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دکتر جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور:

مهندس فتاح
رئیس بنیاد مستضعفان:

گام بلند بنیاد با

2

سرمایهگذاری 10هزار
میلیاردی در فوالد

مهندس اتابک
مدیر عامل وقت هلدینگ کاوه پارس:

شکست حصر تحریم

3

با اعتماد به جوانان
ایرانی در فاز 2

دکتر سرقینی
سرپرست وقت وزارت صمت:

به ثمر نشستن فاز

4

کاوه بزرگتـر شد

مهنـدس علـی دهاقیـن مدیـر عامل شـرکت فـوالد کاوه جنـوب کیش اعلام کرد؛
پـس از سـا لها تلاش و پشـتکار مدیـران و کارکنان این شـرکت و حمایتهای
بنیـاد مسـتضعفان و هلدینـگ کاوه پـارس پـروژه فـاز  2فوالدسـازی بـا تکیه
بـر توانمنـدی متخصصـان داخلـی و بـدون حضـور کارشناسـان خارجـی،
وارد مـدار تولیـد شـد .پنجـم مهرمـاه  ،1399با بهـره برداری رسـمی از
ایـن پـروژه عظیـم که بنیـاد مسـتضعفان انقالب اسلامی  311میلیون
یـورو در آن سـرمایه گـذاری کـرده اسـت ،بـرای نخسـتین بـار یک خط
تولیـد فـوالد بـه دسـت متخصصـان ایرانی تکمیـل و راه اندازی شـد.
بهرهبـرداری از فـاز  2فوالدسـازی بـا ظرفیت یک میلیـون و 200هزار تن
علاوه بـر افزایـش دوبرابـری ظرفیت سـاالنه ایـن مجتمع بـه 2میلیون
و  400هـزار تـن و افزایـش سـهم تولید این شـرکت به حـدود  10درصد
تولیـد فـوالد کشـور ،موجـب شـده تا رتبـه فـوالد کاوه جنـوب کیش در
میـان تولیدکننـدگان فوالد ایـران از جایگاه
هفتم به رده چهارم ارتقاء یابد.

 ۲در شرایط تحریم
و فشار حداکثری

4

روحیه جهادی
عامل موفقیت
پـروژههای بنیاد

مهندس دهاقین
مدیر عامل فوالد کاوه جنوب کیش:

5

راهاندازی فوالدسازی
توسط متخصصان ایرانی
برای نخستین بار

7

فوالدسازی روی مدار رکوردشکنی
گفتگو با سرپرست معاونت بهرهبرداری
شرکت فوالد کاوه جنوب کیش
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اینفوگرافیــک :علــی عــاروان

جوانانی که فوالد را در فاز  2آبدیده کردند
گفتگو با مدیر اجرایی پروژههای
شرکت فوالد کاوه جنوب کیش

10

شکست تحریم و کرونا با خلق حماسه پوالدین
گفتگو با میالد باقری مدیر جوان پروژه فاز 2
فوالدسازی شرکت فوالد کاوه جنوب کیش

20

نشست با نمایندگان مردم هرمزگان

مدیــر عامــل شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش در فصل
پاییــز میزبــان دو تــن از نماینــدگان مــردم هرمــزگان در
مجلــس شــورای اســامی بــود ...

صاحب امتیاز :شرکت فوالد کاوه جنوب کیش
صفحــه آرایــی و گرافیــک :آرش اباذرپــور

ســرویس عکــس :امیــر مســعود ابــری (دبیــر) ،آرمــان ترغــاه ،ســعید قاســمی

بـا سـپاس از همـکاری آقایـان :ابراهیـم یوسـفی پـور ،مجیـد پیـرو اصفیـاء ،امیررضا عبـادی ،احمـد اونـق ،ابراهیـم مهرانی،
علـی حبیبـی ،مرتضـی مریـدی ،حامـد سـلطانی ،محمد مسـلمی زاده ،مقـداد بنـام ،محمد محمدنیا ،سـید حسـام الدین الری
سـیدزاده ،حمیـد فرهـادی ،داوود کمالـی ،سـعید سـتودگان ،علـی عسـکری ،حجت االسلام عقیـل اوالدی و پیـام دهقانی
نشــانی :بندرعبــاس ،کیلومتــر  13بزرگــراه شــهید رجایــی ،منطقــه ویــژه اقتصــادی خلیــج فــارس ،شــرکت فــوالد کاوه
جنــوب کیــش ،واحــد روابــط عمومــی

8

21

اهداء 2دستگاه ونتیالتور به دانشگاه علوم پزشکی

شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش در راســتای عمــل بــه
تعهــدات و مســئولیتهای اجتماعــی خــود 2 ،دســتگاه
ونتیالتــور را بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی هرمــزگان اهداء
کرد .
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امـام علی (علیه السلام) فرمودند :دانا كسـى اسـت كـه اندازه و قـدر خود را
بشناسـد ،و بـراى نادانى كسـى همين بس كـه اندازه خـود را نداند.

خبر

فــوالد خاورمیانــه در ایــران تولیــد میشــود و جــزو
ده کشــور اول تولیــد کننــده فــوالد در ســطح جهــان
هســتیم ،گفــت :چنانچــه ظرفیــت بالقــوه  55میلیــون
تــن هــم فعــال شــود میتوانیــم بخــش مهمــی از
صــادرات کشــور را بــه فــوالد اختصــاص دهیــم.
جهانگیــری در بخــش دیگــری از اظهاراتــش تصریــح
کــرد :کشــورمان بــا دو پدیــده بســیار مهــم تحریــم و
جنــگ اقتصــادی مواجــه اســت .آمریــکا از آغــاز ســال
 97تحریمهــاي شــدیدی را علیــه ملــت ایــران بــا ایــن
تصــور شــروع كــرد کــه بــه واســطه آن میتوانــد ایــران
را بــه تســلیم وادار کنــد و نظــام ایــران را بــه فروپاشــی
بكشــاند .آنــان بــا اعمــال ایــن تحریمهــا خیــال
میکردنــد کــه ملــت ایــران در روزهــا و ماههــای
نخســتین تســلیم شــود و جشــن چهــل ســالگی
انقــاب برگــزار نخواهــد شــد.
وی بــا بیــان اینکــه خوشــبختانه ملــت ایــران در مقابــل
تحریمهــای ظالمانــه آمريــكا ایســتادگی و تــاب آوری
از خــود نشــان داد ،گفــت :مــا بــه عنــوان مســئولین
کشــور بایــد در مقابــل مقاومــت و ایســتادگی بزرگــی
معاون اول رئیس جمهور در افتتاح فاز  ۲فوالد کاوه جنوب کیش اعالم کرد:
کــه ملــت ایــران از خــود نشــان دادنــد ،ســر تعظیــم
فــرود بیاوریــم.
جهانگیــری اضافــه کــرد :از شــرایط زندگــی و مشــکالتی
کــه مــردم بــا آن دســت بــه گریبــان شــده انــد ،آگاه
هســتیم و تمــام ظرفيــت و تــوان مدیریتــی كشــور را
بــرای کاهــش فشــارهایی کــه بــه معیشــت مــردم وارد
شــده بــه کار گرفتــه ایــم.
میلیــارد تومانــی بنیــاد مســتضعفان در احــداث ایــن
معــاون اول رئیــس جمهــور ســرمایه گــذاری  10هــزار
معــاون اول رئیــس جمهــور خاطرنشــان کــرد :امــروز
واحــد فــوالدی  1/2میلیــون تنــی اظهــار داشــت:
میلیــارد تومانــی بنیــاد مســتضعفان در ایــن فــاز را گام
آمریکاییهــا خیلــی قاطعانــه از مذاکــره بــا ایــران
راهانــدازی کارخانــه فــوالدی بــا ایــن حجــم ســرمایه
بلنــدی در صنعــت فــوالد کشــور توصیــف کــرد.
ً
صراحتــا اعــام میکنــد کــه
ســخن میگوینــد و
گــذاری در این شــرایط کار بســیار
بــه گــزارش روابــط عمومــی
ظــرف یــک هفتــه يــا يــك مــاه میتوانــد بــا ایــران
شــرکت فــوالد کاوه جنــوب روحیــه جهــادی رییــس بنیــاد ارزشــمندی اســت .بــا توجــه
بــه تفاهــم برســند بــه خاطــر ایســتادگی و تــاب آوری
کیــش ،اســحاق جهانگیــری در مســتضعفان و مدیرعامــل هلدینــگ بــه اینکــه احتمــاال بخشــی از
ملــت ایــران اســت .آنــان بایــد بــه خوبــی بداننــد کــه
تجهیزاتــش از خــارج تامیــن
مراســم افتتــاح فاز  ۲فــوالد کاوه
کاوه پــارس قابــل ســتایش اســت.
در منطقــه حســاس خاورمیانــه و خلیــج فــارس ،کشــور
شــود و بخشــی دیگــر هــم بــه
جنــوب کیــش ،بــا گرامیداشــت
بــزرگ پرظرفیــت پرتوانــی مثــل ایــران وجــود دارد و
هفتــه دفــاع مقــدس و ایثــار بزرگتریــن هنــر مدیریــت کالن کشــور داخلیهــا ســفارش داده شــده
بایســتی راههــای تعامــل متناســب بــا ایــن ملــت
و فــداکاری ملــت ایــران در ایــن اســت کــه چهرههــای بــی ادعــا اســت.
بــزرگ را در پیــش بگیرنــد.
هشــت ســال دفــاع مقــدس ،و متخصــص را کشــف و شناســایی وی بــا اشــاره بــه روحیــه جهــادی
وی تصریــح کــرد :جمهــوری اســامی ایــران بخــش
رییــس بنیــاد مســتضعفان
اظهــار داشــت :بــدون تردیــد
کــرده و فرصتهــای بــزرگ فعالیــت
مهمــی از راه حــل در ســطح همــه مســائل منطقــهای و
و مدیرعامــل هلدینــگ کاوه
جانفشــانی و ایثارگریهــای
بیــن المللــی اســت.
شــهدای عزیــز ،جانبــازان و همــه را در عرصههــای ملــی بــرای آنــان پــارس تصریــح کــرد :مــا گاهــی
فراهــم ســازد
آمريكاييهــا بایــد بداننــد كــه بــا ملــت بــزرگ ایــران
اوقــات قــدر مدیرانمــان را
ملــت ایــران در مقابــل فشــارهای
بــا زبــان احتــرام و ادب ســخن بگوينــد چــرا کــه ملــت
نمیدانیــم .بزرگتریــن هنــر
ظالمانــه دشــمنان همیشــه زنــده
ایــران همــواره خواهــان صلــح ،آرامــش و ثبــات در
مدیریــت کالن کشــور ایــن اســت کــه چهرههــای
اســت و در تاریــخ ایــران مانــدگار خواهــد مانــد.
ســطح منطقــهای و بیــن المللــی اســت.
بــی ادعــا و متخصــص را کشــف و شناســایی کــرده
وی ضمــن تقدیــر از بنیــاد مســتضعفان انقــاب
جهانگیــری بــا تأکیــد بــر اینکــه بایســتی از دل
و فرصتهــای بــزرگ فعالیــت را در عرصههــای ملــی
اســامی بــه خاطــر برداشــتن گامهــای بلنــد در
ســختیها و مشــکالت ،فرصتهــای بزرگــی را بــرای
بــرای آنــان فراهــم ســازد.
مســیر ســرمایه گــذاری گفــت :یکــی از کارهــای بــزرگ
آبادانــی و پیشــرفت کشــور بوجــود بیاوریــم ،افــزود:
معــاون اول رئیــس جمهــور بخــش فــوالد کشــور و
آبرومنــدی کــه بنیــاد بــه ثمــر رســاند و خیلــی کــم
همــه بایــد از فعالیــت بخــش خصوصــی و فعــاالن
صنایــع معدنــی را از جملــه بزرگتریــن فرصتهــای
راجــع بــه آن کــم کار شــد ،اتوبــان تهــران شــمال
اقتصــادی پشــتیبانی کنیــم
ســرمایه گــذاری در ایــران
اســت.
دانســت و خاطرنشــان کــرد :واحــد بــزرگ صنعتــی فــوالد کاوه تــا از درون بحــران و تحریــم،
معــاون اول رئیــس جمهــور تصریــح کــرد :یکــی از
بهتریــن نیــروی انســانی از نظــر جنــوب کیــش در زمــان مناســب ،بــا فرصتهــای بــی نظیــری بــرای
جاهایــی کــه بنیــاد مســتضعفان خــوب وارد شــد،
افزایــش تولیــد ،صــادرات و
تخصــص در صنایــع معدنــی
بحــث ســرمایه گــذاری در صنعــت فــوالد بــود .واحــد
ســرمایه گــذاری مناســب و مدیریــت
اشــتغال ایجــاد شــود.
کشــور فعالیــت دارنــد .یــک
بــزرگ صنعتــی فــوالد کاوه جنــوب کیــش کــه در
خــوب بــه بهــره بــرداری رســید
بــه گفتــه وی ،در ســه مــاه اول
کارخانــه بــه ایــن بزرگــی بــا
افتتــاح فــاز اول آن هــم حضــور داشــتم ،و هــم اکنــون
امســال شــاهد رشــد  2.5درصــدی در بخــش صنعــت
ظرفیــت داخــل کشــور ســاخته میشــود .امــروز ایــران
هــم در افتتــاح فــاز دوم آن توفیــق حضــور دارم ،از
بودیــم ایــن در حالــی اســت کــه اکثــر کشــورهای
بــه جایگاهــی رســیده کــه میتوانــد یــک کارخانــه
هــر نظــر جالــب ،در زمــان مناســب ،ســرمایه گــذاری
پیشــرفته جهــان فقــط بــه خاطــر مواجــه شــدن بــا
را طراحــی کنــد ،کارهــای مهندســی انجــام بدهــد و
مناســب و مدیریــت خــوب بــه نتیجــه رســیده و مــورد
پدیــده کرونــا بــا رشــدهای منفــی بــاالی اقتصــادي
مدیریــت پــروژه را بــه انجــام برســاند.
بهــره بــرداری قــرار گرفــت.
روبــرو هســتند.
وی ضمــن بیــان ایــن مطلــب کــه امــروز  65درصــد
جهانگیــری بــا اشــاره بــه ســرمایهگذاری  10هــزار
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خبر
معــاون اول رئیــس جمهــور گفــت :آمریکاییهــا
تصــور میکردنــد کــه اگــر نفــت ایــران را تحریــم
کننــد و جلــوی صــادرات آن را بگیرنــد میتواننــد در
رونــد صــادرات و واردات کشــورمان اخــال ایجــاد
کننــد ایــن در حالــی اســت کــه دولــت بــا دوراندیشــی
برنامههايــی در حــوزه اقتصــاد مقاومتــی در طــول
ســالهای گذشــته اتخــاذ كــرد كــه در ســال ٩٨
توانســتیم حــدود  43میلیــارد دالر صــادرات غیرنفتــی
داشــته باشــیم و نیازهــای ضــروری كشــور را تامیــن
کنیــم و بــدون تردیــد اگــر امســال هــم پدیــده کرونــا
ً
حتمــا رقــم ایــن صــادرات افزایــش
وجــود نداشــت
پیــدا میکــرد.
وی تصریــح کــرد :صادراتــی بــرای کشــور مفیــد اســت
کــه ارز حاصــل از آن در چرخــه اقتصــادی بــکار گرفتــه
شــود و زمانــی صــادرات ،ارزشــمند و صــادر کننــده
محتــرم و ســرباز خــط اول جنــگ اقتصــادی اســت کــه
ارز حاصــل از صــادرات را در مســیر تامیــن نیازهــای
کشــور قــرار دهــد.
جهانگیــری اظهــار داشــت :در بحــث واردات ،مدیریــت
شــد .متاســفانه برخــی در ایــن زمینــه مــوارد ناچیــزی
را بــزرگ نمایــی میکننــد و بــه ایــن وســیله کل
مدیریــت واردات کشــور را زیــر ســوال میبرنــد کــه
ایــن جفــا در عرصــه مدیریــت واردات کشــور اســت.
دولــت از ســال  97بالفاصلــه اعــام کــرد کــه کاالهــای
وارداتــی طبقــه بنــدی و الویــت بنــدی شــوند و
مــواردی کــه بــه انــدازه کافــی در داخــل کشــور تولیــد
میشــود ،وارد نشــود و در نتیجــه ایــن تصمیــم
تولیــد در داخــل کشــور بــه راه افتــاد.
معــاون اول رئیــس جمهــور گفــت :کارگــروه رفــع
موانــع جهــش تولیــد بــا دســتور رهبــر معظــم انقــاب
بــا حضــور ســران ســه قــوه بــا جدیــت كار خــود را آغــاز
كــرده و البتــه بایســتی تصمیمــات ایــن کارگــروه نافــذ
باشــد لــذا بایســتی ســازوکارهایی تدویــن شــود کــه
ایــن کار بــه خوبــی انجــام گــردد.
وی بــا تاکیــد بــر حمایــت جــدی از ســرمایه گــذاری
در كشــور خاطرنشــان کــرد :االن مقطعــی اســت کــه
نهادهــای عمومــی و شــرکتهای ســرمایه گــذاری
بانکــی و صندوقهــا کمــک بزرگــی بــه ســرمایه گــذاری
و تولیــد کشــور کننــد و مــا نیــاز داریــم کــه اتفــاق
مهمــی در ســرمایه گــذاری کشــور بیفتــد.
زیــرا بــرای ایــران مناســب نیســت کــه در دوره
طوالنــی بیــش از  10ســال از رشــد ســرمایهگذاری
منفــی برخــوردار باشــد از ایــن رو تیــم اقتصــادی
دولــت بایســتی ســازوکار دقیقــی تدویــن کنــد کــه
بخــش خصوصــی و نهادهــای عمومــی بــه چرخــه
ســرمایهگذاری وارد شــوند.
جهانگیــری بــا بیــان ایــن مطلــب کــه ســرمایه گــذاری
آینــده کشــور را رقــم مــی زنــد و اگــر جریــان آن کنــد
شــود آینــده کشــور دچــار مشــکل خواهــد شــد،
تصریــح کــرد :بایــد بــه بخــش خصوصــی اطمینــان
داد .ایــن هنــر و کار انقالبــی نیســت کــه علیــه بخــش
خصوصــی فضاســازی شــود .فضاســازی علیــه بخــش
خصوصــی بــا هیــچ منطقــی ســازگار نیســت .بایــد
کاری کنیــم کــه فضــای ســرمایه گــذاری در کشــور
امــن و پایــدار باشــد و بــا توجــه بــه گرفتاریهــای
اقتصــادی مــردم ضــرورت دارد از مــوارد حاشــیه ســاز
پرهیــز کــرده و در مســیرحل و فصــل مشــکالت کشــور
و مــردم متمرکــز شــویم.

مهندس فتاح در مراسم افتتاح فاز  ۲فوالد کاوه جنوب کیش:

حصر تحریم با اعتماد به جوانان ایرانی
در فاز  2فوالدسازی شکسته شد

رئیــس بنیــاد مســتضعفان گفــت :تحریــم صنعــت فوالد
کشــور در ســالروز پیــروزی عملیــات ثامــن االئمــه و
شکســت حصــر آبــادان ،بــه دســت جوانــان متخصــص
ایرانــی شکســت .بــه گــزارش روابــط عمومــی بنیــاد
مســتضعفان ،ســید پرویــز فتــاح در مراســم افتتــاح فــاز
دوم فــوالد کاوه جنــوب کیــش اظهــار کــرد :افتتــاح
فــاز  ۲فــوالد کاوه جنــوب کیــش ،در ســالروز پیــروزی
عملیــات ثامــن االئمــه و شکســت حصــر آبــادان انجــام
شــد و بــا افتتــاح ایــن فــاز ،تحریــم صنعــت فــوالد نیــز
بــه دســت جوانــان متخصــص ایرانــی شکســت .وی
بــا اشــاره بــه احــداث ایــن کارخانــه در شــرایط تحریــم
گفــت :ایــن پــروژه در شــرایط تحریمــی بســیار ســختی
شــروع شــد و بــه خاتمــه رســید و کرونــا نیــز طــی هفــت
مــاه گذشــته بــه ســختیها اضافــه کــرد .مــا در ایــن
پــروژه شــاهد بودیــم کــه جوانــان متخصــص کشــورمان
جهــادی عمــل کردنــد و بــه لطــف خداونــد ،اقــدام
بزرگــی صــورت گرفــت .فتــاح تصریــح کــرد :بــدون
تردیــد اگــر ایــن باورهــای همــکاران و اراده آهنیــن و
مومنانــه کار کردنشــان نبــود ،بــدون اغــراق خروجــی کار
بــه اینجــا نمیرســید .رئیــس بنیــاد مســتضعفان ادامــه
داد :ایــن مایــه افتخــار مــا اســت کــه اعــام کنیــم،
 ۸۷درصــد کســانی کــه در شــرکت فــوالد کاوه جنــوب
کیــش مشــغول کارنــد ،از نیروهــای بومــی ایــن اســتان
هســتند و مــا از نخبــگان ایــن اســتان بــرای احــداث
کارخانــه و تولیــد در کشــور بهــره منــد شــده ایــم .فتــاح
بــا اشــاره بــه نقــش ســهامداران شــرکت فــوالد کاوه
جنــوب کیــش در توســعه ایــن شــرکت گفــت :فــوالد
کاوه جنــوب کیــش از شــرکتهای خوشــنام بورســی
اســت و یکــی از شــرکتهایی کــه در نوســانات اخیــر،
پایــدار بــود ،همیــن شــرکت اســت؛ لــذا مــا خوشــحالیم
کــه مــردم و ســهامداران در توســعه ایــن شــرکت و
ایــن اقــدام بــزرگ ،ســهمی دارنــد .وی بــا بیــان اینکــه
بیــش از  ۱۰هــزار میلیــارد تومــان در فــاز  ۲فــوالد کاوه از
ســوی بنیــاد مســتضعفان ســرمایه گــذاری شــده اســت،

گفــت :مــا همــواره در کنــار دولــت بــوده و هســتیم و
هیــچ مســالهای جــز همــکاری بیــن بنیــاد مســتضعفان
و دولــت وجــود نــدارد .رئیــس بنیــاد مســتضعفان بــا
اشــاره بــه برخــی از فناوریهــای روز بکاررفتــه در ایــن
شــرکت گفــت :در احــداث فــاز  2شــرکت فــوالد کاوه،
عالوهبــر توجــه بــه موضوعــات صنعتــی ،توجــه ویــژهای
بــه مســائل محیــط زیســتی شــده اســت .تصفیــه آبــی
کــه از دریــا صــورت میگیــرد و پســاب صنعتــی تصفیــه
میشــود و کارخانــه در شــرایط اســتاندارد و بــا رعایــت
همــه مســائل محیــط زیســتی فعالیــت میکنــد .وی
بــا بیــان اینکــه بنیــاد مســتضعفان بــه دنبــال تکمیــل
زنجیــره تولیــد فــوالد اســت ،گفــت :تــا پایــان ســال برای
تکمیــل ایــن زنجیــره ،کارخانــه تولیــد آهــن اســفنجی در
منطقــه ســنگان بــه بهــره بــرداری خواهد رســید کــه البته
نیازمنــد حمایتهایــی بــرای تحقــق ایــن امــر هســتیم.
فتــاح در ادامــه بــا تاکیــد بــر موضــوع ارزآوری شــرکت
فــوالد کاوه جنــوب کیــش بــرای کشــور خاطرنشــان کــرد:
ایــن کارخانــه در محــل بســیار خوبــی در منطقــه ویــژه
اقتصــادی از نظــر صادراتــی قــرار دارد .پیــش بینــی مــا
ایــن اســت کــه بــا بهــره بــرداری از فــاز  ،۲ایــن شــرکت
بتوانــد تــا پایــان ســال بیــش از  ۴۰۰میلیــون دالر
صــادرات داشــته باشــد .رئیــس بنیــاد مســتضعفان
بــا تاکیــد بــر ادامــه فعالیتهــای بنیــاد حتــی در
شــرایط تحریمــی ،افــزود :مــا اطمینــان میدهیــم تمــام
پروژههــای نیمــه تمــام گذشــته در بنیــاد مســتضعفان
طــی امســال و ســال آینــده بــه اتمــام خواهــد رســید و
بــه هیــچ وجــه تحریمهــا مانــع فعالیــت مــا نخواهــد
شــد .فتــاح بــا بیــان اینکــه بنیــاد مســتضعفان در کنــار
فعالیتهــای زیرســاختی در اقتصــاد ،بــه نقــش خــود
در محرومیــت زدایــی و کمــک بــه مــردم توجــه ویــژه
دارد ،گفــت :از ابتــدای شــیوع کرونــا در کشــور بنیــاد
مســتضعفان بیــش از  ۱۸۵۰میلیــارد تومــان را بــرای
مقابلــه بــا کرونــا از طریــق کمیتــه امــداد ،بهزیســتی،
اســتانداریها و دیگــر ارگانهــا اختصــاص داده اســت.
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حضـرت محمـد (صلیاهللعلیـه و آلـه و سـلم) فرمودند:عبادت  10جزء اسـت
کـه 9جـزء آن در کار و تلاش بـرای بـه دسـت آوردن روزی حالل اسـت.

خبر

مدیرعامل وقت هلدینگ کاوه پارس در مراسم افتتاح فاز  ۲فوالد کاوه جنوب کیش:

فاز  ۲در شرایط سخت تحریم

و فشار حداکثری به

ثمر نشست

مدیرعامــل وقــت هلدینــگ صنایــع معدنــی کاوه پــارس افتتــاح فــاز  ۲فــوالد کاوه
جنــوب کیــش را نمــادی بــرای اثبــات توانمنــدی متخصصــان ایرانــی دانســت و گفــت:
فــاز  ۲در شــرایط ســخت تحریــم و فشــار حداکثــری بــه ثمــر نشســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش ،ســید محمــد اتابــک
در مراســم افتتــاح فــاز  2فــوالد کاوه جنــوب کیــش اظهــار داشــت :بــه فــال نیــک
میگیریــم کــه ایــن افتتــاح در هفتــه دفــاع مقــدس و در روز مبارکــی همچــون پنجــم
مهرمــاه بــه عنــوان ســالروز شکســته شــدن حصــر
اگـر مـا فقـط یـک جـا آبــادان اتفــاق افتــاده اســت.
وی افــزود :فــاز دوم فــوالد کاوه جنــوب کیــش در
بخواهیـم بگوییـم کاری را با
ســال جهــش تولیــد و در راســتای تحقــق اقتصــاد
تکیه بـر توان داخلـی انجام مقاومتــی بــه بهــره بــرداری رســید و ایــن در
دادیـم ،نمونـه آن ،پـروژه شــرایطی اســت کــه بــرای نخســتین بــار در کشــور
بـزرگ فـاز  2فوالدسـازی در یــک خــط تولیــد فــوالدی ،بــه صــورت کامــل ،بــه
دســت متخصصــان ایرانــی انجــام میشــود.
شـرکت فـوالد کاوه جنـوب
اتابــک بــا بیــان اینکــه فــاز  2در فشــار حداکثــری
کیـش اسـت
و تحریــم صنعــت فــوالد کشــور شــروع و عمــده
کار آن در همیــن دوره انجــام شــده اســت ،گفــت:
کار در شــرایطی شــروع شــد کــه طرفهــای قــرارداد اروپایــی و آســیایی مــا شــانه از
زیــر کار خالــی کردنــد و حتــی بــرای نصــب هــم نتوانســتیم از نظــارت آنهــا اســتفاده
کنیــم.
مدیرعامــل وقــت هلدینــگ صنایــع معدنــی کاوه پــارس گفــت :کارهــای مربــوط بــه
 ،SVCپســت بــرق WTP ،و تمامــی قســمتهای مختلــف کارخانــه توســط پیمانــکاران
اصلــی خارجــی رهــا شــد و همــکاران خــود مــا توانســتند بــدون حضــور حتــی یــک
متخصــص خارجــی احــداث ایــن فــاز را تکمیــل کننــد.
وی خاطرنشــان کــرد :هــم اکنــون آنچیــزی کــه از ایــن فعالیــت باقــی مانــده تنهــا
فیزیــک یــک کارخانــه روی زمیــن نیســت بلکــه امــروز نیــروی انســانی ،منابــع مدیریتــی
و کارشناســی در ایــن کارخانــه شــکل گرفتــه کــه اینهــا قادرنــد هــر کارخانــه دیگــری در
اقصــی نقــاط کشــور را ایجــاد کننــد.
اتابــک ضمــن اشــاره بــه فعالیــت بیــش از 60شــرکت پیمانــکاری در ایــن پــروژه گفــت:
روحیــه جهــادی و مصمــم در اینجــا کاری را بــه انجــام رســاند کــه نمونــه آن را در کمتــر
کارخانــهای میتــوان یافــت.
مدیرعامــل وقــت هلدینــگ صنایــع معدنــی کاوه پــارس بــا تأکیــد بــر اینکــه چنیــن
تجربــه ارزشــمندی بــرای مهندســان و نخبــگان کشــور اســت و میتوانــد الگویــی بــرای
کشــور باشــد ،تصریــح کــرد :اگــر مــا فقــط یــک جــا بخواهیــم بگوییــم کاری را بــا تکیــه
بــر تــوان داخلــی انجــام دادیــم ،نمونــه آن ،پــروژه بــزرگ فــاز  2فوالدســازی در شــرکت
فــوالد کاوه جنــوب کیــش اســت.

سرپرست وقت وزارت صمت در مراسم افتتاح فاز  2فوالد کاوه جنوب کیش مطرح کرد؛

روحیه جهادی عامل موفقیت

پروژههای صنعتی
بنیاد مستضعفان

سرپرســت وقــت وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا اشــاره بــه موفقیتهــای بنیــاد
مســتضعفان در تکمیــل پروژههــای صنعتــی گفــت :ایــن موفقیتهــا ریشــه در
روحیــه جهــادی مدیــران و کارکنــان ایــن مجموعــه دارد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش ،جعفــر ســرقینی در
مراســم افتتــاح فــاز  2فــوالد کاوه جنــوب کیــش اظهــار داشــت :بــه عنــوان کســی
کــه تجــارب زیــادی در حــوزه صنعــت کشــور دارم ،اعــام میکنــم ،پروژههــای بنیــاد
مســتضعفان در حــوزه صنعــت بــا دیگــر پروژههــا در حــوزه صنعــت تفــاوت اساســی
دارد کــه خیلــی ســریعتر و زودتــر از ســایر پروژههــا راه انــدازی میشــود.
وی افــزود :دلیــل اول آن بــه روحیــه جهــادی مدیــران و کارکنــان هلدینــگ کاوه پــارس
بــاز میگــردد .دلیــل دیگــر هــم ثبــات مدیریــت در واحدهــای زیرمجموعــه آن اســت.
در کنــار ایــن عوامــل ،حمایــت روســای بنیــاد مســتضعفان از پروژههــا بــوده اســت.
ســرقینی در همین رابطه خاطرنشــان کرد :در ســال  86تا  90مســئولیت اداره شــرکت
کاوه پــارس را داشــتم و اولیــن بــار کــه طــرح توجیهــی ایــن کارخانــه را مطــرح کردیــم،
آقــای دکتــر آل اســحاق کمــک زیــادی کردنــد .هــر چنــد ایرادهایــی مطــرح شــد امــا
طــرح ،ســرانجام در هیــات امنــای بنیــاد تصویــب و اجرایــی شــد .رئفوســای پیشــین
ایــن مجموعــه از جملــه آقایــان فرزونــده ،ســعیدی کیــا و در حــال حاضــر نیــز مهندس
فتــاح توجــه ویــژهای بــه ایــن پــروژه داشــته انــد .سرپرســت وقــت وزارت صنعــت،
معــدن و تجــارت گفــت :در ســال  92ظرفیــت زنجیــره فــوالد کشــور  123میلیــون تــن
بــود ،ایــن ظرفیــت بــا وجــود تحریمهــا امــروز بــه  230میلیــون تــن رســیده اســت.
وی اضافــه کــرد :بــا افتتــاح فــاز  2فــوالد کاوه جنــوب کیــش بــه ظرفیــت  1.2میلیــون
تــن ،ظرفیــت تولیــد فــوالد خــام در انتهــای زنجیــره بــه  37میلیون تــن ارتقــاء یافت.
ســرقینی اظهــار داشــت :خوشــبختانه در ســالهای اخیــر بــه واســطه حمایتهــای
صــورت گرفتــه در اجــرای پروژههــا ،ایــران توانســته اســت فرانســه و ایتالیــا را پشــت
ســر بگــذارد و رتبــه  10تولیــد فــوالد در دنیــا را کســب کنــد.
وی تصریــح کــرد :در حالــی کــه در ســال گذشــته میالدی رشــد متوســط فــوالد در دنیا
در حــوزه فــوالد  3یــا  3.5درصــد بــوده ایــران بــا رشــد  6.5درصــدی باالترین رشــد را
تجربــه کــرده و ایــن دســتاورد بســیار اهمیــت دارد؛ چراکــه بــا ســنگین تریــن تحریمها
مواجــه بــوده ایــم و بــا روحیــه کار جهــادی کارهــا انجام شــد.
سرپرســت وقــت وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا تاکیــد بــر اینکــه صنعــت فــوالد
در کشــور بومــی شــده اســت ،گفــت :مــا امــروز در کشــور میتوانیــم بــا اســتفاده از
تــوان متخصصــان ایرانــی کارهــای بزرگــی در حــوزه فــوالد انجــام دهیــم االن ما صاحب
دانــش فنــی پــرد هســتیم کــه یکــی از روشهــای تولیــد آهــن اســفنجی اســت.
ســرقینی خاطرنشــان کــرد :در برنامــه چشــم انــداز  1404خیلــی از ایدههــا مطرح شــده
یکــی از چشــم اندازهایــی کــه حتمــا محقــق میشــود ،تولیــد  55میلیــون تولیــد
فــوالد خــام خواهــد بــود .در حــال حاضــر  37میلیــون تن فــوالد آمــاده بــه کار داریم،
همچنیــن  20میلیــون تــن فــوالد نیــز در دســت انجــام اســت.
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امــام صــادق (علیهالســام) فرمودنــد :میــل بــه دنیــا ،مایــۀ غــم و انــدوه
اســت و بىمیلــى و زهــد بــه دنیــا ،مایــۀ آســایش دل و پیکــر اســت.
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خبر

مهندس دهاقین در حاشیه مراسم افتتاح فاز  2فوالد کاوه جنوب کیش اعالم کرد:

راهاندازی خط تولید فوالدی توسط متخصصان ایرانی
برای نخستین بار در کشور

مدیرعامــل شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش گفــت:
بهــره بــرداری از فــاز  2فــوالد ســازی ،عالوهبــر اشــتغالزایی
مســتقیم بــرای  800نفــر از جوانــان متخصــص بومــی،
 1.2میلیــون تــن بــه ظرفیــت تولیــد فــوالد کشــور اضافه
کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت فــوالد کاوه جنــوب
کیــش ،مهنــدس علــی دهاقیــن در حاشــیه مراســم
افتتــاح فــاز  2فــوالد کاوه جنــوب کیــش اظهــار داشــت:
در ســال جهــش تولیــد و بــرای نخســتین بــار در کشــور
یــک خــط تولیــد فــوالدی ،بــه صــورت کامــل ،بــه دســت
متخصصــان ایرانــی راهانــدازی شــد و این موفقیــت بزرگ
در شــرایطی بــه دســت آمــد کــه کشــور و صنعــت فــوالد
ایــران ،تحــت ســخت تریــن تحریمهــای خارجــی قــرار
داشــت.
وی افــزود :فــاز  2فوالدســازی مجتمــع فــوالد کاوه
جنــوب کیــش بــا ظرفیــت یــک میلیــون و 200هــزار تــن
بــه صــورت قرینــه جنــب فــاز  1ایــن مجتمــع احــداث
شــده و ظرفیــت ســاالنه ایــن مجتمــع را بــه 2میلیــون و
400هــزار تــن افزایــش داده اســت.
دهاقیــن تصریــح کــرد :بــا ایــن افزایــش ظرفیــت ،ســهم
تولیــد فــوالد در ایــن شــرکت بــه حــدود  10درصــد تولید
فــوالد کشــور رســیده و باعــث میشــود تــا رتبــه فــوالد
کاوه جنــوب کیــش در میــان تولیدکننــدگان فوالد کشــور
از جایــگاه هفتــم بــه رده چهــارم ارتقــاء یابــد .مدیرعامــل
شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش بودجــه مصــوب فاز2
فوالدســازی بــه همــراه آبشــیرین کــن و زیرســاختها
را  311میلیــون یــورو اعــام کــرد و گفــت 128 :میلیــون
یــورو تســهیالت ال ســی از محــل صنــدوق توســعه ملــی
تامیــن شــده اســت.
وی اظهــار داشــت :بهــره بــرداری از فــاز دوم فــوالد کاوه

جنــوب کیــش ،اشــتغال مســتقیم و غیرمســتقیم فعلــی
ً
تمامــا از جوانــان
کارخانــه را بــه  2برابــر افزایــش کــه
متخصــص و نیروهــای بومــی اســتان هرمــزگان خواهنــد
بــود .بر همین اســاس ،اشــتغالزایی مســتقیم بــرای 800
نفــر از جوانــان متخصــص و ایجاد اشــتغال غیرمســتقیم
بــرای  6400نفــر نیــز از جملــه ابعــاد اجتماعــی ایــن پروژه
بشــمار مــیرود.
دهاقیــن گفــت :بــه منظــور بهــره بــرداری از ایــن کارخانه،
دســتاوردهای بزرگــی توســط متخصصــان ایرانــی و
بــدون حضــور نیروهــای خارجــی حاصــل شــده اســت
کــه از جملــه آنهــا راه انــدازی کــوره قــوس الکتریکــی و
دســتیابی بــه قــوس اول در تاریــخ  26اردیبهشــت مــاه
 ،99راه انــدازی کــوره پاتیلــی ،سیســتم غبارگیــر ،حمــل
مــواد و یکپارچــه ســازی آنهــا بــا کــوره قــوس الکتریکــی
و دســتیابی بــه ذوب اول در تاریــخ  9تیرمــاه  99و راه
انــدازی ماشــینهای ریختــه گــری پیوســته و دســتیابی
بــه تولیــد شــمش در تاریــخ  10مردادمــاه  99بــوده
اســت.
وی بــا بیــان جزییاتــی از مشــخصات ایــن پــروژه
تصریــح کــرد :فــاز  2فوالدســازی مجهــز بــه کــوره قــوس
الکتریکــی بــا ظرفیــت  210تــن مــذاب ( 170تــن تخلیــه)
بــا ترانســفورماتور  170مگاولــت آمپــر و همچنیــن کــوره
پاتیلــی بــه ظرفیــت  170تــن مــذاب بــا ترانســفورماتور
 30مگاولــت آمپــر اســت .ایــن کارخانــه همچنیــن دارای
شــش خــط ریختــه گــری شــمش بیلــت بــا خروجــی
مقاطــع  150*150 ،130*130و  200*200میلــی متــر بــه
طــول  12متــر اســت.
مدیرعامــل شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش در ادامــه
بیــان کــرد :از دیگــر بخشهــای ایــن کارخانــه ،واحــد

حمــل مــواد شــامل انتقــال آهــن اســفنجی ،مــواد

افزودنــی و آهــک ،سیســتم جمــع آوری غبــار بــا ظرفیــت
 2.5میلیــون متــر مکعــب در ســاعت و ایســتگاه جبــران
کننــده تــوان راکتیــو( )SVCبــه ظرفیــت  210مــگاوار
اســت.
وی اضافــه کــرد :واحــد تولیــد هــوای فشــرده
کارخانه(تجمیعــی دو فــاز) شــامل  8دســتگاه کمپرســور
بــه ظرفیــت مجمــوع 28هــزار متــر مکعــب بــر ســاعت
اســت .همچنیــن واحــد جداســازی هــوا دارای ظرفیــت
تولیــد 11هــزار نرمــال متــر مکعــب در ســاعت اکســیژن،
 380نرمــال متــر مکعــب در ســاعت آرگــون و 3هــزار
نرمــال متــر مکعــب در ســاعت نیتــروژن اســت .کــه
واحــد نخســت در حــال بهرهبــرداری اســت و واحــد
دوم در مرحلــه نصــب اســت کــه در آینــده نزدیــک مــورد
بهرهبــرداری قــرار خواهــد گرفــت.
دهاقیــن بــا بیــان اینکــه جرثقیلهــای ســقفی (تجمیعی
دو فــاز) نیــز شــامل  16دســتگاه جرثقیــل صنعتــی بــه
ظرفیــت  24 ،110 ،320و  20تــن اســت کــه در ســالنهای
کارخانــه نصــب شــده اســت ،افــزود :پســت بــرق ایــن
کارخانــه دارای  2دســتگاه ترانســفورماتور  200مگاولــت
آمپــر و  2دســتگاه ترانســفورماتور  125مگاولــت آمپــر
اســت.
سیســتم آبرســانی و خنــک کنندگــی نیــز از دیگــر
بخشهــای کارخانــه اســت کــه وظیفــه آن ذخیــره و
توزیــع آب و انتقــال بــه واحدهــای تولیــدی ،خنــک
کننــده و پاالیــش کننــده اســت.
وی اجــرای یکهــزار و  563عــدد شــمع بتنــی76 ،هزار متر
مکعــب بتــن ریــزی7 ،هــزار تــن تجهیــزات اصلــی20 ،هزار
تــن اســکلت فلــزی 400 ،کیلومتر کابــل کشــی و 170هزار
دایــا اینــچ عملیــات پایپینــگ را از جملــه فعالیتهــای
انجــام شــده بــرای اجــرای فــاز  2فوالدســازی اعــام کــرد.
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مشخصات فاز  2فوالدسازی
شرکت فوالد کاوه جنوب کیش
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تاریخ گشایش ال سی1393 :
تاریخ تولید آزمایشی :مردادماه 1399
ظرفیت ایجاد شده 1/2 :میلیون تن شمش فوالدی
بودجه مصوب فاز  2به همراه آبشیرین کن و زیرساختها 311 :میلیون یورو
هزیـنهکرد پـروژه فـاز  2تـا کنـون 199 :میلیون یـورو
تسهیالت ال سی 128 :میلیون یورو (صندوق توسعه ملی)
 26اردیبهشت ماه  1399راهاندازی کوره قوس الکتریکی و دستیابی به قوس اول
 9تیرماه  1399راهاندازی کوره پاتیلی ،سیستم غبارگیر ،حمل مواد و یکپارچهسازی آنها با کوره قوس الکتریکی و دستیابی به ذوب اول
 10مردادماه  1399راهاندازی ماشینهای ریختهگری پیوسته و دستیابی به تولید شمش
اشـتـغـالـزایـی مستقیم

 800نفر (افزایش مجموع اشتغال مستقیم مجتمع به  2,100نفر)

اشـتغالزایی غیرمستقیم

 6,400نفر (افزایش مجموع اشتغال غیرمستقیم مجتمع به  16,800نفر)
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امــام علــی (علیــه الســام) فرمودنــد :به طاعــت خدای ســبحان دســت نیابد
مگــر کســی کــه تالش کنــد و نهایــت کوشــش خــود را بــه کار گیرد.

مصاحبه

ارائه گزارش به مدیران بنیاد و هلدینگ کاوه پارس در بازدیدهای دورهای

باتوجهبه قرارگرفتن فاز  2روی مدار تولید ،برنامههای
آتی در حوزه بهرهبرداری چیست؟
برنامههای آتی شرکت احداث مدول سوم آهنسازی،
احداث کارخانه بریکت سازی و افزایش تولید
آب صنعتی با راهاندازی و بهرهبرداری از واحد RO1
آبشیرینکنهاست.
باتوجهبه افزایش ظرفیت تولید به  2میلیون و 400
هزار تن ،پیشبینی شما در زمینه تأمین کمبود آهن
اسفنجی چیست؟
باتوجهبه نیاز  3میلیونتنی سالیانه شرکت به آهن
اسفنجی ،پیشبینی احداث یک واحد تولید آهن
اسفنجی شده و نیاز فعلی از طریق تأمین از شرکتهای
داخلی در دست اقدام است.
عواملی که منجر به تحقق اهداف مدنظر از ابتدای
سال جاری تاکنون شده را تشریح بفرمایید؟
برنامهریزی مناسب ،پایش مداوم و تحت کنترل
بودن فرایندهای تولید و نت ،تالش و همکاری تمامی
واحدهای سازمان ،تأمین بهموقع و کیفی مواد اولیه و
قطعات یدکی موردنیاز واحد از جمله این عوامل بوده
است.
تاکنون چه رکوردهای شاخصی در حوزه بهرهبرداری
ثبت شده است؟
با اقدامات مؤثر صورتگرفته در سال جهش تولید،
شرکت فوالد کاوه جنوب کیش موفق شد در حوزه
تولید و بهرهبرداری رکوردهای روزانه و ماهیانه متعددی
را به ثبت برساند .تاکنون توانستهایم  5درصد از
برنامه تولید سال پیشی بگیریم و باتوجهبه روند تولید
امیدوار
و فعلی
راهانـدازی
تجربـه
بهرهبـرداری از فـاز یـک هستیم که تا پایان
سال ،رکورد تولید
باتوجهبـه میانگیـن سـنی
سالیانه واحدهای
پاییـن کارکنـان واحد سـبب
و
فوالدسازی
افزایـش اعتمادبهنفـس و
آهنسازی را ارتقا
مشـارکت آنـان در راهاندازی
دهیم .از جمله
فـاز  2فوالدسـازی شـد
رکوردهای شاخص
طی  9ماه اخیر ،رکورد تولید روزانه شمش با انجام 37
ذوب و تولید  6هزار و  290تن بوده است؛ همچنین در
بخش واحدهای احیاء مستقیم نیز رکورد تولید روزانه
 2هزار و  939تن در مدول  Aو  2هزار و  929تن در
مدول Bرا شاهد بودیم .همچنین در تولید ماهیانه
واحدهای احیاء نیز رکورد  159هزار و  150تن به ثبت
رسید.
پروژههای بهبود که تاکنون به مرحله اجرا رسید ،چه
نتایج و دستاوردهایی را به دنبال داشته است؟
از زمان شروع راهاندازی فاز یک فوالدسازی و مشارکت
کارکنان در امر راهاندازی واحد ،پروژههای مختلفی
با اهداف کوتاهمدت و بلندمدت از طریق تعامل
سازنده با شرکت سارایه بهعنوان صاحب تکنولوژی؛

در گفتگو با سرپرست معاونت بهرهبرداری مطرح شد؛

فوالدسازی
روی مدار رکوردشکنی

اشاره :در نیمههای سال جهش تولید ،پروژه فاز  2فوالدسازی
شرکت فوالد کاوه جنوب کیش بهعنوان یک طرح عظیم
صنعتی و با ابعاد ملی ،به همت متخصصان ایرانی روی
مدار تولید قرار گرفت .در مصاحبه پیش رو ،مهندس
سعید جهانی سرپرست معاونت بهرهبرداری شرکت
فوالد کاوه جنوب کیش به سؤاالت مطرح شده در
خصوص برنامههای این شرکت برای تأمین مواد اولیه،
رسیدن به ظرفیت اسمی فاز  2فوالدسازی و همچنین
رفع موانع و چالشهای موجود پاسخ گفته و مهمترین
برنامهها و دستاوردها را نیز تشریح کرده است.
امکانسنجی و منطبق با اهداف سازمان و توانمندیها
اجرایی و به نتیجه رسید .از جمله مهمترین نتایج
حاصل از اجرای پروژههای بهبود ،کاهش مصارف انرژی
و مواد اولیه ،بهبود شرایط ایمنی سایت ،کاهش تولید
آالیندههای محیطی ،کاهش هزینههای تولید و در
نهایت افزایش سودآوری کارخانه است.
روند رسیدن به تکمیل ظرفیت در فاز  1مسیری سریع
را طی کرد؛ چه برنامهای را برای تحقق تکمیل ظرفیت
فاز  2مدنظر دارید؟
در راستای تحقق اهداف سازمانی ،محدودیتهای
فراروی تولید فاز  2مشخص و اولویتبندی شده و
بهمنظور رفع موانع برنامهریزی صورت پذیرفته است؛
از مهمترین محدودیتهای فرارو میتوان به تأمین
کسری آهن اسفنجی تا زمان راهاندازی مدول سوم از
منابع مطمئن و با کیفیت مناسب ،تکمیل و تقویت
زیرساختهای انرژی (برق ،آب و گازهای صنعتی) اشاره
نمود که پروژههای آنها در دست اجراست.
آمادگی کارکنان و تجارب چندساله تولید چه تأثیری
در روند امروز کارخانهها دارد؟
تجربه راهاندازی و بهرهبرداری از فاز یک با توجه به
میانگین سنی و تجربه پایین کارکنان واحد سبب
افزایش اعتماد به نفس و مشارکت آنان در راهاندازی
فاز 2فوالدسازی شد ،این امر در شرایطی به ثمر رسید
که سوپروایزرهای خارجی به دلیل محدودیتهای
کرونا در شرکت حاضر نشدند .جوانان فوالد کاوه
جنوب کیش این تهدید را به فرصت تبدیل کرده و
با جلب اعتماد مدیران ارشد سازمان توانمندیهای
خود را به اثبات رساندند .با عزم و اراده و اعتماد به
نفس حاصل از راهاندازی فاز ،2مشکالت موجود در
حال مرتفع شدن و برنامههای تولید بهمنظور تحقق
ظرفیت اسمی گامبهگام در حال انجام است.
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8
گفتگو با مدیر اجرایی پروژههای شرکت فوالد کاوه جنوب کیش؛

جوانانی که فوالد را

در فاز  2آبدیده کردند
اشاره :رضا حیدری دریاسری مدیر اجرایی پروژههای
شرکت فوالد کاوه جنوب کیش است؛ او فارغ التحصیل
رشته عمران گرایش عمران دانشگاه آزاد واحد چالوس
سال  76است که اولین تجربه اجرایی خود را در دوران
سربازی و در عملیات احداث یکی از شهرکهای ناحیه
انتظامی گیالن پشت سر گذاشت .سپس در پروژه
ساختمان مرکزی متروی تهران و استادیوم 20هزار نفری
بندرعباس کسب تجربه کرد .مهم ترین بخش کارنامه
کاری این مهندس و مدیر اجرایی  45ساله ،حضور در
سه پروژه بزرگ احداث فوالد هرمزگان و فازهای  1و 2
فوالدسازی شرکت فوالد کاوه جنوب کیش است که
در تمامی فرآیندهای این پروژهها نقش آفرینی کرده
است و اکنون همزمان عضو هیات مدیره شرکت آهک
قلعه گنج نیز هست .خالصهای از گفتگوی یک ساعته
ما را با مهندس حیدری در خصوص ابعاد مختلف پروژه
فاز 2فوالدسازی شرکت فوالد کاوه جنوب کیش در متن
پیش رو ،میخوانید:

پــروژه فــاز  2فوالدســازی در مقایســه بــا فــاز  1دارای
چــه ویژگیهــای خاصــی بــه لحــاظ فنــی و اجرایــی
اســت؟
فــاز  2فوالدســازی از نظــر ســیویل آینــه فــاز  1اســت
امــا از لحــاظ تکنولــوژی و تجهیــزات جدیدتــر و بهروزتــر
(عمــده آن در  )CCMاســت کــه دارای پیچیدگــی
خاصــی اســت .فــاز  1بــرای تیــم جــوان طــرح و توســعه
شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش همچــون آزمایشــگاه
و مدرســهای بــود کــه آمــوزش دیدنــد ،کار را یــاد
گرفتنــد و تجربیــات خــود را در فــاز  2مــورد اســتفاده
قــرار دادنــد .حتــی در حیــن راهانــدازی و هنگامــی کــه
مشــکلی بــه وجــود میآمــد نیــازی بــه مراجعــه بــه
نقشــهها نداشــتند .مــا در تیــم خــود جوانانــی داریــم
کــه 30ســال دارنــد امــا دو پــروژه بــزرگ فوالدســازی
را تجربــه کــرده انــد .ایــن تجربیــات در کیفیــت کار و
کاهــش هزینههــای مربــوط بــه پروژههــا اثرگــذار بــوده
اســت.
در خصــوص برنامــه زمانبنــدی پــروژه بیشــتر توضیــح
میدهیــد؟ تــا چــه انــدازه منطبــق بــا برنامــه پیــش
رفــت؟
پــروژه فــاز  1ســال  92در زمــان ریاســت مهنــدس
فروزنــده در بنیــاد مســتضعفان شــروع شــد؛ و نظرشــان
ایــن بــود کــه همزمــان پــروژه فــاز 2هــم انجــام شــود
کــه بخــش زیــادی از ســیویل کارخانــه به عنوان اســاس
کار ســاخته شــد و در کوتــاه کــردن زمــان راه انــدازی

پــروژه کمــک کــرد .در مقطعــی بــه دلیــل مشــکالت
مالــی پــروژه متوقــف شــد یعنــی هیــچ فعالیتــی
صــورت نمیگرفــت .امــا قســمت بازرگانــی و تحویــل
متریــال از تامیــن کننــده خارجــی انجــام شــد.
پــروژه بــه صــورت جــدی ،در دو ســال گذشــته
ً
مجددا
کلیــد خــورد
و هلدینــگ
کاوه پــارس
همــه فشــار
و توانــش را گذاشــت و
شــرکت فــوالد کاوه جنــوب
کیــش نیــز بــه لحــاظ مالــی خــوب
مدیریــت کــرد بهطوریکــه طــی دو ســال
 50درصــد پیشــرفت فیزیکــی تــا زمــان
رســیدن بــه راه انــدازی کامــل انجــام شــد.
بنــده تجربــه مشــابهی در فــوالد هرمزگان داشــتم
کــه پشــت آن مجموعــه بزرگــی همچــون ایمیدرو
بــود کــه تــوان باالیــی داشــت .در شــرایط فعلــی
فکــر نمیکنــم در ایــران کســی بتوانــد ایــن رکــورد
را از نظــر زمانــی و بــه لحــاظ شــروع و پایــان
ســاخت کارخانــه از فــوالد کاوه جنــوب کیــش
بگیــرد.
چــه عواملــی طــی دو ســال اخیــر در موفقیــت و
ســرعت گرفتــن فرآینــد راه انــدازی پــروژه فــاز
 2موثــر بــود؟
آنچــه عملکــرد ایــن پــروژه را از ســایر نمونههای
مشــابه متمایــز میکنــد ،حضــور همــه ارکان
هلدینــگ و شــرکت در بــه ثمــر نشســتن
پــروژه بــود .حضــور هفتگــی مهنــدس اتابک
و نظــام آبــادی در محــل پــروژه بــه رونــد کار
ً
قطعــا
بســیار کمــک کــرد .ایــن پیگیریهــا
اثرگــذار بــوده اســت .از ســوی دیگــر ،تزریــق
نقدینگــی بــه موقــع و بــه انــدازه کافــی انجــام
شــد .در کل تجربــه فــاز  1و حمایتهــای مدیــران
هلدینــگ و مهنــدس دهاقیــن مدیرعامل شــرکت
و همچنیــن راهبــری مهنــدس سلماســی معــاون
طــرح و توســعه بــه عنــوان عوامــل موثــری در
کســب ایــن موفقیــت محســوب میشــود.
عــدم حضــور پیمانــکار خارجــی در پــروژه پــس
از شــیوع کرونــا چــه ســختیهایی ایجــاد کــرد
و چگونــه ایــن چالــش بــا موفقیــت پشــت ســر
گذاشــه شــد؟
مــا زمانــی کــه آمــاده میشــدیم کــه کارخانــه را
راهانــدازی کنیــم همــه گیــری ویــروس کرونــا در ایران
علنــی شــد .تــا قبــل از آن متخصصــان اســپانیایی
پــروژه حضــور داشــتند امــا پــس از ایــن همــه
گیــری بیمــاری ایــران را تــرک کردنــد .امــا در ایــن
بیــن ،شــانس بزرگــی کــه مــا آوردیــم ایــن بــود کــه

ارائه گزارش و همراهی با مهندس نظامآبادی

زمستان  1399شمـاره ششم سـال چـهـارم

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

امام جعفر صادق (علیه السالم) فرمودند :کسی که خود را برای روزی خانوادهاش
به زحمت میاندازد و کار میکند مانند رزمندهایست که در راه خدا می جنگد.

مصاحبه
و انجــام تغییــرات مدنظــر را توانســتیم عملیاتــی کنیــم
همزمــان در اســپانیا نیــز وضعیــت کرونــا وخیــم شــد و
تــا ایــن رضایــت فراهــم شــود.
محدودیتهایــی ســختی در کشورشــان اعمــال شــد که
در مســیر راه انــدازی کارخانــه بــا شــرایطی کــه توصیف
بازگشــت آنهــا بــه کشورشــان بــا تاخیــر مواجــه شــد .در
شــد ،چــه خطرهــا و ریســکهای مدیریتــی پــروژه را
همیــن شــرایط ریســکهای راه انــدازی کارخانــه بــدون
تهدیــد میکــرد؟
حضــور عوامــل خارجــی و توســط متخصصیــن ایرانــی
اولیــن خطــری کــه پــروژه را تهدیــد میکــرد ،ضــرر و
بــا هلدینــگ مطــرح شــد امــا تصمیــم اســتراتژیک
زیــان مالــی بــود کــه در صــورت مســلط نبــودن بــر رونــد
توســط هلدینــگ و بنیــاد گرفتــه شــد کــه مســیر را بــاز
کار راه انــدازی و وارد آمــدن خســارت بــه دســتگاه وارد
گذاشــتند ،بــه تیــم داخلــی اعتمــاد کردنــد و خودشــان
میآمــد .بــه عنــوان مثــال دســتگاهی مثــل ترانــس
نیــز مردانــه حمایــت کردنــد .هــر چنــد از طریــق ویدئــو
کــوره اگــر اتفاقــی بــرای آن میافتــاد،
کنفرانــس و اپلیکیشــنهای شــنیداری
و تصویــری از ناظریــن خارجــی نیــز بـرای تیـم جـوان شـرکت خســارت مالــی بســیار زیــاد بــه دنبــال
کمــک گرفتیــم .در طــول 5مــاه کــه فرصـت و نعمتـی فراهم شـد داشــت .دومیــن ریســک ،خطــرات
درگیــر راه انــدازی بودیــم هــر چنــد کـه بـا پذیـرش ریسـکها از جانــی بــرای نیــروی انســانی درگیــر کار
پروتکلهــا بــه طــور کامــل رعایــت طـرف مدیـران باالدسـتی ،بــود .اگــر پارامترهــای تجهیــزی بــه
میشــد امــا حــس نمیکردیــم کــه بـدون اتـکاء بـه حضـور اشــتباه وارد و تحهیــز منفجــر میشــد،
بــه دلیــل کرونــا بایــد بــا طمانینــه راه عوامـل خارجـی فرآینـد راه ممکــن بــود تلفــات جانــی داشــته
برویــم .هــر چنــد تجربــه ســختی بــود انـدازی خـط تولیـد را بـرای باشــیم .مورد ســوم ،حیثیتی بــودن کار
امــا بــرای تیــم جــوان شــرکت فرصــت اولیـن بار در کشـور رقم بزنند راه انــدازی بــرای پرســنل شــرکت فــوالد
کاوه جنــوب کیــش بــود کــه ممکــن
و نعمتــی فراهــم شــد کــه بــا پذیــرش
بــود در صــورت شکســت ،امیــد و انگیــزه آنهــا بــه
ریســکها از طــرف مدیــران باالدســتی ،بــدون اتــکاء بــه
ســرخوردگی و نامیــدی منجــر میشــد .حتــی در صنعــت
حضــور عوامــل خارجــی فرآینــد راه انــدازی خــط تولیــد را
فــوالد هــم قــدرت ریســک مشــابه از بیــن میرفــت .در
بــرای اولیــن بــار در کشــور رقــم بزننــد کــه بــا صحــت و
دوره راه انــدازی ،یکســری تجهیــزات تخریــب میشــود
ســامت کامــل عوامــل انجــام شــد.
کــه ممکــن اســت تامیــن آنهــا از تامیــن کننــدگان
بــا توجــه بــه اینکــه تیــم جــوان ایــن پــروژه میانگیــن
خارجــی در آن ســوی آبهــا زمانبــر شــود .در اوج شــیوع
ســنی زیــر  32ســال داشــته انــد ،تجربــه کار کــردن بــا
کرونــا کــه بــر نظــام ارتباطــات بیــن المللــی حاکــم بــود و
آنهــا چــه مزایــا و معایبــی در روند پروژه داشــته اســت؟
همچنیــن محدودیــت تحریمهــا کــه همیشــه گریبانگیر
کار بــا ایــن تیــم جــوان در کل مزیــت محســوب میشــد
آن بودهایــم ،گزینههــای زیــادی توســط بازرگانــی پــروژه
و کار کــردن بــا آنهــا لذتبخــش بــود .انــرژی یــک عــده
و شــرکت بــا خریــد خارجــی تامیــن شــد تــا رونــد کار بــا
جــوان بــا انجــام بــدون نقــص کار همــراه شــد کــه
تاخیــر مواجــه نشــود؛ ایــن مــورد اتفاقــی بزرگــی بــود
بــدون کوچکتریــن خطایــی کارشــان را انجــام دادنــد.
ً
کــه ممکــن اســت کمتــر بــه چشــم بیایــد.
واقعــا کمتریــن چالــش را در زمــان راه انــدازی بــا نیروهــا
موفقیــت شــرکت ایرانــی پــارس ســارایه در راه انــدازی
داشــتیم کــه علیرغــم شــور جوانــی و مقایســهها و
فــاز 2بســیار چشــمگیر بــود .چــه دســتاوردی در ایــن
اختالفاتــی کــه ممکــن اســت اتفــاق بیفتــد ،امــا درک
زمینــه حاصــل شــده اســت؟
باالیــی از کار داشــتند و بســیار پختــه عمــل کردنــد.
ً
مســلما کار کــردن بــا شــرکتهایی کــه تجربــه نصــب
چــه بهبودهایــی در فــاز 2در مقایســه بــا فــاز  1حاصــل
تجهیــزات فوالدســازی را دارنــد ،آســانتر اســت .در فــاز
شــد؟
یــک ،شــرکت پــارس ســارایه زیــر ســایه شــرکت خارجــی
خوشــبختانه ایــن فرصــت بــه دســت آمــد کــه در زمــان
ســارایه قــرار داشــت کــه هیــچ وقــت اجــازه داده نشــد
اجــرای پــروژه فــاز  2ارتبــاط مداومیبــا تیــم تولیــد
کــه توانمنــدی واقعیــش را بشناســد امــا بــا تصمیــم
و بهــره بــردار فــاز  1داشــتیم و نقطــه نظــرات آنهــا را
مدبرانــه مهنــدس اتابــک در پــروژه فــاز  2باعــث شــد
در جلســات هفتگــی راجــع بــه عملکــرد کارخانــه و
تــا بــه عنــوان یــک شــرکت مســتقل و نصــاب راهانــدازی
تجهیــزات مــورد بهــره بــرداری ،میگرفتیــم و در رونــد
پــروژه موفــق عمــل کنــد .هــر چنــد نفراتــی کــه در فــاز 1
اجــرای پــروژه و همچنیــن مــوارد مربــوط بــه تکنولــوژی
بودنــد ،در پــروژه فــاز 2حضــور نداشــتند.
دســتگاهها و تجهیــزات مدنظــر قــرار میدادیــم.
بــرای اندوختــن ایــن تجربــه هزینــه دادیــم .بخشــی از
در بحــث بهبــود عملکــرد و ایمنــی عوامــل کار هــم
ایــن تجربــه در ذهــن آدمهاســت کــه باید مستندســازی
هماهنگیهــای الزم بــا تیــم بهــره بــردار صــورت گرفــت.
و ذخیــره شــود .االن میتــوان روی شــرکت پــارس
در حــال حاضــر ،شــاهد رضایــت بیشــتر بهــره بــردار
ســارایه بــه عنــوان یــک شــرکت نصــاب حســاب بــاز
در فــاز  2نســبت بــه تجربــه فــاز قبلــی در خصــوص
کــرد و امیدواریــم بتوانــد ایــن تجربــه موفــق خــود را در
مکانیزمــی کــه در اختیــار تیــم تولیــد قــرار دارد،
پــروژه اکســیژن پلنــت هــم ادامــه دهــد.
هســتیم .در کل بــاالی  90درصــد از خواســتههای آنهــا
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منابــع انســانی کــه در پــروژه فــاز 2تقویــت شــده انــد،
ســرمایه بزرگــی بــرای شــرکت محســوب میشــوند.
تعــدادی از چهرههــای شــاخص ایــن پــروژه را معرفــی
میکنیــد؟
هزینــهای کــه شــرکت فــوالد کاه جنــوب کیــش بــرای
پــرورش نیروهــا پرداخــت کــرده ،االن بــه ثمــر نشســته
اســت و اوج ایــن ثمــر دادن در زمــان راه انــدازی بــه عینــه
نمــود پیــدا کــرد .مــا تیــم بزرگــی نبودیــم امــا از آنجایــی
کــه اعضــای ایــن تیــم همــت بزرگــی داشــتند ،کار را در
زمــان کوتــاه ممکــن کردنــد .تعــدادی از آنهــا کارشــان را
در شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش شــروع کردنــد امــا
االن بــا کســب تجربههــای ارزشــمند ،شــرکتهای زیــادی
دنبــال آنهــا هســتند کــه البتــه همــه بــا پایبنــدی در
شــرکت در حــال فعالیــت هســتند.
شــاخص تریــن آنهــا مهنــدس کیوانــی اســت کــه آدم
بــی ســروصدا و ســاکتی اســت امــا شــرکت ســارایه
را در بخــش راه انــدازی بــه شــگفتی واداشــت .آقــای
کیوانــی ریاســت مکانیــک و پایپینــگ پروژههــا را
بــر عهــده داشــت امــا بــه دلیــل اشــراف بــه زبــان
انگلیســی هماهنــگ کننــده اصلــی شــرکت  SKSدر پــروژه
راهانــدازی بــود .در بخــش مکانیــک نیــز آقــای اهللیــاری
از چهرههــای شــاخص اســت و آقایــان محمــودی ،علــی
یــاری و پوراحمــد خــوش نیــز درخشــیدند .در بخــش
بــرق اعضــای تیــم شــمار زیــادی نداشــتند کــه آقایــان
مجــرد ،فرهمنــد ،اســام پنــاه و حمــزهای از جملــه آنهــا
بــود و همــکاران شــرکت ســامیک نیــز کنــار مــا بودنــد که
جــا دارد از مهنــدس نــوری مدیرعامــل ایــن مجموعــه و
مهنــدس قربانــی و همچنیــن آقــای مالکاظمــی نــام ببرم.
نفــرات دیگــری نیــز از بخشهــای دیگــر بــه تیــم اضافــه
کردیــم کــه آقــای مویــدی از جملــه نیروهــای دفتــر فنــی
بــود کــه خــوش درخشــید و چهــره شــد.
تلــخ تریــن و شــیرین تریــن خاطــرهای کــه از فــاز  1و  2به
یــاد داریــد ،را بیــان میکنیــد؟
شــیرین تریــن لحظــه زمــان افتتــاح پــروژه کــه نتیجــه
زحماتتــان را میبینیــد .تلــخ تریــن خاطــرات هــم اتفاقات
مربــوط بــه عوامــل نیــروی کار بــود کــه منجــر بــه حادثــه
بــرای برخــی نفــرات شــد.
در بخــش پایانــی ســواالت ،اگــر نکتــه و توضیحاتــی
باقــی مانــده اســت ،مطــرح بفرماییــد؟
بــه ثمــر نشســتن ایــن پــروژ ه مرهــون کســانی اســت کــه
زحمــت زیــاد کشــیدند .آقایــان بنــی اســدی ،مهنــدس
هراتــی ،ابراهیمــی و همچنین مهندس لقمانی در شــرکت
مهندســی ســامیک از جملــه آنها هســتند .آقــای مهندس
سلماســی بــه عنــوان ســکاندار طــرح و توســعه بــرای
انجــام پــروژه فوالدســازی شــب و روزهــای زیــادی پشــت
ســر گذاشــته اســت .آقایــان مهنــدس اتابــک ،مهنــدس
نظــام آبــادی و مهنــدس دهاقیــن هــم بــه عنــوان حامیان
همیشــگی پــروژه یاریگــر تیــم اجرایــی بودنــد که جــا دارد
شــخصا از آنهــا نیــز تقدیــر و تشــکر کنــم.

ارائه گزارش مهندس حیدری در بازدیدهای مهندس فتاح و دیگر مدیران بنیاد طی چند سال اخیر

زمستان  1399شمـاره ششم سـال چـهـارم
امام علی (علیه السالم) فرمودند :یکی از عوامل محرومیت سستی در کار
است.
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میالد باقری متولد سـال  1365اولین تجربه خود را در
سـال  88در شـرکت ایتریتک به عنوان پیمانکار اصلی
مجتمع فوالد هرمزگان پشت سـرگذراند .در این دوره،
حضور در پروژههای آبشـیرین کن ،سیسـتم جداسازی
هـوا (اکسـیژن پلنت) و همچنین عملیات نصـب و راه
انـدازی واحـد فوالدسـازی ایـن مجتمـع را در کارنامـه
خـود دارد .باقـری تیرمـاه سـال 92بـه پـروژه فـاز یک
فوالدسـازی شـرکت فوالد کاوه جنوب کیش پیوسـت
و بـه مـوازات بهـره بـرداری از ایـن پـروژه در سـال ،95
در پـروژه فاز  2نیـز به عنوان مدیر
پـروژه نقشـی کلیـدی ایفا
کـرده اسـت .در متـن
پیـش رو خالصـهای از
گفتگوی دوسـاعته ما
را بـا ایـن مدیـر جوان
پروژه فوالدسـازی فاز2
میخوانید.

مصاحبه
در گفتگو با میالد باقری مدیر جوان پروژه فاز  2فوالدسازی عنوان شد:

شکست تحریم و کرونا با خلق حماسه پوالدین
مهمتریــن ویژگــی پــروژه فــاز  2در
مقایســه بــا فــاز یــک چیســت؟
تجربــه بــا ارزش فــوالد کاوه
جنــوب کیــش در فــاز 2ایــن بــود
ً
صرفــا کارفرمــا نبــود بلکــه بــه
کــه
عنــوان متولــی اصلــی کار نقــش
پیمانــکار  EPCپــروژه را ایفــا
میکــرد یعنــی هــم در بخــش
طراحــی ،هــم در زمینــه
تامیــن تجهیــزات و هــم در
بخــش اجــرا متولــی بــود؛
بــه همیــن خاطــر انتقــال
دانــش بــه شــکل کاملتــری
انجــام شــده اســت کــه ایــن
امــر عــاوه بــر ســرعت بخشــی بــه
رونــد پــروژه منجــر بــه ایــن شــد کــه در
فــاز  2اصالحــات و بهینــه ســازیهای زیــادی
صــورت پذیــرد.
ویژگــی مهــم دیگــر تحقــق اســتراتژیهای صحیــح
تدویــن شــده از ســوی بنیــاد مســتضعفان در مــدت
زمــان کوتــاه توســط نیروهــای جوان شــرکت فــوالدکاوه
جنــوب کیــش اســت.
چــه تکنولوژیهــای خــاص و ویــژه ای در پــروژه فــاز 2
مــورد اســتفاده قــرار گرفته اســت؟
اســاس تکنولــوژی مــورد اســتفاده یکــی اســت امــا
بخشهــای مختلــف هــم از نظــر تکنولــوژی و هــم
کارایــی بهبــود یافتــه انــد .شــاخص تریــن بهبودهــا از
لحــاظ فنــی اســتفاده بهینــه از فضاهــا ،متریــال و مــواد
بــود .در بحــث کــوره ،ترانــس اصلــی کــوره ،سیســتم
اتوماســیون ،سیســتم ابــزار دقیــق و خــط ریختــه گــری،
جرثقیلهــای ســقفی و سیســتم آبرســانی بهبودهــای
زیــادی داشــته ایــم .همــه ایــن بهبودهــا بــا تکیــه بــر
تجربــه فــاز 1تیــم  SKSو همچنیــن حمایــت مدیــران
کالن شــرکت صــورت گرفتــه اســت.
در پایــان ســال  98کــه ماههــای پایانــی منتهــی بــه
زمــان راه انــدازی بــود ،اعمــال مجــدد تحریمهــا و
گســترش شــیوع ویــروس کرونــا موجــب عــدم حضــور
نیروهــای پیمانــکاران خارجــی در محــل پــروژه شــد
کــه بــا شــروع راه اندازیهــای اصلــی فــاز 2مواجــه
شــد .در زمینــه ارتبــاط بــا پیمانــکاران در زمــان راه
انــدازی بــا چــه چالشهایــی مواجــه شــدید و چگونــه
بــر مشــکالت فائــق آمدیــد؟
بیشــتر چالــش مــا در ارتبــاط از راه دور بــا خارجیهــا
در موضوعــات تکنیــکال بــود .در بخــش ترانــس پســت
اصلــی و  SVCبــا چینیهــا همــکاری داشــتیم کــه

اختــاف زمانــی ،مشــکالت ارتبــاط زبانــی و مســیرهای
ارتباطــی چالــش آفریــن بــود SVC .در صنعــت
فوالدســازی یــک تکنولــوژی «های-تــک» اســت و بــرای
راه انــدازی و برنامــه نویســی آن نیازمنــد ســناریوهای
خاصــی اســت کــه ایــن امــر بــا تجربــه ارزنــده تیــم
توســعه و بهــره بــرداری واحــد  SVCانجــام پذیرفــت.
امــا چالشهایــی همچــون مشــکل دسترســی
چینیهــا بــه نــرم افزارهــای ارتباطــی مثــل اســکایپ
داشــتیم کــه کار را مشــکل تــر و ســخت تــر کــرده بــود؛
در بحــث ارتبــاط بــا نیروهــای فنــی آنهــا بــه دلیــل
تســلط نداشتنشــان بــه زبــان انگلیســی بــا واســطه
مترجــم بایــد ارتبــاط میگرفتیــم و اختــاف زمانــی
 6تــا  8ســاعته نیــز شــرایط را پیچیــده تــر میکــرد.
کار مــا از حــدود ســاعت  4صبــح شــروع میشــد و بــا
مشــقتهای زیــاد تــا آخــر شــب ادامــه مییافــت.
در حوزههــای دیگــر ،بــا شــرکتهای اروپایــی کــه
مســئول بخشهــای اصلــی و آبرســانی بودنــد ارتبــاط
داشــتیم .همــان مشــکالتی کــه در بحــث ارتبــاط از را
دور بــا چینیهــا داشــتیم ،بــا ســایر پیمانــکاران نیــز
وجــود داشــت.
در بحــث سیســتم اتوماســیون صنعتــی و احتمــال
حمــات ســایبری هــم نمیتوانســتیم بــه طــور کامــل
سیســتم را در اختیــار شــرکتهای خارجــی قــرار
دهیــم ،امــا بــا اســتفاده از سیســتمهای فداشــونده
ایــن امــکان فراهــم شــد .بحــث مشــکالت مربــوط بــه
ســرعت اینترنــت هــم در رونــد ارتباطــات از راه دور
خلــل ایجــاد میکــرد.
عــاوه بــر مشــقتهای هماهنگــی بــا شــرکتهای
خارجــی ،ســاعت کار از چهــار صبــح تــا  11شــب طــول
میکشــید و فشــارهای روانــی ناشــی از کرونــا کــه از
ســوی خانــواده همــکاران نیــز صــورت میگرفــت،
مســئولیت مــا را ســنگین تــر میکــرد.
اوایــل کار شــکل هماهنگیهــا بــا تیمهــای خارجــی
ســخت بــود امــا در ادامــه یــک فضــای کار جهــادی
شــکل گرفــت و کار حیثیتــی شــده بــود .الزم بــه ذکــر
اســت تیــم توســعه در اوج کار در مقایســه بــا تیمهــای
مشــابه در کشــور دارای یــک پنجــم نفــرات بــود کــه
ایــن محدودیــت ،معایــب و مزیتهــای خــاص خــود
را نیــز دارد.
یکــی از تصمیمهــای ارزنــده و راه گشــا ،فازبنــدی
بخــش راه انــدازی بــود؛ فــاز اول  ،ARCفــاز دوم  Meltو
فــاز ســوم راه انــدازی کامــل کارخانــه بــود کــه موجــب
جلوگیــری از فرسایشــی شــدن کار و کاهــش فشــار
روانــی میشــد .ایــن فازبنــدی ،نقطــه عطــف و اصلــی
تریــن اســتراتژی بــود کــه هــم از شــرکتهای پشــتیبان

همراهی با مدیران و کارشناسان سارایه و کارشناسان بانک توسعه صادرات
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مصاحبه
و مدیــر همــه ایــن بــاور را داشــتند کــه 100درصــد
بــا ارتبــاط از راه دور بهــره بــرداری کامــل صــورت گرفــت
میتوانیــم در راه انــدازی موفــق شــویم .پیــش بینــی
و هــم اینکــه انتقــال دانــش بــه صــورت چشــمگیری
شــرکتهای خارجــی بــرای راه انــدازی ،برنامــه زمانــی
انجــام شــد.
حــدود  9مــاه بــود امــا بــا کار جهــادی و اعتمــاد
راه انــدازی کل پــروژه بــدون حضــور عوامــل شــرکت
مدیــران ،مــا در کمتــر از چهــار مــاه بــه ایــن هــدف
صاحــب تکنولــوژی و قرارگیــری آنهــا در مــدار از لحــاظ
دســت پیــدا کردیــم.
روانــی تــرس ایجــاد میکــرد و اگــر اتفاقــی بــرای
لحظــات راه انــدازی ،دیــدن آرک کــوره ،ذوب،
تجهیــزات میافتــاد ،دچــار تاخیــر زیــاد و جبــران ناپذیــر
ریختهگــری و  ..همــه شــیرین خاصــی داشــتند امــا
در پــروژه میشــدیم امــا ایــن ریســک پذیرفتــه شــد.
آرک کــوره چــون اولیــن تابوشــکنی بــود ،برجســته
حمایــت و اعتمــاد مدیــران ارشــد بــه تیــم جــوان پــروژه
تریــن خاطــره بــرای ماســت و از لحــاظ روحــی و روانــی
بــا میانگیــن ســنی 30تــا  35ســال ،تــوان و پشــتکار
اثرگــذاری ویــژه ای داشــت .خــارج شــدن همزمــان
همــکاران و تجربــه ای کــه از فــاز 1وجــود داشــت ،باعــث
شــش بیلــت از شــش خــط در ذوب اول و پاتیــل اول،
موفقیــت کار شــد .شــرکت خارجــی بــاور نمیکــرد بــا
از زیباتریــن صحنههایــی بــود کــه شــکل گرفــت.
توجــه بــه حجــم داده ای کــه ارایــه میکردنــد ،چگونــه
همچنیــن در دوران شــیوع کرونــا کــه همــه دنیــا
فــاز دو را وارد مــدار کــرده ایــم.
خــودش را قرنطینــه کــرده بــود ،دیــدن صحنههایــی کــه
آیــا بــا تکیــه بــر تجربیــات بــه دســت آمــده در ایــن
همــه ارکان پــروژه فوالدســازی شــوق بــرای کار کــردن
پــروژه ،ایــن بــاور و توانمنــدی حاصــل شــده کــه
بــدون تــرس از ابتــا بــه کرونا(البتــه بــا رعایــت کلیــه
طراحــی یــا ســاخت یــک کارخانــه فوالدســازی توســط
پروتکلهــا) و شــبانه روزی داشــتند یکــی دیگــر از
متخصصــان ایرانــی عملیاتــی شــود؟
ً
زیباتریــن صحنههــای روزمــره بــود.
قطعــا در صــورت حمایــت و نــگاه ویــژه بــه ایــن
شـما بـه دلیل نـوع کارتان تجربـه ارتباط با کارشناسـان
موضــوع ،امــکان تحقــق آن در کشــور وجــود دارد
خارجـی را در جلسـات و سـایت داشـتید .درک آنهـا از
چراکــه در فــاز دوم فوالدســازی فــوالدکاوه جنــوب
فرهنـگ مـا ایرانیهـا چـه بود؟
کیــش بــه شــکلی ایــن اتفــاق افتــاد.
عوامــل خارجــی حاضــر در پــروژه از ملیتهــای مختلفــی
افــراد شــاخصی کــه در فــاز 2نقــش آفریــن بــوده انــد
بودنــد و عمــده آنهــا بــرای بــار اول بــه ایــران آمــده
را معرفــی میکنیــد؟
بودنــد .بــرای بهــره وری بیشــتر ،ارتبــاط دوســتانه
نــام بــردن خیلــی ســخت اســت؛ زیــرا همــه افــراد در
بــا آنهــا برقــرار کردیــم .نگرششــان ایــن بــود کــه تــا
واحدهــای مختلــف اعــم از اجــرا ،بازرگانــی و پشــتیبانی،
فــرودگاه امــام خمینــی(ره) یــک تصــور از ایــران داشــتند
دفتــر فنــی ،برنامــه ریــزی و کنتــرل پــروژه معاونــت
طــرح و توســعه نقشــی کلیــدی ایفــا دیدن صحنههایی که همه و بعــد از فــرودگاه تصورشــان چیــز
دیگــری شــده بــود.
کردنــد.
ارکان پروژه فوالدسازی شوق
فرهنــگ ایــران برایشــان بــا مهمــان
پــروژه فــاز  2بــا محوریــت اصلــی
برای کار کردن بدون ترس از
نــوازی همــراه بــود و حتــی تعــدادی
معاونــت طــرح و توســعه و کمــک
ابتال به کرونا (البته با رعایت
از آنهــا در ســفرهای بعــدی شــان
کلیــه واحدهــای دیگــر ســازمان شــامل
پروتکلها) و شبانه روزی
بــا خانــواده بــه ایــران ســفر کردنــد.
بهــره بــرداری ،مالــی ،پشــتیبانی ،اداری،
حراســت ،شــرکت مشــاور و کلیــه داشتند یکی دیگر از زیباترین خیلــی از آنهــا بــه دلیــل نــوع ارتبــاط
صحنههای روزمره بود
دوســتانهای کــه برقــرار شــده بــود،
پیمانــکاران در بخشهــای مختــف
هماننــد تیــم ایرانــی بصــورت جهــادی و بــا انگیــزه بــاال
مهندســی ،تامیــن و اجــرا بــه ســرانجام رســید.
کار میکردنــد.
جــا دارد یــاد و تشــکر کنیــم از همــه افــرادی کــه
بیشــتر درگیــری و چالــش مــا بــا شــرکتهای خارجــی
نقــش کلیــدی در پــروژه فــاز  2داشــتند و بــه دالیلــی
ً
همســو کــردن آنهــا بــا برنامــه و نیازهــای خودمــان
قطعــا تــاش
در زمــان راه انــدازی کنــار مــا نبودنــد امــا
بــود زیــرا اســتراتژی مــا ایــن بــود کــه روی اکثــر
و پیگیریهــای آنهــا در زمــان شــروع پــروژه و عملیــات
قســمتهایی کــه توانمنــدی راه انــدازی آن وجــود
نصــب در ایــن موفقیــت بــی تأثیــر نبــوده اســت.
داشــت ،تیــم شــرکت  SKSعمل کنــد (ماننــد FES،MHS
تلــخ تریــن و شــیرین تریــن لحظــات پــروژه مربــوط بــه
و بخشهــای زیــادی از سیســتم کــوره و ریختــه گــری)
چــه مرحلــه ای از رونــد کار بــوده اســت؟
و شــرکتهای خارجــی در بخشهایــی ورود کنــد کــه
در مــورد خاطــرات تلــخ ،شــاید مــواردی وجــود داشــته
انتقــال دانــش فنــی صــورت بگیــرد .تعاملــی کــه بــا
باشــد کــه مربــوط بــه همــان مقطــع زمــان کار ،در
ایــن شــرکتها شــکل گرفــت ،یــک تجربــه شــاخص
همــان روز یــا هفتــه بودنــد و االن مــورد خاصــی در
بــود.
ذهنــم باقــی نمانــده اســت .امــا شــیرینترین بخــش
در بحــث راه انــدازی بــدون حضــور نیروهــای خارجــی
کار عــاوه بــر موفقیــت آمیــز بــودن تســتها ،ایــن
چــه دســتاوردهایی حاصــل شــده اســت؟
بــود کــه تمامــی عوامــل از کارگــر ،کارشــناس ،رییــس

مهمتریــن دســتاورد ،اعتمــاد و بــاوری بــود کــه در تیــم
جــوان شــکل گرفــت؛ دســتاورد دیگــر ،انتقــال دانــش
بــه شــکلی وســیع بــود کــه بــا موفقیــت انجــام شــد و
بــه خوبــی مــورد اســتفاده قــرار گرفــت.
اســتراتژی کلــی ایــن بــود کــه بــه صــورت پله پلــه پیش
برویــم .در راه انــدازی واحــد ریختــه گــری کار خیلــی
ســریع پیــش رفــت .یکــی از نقــاط قــوت راه انــدازی،
وجــود نیروهــای توانمنــد بهــره بــرداری و همچنیــن
عملیــات نصــب درســتی بــود کــه بــا موفقیــت انجــام
شــده بــود و راه انــدازی بــدون دردســری را تجربــه
کردیــم؛ بــه گونــه ای کــه هیــچ حادثــه نگــران کننــدهای
بــرای تجهیــزات نداشــتیم؛ اتفاقاتــی هــم اگــر پیــش
آمــد ،خیلــی کوچــک و معمــول بــود.
عــاوه بــر کیفیــت نصــب ،تجهیــزات خریــداری شــده
هــم از برندهــای معتبــر انتخــاب شــده بودنــد و دارای
اســتانداردهای جهانــی بودنــد.؛ ایــن عوامــل نشــان
میدهــد کــه زنجیــره بــه درســتی هدایــت شــده اســت.
راه انــدازی یــک واحــد فوالدســازی  1.2میلیــون تنــی
نــه تنهــا در ایــران بلکــه در کشــور اســپانیا و در نزدیکــی
شــرکت ســارایه کــه صاحــب تکنولــوژی آن نیــز هســت،
کار آســانی نیســت؛ چــه برســد بــه اینکــه بــدون حضــور
عوامــل خارجــی ،ایــن عملیــات اتفــاق بیفتــد.
در بخــش پایانــی ســواالت ،اگــر حــرف یــا نــکات
ناگفتــه ای باقــی مانــده ،مطــرح بفرماییــد؟
ً
واقعــا
ســاخت کارخانــه فوالدســازی در دو فــاز  1و 2
تصمیــم درســتی بــوده اســت کــه خــارج از مزایــای
اقتصــادی کــه بــه همــراه داشــت باعــث شــد تــا
نیروهایــی جــوان در فــاز 1پــرورش و رشــد پیــدا کننــد و
از تجربــه آنهــا در فــاز  2بــه درســتی اســتفاده شــود.
انتخابهــای درســت و اســتفاده از پیمانــکاران موفــق
فــاز یــک نیــز در موفقیــت پــروژه اثرگــذار بــود.
یکــی دیگــر از عوامــل موفقیــت ایــن پــروژه ،حمایــت
همــه جانبــه و ویــژه مدیــران ارشــد بنیــاد مســتضعفان،
هلدینــگ کاوه پــارس و هیئــت مدیــره و مدیرعامــل
فــوالدکاوه جنــوب کیــش بــوده اســت .همچنیــن
راهبــری و تجربــه ارزنــده معــاون طــرح و توســعه در
بکارگیــری و اعتمــاد بــه تیــم جــوان منجــر بــه تحقــق
ایــن موفقیــت شــد.
تجربــه گرانبهــای بــه جامانــده از دوران نصــب و
راهانــدازی فــاز  2فوالدســازی نتیجــه تــاش و همــت
جمعــی بــود کــه علیرغــم تمــام فشــارهای اســتخوان
خردکــن ،امیدوارانــه و مصمــم بــه برنامــه خــود
متعهــد بودنــد و همیــن نــوع تالشهــا و پایبنــدی
بــه تعهــدات ،موجــب رشــد و آبادانــی کشــور عزیزمــان
هســتند .کشــور مــا توانایــی و شایســتگی بهبــود
شــاخصهای موفقیــت و رفــاه را دارد .امیــدوارم
همــه عوامــل شــکل دهنــده آن ،صادقانــه متعهدانــه و
براســاس تخصصهایشــان دســت بــه دســت هــم داده
و کشــور عزیزمــان را بــه جایــگاه شایســته اش برســانند.

ارائه گزارش مهندس باقری در بازدیدهای دورهای و هفتگی مهندس اتابک طی چند سال اخیر
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مهندس حمیدرضا سلماسی معاون
محترم طرح و توسعه و عضو هیات مدیره
شرکت فوالد کاوه جنوب کیش امروز
تجربه مدیریت دو دوره کامل احداث و
راهاندازی موفقیتآمیز فوالدسازی را در
کارنامه خود دارد ،توفیقی که شاید کمتر
کسی به این قوت در دوران کاری خود
دست یافته باشد.
ثبات مدیریتی پروژه فاز یک و دو که
راهبرد بنیاد مستضعفان و هلدینگ کاوه
پارس بوده است موجب شده تا کارگروه
مثال زدنی طرح و توسعه شرکت فوالد
کاوه جنوب کیش سرفرازانه از این دو
پروژه عظیم که با دو دوره تحریم و شرایط
سخت کرونا همزمان بود ،از تمام روزهای
سخت عبور کند.
این تصویر یادآور عملیات موفقیتآمیز
نخستین آرک فاز  2فوالدسازی است
که جا داشت این خاطره مزین به حضور
مهندس اتابک ،مهندس دهاقین و
مهندس جهانی در این عکس یادگاری
نیز میشد.

مقـام معظـم رهبـری (مـد ظله العالـی) فرمودنـد :ایـن کاری که شـما کارگران
بـرای توسـعه و پیشـرفت کشـور میکنیـد ،یک عبـادت قطعی اسـت.

گزارش تصویری افتتاحیه فاز 2
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امــام محمدتقــی (علیــه الســام) فرمودنــد :کســی کــه ســازش و مــدارا بــا
مــردم را رهــا کنــد ،ناراحتــی بــه او روی مــیآورد.
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تصاویر زمینی روند پیشرفت فاز  2فوالدسازی کاوه جنوب کیش
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مروری بر عملکرد هشت ماهه  99فوالد کاوه جنوب کیش؛

درخشش "کاوه"

در قله تولید و توسعه

شـرکت فـوالد کاوه جنـوب کیـش هشـت ماهـه سـال
 99را بـا کسـب دسـتاوردها و کارنامهای پربـار در حوزه
تکمیـل طرحهای توسـعهای و افزایـش تولید و فروش
سـپری کـرد؛ بـه گونـهای کـه پـس از سـا لها تلاش و
پشـتکار مدیـران و کارکنـان ایـن شـرکت ،در شـرایطی
کـه بخشهـای اقتصادی کشـور به ویـژه صنعت فوالد
درگیـر محدودیتهـا و چالشهـای مختلفـی همچـون
تحریمهـا و گسـترش ویـروس کرونـا بود ،پـروژه فاز 2
فوالدسـازی بـا تکیـه بـر توانمنـدی متخصصـان ایرانـی
و بـدون حضـور کارشناسـان خارجـی ،وارد مـدار تولیـد
شـد کـه دسـتاوردی بـزرگ بـرای صنعـت فـوالد کشـور
محسـوب میشـود .در حـوزه تولیـد ،نیـز رکوردهـای
جدیـدی بـه ثبت رسـید.
رکوردهای تولید
در دوره هشـت ماهه سـال  ،99بیـش از 823هزار تن
شـمش بیلـت در این مجتمـع فوالدی تولید شـد و در
آبانمـاه رکـورد تولیـد ماهیانه بـا 138هـزار و  847تن
بـه ثبـت رسـید .كارخانـه فوالدسـازی در زمینـه تعداد
ذوب و تنـاژ شـمش توليدی رکوردشـکنی کـرد و تولید
روزانـه آن از  ۳۴ذوب ،همـراه بـا توليـد  ۵،۸۱۵تن در
 ۱۴آبانمـاه بـه رکورد جدیـد  ۳۷ذوب و تناژ  ۶،۲۹۰تن
در  ۲۹آبانمـاه  ۹۹جابجا شـد.
در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی صورت گرفت؛

تامین مخزن اکسیژن بیمارستان
شهید محمدی بندرعباس توسط
شرکت فـوالد کـاوه جنوب کیـش

شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش در راســتای ایفــای
مســئولیتهای اجتماعــی خــود یــک مخــزن اکســیژن

امام علی (علیهالسالم) فرمودند :کرامت زاییده بلند همتی است.

اخبار شرکت

در واحـد احیـاء نیـز یـک میلیـون و 142هـزار تـن آهن
اسـفنجی طـی مـدت هشـت ماهـه بـا ثبـت رکوردهای
متعـدد تولیـد شـد .بـه دنبـال كسـب موفقيتهـای
پياپـی در نیمههـای سـال جهـش تولیـد ،ركـورد توليد
ماهيانـه آهـن اسـفنجی کـه پیشـتر در شـهریورماه بـه
میـزان ۱۵۸هـزار و ۲۶۲تن ثبت شـده بـود ،در ماه آبان
بـا توليـد ۱۵۹هـزار و 150تـن جابجـا شـد .در همیـن
مـاه ،همچنیـن ركـورد توليـد ماهيانـه مـدول  Aبـا
تولیـد 83هـزار و  311تن شکسـته شـد .تولیـد 5هزار
و  809تـن آهـن اسـفنجی در تاریـخ دوم آذرمـاه ،99
تولیـد 2هـزار و  919تـن در مـدول  Aدر  26آبـان ماه و
همچنیـن تولیـد 2هزار و  920تـن در تاریخ اول آذرماه
 99از جملـه رکوردهـای تولیـد روزانـه واحـد احیـاء بـه
شـمار میرود.
در دوره زمانی هشـت ماهه سـال جـاری463 ،هزار تن
شـمش به بازارهای بین المللی صادر شـد و 337هزار
تـن شـمش در بـازار داخلی بـه فروش رسـید .در تاریخ
20مهرمـاه ،بـا فـروش 7هـزار و  513تـن شـمش ،یک
رکـورد جدیـد در ایـن رابطه به ثبت رسـید.
فاز  2فوالدسازی؛ شکستن حصر تحریمها
در نیمههـای سـال جهـش تولیـد بـا قـرار گرفتـن فـاز
 2فوالدسـازی در مـدار تولیـد ،بـرای نخسـتین بـار در
کشـور یـک خـط تولیـد فـوالدی ،بـه صـورت کامـل ،به
دسـت متخصصـان ایرانـی تکمیـل و راه انـدازی شـد
و ایـن موفقیـت بـزرگ در شـرایطی بـه دسـت آمـد
کـه کشـور و صنعـت فـوالد ایـران ،بـا شـدیدترین و
سـختترین تحریمهـای خارجـی مواجـه بـوده اسـت.

بـا ایـن اقـدام حصـر تحریمهـا بـا تکیـه بـر توانمنـدی
داخلـی شکسـته شـد.
بهـره بـرداری از فـاز  2شـرکت فـوالد کاوه جنوب کیش
بـا ظرفیـت یـک میلیـون و 200هـزار تـن عالوهبـر
افزایـش ظرفیـت سـاالنه ایـن مجتمـع بـه 2میلیـون و
400هـزار تـن و افزایـش سـهم تولیـد ایـن شـرکت بـه
حـدود  10درصـد تولیـد فـوالد کشـور ،موجب شـده تا
رتبـه فـوالد کاوه جنوب کیـش در میـان تولیدکنندگان
فـوالد ایـران از جایـگاه هفتـم بـه رده چهـارم ارتقـاء
یا بد .
بـه منظـور بهـره بـرداری از ایـن کارخانه ،دسـتاوردهای
بزرگـی توسـط متخصصـان ایرانـی و بـدون حضـور
نیروهـای خارجـی حاصـل شـده اسـت کـه از جملـه
آنهـا راه انـدازی کـوره قـوس الکتریکـی و دسـتیابیبـه
قوساول در تاریخ  26اردیبهشـت مـاه  ،99راه اندازی
کـوره پاتیلـی ،سیسـتم غبارگیـر ،حمل مـواد و یکپارچه
سـازی آنهـا بـا کـوره قـوس الکتریکـی و دسـتیابی
بـه ذوب اول در تاریـخ  9تیرمـاه  99و راه انـدازی
ماشـینهای ریختهگری پیوسـته و دسـتیابی بـه تولید
شـمش در تاریـخ  10مردادمـاه  99بـوده اسـت.
علاوه بـر طـرح توسـعه فوالدسـازی ،تکمیـل سـایر
پروژههـا نیـز بـا رونـد مناسـبی دنبال شـد؛ بـه گونهای
کـه پیشـرفت پـروژه تامیـن و توزیـع آب بـا سـاخت
واحدهـای جدیـد آبشـیرینکن در ایـن مجتمـع و
همچنیـن پروژههـای زیرسـاختی نیـز در مراحـل پایانـی
اسـت.
نقش آفرینی در حوزه مسئولیتهای اجتماعی
شـرکت فـوالد کاوه جنـوب کیـش همچنیـن در سـال
جـاری علاوه بـر کسـب دسـتاوردهای مهمـی در
بخشهـای تولیـدی و توسـعه ای ،در زمینـه ایفـای
مسـئولیتهای اجتماعـی نیـز کارنامه قابـل قبولی را به
ثبـت رسـاند؛ پرداخـت کمـک نقدی بـه دانشـگاه علوم
پزشـکی هرمـزگان جهـت پیشـگیری از شـیوع بیمـاری
کرونـا ،تهیـه بیـش از 4هـزار و  250بسـته معیشـتی
و توزیـع آن بیـن نیازمنـدان مناطـق محـروم اسـتان
هرمـزگان در رزمایـش بـزرگ همدلـی و کمـک مومنانه،
خریـد و تحویـل  2دسـتگاه ونتیالتور(دسـتگاه کمـک
تنفسـی) بـرای تجهیز بخـش مراقبتهای ویـژه بیماران
کرونایـی در بندرعبـاس و کمک به مرکـز نگهداری ایتام
بـه عنـوان بخشـی از اقداماتـی بوده اسـت که توسـط
ایـن شـرکت در راسـتای ارائـه کمکهـای خیرخواهانـه
صـورت گرفته اسـت.

بــا ظرفیــت  10تــن در ســاختمان مراقبتهــای ویــژه
کوویــد ۱۹بیمارســتان شــهید محمــدی بندرعبــاس
تعبیــه و راه انــدازی کــرد .بــه گــزارش روابــط عمومــی
شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش ،بــا توجــه بــه
افزایــش بیمــاران مبتــا بــه کوویــد ،۱۹بخــش جدیــد
آی.ســی.یو کوویــد در مجــاورت بخــش شــماره یــک
آی.ســی.یو کوویــد  19بیمارســتان شــهید محمــدی
بندرعبــاس بــه عنــوان اصلــی تریــن مرکــز درمانــی
اســتان هرمــزگان راه انــدازی شــده و ایــن بخشهــا
نیــاز روزافــزون بــه اکســیژن دارنــد .بــه منظــور تأمیــن
بــه موقــع ایــن کاالی حیاتــی و اســتراتژیک در شــرایط
کنونــی و حســاس مبــارزه بــا کروناویــروس ،شــرکت
فــوالد کاوه جنــوب کیــش یــک عــدد مخــزن اکســیژن

و راه انــدازی کــرد تــا بــا کمــک بــه نظــام درمانــی
اســتان ،دغدغههــای مدافعــان ســامت بــرای بهبــود
شــرایط مبتالیــان بــه ایــن بیمــاری را برطــرف نمایــد.
ایــن مخــزن ،اکســیژن مایــع ورودی بــه بخشهــای
کوویــد ۱۹را تامیــن میکنــد و بــار اضافــی وارده بــه
دســتگاه اکســیژن ســاز را نیــز جبــران خواهــد کــرد.
پیــش از ایــن نیــز شــارژ مایــع بخشــی از کپســو لهای
اکســیژن بیمارســتان شــهید محمــدی بندرعبــاس در
واحــد اکســیژن شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش
نیــز انجــام شــده بــود .شــرکت فــوالد کاوه جنــوب
کیــش بــه منظــور تامیــن امکانات بیمارســتانی اســتان
هرمــزگان ،تاکنــون بیــش از  30میلیــارد ریــال کمــک
بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان هرمــزگان پرداخــت

بــا ظرفیــت  ۱۰تــن در کنــار دســتگاه اکســیژن ســاز
ســاختمان مراقبتهــای ویــژه ایــن بیمارســتان نصــب

کــرده و  2دســتگاه ونتیالتــور نیــز بــه ارزش  10میلیــارد
ریــال خریــداری و تحویــل نمــوده اســت.

زمستان  1399شمـاره ششم سـال چـهـارم
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امــام حســين (علیهالســام) فرمودنــد :خداونــد هيــچ موجــودى را نيافريــد،
جــز آنكــه بــراى او تســبيحى قــرارداد تــا بــا آن خــدا را ســتايش كنــد.
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صورت گرفت؛

انعقادتفاهمنامههمکاریشرکت

فوالد کاوه جنوب کیش با

 2دانشگاه و یک انجمن تخصصی

هرمزگان سومین استان فوالدی ایران؛

معاون وزیر صنعت از مجتمع فوالد کاوه جنوب کیش بازدید کرد
معــاون امــور معــادن و صنایــع معدنــی وزارت صنعــت،
معــدن و تجــارت در ســفر بــه اســتان هرمــزگان بــا
حضــور در منطقــه ویــژه اقتصــادی خلیجفــارس،
بهصــورت میدانــی از بخشهــای مختلــف کارخانجــات
مجتمــع فــوالد کاوه جنــوب کیــش بازدیــد کــرد.
در بخشــی از ایــن برنامــه ســفر یکــروزه ،نشســت
کارگــروه تســهیل و رفــع موانــع تولیــد اســتان هرمــزگان
بــا حضــور معــاون امــور معــادن و صنایع معدنــی وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت ،معــاون امــور اقتصــادی
اســتانداری ،رئیــس ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت
هرمــزگان ،مدیرعامــل شــرکتهای صنعتــی اســتان
و همچنیــن مدیــران شــرکتهای مســتقر در منطقــه
ویــژه اقتصــادی خلیجفــارس برگــزار شــد.
داریــوش اســماعیلی معــاون امــور معــادن و صنایــع
معدنــی وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت یکــی از
افتخــارات جمهــوری اســامی ایــران را وجــود زنجیــره
فــوالدی در کشــور دانســت و افــزود :مــا در گذشــته
واردکننــده فــوالد بــه کشــور و در مقابــل صادرکننــده
ســنگآهن خــام بودیــم بهطوریکــه در ســال 92
صــادرات ســنگآهن خــام  26میلیــون تــن بــوده و
امــروزه بــه کمتــر از یــک میلیــون تــن رســیدهایم و بــا
همــت و تــاش کارشناســان داخلــی تکنولــوژی فــرآوری
و تبدیــل بــه کنســانتره در کشــور امکانپذیــر اســت.
وی افــزود :باتوجهبــه اینکــه در شــرایط تحریمهــای
ظالمانــه دشــمنان و همچنیــن شــیوع ویــروس کرونــا
در جهــان و کشــور هســتیم زنجیــره تولیــد فوالد کشــور
متوقــف نشــده و امســال شــاهد تولیــد  30میلیــون
تــن فــوالد در کشــور و رشــد  10درصــدی تولیــد فــوالد
نســبت بــه ســال گذشــته هســتیم .معــاون امــور
معــادن و صنایــع معدنــی وزارت صنعــت ،معــدن و
تجــارت در ادامــه اظهــار داشــت :کشــور ایــران و چیــن
دو کشــوری هســتند کــه تولیــد فــوالد آنهــا در جهــان
بــا وضعیــت کنونــی رشــد داشــته اســت هرچنــد کشــور
ایــران عــاوه بــر شــیوع ویــروس کرونــا تحریمهــای
ظالمانــه را هــم داشــته اســت .ایــن کار بزرگــی اســت
کــه در چنیــن شــرایطی زنجیــره فــوالد کشــور بر اســاس
دادههــا رشــد  10درصــدی داشــته اســت.

اســماعیلی عنــوان کــرد :سیاســت دولــت و وزارت
ً
قطعــا درصــدد حمایــت و تقویــت از زنجیــره
صمــت
فــوالد کشــور اســت کــه در ایــن راســتا مهمتریــن و
محوریتریــن بخــش در ایــن زنجیــره موضــوع صــادرات
اســت کــه امیدواریــم بــا باالبــردن تــوان ظرفیتــی و
همچنیــن صادراتــی کشــور خامفروشــی را بــه صفــر
برســانیم.
در ادامــه ،ایــرج حیــدری معــاون امــور اقتصــادی
اســتانداری هرمــزگان عنــوان کــرد :در چنــد ســال اخیــر
تحــوالت مهمــی در منطقه ویــژه اقتصــادی خلیجفارس
بهویــژه در زمینــه جــذب ســرمایهگذاریهای جدیــد،
بــه وقــوع پیوســته و بخــش مهمــی از موانــع پیــش
روی صنایــع مســتقر در منطقــه ویــژه اقتصــادی در
زمینههایــی تأمیــن زیرســاختها ،مــواد اولیــه و...
مرتفــع و زمینــه رونــق ایــن واحدهــا مهیا شــده اســت.
وی افــزود :بســتر بــرای هرگونــه ســرمایهگذاری
و فعالیــت اقتصــادی در منطقــه ویــژه اقتصــادی
خلیجفــارس فراهــم اســت و از وزارت صمــت بهویــژه
معاونــت معدنــی ایــن وزارتخانــه انتظــار اســت توجــه
ویــژهای بــه صنایــع مســتقر در هرمــزگان داشــته باشــد.
در بخــش دیگــری از ایــن نشســت ،خلیــل قاســمی
رئیــس ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت هرمــزگان
گزارشــی از آخریــن وضعیــت واحدهــای صنعتــی و
معدنــی در اســتان ارائــه کــرد و گفــت :بــر اســاس
رتبهبنــدی کــه از ســوی معاونــت طــرح و برنامــه وزارت
صمــت اعــام شــده اســتان هرمــزگان ســومین اســتان
فــوالدی کشــور معرفــی شــده اســت کــه جــا دارد توجه
ویــژهای بــه ایــن حــوزه در هرمــزگان شــود.
پــس از پایــان نشســت کارگــروه تســهیل و رفــع موانــع
تولیــد اســتان هرمــزگان ،معــاون امــور معــادن و صنایع
معدنــی وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت بهصــورت
میدانــی از بخشهــای مختلــف کارخانجــات مجتمــع
فــوالد کاوه جنــوب کیــش بازدیــد کــرد.
دکتــر اســماعیلی بــا ارائــه گزارشــی از ســوی مهنــدس
"علــی دهاقیــن" مدیــر عامــل شــرکت فــوالد کاوه
جنــوب کیــش در جریــان فعالیتهــای ایــن واحــد
صنعتــی قــرار گرفــت.

شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش بهمنظــور گســترش
همکاریهــای علمــی ،پژوهشــی و آموزشــی و ایجــاد
ارتبــاط مؤثــر و فعــال در زمینههــای تحقیقاتــی،
مشــاورهای و آموزشــی بــا انجمــن مهندســی ســاخت
و تولیــد ایــران ،دانشــگاه صنعتــی مالکاشــتر و
همچنیــن دانشــگاه هرمــزگان بهصــورت جداگانــه
تفاهمنامــه همــکاری منعقــد کــرد.
بــه گــزارش روابطعمومــی شــرکت فــوالد کاوه جنــوب
کیــش ،مدیریــت مهندســی ،تحقیقــات و تکنولــوژی
شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش اجــرای ایــن
تفاهمنامــه را بــه مــدت ســه ســال در قالــب همــکاری
نظامیافتــه پیگیــری خواهــد کــرد و در ایــن راســتا
انجــام تحقیقــات کاربــردی در تمامــی حوزههــای
مرتبــط و نیــز بهرهمنــدی از منابــع فنــی ،علمــی و
آزمایشــگاهی جــزو اهــداف ایــن تفاهمنمامــه خواهــد
بــود .ایــن تفاهمنامــه دارای  12محــور همــکاری
اســت کــه از جملــه مهمتریــن آنهــا همــکاری متقابــل
در زمینــه انتشــار کتــب ،مجــات علمــی  -پژوهشــی
و نیــز مقــاالت علمــی حاصــل از نتایــج فعالیتهــا
و پروژههــای تحقیقاتــی ،همــکاری و مشــارکت در
انجــام بازدیدهــای متقابــل علمــی  -تحقیقاتــی -
صنعتــی ،همــکاری متقابــل در برگــزاری کنفرانسهــای
ملــی و بینالمللــی و نیــز همایشهــا ،ســمینارهای
علمــی  -صنعتــی  -پژوهشــی ،جلســات مشــترک
علمــی و فنــاوری بــا هــدف شناســایی نیازمندیهــای
تحقیقاتــی و فنــاوری شــرکت را میتــوان برشــمرد.
بهرهگیــری از امکانــات آزمایشــگاهی و تحقیقاتــی،
آموزشــی ،صنعتــی ،کارگاهــی و تجهیزاتــی موردنیــاز
تــا مرحلــه تبییــن دانــش فنــی ،همــکاری در برگــزاری
دورههــای آموزشــی مهارتافزایــی ،مهندســی
حرفــهای ،دورههــای تخصصــی و کارگاههــای آموزشــی
کوتاهمــدت موردنیــاز طرفیــن ،شناســایی نیازهــای
صنایــع و هدایــت مؤثــر کارآمــوزی دانشــجویان
کارشناســی و پایاننامههــای کارشناســی ارشــد و
دکتــری بــه ســمت تحقیقــات کاربــردی و پروژههــای
فناورانــه مشــترک ،برگــزاری نشســتهای علمــی
مشــترک ،انتقــال تجربیــات و نیازهــای شــرکت بــه
دانشــگاه و بالعکــس و تبــادل افــکار و اطالعــات
از دیگــر محورهــای همــکاری ذکــر شــده در ایــن
تفاهمنامــه اســت.
از دیگــر محورهــای همــکاری ،انجــام داوری نظــارت و
ارزیابــی فنــی و اقتصــادی حاصــل از نتایــج پروژههــای
تحقیقاتــی  -صنعتــی مشــترک ،همــکاری در خصــوص
معرفــی و تشــویق اســاتید و متخصصــان و محققــان
در حوزههــای مرتبــط بــا نیازهــای صنعتــی شــرکت،
مشــاوره در زمینــه شناســایی ،تعریــف و اولویتبنــدی
نیازهــای تحقیقاتــی و فــن آوری شــرکت و اســتفاده
متقابــل از مــدارک و مســتندات علمــی شــامل
کتابهــا ،مجــات ،گزارشهــای تحقیقاتــی و
اســتانداردهای صنعتــی عنــوان شــده اســت.
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امــام حســين (علیهالســام) فرمودنــد :هركــه گرفتــارى مؤمنــى را برطــرف
كنــد ،خداونــد گرفتاريهــاى دنيــا و آخرتــش را برطــرف مىكنــد.

خانه ملت

نیــروگاه یکهــزار مگاواتــی در منطقــه ویــژه اقتصــادی
خلیــج فــارس جهــت ثبــات تولیــد ایــن شــرکت و
شــرکتهای همجــوار احــداث کنــد کــه تحقــق ایــن
مهــم نیازمنــد حمایــت مســئولین اســت .وی در بخــش
دیگــری بــه عملکــرد مطلــوب ایــن شــرکت در بــورس
اشــاره کــرد و افــزود :شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیش
جــزو شــرکتهای موفــق بورســی اســت کــه توانســته
اعتمــاد ســهامداران را جلــب نمایــد .مدیرعامــل
شــرکت فــوالد جنــوب کیــش گفــت :در کنــار صنایــع
بــزرگ ،بایــد در زمینــه توســعه صنایــع کوچــک و
پائیــن دســتی در شــهرکهای صنعتــی نیــز اقدامــات
الزم صــورت گیــرد؛ اکنــون بــا توجــه بــه عــدم انجــام
خدمــات مــورد نیــاز صنعــت ،ایــن خدمــات در خــارج
از اســتان تامیــن میشــود کــه بــا توســعه خدمــات
مــورد نیــاز هــم ظرفیــت قابــل توجــه اشــتغال بــه
وجــود میآیــد و هــم زنجیــره ارزش صنعــت در اســتان
تکمیــل خواهــد شــد .دهاقیــن خاطرنشــان کــرد:
گــردش مالــی ایــن شــرکت و پرداخــت بــه روز مباحــث
بیمــهای و مالیاتــی در داخــل اســتان انجــام میشــود.
منصــور آرامــی نماینــده مــردم بندرعبــاس ،حاجــی
آبــاد ،قشــم ،خمیــر و ابوموســی در مجلــس شــورای
اســامی نیــز طــی ســخنانی بــا تاکیــد بــر ضــرورت
رونــد توســعه بــر اســاس نیــاز منطقــه گفــت :بخــش
صنعــت هرمــزگان بایــد بــه حــوزه منابــع انســانی

داخــل اســتان توجــه کنــد و در همیــن راســتا تربیــت
نیروهــا از دوره ابتدایــی تــا مقطــع دانشــگاه مــورد
توجــه قــرار گیــرد .وی بــا بیــان اینکــه مانــدگاری منابــع
انســانی و پــرورش مدیــران بومــی در مســیر توســعه
فعالیــت شــرکتها مدنظــر قــرار گیــرد ،خاطرنشــان
کــرد :شــرایط اســتان طــی ســالهای اخیــر بــه ســمت
و ســویی رفتــه کــه نیروهــای جــوان و کاربلــدی تربیــت
یافتــه انــد .عضــو مجمــع نماینــدگان اســتان هرمــزگان
و نائــب رییــس کمیســیون عمــران مجلــس شــورای
اســامی از اقدامــات شــرکت فــوالد کاوه جنــوب
کیــش در راســتای ایفــای مســئولیتهای اجتماعــی
قدردانــی کــرد و گفــت :مردمــداری در کنــار انجــام
فعالیتهــای اقتصــادی و تــاش بــرای رفــاه مــردم
بــه عنــوان بخشــی از رســالتهای صنایــع محســوب
میشــود کــه الزم اســت در کنــار پیشــرفت و توســعه،
آســایش و جامعــه محلــی نیــز مدنظــر قــرار گیــرد.
آرامــی بــا بیــان اینکــه صنعــت در پیونــد بــا اجتمــاع
میتوانــد راهگشــای بســیاری از مشــکالت موجــود
باشــد ،تصریــح کــرد :اگــر ســود و درآمــد صنایــع در
اســتان ســرمایهگذاری شــود ،میتــوان نیازهــای مــردم
اســتان از جملــه در بخشهایــی همچــون بهداشــت
و درمــان و احــداث آبشــیرین کنهــا را نیــز تامیــن
کــرد .در بخــش دیگــری از ایــن نشســت ،مهنــدس
"علــی دهاقیــن" مدیــر عامــل شــرکت فــوالد کاوه
جنــوب کیــش گزارشــی از اقدامــات صــورت گرفتــه
توســط ایــن شــرکت در راســتای ایفــای مســئولیتهای
اجتماعــی ارائــه کــرد و گفــت :شناســایی 13هــزار نفــر
نیازمنــد در مناطــق محــروم بــا کمــک گروههــای
جهــادی ،توزیــع بســتههای معیشــتی بــه ارزش 30
میلیــارد ریــال ،پرداخــت کمــک نقــدی 30میلیــارد
ریالــی بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی و خریــد و تحویــل
 2دســتگاه ونتیالتــور بــه ایــن مجموعــه و هزینــه
کــرد 50میلیــارد ریــال جهــت تامیــن اقــام بهداشــتی
کارکنــان و خانوادههــای آنــان بــه عنــوان بخشــی از
ایــن اقدامــات بــوده اســت .وی بومــی گزینــی را از
جملــه اولویتهــای مهــم تیــم مدیریتــی ایــن شــرکت
از ســال  94تاکنــون برشــمرد و ادامــه داد :در حــوزه
پــرورش نیــروی انســانی ،در حــوزه دانشــگاهها و
آموزشهــای فنــی حرفــهای بایــد زنجیــره نیازهــای
صنایــع اســتان تکمیــل شــود.

فارس از بندرعباس ،در این نشسـت دکتر احمد مرادی با
اشـاره به توانمندی شـرکتهای هرمزگانی در تعمیرات و
صنایع پایین دسـتی خواهان اعتماد و حمایت بیشـتر از

آنهـا شـد .نائب رئیس کمیسـیون انرژی مجلس شـورای
اسلامی بـا اشـاره بـه فعالیت چند هـزار کارگـر در صنایع
غرب بندرعباس گفت :مقدمات سـاخت بیمارسـتان ۴۰
تختخوابـی در منطقـه ویـژه خلیـج فارس فراهم شـده و
الزم اسـت کلیه صنایع در راسـتای ایفای مسـئولیتهای
اجتماعی در سـاخت این بیمارسـتان مشارکت کنند.
در ادامـه ایـن دیـدار نیـز مهنـدس دهاقیـن مدیرعامـل
فـوالد کاوه جنـوب کیش بـا ارائه گزارشـی از عملکرد این
کارخانـه در جذب نیروهای بومی و ایفای مسـئولیتهای
اجتماعی گفت :رشـته متالوژی بعنوان یکی از رشـتههای
تحصیلـی مهـم در صنعت فـوالد میتوانـد فرصت خوبی
بـرای پـرورش و اشـتغال نیروهـای متخصـص بومـی در
هرمزگان باشـد اما متاسـفانه این رشـته در دانشگاههای
اسـتان دایر نیسـت کـه میطلبد نمایندگان و مسـئولین
امـر بـا نیـاز سـنجی آینـده صنعـت فـوالد در هرمـزگان
نسـبت بـه راه انـدازی و جـذب دانشـجوی متالـوژی
اهتمام داشـته باشـند .خبرگـزاری فـارس  22مهرماه 99

در نشست نماینده بندرعباس با مدیران شرکت فوالد کاوه جنوب کیش مطرح شد؛

رویکرد قابل توجه مسئولیتهای اجتماعی شرکت فوالد کاوه جنوب کیش

نماینــده مــردم بندرعبــاس در مجلس شــورای اســامی
بــا حضــور در شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش ،در
جریــان فعالیتهــای اقتصــادی و اجتماعــی ایــن
مجتمــع عظیــم صنعتــی قــرار گرفــت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت فــوالد کاوه جنــوب
کیــش ،مهنــدس علــی دهاقیــن مدیرعامــل شــرکت
فــوالد جنــوب کیــش در ابتــدای نشســت مشــترک بــا
نماینــده مــردم بندرعبــاس در مجلس شــورای اســامی
ضمــن اشــاره بــه ضــرورت تکمیــل چرخــه تولیــد و
رســیدن بــه ظرفیــت تولیــد  13میلیــون تــن فــوالد
در اســتان گفــت :بــا راه انــدازی فــاز  2فوالدســازی
شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش کــه اوایــل مهرمــاه
ســال جــاری صــورت گرفــت ،ظرفیــت ســاالنه تولیــد
شــمش فــوالدی در ایــن مجتمــع از  1.2میلیــون تــن
بــه  2.4میلیــون تــن افزایــش یافــت کــه گامــی بــزرگ
در زمینــه تحقــق شــعار جهــش تولیــد محســوب
میشــود .وی افــزود :ایــن شــرکت در ســال گذشــته
بــه ظرفیــت اســمی  95درصــد دســت یافته و امســال
برنامــه داریــم کــه بــه ظرفیــت کامــل و 100درصــدی
برســیم ایــن در حالــی اســت کــه میانگین کشــوری 75
درصــد اســت .دهاقیــن خواســتار ایجــاد شــرایطی بــه
منظــور پایــدار کــردن بــرق منطقــه غــرب بندرعبــاس
بــه منظــور حفــظ رونــد تولیــد شــد و گفــت :بنیــاد
مســتضعفان انقــاب اســامی در نظــر دارد یــک

بازدید نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس از شرکت فوالد کاوه جنوب کیش

نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با حضور در شرکت
فـوالد کاوه جنـوب کیـش بـا مدیرعامـل و معاونین این
شـرکت دیـدار و گفتوگـو کردنـد .بـه گـزارش خبرگزاری
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کاوه در رسانهها

با تایید وزارت صمت صورت گرفت؛

صدور پروانه تحقیق و توسعه
شرکت فوالد کاوه جنوب کیش

در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی صورت گرفت؛

اهداء 2دستگاه ونتیالتور به
دانشگاهعلوم پزشکی توسط
فوالد کاوه جنوب کیش
شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش در راســتای عمــل
بــه تعهــدات و مســئولیتهای اجتماعــی خــود2 ،
دســتگاه ونتیالتــور را بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی

هرمــزگان اهــداء کــرد .بــه گــزارش روابــط عمومــی
شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش ،بــرای خریــد ایــن
تجهیــزات پزشــکی کــه جهــت کمــک بــه تنفــس
بیمــاران بســتری در بخــش مراقبتهــای ویــژه
بیمارســتانها کاربــرد دارد ،مبلــغ  10میلیــارد ریــال از
محــل منابــع مالــی شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش
تامیــن شــده اســت.
ایــن اقــدام خیرخواهانــه در ادامــه کمکهــای ایــن
شــرکت بــه نظــام ســامت عمومــی اســتان هرمــزگان
و در شــرایط خــاص شــیوع کرونــا در کشــور صــورت
گرفــت.
صدای بورس ۵ -آبان 99

پیشنهادافزایش
سرمایه  100درصدی
در کاوه

تولید بیش از  ۸۲۲هزار تن شمش
در فوالد کاوه جنوب کیش
معدن  5 - 24آذر 99

بررســی آمارهــای منتشــره ســامانه کــدال حاکــی
اســت از ابتــدای ســال مالــی تــا پایــان آبــان مــاه
شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش موفــق بــه تولیــد
 ۸۲۲هــزار و  ۷۱۸تــن شــمش بیلــت شــده اســت.
بــه گــزارش ســایت خبــری -تحلیلــی معــدن  ۲۴بــر
پایــه آمارهــای ســامانه کــدال ،شــرکت فــوالد کاوه
جنــوب کیــش در هشــت ماهــه امســال همچنیــن
یــک میلیــون و  ۱۴۱هــزار و  ۹۱۰تــن آهــن اســفنجی
تولیــد کــرد.
 ۲۹۷هــزار و  ۹۹۷تــن از مجمــوع تولیــدات یــاد شــده
مربــوط بــه آمــار آبــان مــاه ایــن شــرکت و مشــتمل بــر
 ۱۳۸هــزار و  ۸۴۷تــن شــمش بیلــت و  ۱۵۹هــزار و
 ۱۵۰تــن آهــن اســفنجی اســت.
بــر پایــه ایــن گــزارش ،از ابتــدای ســال مالــی تــا پایــان
آبــان مــاه ســال  1399مجمــوع فــروش شــرکت فــوالد
کاوه جنــوب کیــش  ۷۰۰۰۸میلیــارد و  ۶۷۸میلیــون
ریــال بــوده کــه  ۴۱۵۶۰میلیــارد و  ۳۶۶میلیــون
ریــال آن مربــوط بــه فــروش محصــوالت صادراتــی
بــوده اســت.

شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش اعــام کــرده کــه
در نظــر دارد ســرمایه شــرکت را بــه میــزان  100درصــد
افزایــش دهــد.
بــه گــزارش صــدای بــورس ،هیــات مدیــره شــرکت
فــوالد کاوه جنــوب کیــش پیشــنهادافزایش ســرمایه
از مبلــغ  15,000,000,000,000ریــال بــه مبلــغ
 30,000,000,000,000ریــال از محــل مطالبــات حــال
شــده ســهامداران و آورده نقــدی ،ســود انباشــته را بــه
مجمــع عمومــی فــوق العــاده داد.

شـرکت فـوالد کاوه جنـوب کیـش موفـق بـه دریافت
"پروانـه تحقیـق و توسـعه" از وزارت صمـت شـد .بـه
گـزارش روابـط عمومـی شـرکت فـوالد کاوه جنـوب
کیش ،پروانه تحقیق و توسـعه ( )R&Dپس از بررسـی
شـاخصهای تحقیقاتـی و توسـعهای واحـد صنعتـی
و تائیـد توسـط وزارت صنعـت ،معـدن و تجـارت،
بـا امضـای وزیـر ،صـادر و بـه عالـی تریـن مقـام واحـد
صنعتـی ابلاغ میشـود.
ایـن پروانـه پـس از انجـام مراحـل بازدید کارشناسـان
وزارت صمـت از پروژههـا ،کتابخانههـا ،آزمایشـگاهها،
وضعیـت نیـروی انسـانی ،امکانـات سـخت افـزاری و
نرمافـزاری تحقیقاتـی ،سـاختار سـازمانی و تشـکیالتی
مصـوب در واحـد ،وضعیـت پـروژه و فعالیتهـای
پژوهشـی انجام شـده و جـاری ،میـزان برآورد سـالیانه
هزینههـای تحقیـق و توسـعه و گذرانـدن دوره
مقدماتی و تکمیلی آموزشـی توسـط کارشناسان واحد
تحقیـق و توسـعه شـرکت در مرکـز آمـوزش تحقیقات
صنعتـی ایـران بـرای شـرکت فـوالد کاوه جنـوب کیش
صادر شـده اسـت.
الزم بـه ذکـر اسـت ،بـه منظور ایجـاد نـوآوری ،ابتکار و
دانـش فنـی در سـطح واحدهـای تولیـدی و صنعتـی،
گواهـی تحقیـق و توسـعه بـا اعتبـار دوسـاله صـادر
و در مرحلـه بعـدی ،پروانـه تحقیـق و توسـعه صـادر
میشـود .گواهینامـه تحقیق و توسـعه شـرکت فوالد
کاوه جنـوب کیـش  12مردادمـاه سـال  98صـادر
شـده بـود و ایـن شـرکت در مـدت کوتاهـی موفق به
دریافت پروانه تحقیق و توسـعه از وزارت صمت شـد.
طی یکسـال اخیر 17 ،مقاله در راسـتای اهداف شـرکت
در مجامـع علمـی و سـمپوزیومها بـه ثبـت رسـیده و
پروژههـای متعـدد تحقیقاتی و پژوهشـی نیز عملیاتی
شـده است.
همچنیـن تعاملات گسـتردهای بـا دانشـگاههای
برتـر اسـتانی وکشـوری و ارتبـاط منسـجم اسـاتید و
پژوهشـگران در حوزههـای تخصصی و امکان اسـتفاده
از آزمایشـگاهها و امکانـات ایـن شـرکت فراهـم شـده
اسـت.

سود  801ریالی کاوه به ازای هر
سهم تا پایان شهریورماه 99
ادامه روند صعودی فروش در
فوالد کاوه جنوب کیش
بورس  ۱۰ -24مهر 99

بــه گــزارش کــدال نگــر بــورس  ،24درآمــد فروش شــرکت
فــوالد کاوه جنــوب کیــش در شــش مــاه نخســت ســال
 1399بــه حــدود  4329میلیــارد تومــان رســید .ایــن
شــرکت در شــهریور مــاه بیشــترین میــزان درآمــد را در
مقایســه بــا  5مــاه قبــل از آن داشــت.

معدن  1 - 24آبان 99

بررســی آمارهــای منتشــره ســامانه کــدال حاکــی
از ســود خالــص  801ریالــی کاوه (نمــاد معامالتــی
شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش در بــورس) بــه ازای
هــر ســهم در دوره منتهــی بــه  31شــهریورماه امســال
اســت .بــه گــزارش ســایت خبــری -تحلیلــی معــدن24
برپایــه آمارهــای ســامانه کــدال ،تــا پایــان شــهریورماه
امســال شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش موفــق بــه
کســب  43286میلیــارد ریــال درآمدهــای عملیاتــی و
 14828میلیــارد ریــال ســود ناخالــص شــد.
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امــام محمــد باقــر (علیهالســام) فرمودنــد :هــر کــس بــه خــدا تــوکل کنــد،
مغلــوب نشــود و هــر کــس بــه خــدا توســل جویــد ،شکســت نخــورد.

فوالد ایران

غوغای «کاوه» در دومین ماه پاییز
 ۵آذر ۱۳۹۹

انجمن جهانی فوالد گزارش داد:

ایران پیشتاز رشد
تولید فوالد

در دنیا

تازهتریــن گــزارش انجمــن جهانــی فــوالد حاکــی از
رشــد  ۱۲.۶درصــدی تولیــد فــوالد خــام ایــران در ده
ماهــه نخســت ســال جــاری میــادی نســبت بــه دور
مشــابه ســال قبــل و رشــد  ۲۷.۹درصــدی تولیــد
فــوالد خــام ایــران در مــاه اکتبــر ســال  ۲۰۲۰نســبت
بــه مــاه اکتبــر ســال گذشــته میــادی اســت.
آمارهــای «وُرلــد اســتیل» نشــان میدهــد کــه میــزان
تولیــد فــوالد خــام ایــران در مــاه اکتبــر ســال جــاری
میــادی (مهــر تــا آبــان  ۲۷.۹ ،)۹۹درصــد نســبت بــه
مــاه مشــابه ســال گذشــته افزایــش یافــت و بــه ۲
میلیــون و  ۶۶۰هــزار تــن رســید .افزایــش چشــمگیر
تولیــد فــوالد خــام ایــران در مــاه اکتبــر مزمــان بــا
افزایــش  ۷درصــدی تولیــد فــوالد خــام جهــان در ایــن
مــاه نســبت بــه مــاه مشــابه ســال قبــل صــورت گرفتــه
اســت.همچنین ،ایــران طــی دوره  ۱۰ماهــه نخســت
ســال  ۲۳ ،۲۰۲۰میلیــون و  ۷۹۴هــزار تــن فــوالد
خــام تولیــد کــرده کــه در مقایســه بــه رقــم مــدت
مشــابه ســال گذشــته میــادی ( ۲۱میلیــون و ۱۲۹
هــزار تــن) ،رشــد  ۱۲.۶درصــدی را نشــان میدهــد.
کاهش  ۲درصدی تولید فوالد خام در جهان
بــه گــزارش انجمــن جهانــی فــوالد ۶۴ ،کشــور
تولیدکننــده فــوالد ،از ابتــدای مــاه ژانویــه تــا پایــان
مــاه اکتبــر ســال جــاری ،یــک میلیــارد و  ۵۱۱میلیــون
و  ۴۳هــزار تــن فــوالد خــام تولیــد کردنــد کــه نســبت

بــه فــوالد خــام تولیدشــده در مــدت مشــابه ســال
گذشــته میــادی (یــک میلیــارد و  ۵۴۲میلیــون و
 ۳۳۹هــزار تــن) ۲ ،درصــد کاهــش نشــان میدهــد.
میــزان تولیــد فــوالد خــام در دنیــا طــی مــاه اکتبــر بــا
 ۷درصــد افزایــش نســبت بــه مــدت مشــابه ســال
گذشــته بــه  ۱۶۱میلیــون و  ۸۹۰هــزار تــن رســید.
از نــکات مهــم گــزارش انجمــن جهانــی فــوالد ایــن
اســت کــه تولیــد فــوالد خــام چیــن (بزرگتریــن
تولیدکننــده فــوالد دنیــا) در مــاه اکتبــر امســال بــا
رشــد  ۱۲.۷درصــدی نســبت بــه مــاه مشــابه ســال
گذشــته بــه  ۹۲.۲میلیــون تــن رســیده اســت .میــزان
رشــد تولیــد فــوالد خــام چیــن در  ۱۰مــاه نخســت
امســال ۵.۵ ،درصــد بــوده اســت.
تولیــد فــوالد خــام ژاپــن در مــاه اکتبــر کاهــش ۱۱.۷
درصــدی و تولیــد فــوالد خــام کــره جنوبــی کاهــش ۱.۸
درصــدی را نســبت بــه مــاه مشــابه ســال قبــل تجربــه
کــرده اســت .تولیــد فــوالد خــام هنــد نیــز در مــاه
اکتبــر ۰.۹ ،درصــد افزایــش یافتــه اســت.
تولیــد فــوالد خــام اتحادیــه اروپــا در مــاه اکتبــر ۵.۶
درصــد و تولیــد فــوالد خــام آمریــکا  ۱۵.۳درصــد
نســبت بــه مــاه مشــابه ســال قبــل کاهــش یافتــه
اســت .تولیــد فــوالد خــام ترکیــه در مــاه اکتبــر ۱۹.۴
درصــد افزایــش یافتــه و در مجمــوع ده ماهه نخســت
امســال ،تولیــد فــوالد خــام ایــن کشــور نســبت بــه
دوره مشــابه ســال قبــل میــادی ۴.۲ ،درصــد افزایــش
یافتــه اســت.
از بیــن کشــورهای عمــده تولیدکننــده فــوالد ،تنهــا
تولیــد فــوالد خــام ایــران ،چیــن و ترکیــه در میانــه
بحــران کرونــا ،صعــودی بــوده اســت کــه از میــان ایــن
ســه کشــور نیــز در ده ماهــه نخســت ســال ،۲۰۲۰
بیشــترین رشــد تولیــد فــوالد خــام متعلــق بــه ایــران
بــوده اســت .نمــودار زیــر تولیــد فــوالد خــام ۱۰
تولیدکننــده برتــر فــوالد دنیــا در ده ماهــه نخســت
منبع :چیالن
ســال  ۲۰۲۰را نشــان میدهــد:

شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش طــی عملکــرد یــک
ماهــه منتهــی به پایــان آبان مــاه معــادل 14,524,409
میلیــون ریــال از محصــوالت خــود را به فروش رســانده
کــه نســبت بــه دوره یــک ماهــه مشــابه ســال قبــل
 263درصــد افزایــش داشــته اســت.
بــه گــزارش نبــض بــورس ،شــرکت فــوالد کاوه جنــوب
کیــش طــی عملکــرد یــک ماهــه منتهــی بــه پایــان آبان
مــاه معــادل  14,524,409میلیــون ریــال از محصوالت
خــود را بــه فــروش رســانده کــه نســبت بــه دوره یــک
ماهــه مشــابه ســال قبــل  263درصــد افزایش داشــته
اســت« .کاوه» بــا ســرمایه ثبــت شــده 15,000,000
میلیــون ریــال طــی عملکــرد  8ماهــه ســال مالــی
منتهــی بــه انتهــای اســفند مبلــغ  70,008,678میلیون
ریــال درآمــد فــروش داشــته کــه نســبت بــه مــدت
مشــابه ســال قبــل  98درصــد رشــد داشــته اســت.
طی دوره منتهی به آبان ماه؛

«کاوه»  ۷۰هزار
میلیاردریال
فروخت  ۶آذر ۱۳۹۹

مقایســه فــروش شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش در
آبــان مــاه  ۹۹بــا مــاه مشــابه در ســال گذشــته ،حکایت
از رشــد  ۲۶۳درصــدی در میــزان فــروش شــرکت دارد.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بــازار ســرمایه (ســنا) ،شــرکت
فــوالد کاوه جنــوب کیــش صــورت وضعیــت فعالیــت
یــک ماهــه منتهــی بــه  ۳۰آبــان مــاه ســال جــاری را
منتشــر کــرد.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،میزان فــروش ماهیانه شــرکت
فــوالد کاوه جنــوب کیــش در آبــان مــاه امســال  ۱۴هزار
و  ۵۲۴میلیــارد و  ۴۰۹میلیــون ریــال بــوده اســت کــه
نســبت بــه مهــر مــاه  ۹۹رشــد  ۱۹درصــدی داشــته
اســت .همچنیــن ،میــزان فــروش داخلــی شــرکت فوالد
کاوه جنــوب کیــش در مــاه آبــان مبلــغ  ۵هــزار و ۶۳۱
میلیــارد و  ۲۵۳میلیــون ریــال بــوده اســت کــه نســبت
بــه مهــر  ۹۹افزایــش  ۳درصــدی داشــته اســت.
بیشــترین میــزان فــروش داخلــی ایــن شــرکت در آبــان
مــاه امســال ،شــمش بیلــت داخلــی به مبلــغ  ۵هــزار و
 ۶۳۱میلیــارد و  ۲۵۳میلیــون ریــال بــوده اســت.
فــروش صادراتــی "کاوه" در آبــان مــاه امســال مبلــغ ۸
هــزار و  ۸۸۹میلیــارد و  ۲۲۰میلیــون ریــال بــوده اســت
کــه نســبت بــه مهــر مــاه  ۹۹از رشــد  ۳۳درصــدی
حکایــت دارد .بیشــترین میــزان فــروش صادراتــی
شــرکت در آبــان مــاه امســال ،شــمش بیلــت صادراتــی
مبلــغ  ۸هــزار و  ۶۵۵میلیــارد و  ۸۷۵میلیــون ریــال
بــوده اســت .شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش از
ابتــدای ســال مالــی تــا انتهــای آبــان مــاه  ۹۹در مجموع
مبلــغ  ۷۰هــزار و  ۸میلیــارد و  ۶۷۸میلیــون ریــال
فــروش داشــته اســت کــه نســبت بــه فــروش شــرکت
در مــدت مشــابه ســال  ۹۸رشــد  ۹۸درصــدی داشــته
اســت.
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امــام حســین (علیهالســام) فرمودنــد :عاجزتریــن مــردم کســی اســت کــه
نتوانــد دعــا کنــد.

فوالد ایران

گزارش آماری انجمن تولیدکنندگان فوالد منتشر شد:

رشد  6درصدی تولید
فوالد کشور در  7ماه
نخست سال جاری

انجمــن تولیدکننــدگان فــوالد ایــران ،آمــار تولیــد فوالد
کشــور در دوره هفــت ماهــه نخســت ســال جــاری را
منتشــر کــرد .طبــق آمــار منتشرشــده ،مجمــوع تولیــد
فــوالد کشــور بــا رشــد  ۶درصــدی نســبت بــه دوره
هفــت ماهــه نخســت ســال گذشــته بــه ۱۶میلیــون و
 ۹۸۱هــزار تــن رســیده اســت .طبــق آمارهــای انجمــن
فــوالد ،تولیــد فــوالد میانــی کشــور در دوره هفــت
ماهــه نخســت ســال  ۱۶ ،۹۹میلیــون و  ۹۸۱هــزار تــن
بــوده اســت کــه از ایــن میــان ،ســهم بیلــت و بلــوم۱۰ ،
میلیــون و  ۲۳۰هــزار تــن و ســهم اســلب ۶ ،میلیــون
و  ۷۵۱هــزار تــن بــوده اســت .تولیــد بیلــت و بلــوم در
هفــت مــاه نخســت امســال نســبت بــه مــدت مشــابه
ســال گذشــته ،رشــد  ۶درصــدی و تولیــد اســلب،
رشــد  ۷درصــدی را تجربــه کــرده اســت.

تولید  ۱۹.۱میلیون تن
شمش فوالدی
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هشــت مــاه عملکــرد فوالدســازان موجــب ثبــت تولیــد
 ۱۹میلیــون و  ۱۶۶.۹هــزار تــن شــمش (فــوالد خــام)
شــد کــه در مقایســه بــا دوره مشــابه پارســال ،افزایش
 ۸.۴درصــدی را نشــان میدهــد.
جــداول آمــار مقدماتــی وزارت صنعــت ،معــدن و
تجــارت نشــان از تولیــد  ۱۷میلیــون و  ۶۷۷.۵هــزار
تــن در هشــتماهه ابتدایــی پارســال دارد.
میــزان تولیــد فــوالد خــام در مــدت فروردیــن لغایــت
مهرمــاه امســال برابــر بــا  ۱۶میلیــون و  ۷۰۰هــزار تــن
بــود کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته
افزایــش  ۸.۷درصــدی دارد.
وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت در آمــار خــود میــزان

آمار تولید محصوالت فوالدی
در هفــت ماهــه نخســت ســال جــاری ،در مجمــوع
تولیــد محصــوالت فــوالدی نســبت بــه دوره مشــابه
ســال گذشــته ،رشــد  ۹درصدی داشــته اســت .مجموع
تولیــد محصــوالت فــوالدی در هفــت مــاه نخســت
امســال ۱۲ ،میلیــون و  ۷۹۳هــزار تــن بــوده اســت.
تولیــد مقاطــع طویــل فــوالدی بــا رشــد  ۱۴درصــدی
نســبت بــه هفــت مــاه نخســت ســال گذشــته ،بــه
۶میلیــون و  ۴۹۵هــزار تــن رســیده اســت.
از میــان مقاطــع طویــل فــوالدی ،تولیــد میلگــرد رشــد
 ۱۵درصــدی ،تولیــد تیرآهــن رشــد  ۲۰درصــدی و تولیــد
نبشــی ،ناودانــی و ســایر مقاطــع ،کاهــش  ۳درصــدی را
تجربــه کــرده اســت.
میــزان تولیــد ورق گــرم در هفــت مــاه نخســت امســال
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته ۴ ،درصد رشــد
داشــته و بــه  ۵میلیــون و  ۲۸۰هــزار تن رســیده اســت.
تولیــد ورق ســرد بــا رشــد  ۶درصــدی بــه یــک میلیــون
و  ۵۹۴هــزار تــن و تولیــد ورق پوششــدار بــا کاهــش
۷درصــدی بــه  ۹۰۸هــزار تــن رســیده اســت.
مجمــوع تولیــد مقاطــع تخــت فــوالدی نیــز بــا رشــد
۴درصــدی بــه  ۶میلیــون و  ۲۹۸هــزار تــن رســیده
اســت.
تولیــد شــمش فــوالدی در دوره  ۶ماهــه ابتدایــی
امســال را  ۱۳میلیــون و  ۹۲۹.۹هــزار تــن ثبــت کــرد
کــه در مقایســه بــا  ۱۲میلیــون و  ۷۸۲.۳هــزار تــن
عملکــرد نیمــه نخســت پارســال رشــد  ۹درصــدی
داشــت.
افزایش تولید  ۹.۴درصدی محصوالت
بــر اســاس آمارهــای مــورد بررســی ،محصــوالت
فــوالدی تولیــدی در هشــتماهه امســال بــه رقــم ۱۷
میلیــون و  ۱۹۵هــزار تــن رســید کــه در مقایســه بــا
دوره مشــابه پارســال  ۹.۴درصــد رشــد را ثبــت کــرد.
ســال گذشــته مجمــوع تولیــد محصــوالت فــوالدی در
هشــتماهه ابتدایــی رقــم  ۱۵میلیــون و  ۷۱۴.۲هــزار
تــن بــود.
تجارت خارجی
آمارهــای تجــارت خارجــی در هفتماهــه ابتدایــی
امســال گویــای صــدور چهــار میلیــون و  ۳۷۵هــزار
و  ۸۵۱تــن زنجیــره و محصــوالت فــوالدی بــه ارزش
یــک میلیــارد و  ۵۹۰میلیــون دالر اســت کــه ۷۶.۸
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وضعیت تولید آهن اسفنجی
تولیــد آهــن اســفنجی در دوره هفــت ماهــه نخســت
ســال جــاری بــا رشــد  ۱۱درصــدی نســبت بــه مــدت
مشــابه ســال گذشــته بــه  ۱۸میلیــون و  ۱۰۵هــزار تــن
رســیده اســت .رشــد تولیــد آهــن اســفنجی در هفــت
ماهــه مــاه نخســت امســال ۵ ،درصــد بیــش از رشــد
تولیــد فــوالد میانــی بــوده اســت کــه خبــر خوبــی بــرای
واحدهــای فوالدســازی مصرفکننــده آهــن اســفنجی
اســت .در جــدول زیــر جزئیــات آمــار تولیــد فــوالد
کشــور در دوره هفــت ماهه نخســت امســال و مقایســه
آن بــه دوره مشــابه ســال قبــل را ببینیــد:

منبع :چیالن
درصــد در بخــش شــمش فــوالدی بــه بیلــت و بلــوم
اختصــاص داشــت ،ارزش صــادرات دوره ایــن گــزارش
نســبت بــه مــدت مشــابه کاهــش  ۳۷درصــدی دارد.
ســال گذشــته ،مجموع صــادرات شــمش و محصوالت
فــوالدی از  ۱۰.۵میلیــون تــن هــم فراتــر رفت.
صــادرات شــمش فــوالدی در هفتماهــه امســال بــه
رقــم ســه میلیــون و  ۱۹۱هــزار تــن رســید کــه از ایــن
رقــم ســهم بیلــت و بلــوم  ۷۶.۸درصــد ثبــت شــد.
واردات زنجیــره و محصــوالت فــوالدی در هفتماهــه
ابتدایــی امســال بــه رقــم  ۶۳۳هــزار و  ۶۶۵تــن
رســید کــه در مقایســه بــا دوره مشــابه پارســال
افزایــش  ۵۱درصــدی را نشــان میدهــد.
ارزش واردات زنجیــره و محصــوالت فــوالدی در دوره
فروردیــن لغایــت مهــر  ۹۹بیــش از  ۷۱۴.۶میلیــون
دالر ثبــت شــد کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه در
ســال  ۹۸رشــد  ۳۲درصــدی را ثبــت کــرد.
منبع :ایرنا
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امامهــادی (علیهالســام) فرمودنــد :فروتنــي آن اســت كــه بــا مــردم چنــان
كنــي كــه دوســت داري بــا تــو چنــان باشــند.

فوالد جهان

تولید فوالد
در مدار صعود

با وجود اینکه روند تولید فوالد دنیا طی ماه اکتبر
صعودی گزارش شده اما همچنان مجموع تولید این
فلز استراتژیک از ابتدای امسال میالدی تا پایان اکتبر
و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ،منفی
است .درواقع بسیاری از کشورها به روند تولید عادی
خود بازگشتهاند ،چین نیز در این بازه زمانی نقش
قابلتوجهی در رشد تولید فوالد جهان داشته است.
حال انتشار خبرهایی مبنی بر کشف ویروس کرونا
را باید محرکی برای تقاضا و بهدنبال آن تولید فوالد
دانست و به تداوم این روند صعودی امیدوار بود.
افت  ۲درصدی تولید فوالد
به گزارش صمت بررسی آمار تولید ارائهشده از سوی
انجمن جهانی فوالد حکایت از آن دارد که میزان رشد
تولید فوالد خام دنیا طی  ۱۰ماهی که از ابتدای امسال
میالدی میگذرد ،یک میلیارد و  ۵۱۱میلیون تن گزارش
شده است .این میزان تولید در مقایسه با مدت مشابه
سال گذشته حدود  ۲درصد کاهش داشته است.در
این میان ،کشور چین در مقام بزرگترین تولیدکننده
فوالد جهان در بازه زمانی یادشده  ۸۷۴میلیون تن
فوالد تولید کرد .میزان تولید فوالد چین در مقایسه
با مدت مشابه سال گذشته میالدی  ۵.۵درصد
افزایش داشته است .با توجه به سهم باالی تولید
فوالد این کشور از کل تولید جهان ،رشد تولید فوالد
چین سهم بسزایی در جبران کاهش تولید در سایر
کشورها داشتهاست .در ادامه باید خاطرنشان کرد
میزان تولید فوالد طی بازه  ۱۰ماهه (ژانویه تا پایان
اکتبر-دی تا آبان) در کشورهای عضو اتحادیه اروپا
با افت ۱۶.۷درصدی ،سیآیاس(کشورهای مستقل
مشترکالمنافع) ،با کاهش ۱.۹درصدی ،امریکای
شمالی با افت ۱۷.۴درصدی ،امریکای جنوبی با افت
۱۲.۴درصدی و اقیانوسیه با کاهش ۱.۸درصدی همراه
شد .در مقابل تنها آسیا با متوسط افزایش ۱.۴درصدی
و خاورمیانه با رشد  ۰.۸درصدی تولید مواجه بودند.
روند صعودی تولید فوالد در اکتبر
انجمن جهانی فوالد در تازهترین گزارش خود ،میزان
تولید فوالد را برای  ۶۴کشور عضو این انجمن در ماه
اکتبر  ۲۰۲۰برابر  ۱۶۱.۹میلیون تن عنوان کرده است.
این میزان تولید در مقایسه با آمار تولید در ماه اکتبر
 ۲۰۱۹رشد  ۰.۷درصدی داشته است .میزان تولید
فوالد خام چین در ماه اکتبر امسال میالدی برابر ۹۲.۲
میلیون تن برآورد شده است .این میزان تولید در
مقایسه با آمار تولید سال گذشته  ۱۲.۷درصد رشد
داشته که رقم قابلتوجهی بهنظر میرسد .هند نیز
در رده کشورهایی قرار دارد که با تولید  ۹.۱میلیون
تن فوالد خام در اکتبر  ،۲۰۲۰میزان تولید خود را ۰.۹
درصد ارتقا داده است .آلمان نیز در رده کشورهایی
است که تولید فوالد آن رو به رشد گزارش شد .میزان
تولید فوالد این کشور در اکتبر  ۲۰۲۰و در مقایسه با
مدت مشابه سال گذشته با رشد  ۳.۱درصدی همراه
بود و به  ۳.۴میلیون تن رسید .میزان تولید کشورهای
عضو سیآیاس نیز در این ماه  ۸.۴میلیون تن برآورد
شده که این رقم در مقایسه با آمار تولید سال گذشته
 ۴.۷درصد رشد را از آن خود کرده است .ترکیه نیز

در رده کشورهایی قرار گرفته که میزان تولید فوالد
آن در ماه اکتبر برابر  ۳.۲میلیون تن گزارش شده و
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۹.۴
درصدی را از آن خود کرده است.
تولید کدام کشورها کاهشی است؟
با این وجود ،تولید فوالد در برخی کشورها همچنان در
این ماه نزولی گزارش شده است .میزان تولید فوالد
ژاپن در ماه اکتبر  ۷.۲میلیون تن گزارش شده است.
این میزان تولید در مقایسه با تولید این کشور در سال
گذشته و همین بازه زمانی افت  ۱۱.۷درصدی داشته
است .میزان تولید فوالد خام کره جنوبی نیز در همین
بازه زمانی در مقایسه با اکتبر  ۲۰۱۹حدود  ۱.۸درصد
کاهش یافت و به  ۵.۹میلیون تن رسید .ایتالیا نیز
در این بازه زمانی  ۲.۱میلیون تن فوالد خام تولید کرد
که در مقایسه با اکتبر  ،۲۰۱۹برابر  ۴.۶درصد کاهش
داشت .در همین حال ،میزان تولید اسپانیا  ۷.۷درصد
کاهش داشت و به  ۱.۱میلیون تن رسید .گفتنی است
ایاالت متحده در اکتبر  ۲۰۲۰برابر  ۶.۱میلیون تن فوالد
خام تولید کرد ،میزان تولید این کشور نیز در همین بازه
زمانی و سال  ،۲۰۱۹افت  ۱۵.۳درصدی داشت.
رشد  ۲۸درصدی تولید فوالد ایران
تولید فوالد خام ایران در  ۱۰ماه نخست امسال میالدی
به مرز  ۲۳.۸میلیون تن رسید .تولیدکنندگان فوالد
ایران در ۱۰ماه نخست امسال میالدی ،حدود ۱۲.۶
درصد بیش از مدت مشابه سال قبل تولید داشتند.
گفتنی است رشد تولید فوالد خام ایران در اکتبر ۲۰۲۰
به مرز ۲۸درصد رسید .طبق برآورد اولیه این انجمن،
تولید فوالد خام ایران در اکتبر امسال میالدی به ۲
میلیون و  ۶۶۰هزار تن رسید .درواقع ایران در رده
کشورهایی قرار دارد که طی ماههای گذشته و با وجود
چالشهای ناشی از همهگیری ویروس کرونا ،توانسته
روند رو به رشد تولید خود را طبق برنامه حفظ کند.
امیدوار به روند رو به رشد
چین بزرگترین تولیدکننده و مصرفکننده فوالد در
جهان بهشمار میرود .بر همین اساس نیز میزان عرضه
و تقاضا برای فوالد ازسوی این کشور از اهمیت ویژهای
برخوردار است و همواره در تحلیل شرایط بازار مورد
توجه قرار دارد .براساس نظر کارشناسان تقاضای چین
برای فوالد تا پایان امسال میالدی مثبت پیشبینی
میشود .بر همین اساس باید به روند رو به رشد
تولید فوالد در این کشور امیدوار بود .دالیل متعددی
برای تداوم این روند رو به رشد تقاضا یاد میشود
که ازجمله آنها میتوان به اختصاص دادن بودجه به
فعالیتهای زیرساختی اشاره کرد .درواقع دولت چین
بهدنبال آن است که اقتصاد خود را که تحتتاثیر

شیوع ویروس کرونا ،متحمل آسیبهای جدی شده
بود ،بهبود ببخشد .چین نخستین کشوری بود که با
همهگیری کووید  ۱۹روبهرو شد و همین موضوع نیز
زمینه کاهش رشد صادراتی این کشور را بهویژه در ۳
ماه نخست امسال فراهم کرد .هرچند چین توانست با
سرعت بر چالشهای ناشی از همهگیری این ویروس
کنار بیاید؛ بنابراین این کشور در تالش است رشد
اقتصادی خود را در امسال به بیش از  ۶درصد برساند
و در همین حال افتی که طی ماههای نخست امسال
با آنها روبهرو شده بود را جبران کند .البته همانطور که
در نمودار مشاهده میشود میزان تولید فوالد چین
در ماه اکتبر نسبت به ماه سپتامبر افت محدودی را
تجربه کرده است .این کاهش را باید به آغاز فصلهای
سرد سال در این کشور نسبت داد .در چنین شرایطی،
فعالیتهای ساختوساز در این کشور کاهش مییابد
و زمینه افت تقاضا برای فوالد را بهدنبال دارد .بنابراین
طبیعی است که تا حدودی از ظرفیت تولید فوالد در
این کشور کاسته شود.
در همین حال ،تقاضا برای فوالد در کشورهای عضو
اتحادیه اروپا و ایاالت متحده نیز مثبت برآورد
میشود .این روند رو به رشد بهدلیل بازگشت رونق به
صنعت خودروسازی ایجاد شده است.
خبرهای خوش محرک بازار
بدون تردید کشف واکسن کرونا تاثیر بسزایی بر رشد
تقاضا برای فوالد در جهان خواهد داشت .در چنین
شرایطی کشورهایی که امکان دریافت هرچه سریعتر
واکسن ویروس کرونا را دارند ،زودتر از شرایط رکود
اقتصادی خارج میشوند و میتوان به روند رشد
تقاضای فوالد در این کشورها بیشتر امیدوار بود.
در ادامه باید افزود به اعتقاد فعاالن بازار فوالد و
کارشناسان این حوزه ،تولید فوالد خام طی ماههای
آینده در کشورهای آسیایی تقویت میشود ،چراکه
اقتصاد این کشورها رو به بهبود میرود و درنتیجه
تقاضا برای مصرف این فلز نیز افزایش خواهد یافت.
سخن پایانی
مجموع تولید فوالد خام  ۶۴کشور تولیدکننده عضو
انجمن جهانی فوالد در اکتبر امسال میالدی در مقایسه
با مدت مشابه سال گذشته رشد  ۷درصدی را تجربه
کرده است؛ درواقع بسیاری از کشورها از شرایط رکود
خارج شده و در حال فائق آمدن بر چالشهای ناشی
از همهگیری ویروس کووید  ۱۹هستند .در این میان،
کشف واکسن کرونا محرک دیگری برای فعالیتهای
اقتصادی و بهدنبال آن افزایش تقاضا برای فوالد
است؛ بنابراین باید به تداوم این روند امیدوار بود.
منبع :روزنامه صمت
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فوالد جهان

مصرف فوالد
در سال ۲۰۲۱
رشد میکند
بــازار فــوالد در ســال  ۲۰۲۰بــا چالشهــای زیــادی
روبــرو بــود .در ایــن ســال مصــرف فــوالد در دنیــا
تنــزل پیــدا کــرد ولــی انتظــار مــیرود ایــن رونــد در
ســال  ۲۰۲۱تغییــر کنــد و مــا شــاهد افزایــش مصــرف
در ســال جدیــد باشــیم.
در آخریــن روزهــای ســال  ،۲۰۲۰ســالی کــه بــه دلیــل
پاندمــی و بحــران اقتصــادی ناشــی از آن در تاریــخ
ثبــت میشــود ،پیشبینــی در مــورد بــازار محصــوالت
مختلــف داغ اســت و بــازار فــوالد هــم از ایــن قاعــده
مســتثنی نیســت.
بــه گــزارش وبســایت ورلــد اســتیل در ســال ۲۰۲۰
تقاضــای فــوالد در دنیــا برابــر بــا  ۱۷۲۵میلیــون تــن
بــود کــه  ۲.۴درصــد کمتــر از ســال  ۲۰۱۹بــود ولــی
انتظــار مــیرود ایــن وضعیــت در ســال  ۲۰۲۱تغییــر
کنــد و دنیــا افزایــش  ۴.۱درصــدی تقاضــا را شــاهد
باشــد .ایــن وبســایت رســیدن میــزان تقاضــای
فــوالد دنیــا بــه مــرز  ۱۷۹۵میلیــون تــن را پیشبینــی
میکنــد و بــر ایــن بــاور اســت کــه ســال جدیــد
تقاضــا بــا ســرعت بســیار کمــی رشــد خواهــد کــرد
زیــرا بحــران کرونــا و آســیبهای اقتصــادی ناشــی از
آن همچنــان در ســال  ۲۰۲۱وجــود خواهــد داشــت و

نمیتــوان شــرایط عــادی را تجربــه کــرد .طبــق ایــن
گــزارش در ســال  ۲۰۲۱نــرخ رشــد تقاضــای فــوالد در
اروپــا بیــش از مناطــق دیگــر خواهــد بــود .پیشبینــی
میشــود در ســال  ۲۰۲۱تقاضــای فــوالد در کشــورهای
عضــو اتحادیــه اروپــا  ۱۱درصــد نســبت بــه ســال
قبــل رشــد خواهــد کــرد و کشــورهای اروپایــی خــارج
از اتحادیــه نیــز رشــد  ۱۱.۹درصــدی تقاضــا را شــاهد
خواهنــد بــود .انتظــار مــیرود در ســال  ۲۰۲۱تقاضــای
فــوالد در کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا ۱۴۹
میلیــون تــن و کشــورهای اروپایــی خــارج از اتحادیــه
 ۳۹.۳میلیــون تــن برســد.
بــه گــزارش ایــن وبســایت ،تقاضــای فــوالد در ســال
 ۲۰۲۱بــه مــرز  ۴۰.۹میلیــون تــن میرســد کــه ۶.۲
درصــد بیــش از ســال قبــل خواهــد بــود .در ایــن
ســال مــا شــاهد رشــد  ۹.۳درصــدی تقاضــای فــوالد
در افریقــا ،رشــد  ۸.۲درصــدی تقاضــا در کشــورهای
امریــکای جنوبــی و مرکــزی و افزایــش  ۲.۵درصــد
تقاضــا در آســیا و اقیانوســیه خواهیــم بــود.
تأثیــر کرونــا روی تقاضــای فــوالد در ســال جــاری
چقــدر بــود؟
ایــن وبســایت در مــورد میــزان تقاضــای فــوالد در
ســال  ۲۰۲۰هــم اطالعاتــی ارائــه داده اســت .طبــق
گــزارش ارائــه شــده توســط ایــن وبســایت در ســال
 ۲۰۲۰مــا شــاهد افــت  ۲.۴درصــدی تقاضــای فــوالد
در دنیــا بودیــم .افــت تقاضــا در خاورمیانــه در ایــن
ســال باالتریــن نــرخ در دنیــا بــود کــه برابــر بــا ۱۹.۵
درصــد بــود .ایــن در حالــی اســت کــه نــرخ کاهــش
تقاضــا در آفریقــا در ســال  ۲۰۲۰برابــر بــا  ۱۶درصــد و
در اتحادیــه اروپــا برابــر بــا  ۱۵.۲درصــد بــود .در ســال
 ۲۰۲۰تقاضــای فــوالد در کشــورهای امریــکای جنوبــی

و مرکــزی بالغبــر  ۱۰درصــد تنــزل پیــدا کــرد و در
کشــورهای مشــترکالمنافع افــت  ۹درصــدی میــزان
تقاضــا را شــاهد خواهیــم بــود.
ایــن وبســایت در گــزارش خــود نوشــت« :ســال
 ۲۰۲۰ســال ســختی بــرای اقتصــاد دنیــا بــود و بــازار
فــوالد هــم ایــن بحــران را تجربــه کــرد .افــت تقاضــای
فــوالد در تمامــی دنیــا تجربــه شــده اســت ولــی
کشــورهای درحا لتوســعه بیشــترین کاهــش تقاضــا
را تجربــه کردنــد و تأثیــر همهگیــری روی اقتصــاد ایــن
کشــورها هــم بیشــتر از کشــورهای صنعتــی بــود».
نقش چین در بازار فوالد دنیا چشمگیر است.
ایــن وبســایت وضعیــت تقاضــای فــوالد در
کشــورهای صنعتــی و درحالتوســعه را نیــز بــه
تفکیــک مــورد بررســی قــرار داده اســت .بــر مبنــای این
گــزارش در ســال  ۲۰۲۰تقاضــای فــوالد در کشــورهای
صنعتــی  ۱۴.۴درصــد تنــزل پیــدا میکنــد درحالیکــه
در ســال  ۲۰۲۱مــا شــاهد رشــد  ۷.۹درصــدی تقاضــا
خواهیــم بــود امــا در ســال  ۲۰۲۰تقاضــا در کشــورهای
درحا لتوســعه و بازارهــای در حــال گــذار  ۱۲.۳درصــد
تنــزل مییابــد و در ســال بعــد افزایــش  ۱۰.۶درصــدی
تقاضــا را در ایــن منطقــه شــاهد خواهیــم بــود.
البتــه در بررســی نــرخ رشــد تقاضــا در کشــورهای
درحا لتوســعه ،کشــور چیــن در نظــر گرفتــه نشــده
اســت زیــرا ایــن کشــور یکــی از بزرگتریــن کشــورهای
فعــال در صنعــت فــوالد اســت و وضعیــت ایــن کشــور
بــه طــور مجــزا بررســی میشــود.
آمارهــا نشــان میدهــد در ســال  ۲۰۲۰تقاضــای
فــوالد در چیــن  ۸درصــد رشــد کنــد و در ســال ۲۰۲۱
مــا رشــدی در تقاضــا را تجربــه نخواهیــم کــرد .چیــن
از کشــورهایی اســت کــه بحــران کرونــا را بــا کمتریــن
آســیب اقتصــادی پشــت ســر گذاشــته اســت.
بــرای نمایــش بهتــر تأثیــر چیــن در بــازار فــوالد
دنیــا میتوانیــم بــه آمــار ارائــه شــده توســط ورلــد
اســتیل در مــورد تقاضــای فــوالد در ســال  ۲۰۲۰بــا
درنظرگرفتــن چیــن و یکبــار هــم بــدون درنظرگرفتــن
چیــن توجــه کــرد.
طبــق ایــن گــزارش در ســال جــاری تقاضــای فــوالد
تقاضــای فــوالد در دنیــا بــا درنظرگرفتــن چیــن ۲.۴
درصــد نســبت بــه ســال قبــل از آن کمتــر خواهــد بــود
ولــی اگــر چیــن را از ایــن آمــار حــذف کنیــم ،مــا شــاهد
افــت  ۱۳.۳درصــدی تقاضــا خواهیــم بــود .در ۲۰۲۱
هــم تأثیــر چیــن بســیار بــارز اســت .تقاضــای دنیــا در
ســال  ۲۰۲۱بــا حضــور چیــن در ایــن آمــار  ۴.۱درصــد
رشــد خواهــد کــرد ولــی بــدون درنظرگرفتــن چیــن
افزایشــی  ۹.۴درصــدی را تجربــه خواهــد کــرد.
منبع :پایگاه خبری اخبار فوالد

براساس جدیدترین گزارش موسسه اعتبارسنجی مودی؛

پیش بینی وضعیت صنعت فوالد جهان در سال 2021

موسســه اعتبــار ســنجی مــودی در نظرســنجی جدیــد
خــود وضعیــت بهتــری را بــرای صنعــت فــوالد جهــان در
ســال آتــی میــادی پیــش بینــی کــرده اســت.
بــه گــزارش ایراســین بــه نقــل از اکونومیــک تایمــز،
بــا نزدیــک شــدن بــه مــاه پایانــی ســال ،2020
موسســههای اعتبــار ســنجی شــروع بــه ســنجش
وضعیــت بخشهــای مختلــف اقتصــادی کردهانــد و

بــر همیــن اســاس موسســه مــودی پیشبینــی کــرده
کــه در ســال  2021صنعــت فــوالد جهــان شــاهد روزهای
بهتــری خواهــد بــود.
بــر اســاس پیــش بینــی ایــن موسســه ،بــا توجــه بــه
اینکــه در ماههــای اخیــر شــاهد افزایــش تقاضــا بــرای
فــوالد در کشــورهای مختلــف بودهایــم ،ایــن رونــد
همچنــان ادامــه داشــته و در ســال  2021نیــز تکــرار

خواهــد شــد .از ســوی دیگــر بــا پایــان زمســتان میــزان
محدودیتهــای کرونایــی بــار دیگــر کاهــش مییابــد و
ایــن میتوانــد موجــب افزایــش فعالیتهــای صنعتــی
در جهــان و در نتیجــه رونــق فعالیــت شــرکتهای فــوالد
شــود .همچنیــن از ســرگیری پروژههــای زیــر ســاختی
نیــز بــه ایــن موضــوع کمــک میکنــد.
منبع :ایراسین
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پیگیری منطقه ویژه خلیج فارس
برای تکمیل زیرساختها

مدیرعامــل منطقــه ویــژه اقتصــادی خلیــج فــارس اعالم
کــرد :مجمــوع اعتبــار مــورد نیــاز بــرای راهانــدازی و اجرای
پروژههــای متنــوع منطقــه ویــژه اقتصــادی صنایــع
معدنــی و فلــزی خلیــج فــارس طــی امســال رقمــی بالــغ
بــر یــک هــزار و  200میلیــارد ریــال پیشبینــی شــده
اســت .بــه گــزارش روابــط عمومــی ایمیــدرو ،حســن
خلــج طهرانــی افــزود :اگــر ایــن بودجــه بــه مــوارد اشــاره
شــدهاختصــاص یابــد ،جهــش چشــمگیری در تکمیــل
زیرســاختهای مــورد نیــاز رقــم خواهــد خــورد.
وی گفــت :یکــی از مهمتریــن زیرســاختهای منطقــه
ویــژه خلیــج فــارس بــرای صــادرات و ورود مــواد معدنــی
مــورد نیــاز شــرکتها و ســرمایهگذاران ،پــل دسترســی
و اســکله منطقــه اســت کــه بــرای تعمیــر و نگهــداری
آن در ســال جــاری بالــغ بــر  300میلیــارد ریــال بودجــه
در نظــر گرفتــه شــده اســت .مدیرعامــل منطقــه ویــژه
اقتصــادی خلیــج فــارس خاطرنشــان کــرد :بــر اســاس
ســند چشــمانداز  ،1404دســتیابی بــه ظرفیــت 55
میلیــون تــن فــوالد در کشــور پیشبینــی شــده اســت
کــه منطقــه ویــژه خلیــج فــارس در راســتای تحقــق ایــن
هــدف ،از ســوی دولــت موظــف بــه پیگیــری و تکمیــل
طرحهــای تامیــن زیرســاخت منطقــه ویــژه شــده اســت.
منبع :ایمیدرو

بزرگترین عرضهی تاریخ بورس
انرژی کشور توسط پاالیشگاه
نفت ستاره خلیجفارس

مدیرعامــل شــرکت نفــت ســتاره خلیجفــارس از
بزرگتریــن عرضــهی تاریــخ بــورس انــرژی توســط
ایــن غــول پاالیشــی خبــر داد و گفــت :بــا تأمیــن

امــام علــی (علیــه الســام) فرمودنــد :راســتگويى موجــب نجــات اســت و
دروغگويــى ســبب رســوايى اســت.

صنایع همجوار

صبا فوالد خلیج فارس به ظرفیت
 ۱.۵میلیون تن دست می یابد

حفظ روند تولید فوالد هرمزگان با
وجود شیوع ویروس کرونا

معــاون امــور اقتصــادی وزارت تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی
گفــت :شــرکت صبــا فــوالد خلیــج فــارس بــا ادامــه رونــد
کنونــی و تــا پایــان امســال به ظرفیت اســمی ســاالنه یک
و نیــم میلیــون تــن دســت خواهــد یافــت .حجــت الــه
میرزایــی در بازدیــد از اراضــی طــرح توســعه صبــا فــوالد
خلیــج فــارس اظهــار داشــت :ایــن شــرکت در ســهماهه
اخیــر میــزان تولیــد خــود را افزونبــر  ۲برابــر افزایــش
داده و میــزان تولیــد در ایــن مجموعــه از  ۴۰هــزار ُتــن
بــه بیــش از  ۸۰هــزار ُتــن رســیده اســت .وی ادامــه داد:
ایــن طــرح ســه ســاله بــرآورد شــده و در بخشــی از زمیــن
ایــن شــرکت کــه بــه مســاحت  ۴۱۳هکتــار اســت در
۲مرحلــه بریکــت گــرم و مرحلــه توســعه پیشبینی شــده
اســت .معــاون امــور اقتصــادی وزارت تعــاون،کار و رفــاه
اجتماعــی اظهارداشــت :محصــول نهایــی تولیــد "نــورد"
خواهــد بــود و در مجمــوع چهــار و نیــم میلیــون ُتــن
( ۴,۵میلیــون ُتــن) محصــول نهایــی اســت کــه شــامل
 ۵۰۰هــزار ُتــن میلگــرد صنعتــی یــک میلیــون ُتــن مقاطع
عریــض و ســه میلیــون ُتــن ورق نــورد گــرم میشــود.
میرزایــی یــاد آور شــد :در مجمــوع پــس از پایــان عملیات
اجرایــی ســاخت و راهانــدازی  ۱۵هــزار نفــر بــه صــورت
مســتقیم و  ۹۰هــزار نفــر بــه صــورت غیرمســتقیم جــذب
و مشــغول بــکار میشــوند کــه بــرای ایــن طرحهــا
1/2میلیــارد یــورو ســرمایه گــذاری شــده اســت.
منبع :ایرنا

مدیرعامــل فــوالد هرمــزگان ضمــن تشــریح عملکردهــای
ایــن شــرکت بــرای صیانــت از ســامت پرســنل در وضعیت
شــیوع کرونــا ،بیــان داشــت :بــه دلیــل رعایــت تمامــی
پروتکلهــای بهداشــتی شــاهد کاهــش تولیــد در فــوالد
هرمــزگان نبودهایــم .فــرزاد ارزانــی مدیرعامــل شــرکت
فــوالد هرمــزگان گفــت :هــدف مــا و همــه کارکنــان فــوالد
هرمــزگان جهــش تولیــد و دســتیابی بــه رکــورد تولیــد
ســالیانه بــا تولیــد یک میلیــون و  ۵۰۰هــزار تن فــوالد خام
اســت کــه بــرای تحقــق آن تمــام تــاش خــود را بــه کار
خواهیــم بســت .وی بــا اشــاره به نقــش فوالد هرمــزگان در
امــر اشــتغالزایی در اســتان ،تعــداد نیروی انســانی شــاغل
در شــرکت را یــک هــزار و  ۵۳۲نفــر اعــام کــرد و افــزود :دو
هــزار و صــد نفــر نیــز بــه عنــوان نیــروی پیمانــکار در فــوالد
هرمــزگان مشــغول بــه کار هســتند .مدیرعامــل فــوالد
هرمــزگان در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا اشــاره بــه
پروژههــای در دســت اقــدام ایــن شــرکت ،گفــت :بــا
حمایتهــای فــوالد مبارکــه مقــرر شــد کــه ظرفیــت فــوالد
هرمــزگان در زیــر ســقف موجــود از  ۱.۵میلیون به ۲میلیون
تــن افزایــش یابــد کــه عملیــات افزایــش ظرفیــت ،از ۱.۵
بــه  ۲میلیــون تــن آن در حــال انجــام اســت .وی افــزود:
ضمــن اینکــه احــداث یــک خــط نــورد ورق عریــض (پلیــت
میــل) و همچنیــن احــداث یــک واحــد احیــا مســتقیم به
ظرفیــت  ۹۰۰هــزار تــن نیز در دســتور کار شــرکت قرارگرفته
منبع :خبرگزاری موج
است.

خــوراک صنایــع پاییندســتی بــه جهــش تولیــد در
کشــور کمــک خواهیــم کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت نفــت ســتاره
خلیجفــارس« ،محمدعلــی دادور» در تشــریح خبــر
عرضــهی تاریخــی ایــن شــرکت در بــورس انــرژی
بیــان داشــت :شــرکت نفــت ســتاره خلیجفــارس بــه
عنــوان بزرگتریــن پاالیشــگاه میعانــات گازی جهــان

بــه ســبب مقیــاس تولیــد و تنــوع فــرآورده ،نقشــی
تعییــن کننــده در بــازار دارد و بــا عرضــهی  140هــزار
متریک-تــن نفتــای ســبک توانســتیم روزی تاریخــی را
در بــورس کشــور رقــم بزنیــم.
وی افــزود :تــا بــه حــال ایــن حجــم از فــرآورده در
رینــگ داخلــی بــه فــروش نرســیده بــود و امیدواریــم
همچنــان شــاهد درخشــش ســتاره خلیجفــارس در
آســمان پاالیشــی کشــور باشــیم.
مدیرعامــل شــرکت نفــت ســتاره خلیجفــارس ادامــه
داد :ایــن عرضــهی تاریخــی در راســتای عمــل بــه
منویــات مقــام معظــم رهبــری (مــد ظلــه العالــی)
مبنــی بــر ایجــاد ارزش افــزودهی بیشــتر و جلوگیــری از
خــام فروشــی صــورت پذیرفــت چــرا کــه نفتــای ســبک
خــوراک پتروشــیمیهای کشــور اســت و میتوانــد
بــا تأمیــن خــوراک صنایــع پاییندســتی بــه جهــش
تولیــد در کشــور کمــک کنــد.
وی در پایــان ابــراز داشــت :شــرکت نفــت ســتاره
خلیجفــارس هماکنــون جایگاهــی راهبــردی در
تــوازن انــرژی کشــور و منطقــه ایفــا میکنــد و مــا
ایــن وعــده را بــه مــردم شــریف ایــران میدهیــم
کــه علیرغــم ایجــاد شــرایط ویــژه بــه ســبب شــیوع
ویــروس کرونــا ،از تمــام ظرفیتهــا بــرای ایجــاد
جهــش در تولیــد اســتفاده کنیــم.
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ل او و دشــمنش
س عقــ 
ت هركــ 
امــام رضــا (علیهالســام) فرمودنــد :دوســ 
ل اوســت.
جهــ 

گزارش خبری

تصويب سود 320ريالی به ازای هر سهم در مجمع عمومی فوالد کاوه جنوب کيش (سهامی عام)
مجمــع عمومــی عــادی ســاالنه شــرکت فــوالد کاوه
جنــوب کیش(ســهامی عــام) بــرای دوره مالــی منتهــی بــه
 29اســفندماه  ،1398تقســیم 320ریــال ســود بــه ازای
هــر ســهم را تصویــب کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت فــوالد کاوه جنــوب
کیــش ،مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه شــرکت
فــوالد کاوه جنــوب کیش(ســهامی عــام) بــا رعایــت
پروتکلهــای بهداشــتی ابالغــی از ســوی ســتاد ملــی
مقابلــه بــا بیمــاری کرونا روز چهارشــنبه  25تیرمــاه 1399
در حالــی برگــزار شــد کــه این مراســم بصــورت زنــده نیز از
طریــق ســایت شــرکت بــرای ســهامداران پخش میشــد.
پــس از قرائــت قــرآن ،ســرود ملــی و خیرمقــدم مجــری،
در ابتــدای مراســم مهنــدس «عبدالمجیــد شــریفی»
بــه عنــوان رئیــس مجمــع عمومــی شــرکت فــوالد کاوه
جنــوب کیــش انتخــاب شــد .پــس از آن وی از اعضــای
هیــأت رییســه مجمــع جهــت حضــور در جایــگاه دعــوت
کرد.رئیــس مجمــع رأس ســاعت  14بــا اشــاره بــه
حضــور  81.4درصــدی ســهامداران و امــکان مشــاهده
ایــن مراســم بــه صــورت پخــش زنــده ،رســمیت جلســه
مجمــع را اعــام کــرد .مهنــدس «علــی دهاقیــن»
مدیرعامــل شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش بــا ارائــه
گــزارش عملکــرد هیــأت مدیــره بــرای دوره مالــی منتهــی
بــه  29اســفندماه  1398اظهار داشــت :شــرکت در ســال
 1398رکوردهــای متعــددی را در حــوزه تولیــد ،فــروش
و صــادرات بــه ثبــت رســانده اســت .فــاز  2فوالدســازی
بــا ظرفیــت  1.2میلیــون تــن و پــروژه آبشــیرین کــن در
شــش ماهــه نخســت ســال  1399راه انــدازی خواهــد
شــد .وی در ادامــه گــزارش هیــأت مدیره شــرکت تصریح
کــرد :ســال  1399از ســوی مقــام معظــم رهبــری مدظلــه
العالــی بــه عنــوان ســال «جهــش تولیــد» نامگــذاری
شــده و ایــن شــرکت نیــز تــاش دارد بــا راه انــدازی فــاز
 2و افزایــش ظرفیــت تولیــد شــمش بــه  2.4میلیــون
تــن ،مدیریــت هزینههــا ،افزایــش بهــره وری و اســتمرار
صــادرات ،جایــگاه شــرکت را بــه عنــوان یــک مجموعــه
فوالدســاز موثــر در کشــور و منطقــه ارتقــا دهــد.
دستاوردهای سال 1398
افزایــش  15درصــدی مقــدار تولیــد شــمش نســبت بــه
ســال  1156( 1397هزارتــن در مقایســه بــا  1009هزارتــن)
افزایــش  23درصــدی مقــدار صــادرات شــمش نســبت
بــه مــدت مشــابه ســال  891 ( 1397هــزار تــن در
مقایســه بــا  727هزارتــن)

افزایــش  29درصــدی مقــدار فــروش شــمش داخلــی
نســبت بــه ســال  312( 1397هــزار تــن در مقایســه بــا
 242هزارتــن)
افزایــش  57درصــدی درآمــد عملیاتــی شــرکت نســبت
بــه ســال 189( 1397ر 53میلیــارد ریــال در مقایســه بــا
823ر 33میلیــارد ریــال)
کســب ســهم  18درصــدی صــادرات شــمش فــوالدی
کشــور
کسب سهم  7درصدی تولید بیلت کشور
پیشــرفت فیزیکــی  83،43درصــدی پــروژه فــاز  2فــوالد
ســازی (پیشــرفت فیزیکــی  20،28درصــدی فــاز  2فــوالد
ســازی طــی ســال )1398
نقاط قوت و مزیتهای رقابتی شرکت
پروژه محور بودن
صادرات محور بودن
تولید محصوالت با کیفیت باال
بــه روز بــودن تجهیــزات کارخانــه و بهــره منــدی از دانــش
فنــی روز
داشــتن تــوان بــاالی مدیریــت در برنامــه ریــزی،
ســازماندهی ،اجــرا ،نظــارت ،هدایــت و کنتــرل
استقرار کامل سیستم یکپارچه MIS-is SUITE
استقرار سامانهعملیات امنیت سایبری ()S.O.C
برخورداری از نیروهای جوان و با انگیزه
افتخارات سال 1398
کســب مقــام نخســت صــادرات بیــن شــرکتهای بنیــاد
مســتضعفان
کســب رتبــه  56در میــان  100شــرکت برتــر از نظــر میــزان
فــروش /درآمــد ســال  ( 1397بــر اســاس نتایج بیســت و
دومیــن ســال رتبــه بنــدی )IMI-100
کســب رتبــه  6در میــان  34شــرکت فعــال در گــروه
فلــزات اساســی از نظــر میــزان فــروش /درآمــد ســال
( 1397بــر اســاس نتایــج بیســت و دومیــن ســال
رتبــه بنــدی )IMI-100
جــزو  10شــرکت پیشــرو در رتبــه بنــدی ســال ( 1398بــر
اســاس نتایـــج بیســت و دومین ســال رتبهبندی )IMI-100
تحقــق بیــش از  96درصــدی ظرفیــت اســمی طــی
ســال ( 1398تولیــد  1156هــزار تــن شــمش در
مقایســه بــا ظرفیــت اســمی  1200هــزار تــن)
دریافــت تندیــس طالیــی و لــوح زریــن واحــد نمونــه
صنعتــی کشــور
واحد نمونه صنعتی استان هرمزگان

صــادر کننــده نمونــه اســتان هرمــزگان بــرای دومیــن
ســال پیاپــی
دریافــت تندیــس شــرکت ارزش آفریــن در جشــنواره
ملــی حاتــم (حمایــت از تولیــد ملــی)
کســب تقدیرنامــه ســه ســتاره جایــزه ملــی تعالــی
ســازمانی
جایگاه شرکت  SKSدر کشور
مهنــدس دهاقیــن بــا ارایــه آمــاری در خصــوص وضعیت
تولیــد فــوالد در جهــان و ایــران ،بــه جایــگاه شــرکت
 SKSاشــاره کــرد و گفــت :شــرکت فــوالد کاوه جنــوب
کیــش در ســال  ،98بــا تولیــد یــک میلیــون و 156هــزار
تــن بیلــت ســهم 7درصــدی از کل تولیــد بیلــت و بلــوم
کشــور را بــه دســت آورد کــه معــادل 96درصــد ظرفیــت
اســمی ایــن شــرکت اســت و همچنیــن بــا صــادرات
891هــزار تــن بیلــت ،دارای ســهمی 18درصــدی از کل
صــادرات ایــن محصــول در کشــور طــی ســال گذشــته
بــوده اســت.
وی رشــد تولیــد بیلــت ایــن شــرکت طــی ســالهای ،96
 97و  98را بــه ترتیــب  10 ،47و 15درصــد اعــام کــرد
و افــزود :رونــد فــروش بیلــت نیــز از 969هــزار تــن در
ســال  97بــه یــک میلیــون و 203هــزار تــن در ســال
 98افزایــش یافتــه اســت .از ایــن رقــم فــروش ســال
 ،98ســهم صــادرات 74درصــد معــادل 891هــزار تــن
بــوده و  312هــزار تــن نیــز در بــازار داخلــی عرضــه شــده
اســت .مدیرعامــل شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش
گفــت :ایــن شــرکت در ســال 601 ،97میلیــار تومــان
ســود خالــص داشــته اســت کــه ایــن رقــم بــا افزایــش
64درصــدی در ســال  98بــه 972میلیــارد تومان رســیده
اســت .همچنیــن عملکــرد ســرمایه گــذاری پروژههــای
ایــن شــرکت(فاز  2فوالدســازی ،آبرســانی و تاسیســات
جانبــی) بیــش از 500میلیــارد تومــان بــوده اســت کــه
78درصــد آن بــه پــروژه فــاز  2اختصــاص یافتــه اســت.
بیــش از 97درصــد هزینههــای انجــام شــده معــادل
489میلیــارد تومــان از محــل منابــع داخلــی شــرکت
تامیــن شــده اســت.
تشریح برنامههای سال 99
تولید  1,787,500تن آهن اسفنجی
راه اندازی فاز  2فوالدسازی (در وضعیت ذوب آزمایشی)
تولید  1.430.000تن شمش
برنامه ریزی جهت افزایش کیفیت و بهره وری تولید و
كاهش ضایعات به منظور کاهش بهای تمام شده تولید
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امــام حســين (علیهالســام) فرمودنــد :هركــه گرفتــارى مؤمنــى را برطــرف
كنــد ،خداونــد گرفتاريهــاى دنيــا و آخرتــش را برطــرف مىكنــد.

گزارش خبری
آمــوزش هوشــمند بــه منظــور افزایــش مهارتهــا و بهــره
وری نیروی انســانی
بهبــود مســتمر سیســتمهای مکانیزه و تــاش در حــوزه IT
بــه منظــور ارتقاء ســطح کیفــی اطالعات
افزایــش ظرفیــت تولیــد واحــد احیــاء بــه روش تزریــق
اکســیژن بــه کورههــا
پیگیری به منظور تکمیل زنجیره ارزشی فوالد
بهره برداری از ظرفیتهای ایجاد شده در شرکت
توسعه بازارهای صادراتی
وضعیت پروژههای توسعه
در ادامــه این مراســم ،مهنــدس «حمیدرضا سلماســی»
عضــو هیــأت مدیــره و معــاون طــرح و توســعه شــرکت
فــوالد کاوه جنــوب کیــش ،ضمــن تشــکر از تــاش
شــبانه روزی نیروهــای پــروژه و بهــره بــردار از اجــرای
پروژههــا بــا تکیــه بــر تــوان داخلــی و بــدون حضــور
کارشناســان خارجــی ســخن بــه میــان آورد و به تشــریح
آخریــن وضعیــت پروژههــا پرداخــت :پیشــرفت
فیزیکــی فــاز  2فوالدســازی تــا پایــان ســال ،1398
بــه  83.43درصــد رســید و طــی چهارماهــه نخســت
ســال  1399نیــز بــا ثبــت پیشــرفت 4.4درصــدی ،رقــم
تجمیعــی پیشــرفت فیزیکــی پــروژه  87.87درصــد
اســت .وی گفــت :در  25اردیبهشــت مــاه ســال 1399
کــوره قــوس الکتریکــی راه انــدازی و اولیــن ذوب نیــز
در تاریــخ  9تیرمــاه انجــام شــد .بــا نصــب و راه انــدازی
کــوره پاتیلــی تاکنــون  25ذوب بــا موفقیــت بــه ثبــت
رســیده و سیســتم غبارگیــر نیــز در مــدار قــرار گرفتــه
اســت .از ســوی دیگــر سیســتم حمــل مــواد نیــز نصــب
و راه انــدازی شــده و بــا پایــان نصــب تجهیــزات،
واحــد ریختــه گــری( )CCMدر مرحلــه پایانــی راه انــدازی
اســت.
مهنــدس سلماســی در خصــوص پروژههــای تامیــن،
تصفیــه و توزیــع آب نیــز خاطرنشــان کــرد :تــا پایــان
ســال  ،1394اجــرای خطــوط انتقــال و آب شــیرین کــن
 ROIIIو  ،ROIVبــا ظرفیــت 15هــزار مترمکعــب عملیاتــی
شــده بــود کــه پمــپ برداشــت آب از دریــا بــه ظرفیــت
6هــزار و  600متــر مکعــب در ســاعت راه انــدازی و
آب شــیرینکن  ROVبــه ظرفیت10هــزار متــر مکعــب
در خردادمــاه  ،1399نیــز در مــدار قــرار گرفــت و هــم
اکنــون شــیرین ســازی 25هــزار متــر مکعــب در شــبانه
روز انجــام میشــود.
همچنیــن آب شــیرین کــن 30هــزار مترمکعبــی نیــز
آمــاده بهــره بــرداری اســت.وی بــا تشــریح آخریــن
وضعیــت پروژههــای زیرســاختی نیــز گفــت :پــروژه
توســعه پســت بــرق 230/33کیلــووات  GISجهــت
تغذیــه فــاز 2فوالدســازی در تیرمــاه  1399مــورد بهــره
بــرداری قــرار گرفتــه و هــم اکنــون وظیفــه تغذیــه کوره
فــاز  2را بــر عهــده دارد .همچنیــن احــداث تصفیــه
خانههــا جهــت تصفیــه پســاب کارخانــه فوالدســازی
و احیــاء بــا ظرفیــت تصفیــه  130متــر مکعــب در
ســاعت در مراحــل پایانــی و آمــاده راه انــدازی اســت.
گــزارش توســط حســابرس قانونــی شــرکت ارائــه شــد و
ســپس ســواالت بصــورت آنالیــن توســط ســهامداران
در خصــوص الکتــرود ،بازارهــای صادراتــی و . . .مطــرح
و پــس از پاســخگویی توســط مســئولین شــرکت
حســابهای شــرکت مــورد تاییــد قــرار گرفــت.
بــر ایــن اســاس مجمــع عمومــی ســالیانه شــرکت،
تقســیم  320ریــال ســود بــه ازای هــر ســهم را
تصویــب کــرد.
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30

امام حسـن عسـکری (علیهالسلام) فرمودند :چقدر زشـت اسـت برای مؤمن
کـه دلبسـتگی به چیزی داشـته باشـد کـه موجب خـواری و ذلّت او شـود.

مقاله علمی
رصــد تکنـولـوژی در صنعت فوالد

تکنولوژی جدید مورد استفاده در
سقف کورههای قوس الکتریکی
Spray-Cooled EAF Roof
حمید فرهادی :کارشناس واحد تحقیق و توسعه

ً
عمومــا از
سیســتمهای خنــک کاری موجــود در ســقف کورههــای قــوس الکتریکــی
نــوع  Pressurized Tubularمیباشــند .در ایــن نــوع ســقفها پنلهــای ســاخته
شــده از لولههــای فــوالدی در کنــار هــم مونتــاژ شــده اســت .رعایــت فواصــل دقیــق
بیــن پانلهــا جهــت انبســاط و انقبــاض در حیــن تولیــد ،توزیــع متناســب آب در
پنلهــا ،اســتحکام اتصــاالت هــر پنــل بــه منظــور بهبــود فرآیندهــای تولیــدی کــوره
و بهینــه ســازی تولیــد ســرباره پفکــی ضــروری اســت.
افزایــش ســاعات کارکــرد ســقف کــوره قــوس الکتریکــی و ســرعت تعویــض و تعمیــر
آن یکــی از مــوارد مؤثــر در انتخــاب ســقف کــوره میباشــد .لــذا تکنولوژیهــای
جدیــد بــه منظــور کاهــش هزینــه بــاالی تولیــد ایــن نــوع ســقف ،کاهــش زمــان
و هزینــه تعمیــرات ،امــکان تعمیــر آنهــا در موقعیــت نصــب شــده بــر روی کــوره،
کاهــش احتمــال وقــوع نشــتی آب بــا توجــه بــه حجــم بــاالی جریــان آب در
لولههــای متعــدد ،اســتفاده از تکنولوژیهــای جدیــد در ســقف کــوره قــوس مــورد
توجــه قــرار گرفتــه اســت.
بــه طــور کلــی تجهیزاتــی کــه از فــن آوری  Spray-Coolingبهــره منــد هســتند
جایگزیــن مطمئنــی نســبت بــه ســایر تجهیزاتــی اندکــه تحــت تنشهــای حرارتــی
شــدید از سیســتم  Water-Coolingاســتفاده میکننــد .ایــن فــن آوری جدیــد
کــه در آن آب بــا فشــار کــم ،بــدون امــکان تبخیــر منجــر بــه خنــک کاری تجهیــزات
میگــردد ،در گســتره وســیعی از تجهیــزات مرتبــط بــا کورههــای تولیــد فــوالد (EAF،
 )LMF، BOFمــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت .یکــی از مــوارد اســتفاده در ســقف
کورههــای قــوس الکتریکــی اســت .در ایــن فــن آوری چنــد  Headerآب بــه همــراه
ناز لهــای مربوطــه در فواصــل مشــخص بــا ایجــاد الیــه نازکــی از آب بــر روی ســطح
فلــزی ،خنــک کاری ســقف کــوره را برعهــده داشــته و نیــز تنظیــم میــزان پاشــش آب
هــر ناحیــه بــر اســاس بــار حرارتــی وارده بــر آن امــکان پذیــر اســت .تصویــر شــماره 1
جزئیــات نحــوه قرارگیــری قطعــات مذکــور را نشــان میدهــد.

مزایای استفاده از تکنولوژی جدید
تجهیــزات  Spray Coolingدر فشــار اتمســفر کار میکننــد ،بــا توجــه بــه عــدم نیــاز
بــه پمپــاژ آب در سراســر منطقــه خنــک کاری انــرژی پمپــاژ مــورد نیــاز سیســتم بــه
شــدت کاهــش یافتــه و کاهــش احتمــال نشــت آب بــا توجــه عــدم وجــود آب
فشــار بــاال و بــه تبــع آن کاهــش خطــر انفجــار ،عملکــردی قابــل اطمینــان و عمــر
طوالنــی تجهیــز را فراهــم میکنــد.
نیروهــای وارد شــده بــر  Gantryکــوره و بیرینــگ مربوطــه کمتــر بــوده و عمــر
تجهیــزات باالتــر خواهــد رفــت.
مصــرف آب بــه ازای میــزان خنــک کاری یکســان در مقایســه بــا طــرح Pressurized
 Tubularکمتــر خواهــد بــود.
امــکان ترمیــم ســریع کلیــه آســیبهای جزئــی ( نشــتی) بــه دلیــل امــکان
دسترســی آســان بــه همــه قســمتهای ســقف بــا اســتفاده از دریچههــای تعبیــه
شــده بــر روی آن منجــر بــه کاهــش زمــان  Power-Offمیشــود.
نفــوذ هــوا بــه داخــل کــوره بــه حداقــل رســیده و در نتیجــه بــا کنتــرل بهتــر
جریــان گاز امــکان کنتــرل Post combustionرا فراهــم مــیآورد.

تصویر شماره  Header Spray -1به همراه ناز لهای مربوطه
عالوهبــر ســقف کــوره امــکان اســتفاده از ایــن تکنولــوژی در  Elbowمربوطــه نیــز
فراهــم شــده اســت .همانطــور کــه در تصویــر شــماره  2مشــخص اســت .در کــوره
 65تنــی  Walsin Lihwaدر تایــوان از ایــن تکنولــوژی در ســقف و  Elbowکــوره
اســتفاده شــده اســت.

تصویر شماره  -3نمونه سقف ساخته شده با تکنولوژی Spray-Cooling
شرکتهای ارائه دهنده تکنولوژی Spray-Cooling
شرکت Badisch-Stahl -www.bse-kehl.de
شرکت Systems Spray-Cooled -https://spraycooled.tsg.bz
نمونههای اجرا شده سقف کوره با سیستم Spray-Cooling
شرکت تولید فوالد Arkansas
شرکت تولید فوالد Ovako Hofors
شرکت تولید فوالد Walsin Lihwa -Taiwan
منابع و مآخذ:

تصویر شماره  -2استفاده از سیستم  Spray-Coolingدر سقف و زانوی کوره قوس
الکتریکی شرکت Walsin Lihwa

www.bse-kehl.de
http://www.bat-kehl.de/bsw
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امــام حســين (علیهالســام) فرمودنــد :كســى كــه دوســت دارد اجلــش بــه
تأخيــر افتــد و روزىاش افزايــش يابــد ،صلــه رحــم بــ ه جــا آورد.
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مقاله علمی

شکل  -1فرآیند انتقال شارژ آهن اسفنجی به کورههای قوس الکتریکی

تکنولوژی شارژ آهناسفنجی داغ
( )HDRIبه کوره قوس الکتریکی
محمد محمدنیا :واحد مهندسی تکنولوژی تولید

در واحدهــای تولیــد آهــن اســفنجی ،گندلــه آهــن بــه داخــل کــوره احیــا مســتقیم
شــارژ شــده و بــا حرکــت بــهســمت پاییــن و تمــاس بــا گاز احیــا کننــده ،هنــگام بــا
انجــام واکنشهــای احیایــی دمــای آن نیــز افزایــش مییابــد و در نهایــت گندلــه بــه
آهــن اســفنجی تبدیــل میشــود.
آهــن اســفنجی در قســمت پاییــن کــوره توســط دمــش گاز خنثــی تــا دمــای محیــط
خنــک میشــود و پــس از تخلیــه بــه ســیلوهای ذخیــره منتقــل شــده و بــه واحــد
فوالدســازی جهــت شــارژ در کــوره قــوس الکتریکــی ( )EAFشــارژ میشــود .محصــول
خروجــی کــوره احیــای مســتقیم را میتــوان بــه ســه صــورت مختلــف جهــت شــارژ
کــوره قــوس الکتریکــی مــورد اســتفاده قــرار داد:
اکثــر کورههــای احیــای مســتقیم بــرای تولیــد آهــن اســفنجی ســرد طراحــی
شــدهاند .در ایــن کورههــا ،آهــن اســفنجی تولیــد شــده در قســمت پایینــی کــوره
تــا دمــای  50درجــه ســانتیگراد ســرد شــده و در ســیلوهای تحــت گاز خنثــی ذخیــره
میشــود .آهــن اســفنجی ســرد قابلیــت فعالشــوندگی دارد و نگهــداری آن نیازمنــد
رعایــت الزامــات و نــکات ایمنــی مناســب میباشــد.
آهــن بریکــتشــده گــرم ( :)HBIآهــن اســفنجی تولیــد شــده در کــوره احیــا بــدون
خنــک شــدن ،در دمــای  700درجــه ســانتیگراد از کــوره خــارج شــده ودر دســتگاه
بریکــت ســازی ،تحــت فشــار بــه ابعــاد حــدود  120×55×40میلیمتــر تبدیــل
میشــود .بریکــت گــرم  50درصــد فشــردهتر از آهــن اســفنجی ســرد اســت ،بنابرایــن
تمایــل بــه اکســید شــدن بریکــت گــرم بســیار کمتــر از آهــن اســفنجی ســرد اســت.
ایــن مســئله قابلیــت انبــار کــردن بریکــت گــرم را در فضــای آزاد ،بــدون در نظــر گرفتــن
شــرایط خــاص بــرای آن ایجــاد میکنــد.
آهــن اســفنجی داغ ( :)HDRIایــن محصــول بــدون خنــک شــدن ،در دمــای 700
ً
مســتقیما بــه کــوره قــوس الکتریکــی
درجــه ســانتیگراد از کــوره احیــا خــارج شــده و
واحــد فوالدســازی منتقــل میشــود .ایــن فرآینــد بــه شــارژ داغ معــروف اســت.
مهمتریــن مســئله در شــارژ داغ ،انتقــال آهــن اســفنجی در دمــای بــاال از کــوره احیــا
بــه واحــد فوالدســازی اســت .مشــکل ایــن فرآینــد فقــط دمــای بــاالی آهــن اســفنجی
نیســت ،بلکــه اکســید شــدن آهــن اســفنجی داغ و جلوگیــری از خودســوزی آن
مســئلهای اســت کــه بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد.
همزمــان بــا پیشــرفت تکنولوژیهــای جدیــد ،حــذف مرحلــه خنــک شــدن  DRIو
شــارژ داغ آن از کــوره احیــای مســتقیم بــه کــوره قــوس الکتریکــی در دســتور کار
کارخانههــای فوالدســازی قــرار گرفتــه اســت ،ایــن امــر ســبب کاهــش موفــق آمیــز
مصــرف انــرژی الکتریکــی و مصــرف الکتــرود و نســوز کــوره قــوس الکتریکــی شــده و
نهایتــاٌ راندمــان تولیــد واحــد فوالدســازی را افزایــش داده اســت.
بــا انتقــال  DRIبــه کــوره قــوس الکتریکــی در دمــای  600تــا  700درجــه ســانتیگراد،
انــرژی الکتریکــی مــورد نیــاز بــرای گــرم کــردن مجــدد آهــن اســفنجی حــذف میشــود،
زمــان الزم بــرای بارگیــری و تخلیــه نیــز کاهــش پیــدا میکنــد ،و نهایتــا اثــر مســتقیم
در کاهــش مصــرف مــواد نســوز و مصــرف الکتــرود خواهــد داشــت.

بــ ه منظــور اســتفاده از آهــن اســفنجی در دمــای بــاال ،بایــد عواملــی همچون مــوارد فنی
مربــوط بــه واحــد احیــای مســتقیم و امــکان اضافــه کــردن تجهیــزات شــارژ داغ بــه کوره
قــوس الکتریکــی ،قابلیــت دریافــت شــارژ گــرم و اضافــه شــدن تجهیــزات مربوطــه قبل
از کــوره قــوس مــورد بررســی قــرار گیرنــد .عالوهبــر ایــن نــرخ تولیــد باالتــر کــوره قــوس
نیــاز بــه در نظــر گرفتــن ظرفیت مناســب ماشــین ریختــه گــری دارد.
مزایــای بکارگیــری روش شــارژ  DRIدر دمــای بــاال (شــارژ داغ آهــن اســفنجی) بشــرح
زیــر میباشــد:
کاهش مصرف انرژی الکتریکی
کاهش مصرف نسوز کوره قوس الکتریکی
کاهش مصرف الکترود
کاهش زمان Tap to Tap
افزايش  Metallizationآهن اسفنجی
عدم وجود رطوبت در  DRIبخصوص در مناطق با رطوبت محیطی باال
شــکل شــماره  2عمــده روشهــای انتقــال  HDRIاز کــوره میدرکــس بــه کــوره قــوس
الکتریکــی را نشــان میدهــد.
در روش  HOTLINKجهــت شــارژ اســفنجی داغ بــه کــوره قــوس الکتریکــیHDRI ،
مســتقيما بــا اســتفاده از نيــروی جاذبــه توســط يــک دســتگاه آب بنــدی شــده از
کــوره احيــا بــه کــوره قــوس الکتريکــی ( )EAFمنتقــل میشــود.
در ایــن روش ،کــوره احیــای مســتقیم در ارتفــاع باالتــری نســبت بــه کــوره قــوس
نصــب شــده و از روش ثقلــی بــرای انتقــال آهــن اســفنجی داغ بــه کــوره اســتفاده
میشــود.
آهــن اســفنجی داغ بــه یــک مخــزن میانــی منتقــل شــده کــه ارتفــاع آن باالتــر از
واحــد فوالدســازی اســت .دمــای  HDRIخروجــی از کــوره احيــا مســتقيم650-700 ،
درجــه ســانتيگراد میباشــد.

شکل  .2روشهای انتقال  HDRIاز کوره میدرکس به کوره الکتریکی

ایــن روش در شــرایطی قابــل اجــرا اســت کــه فاصلــه بیــن کــوره واحــد احیــا و کــوره
قــوس الکتریکــی کمتــر از  40متــر باشــد.
فراينــد  HOTLINKنيازمنــد يــک ســری تجهيــزات اضافــی میباشــد کــه هزينههــای
ســرمايه گــذاری اوليــه را بــاال میبــرد ،امــا از ســوی ديگــر صرفــه جویــی ناشــی
از عوامــل زیــر اســتفاده از آن را توجیــه پذیــر میکنــد .از رو ایــن روش در بيــن
روشــهای انتقــال شــارژ داغ ،بيشــترين مزايــا را دارا میباشــد.
کمترين کاهش درجه حرارت بخاطر کوتاه بودن مسير انتقال
کمترين افت خواص  DRIبخاطر سرعت انتقال مناسب
عــدم وجــود اکسيداســیون مجــدد بخاطــر آب بنــد بــودن سيســتم و نگهــداری آن
در اتمســفر گاز خنثــی
نگهداری کم و قابليت اعتماد باال برای انتقال
مصرف کمتر انرژی الکتريکی
کاهــش مصــرف انــرژی بــهازای هــر  100درجــه ســانتیگراد افزایــش دمــای آهــن
اســفنجی شــارژ شــده بــه کــوره قــوس ،در حــدود  20کیلــووات ســاعت پــر تــن
اســت.بنابراین در صــورت اســتفاده از  HDRIدر کــوره قــوس الکتریکــی بــا دمــای

شـرکت فوالد کاوه جنوب کیـش

زمستان  1399شمـاره ششم سـال چـهـارم

مهندســی ،تحقیقات و تکنـولوژی
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شماره :
ویرایش :
تاریخ 1399-5-13 :

ســراز 6بــرادر
فرمودنــد :دعــای انســان پشــت
امــام محمــد باقــر (علیهالســام)
صفحه 5
تکنولوژی شارژ آهن اسفنجی داغ ( )HDRIبه کوره قوس الکتریکی
دینــی اش ،نزدیکتریــن و ســریعترین دعــا بــه اجابــت اســت.

مقاله علمی

•

گازهای گلخانه ای متصاعد شده در این روش نسبت به بقيه روشهای فوالد سازی کمتر می باشد.

در جدیدترین تکنولوژی شارژ  HDRIبه کوره قوس الکتریکی ،گروه  DANIELIاقدام به استفاده از تکنولوژی  EnergIronبا استفاده از انتقال بصورت
پنوماتيک ( )HYTEMPنموده است .در این روش آهن اسفنجی پس از خروج از کوره احيا مستقيم وارد لولههای حاوی گاز خنثی ،با استفاده از جریان
اولیــه  600درجــه ســانتیگراد ،حداقــل کاهــش مصــرف انــرژی در حــدود  120گاز به کوره قوس الکتریکی منتقل میشود .باالی کوره قوس الکتریکی ،مخزن نگهداری آهن اسفنجی داغ به منظور شارژ مداوم به کوره در نظر گرفته
شده است .دمای آهن اسفنجی داغ  600درجه سانتیگراد است .فشار درون کوره احيا در این روش بيش از  6بار بوده که نسبت به سایر روشهای احيا
کیلــووات ســاعت پــر تــن فــوالد خواهــد بــود( .شــکل  )3و بــرای ذوبــی بــا ظرفیــت
باالتر است .شرکت  DANIELIبا بهکارگيری این روش توانسته این بازه زمانی را در پلنتهای مختلف  10تا  20دقيقه کاهش دهد .شکل زیر شماتيک
 170تــن در شــرایط بهینــه میتــوان تــا  20مــگاوات ســاعت صرفــه جویــی انــرژی این فرآیند را نشان میدهد.

داشــت.

شکل  .5فرآیند انتقال  HDRIبه روش Hytemp

در جــدول زیــر بــه روشهــای تخلیــه  HDRIاز کــوره میدرکــس بــه کــوره قــوس الکتریکــی
شکل  .5فرآیند انتقال  HDRIبه روش Hytemp
در کارخانجــات مختلف اشــاره شــده اســت.
شکل  .3صرفهجویی در مصرف انرژی الکتریکی ()KWh/TLD

در جدول زیر به روش های تخليه  HDRIاز کوره ميدرکس به کوره قوس الکتریکی در کارخانجات مختلف اشاره شده است.

کاهش مصرف الکترود
در منابــع مختلــف بیــان شــده اســت کــه مصــرف الکتــرود رابطــه خطی بــا مصــرف انرژی
الکتریکــی دارد .میــزان کاهــش مصــرف الکترودهــای کوره قــوس الکتریکــی از  0/5تا 0/6
کیلوگــرم بــهازای هــر تــن فــوالد نیــز ذکر شــده اســت (شــکل.)4

TYPE SESTEM

START-UP

LOCATION

PLANT

Hot Transport Vessel

1999 ~ 2014

India

Essar Steel Module I, II, III, IV

Saudi Arabia

HADEED module - E

Malaysia

LION

Hot Transport Conveyor
Hot Transport Vessel

2007
2008

HOTLINK

2010

Egypt

ESISCO

HOTLINK

2010

Oman

SHADEED

)Hytemp (EnergIron

2011 & 2012

UAE

Emarat Steel Industrial phase 1 & 2

شکل  .4صرفهجویی در مصرف الکترود ()Kg/TLS

کاهش مصرف نسوز کوره قوس الکتریکی
از آن جهــت کــه اســتفاده از اســفنجی داغ ســبب کاهــش زمــان ذوب و انــرژی مــورد
نیــاز میشــود ،مصــرف نســوز کــوره قــوس اکتریکــی نیــز بــه مقــدار قابــل توجــه
کاهــش مییابــد.
کاهش زمان Tap to Tap
اســتفاده از  HDRIباعــث کاهــش زمــان  Tap to Tapکــوره قــوس الکتریکــی و در
نتیجــه افزایــش نــرخ تولیــد خواهــد شــد.در برخــی از منابــع ذکــر شــده اســت کــه
در مقایســه بــا اســتفاده از آهــن اســفنجی ســرد ،ســرعت تولیــد تــا  20درصــد نیــز
افزایــش داشــته اســت.
کاهش تلفات حرارتی کمتر از C/hr
کاهش توليد ذرات ريز (نرمه)
کاهــش در مســاحت زميــن مــورد نيــاز بخاطــر مجــاورت کــوره احيــا مســتقيم و
کــوره قــوس الکتريکــی
گازهــای گلخانــهای متصاعــد شــده در ايــن روش نســبت بــه بقيــه روشــهای فــوالد
ســازی کمتــر میباشــد.
در جدیدتریــن تکنولــوژی شــارژ  HDRIبــه کــوره قــوس الکتریکــی ،گــروه DANIELI
اقــدام بــه اســتفاده از تکنولــوژی  EnergIronبــا اســتفاده از انتقــال بصــورت
پنوماتیــک ( )HYTEMPنمــوده اســت .در ایــن روش آهــن اســفنجی پــس از خــروج
از کــوره احیــا مســتقیم وارد لولههــای حــاوی گاز خنثــی ،بــا اســتفاده از جریــان گاز
بــه کــوره قــوس الکتریکــی منتقــل میشــود .بــاالی کــوره قــوس الکتریکــی ،مخــزن
نگهــداری آهــن اســفنجی داغ بــهمنظــور شــارژ مــداوم بــه کــوره در نظــر گرفتــه
شــده اســت .دمــای آهــن اســفنجی داغ  600درجــه ســانتیگراد اســت .فشــار درون
کــوره احیــا در ایــن روش بیــش از  6بــار بــوده کــه نســبت بــه ســایر روشهــای احیــا
باالتــر اســت .شــرکت  DANIELIبــا بهکارگیــری ایــن روش توانســته ایــن بــازه زمانــی
را در پلنتهــای مختلــف  10تــا  20دقیقــه کاهــش دهــد .شــکل زیــر شــماتیک ایــن
فرآینــد را نشــان میدهــد.

منابع:

شکل  .6فرآیند انتقال  HDRIبه روش  Hytempدر کارخانه فوالد امارات

1- The new generation of direct reduction technology and electric steel making integration
and blast furnace integration. DANIELI Group.
2- Jeremy A. T. Jones, Value in use of DRI, VP Process Services, TENOVA Core.
3- Hot Briquetted Iron (HBI) - Quality assessment guide. International Iron Metallics Association August 2018
4- Ebrahim Hajidavalloo Ali Alagheband, Thermal analysis of sponge iron preheating using
waste energy of EAF. journal of materials processing technology 208 (2008)336- 341.
5- Brian Voelker, Russ Bailey.” Benefits of Hot DRI Charge to the EAF”, Midrex Operations
Seminar,2000.
6- Sara Hornby Anderson Product Manager. Steel making / Melting Midrex Direct Reduction
Corporation, “DRI-The EAF Energy Source of the Future.
7- Stephen C.Montague, Dr,W.Dieter Hauser,”HOTLINK, Hot charging DRI for lower cost
and higher productivity”, Iron & Steel Society’s 57th Electric Furnace Conference ,Pittsburgh,PA,Nov.,1999,3-7.
 -8بررســی اثــر افزایــش شــارژ داغ بــر روی مصــرف انــرژی الکتریکــی و هزینههــای تولیــد کورههــای
قــوس الکتریکــی .هومــن فخــر نبــوی ،ســروش پرویــزی ،ســید خطیــب االســام صــدر نــژاد ،مهــران
خــرم .دهمیــن کنگــره ی ســاالنه انجمــن مهندســین متالــورژی ایــران.
 -9ارائــه راهکارهایــی جهــت کاهــش مصــرف انــرژی در کــوره احیــا مســتقیم میدرکــس و کــوره قوس
الکتریکــی ،منصــور تورانــی ،پژوهشــکده فوالد دانشــگاه صنعتــی اصفهان.

صفحه  4از 5

تحقیق و توسعه در شرکت فوالد کاوه جنوب کیش

آیین نامه ها

ششم
شمـاره
زمستان
چـهـارماین آیین نامه ها ،فرآ
سـالباشد .در
آیین نامه می
دارای 8
1399کیش
کاوه جنوب
نظامنامه تحقیق و توسعه شرکت فوالد

W W
مشارکت . S
جلب K S
C O
شده I
های مربوطه به نحوی تعریف R
Wکوتاهترین زمان ،بهتر
سازمان ،در
حداکثری در
اند تا .ضمن

حضــرت محمــد (صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم) فرمودنــد :ســاعتی تفکــر
بهتــر از هفتــاد ســال عبــادت بــی تفکــر اســت.

تحقیق و توسعه

نتیجه بدست آید .همچنین در این آیین نامه ها همواره تکیه بر توان فنی و دانش پرسنل داخلی شرکت در اولو

قرار گرفته تا بتوان از تمام ظرفیت و تانسیل پرسنل محترم شرکت فوالد کاوه جنوب33
کیش استفاده کرد .در ش

زیر آیین نامه های نظام تحقیق و توسعه قابل مشاهده می باشد:

تحقیق و توسعه

آئین نامه اجرایی
راهبری تحقیقات
آیین نامه ارزیابی
طرح های
تحقیقاتی

آیین نامه حمایت
از انتشار کتب و
مقاالت

شـرکت فوالد کاوه جنوب کیـش
کیـش
جنوب
فوالد کاوه
شـرکت
تکنـولوژی
تحقیقات و
مهندســی ،

تحقیقات
مهندســی
تکنـولوژیکیش
فوالدو کاوه جنوب
در،شرکت
تحقیق و توسعه
تحقیق و توسعه در شرکت فوالد کاوه جنوب کیش

شماره :
شماره
تاریخ ::

تاریخ :
صفحه  3از 5
صفحه  3از 5

گواهی تحقیق و توسعه

آیین نامه شناسایی
و رتبه بندی مراکز
علمی

نظامنامه مدیریت
و راهبری
تحقیقات

آیین نامه نحوه
تهیه و تصویب
RFP

آیین نامه حمایت
از پایان نامه ها

آیین نامه خرید
خدمات مشاوره

گواهی تحقیق و توسعه
نظامنامه تحقیق و توسعه
نظامنامه تحقیق و توسعه
سازمان صمت به شرکت ه
هاییط ،از طرف
احراز شرا
پــسدرازصورت
کارشناسی و
بررسی ها
مدرکی است که پس از
کارشناســی و
بررســی
اســتی کــه
مدرکــی
بــه ،امکانات آزمایشگاه
سازمانی
تشکیالت
شرکت از نظر
احــراز توانمندی
صــورتو دال بر
استم :ی شود
شده اعطا
تشکیلشرایط
ساختار مدیریتی نظام تحقیقات در شرکت فوالد کاوه جنوب کیش از سه سطح واجد
صمــت
ســازمان
شــرایط،هاازیطــرف
در
ساختار مدیریتی نظام تحقیقات در شرکت فوالد کاوه جنوب کیش از سه سطح تشکیل شده است :
فوالد کاوه جنوب کیش
شرکت
توسعه
و
تحقیق
واحد
.
باشد
ی
م
متخصص
ی
انسان
ی
رو
ی
ن
و
ی
تخصص
زات
ی
تجه
شــرکتهای واجــد شــرایط اعطــاء میشــود و دال بــر
نظامنامه تحقیق و توسعه
سیدحسامالدین الری سیدزاده -کارشناس واحد تحقیق و توسعه
ســازمانی،ه است.
تشــکیالتاخذ آن گردید
نظــر 1398موفق به
تاریخاز/05/12
در
،
مناسب
شرایط
و
ساختار
ایجاد
و
تکمیل
توانمندیهــای شــرکت
ســاختار مدیریتــی نظــام تحقیقــات در شــرکت فــوالد
امکانــات آزمایشــگاهی ،تجهیــزات تخصصــی و نیــروی
کاوه جنــوب کیــش از ســه ســطح تشــکیل شــده اســت:
واحــد تحقیــق و توســعه بــه عنــوان اساســی تریــن
انســانی متخصــص اســت .واحــد تحقیــق و توســعه
بخــش هــر ســازمان ،نقــش مهــم و حیاتــی در
شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش بــا تکمیــل و ایجــاد
فرآیندهــای ســازمان را بــر عهــده دارد .امــروزه انجــام
ســاختار و شــرایط مناســب ،در تاریــخ 1398/05/12
فعالیتهــای تحقیــق و توســعه نوعــی ســرمایه گــذاری
موفــق بــه اخــذ ایــن گواهینامــه شــده اســت.
اساســی تلقــی میشــود .بطوریكــه میــزان ایــن
ســرمایه گــذاری در ســطح بنــگاه و ســطوح ملــی
كشــورها روز بــه روز در حــال افزایــش اســت تــا جایــی
كــه میــزان ســرمایه گــذاری در ایــن بخــش ،شــاخصی
جهــان
كشــورهای
شود ::
می شود
بیان می
تحقیقات بیان
سطوح تحقیقات
سطوح
اعضای
بــرای توســعه یافتگــی بنگاههــا و دردرادامه
اعضای
ادامه
بشــمار میآیــد.
تحقیقات
عالی
اعضایشورای
اعضای
ادامه اعضای سطوح تحقیقات بیان میشود:
عالی در
توجهــی از
امــروزه كشــورهای صنعتــی ســهم قابــل
تحقیقات
شورای
درآمــد و نیــروی كار خــود را بــه فعالیتهــای تحقیقــات
تحقیقات
شورای عالی
اعضای شورای
اعضای
عالی تحقیقات
كاربــردی و توســعه فــن آوری اختصــاص میدهنــد،
کیش
فوالد کاوه
شرکت فوالد
عامل شرکت
مدیر عامل
مدیر
رئیس
جنوب کیش
کاوه جنوب
رئیس
بــه گونــهای كــه ســهم زیــادی از محصــوالت،
فناوری
معاون
رئیس
نایب
معاون فناوری
نایب رئیس
فرآیندهــا و سیســتمهای جدیــد و پیشــرفته نتیجــه
تکنولوژی
مهندسی ،تحقیقات
مدیر مهندسی،
مدیر
دبیر
تحقیقات وو تکنولوژی
دبیر
بهره برداری
معاون بهره
معاون
عضو
فعالیتهــای  R&Dبــوده و ایــن فرآوردههــا ،منبــع
برداری
عضو
پشتیبانی
منابع انسانی
توسعه منابع
معاون توسعه
معاون
عضو
انسانی وو پشتیبانی
عضو
نهایــی پیشــرفت اقتصــادی بــه شــمار میآینــد.
معاون مالی
معاون
عضو
مالی
عضو
در جهــان صنعتــی امــروز توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری
معاون فروش
معاون
عضو
فروش
عضو
طرح وو توسعه
معاون طرح
معاون
عضو
اســت کــه شــرکتها بــه ترکیبــی از تحقیــق و توســعه و
توسعه
عضو
معاون خرید
معاون
عضو
خرید
عضو
نــوآوری نیــاز دارنــد و ایــن نکتــه کــه ایــن دو بخــش از
راهبریتتحقیقات
کمیتهراهبری
اعضایکمیته
اعضای
حقیقاتکمیته راهبری و تحقیقات
اعضای
بایــد روی آنهــا
ســازمان چگونــه کار میکننــد و چگونــه
ســرمایه گــذاری کــرد ،بســیار مهــم اســت .در دنیــای
اعضای کمیته راهبری تحقیقات
اعضای
پیشــرفته حاضــر ،ســازمانها بایــد فراتــر از محصــوالت
فناوری 
معاون فناوری
معاون
رئیس
رئیس
و فناوریهــای خــود باشــند ،تــا موفــق شــوند.
مهندسی ،تحقیقات و تکنولوژی 
مدیر مهندسی،
مدیر
نائبرئیس
نائب
رئیس
س واحد
رئرئییس
واحد تحقیق و توسعه 
دبدبییرر
بــا توجــه بــه مطالــب ذکــر شــده و بــا توجــه بــه
پروژه 
معاونین وو مدیران
معاونین
اعضاء
مدیران واحدهای ذینفع مرتبط با هر پروژه
اعضاء
اهمیــت تحقیــق و توســعه در هــر بنــگاه اقتصــادی،
گواهی تحقیق و توسعه
واحــد تحقیــق و توســعه در شــرکت فــوالد کاوه جنوب
آیین نامهها
کیــش نیــز بــا تدویــن نظامنامــهای فراتــر از نســل
واحــد تحقیــق و توســعه شــرکت فــوالد کاوه جنــوب
نظامنامــه تحقیــق و توســعه شــرکت فــوالد کاوه
پنجــم ،گام مهمــی در ایــن مســیر برداشــته اســت کــه
کیــش موضوعــات تحقیقاتــی را در ســایت Iranetop.ir
جنــوب کیــش دارای  8آییــن نامــه اســت .در ایــن
در ادامــه بــه چکیــدهای از آن اشــاره میکنیــم.
وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت بارگــذاری نمــوده و
آییــن نامههــا ،فرآیندهــای مربوطــه بــه نحــوی
موفــق بــه کســب رتبــه برتــر  R&Dدر اســتان هرمــزگان
تعریــف شــدهاند تــا ضمــن جلــب مشــارکت حداکثــری
اهداف واحد تحقیق و توسعه
شــده اســت.
در ســازمان ،در کوتاهتریــن زمــان ،بهتریــن نتیجــه
نظامنامــه تحقیــق و توســعه شــرکت فــوالد کاوه
بهدســت آیــد .همچنیــن در ایــن آییــن نامههــا
جنــوب کیــش در ســال  98تدویــن و پــس از تأییــد
همــواره تکیــه بــر تــوان فنــی و دانــش پرســنل داخلــی
شــورای معاونیــن و تصویــب و ابــاغ مدیــر عامــل
شــرکت در اولویــت قــرار گرفتــه تــا بتــوان از تمــام
شــرکت فــوالد کاوه جنـــوب کیــش در ســازمان اجرایی
ظرفیــت و پتانســیل پرســنل شــرکت فــوالد کاوه جنوب
شــد تــا در راســتای نقشــه اســتراتژیک شــرکت در
کیــش اســتفاده کــرد .در شــکل زیــر آییــن نامههــای
مســیر تعالــی نــوآوری و فــنآوری گام نهــد.
نظــام تحقیــق و توســعه قابــل مشــاهده اســت:
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امــام محمــد باقــر (علیهالســام) فرمودنــد :بردبــارى لبــاس عالــم اســت،
پــس تــو خــود را از آن عریــان مــدار.

فناوری اطالعات و ارتباطات

اینترنت اشیا در صنعت
کاربرد صنعتی اینترنت اشیاء ()IoT

 )Internet Industrial of Things) IIOTبــه ســرعت
در حــال رشــد اســت و بیشــترین ســهم از هزینههــای
اینترنــت اشــیاء یــا همــان  IoTدر بــازار جهانــی را بــه
خــود اختصــاص میدهــد.
صنعتگــران و تولیدکننــدگان در هــر بخــش فرصــت
فــوق العــادهای دارنــد کــه نــه تنهــا بــر همــه بخشهــا
نظــارت کننــد بلکــه بســیاری از فرایندهــای پیچیــده
در ســاخت را نیــز بــه صــورت خــودکار انجــام دهنــد.
مدتهاســت كــه صنایــع و نیروگاههــا از سنســورها و
سیســتمهایی بــرای پیگیــری پیشــرفت برخوردارنــد.
ایــن در حالیســت کــه اینترنــت اشــیاء (  ) IoTیــك
قــدم فراتــر برداشــته اســت.

کارخانه دیجیتال و متصل
دســتگاههایی کــه بــا سیســتم اینترنــت اشــیاء یــا
همــان  IoTمجهــز شــدهاند میتواننــد اطالعــات
مربــوط بــه عملیــات را بــه تولیــد کننــدگان تجهیــزات
اصلــی و مهندســین میدانــی و درحــال کار منتقــل
کننــد .درنتیجــه بــا اتوماســیون و بهینــه ســازی
فرآینــد ،مدیــران و روســای کارخانــه میتواننــد
واحدهــای تولیــدی را از دور مدیریــت کننــد .از دیگــر
مزایــای واحدهــای دیجیتالــی ،ایجــاد یــک خــط فرمــان
بهتــر اســت.
مدیریت تجهیزات با IoT
سنســورهای اینترنــت اشــیاء ( )IoTدر تجهیــزات
تولیــدی ،هشــدارهایی در هنــگام نیــاز بــه تعمیــر،
نگهــداری و بــا توجــه بــه شــرایط ایجــاد میکننــد.
بســیاری از دســتگاهها در صنعــت مهــم و حســاس
هســتند و بــرای عملکــرد بیــن یــک بــازه دمــای خــاص
و دامنــه ارتعــاش مشــخص طراحــی شــده انــد.
هــر زمــان کــه ایــن تجهیــزات از پارامترهــای تعییــن
شــده خــود منحــرف شــوند ،سنســورهای اینترنــت
اشــیاء ( )IoTمیتواننــد ماشــینها را بــه طــور جــدی
رصــد کــرده و هشــدار ارســال کننــد .تولیــد کننــدگان

از ایــن طریــق میتواننــد بــا اطمینــان از عملکــرد
محیــط کار ،ماشــین آالت ،انــرژی ،هزینههــا و خرابــی
دســتگاهها را کاهــش و کارایــی عملیــات را افزایــش
دهنــد.
نظارت بر جریان تولید با اینترنت اشیا
اینترنــت اشــیاء ( )IoTقــادر بــه نظــارت بــر کل
خــط تولیــد اســت ،از فرآینــد پاالیــش گرفتــه تــا
بســتهبندی محصــوالت نهایــی .ایــن نظــارت کامــا در
زمــان لحظــهای انجــام میشــود و ایــن امــکان را بــرای
صنعــت گــران فراهــم میکنــد تــا هرگونــه تعدیــل
در عملکــرد را متوجــه شــده و بــرای مدیریــت بهتــر
هزینههــای عملیاتــی ،اقداماتــی انجــام دهنــد.
از آنجــا کــه ایــن نظــارت بســیار دقیــق انجــام
میشــود ،شــرکت مقــدار تولیــد واقعــی را افزایــش
داده و در نتیجــه زبالههــا و کار غیــر ضــروری را از بیــن
میبــرد.

مدیریت موجودی و اینترنت اشیا
مدیریــت موجــودی بهتریــن نــرم افــزار اینترنــت اشــیاء
( )IoTصنعتــی اســت .از طریــق ایــن سیســتمها نظارت
بــر وقایــع در یــک زنجیــره تأمیــن ،انجــام میشــود.
ایــن سیســتمها بــه مدیــران اجــازه میدهنــد تــا
موجــودی محصــول خــود را حتــی در ســطح جهانــی
ردیابــی کننــد.
بــه ایــن ترتیــب در صــورت وجــود هرگونــه انحــراف
قابــل توجــه در برنامــه بــه کاربــران اطــاع داده
میشــو د .
در نتیجــه ایــن فنــاوری یــک دیــد و پیشبینــی در
مــورد موجودیهــا را فراهــم میکنــد .ایــن دیــد ،بــه
مدیــران در گرفتــن تصمیمهــای واقــع بینانــه از مــواد
موجــود ،کارهــای در دســت اقــدام و زمــان رســیدن
تخمینــی مــواد جدیــد کمــک میکنــد.
در نهایــت ایــن سیســتم باعــث میشــود عرضــه
بهینهتــر شــود و هزینههــای اضافــی در زنجیــره
ارزش ،کاهــش یابــد.
ایمنی و امنیت صنایع با اینترنت اشیا
ایمنــی و امنیــت کارگــران در کارخانــه توســط اینترنــت
اشــیاء یــا همــان  IoTهمــراه بــا تجزیــه و تحلیــل
دادههــای بــزرگ بهبــود مییابــد.
سیســتم  IoTبرخــی از شــاخصهای کلیــدی عملکــرد

( )KPIبهداشــت و ایمنــی ،از جملــه
تعداد صدمات
میزان مکرر بیماری
حوادث وسایل نقلیه
خســارت بــه امــوال یــا هــر نــوع خســارت وارده در
طــی کار روزانــه
را کنتــرل کــرده و یــک سیســتم نظــارت ایمنــی بهتــر
و مؤثرتــر را ایجــاد میکنــد .اگــر برخــی از شــاخصها
مشــکل داشــته باشــد ،بــه آنهــا میپــردازد و از
ســامت ،ایمنــی و محیــط زیســت ( )HSEبهتــر
اطمینــان حاصــل میکنــد .هیــچ کــس نمیتوانــد
برنامههــای اینترنــت اشــیاء ( )IoTصنعتــی را نادیــده
بگیــرد چــرا کــه ایــن فنــاوری نقــش حیاتــی در تامیــن
امنیــت کارگــران و کارمنــدان در صنایــع را ایفــا
میکنــد .
کنترل کیفیت به وسیله اینترنت اشیا
چرخــه تولیــد محصــول مراحــل مختلفــی دارد.
سنســورهای اینترنــت اشــیاء ( )IoTترکیبــی از
دادههــای محصــول و ســایر دادههــا را از مراحــل یــک
چرخــه تولیــد جمــع آوری میکننــد.
ایــن دادههــا حــاوی اطالعاتــی در مــورد ترکیــب مــواد
اولیــه مــورد اســتفاده در ســاخت محصــول ،دمــا و
محیــط کار ،ضایعــات مختلــف ،اهمیــت حمــل و نقــل
و ...در ســاخت نهایــی محصــوالت اســت.
عــاوه بــر ایــن دســتگاه اینترنــت اشــیاء ()IoT
میتوانــد دادههایــی را در مــورد احساســات مشــتری
در هنــگام اســتفاده از محصــول ارائــه دهــد.
همــه ایــن ورودیهــا از منابــع مختلــف و از طریــق
سیســتمهای اینترنــت اشــیاء ( )IoTتجزیــه و تحلیــل
میشــوند تــا کیفیــت بالقــوه را شناســایی و تصحیــح
کننــد.
بهینه سازی بسته بندی
تولیــد کننــدگان میتواننــد بــا اســتفاده از سنســورهای
اینترنــت اشــیاء ( )IoTتعبیــه شــده در محصــوالت و
بســته بنــدی آنهــا ،الگوهــای اســتفاده از محصــول
توســط مشــتریان مختلــف را پیــش بینــی کننــد.
بــا مکانیســم ردیابــی هوشــمند در هنــگام ترانزیــت،
ایــن سیســتم خــراب شــدن محصــول و فاکتورهــای
دیگــر ماننــد تأثیــر آب و هــوا ،وضعیــت جادههــا و
ســایر متغیرهــای محیطــی بــر روی محصــول را ردیابــی
کنــد.
از طریــق ایــن اطالعــات ،شــرکتها میتواننــد
محصــوالت و بســته بنــدی آنهــا را در جهــت ارائــه
ً
مجــددا مهندســی کننــد.
بهتــر و کاهــش هزینههــا
تدارکات و بهینه سازی زنجیره تامین
برنامههــای اینترنــت اشــیاء (  ) IoTصنعتــی بــا ردیابــی
مــواد ،محصــوالت و تجهیــزات در هنــگام ترانزیــت
بــه اطالعــات کاال در زمــان لحظــهای دسترســی پیــدا
میکننــد.
تولیــد کننــدگان از طریــق گزارشدهــی مؤثــر قــادر بــه
جمــع آوری اطالعــات در سیســتمهایی ماننــد ERP ،
 MIS ، PLMو غیــره هســتند.
در نتیجــه ایــن دادههــا بــه تولیــد کننــدگان کمــک
میکننــد تــا موجــودی را کنتــرل و مســائل احتمالــی را
پیشبینــی کننــد.
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فناوری اطالعات و ارتباطات

ارتباط صنعت با تجارت الکترونیک
در دهههــای اخیــر صنایــع بــا شــتاب فراوانــی بــه
ســوی بهــره گیــری از فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در
زمینههــای تجــاری و بازرگانــی پیــش رفتهانــد.
بــا پیشــرفت فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ،تجــارت
الکترونیــک کــه در حقیقــت کاربــرد تجــاری فنــاوری
اطالعــات و ارتباطــات میباشــد بــه دلیــل ســرعت،
کارایــی ،کاهــش هزینههــا و بهــره بــرداری از
فرصتهــای زودگــذر از جایــگاه ویــژهای در صنایــع
برخــوردار اســت.
همزمــان بــا رشــد ســریع تجــارت الکترونیــک یــک
پرســش اساســی در ارتبــاط بــا چگونگــی نیروهــای
رقابتــی موجــود در صنعــت و تاثیــر تجــارت الکترونیکی
بــر ایــن نیروهــا و ســاختار صنعــت ،پیــشروی
مدیــران ،کارآفرینــان و محققــان قــرار گرفتــه اســت.
تجارت الکترونیک و نیروهای رقابتی صنعت
عــدهای بــر ایــن بــاور هســتند کــه کاربــرد فنــاوری
اطالعــات و ارتباطــات هرچیــزی را تغییــر میدهــد و
تمــام قوانیــن قبلــی در زمینــه تجــارت و رقابــت در
ســطح صنعــت را منســوخ و بــا اســتفاده مینمایــد.
ایــن طــرز فکــر ممکــن اســت در مقابــل پیشــرفت
روزافــزون فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات یــک
عکسالعمــل طبیعــی باشــد .برخــی شــرکتها بــا
اســتفاده از بســتر تجــارت الکترونیــک رقابــت را از
کیفیــت ،خصوصیــات و خدمــات ویــژه بــه ســمت
رقابــت قیمتــی ســوق میدهنــد و امــکان تحصیــل
ســود بدیــن ترتیــب در صنعــت دشــوار خواهــد شــد.
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات صنایــع جدیــدی از
جملــه مزایدههــای آنالیــن بوجــود آورده اســت.
امــا بزرگتریــن تاثیــر فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات را
میتــوان تغییــر ســاختار صنایعــی دانســت کــه بــه

طــور ســنتی وجــود داشــته و هزینههــای ارتباطــات،
جمــع آوری اطالعــات و داد و ســتد باالیــی را بــه خــود
اختصــاص میدهنــد.
بهعنــوان مثــال فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات
راههــای موثــر و بســیار کــم هزینــهای بــرای ســفارش
دادن و ارائــه محصــوالت بوجــود آورده اســت .نکتــه
قابــل ذکــر آن اســت کــه هــم در صنعــت جدیــد ،هــم
در صنعــت قدیمــی ،ســاختار صنعــت بــر اســاس مــدل
رقابتــی پورتــر توســط پنــج نیــروی اساســی رقابتــی زیــر
تعییــن میشــود:
چشم هم چشمی و رقابت میان رقبای موجود
موانع ورود برای شرکتهای جدید
تهیه محصوالت یا خدمات جایگزین
قدرت چانه زنی تامین کنندگان
قدرت چانه زنی خریداران
مجمــوع ایــن نیروهــا ،ارزش اقتصــادی ایجــاد شــده
توســط محصــول ،خدمــت و یــا تکنولــوژی را نشــان
میدهــد و نحــوه رقابــت بیــن شــرکتهای موجــود،
مشــتریان ،تامیــن کننــدگان ،توزیــع کننــدگان،
جایگزینهــا و رقبــای تــازه وارد را تشــریح میکنــد.
پنــج نیــروی رقابتــی فــوق حتــی در صــورت تغییــر
تامیــن کننــدگان ،کانا لهــا ،جایگزینهــا و یــا رقبــا
میتواننــد تعییــن کننــده ســودمندی صنعــت باشــند.
در حقیقــت میتــوان گفــت کــه تجزیــه و تحلیــل
نیروهــای فــوق جذابیتهــای صنعــت را تشــریح
میکنــد و نشــان میدهــد کــه محرکهــای اساســی
ســودمندی صنعــت ،تحــت تاثیــر چــه عواملــی قــرار
میگیــرد.
بــا مــورد بررســی قــرار دادن تعــداد زیــادی از صنایــع
متکــی بــه تجــارت الکترونیــک مشــاهده میشــود

کــه برخــی از تاثیــرات ایــن نیروهــا بــر جذابیــت و
ســودآوری صنعــت ،مثبــت و برخــی منفــی اســت.
بهعنــوان مثــال در تجــارت الکترونیــک امــکان ارتبــاط
مســتقیم فروشــندگان بــا مصــرف کننــده وجــود دارد
و بدیــن ترتیــب تجــارت الکترونیــک میتوانــد باعــث
تعدیــل قــدرت کانا لهــا شــود.
همچنیــن در تجــارت الکترونیکــی بــا اســتفاده از
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ،کارایــی صنعــت از
طریــق بهبــود روشهــای تولیــد ،افزایــش ســودآوری
صنعــت شــود .بــا ایــن وجــود اغلــب تاثیــرات منفــی
هســتند .فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات دسترســی
خریــداران بــه اطالعــات محصــوالت و تامیــن کننــدگان
را آســانتر ســاخته اســت.قدرت چانــه زنــی کانا لهــا
را کاهــش داده و باعــث شــده اســت ایــن قــدرت بــه
تامیــن کننــدگان منتقــل گــردد.
میتــوان گفــت انقــاب فنــاوری اطالعــات و
ارتباطــات بــرای مصــرف کننــدگان بــه مثابــه انقــاب
صنعتــی بــرای کارخانههــا بــوده و امــروزه ارتبــاط
بیــن شــرکتها و مصــرف کننــدگان شــکل نوینــی بــه
خــود گرفتــه اســت .بــرای بســیاری از مصــرف کننــدگان
تصــور دنیــای بــدون اینترنــت دشــوار میباشــد.
مصــرف کننــدگان در تجــارت الکترونیــک بــه آســانی
میتواننــد اطالعــات دقیــق و بــروز شــده دربــاره
محصــوالت ،شــرکتها و مقــررات قانونــی از منابــع
معتبــر و گوناگــون بهدســت آورنــد و بــه طــور خالصــه
میتــوان قــدرت مصــرف کننــدگان را در چهــار بعــد
تکنولوژیکــی بــا مزیــت راحتــی ،اقتصــادی بــا مزیــت
ارزش ،اجتماعــی بــا مزیــت ارتباطــات و قانونــی بــا
مزیــت حمایــت بیــان کــرد.
از دیگــر تاثیــرات تجــارت الکترونیــک میتــوان
بــر هزینههــای متغیــر مســیر یــا تغییــر جهــت
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مصرفکننــدگان نــام بــردSwitching costs .
تمــام هزینههــای تغییــر یــک تامیــن کننــده بــرای
مصرفکننــده ،شــامل هزینــه دسترســی بــه تامیــن
کننــده جدیــد و اســتفاده از محصــول یــا خدمــت
جدیــد میباشــد .در دنیــای اینترنــت خریــداران اغلــب
میتواننــد بــا یــک کلیــک مــاوس تامیــن کننــده
و یــا عرضــه کننــده را تغییــر دهنــد و بدیــن صــورت
تجــارت الکترونیــک هزینههــای تغییــر جهــت را بــه
میــزان زیــادی کاهــش داده اســت .همچنــان کــه
مصرفکننــدگان بــا فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات
آشــناتر میشــوند و وفــاداری آنهــا بــه عرضــه کننــدگان
اولیــه کاهــش مییابــد زیــرا آنهــا پــی میبرنــد کــه
هزینههــای تغییــر جهــت پاییــن اســت.
در تجــارت الکترونیکــی نیــاز بــه دسترســی بــه
کانا لهــای توزیــع ســنتی ،وجــود نیــروی فــروش
ثابــت و داراییهــای فیزیکــی کاهــش مییابــد و بــا
دسترســی همــگان بــه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات
ورود رقبــا بــه صنعــت آســانتر خواهــد شــد.
همچنیــن بــا اســتفاده از فنــاوری اطالعــات و ارتباطات
و اینترنــت شــرکتها بــه تامیــن کننــدگان بیشــتری
دسترســی خواهنــد داشــت و ایــن قــدرت چانــه زنــی
تامیــن کننــدگان را کاهــش میدهــد.
امــا از طــرف دیگــر بــه کمــک فنــاوری اطالعــات و
ارتباطــات تامیــن کننــدگان نیــز بــه مشــتریان بیشــتری
دسترســی خواهنــد داشــت.
بــا توجــه بــه راه انــدازی سیســتمهای یکپارچــه
اطالعــات مدیریــت  IS-Suiteدر شــرکت فــوالد کاوه
جنــوب کیــش و جهــت تکمیــل زنجیــره فرایندهــای
جــاری شــرکت مذکــور بهصــورت سیســتماتیک و
همچنیــن بــا توجــه بــه اهمیــت و نقــش تجــارت
الکترونیــک ،سیســتم مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتریان
( )CRMو سیســتم مدیریــت ارتبــاط بــا تامیــن کنندگان
( )SRMنیــز در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت کــه هــم
اکنــون در راســتای توســعه قابلیتهــا و کارکردهــای
سیســتمهای اطالعاتــی شــرکت فــوالد کاوه جنــوب
کیــش مراحــل راه انــدازی را طــی میکننــد و در
آینــدهای نزدیــک بــه صــورت کامــل نصــب و راهانــدازی
خواهــد شــد.
جایــگاه  ICTصنعتــی در خــط تولیدشــرکت فــوالد
کاوه جنــوب کیــش
محصــوالت در حالــی کــه بایــد بســیار کیفــی باشــند،
تنهــا زمــان کوتاهــی در بــازار میماننــد و بایــد جــای
خــود را بــه محصوالتــی بدهنــد کــه بــا آخریــن ذائقــه،
ســلیقه و یــا نیــاز مشــتریان ســازگار هســتند.
بــی توجهــی بــه خواســت مشــتری و یــا قصــور
در تحویــل بــه موقــع ممکــن اســت بســیار گــران
تمــام شــود .شــرایط فــوق ســبب شــده تــا موضــوع
اطالعــات بــرای ســازمانهای تولیــدی از اهمیــت
زیــادی برخــوردار شــود.
از طــرف دیگــر ،آخریــن بررســیها حاکــی از آن اســت
کــه اســتراتژی رقابتــی مبتنــی بــر بــازار بــه تدریــج در
حــال گــذر اســت و چشــم انــداز اســتراتژیک رقابــت
در آینــده مبتنــی بــر منابــع خواهــد بــود .بــه عبــارت
دیگــر در حالــی کــه شــرکتها امــروزه موفقیــت را در
تبعیــت و اســتفاده درســت از قوانیــن ،فرصتهــا
و شــرایط دیکتــه شــده توســط بــازار میداننــد،
اســتراتژی مبتنــی بــر منابــع بــر ایــن موضــوع تاکیــد

امامهادی (علیهالسالم) فرمودند :حسد نيكویها را نابود میسازد.

فناوری اطالعات و ارتباطات
دارد کــه منفعــت و موفقیــت بیشــتر بــا اتــکا بــر
مزیتهــا و منابــع منحصــر بــه فــرد و قابــل اطمینــان
شــرکت و ســرمایه گــذاری بــه منظــور توســعه و
حفاظــت از آنهــا حاصــل خواهــد شــد.
در دنیــای رقابتــی ،همــواره ســازمانهای پیشــرو
بخــش مهمــی از فعالیتهــای خــود را بــه درک
نیازهــای جدیــد ایجــاد شــده و راهکارهــای نویــن
توســعه یافتــه ،اختصــاص میدهنــد تــا تامــل بــر
آنهــا بتواننــد فرصتهــای موجــود را شناســایی کــرده
و نهایــت بهــره بــرداری و اســتفاده مفیــد از آنهــا را
بعمــل آورنــد.
در طــی ســالهای اخیــر سیســتمهای مختلفــی بــرای
پشــتیبانی بهتــر در حــوزه تولیــد توســط واحــد ICT
مــورد بررســی قــرار گرفتهانــد و در ایــن میــان بــا
توجــه بــه رویکردهــای نویــن مدیریتــی در دنیــای
رقابتــی امــروز و همچنیــن بــرای افزایــش راندمــان
و جلوگیــری از هزینههــای اضافــی و ســهولت بهــره
گیــری ســازمان از ایــن سیســتمها ،برقــراری ســطحی
از یکپارچهســازی الزم و ضــروری اســت.
ارتبــاط سیســتمهای اطالعاتــی  MISو اتوماســیون
صنعتـــی از فعــالیتهـــای عمــده و مهــم در
سیســتمهای تولیــدی اســت کــه از دیــر بــاز و از
همــان ابتــدای راه انــدازی سیســتمهای تولیــدی
در دســتور کار مدیریــت ارشــد شــرکت قــرار داشــته
اســت.
براســاس نیــاز کارکــردی شــرکت فــوالد کاوه جنــوب
کیــش ،سیســتم اطالعاتــی در ایــن خصــوص طراحــی
شــد کــه بتوانــد بــه صــورت پایــهای ،جوابگــوی
نیازهــای اینگونــه ارتباطــات باشــد و فضــای مناســبی را
نیــز بــرای توســعههای بعــدی در اختیــار بگــذارد و بــا
تعــدد نواحــی و یــا تنــوع پروتــکل ارتباطــی ،نیــاز بــه
تغییــر اساســی نداشــته و فقــط بــا تنظیــم و تعریــف
اطالعــات ،بتــوان نیازهــای ارتباطــی را برطــرف نمــود.
سیســتمهای اتوماســیون ســطح دو کورههــای
قوسالکتریکیهــا جمــع آوری دادههــا از ســایت و
ذخیرهســازی و ارائــه آنهــا در قالــب گزارشــات کاربــردی،
کنتــرل فرآینــد تولیــد را نیــز بــر عهــده میگیرنــد و بــا
کمــک مد لهــای متالوژیکــی کــه وضعیــت ذوب را
پیــش بینــی میکنــد ،موجــب بهبــود رونــد ذوب و
ارتقــاء کیفیــت محصــول نهایــی میشــوند.
سیســتمهای اتوماســیون ســطح دو کــوره پاتیلــی
عالوهبــر جمــع آوری دادههــا از ســایت و ذخیــره
ســازی و ارائــه آنهــا در قالــب گزارشــات کاربــردی،
در کنتــرل فرآینــد نیــز اپراتــور را یــاری نمــوده و بــا
کمــک مد لهــای متالوژیکــی کــه وضعیــت مــذاب را
پیشبینــی میکنــد ،موجــب بهبــود رونــد پروســه و
ارتقــاء کیفیــت محصــول نهایــی میشــوند.
در واحــد ریختهگــری  ،وجــود سیســتمی کــه بتوانــد
کلیــه فرآیندهــای ماشــین ریختهگــری را بصــورت
هماهنــگ کنتــرل کنــد ضــروری اســت و بــدون آن
دســتیابی بــه محصولــی بــا کیفیــت بــاال و حداکثــر
تولیــد و حداقــل قراضــه ،امــکان پذیــر نخواهــد بــود.
بدیــن منظــور سیســتم اتوماســیون ســطح دو
ریختهگــری ،کلیــه اطالعــات را از ســطوح اتوماســیون
پاییــن دســت (ســطح یــک و ابــزار دقیــق) دریافــت
کــرده و پــس از پــردازش آنهــا توســط مد لهــای
موجــود ،مقادیــر کنترلــی را بــه سیســتم اتوماســیون
ســطح یــک ( )PLCارســال مینمایــد و همچنیــن

وضعیــت لحظــهای ماشــین ریختهگــری را بــه سیســتم
هماهنگــی تولیــد و اطالعــات کلــی را بــرای ذخیــره
طوالنــی مــدت بــه سیســتم اطالعــات مدیریــت
ارســال مینمایــد.
سیســتم اتوماســیون هماهنگــی تولیــد یــا سیســتم
اتوماســیون ســطح ســه وظیفــه ایجــاد هماهنگــی
بیــن تمامــی بخشهــای مختلــف یــک کارخانــه
فوالدســازی و ریختهگــری را براســاس برنامــه روزانــه
سفارشــات بــر عهــده دارد و بــا اتــکا بــه مد لهــای
برنامــه ریــزی ابتــکاری و فراابتــکاری ،مد لهــای ریاضــی
و مد لهــای فرآینــدی بــرای هماهنگــی بخشهــای
مختلــف تولیــدی ،اهــداف مهــم زیــر را دنبــال
میکنــد :
افزایش میزان تولید
کاهــش تلفــات تجهیــزات و بــاال بــردن عمــر
اســتفاده آنهــا
کاهش مصرف انرژی
واقعی نمودن اطالعات تولید
ایــن سیســتم دارای کاربــران متعــدد در قســمتهای
مختلــف ســایت بــوده و بــرای هــر کاربــر بــر اســاس
نیــاز قســمتی کــه در آن مشــغول بــه کار اســت
واســطهای کاربــری مــورد نیــاز را در دســترس قــرار
میدهــد و کاربــر بــر اســاس عملکــرد و نــوع کار
خــود ،اطالعــات مــورد نیــاز را وارد نمــوده و همچنیــن
اطالعــات مــورد نیــاز خــود را دریافــت مینمایــد.
بــرای هماهنــگ کننــده ســایت واســطهای کاربــری
خاصــی فراهــم میشــود کــه هماهنــگ کننــده مجــوز
اعمــال تغییــرات در ایــن واســطهای کاربــری در
تمامــی قســمتها را دارد.
بســیاری از کارهــا و عملیاتــی کــه در قســمتهای
مختلــف انجــام میشــود بــه صــورت اتوماتیــک
بــوده و هماهنــگ کننــده نظــارت بــر آنهــا و اســتفاده
از اطالعــات آن را بــر عهــده دارد .همچنیــن هدایــت
ســایت و ذوبهــا و اعمــال تغییــرات مــورد نیــاز بــرای
خطــوط ذوب بــر اســاس شــرایط موجــود ،بــر عهــده
هماهنــگ کننــده میباشــد.

عملکــرد سیســتم هماهنــگ کننــده تولیــد بدیــن
صــورت اســت کــه در زمــان مشــخصی از روز ،سیســتم
مدیریــت اطالعــات ،برنامــه روزانــه تولیــد را بــرای
سیســتم تولیــد ارســال میکنــد .ایــن برنامــه بــا
شــرایط مشــخصی کــه میتوانــد بــرای هــر روز تعییــن
شــود چــک خواهــد شــد و در صورتــی کــه شــرایط
فــوق را دارا باشــد در سیســتم بعنــوان برنامــه تولیــد
روزانــه فــردا قــرار میگیــرد .الزم بــه ذکــر اســت برنامــه
روزانــه فــردا تــا زمانــی کــه برنامــه جــاری بســته نشــود
مــورد اســتفاده قــرار نمیگیــرد .مگــر اینکــه برنامــه
تولیــد بطــور کامــل تغییــر یابــد.
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امــام محمــد باقــر (علیهالســام) فرمودنــد :باتقواتریــن مــردم ،کســى اســت
کــه در آنچــه بــه نفــع یــا ضــرر اوســت ،حــقرا بگویــد.

محیط زیست

قوانین و مقررات زیست محیطی مرتبط با صنایع و کارخانجات

آیین نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی
هیــأت وزیــران در جلســه مــورخ  1378/3/19بنــا بــه
پیشــنهاد شــماره  21 - 132مــورخ  1375/1/20ســازمان
حفاظــت محیــط زیســت و بــه اســتناد مــاده ()27قانون
نحــوه جلوگیــری از آلودگــی هــواـ مصــوب  - 1374آییــن
نامــه اجرایــی نحــوه جلوگیــری صوتــی را بــه شــرح زیــر
تصویــب نمــود:
ماده  - 1تعاریف
 -1صــدا یــا صــوت عبــارت اســت از امــواج طولــی كــه از
ارتعــاش ســریع اجســام و مــواد اعــم از جامــد ،مایــع و
گاز تولیــد میشــود.
 -2آلودگــی صوتــی عبــارت اســت از پخــش و انتشــار
هرگونــه صــوت و صــدا و ارتعــاش مربــوط بیــش از حــد
مجــاز و مقــرر در فضــای بــاز (غیــر ســر پوشــیده).
 -3حــد مجــاز آلودگــی صوتــی كــه اســتاندارد آلودگــی
صوتــی هــم نامیــده میشــود ،عبــارت اســت از
میــزان و مشــخصات ویــژهای كــه بــا توجــه بــه اصــول
حفاظتمحیــط زیســت و برمبنــای واحــد اندازهگیــری
صــدا بــرای منابــع مولــد آلودگــی صوتــی و فضــای مــورد
انتشــار و محیطهــای مختلــف تعییــن میشــود.
 -4واحــد اندازهگیــری صــدا یــا صــوت دســی بــل
میبا شــد .
 - 5عامــل آلودگــی صوتــی كــه بــه اختصــار عامــل
آلودگــی نیــز نامیــده میشــود ،عبــارت اســت از هــر
شــخص حقیقــی كــه اداره یــا تصــدی منابــع ثابــت و
هدایــت منابعســیار مولــد آلودگــی صوتــی را خــواه بــرای
خــود ،یــا بــه نمایندگــی از طــرف شــخص یــا اشــخاص
ً
شــخصا بــه طــرق
حقیقــی دیگــر بــر عهــده داشــته و یــا
مختلــف عامــلایجــاد آلودگــی اســت.
-6منابــع و كانونهــای آلودگــی صوتــی كــه بــه اختصــار
منابــع آلــوده كننــده نامیــده میشــود ،عبارتنــد از:
الف  -نیروگاهها و پاالیشگاهها
ب  -كارخانهها و كارگاهها
ج  -وســایل نقلیــه موتــوری اعــم از هوایــی ،دریایــی،
زمینــی و زیــر زمینــی
د -فرودگاههــا ،پایانههــای حمــل و نقــل و توقفگاههــای
دائمــی وســایل نقلیــه موتوری
هـــ  -تعمیرگاههــای وســایل نقلیــه موتــوری و آن دســته
از واحدهــای صنفــی كــه فعالیــت آنهــا بــا آلودگــی صوتی
مالزمــه دارد.
و  -میادین تیر و محلهای تمرین نظامی.

ز  -ســایر منابــع ماننــد ژنراتورهــا و موتورهــای تولیــد برق
 ،اســتقرار بلندگوهــا در اماكــن عمومــی و محوطههــای
غیــر سرپوشــیده ،مباشــرت بــه هــر عمــل یــا تركعمــل
كــه ایجــاد آلودگــی صوتــی نمایــد.
-7منظــور از ســازمان ،ســازمان حفاظــت محیــط زیســت
و مقصــود از قانــون ،قانــون نحــوه جلوگیــری از آلودگــی
هــوا مصــوب  1374/2/3میباشــد.
ماده 2
مبــادرت بــه هــر گونــه اقدامــی كــه موجبــات آلودگــی
صوتــی را فراهــم نمایــد ،ممنــوع میباشــد .حــد مجــاز
یــا اســتاندارد آلودگــی صوتــی توســط ســازمانحفاظت
محیــط زیســت بــا همــكاری دســتگاههای ذیربــط تهیــه
و بــه تصویــب شــورای عالــی محیــط زیســت میرســد.
ماده 3
ســازمان ضمــن شناســایی منابــع و كانونهــای آلودگــی
موضــوع بنــد( )6مــاده ( )1ایــن آییــن نامــه و تعییــن
میــزان آلودگــی آنهــا بــر اســاس اســتانداردهایموضوع
مــاده ( )2مراتــب را بــه عامــل یــا عاملیــن منابــع مذكــور
اعــام نمــوده و مهلــت مناســبی را بــرای رفــع آلودگــی
تعییــن میكند.عاملیــن منابــع صوتــی مذكــور مكلفنــد
در مهلــت مناســب تعییــن شــده حســب موردنســبت به
رفــع آلودگــی صوتــی اقدامــی نماینــد.
تبصــره  -روشــهای ســنجش میــزان آلودگــی صوتــی و
شــرایط ارائــه نتایــج مربــوط توســط ســازمان تعییــن و بنا
بــه مــورد بــه عاملیــن اعــام خواهــد شــد.
ماده 4
در صورتــی كــه عاملیــن آلودگــی در كارخانجــات و
كارگاههــا در پایــان مهلــت مقــرر نســبت بــه رفــع آلودگی
صوتــی اقــدام ننماینــد ،از فعالیــت اینگونــه منابعبــه
ترتیــب مقــرر در مــاده ( )16قانــون ممانعــت بــه عمــل
خواهــد آمــد.
ماده 5
ســازمان مجــاز اســت در اجــرای وظایــف قانونــی خــود و
اطمینــان از رعایــت مفــاد قانــون و ایــن آییــن نامــه هــر
زمانــی كــه الزم بدانــد هریــك از منابــع آلودهكننــده را
بازرســی نمایــد.
تبصــره  -بــا عاملیــن و یــا هــر شــخص دیگــری كــه بــه
طــور مســتقیم یــا غیــر مســتقیم از انجــام بازرســی و یــا
تعییــن میــزان آلودگــی صوتــی جلوگیــری نمــوده و یــا
از ارائــهآمــار و اطالعــات مــورد نیــاز ســازمان خــودداری
نمایــد طبــق مــاده ( )30قانــون رفتــار خواهــد شــد.
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ماده 12
در صورتــی كــه رفــع آلودگــی صوتــی ناشــی از فعالیــت
منابــع آلــوده كننــده موضــوع مــاده ( )12ایــن آییــن
نامــه كــه در داخــل محــدوده شــهرها و نقاطمســكونی
اســتقرار دارنــد بــه طــرق دیگــری جــز انتقــال آنهــا بــه
محلهــای مناســب امــكان پذیــر نباشــد ،طــرح انتقــال
اینگونــه منابــع توســط ســازمان و بــا همــكاریوزارت
كشــور (شــهرداریها و بخشــداریها)،وزارت مســكن و
شهرســازی تهیــه و پــس از تصویــب هیــأت وزیــران بــه
مــورد اجــرا گذاشــته خواهــد شــد.
ماده 29
صاحبــان و مســئولین كارخانجــات و كارگاههــای
آلودهكننــده كــه برخــاف مــواد  14و  16و  17ایــن قانــون
عمــل نماینــد بــرای بــار اول بــه جزاینقــدی از پانصــد
هــزار ریــال تــا یــك میلیــون ریــال و در صــورت تكــرار بــه
حبــس تعزیــری از دو مــاه تــا شــش مــاه و جــزای نقــدی
ن ریــال محكــوم
از هفتصــد هــزار ریــال تــا دو میلیــو 
میشــوند.
تبصــره  - 1صاحبــان و مســئوالن ایــن گونــه كارخانجــات
و كارگاههــای آلودهكنندههــا محكومیــت مذكــور مكلــف
بــه پرداخــت ضــرر و زیــان وارده بــهمحیــط زیســت و
اشــخاص حقیقــی و حقوقــی بــه حكــم دادگاه صالحــه
میباشــند.
تبصــره  - 2در مــورد جرائــم مقــرر در ایــن قانــون
عالوهبــر اشــخاص حقیقــی و حقوقــی ســازمان
حفاظــت محیطزیســت بــر حســب مــورد شــاكی یــا
مدعیخصوصــی در زمینــه خســارات وارده بــه محیــط
زیســت میباشــد.
ماده 30
كســانی كــه از انجــام بازرســی مأمــوران ســازمان حفاظت
محیــط زیســت بــرای نمونهبــرداری و تعییــن میــزان
آلودگــی ناشــی از فعالیــت كارخانجــات و كارگاههــا منابع
تجــاری بهداشــتی و خدمــات و اماكــن عمومــی ممانعت
بــه عمــل آورده و یــا اســناد و مــدارك و اطالعــات مــورد
نیــاز ســازمان را در اختیــار ایشــاننگذارند و یــا اســناد و
مــدارك و اطالعــات خــاف واقــع ارائــه نمایند بر حســب
مــورد و اهمیــت موضــوع بــه جــزای نقــدی از پانصــد
هــزار ریــال تــا پنــج میلیــون ریــالو در صــورت تكــرار بــه
حبــس تعزیــری از یــك مــاه تــا  3مــاه و جــزای نقــدی
مذكــور محكــوم خواهنــد شــد.
تبصــره  -در صورتــی كــه مأمــوران ســازمان حفاظــت
محیــط زیســت در جرائــم موضــوع ایــن مــاده همــكاری
یــا مشــاركت داشــته یــا گــزارش خــاف واقــع ارائــه
د عــاوه بــر محكومیــت در هیأتهــای رســیدگی
نماینــ 
بــه تخلفــات اداری بــه حداكثــر مجــازات مقــرر در ایــن
مــاده محكــوم خواهنــد شــد.

ماده 34
درآمدهـای حاصـل از اجـرای ایـن قانـون پـس از وصـول
بالفاصلـه به حسـاب خزانـه واریز گردیده و معـادل پنجاه
درصد ( )%50وجوه واریزی درهر سـال و حداكثر تا سـقف
یـك میلیـارد ریـال جهـت اجـرای ایـن قانـون بـه صـورت
ردیـف جداگانـه در الیحـه بودجـه هـر سـال منظـور و در
اختیـار سـازمانحفاظت محیـط زیسـت و معادل بیسـت
درصـد ( )%20تـا سـقف چهارصـد میلیـون ریـال در اختیار
نیـروی انتظامـی جمهـوری اسلامی ایـران قـرار میگیرد.

زمستان  1399شمـاره ششم سـال چـهـارم
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امــام حســين (علیهالســام) فرمودنــد :بزرگــوار كســى اســت كــه گفتــارش
بــا عملــش يكــى باشــد.

بهداشت

کنترل فشار خون و سالمتی

تهیه کننده :پیام دهقانی

فشــار خــون چیســت؟ فشـــار خـــون عبـــارت اســـت از
نیرویـــی کـــه خـــون را بـــه سراسر بـــدن پمپاژ میکنـــد.
فشـار خـــون باال کـه بـه عنـوان هیپرتانسـیون شـناخته
میشـــود ،بـاری اضافـه را بـــر قلـب و عـروق خونـی شما
تحمیـــل میکنـد.
120فشـــار سیســـتولیک نرمال ( فشـار خـــون در زمـان

پمپاژ کـــردن قلـــب) بـه واحـــد میلـی مـتر جیـوه
80فشــار دیاســتولیک نرمــال (فشـــار خـــون در زمـــان
اســـتراحت قلـب) بـــه واحـد میلـی مـتر جیـوه
ً
عموما
فشـــار خـــون بـاال معمـوال هیـچ عالمتی نـدارد و
بـــه آن قاتـــل خاموش گفته میشـــود.
فشــار خــون بــاال میتوانــد عامــل اولیــه مــوارد زیــر
باشــد:
حملــه قلبــی ،ســکته مغــزی ،فراموشــی مرتبــط بــا ســن،
اختــال حافظــه ،نارســایی کلیــه ،نارســایی احتقانی قلب
فاکتورهای خطر برای فشار خون باال عبارتند از:
چاقــی ،تغذیــه حــاوی ســدیم بــاال (نمــک) ،عــدم
فعالیــت ،ســیگار کشــیدن ،ســن ،نــژاد ،وراثــت
ابتــالی بیــش از % 70بزرگســاالن بــه فشــار خــون ،آن
را بــه یــک بیمــاری بسـیار شـایع تبدیـل کـرده اسـت.
بـا افزایـش سـن ،کنتـرل فشـار خـون بـاال (سیسـتولی)
اهمیـت مییابـد.
بهتریــن فشـــار بـــرای هـــر فـــرد میزانـــی اســـت کـــه در
آن میـــزان خطـــر بـــروز عـوارض بـــه حداقـل برســـد .در
بزرگسـاالن فشـار خــون سیســتولی ایــده آل زیــر 120
میلــــی متــر جیــــوه اســت.
فشــــار خــون شرایط مهمـــی اسـت کـه نیازمنـد درمـان
اسـت .میتـوان فشـار خـون را بـا دارو و تغییـرات شـیوه
زندگـی کاهـش داد.
دانستن و ثبت عدد فشار
بـــر فشـــار خـــون خـــود در طـــول زمـــان نظـــارت کنیـد
و اعـــداد آن را در موبایـــل یــــا در دفترچــــه شــــخصی
خــــود ثبــــت نمایید .تالش کنیــــد تــا فشــــار خــون
سیســـتولی خـــود را زیـــر  120نگـــه داریـد.
در مورد فشار خون خود با دکتر گفتگو کنید
آمـاده باشـید :اعـداد فشـار خـود را بدانیـد و همـواره
آنهــا را بـــا خـــود در مالقــات بـــا پزشــک بـــه همـــراه
داشـته باشـید.
ســـؤال بپرســـید :از پزشــک بخواهیـــد در مـــورد
تشـــخیص بیمـــاری شـما توضیـح دهـــد و توصیـههای
خاصـــی در زمینه تغییـــرات سـبک زندگـــی و دارودرمانی
بـــه شمـا ارایـــه دهـد.
نقطـــه نظـــرات خـــود را بـــه اشتـــراک بگذاریــد :بـــا

پزشکخـــود در مـــورد نگرانیها و برنامـــه تغییـــر سـبک
زندگـــی بحــث و گفتگـــو کنیــد.
سبک زندگی خود را اصالح کنید
بــــه وزن مناســب برســید :اگــر دچــــار اضافــه وزن

هســتید ،کاهــــش وزن را هــدف خــود قــرار دهیــد.
از لحـاظ جسـمی فعـال باشـید :بیشتـر روزهـای هفتـه
حداقـل  30دقیقـه در روز فعالیـت بدنی داشـته باشـید.
میـــزان نمک مصرفی در غـــذای روزانـه خـود را کاهـش
دهیـــد :غذاهایـــی که کمتر فـــرآوری شـــده را انتخـــاب
کنیـــد و برچســـب روی غذاهـــا را بخوانیـد تـا غذاهایـی
بـــا میـــزان نمــک کمتــر از  120میلــی گــرم را تهیــه کنیــد،
هدف آن اســـت کـــه میـزان کلـــی نمک مصرفی خـود را
بـین1.5گـــرم تــا  5گرم در روز برســـانید .غذاهــا را قبل از
نمک زدن بچشـــید.
از گیاهــان معطــر و ادویــه جــات بــه عنـــوان جایگزیـــن
جهـــت خـــوش طعم کـردن غذای خـــود اسـتفاده کنید.
اگـر دارو تجویـز شـد ،آن را بـه صورتـی کـه دسـتور داده
شــده مصــرف کنید
بـــرای بهترین کنتـــرل فشـــار خـون ،عـــادات بـه سـبک
زندگـــی صحیـــح را بایـــد بـــا دارودرمانـی همـــراه نمود.
بیشـتر ایـن داروهـا عـوارض جانبـی کمـــی دارند و ارزان
قیمـت هسـتند.
مصرف داروهـــا بـــه همان شـــیوهای کـــه تجویـــز شـده
میتوانــد مانـــع حمالــت قلبـــی ،ســـکته یـــا نارســـایی
احتقانـــی قلـــب شـــود .در فشـــار خـــون بــاال شــرایط
خطرناکــی ایجــاد میشـــود کــه ممکــن اســـت در آنهــا
جریــان خــون مســـدود گــردد ،مصــرف داروهـــای خـــود
را بخشـــی از امـــور روزمـــره خـــود قـــرار دهیـــد تـــا آن را
فرامـــوش نکنیــد.
چند نکته:
 -1داروهــــای خــــود را در زمــــان مشــــابهی هــــر روز
مـصـــرف نمایید (بــــا وعــــدههای غذایــــی یــــا ســایر
وقایــــع روزانــــه هماهنــگ نماییــد )
 -2از ظـــــرفهای دارویـــــی بـــــرای برنامــه ریـــــزی و
یـــــادآوری خـــــود اســـــتفاده کنیـــد.
 -3از تقویــــم کارهــــای روزانــــه جهــــت خــــط زدن
داروهایــــی کــــه در روز مصـرف شـده اسـتفاده نمایید.
 -4از خانــواده یــا دوســتان بخواهیــد بــه شــما یــادآوری
کنند .
 -5حتـــما اطمینـــان حاصـــل کنیـد کـه مقـــدار مصرفی
داروی روزانـــه خود را در گـــردش یـا مسـافرت بـه همـراه
داریـد.
 -6بــه پزشــک یــا داروخانــه جهــت جایگزیــن نمودن

داروهــا قبــل از اتمام دارو مراجعــه کنیــد.
 -7قــــرصها را در مــــکان مشـخصی قــــرار دهیــد تــا
هــــر روز در دیــد شـما باشـد.
وزن مناسب
بـــه وزن مناســـب برســـید .حتـــی کاهـــش حـــدود 4
کیلوگـــرم زمانـــی کـه شـــما اضافـــه وزن داریـــد و چـاق
هسـتید میتوانـد بـه کاهـش فشـار خـون شـما کمـک
نمایــد.
از لحاظ جسمی فعال باشید
میــزان ســدیم یــا نمــک مصرفــی را در غــذای روزانــه
کاهــش دهیــد
 -1بیشـتـرین ســدیم بخاطــر نمکــی اســت کــه حیــن
فــرآوری غذایــی افــزوده میشــود.
 -2غـــذا را قبـــل از افـــزودن نمک بچشـــید .زمانـــی کـه
از نمک کمتـــری در غـــذا اســـتفاده میکنیـــد ،بـــاز هـــم
غـــذا طعـــم نمک خـود را دارد و بـه مـرور زمـان شمـا بـه
غذاهایـــی بـــا نمک کمـتر عـــادت کـــرده و آن را ترجیـح
میدهیـــد.
 -3ســـبزیجات تـــازه ،فریـــز شـــده یـــا کنســرو شـــده را
(بـــدون نمــک افـــزوده) بخریــد.
 -4از سـبزیجات معطـر ،ادویـه جـات و طعـم دهنـدههـای
مخلـــوط بـــدون نمــک ،در غـــذا و بـــر روی میـــز غـــذا
اسـتفاده کنیـد.
 -5غذاهــای آمــاده عمومــا دارای مقادیــر باال از نمک و
چربــی هســتند .برچســب غذایــی را بخوانیــد و مــواد
غذایــی بــا میــزان ســدیم و چربــی کمتــر را انتخــاب
نمایید.
میــــزان مـصـــرف غذاهــــای آمـــاده منجمـــد ،پیتـــزا،
مخلـوطهای بســـته بنـدی شـده ،ســـوپهای کنسـروی
و ســـسهای ســاالد را کاهـــش دهیـــد زیـــرا ایـــنها
حـــاوی مقادیـــر بــاالی نمکـ هســـتند.
 -6غذاهـــای کنســـروی مثـــل تـــن ماهـــی یـــا کنـــسرو
سـبزیجات را بشـویید تـا مقـداری ازنمک آنهـا کـم شـود.
مصرف سیگار یا تنباکو را قطع نمایید
سـیگار کشـیدن فشـــار خـون شمـا را افزایـش میدهـد
و میتوانـــد نواحـــی آســـیب در عـــروق ایجـــاد کنـد که
ســـبب کاهــش بیشتـــر جریـــان خون میشـــود .مـــواد
افزودنـــی موجـــود در تنباکوهـــای غیـــر دود کردنـی نیـز
میتوانـــد سـبب کاهـش قطـر عـروق خونـی و افزایـش
فشـــار خـون شمـا شـود.
نکاتی در جهت دستیابی به فشار خون سالم
 -1وقتـــی از شمـــا خواســـته میشـــود کـــه بـــرای یـــک
دورهمــی یـــا مهمانــی غـــذا فراهـــم کنیـــد ،میـــوه یـــا
ســـبزیجات تـــازه ،بیســـکوئیت بـــدون نمــک یـــا یـــک
خـــوراک سالم و خانگـــی کـــم نمک بیاوریـد .سـایرین را
هـــم بـــه انجـــام ایـــن کار تشـــویق نمایید.
 -2وقتـی بـا دوسـتانتان کـه بـه افزایـش سـطح فعالیـت
روزانـــه خـــود فکـــر میکننـد صحبـت میکنیـــد آنهـا را
بــه ایجـــاد تغییـــرات کوچــک تشـــویق کنیـــد ،هماننــد
پـــارک کـــردن خـــودرو دورتـــر از مقصدشـــان؛ تغییـرات
کوچـک میتوانـد منجـر بـه پیشرفتهـای بـزرگ شـود.
 -3انـدازه گیـری فشـار خـون را یـاد بگیریـد و بـه دیگـران
بیاموزیـــد تـــا بتوانیـــد بـــه دوســـتان و خانـــواده خـود
کمـــک کنیـــد تـا از میزان فشـــار خـود آگاه شـــوند و آن
را کنـــترل نمایید.
 -4تـلـــاش کنیــد آموختــههــــای خــود را بــا محیــط
پیرامــون خــود بــه اشتــراک بگذاریــد و پیــام خــود را
بــه اطرافیــان منتقــل کنیــد.
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یکــی از مقولههایــی کــه امــروزه اذهــان را بــه خــود
مشــغول کــرده ،بحــث «توســعه پایــدار» اســت .ایــن
بحــث در جوامــع مختلــف جــای خــود را بــه ســرعت
بــاز کــرده اســت .شــاید بتــوان در نــگاه کلــی و اولیــه دو
فاکتــور را در توســعه پایــدار بیشــتر از ســایر فاکتورهــا
ســهیم دانســت و نقــش آفرینــی آنهــا را بیشــتر دیــد:
یکــی انســان ســالم و دیگــری صنعــت .بیشــک صنعــت
هــر کشــور پایــه و اســاس پیشــرفت آن کشــور اســت .بــا
صنعتــی قــوی میتــوان راه را بــه ســوی آینــدهای روشــنتر
بــاز کــرد .امــا بایــد توجــه کــرد کــه عامــل بســیار مهــم و
اساســی کــه در ایــن بیــن بــه توســعه کمــک میکنــد و
فعالیتهــای صنعــت بــر دوش اوســت و هــم اوســت
کــه عامــل دیگــر را بــه پیــش میبــرد ،انســان اســت -امــا
انســانی ســالم -انســانی که در محیطــی ســالم کار و زندگی
میکنــد .جهــت دســتیابی بــه توســعهای پایــدار ،مدیــران
صنایــع و کارفرمایــان بایــد تــاش کننــد تا محیطــی ایمن
را بــرای کارکنــان فراهــم نماینــد تــا کارکنان بــا امنیت خاطر
بــه کار مشــغول شــوند.یقینا تمــام فعالیتهــای ایمنــی
را نبایــد بــر عهــده مدیریــت دانســت ،بلکــه خــود کارکنــان
نیــز جهــت عملــی شــدن برنامههــای ایمنــی نقشــی
بســیار حائــز اهمیــت دارنــد .مصــداق ایــن را میتــوان
در ضــرب المثــل «یــک دســت صــدا نــدارد» مشــاهده
کــرد .اگــر ســازمان شــرایط الزم را فراهــم نکنــد ،عالقــه و
تــاش کارکنــان بــرای ایمنــی نتیجــه مطلوبــی نــدارد و در
مقابــل برنامهریزیهــا و توجهــات مدیریتــی هــم اگــر
بــا بیتوجهــی و بیعالقگــی کارکنــان مواجــه شــود ،بــاز
هــم نتیجــه مطلــوب نیســت .بایــد تــاش کــرد حــوادث
و شــبه حــوادث را در محیــط کنتــرل کــرد و کاهــش داد.
حــدود  %۸٠حــوادث عللــی در فاکتورهــای انســانی دارنــد،
به اشــتباهات انســانی (مدیــران و کارکنــان) بــاز میگردند.
بنابرایــن جهــت رســیدن بــه محیــط امــن ،و ســالم
نگهداشــتن انســان (نیــروی کار) و در نتیجــه رســیدن
بــه یــک صنعــت پویــا کــه فاکتــوری اساســی در توســعه
پایدارنــد ،بایســتی بطــور ریشــهای بــا حــوادث مقابلــه
کــرد و علــل ریشــهای و بنیــادی آنهــا را حــذف کــرد .عامــل
فوقالعــاده مهمــی کــه میتوانــد در ایــن راه بــه مــا
کمــک کنــد «فرهنــگ ایمنــی» اســت .بــا بررســی حــوادث
و شــبه حــوادث میتــوان یافــت كــه ریشــه اصلــی اكثــر
آنهــا در فاكتورهــای انســانی و فرهنــگ ایمنــی در ســطوح
مختلــف پرســنلی اســت ،اینجاســت كــه نقــش فرهنــگ
ایمنــی نمایــان میشــود و بــه یــك نتیجــه میتــوان
دســت یافــت و آن هــم اینکــه كــه بــرای ایمنتــر كــردن
محیــط كار و كاهــش تعــداد حــوادث و هزینههــای ناشــی
از آنهــا بایســتی بــه فرهنــگ ایمنــی توجــه بیشــتری شــود
تــا بتوانیــم بطــور ریشــهای و اصولــی بــا حــوادث مقابلــه
نماییــم.

فرهنــگ چیســت؟ «فرهنــگ مجموعــه پیچیــدهای
اســت کــه در برگیرنــده دانســتنیها ،اعتقــادات ،هنرهــا،
اخالقیــات ،قوانیــن ،عــادات و هرگونــه توانایــی دیگــری
اســت کــه بوســیله انســان بعنــوان عضــو جامعــه کســب
شــده اســت ».در جامعهشناســی و انســان شناســی
از فرهنــگ تعاریــف متعــددی عنــوان شــده اســت.
معروفتریــن و شــاید جامعتریــن تعریفــی کــه از فرهنــگ
ارایــه شــده اســت متعلــق بــه «ادوارد تیلر»اســت کــه در
بــاال ذکرشــد .بــا توجــه بــه تعاریــف مختلــف بطــور کلــی
میتــوان فرهنــگ را میــراث اجتماعــی انســان دانســت
کــه او را از ســایر حیوانــات متمایــز میســازد .ایــن وجــوه
تمایــز را کــه منحصــر بــه انســان اســت میتــوان مبتنــی بر
ویژگیهــای زیــر دانســت:
اجتماعــی بــودن
تکلــم
تفکــر و قــدرت یادگیــری

(زندگــی گروهی)
فرهنگــی شــدن در حقیقــت هماهنگــی و انطبــاق فــرد بــا
کلیــه شــرایط و خصوصیــات فرهنگــی اســت .فرهنــگ در
برگیرنــده تمــام چیزهایــی اســت کــه مــا از مــردم دیگــر
میآموزیــم و تقریبــا اعمــال انســان مســتقیم و یــا غیــر
مســتقیم از فرهنــگ ناشــی میشــود و تحــت نفــوذ آن
اســت.
فرهنــگ ایمنــی :عبــارت فرهنــگ ایمنــی پــس از حادثــه
چرنوبیــل در ســال  1986رواج یافــت .حادثــهای کــه
بــه علــت وجــود یــک فرهنــگ ایمنــی ضعیــف خطاهــا
و تخلفاتــی رخ داد کــه باعــث اختــال در پروســههای
عملیاتــی و نهایتــا آن فاجعه بزرگ شــد .تعاریف متفاوتی
از فرهنــگ ایمنــی ارایــه گردیــده اســت كــه بعضــی از آنهــا
در ادامــه آمــده اســت .کمیتــه نظــارت بــر مقولــه ایمنی و
تاسیســات هســتهای انگلســتان فرهنگ ایمنــی را اینگونه
تعریــف میکنــد:
«فرهنــگ ایمنــی محصــول ارزشهــا ،گرایشهــا ،ادراکات،
صالحیتهــا و الگوهــای رفتــاری فــردی و گروهــی کارکنــان
اســت کــه بوســیله آن میــزان تبعیــت کارکنــان از ســبک
و شــیوه مدیریــت ایمنــی و بهداشــت ســازمان مشــخص
میگــردد« ».فرهنــگ ایمنــی یــک ســازمان محصــول
ارزشهــای گــروه و فــرد ،گرایشــات ،صالحیتهــا ،الگوهای
رفتــار و راههــای انجــام كار میباشــد« ».گالــدن مانــد»
فرهنــگ ایمنــی را اینگونــه تعریــف میكنــد« :جنبههایــی
از فرهنــگ ســازمانی كــه بــر نگرشهــا و رفتارهایــی كــه
منجــر بــه كاهــش یــا افزایــش ریســكها میشــوند،
تاثیــر میگذارنــد ».ردپــای نقــص در فرهنــگ ایمنــی را در
حــوادث و فجایــع بــزرگ دیگــری همچــون «پایپــر آلفــا»
نیــز میتــوان یافــت.
یك فرهنگ قوی ایمنی نتیجه موارد زیر است:
گرایشـات مثبـت محیـط كار -از رئیـس تـا پایینتریـن
پرسـنل مـراودات بیـن همـه اعضـا و نیـروی كار بهبـود
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اهـداف ایمنی بوسـیله سـنجش ،تعـاون و معنـادار كردن
آ نها
خصوصیــات فرهنــگ ایمنــی مثبــت شــامل مــوارد زیــر
اســت:
تعهــد مدیریــت :ایــن تعهــد ســطح باالیــی از انگیــزش
و اهمیــت بــه ایمنــی و بهداشــت را در سراســر ســازمان
ایجــاد میکنــد .ایــن را میتــوان بــا بررســی میــزان تامیــن
منابــع (زمانــی ،مالــی و انســانی) و حمایــت مدیریــت از
ایمنــی و بهداشــت و اهمیــت دادن بــه اهــداف آن در
برابــر تولیــد و اهــداف تجــاری ،تــاش در برپایــی دورههای
آموزشــی و .. .مشــخص کــرد.
مدیریــت مشــهود :مدیــران بایســتی وقتــی را جهــت
حضــور در محیــط کار و صحبــت کــردن بــا کارکنــان صــرف
نماینــد و تعهــد خــود را در عمــل نیــز نشــان دهنــد .ایــن
خیلــی مهــم اســت کــه کارکنــان تعهــد صادقانــه مدیریت
بــه ایمنــی را درک کننــد ،اگــر اینگونــه نباشــد ،آنــان تصــور
خواهنــد کــرد اهــداف تجــاری مقدم بــر ایمنی اســت و در
نتیجــه میــل و عالقــه خــود را به ایمنــی از دســت خواهند
داد و بــه آن اهمیــت نمیدهنــد.
ارتبــاط مناســب بیــن پرســنل در تمــام ســطوح :در یــک
فرهنــگ ایمنــی مثبــت ،در گفتگوهــای کاری روزانــهای کــه
صــورت میگیــرد ،بایســتی مســایلی در مــورد ایمنــی و
بهداشــت نیــز مطــرح شــود .مدیــران بایــد بطــور فعــال
بــه مطالبــی کــه کارکنــان مطــرح میکننــد گــوش دهنــد و
بگوینــد کــه چــه چیــزی را شــنیدند.
مشــارکت کارکنــان فعــال :مشــارکت کارکنــان فعــال
در ایمنــی بــه جهــت اینکــه همــه ،خــود را در ایمنــی
شــریک بداننــد و از دانــش و توانایــی پرســنل در کارشــان
بهرهبــرداری شــود ،مهــم اســت .ایــن کار میتوانــد
بــا اســتفاده از کارکنــان درشناســایی خطــرات و ارزیابــی
ریســک ،نوشــتن دســتورالعملها و .. .صــورت پذیــرد.
در شــرکتهای بــا فرهنــگ ایمنــی مناســب میتــوان یــک
ســازگاری را بیــن کارکنــان و مدیــران دیــد که نقطــه اتصال
آنهــا ایمنــی اســت .در ســالهای اخیــر در کشــورهای
مختلــف در زمینــه فرهنگ ایمنــی اقداماتی صــورت گرفته
و مدلهایــی نیــز ارایــه شــده اســت .نمونــهای از ایــن
مدلهــا عبارتنــد از :مــدل «مدیریــت ایمنــی و بهداشــت
موفــق» ایــن مدلهــا بیــان مینمایــد میتــوان بــا یــك
مدیریــت مناســب بــه فرهنــگ ایمنــی و بهداشــت رســید
و ابــزارش عبارتنــد :خــط مشــی ،ســازماندهی ،برنامهریــزی
و اجــرا ،ســنجش عملكــرد ،بازنگــری عمكرد و ممیــزی كه در
تمــام مراحــل صــورت میگیــرد .مــورد دیگــر مدلــی اســت
بــه نــام «مــدل فرهنگ ایمنــی مركــب» مهمتریــن ابزارهای
مطــرح شــده در ایــن مــدل تعریــف وتعییــن اهــداف،
ارتباطــات مناســب ،ارزیابــی عملكــرد و .. .اســت.
نتیجــه گیــری :جهــت دســتیابی بــه یــك محیــط ایمــن،
امنیــت خاطــر بــرای كاركنــان و مدیــران ،افزایــش بهــرهوری
و همچنیــن رســیدن بــه اهــداف تجــاری و مالــی بیشــك
بــه فرهنــگ ایمنــی مثبــت نیــاز داریــم كــه در ایــن بیــن
بایــد از ابزارهــای اصلــی ماننــد ارتبــاط مناســب بیــن
مدیــران و پرســنل،مشــاركت دادن كاركنــان ،اســتفاده از
سیســتم پــاداش و تنبیــه و دوری از دیــدگاه مقصریابــی
كــه میتوانــد بــه مــا كمك نمایــد اســتفاده كنیــم .نتیجه
ایــن مــوارد را میتــوان بــا كاربــرد مدلهایــی كــه ارایــه
شــدهاند ،ارتقــاء داد .بــرای بهبــود یــك فرهنــگ ایمنــی
بایــد از ابزارهایــی همچــون مصاحبــه و یــا پرسشــنامه
نیــز اســتفاده نمــود كــه در اغلــب مــوارد ابــزار پرسشــنامه
كارایــی بهتــری دارد.

زمستان  1399شمـاره ششم سـال چـهـارم
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امامهادی (علیهالسالم) فرمودند :انسان حریص ،آسایش ندارد.
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ایمنی

فروردین

عبدالکریم زارعپور

یونس افکار

مقداد امیری

واحــد ایمنــی ،بهداشــت و محیــط زیســت ()HSE
شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش در راســتای
فرهنــگ ســازی و نهادینــه کــردن الزامــات ایمنــی
در ســایتهای عملیاتــی چندگانــه ،هــر مــاه اقــدام
بــه شناســایی ،انتخــاب و معرفــی افــراد نمونــه
ایمنــی میکنــد .در ایــن صفحــه فهرســت  70نفــر از
همــکاران واحدهــای مختلــف و کارکنــان شــرکتهای
پیمانــکاری ایــن مجموعــه در دوره زمانــی فروردیــن
تــا مهرمــاه  1399اعــام شــده اســت.

مصطفی رنجبری

اسحاق بارگاهی

حسین گرجی

حسن باخوش

غالم زندآستا

منوچهر اسالمی
کامران رمضانی

اردیبهشت
جواد بهرامی

هادی مکی آبادی
صادق میر شکاری
موسی رازمند

علیرضا یاور

صادق سلطانی نژاد

سعید رنجبری

ایوب رکنالدینی

سجاد دهقانزاده
ابوذر گداری

نفرات برتر ایمنی

فوالد کاوه جنوب کیش در  7ماهه 1399
خرداد

نجف سرنی نیا

جواد رمضانی

عبداله زادینی

عباس عمرانی

سلیمان بهرامیان

جعفر جعفری

حسین زینلی

مهدی مظفری

عباس فوالدزاده

سینا عرب لو

علی پشت کوهی

نعیم نژادساالری

عبدالرحمن یزدانی

سهیل دهقانی

احمد صالح نیا لرد

محمدرضا صاقبذبیحی

یاسر پورجمعه

احمد صالح نیا

اسماعیل انجم روز

مصیب زارعی

محمد گنجی

محمدرضا باوقار

رضا طهماسبی

مهدی پیش بار

مسلم قبادی

خدایار جلیلیان

یوسف سلیمانی

حسن مالئی

محمد ساالری

حسین کیوانی

بهروز بختیاری

عیسی نظری

رضا مالیی

سلمان نادعلی پور

احمد مرادی

مجید نیک منظر

علی صادقی

موسی آزادی

محمد بازگیر

حسن کوه شکن

شاهی جام گوهری
عباس پناهی

تیر

مصطفی رنجبر

رحمتاله محبتکیش

مرداد

افشین تارا
موسی آشوری

شهریور
میالد زارع مهرانی
رضا طهماسبی

مهر

مهدی آرمیده
مهدی رضوانی2نسب

زمستان  1399شمـاره ششم سـال چـهـارم

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

امام محمد باقر (علیهالسالم) فرمودند :هر که خوش نیت باشد ،روزیاش
افزایش مییابد.

تضمین و تعالی سازمانی

در مورد استاندارد
 ISO 45001بیشتر بدانیم
هــر ســازمانی مســئولیت دارد اطمینــان حاصــل نمایــد
کــه ریســکهایی کــه درنتیجــه فعالیتهایــش ممکــن
اســت بــرای افــراد (کارکنــان و مدیــران  ،پیمانــکاران
یــا بازدیدکننــدگان) ایجــاد گــردد را کاهــش دهــد.
بخصــوص زمانــی کــه ایــن افــراد در اســتخدام
شــرکت بــوده و فعالیتهــای ســازمان را بعنــوان حرفــه
و شــغل خــود انجــام میدهنــد .موسســه بینالمللــی
اســتاندارد( ،)ISOاســتاندارد سیســتم مدیریــت
ســامت و ایمنــی شــغلی ( )S&OHتحــت عنــوان
 ISO45001را تهیــه نمــوده اســت کــه در آن قصــد دارد
ســازمانها را قــادر ســازد کــه ریســکهای ســامت و
ایمنــی شــغلی را مدیریــت نمــوده و عملکــرد ســامت
و ایمنــی خــود را بهبــود بخشــند .اجــرای سیســتم
مدیریــت ســامت و ایمنــی شــغلی ( )S&OHبــرای
هــر ســازمانی یــک تصمیــم اســتراتژیک اســت کــه
بکارگیــری آن باعــث میگــردد از اقدامــات مرتبــط
بــا تــداوم کســب و کار حمایــت گردیــده و اطمینــان
میدهــد کــه افــراد ( کارکنــان) ایمــن تــر و ســالم تــر
هســتند و درعیــن حــال ســبب افزایــش شایســتگی
آنهــا نیــز خواهــد شــد.
سسیســتم مدیریــت ایمنــی و بهداشــت شــغلی
ISO45001
 ISO45001یــک اســتاندارد بیــن المللــی اســت بــرای
آنکــه ســازمان را قــادر ســازد کــه بطــور کنشــگرایانه
عملکــرد ســامت و ایمنــی شــغلی خــود را بــا هــدف
پیشــگیری از آســیب و بیمــاری بهبــود بخشــد،
نیازمندیهــا و الزاماتــی را بــرای سیســتم مدیریــت
ســامت و ایمنــی شــغلی مشــخص نمــوده و بــرای
آنکــه ایــن الزامــات بــکار گرفتــه شــوند راهنمایــی
مینمایــد ISO45001 .بــرای هــر ســازمانی صــرف نظــر
از انــدازه ،نــوع و ماهیــت آن کاربــرد دارد.
تمامــی الزامــات و نیازمندیهــای آن بــا قصــد پیونــد و
یکپارچگــی بــا فرآیندهــای مدیریتــی ســازمان  ،طراحــی
شــدهاند ISO45001 .ســازمان را قــادر میســازد کــه
از طریــق سیســتم مدیریــت ســامت و ایمنــی شــغلی
خــود ســایر جنبههــای ســامت و ایمنــی را همچــون
خوشــبختی و تندرســتی را ( بــا فرآیندهــای مدیریتــی
ســازمان ) یکپارچــه ســازد .ایــن اســتاندارد در ســال
 2018بــرای اولیــن بــار توســط ســازمان بینالمللــی
اســتاندارد ( )ISOتدویــن و منتشــر شــد .ایــن
اســتاندارد شــامل  10بنــد اســت کــه هــر بنــد شــامل
الزامــات مختلفــی در راســتای بهبــود شــرایط ایمنــی و
بهداشــت اســت.
الزامــات  ISO45001در واقــع چارچوبــی کامــل از نحــوه
برنامــه ریــزی ،اجــرا ،ارزیابــی و اقدامــات مــورد نیــاز
در خصــوص مباحــث ایمنــی و بهداشــت کار پرســنل
در هــر ســازمانی را لحــاظ میکنــد .ایــن اســتاندارد
مجموعــهای از مقــررات اســت كــه شــركتها بــا
رعایــت آنهــا بــه مدیریــت مســائل مربــوط بــه ایمنــی

و بهداشــت كاری و مســائل مربــوط بــه خطرات شــغلی
محیــط خــود میپردازنــد .خروجــی اصلــی ایــن نظــام
مدیریــت مجموعــهای از رویههــا و روشهاســت كــه
بــه شــركتها امــكان میدهنــد ،مخاطــرات بهداشــتی
و ایمنــی در محیــط كار خــود را شناســایی كننــد،
کاهــش دهنــد و از بــروز آنهــا جلوگیــری نماینــد.
تفاوت استاندارد  ISO45001و OHSAS 18001
ایــن تفاوتهــا بیشــتر در نــگاه و تمرکــز اســتاندارد
 ISO45001بــر روی ماهیــت عملکــردی ســازمان بــوده
کــه نقــش و مســئولیت رهبــری و مدیریــت ارشــد
ســازمان را پــر رنــگ تــر میکنــد.
در ایــن اســتاندارد جدیــد ســازمان بایــد نــگاه فراتــری
نســبت بــه مســائل مربــوط بــه ایمنــی و بهداشــت
ســازمان خــود داشــته و مســئولیت آنچــه جامعــه از آن
انتظــار دارد را نیــز بــه عهــده بگیــرد .ســازمانها بایــد
در قبــال تامیــن کننــدگان و پیمانــکاران خــود نیــز بــه
همیــن نحــو فکــر کــرده و توجــه داشــته باشــند امضاء
یــک قــرارداد بــه منزلــه ســلب مســئولیت ســازمان
نســبت بــه آنچــه پیمانــکاران و یــا تامیــن کننــدگان
انجــام میدهنــد نیســت.
بــه عنــوان مثــال ،تامیــن کننــدگان و پیمانــکاران بایــد
مســئولیت تاثیــر فعالیتهایشــان بــر همســایگانی
کــه در محیــط پیرامونیشــان وجــود دارنــد را نیــز
بپذیرندکــه ایــن خــود از تمرکــز بــر کارمنــدان داخلــی
ســازمان بســیار وســیعتر اســت.
مزایای استفاده از استاندارد ISO45001
ســاالنه نزدیــک بــه  2/3میلیــون نفــر در سراســر
دنیــا بــه علــت حــوادث و یــا بیماریهــای مرتبــط بــا
شــغل کشــته میشــوند .لــذا اســتقرار موثــر و قــوی
ایــن اســتانداردها ریســک بــروز خطــرات را کاهــش
و در نتیجــه حــوادث و بیماریهــای مرتبــط بــا شــغل
ن عالوهبــر کاهــش
را کاهــش میدهــد .همچنیــ 
هزینههــای مرتبــط بــا بیمــه  ،و یــا دیههــا در ایــن
خصــوص بــرای ســازمانها  ،بــه علــت توجــه بــه نیازهــا
و احتیاجــات افــراد  ،فرهنــگ ســازمانی مثبتــی در
ســازمان ایجــاد میشــود.

مزایای پیاده سازی : ISO45001
حضور موفق در مناقصات
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تمرکز بر بهبود کسب و کار
شناســایی خطــرات ناشــی از فعالیتهــای کاری و
اقدامــات الزم جهــت کنتــرل و کاهــش ریســکها.
مشــاوره و مشــارکت بــا ذینفعــان سیســتم مدیریتــی
در خصــوص ارتقــاء ســطح ایمنــی و بهداشــت
افزایــش آمــوزش و آگاهــی ذینفعــان در خصــوص
مســائل ایمنــی  ،بهداشــت شــغلی و محیــط زیســت.
همســازگاری بــا ســایر سیســتمهای مدیریتــی
نظیــر سیســتم مدیریــت محیــط زیســت  ISO14001و
ISO9001
مهمتریــن اقدامــات مــورد نیــاز جهــت پیــاده ســازی
ISO 45001
تحلیــل محیــط درونــی و بیرونــی در خصوص مســائل
مرتبــط بــا ایمنی و بهداشــت شــغلی
شناسایی نیازها و انتظارت ذینفعان
تعییــن اهــداف ســازمان و خــط مشــی سیســتم
مدیریــت ایمنــی و بهداشــت شــغلی
شناســایی خطــرات محیــط کار از طریــق انجــام ارزیابی
ریســک فعالیتهــا و مشــخص نمــودن اقدامــات الزم
جهــت کنتــرل ریســکهای شناســایی شــده
شناســایی ریســکها و فرصتهــای مرتبــط بــا
سیســتم مدیریــت ایمنــی و بهداشــت شــغلی
تدویــن برنامههــای مشــاوره و مشــارکت بــا
ذینفعــان جهــت تحقــق خــط مشــی و اهداف سیســتم
مدیریــت ایمنــی و بهداشــت شــغلی
تدویــن مکانیزمهــای اطــاع رســانی موضوعــات
مشــخص شــده در حــوزه ایمنــی و بهداشــت شــغلی
بــا ذینفعــان
تدویــن روشهــای کنتــرل بــر فعالیتهــای
پیما نــکا ران
شناســایی الزامــات قانونــی ایمنــی بهداشــت
شــغلی و محیــط زیســت مرتبــط بــا فعالیتهــای
کاری  ،مهمتریــن الزامــات عمومــی مرتبــط بــا ایمنــی
بهداشــت شــغلی
 ISO45001چگونــه بــا دیگــر اســتانداردها مرتبــط
میشــو د ؟
 ISO45001باالتریــن ســطح ســاختاری را کــه در ســایر
اســتانداردهای سیســتمهای مدیریتــی ایــزو بکاربــرده
میشــود نظیــر ( ISO9001کیفیــت) و ISO14001
(محیــط زیســت) را دنبــال مینمایــد .در ایــن
اســتاندارد محتــوای ســایر اســتانداردهای بینالمللــی
(نظیــر  OHSAS18001یــا راهنماهــای مرتبــط بــا ایمنــی
و ســامت شــغلی ســازمان بیــن المللــی کار) و نیــز
اســتانداردهای ملــی و معاهدههــا و اســتاندارهای
بیــن المللــی ســازمان بیــن المللــی کار (،)S'ILO & ILSS
مــورد توجــه و مالحظــه قــرار گرفتــه شــده اســت.
زمانــی کــه ســازمانها اســتاندارد  45001را مــورد
پذیــرش قــرار داده و اتخــاذ مینماینــد  ،بــه همراســتا
بــودن الزامــات آن بــا ســایر اســتانداردها پــی خواهنــد
بــرد .ایــن بــه ســازمانها اجــازه میدهــد کــه براحتــی
اســتاندارد سیســتم مدیریــت ســامت و ایمنــی
شــغلی فعلــی خــود را بــه  ISO45001انتقــال دهنــد.
همچنیــن بــه آنهــا اجــازه میدهــد کــه الزامــات ســایر
اســتانداردهای سیســتم مدیریــت ایــزو را بــا کلیــه
فرآیندهــای مدیریتــی ســازمان یکپارچــه و همراســتا
نمایــد.
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منابع انسانی
بررسی تدوین استراتژیها و برنامههای منابع انسانی

برنامـه اسـتراتژی منابـع انسـانی شـرکت فـوالد کاوه
جنـوب کیـش در ادامـه تشـریح خواهـد شـد.
چشـمانداز منابـع انسـانی شـرکت فـوالد کاوه جنوب
کیـش ()1399-1404
دسـتیابی به بهـره وری نیروی انسـانی در کالس جهانی
بـا بهـره گیـری از جوانـان مسـتعد انقالبـی ،متخصص،
متعهـد و بـا نشـاط و رشـد و توسـعه معنـوی ،فنـی و
علمـی آنهـا که سـازمانی پویـا ،دانش مـدار و با روحیه
جهـادی را بـه ارمغان مـیآورد.

استراتژیهایمنابع انسانی
سیر تحقق سازمان متعالی
داوود کمالی،کارشناس آموزش

اســتراتژی چیســت؟ امــروزه اســتراتژی یــا راهبــرد واژهای اســت کــه بــه طــور معمــول در حــوزه مدیریــت بــه کار
گرفتــه میشــود ولــی محــدود بــه بخــش خاصــی نمیشــود .بهطورکلــی معنــی اســتراتژی (راهبــرد) بدینگونــه
اســت کــه افــراد یــا ســازمانها از طریــق آن بــه اهــداف خــود دســت پیــدا میکننــد .بهطورکلــی تعریــف اســتراتژی
بــر دســتیابی بــه اهــداف خــاص تمرکــز دارد .راهبــرد ،آرایــش منابــع و چندیــن تصمیم یــا اقدام ســازگار ،درســت و
منســجم اســت .روشهــای مختلفــی بــرای رســیدن بــه هــر هــدف چــه عملیاتــی و کوتاهمــدت ،چــه اســتراتژیک و
بلندمــدت وجــود دارد .بــرای مثــال مــا بــرای اینکــه بــه ظرفیــت مــورد نظرمــان برســیم میتوانیــم تجهیــزات ،نیروی
کار و  . . .را اضافــه کنیــم ،پــس مســیرهای رســیدن بــه آن هــدف رو اســتراتژی میگوییــم .یعنــی اســتراتژی تعیین
میکنــد مــا چطــور میتوانیــم آن هــدف را در ســازمان محقــق کنیــم .پــس در نتیجــه" :اســتراتژی یک برنامــه جامع
بــرای عمــل اســت کــه جهتگیریهــای عمــده ســازمان را معیــن میکنــد و رهنمودهایــی را بــرای تخصیــص منابــع
در مســیر کســب اهــداف بلندمــدت ارائــه میدهــد".
استراتژی منابع انسانی چیست؟
اسـتراتژی منابـع انسـانی ،الگویـی از تصمیماتی اسـت
کـه بـه سیاسـتها و رویههـای متعلـق بـه منابـع
انسـانی میپـردازد و بـه آن نیـاز دارد .بـا ایـن تعریـف،
اسـتراتژی منابـع انسـانی را میتـوان یـک نتیجـه
(حاصـل از موجودیـت سـازمان) دانسـت.
اسـتراتژیهای منابـع انسـانی مشـخص میکننـد کـه
سـازمان قصـد دارد چـه اقداماتی را در مـورد عملکردها
و سیاسـتهای مدیریـت منابـع انسـانی انجـام دهد و
چگونـه ایـن مـوارد بایـد با اسـتراتژی شـرکت  -و نیز با
یکدیگـر  -یکپارچـه و منسـجم باشـند.
هدف استراتژی منابع انسانی چیست؟
هـدف از تدویـن و اجـرای اسـتراتژی منابـع انسـانی،
مرتبـط سـاختن سیاسـتها و روشهای منابع انسـانی
بـا هدفهـای اسـتراتژیک منابـع انسـانی ،فراهـم
سـاختن رهنمودهایـی بهمنظـور تدویـن و اجـرای
برنامههاسـت .ایـن اسـتراتژیها وسـیلهای را بـرای
انتقـال مقاصـد سـازمان در مـورد چگونگـی مدیریـت
منابـع انسـانی ارائـه میکننـد و سـازمان را قـادر
میسـازند تـا میـزان پیشـرفت را اندازهگیـری کنـد و
بـه ارزیابـی نتایـج بهدسـتآمده ،باتوجهبـه اهـداف
موردنظـر ،بپـردازد.
بیانیه مأموریت و چشمانداز چیست؟
بیانیـه مأموریـت منابـع انسـانی؛ یـک توضیـح دقیـق
از دالیـل وجـود منابـع انسـانی و کارکرد آن در سـازمان
اسـت .ایـن بیانیـه اهـداف حـوزه منابـع انسـانی
سـازمان و مقاصـدش را تعریـف میکنـد .بیانیـه
مأموریـت از چشـمانداز پشـتیبانی میکنـد و کمـک
میکنـد ذینفعـان بتواننـد بـا اهـداف تعریـف شـده
ارتبـاط برقـرار کننـد و بهسـوی آنهـا پیـش برونـد.
بیانیـه چشـمانداز؛ بـه آینـده نـگاه میکنـد و تصویـری
ذهنـی از آینـده ایدئـال حـوزه منابع انسـانی شـرکت و
آرزوهایـی را کـه ایـن حوزه دوسـت دارد به آنها دسـت
یابـد خلـق میکنـد .ایـن تصاویـر بهنوعـی الهامبخـش
کارمنـدان اسـت و بایـد آنهـا را به چالش بکشـاند.
اسـتراتژی منابـع انسـانی شـرکت فـوالد کاوه جنـوب
کیش :
پـس از ابلاغ بنیـاد مسـتضعفان انقلاب اسلامی

مأموریـت منابـع انسـانی شـرکت فـوالد کاوه جنـوب
کیـش ()1399-1404
مأموریت ما در حوزه منابع انسانی؛
جـذب و بکارگیری نیرویهای انسـانی کارآمد ،دانشـی،
باانگیـزه و مسـتعد و برنامـه ریـزی مسـتمر توسـعه ،
نگهداشـت و ارتقـای آنهـا جهـت دسـتیابی بـه اهداف
کلـی شـرکت فـوالد کاوه جنـوب کیـش میباشـد.

و هلدینـگ صنایـع معدنـی کاوه پـارس بهعنـوان
نهادهـای باالسـری در خصـوص برنامـه تدویـن
اسـتراتژیهای (راهبردهـای) منابـع انسـانی در دوره
میانمـدت پنجسـاله ( ،)1399-1404ایـن پـروژه
در حـوزه معاونـت منابـع انسـانی شـرکت فـوالد کاوه
جنـوب کیـش و واحـد آمـوزش ،توسـعه و تشـکیالت
تعریـف شـد .بـر اسـاس برنامهریزیهای انجام شـده و
طبـق الگـوی ابالغـی و تحلیلهـا و سـنجههای مختلف
محیـط داخلـی و خارجـی و اسـتخراج پیشنیازهـای
تعییـن راهبردهـای منابـع انسـانی( Strengths ،نقـاط
قـوت)( Weaknesses ،نقاط ضعـف)Opportunities ،
(فرصتهـا) و ( Threatsتهدیدهـا) } برنامـه راهبـردی
منابـع انسـانی شـرکت فـوالد کاوه جنـوب کیـش در
دوره میـان مـدت ( )1399-1404تدویـن شـد .ایـن
اسـتراتژیها و برنامههـای مـدون پایـه نگـرش حـوزه
منابـع انسـانی شـرکت جهـت دسـتیابی بـه اهـداف
تعییـن شـده خواهـد بـود .خالصـه نتایـج تدویـن

اهـداف منابـع انسـانی شـرکت فـوالد کاوه جنـوب
کیـش ()1399-1404
 -1جذب نیروی انسانی متخصص ،متعهد و کارآمد
 -2افزایش بهره وری نیروی انسانی
 -3افزایش سطح رفاه و معیشت کارکنان
 -4افزایش سطح تعلق و رضایت کارکنان
 -5ارتقـای سـطح مشـارکت و کارهـای تیمـی و گروهی
در سازمان
 -6توسـعه شایسـته محـوری و شایسـته گزینـی در
شـرکت
 -7توسـعه سـطح ایمنـی ،سلامت جسـمانی و روانـی
کارکنان
 -8شفافیت و نشر قوانین روابط کار در شرکت
 -9توسعه سیستمهای اطالعاتی و تسهیل فرآیندها
 -10توسعه برنامههای آموزشی کارکنان
اسـتراتژیها (راهبردهـا) و برنامههـای منابـع انسـانی
)1399
1399--1404
شـرکت فـوالد کاوه جنوب کیـش ((1404

کد
راهبرد

راهبرد

کد
برنامه

HRS01

تأمیــن نیــروی انســانی موردنیــاز بــا بهکارگیــری
جوانــان متعهــد ،متخصــص ،جهــادی و انقالبــی
بــا رویکــرد بومــی پذیــری

PHR01

برنامهریزی و جذب نیروی انسانی موردنیاز جهت فاز دو فوالدسازی

PHR02

شناسایی و جابهجایی نیروهای مستعد با رویکرد اثربخشی بیشتر
و شرایط شرکت

HRS02

بهبــود ،یکپارچهســازی و مدیریــت مشــاغل و
پســتهای ســازمانی

PHR03

بهروزرسانی و پیادهسازی ساختارهای سازمانی با رویکرد چابکسازی

PHR04

پیادهسازی نظام ارزشیابی مشاغل با رویکرد عدالتمحوری

PHR05

تدوین شرح وظایف پستهای سازمانی

PHR06

اجرا و پایش مستمر برنامههای ایمنی ،بهداشت و سالمت کارکنان

PHR07

تقویت برنامههای رفاهی ،ورزشی و معیشتی کارکنان

PHR08

بازنگری مدل شایستگی و اجرای کانون ارزیابی در سایر سطوح
سرپرستی (مدیران ،رؤسا و سرپرستان) سازمان

HRS03

تقویــت سیســتم جبــران خدمــات و نگهداشــت
نیــروی انســانی بــا رویکــرد ایمنــی ،رفــاه و
خانــواده

HRS04

توســعه نظــام مدیریــت عملکــرد مبتنــی بــر
شایســتگی و فرهنــگ ســازمانی

HRS05

بهبــود نظامهــای آیندهنگــر بــا توســعه و
توانمندســازی منابــع انســانی

HRS06

توســعه نظامهــای مدیریــت نویــن بــا رویکــرد
همافزایــی ،مدیریــت ارتباطــات و افزایــش
خالقیــت و کار گروهــی

برنامههای منابع انسانی

PHR09

سنجش سبک رهبری سازمان مبتنی بر مدل شایستگی

PHR10

آسیبشناسی و بهبود فرهنگ سازمانی و منشور اخالقی در
چارچوب نظام ارزشی سازمان

PHR11

طراحی و پیادهسازی نظام ارزیابی عملکرد با رویکرد مدیریت عملکرد

PHR12

تقویت نظام جامع آموزش و توسعه منابع انسانی

PHR13

تدوین و پیادهسازی نظام جانشینپروری مبتنی بر شایستهساالری
و مدیریت استعدادها

PHR14

پیادهسازی نظام مدیریت دانش در سازمان

PHR15

بازنگری و پیادهسازی نظام پیشنهادها با رویکرد توسعه ایدهپردازی
و خالقیت

PHR16

فعا لسازی کمیتههای تخصصی با رویکرد حمایت از فعالیتهای
گروهی
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منشور اخالقی کارکنان

شرکت فوالد کاوه جنوب کیش
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پیامبـر اکـرم (صلـی اهلل علیـه و آلـه) فرمودند :فرزنـد صالح ،گلـی از گلهای
بهشـت است.

مسابقه نقاشی

مسابقه نقاشی نماز فرزندان
کارکنان شرکت

هــر ســاله فرزنــدان کارکنــان بــا ارائــه نقاشــیهای زیبــای
خــود در مســابقه نقاشــی نمــاز شــرکت میکننــد .ســال
گذشــته نیــز عزیــزان عضــو خانــواده بــزرگ فــوالد کاوه
جنــوب کیــش ،نقاشــیهای کودکانــه و زیبــای خــود
را در قــاب کاغــذی بــه تصویــر کشــیدند کــه در ایــن

فاطمه زهرا فرزند همکار گرامی سجاد رکن الدینی

هدی فرزند همکار گرامی مسعود پاکندماندگاری

زهرا فرزند همکار گرامی مصطفی رکنالدینی

علی فرزند همکار گرامی عیسی مجرد

بهنام فرزند همکار گرامی مرتضی دهقانی

مهرسا فرزند همکار گرامی مرتضی دهقانی

پارسا فرزند همکار گرامی ناصر خادمی ماشاری

فاطمه فرزند همکار گرامی ابوذر جعفری

آیدا فرزند همکار گرامی علی عسکری

سنا فرزند همکار گرامی علی عسکری

معصومه فرزند همکار گرامی سجاد ناصیه نکو

محمد مهدی فرزند همکار گرامی حسین شهریاری

زینب فرزند همکار گرامی علی زارعی کریانی

محمد فرزند همکار گرامی علی زارعی کریانی

محمد ماهان فرزند همکار گرامی سعید قاسمی پور افشار

کیمیا فرزند همکار گرامی حسن سرحدی

مژده فرزند همکار گرامی علی روزبان

شــماره ،آثــار ارســالی را بــا هــم خواهیــم دیــد.
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مسابقه نقاشی

فاطمه فرزند همکار گرامی قاسم درقه

زهرا فرزند همکار گرامی محسن باقرزاده همایی

سیروان فرزند همکار گرامی جاسم سعادت پور

روح اهلل فرزند همکار گرامی خسرو رخشان

محمد امین فرزند همکار گرامی فرهاد بناوند

فاطمه زهرا فرزند همکار گرامی ظهیر پرمر

محمد فرزند همکار گرامی ظهیر پرمر

سوگند فرزند همکار گرامی موسی آشوری زاده خورگو

نفس فرزند همکار گرامی فرهاد رمضانی

اسرا فرزند همکار گرامی قاسم خادمی

آرشان فرزند همکار گرامی امین رکن الدینی

رضا فرزند همکار گرامی عقیل ساالری

رزیتا فرزند همکار گرامی عقیل ساالری

علی اصغر فرزند همکار گرامی اسحاق میردادی

زینب فرزند همکار گرامی محمد صادق شمس الدین پور

الهه فرزند همکار گرامی محمد کریمی حاجی خادمی

تانیا فرزند همکار گرامی قاسم باقرزاده همایی

امیر علی فرزند همکار گرامی مهدی باقر زاده همایی

زمستان  1399شمـاره ششم سـال چـهـارم
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امـام موسـی کاظـم (علیـه السلام) فرمودنـد :پيامبـر صلـىاهللعليـهوآله
هـر روز صبـح بـر سـر فرزندان و نوادگانشـان دسـت (نـوازش) مىكشـيدند.

مسابقه نقاشی

فاطمه ریحانه فرزند همکار گرامی احمد خادمی

فرهاد فرزند همکار گرامی محمد مسلمی زاده

سینا فرزند همکار گرامی محمد جواد شادمانی

فاطمه زهرا فرزند همکار گرامی یاسر پور جمعه

محمد کسری فرزند همکار گرامی یاسر پور جمعه

ثنا فرزند همکار گرامی مرتضی رضوانی

فاطمه فرزند همکار گرامی علی حسین صمدی

امیر رضا فرزند همکار گرامی غالم چراغره

رقیه فرزند همکار گرامی غالم چراغره

فاطمه زهرا فرزند همکار گرامی غالم چراغره

پریا فرزند همکار گرامی جواد عمارت ساز

نجمه فرزند همکار گرامی جواد عمارت ساز

سمیه فرزند همکار گرامی صفدر صالحی

صدیقه فرزند همکار گرامی صفدر صالحی

امیر حسین فرزند همکار گرامی عین اهلل شب تارپور

میالد فرزند همکار گرامی عین اهلل شب تار پور

آرام فرزند همکار گرامی ایرج زارعی

مریم فرزند همکار گرامی حمید فضل اهلل پور

زمستان  1399شمـاره ششم سـال چـهـارم

پیامبر اکرم (صلیاهللعلیه و آله) فرمودند :كودكان را دوست بداريد و به آنان
مهربانى كنيد و هرگاه به آنها وعده داديد وفا كنيد زيرا آنها شما را روزى دهنده
خود میدانند.
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نازنین زهرا فرزند همکار گرامی رضا عالی نسب

فاطمه زهرا فرزند همکار گرامی رضا عالی نسب

آرمیا فرزند همکار گرامی بهنام زندی

آیتا فرزند همکار گرامیهاشم اسماعیلی

یکتا فرزند همکار گرامیهاشم اسماعیلی

آترینا فرزند همکار گرامی بهروز ملکشاهی

ساحل فرزند همکار گرامی بهروز ملکشاهی

محمد مهدی فرزند همکار گرامی ابراهیم مهرانی

هانا فرزند همکار گرامی ابراهیم مهرانی

نازنین فرزند همکار گرامی حسین محمدپور

شنتیا فرزند همکار گرامی ابراهیم یوسفیپور

حسین فرزند همکار گرامی سجاد رکن الدینی

نازنین زهرا فرزند همکار گرامی سجاد رکن الدینی

آیدا فرزند همکار گرامی حسین احمدی زاده

ام البنین فرزند همکار گرامی حسین احمدی زاده

مهدی فرزند همکار گرامی اسماعیل خادمی

علی فرزند همکار گرامی اسماعیل خادمی

فاطمه فرزند همکار گرامی داریوش زادینی

زمستان  1399شمـاره ششم سـال چـهـارم

پیامبر اکرم (صلیاهللعلی هوآله) فرمودند :به هر كس فرزندى داده شود ،بايد در گوش
راست او اذان نماز و در گوش چپ او اقامه بگويد؛ چرا كه مايه ايمنى از شيطانِ
رانده شده است.
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محمد جواد فرزند همکار گرامی رضا پهلوانی

محمد صادق فرزند همکار گرامی رضا پهلوانی

فاطمه فرزند همکار گرامی حمزه مرادی

حسنا فرزند همکار گرامی حمزه مرادی

بیتا فرزند همکار گرامی داراب حیدری

آرنیا فرزند همکار گرامی داراب حیدری

آرشام فرزند همکار گرامی داراب حیدری

آندیا فرزند همکار گرامی فرزام بحرینی

امیر علی فرزند همکار گرامی مهدی باقرزاده همائی

ستایش فرزند همکار گرامی ابراهیم اخالقی

علیرضا فرزند همکار گرامی صداقت ساالری

آتریا فرزند همکار گرامی صدیقه نادری پور

فاطمه فرزند همکار گرامی عزت اهلل الفتی

امیر فرزند همکار گرامی سعید دهقان زاده

عماد فرزند همکار گرامی مسعود پاکند ماندگاری

الینا فرزند همکار گرامی حیدرمعزآبادی

امیرعباس فرزند همکار گرامی موسی نظری

ایلیا فرزند همکار گرامی حیدرمعزآبادی

زمستان  1399شمـاره ششم سـال چـهـارم
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ّ
حـق فرزنـد بـر پدر ،آن اسـت كـه نام
امـام علـی (علیهالسلام) فرمودنـد:
خـوب بـر او بگـذارد و او را خـوب تربيـت كنـد و قـرآن بـه او بياموزد.
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زهرا فرزند همکار گرامی عیسی مجرد

هانا فرزند همکار گرامی داود کمالی

الهه فرزند همکار گرامی سعید شمس

امیر محمد فرزند همکار گرامی مسلم شریفی شمیلی

آزیتا فرزند همکار گرامی مسلم شریفی

کیانا فرزند همکار گرامی حسن سرحدی

نازنین زهرا فرزند همکار گرامی علی روزبان

شیالن فرزند همکار گرامی جاسم سعادت پور

محدثه فرزند همکار گرامی مجتبی امامدادی

علیرضا فرزند همکار گرامی جواد نیک بخت

امیر علی فرزند همکار گرامی مسلم بناوند

امیر محمد فرزند همکار گرامی مسلم بناوند

ایلیا فرزند همکار گرامی ابراهیم حمزهای

النا فرزند همکار گرامی ابراهیم حمزهای

سوگند فرزند همکار گرامی کرامت صادقی

محمد حسین فرزند همکار گرامی کرامت صادقی

زمستان  1399شمـاره ششم سـال چـهـارم
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پیامبــر اکــرم (صلــی اهلل علیــه و آلــه) فرمودنــد :فرزنــد هفــت ســال ســروَر،
هفــت ســال فرمانبــردار ،و هفــت ســال وزيــر اســت.

مسابقه نقاشی

فاطمه فرزند همکار گرامی اسحق بارگاهی

احسان فرزند همکار گرامی علی صادقی

آرمین فرزند همکار گرامی علی صادقی

آریو فرزند همکار گرامی وحید جعفری

مهنا فرزند همکار گرامی مصطفی کمالی

امیر حسین فرزند همکار گرامی جواد زادبین

ابوالفضل فرزند همکار گرامی میثم بگ زاده

بنیامین فرزند همکار گرامی مهدی رضوانی نسب

ریحانه فرزند همکار گرامی محمد شرفی

فاطمه فرزند همکار گرامی محمد شرفی

امیر محمد فرزند همکار گرامی قاسم خادمی

محدثه فرزند همکار گرامی محمد میرشکاری

حدیث فرزند همکار گرامی امین شمس الدینی

زینب فرزند همکار گرامی حاجی زادینی

محسن فرزند همکار گرامی حاجی زادینی

نازگل فرزند همکار گرامی احسان مالئی

زمستان  1399شمـاره ششم سـال چـهـارم
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امـام علـی (علیهالسلام) فرمودنـد :آداب و رسـوم خـود را بـه فرزندانتـان
تحميـل نكنيـد ،زيـرا آنـان بـراى زمانـى غيـر از زمـان شـما آفريده شـدهاند.
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مسابقه نقاشی

مهدی فرزند همکار گرامی احسان مالئی

محمد حسن فرزند همکار گرامی علی صادقی

آراد فرزند همکار گرامی آریا بنی زمانی

ابوالفضل فرزند همکار گرامی حسین کریمی

زهرا فرزند همکار گرامی جاسم احمدپور

حدیث فرزند همکار گرامی حسین شهدادی

هانیه فرزند همکار گرامی حسین شهدادی

محمد مهدی فرزند همکار گرامی داود طالبی پور

امیر حسین فرزند همکار گرامی داود طالبی پور

فاطمه فرزند همکار گرامی مرتضی غالمپور

حدیث فرزند همکار گرامی مرتضی غالمپور

پرنیا فرزند همکار گرامی مرتضی خلیفه سلطانی

آتریسا فرزند همکار گرامی مرتضی خلیفه سلطانی

محمد حسین فرزند همکار گرامی مرتضی رضوانی

مریم فرزند همکار گرامی علی حسین صمدی

علیرضا فرزند همکار گرامی عین اهلل شب تارپور

زمستان  1399شمـاره ششم سـال چـهـارم
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پیامبــر اکــرم (صلــی اهلل علیــه و آلــه) فرمودنــد :فرزنــدان خــود را گرامــى
بداريــد و خــوب تربيتشــان كنيــد تــا گناهــان شــما آمرزيــده شــود.

مسابقه نقاشی

امیر علی فرزند همکار گرامی عزیز نارمند

اسما فرزند همکار گرامی عزیز نارمند

بنیامین فرزند همکار گرامی داریوش طالبی پور

یسنا فرزند همکار گرامی داریوش طالبی پور

برهان فرزند همکار گرامی مهران معماری

گلسا فرزند همکار گرامی علیهاشم زاده

ریحانه فرزند همکار گرامی روح اهلل قنبری

ایسان فرزند همکار گرامی احسان شریفی شمیلی

احسان فرزند همکار گرامی عباس درختی زاده

یلدا فرزند همکار گرامی ابوذر پیشدار

فاطمه فرزند همکار گرامی اسماعیل خادمی

عطیه فرزند همکار گرامی فرزاد باقرزاده همائی

فاطمه فرزند همکار گرامی فرزاد باقرزاده همائی

علی اصغر فرزند همکار گرامی فرزاد باقرزاده همائی

ویانا فرزند همکار گرامی محمدرضا شکوهی

محمد طه فرزند همکار گرامی حمید شعبانی

زمستان  1399شمـاره ششم سـال چـهـارم
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پیامبر اکرم (صلی اهلل علیه و آله) فرمودند :فرزندان خود را به كسب سه خصلت
تربيت كنيد :دوستى پيامبرتان و دوستى خاندانش و تالوت قرآن.
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مریم فرزند همکار گرامی حمید شعبانی

فاطمه زهرا فرزند همکار گرامی مرتضی جعفری

نرگس فرزند همکار گرامی علی قنبرینژاد

فاطمه فرزند همکار گرامی حسن تاج الدینی

عسل فرزند همکار گرامی میثم طاهر نژاد جوزم

نورا فرزند همکار گرامی مهدی حمزه پور

فاطمه سنا فرزند همکار گرامی صداقت ساالری

پرنیان فرزند همکار گرامی شنبه شعبانی

علی اصغر فرزند همکار گرامی سعید دهقان زاده

ام البنین فرزند همکار گرامی ناصر عالی پور

بنیامین فرزند همکار گرامی ناصر عالی پور

رها فرزند همکار گرامی نوراهلل حاجبی

درسا فرزند همکار گرامی مرجان مرادی

یلدا فرزند همکار گرامی عزت اهلل الفتی

دینا فرزند همکار گرامی آرش شکوری

سارینا فرزند همکار گرامی امیرجعفری

زمستان  1399شمـاره ششم سـال چـهـارم
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مقــام معظــم رهبــری (مــد ظلــه العالــی) فرمودنــد :جوانــان موتورپیشــران
حرکــت کشــور هســتند و میتواننــد آن را بــه قلــه برســانند.
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گزارش تصویری رویدادهای مهم

مرور تصویری رویدادهای سال 1399
شرکت فوالد کاوه جنوب کیش

از ابتــدای ســال  99تــا پایــان فصــل پاییــز شــرکت

مــروری خواهیــم داشــت بــر خبرهــا و رویدادهــای

تاریــخ تصویــری نشســتها ،بازدیدهــا ،برنامههــا،

گوناگونــی را تجربــه کــرد؛ در دو صفحــه پیــشرو،

شــرکت در آنهــا نقشآفریــن بودهانــد و بــه نوعــی

در ســال «جهــش تولیــد» محســوب میشــود.

فــوالد کاوه جنــوب کیــش اتفاقــات و موفقیتهــای

داخلــی ،اســتانی و ملــی کــه مدیــران و کارکنــان ایــن

 1فروردین

بازدید مهندس اتابک از روند پروژه فاز  2فوالدسازی

 20اردیبهشت

توزیع بستههای معیشتی در مناطق محروم -بخش فین

 25اردیبهشت

ق اولین آرک فاز 2
تست موف 
 30اردیبهشت

غبار روبی مسجد قبل از شروع ماه رمضان

 28اردیبهشت

 3خرداد

 8خرداد

تست غربالگری کرونا در محل بهداری شرکت
 25خرداد

 20خرداد

جلسه با مدیر کل محیط زیست هرمزگان به مناسبت هفته محیط زیست

 27خرداد

برگزاری مانور آتشنشانی

توزیع بستههای معیشتی در مناطق محروم -بندرعباس

توزیع بستههای معیشتی در مناطق محروم میناب

ضد عفونی معابر برای پیشگیری از کرونا
 17خرداد

 22اردیبهشت

 25اردیبهشت

ق اولین آرک فاز 2
عکس یادگاری بعد از تست موف 

راهاندازی پروژه آبشیرین کن

تالشهــا و تکاپوهــای فوالدگــران کاوه جنــوب کیــش

تامین و شارژ کپسولهای اکسیژن بیمارستان شهید محمدی
 2تیر

 1تیر

بازدید مهندس اتابک از روند پروژه فاز  2فوالدسازی

بازدید فرمانده سپاه امام سجاد (ع)

زمستان  1399شمـاره ششم سـال چـهـارم
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پیــام اکــرم (صلــی اهلل علیــه و آلــه) فرمودنــد :کســی کــه بــرای تامیــن
معــاش خانــواده خــود کار میکنــد ،مجاهــد در راه خداســت.
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 9تیر

 3تیر

تست موفق آرک  LFفاز  2فوالدسازی

عملیات موفق اولین ذوب فاز  2فوالدسازی

اولین عملیات ریختهگری مداوم فاز  2فوالد سازی

عکس یادگاری اولین عملیات ریختهگری مداوم فاز  2فوالد سازی

مشارکت شرکت در مرحله دوم رزمایش همدلی و کمک مومنانه

 7مهر

 15مهر

 18آبان

 11آبان

 11آبان

تجلیل از کارکنان واحد ICT

 10آبان

کارگاه آموزشی آشنایی با مفاهیم ISO45001

جلسه بررسی عملکرد پروژه ASP

 28آبان

 15مهر

 7آبان

 30مهر

نشست شرکتهای زیر مجموعه بنیاد مستضعفان مستقر در بندرعباس

برگزاری نشست خبری به مناسبت افتتاح فاز  2فوالدسازی

حضور در نمایشگاه سمپوزیوم فوالد

حضور در نمایشگاه سمپوزیوم فوالد

نشست کمیته فرهنگی

 2مهر

 18مرداد

 10مرداد

بزرگداشت روز ایمنی و آتش نشانی

 10مرداد

نشست کمیته پیشگیری از کرونا

مانور به مناسبت هفته پدافند غیر عامل
 28آبان

تجلیل از فعاالن رویدادهای علمی و مولفان مقاالت علمی

 5آذر

نشست مدیران شرکت با مدیر کل فناوری اطالعات و پدافند غیر عامل بنیاد
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همکاران گرامی میتوانند جهت استفاده از پیامرسان،
 QR CODEرا اسکن نمایند
یا از طریق لینک زیر اقدام فرمایند.
WWW.MESSENGER.SKSCO.IR

