ایــن یافتــه
مطابــق بــا گــزارش هــای تاچــی موراکامــی و همــکاران بــود.]7[ .

بــا ایــن حــال ،وضعیــت در مــورد  550درجــه ســانتی گــراد بســیار

در نمونــه احیــاء شــده یافــت شــد .تــرک تولیــد شــده در ابتــدا از
بــا توجــه بــه وجــود منافــذ ،گاز احیایــی به احتمــال زیاد بــا هماتیت
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 ( )5 )dبــرای تبدیــل تنــش شــبکه تغییــر شــکل داد و

ایــن باعــث تشــدید فروپاشــی گندلههــا در هنــگام کاهــش در دمای
 550درجــه ســانتی گــراد شــد .بــا ایــن حــال ،هیــچ تکــه ای بــزرگ از

گندلــه هایــی کــه در شــکل ( 5 )eاحیــاء شــده در  600درجــه ســانتی
گــراد یافــت نشــد .شــاید افزایــش دما باعــث افزایش پالستیســیته
باینــدر و فــاز ســرباره در گندلــه اســت کــه از شکســت ســاختاری
شــدید جلوگیــری مــی کنــد .امــا دانــه هــای مگنتیــت بــا تــرک هــای

شکل  - 7اثر گاز احیاء بر درجه احیای نمونه ها.

میکروســاختار (ســطح مقطــع) نمونــه هــا بــا

(در دمــای  550درجــه ســانتیگراد)

احیــاء مــی شــوند ،بــه ترتیــب در شــکل  8نشــان داده شــده اســت.
بــر اســاس تاثیــر ذاتــی گاز احیایــی.

ریــز هنــوز هــم وجــود دارد (نشــان داده شــده در شــکل ( )5 )fدر
 550درجــه ســانتی گــراد .بنابرایــن ،تــرک هــای درشــت و دانــه هــای
مگنتیــت شکســته شــده کــه در طــول احیــاء ایجــاد مــی شــوند،

شــکل  - 2شــماتیک نمــودار دســتگاه احیــاء -1 :بــار -2،کــوره

الکتریکــی  -3بوتــه گرافیــت-4 ،گندلــه هــا-5 ،ترموکوپــل -6 ،فشــار

دهنــده گرافیتــی-7 ،مخــزن مخلــوط گاز -8 ،فلومتــر -9 ،ســیلندر.

موجــب انقباض و فروپاشــی شــدید در دمــای  550درجه ســانتیگراد
مــی شــوند .ناپدیــد شــدن تــرک هــای درشــت در دمــای  600درجــه
ســانتیگراد باعــث تخریــب گندلــه هــا شــد.

شــکل  - 8تصاویــر  SEMنمونــه هــای احیــاء شــده بــا گازهــای

مختلــف احیاگــر

)(a-CO، b-H2 / CO = 0.8، c-H2 / CO = 1.6، d-H2 / CO = 2.6، e-H2

شــکل  -5تصاویــر  SEMنمونــه هــای احیــاء شــده در دماهــای

همانطــور کــه در شــکل ( )8نشــان داده شــده اســت ،گندلــه ای کــه
توســط  COاحیــاء مــی شــود ،عمدتـ ً
ـا ســاختار اصلــی را به جــز مقدار

شــکل  6نشــان دهنــده اثــر گاز احیــاء بــر شــاخص هــای فروپاشــی

زمــان احیــاء نشــان داد .بــا ایــن حــال ،به عنــوان گندلــه هــای احیاء

تبدیــل ســاختار شــبکه  Fe2O3بــه  Fe3O4و تشــکیل تنــش در

نشــان داده شــده RDI،بــه طــور پیوســته بــا نســبت  H2در گاز احیاء

بــود .بــر اســاس شــکل ( ،8 )bتــرک هــای گســترده درشــت کــه

پاییــن محســوب مــی شــود .از یــک ســو ،افزایــش درجــه حــرارت،

مختلف) در  H2/(H2 + CO) = 0.44و ( )H2/CO = 0.8رســید و ســپس

بــه ســاختار شــکننده و  RDIبــاال منجــر مــی شــود .بــه جــای تــرک

پایین a ،و  c ،500 C bو

شکل  - 3اثر دما بر شاخص فروپاشی احیاء،

)(1-CO, 2-H2/CO=0.8, 3-H2/CO= 1.6, 4-H2/CO = 2.6, 5-H2.

ایــن مرحلــه ،بــه عنــوان عامــل اصلــی فروپاشــی احیــاء در دمــای
ایــن تنــش را بــه دلیــل احیــای بیشــتر  Fe2O3تشــدید مــی کنــد و
بنابرایــن  RDIرا بدتــر جلــوه مــی دهــد .شــکل  4ایــن رابطــه مثبــت

بیــن مقــدار  RDIو درجــه احیــاء گندلــه را در آزمایــش مــا نشــان
میدهــد.

 - 2-3اثر گاز احیاء

550Cو  eو

600C

احیــاء ( )RDIsگندلــه هــا مــی باشــد .همانطــور کــه در نمــودار خطی

افزایــش یافــت .در ادامــه بــه پیــک  1.9تــا  3.1درصــد ( بــا دماهــای

یــک رونــد نزولــی را در ( H2 / (H2 + CO) = 1.0اتمســفر هیــدروژن)
داشــت RDI .گندلــه هــای احیــاء شــده توســط  COیــا  H2تــا

0.5درصــد کاهــش یافــت.

کمــی در ناحیــه شکســت ،حفــظ کــرد .و گندله مقــداری کمــی  RDIدر

شــده توســط  H2 / CO = 0.8یــا  1.6ایــن مــورد بــه وضــوح متفــاوت
بــه شــکل پراکنــده در گندلــه در خــال احیــاء شــکل مــی گیرنــد،
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 = 1.6بوجــود مــی آینــد(در شــکل  )c( 8نشــان داده

شــده اســت) .در نهایــت ،ترکهــا کاهــش یافتــه و ناپدید می شــوند،

بــا افزایــش بیشــتر نســبت  H2در گاز احیــاء نتایج در شــکل  )d( 8و

( )eنشــان داده شــده اســت .عــاوه بــر تفــاوت  RDدر بــاال (در شــکل

 ،)7ویژگــی احیــای  H2بــه عنــوان یکــی دیگــر از دالیل ایــن پدیده در

نظــر گرفتــه شــد .ســطح كرنــش در كریســتال مگنتیــت كــه از طریق
احیــاء بــا  H2تشــکیل شــده بــود ،كمتــر از زمانــی کــه بــا گاز  COبود.

شــکل  - 6اثــر گاز احیــاء بر شــاخص فروپاشــی احیــاء 1-450 ،درجه ســانتیگراد،

شکل  - 4رابطه بین مقدار  RDIو درجه احیاء.

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

[ .]12،13بنابرایــن تمرکــز تنــش در ســطح و ســاختار شکســت کمتر در

گندلــه ،برخــاف زمــان احیــاء بــا  COاســت.
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میکروســکوپ الکترونــی مجهــز بــه سیســتم آنالیــز تصویر بــرای پیدا

.کــردن رابطــه بیــن مشــخصه توزیــع ناخالصی و ترک اســتفاده شــد

.) (راســتCaO (چــپ) و

11  همانطــور کــه در شــکل. نشــان داده شــده اســت11 در شــکل
 دارای چگالی، گندلــه تهیــه شــده بــدون افــزودن ناخالصــی.مییابــد

) پــس از احیــاء را نشــان42.7 % cm-2باالیــی از تــرک (حــدود

 اثــرات مهــار کننــده خوبــی بــر روی تشــکیلCaO  وSiO2 .میدهــد

 چگالــی توزیــع تــرک بــرای گندلــه هــای احیــاء شــده.تــرک داشــتند

 افــزوده شــدهCaO  وSiO2  درصــد بــرای13.6  و10.4 بــه ترتیــب بــه

بهار  1399شمـاره پنجم سـال چهارم

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

امــام حســن عســکری علیــه الســام فرمودنــد :دو خصلــت اســت کــه چیــزی باالتــر از آن
دو نیســت :ایمــان بــه خــدا و سودرســانی بــه مــردم.

تحقیق و توسعه

خوداتکایــی تحقیقــات در راســتای کاهــش ضایعــات تولیــدی و
یافتــن راهکارهــای هوشــمندانه بــرای کاهــش هزینــه تولیــد آنالیــز
دقیــق وضعیــت محصــوالت موجــود و آنالیــز دقیــق میــزان کارآمدی
برنامــههــای جــاری
تکامل تحقیق و توسعه () R & D
مشــخصات کلــی نســل هــای تحقیق و توســعه در جــدول زیــر آورده
شــده اســت :

مروری بر سیر تکاملی
تحقیق و توسعه
سید حسام الدین الری سیدزاده
کارشناس 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 سیســتمها
و خدمــات گردیــده یــا اصــاح و بهبــود حایــز اهمیتــی را در مــورد آن
در برداشــته اســت»
تحقیــق و توســعه ( )R&Dتأثیــر 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 میپوشــانند،
قلمــداد مــی نماینــد .در واقــع ،اهمیــت ســرمایه گــذاری بــر روی
تحقیــق و توســعه ،در کشــورهای پیشــرفته صنعتــی بــه عنــوان
امــری مســلم و بدیهــی فــرض گردیــده اســت .جهــت همســویی
بــا جهانــی شــدن کــه در متــن ایــن رونــد مشــتری گرایــی قــرار دارد،
الزم اســت کــه شــرکتها واحدهــای تحقیــق و توســعه ،تحقیقــات
بازاریابــی و تحقیقــات فنــی و مهندســی و  ...را در راســتای تولیــد
محصــول بــا توجــه بــه نیــاز مشــتری راه انــدازی یــا تقویــت نمــوده
و توســعه دهنــد .در رویکــرد جدیــد مدیریتــی یعنــی قرارگرفتــن
خواســت مشــتری در مرکــز فعالیــت هــا ،دســتیابی بــه نیازهــای
نوعــی مشــتری جــز از طریــق تحقیــق و پژوهــش و تحقیقــات بــازار
امکانپذیــر نمیباشــد .رقابــت شــدید میــان شــرکت هــا ،عامــل
بــه وجــود آمــدن و حیــات بازارهــای قــوی و مؤثــر بــوده و باعــث
داد و ســتد رضایــت بخشــی میــان مصــرف کننــدگان و عامــل اصلــی
بــه حرکــت درآوردن رشــد بهــره وری اقتصــادی و نیــز افزایــش تــوان
رقابــت بینالمللــی مــی باشــد .در بازارهایــی کــه رقابــت وجــود دارد،
شــرکتها مجبورنــد جهــت پیــروزی و پیشــی گرفتــن از رقیــب و
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.
اهداف تحقیق و توسعه ()R&D
اهــداف واحــد تحقیــق و توســعه کــه در جهــت تــاش بــرای
دســتیابی بــه ســطح مطلــوب بــرای یــک ســازمان میباشــد ،بــر
اســاس اولویتهــا و نیازهــای آن ســازمان در یــک چارچوب منســجم
تدویــن میشــوند کــه میتــوان اهــم آن را بــه شــرح زیــر نــام بــرد :
تولیــد محصــوالت جدیــد و ارتقــای کیفیــت محصــوالت تولیــد
دانــش نویــن بــه منظــور توســعه محصــوالت و بهینــهســازی
فرآیندهــا بازدهــی ســریع ســود ،بهبــود ســریع عملکردهــا کشــف
و درک فرصتهــا و نیازهــای بــازار پاســخ بــه نیازهــا و خواســتههــای
مشــتریان مشــارکت قــوی در جریانهــای دانــش و یادگیــری
ارتقــای بازدهــی فعالیــت نیــروی انســانی که نهایتـ ً
ـا باعــث افزایش
درآمــد میشــود افزایــش نیــروی رقابتــی در عرص ـ ه هــای داخلــی
و خارجــی و حضــور فعــال در بازارهــای جهانــی ارتقــای میــزان

فشار فناوری (نسل اول )R&D

کشش بازار (نسل دوم )R&D
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تأمیــن کننــدگان ،مشــتریان و توزیــع کننــدگان ایجــاد مــی شــود کــه
از مرزهــای شــرکت خــارج مــی شــود .در ایــن نســل ،دانــش تنهــا
دارایــی اســت کــه بایــد مدیریــت شــود.
هزینه تحقیق و توسعه در شرکت های مختلف جهان
تحقیــق و توســعه و پیشــرفت تكنولــوژی باعــث كاهــش هزینههــا،
افزایــش بهــره وری و رشــد صــادرات مــی شــود .تكنولــوژی هــای
جدیــد موجــب تقویــت جابجایــی عوامــل تولیــد و ایجــاد تنــوع
بیشــتر در تولیــدات مــی باشــد .عــاوه بــر آن ،تكنولــوژی باعــث
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
در تحویــل كاال مــی شــود .اختصــاص حداقــل چهــار درصــدی از
درآمــد شــرکتهای بــزرگ دنیــا بــه امــر پژوهــش در حالــی در
سیاس ـتهای شــرکتهای برتــر دنیــا دنبــال میشــود کــه در ایــران
در ســند چشــمانداز  ،۱۴۰۴ســهم چهــار درصــدی از درآمدهــای
ناخالــص ملــی بــه ایــن امــر اختصــاص پیــدا کــرده ،موضوعــی کــه با
رونــد فعلــی سیاســتگذاری در حــوزه پژوهــش بــه نظــر نمیرســد که
تــا شــش ســال دیگــر نیــز محقــق شــود .هرســال ،مدیــران بودجهای
را بــرای ایــن بخــش در نظــر میگیرنــد تــا افــراد مشــغول کار در آن،
روی ســاخت متریالهــای جدیــد ،توســعه رویکردهــای تــازه و مــوارد
بســیار دیگــر بــه تحقیــق بپردازنــد.
مقایسه بودجه تحقیق و توسعه شرکت های بزرگ دنیا با شرکت های داخلی

نسل سوم R&D

نســل اول  : R&Dاولیــن نســل در دهــه هــای  1950و  1960مــورد
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 بخشهــای
شــرکت صــورت گیــرد ،دربــاره تکنولــوژی هــای بعــدی تصمیــم گیــری
مــی شــود .واحدهــای تحقیــق و توســعه ایــن نســل در قالــب
سلســله مراتــب ســازمانی اداره مــی شــد و هزینــه هــای آن جــزء
هزینــه هــای ســربار قلمــداد مــی شــد .هیــچ ارتبــاط واضحــی بیــن
تحقیــق و توســعه بــا اســتراتژی تجــاری برقــرار نبــود.
نســل دوم  :R&Dدر دهــه  1960تــا  1970بــرای واحدهــای تحقیــق
و توســعه ،چارچوبــی اســتراتژیک در ســطح پــروژه فرآهــم گردیــد
و تجــارت بــه عنــوان مشــتری خارجــی بــرای مجریــان  R&Dتلقــی
شــد .بــه عبــارت دیگــر تلفیــق  R&Dو تجــارت بوجــود آمــد .ایــن
دیــدگاه شــرکت هــا را وادار ســاخت کــه  R&Dرا بیشــتر تحــت کنترل
واحدهــای تجارتــی قــرار دهنــد تــا تحت کنتــرل شــرکت .در حقیقت
جهــت گیــری قــوی بــه ســمت بــازار صــورت گرفــت.
نســل ســوم  :R&Dتــا پایــان دهــه  ،1950رهبــران تحقیــق و توســعه
درصــدد بودنــد که در سراســر ســازمان حضور داشــته باشــند و ارتباط
رســمی بــا تمــام واحدهــا برقــرار کننــد .در ایــن نســل  R&Dدر پــی
یافتــن راهــی اســت تــا نیازهــای تجــاری موجــود و ســایر نیازهــای
شــرکت را پاســخ دهــد و در همــان زمــان در شناســایی و بهره بــرداری
از فرصــت هــای تکنولــوژی در کســب و کارهــای موجــود و جدیــد
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
ســازمان توانســتند در منافــع حاصــل از تصمیــم هــای تحقیــق و
توســعه ســهیم شــوند.
نســل چهــارم  :R&Dنســل چهــارم تحقیق و توســعه در دهــه  1980تا
 1990شــکل گرفــت .در ایــن نســل تحقیق و توســعه ،فرآیند یادگیری
همزمــان بــا مشــتریان مطــرح گردیــد .شــتاب و حــوزه جهانــی تغییر،
شــرکت هــا را ناگزیــر مــی ســازد ریســک افزایــش یافتــه از طریــق
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  ITممکــن اســت نقــش اساســی را بر عهده
داشــته باشند.
نســل پنجــم  :R&Dدر اواســط دهــه  1990بــه بعــد نســل پنجــم
تحقیــق و توســعه گســترش یافــت .در ایــن نســل ،تحقیــق و
توســعه بــه عنــوان بخشــی از کل سیســتم نــوآوری شــامل رقبــا،

نام شرکت

نسبت بودجه
تحقیق و توسعه
به درآمد (درصد)

میزان بودجه
تحقیق و توسعه
(میلیارد دالر)

خودروسازی
تویوتا

4

10

آمازون

9

22

مایکروسافت

10

12

میزان بودجه
تحقیق و توسعه
(میلیارد ریال)

آیفون (اپل)

6

خودروسازی سایپا

0.004

10

11

شرکت ملی نفت

0.001

80

شرکت پاالیش
و پخش فرآورده
های نفتی

0.009

30

شرکت پاالیش
نفت آبادان

0.009

61

شرکت ملی گاز

0.001

72

بــر همیــن اســاس ،اخیــرا کمیســیون اروپــا لیســتی از برتریــن
ســرمایهگذاران بخــش تحقیــق و توســعه در ســال  2018را منتشــر و
اطالعــات جالبــی را ارائــه کــرده اســت .ظاهـ ً
ـرا هــواوی بــا کنــار زدن
اپــل و دیگــر شــرکتهای مطــرح ،حــاال بــه جمــع برتریــن
ســرمایهگذاران 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 contexts. Chiesa, Vittorio
2- The ABC of R&D, David Novick from the RAND Corporation
- 3علــی 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
 - 4علیرضــا 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
 - 5محســن کشــاورز  ،محســن رحیمــی  ،مجیــد ســلیمی  « . 1389 .نقــش مراکــز تحقیــق و
توســعه ای ( )R&Dدر نظــام نــوآوری»
 - 6عبدالــه خانــی و محســن صادقــی و مهــراج محمــدی هولــه ســو « . 1392 .تأثیــر
هزینههــای تحقیــق و توســعه بــر بــازده ســهام شــرکت هــای داروســازی فعــال در بــورس
اوراق بهــادار تهــران» فصلنامــه علمــی پژوهشــی حســابداری مالــی
 - 7مشــایخ ,شــهناز و ســحر شــعری و مریــم وشــاهی )« . 1390نقــش مخــارج تحقیــق و
توســعه و تصمیمــات بودجــه بنــدی ســرمایه ای در شــركت های بــا تكنولوژی بــاال » ,نهمین
همایــش سراســری حســابداری ایــران ,زاهدان,دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان.

بهار  1399شمـاره پنجم سـال چهارم

مرور تصویری رویدادهای سال  1398شرکت فوالد کاوه جنوب کیش
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32همــت مردانــی از جنــس پــوالد و بــا الهــام از کالم الهــی َ
«أ ْنزَلْ َنــا
بــه
يــه َب ْ
س َش ِ
ــديدٌ وَ َمنَا ِفــعُ لِلنَّــاس» شــرکت فــوالد کاوه
ــأ ٌ 
الْحَ ِديــدَ ِف ِ

جنــوب کیــش در طــول مــاه هــا و روزهــای مختلــف ســال 98

اتفاقــات و موفقیــت هــای گوناگونــی را تجربــه کــرد؛ در ســه صفحــه

پی ـشرو ،مــروری خواهیــم داشــت بــر بیــش از  50عنــوان رویــداد و

خبــر داخلــی ،اســتانی و ملــی کــه مدیــران و کارکنــان ایــن شــرکت در

 19فروردین

بازدید مهندس اتابک ،مدیر عامل هلدینگ کاوه پارس از کارخانجات فوالدسازی

بازدید مدیران بانک توسعه صادرات از فاز  1فوالدسازی

برگزاری مسابقات فوتسال تیم های داخلی شرکت

 29اردیبهشت

مسابقات قرائت قرآن و اذان به مناسبت ماه مبارک رمضان

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

 10خرداد

حضور کارکنان شرکت در راهپیمایی یوم اهلل روز قدس

 29خرداد

بازدید مهندس سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان
 9تیر

 12اردیبهشت

 8خرداد

 22خرداد

تجلیل از برگزیدگان مسابقات قرآن و اذان

بازدید گروه سرمایه گذاری کوثر بهمن از فاز  2فوالدسازی

 29اردیبهشت

 31اردیبهشت

نشست دبیران شورای امر به معروف صنایع هرمزگان به میزبانی شرکت

 27فروردین

اهدای خون توسط همکاران

نصب گنتری کرین در محل احداث پمپهای اینتک

توزیع بسته های حمایتی در مناطق محروم

کیــش در ســال «رونــق تولیــد» محســوب میشــود.

 10اردیبهشت

حضور در همایش و نمایشگاه استیل پرایس
 19اردیبهشت

بازدیدهــا ،برنامــه هــا ،تالش هــا و تکاپوهــای فوالدگــران کاوه جنوب

 27فروردین

 3اردیبهشت

محل نصب پمپ برداشت آب از دریا

آنهــا نقــش آفریــن بوده انــد و بــه نوعی تاریــخ تصویری نشسـتها،

 2تیر

انجام تعمیرات سالیانه واحد احیاء
 9تیر

مراسم معارفه رئیس جدید واحد ایمنی و آتش نشانی

 9مرداد

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

بهار  1399شمـاره پنجم سـال چهارم
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پيامبراکــرم صلــي اهلل عليــه وآلــه فرمودنــد :هــر كــس امــر بــه معــروف و نهــى از منكــر
كنــد ،جانشــين خــدا در زميــن اســت.

گزارش تصویری

 16مرداد

برگزاری نشست مذاکره با مدیران شرکت فناوری اطالعات ایریسا

 19مرداد

نصب داکتهای مربوط به سیستم غبار گیر فاز  2فوالد سازی

 28مرداد

بازدید معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت از کارخانجات شرکت

برگزاری همایش نخبگان علمی و جوانان مستعد بنیاد مستضعفان

برگزاری جلسات هفتگی کمیسیون معامالت شرکت

برگزاری نشست  MISبا حضور مهندس دهاقین مدیر عامل شرکت
 17آبان

برگزاری آزمون استخدامی جذب نیروهای جدید و بومی

 13شهریور

برگزاری آیین سوگواری دهه محرم در مسجد آل رسول (ص)
 26شهریور

عملیات ساخت فاز  4آب شیرینکن شرکت ()RO4
 9مهر

 7مهر

گرامیداشت روز ایمنی و آتش نشانی در محل ایستگاه آتش نشانی شرکت
 16مهر

برگزاری مراسم اختتامیه و اهدای جوایز مسابقات ورزشی کارکنان

 16شهریور

برگزاری دوره آموزشی آتش نشانی
 26شهریور

 28مرداد

 5شهریور

 13شهریور

برپایی ایستگاه صلواتی به مناسبت دهه محرم
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برگزاری نشست IMS
 8آبان

 17مهر

بازدید رئیس سازمان بهره وری ایران از کارخانجات فوالدسازی

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

 21آبان

بازدید مهندس اتابک از طرح های توسعه ای شرکت

 21آبان

حضور شرکت  SKSدر نمایشگاه بومی سازی
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الســام فرمودنــد :بهتریــن چیــزی کــه بنــده بعــد از شــناخت
امــام موســی کاظــم علیــه ّ
خــدا بــه وســیله آن بــه درگاه الهــی تقــرب پیــدا مــی کنــد ،نمــاز اســت.

گزارش تصویری
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 6آذر

 5آذر

حضور همکاران در گردهمایی روز بسیج

نشست شورای مدیران با حضور رئیس هیات مدیره و مدیر عامل
 20آذر

 17آذر

بازدید و نشست معاون وزیر و رئیس سازمان ایمیدرو
 13دی

برگزاری اردوی فرهنگی تفریحی پایگاه مقاومت بسیج (سرخون)
 25دی

حضور رئیس هیات مدیره شرکت در دومین همایش و نمایشگاه فوالد ایران
 14بهمن

بازدید رئیس کل حراست بنیاد مستضعفان

 22بهمن

حضور کارکنان شرکت در راهپیمایی یوم اهلل  22بهمن

بازدید دکتر آل اسحاق از میز شرکت در نمایشگاه ایران متافو
 29آذر

برگزاری اردوی فرهنگی تفریحی پایگاه مقاومت بسیج (جزیره هرمز)
 17دی

حضور کارکنان شرکت در مراسم تشیع پیکر سردار سلیمانی (کرمان)
 26دی

تقدیر از شرکت  SKSبه عنوان صادر کننده نمونه استانی
 18بهمن

دوچرخه سواری کارکنان شرکت به مناسبت دهه فجر

برگزاری جشن ورودی کارکنان جدید و بومی

 10آذر

 7اسفند

بازدید معاون توسعه صنایع و معادن بنیاد مستضعفان

 18دی

برگزاری مراسم بزرگداشت سردار شهید سلیمانی
 1بهمن

حضور شرکت فوالد کاوه در همایش و نمایشگاه دنیای اقتصاد
 20بهمن

برگزاری نشست چهارمین دوره ارزیابی جایزه ملی تعالی سازمانی
تا پایان اسفند

برگزاری نشست های روزانه کمیته پیشگیری از کووید 19
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مسابقه نقاشی نماز فرزندان کارکنان شـرکت فـوالد کـاوه جـنوب کـیش
ایمنی ،بهداشت و محیط زیست
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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 نــوگالن کارکنــان را بــا هــم خواهیــم دیــد.

سوگند فرزند همکار گرامی کرامت صادقی

سارینا فرزند همکار گرامی امیر جعفری

حسین فرزند همکار گرامی سجاد رکن الدینی

طاها فرزند همکار گرامی حسین رستمی

محمدحسین فرزند همکار گرامی کرامت صادقی

فاطمه زهرا فرزند همکار گرامی سجاد رکن الدینی

هدی فرزند همکار گرامی مسعود پاکند ماندگاری

عماد فرزند همکار گرامی مسعود پاکند ماندگاری

مهرسا فرزند همکار گرامی مرتضی دهقانی

علیرضافرزند همکار گرامی جواد نیکبخت

علیرضافرزند همکار گرامی جواد نیکبخت

زهرا فرزند همکار گرامی مصطفی رکن الدینی

زهرا فرزند همکار گرامی عیسی مجرد

امیرعلی فرزند همکار گرامی مهدی باقرزاده همائی

مهدیس فرزند همکار گرامی محمود عیدی وندی

ریحانه فرزند همکار گرامی محمد شرفی

سنا فرزند همکار گرامی علی عسکری

ستایش فرزند همکار گرامی ابراهیم اخالقی

معصومه فرزند همکار گرامی رضا بادپروا

رزیتا فرزند همکار گرامی عقیل ساالری

رضا فرزند همکار گرامی عقیل ساالری
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نازنین زهرا فرزند همکار گرامی سجاد رکن الدینی

ریحانه فرزند همکار گرامی روح اهلل قنبری

فرهاد فرزند همکار گرامی محمد مسلمی زاده

متین فرزند همکار گرامی اکبر حیدری

مریم فرزند همکار گرامی علی حسین صمدی

علیرضا فرزند همکار گرامی صداقت ساالری

فاطمه الزهرا فرزند همکار گرامی یاسر پورجمعه

محمدحسن فرزند همکار گرامی علی صادقی

محمدکسری فرزند همکار گرامی یاسر پورجمعه

بهنام فرزند همکار گرامی مرتضی دهقانی

فاطمه زهرا فرزند همکار گرامی رضا عالی نسب

نفس فرزند همکار گرامی فرهاد رمضانی

محمدماهان فرزند همکار گرامی سعید قاسمی پورافشار

محمدمهدی فرزند همکار گرامی حسین شهریاری

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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فاطمه فرزند همکار گرامی حمیدرضا کریمی

امیرمحمد فرزند همکار گرامی قاسم خادمی

ایسان فرزند همکار گرامی احسان شریفی شمیلی

برهان فرزند همکار گرامی مهران معماری

جانان فرزند همکار گرامی ایمان سعیدی پور

فاطمه سنا فرزند همکار گرامی صداقت ساالری

فاطمه فرزند همکار گرامی اسماعیل خادمی

امیرعلی فرزند همکار گرامی محمد امیری

امیرعباس فرزند همکار گرامی محمد امیری

امیرحسین فرزند همکار گرامی محمد امیری

علیرضا فرزند همکار گرامی محمد گنجی کشکوئی

علی فرزند همکار گرامی عیسی مجرد

علی فرزند همکار گرامی اسماعیل خادمی

عطیه فرزند همکار گرامی فرزاد باقرزاده همائی

عطیه فرزند همکار گرامی فرزاد باقرزاده همائی

محمدحسین فرزند همکار گرامی حمیدرضا کریمی

فاطمه فرزند همکار گرامی محمد شرفی

فاطمه فرزند همکار گرامی فرزاد باقرزاده همائی

فاطمه فرزند همکار گرامی علی حسین صمدی

فاطمه فرزند همکار گرامی رضا بادپروا

یکتا فرزند همکار گرامی هاشم اسماعیلی مسافرآبادی

آیدا فرزند همکار گرامی حسین احمدی زاده

اسرا فرزند همکار گرامی قاسم خادمی

اسما فرزند همکار گرامی عزیز نارمند

ام البنین فرزند همکار گرامی حسین احمدی زاده
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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 عکسهــای ارســال شــده بعــد از داوری ،در ایــن گــزارش تصویــری چــاپ شــده اســت.

بهنام نامدار

حسین خیاطی

سعید تقی زاده

فرهاد رمضانی

مجتبی رضائیان

علی عاروان

آرمان ترغاه

محسن عاشوری

سجاد رکن الدینی
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پرونده فناوری اطالعات و ارتباطات

شهاب امیری نژاد

مصطفی غالمشاهی

علی آرمان نژاد

مرتضی کریمی

الدن نیکوئیان

علی آرمان نژاد

ابراهیم یوسفی پور

رضا سخاوت
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پرونده فناوری اطالعات و ارتباطات
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پرونده فناوری اطالعات و ارتباطات
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