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مهنلدس عللی دهاقیلن مدیلر عامل شلرکت فلوالد کاوه جنلوب کیش اعلام کرد؛ 
پلس از سلال ها تلاش و پشلتکار مدیلران و کارکنان این شلرکت و حمایت های 

بنیلاد مسلتضعفان و هلدینلگ کاوه پلارس پلروژه فلاز 2 فوالدسلازی بلا تکیه 
بلر توانمنلدی متخصصلان داخللی و بلدون حضلور کارشناسلان خارجلی، 

وارد ملدار تولیلد شلد. پنجلم مهرملاه 1399، با بهلره برداری رسلمی از 
ایلن پلروژه عظیلم که بنیلاد مسلتضعفان انقاب اسلامی 311 میلیون 
یلورو در آن سلرمایه گلذاری کلرده اسلت، بلرای نخسلتین بلار یک خط 
تولیلد فلوالد بله دسلت متخصصلان ایرانی تکمیلل و راه اندازی شلد.  
بهره بلرداری از فلاز 2 فوالدسلازی بلا ظرفیت یک میلیلون و 200هزار تن 
علاوه بلر افزایلش دوبرابلری ظرفیت سلاالنه ایلن مجتمع بله 2میلیون 
و 400 هلزار تلن و افزایلش سلهم تولید این شلرکت به حلدود 10 درصد 

تولیلد فلوالد کشلور، موجلب شلده تا رتبله فلوالد کاوه جنلوب کیش در 
میلان تولیدکننلدگان فوالد ایلران از جایگاه 

هفتم به رده چهارم ارتقاء یابد.

کاوه بزرگتـر شد

گام بلند بنیاد با

میلیاردی در فوالد
سرمایه گذاری 10هزار
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 برای نخستین بار پـروژه های بنیاد  و فشار حداکثری ایرانی در فاز 2 
توسط متخصصان  ایرانی عامل موفقیت  2 در شرایط تحریم  با اعتماد به جوانان 
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گاهنامه داخلی شرکت فوالد کاوه جنوب کیش                         صاحب امتیاز: شرکت فوالد کاوه جنوب کیش 

ســردبیر: ســعید تقــی زاده                  دبیــر تحریریــه: مهــدی ده دار                  صفحــه آرایــی و گرافیــک: آرش اباذرپــور                     

اینفوگرافیــک: علــی عــاروان                  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 محمد نیا، سـید حسـام الدین الری 

سـیدزاده، حمیـد فرهـادی، داوود کمالـی، سـعید سـتودگان، علـی عسـکری، حجت االسـام عقیـل اوالدی و پیـام دهقانی 

ــوالد کاوه  ــرکت ف ــارس، ش ــج ف ــادی خلی ــژه اقتص ــه وی ــی، منطق ــهید رجای ــراه ش ــر 13 بزرگ ــاس، کیلومت ــانی: بندرعب نش

ــی ــط عموم ــد رواب ــش، واح ــوب کی جن

گفتگو با سرپرست معاونت بهره برداری
شرکت فوالد کاوه جنوب کیش

7

فوالدسازی روی مدار رکوردشکنی

گفتگو با مدیر اجرایی پروژه های
شرکت فوالد کاوه جنوب کیش

8

جوانانی که فوالد را در فاز 2 آبدیده کردند

گفتگو با میاد باقری مدیر جوان پروژه فاز 2 
فوالدسازی شرکت فوالد کاوه جنوب کیش

10

شکست تحریم و کرونا با خلق حماسه پوالدین

مدیللر عامللل شللرکت فللوالد کاوه جنللوب کیللش در فصل 
پاییللز میزبللان دو تللن از نماینللدگان مللردم هرمللزگان در 

مجلللس شللورای اسللامی بللود ...

نشست با نمایندگان مردم هرمزگان
20

شللرکت فللوالد کاوه جنللوب کیللش در راسللتای عمللل بلله 
تعهللدات و مسللئولیت های اجتماعللی خللود، 2 دسللتگاه 
ونتیاتللور را بلله دانشللگاه علللوم پزشللکی هرمللزگان اهداء 

کرد.

اهداء2 دستگاه ونتیالتور به دانشگاه علوم پزشکی
21
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معللاون اول رئیللس جمهللور سللرمایه گللذاری 10 هللزار 
میلیللارد تومانللی بنیللاد مسللتضعفان در ایللن فللاز را گام 

بلنللدی در صنعللت فللوالد کشللور توصیللف کللرد.
عمومللی  روابللط  گللزارش  بلله 
جنللوب  کاوه  فللوالد  شللرکت 
کیللش، اسللحاق جهانگیللری در 
مراسللم افتتللاح فاز 2 فللوالد کاوه 
جنللوب کیللش، بللا گرامیداشللت 
هفتلله دفللاع مقللدس و ایثللار 
در  ایللران  ملللت  فللداکاری  و 
هشللت سللال دفللاع مقللدس، 
اظهللار داشللت: بللدون تردیللد 
ایثارگری هللای  و  جانفشللانی 
شللهدای عزیللز، جانبللازان و هملله 
ملللت ایللران در مقابللل فشللارهای 
ظالمانلله دشللمنان همیشلله زنللده 

اسللت و در تاریللخ ایللران مانللدگار خواهللد مانللد.
انقللاب  مسللتضعفان  بنیللاد  از  تقدیللر  ضمللن  وی 
در  بلنللد  گام هللای  برداشللتن  خاطللر  بلله  اسللامی 
مسللیر سللرمایه گللذاری گفللت: یکللی از کارهللای بللزرگ 
آبرومنللدی کلله بنیللاد بلله ثمللر رسللاند و خیلللی کللم 
راجللع بلله آن کللم کار شللد، اتوبللان تهللران شللمال 

اسللت. 
معللاون اول رئیللس جمهللور تصریللح کللرد: یکللی از 
جاهایللی کلله بنیللاد مسللتضعفان خللوب وارد شللد، 
بحللث سللرمایه گللذاری در صنعللت فللوالد بللود. واحللد 
بللزرگ صنعتللی فللوالد کاوه جنللوب کیللش کلله در 
افتتللاح فللاز اول آن هللم حضللور داشللتم، و هللم اکنللون 
هللم در افتتللاح فللاز دوم آن توفیللق حضللور دارم، از 
هللر نظللر جالللب، در زمللان مناسللب، سللرمایه گللذاری 
مناسللب و مدیریللت خللوب بلله نتیجلله رسللیده و مللورد 

بهللره بللرداری قللرار گرفللت.
هللزار   10 بلله سللرمایه گذاری  اشللاره  بللا  جهانگیللری 

میلیللارد تومانللی بنیللاد مسللتضعفان در احللداث ایللن 
واحللد فللوالدی 1/2 میلیللون تنللی اظهللار داشللت: 
راه انللدازی کارخانلله فللوالدی بللا ایللن حجللم سللرمایه 
گللذاری در این شللرایط کار بسللیار 
توجلله  بللا  اسللت.  ارزشللمندی 
بلله اینکلله احتمللاال بخشللی از 
تامیللن  خللارج  از  تجهیزاتللش 
شللود و بخشللی دیگللر هللم بلله 
داخلی هللا سللفارش داده شللده 

اسللت.
وی بللا اشللاره بلله روحیلله جهللادی 
مسللتضعفان  بنیللاد  رییللس 
کاوه  هلدینللگ  مدیرعامللل  و 
پللارس تصریللح کللرد: مللا گاهللی 
را  مدیرانمللان  قللدر  اوقللات 
هنللر  بزرگتریللن  نمی دانیللم. 
ایللن اسللت کلله چهره هللای  مدیریللت کان کشللور 
بللی ادعللا و متخصللص را کشللف و شناسللایی کللرده 
و فرصت هللای بللزرگ فعالیللت را در عرصه هللای ملللی 

بللرای آنللان فراهللم سللازد. 
معللاون اول رئیللس جمهللور بخللش فللوالد کشللور و 
از جمللله بزرگتریللن فرصت هللای  صنایللع معدنللی را 

ایللران  در  گللذاری  سللرمایه 
کللرد:  خاطرنشللان  و  دانسللت 
بهتریللن نیللروی انسللانی از نظللر 
معدنللی  صنایللع  در  تخصللص 
یللک  دارنللد.  فعالیللت  کشللور 
بللا  بزرگللی  ایللن  بلله  کارخانلله 

ظرفیللت داخللل کشللور سللاخته می شللود. امللروز ایللران 
بلله جایگاهللی رسللیده کلله می توانللد یللک کارخانلله 
را طراحللی کنللد، کارهللای مهندسللی انجللام بدهللد و 

مدیریللت پللروژه را بلله انجللام برسللاند. 
وی ضمللن بیللان ایللن مطلللب کلله امللروز 6۵ درصللد 

فللوالد خاورمیانلله در ایللران تولیللد می شللود و جللزو 
ده کشللور اول تولیللد کننللده فللوالد در سللطح جهللان 
هسللتیم، گفللت: چنانچلله ظرفیللت بالقللوه ۵۵ میلیللون 
تللن هللم فعللال شللود می توانیللم بخللش مهمللی از 

صللادرات کشللور را بلله فللوالد اختصللاص دهیللم.
جهانگیللری در بخللش دیگللری از اظهاراتللش تصریللح 
کللرد: کشللورمان بللا دو پدیللده بسللیار مهللم تحریللم و 
جنللگ اقتصللادی مواجلله اسللت. آمریللکا از آغللاز سللال 
9۷ تحریم هللاي شللدیدی را علیلله ملللت ایللران بللا ایللن 
تصللور شللروع كللرد کلله بلله واسللطه آن می توانللد ایللران 
را بلله تسلللیم وادار کنللد و نظللام ایللران را بلله فروپاشللی 
ایللن تحریم هللا خیللال  اعمللال  آنللان بللا  بكشللاند. 
ماه هللای  و  روزهللا  در  ایللران  ملللت  کلله  می کردنللد 
و جشللن چهللل سللالگی  تسلللیم شللود  نخسللتین 

انقللاب برگللزار نخواهللد شللد.
وی بللا بیللان اینکلله خوشللبختانه ملللت ایللران در مقابللل 
تحریم هللای ظالمانلله آمريللكا ایسللتادگی و تللاب آوری 
از خللود نشللان داد، گفللت: مللا بلله عنللوان مسللئولین 
کشللور بایللد در مقابللل مقاومللت و ایسللتادگی بزرگللی 
کلله ملللت ایللران از خللود نشللان دادنللد، سللر تعظیللم 

فللرود بیاوریللم.
جهانگیللری اضافلله کللرد: از شللرایط زندگللی و مشللکاتی 
کلله مللردم بللا آن دسللت بلله گریبللان شللده انللد، آگاه 
هسللتیم و تمللام ظرفيللت و تللوان مدیریتللی كشللور را 
بللرای کاهللش فشللارهایی کلله بلله معیشللت مللردم وارد 

شللده بلله کار گرفتلله ایللم.
معللاون اول رئیللس جمهللور  خاطرنشللان کللرد: امللروز 
ایللران  از مذاکللره بللا  آمریکایی هللا خیلللی قاطعانلله 
کلله  می کنللد  اعللام  صراحتللًا  و  می گوینللد  سللخن 
ظللرف یللک هفتلله يللا يللك مللاه می توانللد بللا ایللران 
بلله تفاهللم برسللند بلله خاطللر ایسللتادگی و تللاب آوری 
ملللت ایللران اسللت. آنللان بایللد بلله خوبللی بداننللد کلله 
در منطقلله حسللاس خاورمیانلله و خلیللج فللارس، کشللور 
بللزرگ پرظرفیللت پرتوانللی مثللل ایللران وجللود دارد و 
بایسللتی راه هللای تعامللل متناسللب بللا ایللن ملللت 

بللزرگ را در پیللش بگیرنللد.
وی تصریللح کللرد: جمهللوری اسللامی ایللران بخللش 
مهمللی از راه حللل در سللطح هملله مسللائل منطقلله ای و 

بیللن المللللی اسللت. 
آمريكايي هللا بایللد بداننللد كلله بللا ملللت بللزرگ ایللران 
بللا زبللان احتللرام و ادب سللخن بگوينللد چللرا کلله ملللت 
ایللران همللواره خواهللان صلللح، آرامللش و ثبللات در 

سللطح منطقلله ای و بیللن المللللی اسللت.
دل  از  بایسللتی  اینکلله  بللر  تأکیللد  بللا  جهانگیللری 
سللختی ها و مشللکات، فرصت هللای بزرگللی را بللرای 
آبادانللی و پیشللرفت کشللور بوجللود بیاوریللم، افللزود: 
هملله بایللد از فعالیللت بخللش خصوصللی و فعللاالن 
کنیللم  پشللتیبانی  اقتصللادی 
تحریللم،  و  بحللران  درون  از  تللا 
فرصت هللای بللی نظیللری بللرای 
و  صللادرات  تولیللد،  افزایللش 

ایجللاد شللود. اشللتغال 
بلله گفتلله وی، در سلله مللاه اول 
امسللال شللاهد رشللد 2.۵ درصللدی در بخللش صنعللت 
بودیللم ایللن در حالللی اسللت کلله اکثللر کشللورهای 
پیشللرفته جهللان فقللط بلله خاطللر مواجلله شللدن بللا 
پدیللده کرونللا بللا رشللد های منفللی بللاالی اقتصللادي 

روبللرو هسللتند. 

گام بلند بنیاد مستضعفان با سرمایه گذاری 
10هزار میلیاردی در صنعت فوالد

معاون اول رئیس جمهور در افتتاح فاز 2 فوالد کاوه جنوب کیش اعام کرد:

بنیــاد  رییــس  جهــادی  روحیــه 
مســتضعفان و مدیرعامــل هلدینــگ 
ــت.   ــتایش اس ــل س ــارس قاب کاوه پ
بزرگتریــن هنــر مدیریــت کالن کشــور 
ایــن اســت کــه چهره هــای بــی ادعــا 
ــایی  ــف و شناس ــص را کش و متخص
کــرده و فرصت هــای بــزرگ فعالیــت 
را در عرصه هــای ملــی بــرای آنــان 

ــازد ــم س فراه

واحــد بــزرگ صنعتــی فــوالد کاوه 
جنــوب کیــش در زمــان مناســب، بــا 
ســرمایه گــذاری مناســب و مدیریــت 

خــوب بــه بهــره بــرداری رســید

املام علی )علیه السلام( فرمودند: دانا كسلى اسلت كله اندازه و قلدر خود را 
بشناسلد، و بلراى نادانى كسلى همين بس كله اندازه خلود را نداند.

خبر
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رئیللس بنیللاد مسللتضعفان گفللت: تحریللم صنعللت فوالد 
کشللور در سللالروز پیللروزی عملیللات ثامللن االئملله و 
شکسللت حصللر آبللادان، بلله دسللت جوانللان متخصللص 
ایرانللی شکسللت. بلله گللزارش روابللط عمومللی بنیللاد 
مسللتضعفان، سللید پرویللز فتللاح در مراسللم افتتللاح فللاز 
دوم فللوالد کاوه جنللوب کیللش اظهللار کللرد: افتتللاح 
فللاز 2 فللوالد کاوه جنللوب کیللش، در سللالروز پیللروزی 
عملیللات ثامللن االئملله و شکسللت حصللر آبللادان انجللام 
شللد و بللا افتتللاح ایللن فللاز، تحریللم صنعللت فللوالد نیللز 
بلله دسللت جوانللان متخصللص ایرانللی شکسللت. وی 
بللا اشللاره بلله احللداث ایللن کارخانلله در شللرایط تحریللم 
گفللت: ایللن پللروژه در شللرایط تحریمللی بسللیار سللختی 
شللروع شللد و بلله خاتملله رسللید و کرونللا نیللز طللی هفللت 
مللاه گذشللته بلله سللختی ها اضافلله کللرد. مللا در ایللن 
پللروژه شللاهد بودیللم کلله جوانللان متخصللص کشللورمان 
جهللادی عمللل کردنللد و بلله لطللف خداونللد، اقللدام 
بزرگللی صللورت گرفللت.  فتللاح تصریللح کللرد: بللدون 
تردیللد اگللر ایللن باورهللای همللکاران و اراده آهنیللن و 
مومنانلله کار کردنشللان نبللود، بللدون اغللراق خروجللی کار 
بلله اینجللا نمی رسللید. رئیللس بنیللاد مسللتضعفان اداملله 
داد: ایللن مایلله افتخللار مللا اسللت کلله اعللام کنیللم، 
۸۷ درصللد کسللانی کلله در شللرکت فللوالد کاوه جنللوب 
کیللش مشللغول کارنللد، از نیروهللای بومللی ایللن اسللتان 
هسللتند و مللا از نخبللگان ایللن اسللتان بللرای احللداث 
کارخانلله و تولیللد در کشللور بهللره منللد شللده ایللم. فتللاح 
بللا اشللاره بلله نقللش سللهامداران شللرکت فللوالد کاوه 
جنللوب کیللش در توسللعه ایللن شللرکت گفللت: فللوالد 
کاوه جنللوب کیللش از شللرکت های خوشللنام بورسللی 
اسللت و یکللی از شللرکت هایی کلله در نوسللانات اخیللر، 
پایللدار بللود، همیللن شللرکت اسللت؛ لللذا مللا خوشللحالیم 
کلله مللردم و سللهامداران در توسللعه ایللن شللرکت و 
ایللن اقللدام بللزرگ، سللهمی دارنللد. وی بللا بیللان اینکلله 
بیللش از 10 هللزار میلیللارد تومللان در فللاز 2 فللوالد کاوه از 
سللوی بنیللاد مسللتضعفان سللرمایه گللذاری شللده اسللت، 

گفللت: مللا همللواره در کنللار دولللت بللوده و هسللتیم و 
هیللچ مسللاله ای جللز همللکاری بیللن بنیللاد مسللتضعفان 
و دولللت وجللود نللدارد. رئیللس بنیللاد مسللتضعفان بللا 
اشللاره بلله برخللی از فناوری هللای روز بکاررفتلله در ایللن 
شللرکت گفللت: در احللداث فللاز 2 شللرکت فللوالد کاوه،  
عاوه بللر توجلله بلله موضوعللات صنعتللی، توجلله ویللژه ای 
بلله مسللائل محیللط زیسللتی شللده اسللت. تصفیلله آبللی 
کلله از دریللا صللورت می گیللرد و پسللاب صنعتللی تصفیلله 
می شللود و کارخانلله در شللرایط اسللتاندارد و بللا رعایللت 
هملله مسللائل محیللط زیسللتی فعالیللت می کنللد. وی 
بللا بیللان اینکلله بنیللاد مسللتضعفان بلله دنبللال تکمیللل 
زنجیللره تولیللد فللوالد اسللت، گفللت: تللا پایللان سللال برای 
تکمیللل ایللن زنجیللره، کارخانلله تولیللد آهللن اسللفنجی در 
منطقلله سللنگان بلله بهللره بللرداری خواهد رسللید کلله البته 
نیازمنللد حمایت هایللی بللرای تحقللق ایللن امللر هسللتیم. 
فتللاح در اداملله بللا تاکیللد بللر موضللوع ارزآوری شللرکت 
فللوالد کاوه جنللوب کیللش بللرای کشللور خاطرنشللان کللرد:  
ایللن کارخانلله در محللل بسللیار خوبللی در منطقلله ویللژه 
اقتصللادی از نظللر صادراتللی قللرار دارد. پیللش بینللی مللا 
ایللن اسللت کلله بللا بهللره بللرداری از فللاز 2، ایللن شللرکت 
بتوانللد تللا پایللان سللال بیللش از 400 میلیللون دالر 
صللادرات داشللته باشللد. رئیللس بنیللاد مسللتضعفان 
بللا تاکیللد بللر اداملله فعالیت هللای بنیللاد حتللی در 
شللرایط تحریمللی، افللزود: مللا اطمینللان می دهیللم تمللام 
پروژه هللای نیملله تمللام گذشللته در بنیللاد مسللتضعفان 
طللی امسللال و سللال آینللده بلله اتمللام خواهللد رسللید و 
بلله هیللچ وجلله تحریم هللا مانللع فعالیللت مللا نخواهللد 
شللد. فتللاح بللا بیللان اینکلله بنیللاد مسللتضعفان در کنللار 
فعالیت هللای زیرسللاختی در اقتصللاد، بلله نقللش خللود 
در محرومیللت زدایللی و کمللک بلله مللردم توجلله ویللژه 
دارد، گفللت: از ابتللدای شللیوع کرونللا در کشللور بنیللاد 
مسللتضعفان بیللش از 1۸۵0 میلیللارد تومللان را بللرای 
مقابللله بللا کرونللا از طریللق کمیتلله امللداد، بهزیسللتی، 
اسللتانداری ها و دیگللر ارگان هللا اختصللاص داده اسللت.

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

مهندس فتاح در مراسم افتتاح فاز 2 فوالد کاوه جنوب کیش:

آمریکایی هللا  گفللت:  جمهللور  رئیللس  اول  معللاون 
ایللران را تحریللم  تصللور می کردنللد کلله اگللر نفللت 
کننللد و جلللوی صللادرات آن را بگیرنللد می تواننللد در 
رونللد صللادرات و واردات کشللورمان اخللال ایجللاد 
کننللد ایللن در حالللی اسللت کلله دولللت بللا دوراندیشللی 
برنامه هايللی در حللوزه اقتصللاد مقاومتللی در طللول 
كلله در سللال 98  كللرد  اتخللاذ  سللال های گذشللته 
توانسللتیم حللدود 43 میلیللارد دالر صللادرات غیرنفتللی 
داشللته باشللیم و نیازهللای ضللروری كشللور را تامیللن 
کنیللم و بللدون تردیللد اگللر امسللال هللم پدیللده کرونللا 
وجللود نداشللت حتمللًا رقللم ایللن صللادرات افزایللش 

پیللدا می کللرد.
وی تصریللح کللرد: صادراتللی بللرای کشللور مفیللد اسللت 
کلله ارز حاصللل از آن در چرخلله اقتصللادی بللکار گرفتلله 
شللود و زمانللی صللادرات، ارزشللمند و صللادر کننللده 
محتللرم و سللرباز خللط اول جنللگ اقتصللادی اسللت کلله 
ارز حاصللل از صللادرات را در مسللیر تامیللن نیازهللای 

کشللور قللرار دهللد.
جهانگیللری اظهللار داشللت: در بحللث واردات، مدیریللت 
شللد. متاسللفانه برخللی در ایللن زمینلله مللوارد ناچیللزی 
کل  ایللن وسللیله  بلله  و  نمایللی می کننللد  بللزرگ  را 
مدیریللت واردات کشللور را زیللر سللوال می برنللد کلله 
ایللن جفللا در عرصلله مدیریللت واردات کشللور اسللت.

دولللت از سللال 9۷ بافاصللله اعللام کللرد کلله کاالهللای 
و  بنللدی شللوند  الویللت  و  بنللدی  طبقلله  وارداتللی 
مللواردی کلله بلله انللدازه کافللی در داخللل کشللور تولیللد 
تصمیللم  ایللن  نتیجلله  در  و  نشللود  وارد  می شللود، 

تولیللد در داخللل کشللور بلله راه افتللاد.
معللاون اول رئیللس جمهللور گفللت: کارگللروه رفللع 
موانللع جهللش تولیللد بللا دسللتور رهبللر معظللم انقللاب 
بللا حضللور سللران سلله قللوه بللا جدیللت كار خللود را آغللاز 
كللرده و البتلله بایسللتی تصمیمللات ایللن کارگللروه نافللذ 
باشللد لللذا بایسللتی سللازوکارهایی تدویللن شللود کلله 

ایللن کار بلله خوبللی انجللام گللردد.
وی بللا تاکیللد بللر حمایللت جللدی از سللرمایه گللذاری 
در كشللور خاطرنشللان کللرد: االن مقطعللی اسللت کلله 
گللذاری  نهادهللای عمومللی و شللرکت های سللرمایه 
بانکللی و صندوق هللا کمللک بزرگللی بلله سللرمایه گللذاری 
و تولیللد کشللور کننللد و مللا نیللاز داریللم کلله اتفللاق 

مهمللی در سللرمایه گللذاری کشللور بیفتللد.
دوره  در  کلله  نیسللت  مناسللب  ایللران  بللرای  زیللرا 
از رشللد سللرمایه گذاری  از 10 سللال  طوالنللی بیللش 
منفللی برخللوردار باشللد از ایللن رو تیللم اقتصللادی 
دولللت بایسللتی سللازوکار دقیقللی تدویللن کنللد کلله 
بخللش خصوصللی و نهادهللای عمومللی بلله چرخلله 

شللوند. وارد  سللرمایه گذاری 
جهانگیللری بللا بیللان ایللن مطلللب کلله سللرمایه گللذاری 
آینللده کشللور را رقللم مللی زنللد و اگللر جریللان آن کنللد 
شللود آینللده کشللور دچللار مشللکل خواهللد شللد، 
تصریللح کللرد: بایللد بلله بخللش خصوصللی اطمینللان 
داد. ایللن هنللر و کار انقابللی نیسللت کلله علیلله بخللش 
خصوصللی فضاسللازی شللود. فضاسللازی علیلله بخللش 
خصوصللی بللا هیللچ منطقللی سللازگار نیسللت. بایللد 
کاری کنیللم کلله فضللای سللرمایه گللذاری در کشللور 
امللن و پایللدار باشللد و بللا توجلله بلله گرفتاری هللای 
اقتصللادی مللردم ضللرورت دارد از مللوارد حاشللیه سللاز 
پرهیللز کللرده و در مسللیرحل و فصللل مشللکات کشللور 

و مللردم متمرکللز شللویم.

خبر

امللام رضللا )علیه السللام( فرمودنللد: صدقلله  بللده  هرچنللد كللم  باشللد، زيللرا هر 
كار كوچكللى  كلله  صادقانلله  بللراى  خللدا انجللام  شللود، بزرگ  اسللت .
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مدیرعامللل وقللت هلدینللگ صنایللع معدنللی کاوه پللارس افتتللاح فللاز 2 فللوالد کاوه 
جنللوب کیللش را نمللادی بللرای اثبللات توانمنللدی متخصصللان ایرانللی دانسللت و گفللت: 

فللاز 2 در شللرایط سللخت تحریللم و فشللار حداکثللری بلله ثمللر نشسللت.
بلله گللزارش روابللط عمومللی شللرکت فللوالد کاوه جنللوب کیللش، سللید محمللد اتابللک 
در مراسللم افتتللاح فللاز 2 فللوالد کاوه جنللوب کیللش اظهللار داشللت: بلله فللال نیللک 
می گیریللم کلله ایللن افتتللاح در هفتلله دفللاع مقللدس و در روز مبارکللی همچللون پنجللم 
مهرمللاه بلله عنللوان سللالروز شکسللته شللدن حصللر 

آبللادان اتفللاق افتللاده اسللت. 
وی افللزود: فللاز دوم فللوالد کاوه جنللوب کیللش در 
سللال جهللش تولیللد و در راسللتای تحقللق اقتصللاد 
مقاومتللی بلله بهللره بللرداری رسللید و ایللن در 
شللرایطی اسللت کلله بللرای نخسللتین بللار در کشللور 
یللک خللط تولیللد فللوالدی، بلله صللورت کامللل، بلله 

دسللت متخصصللان ایرانللی انجللام می شللود.
اتابللک بللا بیللان اینکلله فللاز 2 در فشللار حداکثللری 
و تحریللم صنعللت فللوالد کشللور شللروع و عمللده 
کار آن در همیللن دوره انجللام شللده اسللت، گفللت: 
کار در شللرایطی شللروع شللد کلله طرف هللای قللرارداد اروپایللی و آسللیایی مللا شللانه از 
زیللر کار خالللی کردنللد و حتللی بللرای نصللب هللم نتوانسللتیم از نظللارت آنهللا اسللتفاده 

کنیللم.
مدیرعامللل وقللت هلدینللگ صنایللع معدنللی کاوه پللارس گفللت: کارهللای مربللوط بلله 
SVC، پسللت بللرق، WTP و تمامللی قسللمت های مختلللف کارخانلله توسللط پیمانللکاران 
اصلللی خارجللی رهللا شللد و همللکاران خللود مللا توانسللتند بللدون حضللور حتللی یللک 

متخصللص خارجللی احللداث ایللن فللاز را تکمیللل کننللد.
وی خاطرنشللان کللرد: هللم اکنللون آن چیللزی کلله از ایللن فعالیللت باقللی مانللده تنهللا 
فیزیللک یللک کارخانلله روی زمیللن نیسللت بلکلله امللروز نیللروی انسللانی، منابللع مدیریتللی 
و کارشناسللی در ایللن کارخانلله شللکل گرفتلله کلله اینهللا قادرنللد هللر کارخانلله دیگللری در 

اقصللی نقللاط کشللور را ایجللاد کننللد.
اتابللک ضمللن اشللاره بلله فعالیللت بیللش از60 شللرکت پیمانللکاری در ایللن پللروژه گفللت: 
روحیلله جهللادی و مصمللم در اینجللا کاری را بلله انجللام رسللاند کلله نمونلله آن را در کمتللر 

کارخانلله ای می تللوان یافللت. 
مدیرعامللل وقللت هلدینللگ صنایللع معدنللی کاوه پللارس بللا تأکیللد بللر اینکلله چنیللن 
تجربلله ارزشللمندی بللرای مهندسللان و نخبللگان کشللور اسللت و می توانللد الگویللی بللرای 
کشللور باشللد، تصریللح کللرد: اگللر مللا فقللط یللک جللا بخواهیللم بگوییللم کاری را بللا تکیلله 
بللر تللوان داخلللی انجللام دادیللم، نمونلله آن، پللروژه بللزرگ فللاز 2 فوالدسللازی در شللرکت 

فللوالد کاوه جنللوب کیللش اسللت. 

سرپرسللت وقللت وزارت صنعللت، معللدن و تجللارت بللا اشللاره بلله موفقیت هللای بنیللاد 
مسللتضعفان در تکمیللل پروژه هللای صنعتللی گفللت: ایللن موفقیت هللا ریشلله در 

روحیلله جهللادی مدیللران و کارکنللان ایللن مجموعلله دارد. 
بلله گللزارش روابللط عمومللی شللرکت فللوالد کاوه جنللوب کیللش، جعفللر سللرقینی در 
مراسللم افتتللاح فللاز 2 فللوالد کاوه جنللوب کیللش اظهللار داشللت: بلله عنللوان کسللی 
کلله تجللارب زیللادی در حللوزه صنعللت کشللور دارم، اعللام می کنللم، پروژه هللای بنیللاد 
مسللتضعفان در حللوزه صنعللت بللا دیگللر پروژه هللا در حللوزه صنعللت تفللاوت اساسللی 

دارد کلله خیلللی سللریعتر و زودتللر از سللایر پروژه هللا راه انللدازی می شللود. 
وی افللزود: دلیللل اول آن بلله روحیلله جهللادی مدیللران و کارکنللان هلدینللگ کاوه پللارس 
بللاز می گللردد. دلیللل دیگللر هللم ثبللات مدیریللت در واحدهللای زیرمجموعلله آن اسللت. 

در کنللار ایللن عوامللل، حمایللت روسللای بنیللاد مسللتضعفان از پروژه هللا بللوده اسللت. 
سللرقینی در همین رابطه خاطرنشللان کرد: در سللال ۸6 تا 90 مسللئولیت اداره شللرکت 
کاوه پللارس را داشللتم و اولیللن بللار کلله طللرح توجیهللی ایللن کارخانلله را مطللرح کردیللم، 
آقللای دکتللر آل اسللحاق کمللک زیللادی کردنللد. هللر چنللد ایرادهایللی مطللرح شللد امللا 
طللرح، سللرانجام در هیللات امنللای بنیللاد تصویللب و اجرایللی شللد. رئفوسللای پیشللین 
ایللن مجموعلله از جمللله آقایللان فرزونللده، سللعیدی کیللا و در حللال حاضللر نیللز مهندس 
فتللاح توجلله ویللژه ای بلله ایللن پللروژه داشللته انللد. سرپرسللت وقللت وزارت صنعللت، 
معللدن و تجللارت گفللت: در سللال 92 ظرفیللت زنجیللره فللوالد کشللور 123 میلیللون تللن 
بللود، ایللن ظرفیللت بللا وجللود تحریم هللا امللروز بلله 230 میلیللون تللن رسللیده اسللت.  
وی اضافلله کللرد: بللا افتتللاح فللاز 2 فللوالد کاوه جنللوب کیللش بلله ظرفیللت 1.2 میلیللون 
تللن، ظرفیللت تولیللد فللوالد خللام در انتهللای زنجیللره بلله 3۷ میلیون تللن ارتقللاء یافت.

سللرقینی اظهللار داشللت: خوشللبختانه در سللال های اخیللر بلله واسللطه حمایت هللای 
صللورت گرفتلله در اجللرای پروژه هللا، ایللران توانسللته اسللت فرانسلله و ایتالیللا را پشللت 

سللر بگللذارد و رتبلله 10 تولیللد فللوالد در دنیللا را کسللب کنللد.
وی تصریللح کللرد: در حالللی کلله در سللال گذشللته میادی رشللد متوسللط فللوالد در دنیا 
در حللوزه فللوالد 3 یللا 3.۵ درصللد بللوده ایللران بللا رشللد 6.۵ درصللدی باالترین رشللد را 
تجربلله کللرده و ایللن دسللتاورد بسللیار اهمیللت دارد؛ چراکلله بللا سللنگین تریللن تحریم ها 

مواجلله بللوده ایللم و بللا روحیلله کار جهللادی کارهللا انجام شللد.
سرپرسللت وقللت وزارت صنعللت، معللدن و تجللارت بللا تاکیللد بللر اینکلله صنعللت فللوالد 
در کشللور بومللی شللده اسللت، گفللت: مللا امللروز در کشللور می توانیللم بللا اسللتفاده از 
تللوان متخصصللان ایرانللی کارهللای بزرگللی در حللوزه فللوالد انجللام دهیللم االن ما صاحب 
دانللش فنللی پللرد هسللتیم کلله یکللی از روش هللای تولیللد آهللن اسللفنجی اسللت. 
سللرقینی خاطرنشللان کللرد: در برناملله چشللم انللداز 1404 خیلللی از ایده هللا مطرح شللده 
یکللی از چشللم اندازهایللی کلله حتمللا محقللق می شللود، تولیللد ۵۵ میلیللون تولیللد 
فللوالد خللام خواهللد بللود. در حللال حاضللر 3۷ میلیللون تن فللوالد آمللاده بلله کار داریم، 

همچنیللن 20 میلیللون تللن فللوالد نیللز در دسللت انجللام اسللت.

فاز ۲ در  شرایط سخت تحریم 
و فشار حداکثری به

ثمر نشست

روحیه جهادی عامل موفقیت 
پروژه های صنعتی

بنیاد مستضعفان 

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

جـا  یـک  فقـط  مـا  اگـر 
بخواهیـم بگوییـم کاری را با 
تکیه بـر توان داخلـی انجام 
پـروژه  آن،  نمونـه  دادیـم، 
بـزرگ فـاز 2 فوالدسـازی در 
کاوه جنـوب  فـوالد  شـرکت 

اسـت کیـش 

خبر

حضلرت محملد )صلی اهلل علیله و آلله و سللم( فرمودند:عبادت 10 جزء اسلت 
کله  9جلزء آن در کار و تلاش بلرای بله دسلت آوردن روزی حال اسلت. 
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مدیرعامللل شللرکت فللوالد کاوه جنللوب کیللش گفللت: 
بهللره بللرداری از فللاز 2 فللوالد سللازی،  عاوه بللر اشللتغالزایی 
مسللتقیم بللرای ۸00 نفللر از جوانللان متخصللص بومللی، 
1.2 میلیللون تللن بلله ظرفیللت تولیللد فللوالد کشللور اضافه 

کللرد.
بلله گللزارش روابللط عمومللی شللرکت فللوالد کاوه جنللوب 
کیللش، مهنللدس علللی دهاقیللن در حاشللیه مراسللم 
افتتللاح فللاز 2 فللوالد کاوه جنللوب کیللش اظهللار داشللت: 
در سللال جهللش تولیللد و بللرای نخسللتین بللار در کشللور 
یللک خللط تولیللد فللوالدی، بلله صللورت کامللل، بلله دسللت 
متخصصللان ایرانللی راه انللدازی شللد و این موفقیللت بزرگ 
در شللرایطی بلله دسللت آمللد کلله کشللور و صنعللت فللوالد 
ایللران، تحللت سللخت تریللن تحریم هللای خارجللی قللرار 

داشللت.
وی افللزود: فللاز 2 فوالدسللازی مجتمللع فللوالد کاوه 
جنللوب کیللش بللا ظرفیللت یللک میلیللون و 200هللزار تللن 
بلله صللورت قرینلله جنللب فللاز 1 ایللن مجتمللع احللداث 
شللده و ظرفیللت سللاالنه ایللن مجتمللع را بلله 2میلیللون و 

400هللزار تللن افزایللش داده اسللت.
دهاقیللن تصریللح کللرد: بللا ایللن افزایللش ظرفیللت، سللهم 
تولیللد فللوالد در ایللن شللرکت بلله حللدود 10 درصللد تولید 
فللوالد کشللور رسللیده و باعللث می شللود تللا رتبلله فللوالد 
کاوه جنللوب کیللش در میللان تولیدکننللدگان فوالد کشللور 
از جایللگاه هفتللم بلله رده چهللارم ارتقللاء یابللد. مدیرعامللل 
شللرکت فللوالد کاوه جنللوب کیللش بودجلله مصللوب فاز2 
فوالدسللازی بلله همللراه آبشللیرین کللن و زیرسللاخت ها 
را 311 میلیللون یللورو اعللام کللرد و گفللت: 12۸ میلیللون 
یللورو تسللهیات ال سللی از محللل صنللدوق توسللعه ملللی 

تامیللن شللده اسللت.
وی اظهللار داشللت: بهللره بللرداری از فللاز دوم فللوالد کاوه 

جنللوب کیللش، اشللتغال مسللتقیم و غیرمسللتقیم فعلللی 
کارخانلله را بلله 2 برابللر افزایللش کلله تمامللاً از جوانللان 
متخصللص و نیروهللای بومللی اسللتان هرمللزگان خواهنللد 
بللود. بر همین اسللاس، اشللتغالزایی مسللتقیم بللرای ۸00 
نفللر از جوانللان متخصللص و ایجاد اشللتغال غیرمسللتقیم 
بللرای 6400 نفللر نیللز از جمللله ابعللاد اجتماعللی ایللن پروژه 

بشللمار مللی رود. 
دهاقیللن گفللت: بلله منظللور بهللره بللرداری از ایللن کارخانه، 
و  ایرانللی  توسللط متخصصللان  بزرگللی  دسللتاوردهای 
بللدون حضللور نیروهللای خارجللی حاصللل شللده اسللت 
کلله از جمللله آنهللا راه انللدازی کللوره قللوس الکتریکللی و 
دسللتیابی بلله قللوس اول در تاریللخ 26 اردیبهشللت مللاه 
99، راه انللدازی کللوره پاتیلللی، سیسللتم غبارگیللر، حمللل 
مللواد و یکپارچلله سللازی آنهللا بللا کللوره قللوس الکتریکللی 
و دسللتیابی بلله ذوب اول در تاریللخ 9 تیرمللاه 99 و راه 
انللدازی ماشللین های ریختلله گللری پیوسللته و دسللتیابی 
بلله تولیللد شللمش در تاریللخ 10 مردادمللاه 99 بللوده 

اسللت.
پللروژه  ایللن  مشللخصات  از  جزییاتللی  بیللان  بللا  وی 
تصریللح کللرد: فللاز 2 فوالدسللازی مجهللز بلله کللوره قللوس 
الکتریکللی بللا ظرفیللت 210 تللن مللذاب )1۷0 تللن تخلیلله( 
بللا ترانسللفورماتور 1۷0 مگاولللت آمپللر و همچنیللن کللوره 
پاتیلللی بلله ظرفیللت 1۷0 تللن مللذاب بللا ترانسللفورماتور 
30 مگاولللت آمپللر اسللت. ایللن کارخانلله همچنیللن دارای 
شللش خللط ریختلله گللری شللمش بیلللت بللا خروجللی 
مقاطللع 130*130، 1۵0*1۵0 و 200*200 میلللی متللر بلله 

طللول 12 متللر اسللت.
مدیرعامللل شللرکت فللوالد کاوه جنللوب کیللش در اداملله 
بیللان   کللرد: از دیگللر بخش هللای ایللن کارخانلله، واحللد 
حمللل مللواد شللامل انتقللال آهللن اسللفنجی، مللواد 

افزودنللی و آهللک، سیسللتم جمللع آوری غبللار بللا ظرفیللت 
2.۵ میلیللون متللر مکعللب در سللاعت و ایسللتگاه جبللران 
کننللده تللوان راکتیللو)SVC( بلله ظرفیللت 210 مللگاوار 

اسللت.
فشللرده  هللوای  تولیللد  واحللد  کللرد:  اضافلله  وی 
کارخانه)تجمیعللی دو فللاز( شللامل ۸ دسللتگاه کمپرسللور 
بلله ظرفیللت مجمللوع 2۸هللزار متللر مکعللب بللر سللاعت 
اسللت. همچنیللن واحللد جداسللازی هللوا دارای ظرفیللت 
تولیللد 11هللزار نرمللال متللر مکعللب در سللاعت اکسللیژن، 
3۸0 نرمللال متللر مکعللب در سللاعت آرگللون و 3هللزار 
نرمللال متللر مکعللب در سللاعت نیتللروژن اسللت.  کلله 
واحللد نخسللت در حللال بهره بللرداری اسللت و واحللد 
دوم در مرحللله نصللب اسللت کلله در آینللده نزدیللک مللورد 

بهره بللرداری قللرار خواهللد گرفللت.
دهاقیللن بللا بیللان اینکلله جرثقیل هللای سللقفی )تجمیعی 
دو فللاز( نیللز شللامل 16 دسللتگاه جرثقیللل صنعتللی بلله 
ظرفیللت 320، 110، 24 و 20 تللن اسللت کلله در سللالن های 
کارخانلله نصللب شللده اسللت، افللزود: پسللت بللرق ایللن 
کارخانلله دارای 2 دسللتگاه ترانسللفورماتور 200 مگاولللت 
آمپللر و 2 دسللتگاه ترانسللفورماتور 12۵ مگاولللت آمپللر 

اسللت.
از دیگللر  نیللز  کنندگللی  آبرسللانی و خنللک  سیسللتم 
بخش هللای کارخانلله اسللت کلله وظیفلله آن ذخیللره و 
توزیللع آب و انتقللال بلله واحدهللای تولیللدی، خنللک 

کننللده و پاالیللش کننللده اسللت. 
وی اجللرای یکهللزار و ۵63 عللدد شللمع بتنللی، ۷6هزار متر 
مکعللب بتللن ریللزی، ۷هللزار تللن تجهیللزات اصلللی، 20هزار 
تللن اسللکلت فلللزی، 400 کیلومتر کابللل کشللی و 1۷0هزار 
دایللا اینللچ عملیللات پایپینللگ را از جمللله فعالیت هللای 

انجللام شللده بللرای اجللرای فللاز 2 فوالدسللازی اعللام کللرد.

راه اندازی خط تولید فوالدی توسط متخصصان ایرانی
برای نخستین بار در کشور

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

خبر

امللام صللادق )علیه السللام( فرمودنللد: میللل بلله دنیللا، مایللۀ غللم و انللدوه 
اسللت و بى  میلللى و زهللد بلله دنیللا، مایللۀ آسللایش دل و پیکللر اسللت.
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مشخصات فاز ۲ فوالدسازی
شرکت فوالد کاوه جنوب کیش

تاریخ گشایش ال سی: 1393 

تاریخ تولید آزمایشی: مردادماه 1399 

ظرفیت ایجاد شده: 1/2 میلیون تن شمش فوالدی

بودجه مصوب فاز 2 به همراه آبشیرین کن و زیرساخت ها: 311 میلیون یورو    

هزیـنه کرد پـروژه فـاز 2 تـا کنـون: 199 میلیون یـورو                           

تسهیالت ال سی: 128 میلیون یورو )صندوق توسعه ملی(

26 اردیبهشت ماه 1399    راه اندازی کوره قوس الکتریکی و دستیابی به قوس اول

9 تیرماه  1399      راه اندازی کوره پاتیلی، سیستم غبارگیر، حمل مواد و یکپارچه سازی آنها با کوره قوس الکتریکی و دستیابی به ذوب اول

10 مردادماه  1399   راه اندازی ماشین های ریخته گری پیوسته و دستیابی به تولید شمش

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

اشـتغالزایی غیرمستقیم       6,400 نفر )افزایش مجموع اشتغال غیرمستقیم مجتمع به 16,800 نفر(



7

زمستان   1399  شمـاره ششم   سـال چـهـارم
W W W . S K S C O . I R

باتوجه به قرارگرفتن فاز 2 روی مدار تولید، برنامه های 
آتی در حوزه بهره برداری چیست؟

برنامه های آتی شرکت احداث مدول سوم آهن سازی، 
تولید  افزایش  و  سازی  بریکت  کارخانه  احداث 
 RO1 واحد  از  بهره برداری  و  راه اندازی  با  صنعتی  آب 

آب شیرین کن هاست.
باتوجه به افزایش ظرفیت تولید به 2 میلیون و 400 
هزار تن، پیش بینی شما در زمینه تأمین کمبود آهن 

اسفنجی چیست؟ 
آهن  به  شرکت  سالیانه  میلیون تنی   3 نیاز  باتوجه به 
آهن  تولید  واحد  یک  احداث  پیش بینی  اسفنجی، 
اسفنجی شده و نیاز فعلی از طریق تأمین از شرکت های 

داخلی در دست اقدام است.
ابتدای  از  مدنظر  اهداف  تحقق  به  منجر  که  عواملی 

سال جاری تاکنون شده را تشریح بفرمایید؟
کنترل  تحت  و  مداوم  پایش  مناسب،  برنامه ریزی 
بودن فرایندهای تولید و نت، تاش و همکاری تمامی 
واحدهای سازمان، تأمین به موقع و کیفی مواد اولیه و 
قطعات یدکی موردنیاز واحد از جمله این عوامل بوده 

است.
بهره برداری  حوزه  در  شاخصی  رکوردهای  چه  تاکنون 

ثبت شده است؟
تولید،  جهش  سال  در  صورت گرفته  مؤثر  اقدامات  با 
حوزه  در  شد  موفق  کیش  جنوب  کاوه  فوالد  شرکت 
تولید و بهره برداری رکوردهای روزانه و ماهیانه متعددی 
از  درصد   ۵ توانسته ایم  تاکنون  برساند.  ثبت  به  را 
برنامه تولید سال پیشی بگیریم و باتوجه به روند تولید 
امیدوار  فعلی 
هستیم که تا پایان 
تولید  رکورد  سال، 
واحدهای  سالیانه 
و  فوالدسازی 
ارتقا  را  آهن سازی 
جمله  از  دهیم.  
شاخص  رکوردهای 
طی 9 ماه اخیر، رکورد تولید روزانه شمش با انجام 3۷ 
ذوب و تولید 6 هزار و 290 تن بوده است؛ همچنین در 
بخش واحدهای احیاء مستقیم نیز رکورد تولید روزانه 
2 هزار و 939 تن در مدول A و 2 هزار و 929 تن در 
ماهیانه  تولید  در  بودیم. همچنین  را شاهد    Bمدول
واحدهای احیاء نیز رکورد 1۵9 هزار و 1۵0 تن به ثبت 

رسید.
پروژه های بهبود که تاکنون به مرحله اجرا رسید، چه 

نتایج و دستاوردهایی را به دنبال داشته است؟ 
از زمان شروع راه اندازی فاز یک فوالدسازی و مشارکت 
مختلفی  پروژه های  واحد،  راه اندازی  امر  در  کارکنان 
تعامل  طریق  از  بلندمدت  و  کوتاه مدت  اهداف  با 
تکنولوژی؛  صاحب  به عنوان  سارایه  شرکت  با  سازنده 

امکان سنجی و منطبق با اهداف سازمان و توانمندی ها 
نتایج  مهم ترین  جمله  از  رسید.  نتیجه  به  و  اجرایی 
حاصل از اجرای پروژه های بهبود، کاهش مصارف انرژی 
و مواد اولیه، بهبود شرایط ایمنی سایت، کاهش تولید 
در  و  تولید  هزینه های  کاهش  محیطی،  آالینده های 

نهایت افزایش سودآوری کارخانه است.
روند رسیدن به تکمیل ظرفیت در فاز 1 مسیری سریع 
را طی کرد؛ چه برنامه ای را برای تحقق تکمیل ظرفیت 

فاز 2 مدنظر دارید؟
محدودیت های  سازمانی،  اهداف  تحقق  راستای  در 
و  شده  اولویت بندی  و  مشخص   2 فاز  تولید  فراروی 
به منظور رفع موانع برنامه ریزی صورت پذیرفته است؛ 
تأمین  به  می توان  فرارو  محدودیت های  مهم ترین  از 
از  اسفنجی تا زمان راه اندازی مدول سوم  آهن  کسری 
کیفیت مناسب، تکمیل و تقویت  با  و  منابع مطمئن 
زیرساخت های انرژی )برق، آب و گازهای صنعتی( اشاره 

نمود که پروژه های آنها در دست اجراست.
کارکنان و تجارب چندساله تولید چه تأثیری  آمادگی 

در روند امروز کارخانه ها دارد؟
توجه  به  با  یک  فاز  از  بهره برداری  و  راه اندازی  تجربه 
سبب  واحد  کارکنان  پایین  تجربه  و  سنی  میانگین 
افزایش اعتماد به  نفس و مشارکت آنان در راه اندازی 
فاز2 فوالدسازی شد، این امر در شرایطی به ثمر رسید 
محدودیت های  دلیل  به  خارجی  سوپروایزرهای  که 
کاوه  فوالد  جوانان  نشدند.  حاضر  شرکت  در  کرونا 
و  کرده  تبدیل  فرصت  به  را  تهدید  این  کیش  جنوب 
توانمندی های  سازمان  ارشد  مدیران  اعتماد  جلب  با 
اعتماد به  اراده و  اثبات رساندند. با عزم و  خود را به 
در  موجود  مشکات  فاز2،  راه اندازی  از  حاصل   نفس 

حال مرتفع شدن و برنامه های تولید به منظور تحقق 
ظرفیت اسمی گام به گام در حال انجام است.

ارائه گزارش به مدیران بنیاد و هلدینگ کاوه پارس در بازدیدهای دوره ای

اشاره: در نیمه های سال جهش تولید، پروژه فاز 2 فوالدسازی 
شرکت فوالد کاوه جنوب کیش به عنوان یک طرح عظیم 

صنعتی و با ابعاد ملی، به همت متخصصان ایرانی روی 
مدار تولید قرار گرفت. در مصاحبه پیش رو، مهندس 
شرکت  بهره برداری  معاونت  سرپرست  جهانی  سعید 
کاوه جنوب کیش به سؤاالت مطرح شده در  فوالد 
خصوص برنامه های این شرکت برای تأمین مواد اولیه، 
رسیدن به ظرفیت اسمی فاز 2 فوالدسازی و همچنین 
رفع موانع و چالش های موجود پاسخ گفته و مهم ترین 

برنامه ها و دستاوردها را نیز تشریح کرده است.

 فوالدسازی
 روی مدار رکوردشکنی

در گفتگو با سرپرست معاونت بهره برداری مطرح شد؛

و  راه انـدازی  تجربـه 
یـک  فـاز  از  بهره بـرداری 
سـنی  میانگیـن  باتوجه بـه 
پاییـن کارکنـان واحد سـبب 
و  اعتمادبه نفـس  افزایـش 
مشـارکت آنـان در راه اندازی 

شـد فوالدسـازی   2 فـاز 

امللام علللی )علیلله السللام( فرمودنللد: به طاعللت خدای سللبحان دسللت نیابد 
مگللر کسللی کلله تاش کنللد و نهایللت کوشللش خللود را بلله کار گیرد.

مصاحبه
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ــاز 1 دارای  ــا ف ــاز 2 فوالدســازی در مقایســه ب ــروژه ف پ
ــی  ــی و اجرای ــاظ فن ــه لح ــی ب ــای خاص ــه ویژگی ه چ

ــت؟ اس
فللاز 2 فوالدسللازی از نظللر سللیویل آینلله فللاز 1 اسللت 
امللا از لحللاظ تکنولللوژی و تجهیللزات جدیدتللر و به روزتللر 
پیچیدگللی  دارای  کلله  اسللت   )CCM در  آن  )عمللده 
خاصللی اسللت. فللاز 1 بللرای تیللم جللوان طللرح و توسللعه 
شللرکت فللوالد کاوه جنللوب کیللش همچللون آزمایشللگاه 
و مدرسلله ای بللود کلله آمللوزش دیدنللد، کار را یللاد 
گرفتنللد و تجربیللات خللود را در فللاز 2 مللورد اسللتفاده 
قللرار دادنللد. حتللی در حیللن راه انللدازی و هنگامللی کلله 
مشللکلی بلله وجللود می آمللد نیللازی بلله مراجعلله بلله 
نقشلله ها نداشللتند. مللا در تیللم خللود جوانانللی داریللم 
کلله30 سللال دارنللد امللا دو پللروژه بللزرگ فوالدسللازی 
را تجربلله کللرده انللد. ایللن تجربیللات در کیفیللت کار و 
کاهللش هزینه هللای مربللوط بلله پروژه هللا اثرگللذار بللوده 

اسللت.
در خصــوص برنامــه زمانبنــدی پــروژه بیشــتر توضیــح 
ــا برنامــه پیــش  ــق ب ــدازه منطب ــا چــه ان می دهیــد؟ ت

رفــت؟
پللروژه فللاز 1 سللال 92 در زمللان ریاسللت مهنللدس 
فروزنللده در بنیللاد مسللتضعفان شللروع شللد؛ و نظرشللان 
ایللن بللود کلله همزمللان پللروژه فللاز 2هللم انجللام شللود 
کلله بخللش زیللادی از سللیویل کارخانلله به عنوان اسللاس 
کار سللاخته شللد و در کوتللاه کللردن زمللان راه انللدازی 

پللروژه کمللک کللرد. در مقطعللی بلله دلیللل مشللکات 
مالللی پللروژه متوقللف شللد یعنللی هیللچ فعالیتللی 
صللورت نمی گرفللت. امللا قسللمت بازرگانللی و تحویللل 
متریللال از تامیللن کننللده خارجللی انجللام شللد. 

صللورت جللدی، در دو سللال گذشللته پللروژه بلله 
مجددًا 

کلیللد خللورد 
هلدینللگ  و 
پللارس  کاوه 
فشللار  هملله 

گذاشللت و  را  توانللش  و 
جنللوب  کاوه  فللوالد  شللرکت 

کیللش نیللز بلله لحللاظ مالللی خللوب 
مدیریللت کللرد به طوریکلله طللی دو سللال 

زمللان  تللا  فیزیکللی  پیشللرفت  درصللد   ۵0
رسللیدن بلله راه انللدازی کامللل انجللام شللد.

بنللده تجربلله مشللابهی در فللوالد هرمزگان داشللتم 
کلله پشللت آن مجموعلله بزرگللی همچللون ایمیدرو 
بللود کلله تللوان باالیللی داشللت. در شللرایط فعلللی 
فکللر نمی کنللم در ایللران کسللی بتوانللد ایللن رکللورد 
را از نظللر زمانللی و بلله لحللاظ شللروع و پایللان 
سللاخت کارخانلله از فللوالد کاوه جنللوب کیللش 

بگیللرد. 
چــه عواملــی طــی دو ســال اخیــر در موفقیــت و 
ــدازی پــروژه فــاز  ــد راه ان ســرعت گرفتــن فرآین

2 موثــر بــود؟ 
آنچلله عملکللرد ایللن پللروژه را از سللایر نمونه های 
مشللابه متمایللز می کنللد، حضللور هملله ارکان 
هلدینللگ و شللرکت در بلله ثمللر نشسللتن 
پللروژه بللود. حضللور هفتگللی مهنللدس اتابک 
و نظللام آبللادی در محللل پللروژه بلله رونللد کار 
بسللیار کمللک کللرد. ایللن پیگیری هللا قطعللًا 

اثرگللذار بللوده اسللت. از سللوی دیگللر، تزریللق 
نقدینگللی بلله موقللع و بلله انللدازه کافللی انجللام 
شللد. در کل تجربلله فللاز 1 و حمایت هللای مدیللران 
هلدینللگ و مهنللدس دهاقیللن مدیرعامل شللرکت 
و همچنیللن راهبللری مهنللدس سلماسللی معللاون 
طللرح و توسللعه بلله عنللوان عوامللل موثللری در 

کسللب ایللن موفقیللت محسللوب می شللود. 
ــس  ــروژه پ ــی در پ ــکار خارج ــور پیمان ــدم حض ع

از شــیوع کرونــا چــه ســختی هایی ایجــاد کــرد 
ــر  ــت س ــت پش ــا موفقی ــش ب ــن چال ــه ای و چگون

ــد؟  ــه ش گذاش
مللا زمانللی کلله آمللاده می شللدیم کلله کارخانلله را 
راه انللدازی کنیللم هملله گیللری ویللروس کرونللا در ایران 
علنللی شللد. تللا قبللل از آن متخصصللان اسللپانیایی 
پللروژه حضللور داشللتند امللا پللس از ایللن هملله 
گیللری بیمللاری ایللران را تللرک کردنللد. امللا در ایللن 
بیللن، شللانس بزرگللی کلله مللا آوردیللم ایللن بللود کلله 

جوانانی که فوالد را 
در فاز 2 آبدیده کردند

گفتگو با مدیر اجرایی پروژه های شرکت فوالد کاوه جنوب کیش؛

ارائه گزارش و همراهی با مهندس نظام آبادی

پروژه های  اجرایی  مدیر  دریاسری  حیدری  رضا  اشاره: 
شرکت فوالد کاوه جنوب کیش است؛ او فارغ التحصیل 
رشته عمران گرایش عمران دانشگاه آزاد واحد چالوس 
سال ۷6 است که اولین تجربه اجرایی خود را در دوران 
سربازی و در عملیات احداث یکی از شهرک های ناحیه 
پروژه  در  سپس  گذاشت.  سر  پشت  گیان  انتظامی 
ساختمان مرکزی متروی تهران و استادیوم 20هزار نفری 
بندرعباس کسب تجربه کرد. مهم ترین بخش کارنامه 
کاری این مهندس و مدیر اجرایی 4۵ ساله، حضور در 
سه پروژه بزرگ احداث فوالد هرمزگان و فازهای 1 و 2 
فوالدسازی شرکت فوالد کاوه جنوب کیش است که 
کرده  آفرینی  این پروژه ها نقش  در تمامی فرآیندهای 
است و اکنون همزمان عضو هیات مدیره شرکت آهک 
قلعه گنج نیز هست. خاصه ای از گفتگوی یک ساعته 
ما را با مهندس حیدری در خصوص ابعاد مختلف پروژه 
فاز2 فوالدسازی شرکت فوالد کاوه جنوب کیش در متن 

پیش رو، می خوانید: 

امام علی )علیه السام( فرمودند: کار کنید و آن را به پایانش برسانید و در آن 
پایداری کنید؛ آنگاه شکیبایی ورزید و پارسا باشید.

مصاحبه
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همزمللان در اسللپانیا نیللز وضعیللت کرونللا وخیللم شللد و 
محدودیت هایللی سللختی در کشورشللان اعمللال شللد که 
بازگشللت آنهللا بلله کشورشللان بللا تاخیللر مواجلله شللد. در 
همیللن شللرایط ریسللک های راه انللدازی کارخانلله بللدون 
حضللور عوامللل خارجللی و توسللط متخصصیللن ایرانللی 
بللا هلدینللگ مطللرح شللد امللا تصمیللم اسللتراتژیک 
توسللط هلدینللگ و بنیللاد گرفتلله شللد کلله مسللیر را بللاز 
گذاشللتند، بلله تیللم داخلللی اعتمللاد کردنللد و خودشللان 
نیللز مردانلله حمایللت کردنللد.  هللر چنللد از طریللق ویدئللو 

کنفرانللس و اپلیکیشللن های شللنیداری 
نیللز  خارجللی  ناظریللن  از  تصویللری  و 
کمللک گرفتیللم. در طللول ۵مللاه کلله 
درگیللر راه انللدازی بودیللم هللر چنللد 
پروتکل هللا بلله طللور کامللل رعایللت 
کلله  امللا حللس نمی کردیللم  می شللد 
بلله دلیللل کرونللا بایللد بللا طمانینلله راه 
برویللم. هللر چنللد تجربلله سللختی بللود 
امللا بللرای تیللم جللوان شللرکت فرصللت 
و نعمتللی فراهللم شللد کلله بللا پذیللرش 

ریسللک ها از طللرف مدیللران باالدسللتی، بللدون اتللکاء بلله 
حضللور عوامللل خارجللی فرآینللد راه انللدازی خللط تولیللد را 
بللرای اولیللن بللار در کشللور رقللم بزننللد کلله بللا صحللت و 

سللامت کامللل عوامللل انجللام شللد. 
بــا توجــه بــه اینکــه تیــم جــوان ایــن پــروژه میانگیــن 
ســنی زیــر 32 ســال داشــته انــد، تجربــه کار کــردن بــا 
آنهــا چــه مزایــا و معایبــی در روند پروژه داشــته اســت؟
کار بللا ایللن تیللم جللوان در کل مزیللت محسللوب می شللد 
و کار کللردن بللا آنهللا لذتبخللش بللود. انللرژی یللک عللده 
جللوان بللا انجللام بللدون نقللص کار همللراه شللد کلله 
بللدون کوچکتریللن خطایللی کارشللان را انجللام دادنللد. 
واقعللًا کمتریللن چالللش را در زمللان راه انللدازی بللا نیروهللا 
داشللتیم کلله علیرغللم شللور جوانللی و مقایسلله ها و 
اختافاتللی کلله ممکللن اسللت اتفللاق بیفتللد، امللا درک 

باالیللی از کار داشللتند و بسللیار پختلله عمللل کردنللد.
چــه بهبودهایــی در فــاز2 در مقایســه بــا فــاز 1 حاصــل 

شــد؟
خوشللبختانه ایللن فرصللت بلله دسللت آمللد کلله در زمللان 
اجللرای پللروژه فللاز 2 ارتبللاط مداومی بللا تیللم تولیللد 
و بهللره بللردار فللاز 1 داشللتیم و نقطلله نظللرات آنهللا را 
در جلسللات هفتگللی راجللع بلله عملکللرد کارخانلله و 
تجهیللزات مللورد بهللره بللرداری، می گرفتیللم و در رونللد 
اجللرای پللروژه و همچنیللن مللوارد مربللوط بلله تکنولللوژی 

دسللتگاه ها و تجهیللزات مدنظللر قللرار می دادیللم.   
در بحللث بهبللود عملکللرد و ایمنللی عوامللل کار هللم 
هماهنگی هللای الزم بللا تیللم بهللره بللردار صللورت گرفللت. 
در حللال حاضللر، شللاهد رضایللت بیشللتر بهللره بللردار 
در فللاز 2 نسللبت بلله تجربلله فللاز قبلللی در خصللوص 
دارد،  قللرار  تولیللد  تیللم  اختیللار  در  کلله  مکانیزمللی 
هسللتیم. در کل بللاالی 90 درصللد از خواسللته های آنهللا 

و انجللام تغییللرات مدنظللر را توانسللتیم عملیاتللی کنیللم 
تللا ایللن رضایللت فراهللم شللود. 

در مســیر راه انــدازی کارخانــه بــا شــرایطی کــه توصیف 
ــروژه را  ــی پ ــک های مدیریت ــا و ریس ــه خطره ــد، چ ش

ــرد؟ ــد می ک تهدی
اولیللن خطللری کلله پللروژه را تهدیللد می کللرد، ضللرر و 
زیللان مالللی بللود کلله در صللورت مسلللط نبللودن بللر رونللد 
کار راه انللدازی و وارد آمللدن خسللارت بلله دسللتگاه وارد 
می آمللد. بلله عنللوان مثللال دسللتگاهی مثللل ترانللس 
کللوره اگللر اتفاقللی بللرای آن می افتللاد، 
خسللارت مالللی بسللیار زیللاد بلله دنبللال 
داشللت. دومیللن ریسللک، خطللرات 
جانللی بللرای نیللروی انسللانی درگیللر کار 
بللود. اگللر پارامترهللای تجهیللزی بلله 
اشللتباه وارد و تحهیللز منفجللر می شللد، 
ممکللن بللود تلفللات جانللی داشللته 
باشللیم. مورد سللوم، حیثیتی بللودن کار 
راه انللدازی بللرای پرسللنل شللرکت فللوالد 
کاوه جنللوب کیللش بللود کلله ممکللن 
بللود در صللورت شکسللت، امیللد و انگیللزه آنهللا بلله 
سللرخوردگی و نامیللدی منجللر میشللد. حتللی در صنعللت 
فللوالد هللم قللدرت ریسللک مشللابه از بیللن می رفللت.   در 
دوره راه انللدازی، یکسللری تجهیللزات تخریللب می شللود 
کلله ممکللن اسللت تامیللن آنهللا از تامیللن کننللدگان 
خارجللی در آن سللوی آب هللا زمانبللر شللود. در اوج شللیوع 
کرونللا کلله بللر نظللام ارتباطللات بیللن المللللی حاکللم بللود و 
همچنیللن محدودیللت تحریم هللا کلله همیشلله گریبانگیر 
آن بوده ایللم، گزینه هللای زیللادی توسللط بازرگانللی پللروژه 
و شللرکت بللا خریللد خارجللی تامیللن شللد تللا رونللد کار بللا 
تاخیللر مواجلله نشللود؛ ایللن مللورد اتفاقللی بزرگللی بللود 

کلله ممکللن اسللت کمتللر بلله چشللم بیایللد.         
موفقیــت شــرکت ایرانــی پــارس ســارایه در راه انــدازی 
فــاز2 بســیار چشــمگیر بــود. چــه دســتاوردی در ایــن 

زمینــه حاصــل شــده اســت؟ 
مسلللمًا کار کللردن بللا شللرکت هایی کلله تجربلله نصللب 
تجهیللزات فوالدسللازی را دارنللد، آسللانتر اسللت. در فللاز 
یللک، شللرکت پللارس سللارایه زیللر سللایه شللرکت خارجللی 
سللارایه قللرار داشللت کلله هیللچ وقللت اجللازه داده نشللد 
کلله توانمنللدی واقعیللش را بشناسللد امللا بللا تصمیللم 
مدبرانلله مهنللدس اتابللک در پللروژه فللاز 2 باعللث شللد 
تللا بلله عنللوان یللک شللرکت مسللتقل و نصللاب راه انللدازی 
پللروژه موفللق عمللل کنللد. هللر چنللد نفراتللی کلله در فللاز 1 

بودنللد، در پللروژه فللاز2 حضللور نداشللتند. 
بللرای اندوختللن ایللن تجربلله هزینلله دادیللم. بخشللی از 
ایللن تجربلله در ذهللن آدم هاسللت کلله باید مستندسللازی 
و ذخیللره شللود. االن می تللوان روی شللرکت پللارس 
سللارایه بلله عنللوان یللک شللرکت نصللاب حسللاب بللاز 
کللرد و امیدواریللم بتوانللد ایللن تجربلله موفللق خللود را در 

پللروژه اکسللیژن پلنللت هللم اداملله دهللد. 

منابــع انســانی کــه در پــروژه فــاز2 تقویــت شــده انــد، 
ســرمایه بزرگــی بــرای شــرکت محســوب می شــوند. 
ــی  ــروژه را معرف ــن پ ــاخص ای ــای ش ــدادی از چهره ه تع

می کنیــد؟
هزینلله ای کلله شللرکت فللوالد کاه جنللوب کیللش بللرای 
پللرورش نیروهللا پرداخللت کللرده، االن بلله ثمللر نشسللته 
اسللت و اوج ایللن ثمللر دادن در زمللان راه انللدازی بلله عینلله 
نمللود پیللدا کللرد. مللا تیللم بزرگللی نبودیللم امللا از آنجایللی 
کلله اعضللای ایللن تیللم همللت بزرگللی داشللتند، کار را در 
زمللان کوتللاه ممکللن کردنللد. تعللدادی از آنهللا کارشللان را 
در شللرکت فللوالد کاوه جنللوب کیللش شللروع کردنللد امللا 
االن بللا کسللب تجربه هللای ارزشللمند، شللرکت های زیللادی 
دنبللال آنهللا هسللتند کلله البتلله هملله بللا پایبنللدی در 

شللرکت در حللال فعالیللت هسللتند.
شللاخص تریللن آنهللا مهنللدس کیوانللی اسللت کلله آدم 
بللی سللروصدا و سللاکتی اسللت امللا شللرکت سللارایه 
را در بخللش راه انللدازی بلله شللگفتی واداشللت. آقللای 
را  پروژه هللا  پایپینللگ  و  مکانیللک  ریاسللت  کیوانللی 
بللر عهللده داشللت امللا بلله دلیللل اشللراف بلله زبللان 
انگلیسللی هماهنللگ کننللده اصلللی شللرکت SKS در پللروژه 
راه انللدازی بللود. در بخللش مکانیللک نیللز آقللای اهلل یللاری 
از چهره هللای شللاخص اسللت و آقایللان محمللودی، علللی 
یللاری و پوراحمللد خللوش نیللز درخشللیدند. در بخللش 
بللرق اعضللای تیللم شللمار زیللادی نداشللتند کلله آقایللان 
مجللرد، فرهمنللد، اسللام پنللاه و حمللزه ای از جمللله آنهللا 
بللود و همللکاران شللرکت سللامیک نیللز کنللار مللا بودنللد که 
جللا دارد از مهنللدس نللوری مدیرعامللل ایللن مجموعلله و 
مهنللدس قربانللی و همچنیللن آقللای ماکاظمللی نللام ببرم.    
نفللرات دیگللری نیللز از بخش هللای دیگللر بلله تیللم اضافلله 
کردیللم کلله آقللای مویللدی از جمللله نیروهللای دفتللر فنللی 

بللود کلله خللوش درخشللید و چهللره شللد.
تلــخ تریــن و شــیرین تریــن خاطــره ای کــه از فــاز 1 و 2 به 

یــاد داریــد، را بیــان می کنیــد؟
شللیرین تریللن لحظلله زمللان افتتللاح پللروژه کلله نتیجلله 
زحماتتللان را می بینیللد. تلللخ تریللن خاطللرات هللم اتفاقات 
مربللوط بلله عوامللل نیللروی کار بللود کلله منجللر بلله حادثلله 

بللرای برخللی نفللرات شللد. 
ــی  ــه و توضیحات ــر نکت ــواالت، اگ ــی س ــش پایان در بخ

ــد؟   ــرح بفرمایی ــت، مط ــده اس ــی مان باق
بلله ثمللر نشسللتن ایللن پللروژه  مرهللون کسللانی اسللت کلله 
زحمللت زیللاد کشللیدند. آقایللان بنللی اسللدی، مهنللدس 
هراتللی، ابراهیمللی و همچنین مهندس لقمانی در شللرکت 
مهندسللی سللامیک از جمللله آنها هسللتند. آقللای مهندس 
سلماسللی بلله عنللوان سللکاندار طللرح و توسللعه بللرای 
انجللام پللروژه فوالدسللازی شللب و روزهللای زیللادی پشللت 
سللر گذاشللته اسللت.  آقایللان  مهنللدس اتابللک، مهنللدس 
نظللام آبللادی و مهنللدس دهاقیللن هللم بلله عنللوان حامیان 
همیشللگی پللروژه یاریگللر تیللم اجرایللی بودنللد که جللا دارد 

شللخصا از آنهللا نیللز تقدیللر و تشللکر کنللم.      

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

شـرکت  جـوان  تیـم  بـرای 
فرصـت و نعمتـی فراهم شـد 
کـه بـا پذیـرش ریسـک ها از 
باالدسـتی،  مدیـران  طـرف 
حضـور  بـه  اتـکاء  بـدون 
راه  فرآینـد  خارجـی  عوامـل 
بـرای  را  تولیـد  خـط  انـدازی 
اولیـن بار در کشـور رقم بزنند

امام جعفر صادق )علیه السام( فرمودند: کسی که خود را برای روزی خانواده اش 
به زحمت می اندازد و کار می کند مانند رزمنده ایست که در راه خدا می جنگد.

مصاحبه
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در   2 فــاز  پــروژه  ویژگــی  مهم تریــن 
چیســت؟ یــک  فــاز  بــا  مقایســه 

کاوه  فللوالد  ارزش  بللا  تجربلله 
جنللوب کیللش در فللاز2 ایللن بللود 
کلله صرفللًا کارفرمللا نبللود بلکلله بلله 
عنللوان متولللی اصلللی کار نقللش 
ایفللا  را  پللروژه   EPC پیمانللکار 
می کللرد یعنللی هللم در بخللش 
زمینلله  در  هللم  طراحللی، 
تامیللن تجهیللزات و هللم در 
بخللش اجللرا متولللی بللود؛ 
انتقللال  بلله همیللن خاطللر 
دانللش بلله شللکل کاملتللری 
انجللام شللده اسللت کلله ایللن 
امللر عللاوه بللر سللرعت بخشللی بلله 
رونللد پللروژه منجللر بلله ایللن شللد کلله در 
فللاز 2 اصاحللات و بهینلله سللازی های زیللادی 

صللورت پذیللرد.
ویژگللی مهللم دیگللر تحقللق اسللتراتژی های صحیللح 
تدویللن شللده از سللوی بنیللاد مسللتضعفان در مللدت 
زمللان کوتللاه توسللط نیروهللای جوان شللرکت فللوالدکاوه 

جنللوب کیللش اسللت. 
چــه تکنولوژی هــای خــاص و ویــژه ای در پــروژه فــاز 2 

مــورد اســتفاده قــرار گرفته اســت؟
اسللاس تکنولللوژی مللورد اسللتفاده یکللی اسللت امللا 
بخش هللای مختلللف هللم از نظللر تکنولللوژی و هللم 
کارایللی بهبللود یافتلله انللد. شللاخص تریللن بهبودهللا از 
لحللاظ فنللی اسللتفاده بهینلله از فضاهللا، متریللال و مللواد 
بللود. در بحللث کللوره، ترانللس اصلللی کللوره، سیسللتم 
اتوماسللیون، سیسللتم ابللزار دقیللق و خللط ریختلله گللری، 
جرثقیل هللای سللقفی و سیسللتم آبرسللانی بهبودهللای 
زیللادی داشللته ایللم. هملله ایللن بهبودهللا بللا تکیلله بللر 
تجربلله فللاز1 تیللم SKS و همچنیللن حمایللت مدیللران 

کان شللرکت صللورت گرفتلله اسللت.
ــه  ــی ب ــی منته ــای پایان ــه ماه ه ــال 98 ک ــان س در پای
ــا و  ــدد تحریم ه ــال مج ــود، اعم ــدازی ب ــان راه ان زم
گســترش شــیوع ویــروس کرونــا موجــب عــدم حضــور 
ــد  ــروژه ش ــل پ ــی در مح ــکاران خارج ــای پیمان نیروه
ــه  ــاز2 مواج ــی ف ــای اصل ــروع راه اندازی ه ــا ش ــه ب ک
شــد. در زمینــه ارتبــاط بــا پیمانــکاران در زمــان راه 
انــدازی بــا چــه چالش هایــی مواجــه شــدید و چگونــه 

ــد؟ ــق آمدی ــر مشــکالت فائ ب
بیشللتر چالللش مللا در ارتبللاط از راه دور بللا خارجی هللا 
در موضوعللات تکنیللکال بللود. در بخللش ترانللس پسللت 
کلله  اصلللی و SVC بللا چینی هللا همللکاری داشللتیم 

اختللاف زمانللی، مشللکات ارتبللاط زبانللی و مسللیرهای 
صنعللت  در   SVC بللود.  آفریللن  چالللش  ارتباطللی 
فوالدسللازی یللک تکنولللوژی »های-تللک« اسللت و بللرای 
راه انللدازی و برناملله نویسللی آن نیازمنللد سللناریوهای 
خاصللی اسللت کلله ایللن امللر بللا تجربلله ارزنللده تیللم 
توسللعه و بهللره بللرداری واحللد SVC انجللام پذیرفللت.

دسترسللی  مشللکل  همچللون  چالش هایللی  امللا 
چینی هللا بلله نللرم افزارهللای ارتباطللی مثللل  اسللکایپ 
داشللتیم کلله کار را مشللکل تللر و سللخت تللر کللرده بللود؛ 
در بحللث ارتبللاط بللا نیروهللای فنللی آنهللا بلله دلیللل 
تسلللط نداشتنشللان بلله زبللان انگلیسللی بللا واسللطه 
مترجللم بایللد ارتبللاط می گرفتیللم و اختللاف زمانللی 
6 تللا ۸ سللاعته نیللز شللرایط را پیچیللده تللر می کللرد. 
کار مللا از حللدود سللاعت 4 صبللح شللروع میشللد و بللا 
مشللقت های زیللاد تللا آخللر شللب اداملله می یافللت.

کلله  اروپایللی  شللرکت های  بللا  دیگللر،  حوزه هللای  در 
مسللئول بخش هللای اصلللی و آبرسللانی بودنللد ارتبللاط 
داشللتیم. همللان مشللکاتی کلله در بحللث ارتبللاط از را 
دور بللا چینی هللا داشللتیم، بللا سللایر پیمانللکاران نیللز 

وجللود داشللت. 
در بحللث سیسللتم اتوماسللیون صنعتللی و احتمللال 
حمللات سللایبری هللم نمی توانسللتیم بلله طللور کامللل 
قللرار  خارجللی  شللرکت های  اختیللار  در  را  سیسللتم 
دهیللم، امللا بللا اسللتفاده از سیسللتم های فداشللونده 
ایللن امللکان فراهللم شللد. بحللث مشللکات مربللوط بلله 
سللرعت اینترنللت هللم در رونللد ارتباطللات از راه دور 

خلللل ایجللاد می کللرد.
بللا شللرکت های  بللر مشللقت های هماهنگللی  عللاوه 
خارجللی، سللاعت کار از چهللار صبللح تللا 11 شللب طللول 
می کشللید و فشللارهای روانللی ناشللی از کرونللا کلله از 
می گرفللت،  صللورت  نیللز  همللکاران  خانللواده  سللوی 

مسللئولیت مللا را سللنگین تللر می کللرد. 
اوایللل کار شللکل هماهنگی هللا بللا تیم هللای خارجللی 
سللخت بللود امللا در اداملله یللک فضللای کار جهللادی 
شللکل گرفللت و کار حیثیتللی شللده بللود. الزم بلله ذکللر 
اسللت تیللم توسللعه در اوج کار در مقایسلله بللا تیم هللای 
مشللابه در کشللور دارای یللک پنجللم نفللرات بللود کلله 
ایللن محدودیللت، معایللب و مزیت هللای خللاص خللود 

را نیللز دارد.     
فازبنللدی  گشللا،  راه  و  ارزنللده  تصمیم هللای  از  یکللی 
بخللش راه انللدازی بللود؛ فللاز اول ARC، فللاز دوم Melt و 
فللاز سللوم راه انللدازی کامللل کارخانلله بللود کلله موجللب 
جلوگیللری از فرسایشللی شللدن کار و کاهللش فشللار 
روانللی می شللد. ایللن فازبنللدی، نقطلله عطللف و اصلللی 
تریللن اسللتراتژی بللود کلله هللم از شللرکت های پشللتیبان 

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

شکست تحریم و کرونا با خلق حماسه پوالدین

همراهی با مدیران و کارشناسان سارایه و کارشناسان بانک توسعه صادرات

امام علی )علیه السام( فرمودند: یکی از عوامل محرومیت سستی در کار 
است.

مصاحبه

میاد باقری متولد سلال 136۵ اولین تجربه خود را در 
سلال ۸۸ در شلرکت ایتریتک به عنوان پیمانکار اصلی 
مجتمع فوالد هرمزگان پشت سلرگذراند. در این دوره، 
حضور در پروژه های آبشلیرین کن، سیسلتم جداسازی 
هلوا )اکسلیژن پلنت( و همچنین عملیات نصلب و راه 
انلدازی واحلد فوالدسلازی ایلن مجتملع را در کارنامله 
خلود دارد.   باقلری تیرملاه سلال92 بله پلروژه فلاز یک 
فوالدسلازی شلرکت فوالد کاوه جنوب کیش پیوسلت 
و بله ملوازات بهلره بلرداری از ایلن پلروژه در سلال 9۵، 

در پلروژه فاز 2 نیلز به عنوان مدیر 
پلروژه نقشلی کلیلدی ایفا 

متلن  در  اسلت.  کلرده 
پیلش رو خاصله ای از 
گفتگوی دوسلاعته ما 
را بلا ایلن مدیلر جوان 
پروژه فوالدسلازی فاز2 

می خوانید.
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بللا ارتبللاط از راه دور بهللره بللرداری کامللل صللورت گرفللت 
و هللم اینکلله انتقللال دانللش بلله صللورت چشللمگیری 

انجللام شللد.
راه انللدازی کل پللروژه بللدون حضللور عوامللل شللرکت 
صاحللب تکنولللوژی و قرارگیللری آنهللا در مللدار از لحللاظ 
اتفاقللی بللرای  اگللر  ایجللاد می کللرد و  روانللی تللرس 
تجهیللزات می افتللاد، دچللار تاخیللر زیللاد و جبللران ناپذیللر 
در پللروژه می شللدیم امللا ایللن ریسللک پذیرفتلله شللد. 
حمایللت و اعتمللاد مدیللران ارشللد بلله تیللم جللوان پللروژه 
بللا میانگیللن سللنی 30تللا 3۵ سللال، تللوان و پشللتکار 
همللکاران و تجربلله ای کلله از فللاز 1وجللود داشللت، باعللث 
موفقیللت کار شللد. شللرکت خارجللی بللاور نمی کللرد بللا 
توجلله بلله حجللم داده ای کلله ارایلله می کردنللد، چگونلله 

فللاز دو را وارد مللدار کللرده ایللم.
ــه دســت آمــده در ایــن  ــر تجربیــات ب ــا تکیــه ب ــا ب آی
پــروژه، ایــن بــاور و توانمنــدی حاصــل شــده کــه 
طراحــی یــا ســاخت یــک کارخانــه فوالدســازی توســط 

ــود؟ ــی ش ــی عملیات ــان ایران متخصص
ایللن  قطعللًا در صللورت حمایللت و نللگاه ویللژه بلله 
کشللور وجللود دارد  آن در  امللکان تحقللق  موضللوع، 
چراکلله در فللاز دوم فوالدسللازی فللوالدکاوه جنللوب 

کیللش بلله شللکلی ایللن اتفللاق افتللاد.
افــراد شــاخصی کــه در فــاز2 نقــش آفریــن بــوده انــد 

ــد؟  ــی می کنی را معرف
نللام بللردن خیلللی سللخت اسللت؛ زیللرا هملله افللراد در 
واحدهللای مختلللف اعللم از اجللرا، بازرگانللی و پشللتیبانی، 
دفتللر فنللی، برناملله ریللزی و کنتللرل پللروژه معاونللت 

طللرح و توسللعه نقشللی کلیللدی ایفللا 
کردنللد.

اصلللی  بللا محوریللت   2 فللاز  پللروژه 
معاونللت طللرح و توسللعه و کمللک 
کلیلله واحدهللای دیگللر سللازمان شللامل 
بهللره بللرداری، مالللی، پشللتیبانی، اداری، 
کلیلله  و  مشللاور  شللرکت  حراسللت، 
مختللف  بخش هللای  در  پیمانللکاران 

مهندسللی، تامیللن و اجللرا بلله سللرانجام رسللید. 
جللا دارد یللاد و تشللکر کنیللم از هملله افللرادی کلله 
نقللش کلیللدی در پللروژه فللاز 2 داشللتند و بلله دالیلللی 
در زمللان راه انللدازی کنللار مللا نبودنللد امللا قطعللًا تللاش 
و پیگیری هللای آنهللا در زمللان شللروع پللروژه و عملیللات 

نصللب در ایللن موفقیللت بللی تأثیللر نبللوده اسللت.  
تلــخ تریــن و شــیرین تریــن لحظــات پــروژه مربــوط بــه 

چــه مرحلــه ای از رونــد کار بــوده اســت؟
در مللورد خاطللرات تلللخ، شللاید مللواردی وجللود داشللته 
باشللد کلله مربللوط بلله همللان مقطللع زمللان کار، در 
همللان روز یللا هفتلله بودنللد و االن مللورد خاصللی در 
ذهنللم باقللی نمانللده اسللت. امللا شللیرین ترین بخللش 
کار عللاوه بللر موفقیللت آمیللز بللودن تسللت ها، ایللن 
بللود کلله تمامللی عوامللل از کارگللر، کارشللناس، رییللس 

و مدیللر هملله ایللن بللاور را داشللتند کلله 100درصللد 
می توانیللم در راه انللدازی موفللق شللویم. پیللش بینللی 
شللرکت های خارجللی بللرای راه انللدازی، برناملله زمانللی 
حللدود 9 مللاه بللود امللا بللا کار جهللادی و اعتمللاد 
مدیللران، مللا در کمتللر از چهللار مللاه بلله ایللن هللدف 

دسللت پیللدا کردیللم.
ذوب،  کللوره،  آرک  دیللدن  انللدازی،  راه  لحظللات 
ریخته گللری و .. هملله شللیرین خاصللی داشللتند امللا 
آرک کللوره چللون اولیللن تابوشللکنی بللود، برجسللته 
تریللن خاطللره بللرای ماسللت و از لحللاظ روحللی و روانللی 
اثرگللذاری ویللژه ای داشللت. خللارج شللدن همزمللان 
شللش بیلللت از شللش خللط در ذوب اول و پاتیللل اول، 

از زیباتریللن صحنه هایللی بللود کلله شللکل گرفللت.
کلله هملله دنیللا  کرونللا  همچنیللن در دوران شللیوع 
خللودش را قرنطینلله کللرده بللود، دیللدن صحنه هایللی کلله 
هملله ارکان پللروژه فوالدسللازی شللوق بللرای کار کللردن 
بللدون تللرس از ابتللا بلله کرونا)البتلله بللا رعایللت کلیلله 
از  پروتکل هللا( و شللبانه روزی داشللتند یکللی دیگللر 

زیباتریللن صحنه هللای روزمللره بللود.
شـما بـه دلیل نـوع کارتان تجربـه ارتباط با کارشناسـان 
خارجـی را در جلسـات و سـایت داشـتید. درک آنهـا از 

فرهنـگ مـا ایرانی هـا چـه بود؟
عوامللل خارجللی حاضللر در پللروژه از ملیت هللای مختلفللی 
بودنللد و عمللده آنهللا بللرای بللار اول بلله ایللران آمللده 
ارتبللاط دوسللتانه  بودنللد. بللرای بهللره وری بیشللتر، 
بللا آنهللا برقللرار کردیللم. نگرششللان ایللن بللود کلله تللا 
فللرودگاه امللام خمینللی)ره( یللک تصللور از ایللران داشللتند 
چیللز  تصورشللان  فللرودگاه  از  بعللد  و 

دیگللری شللده بللود. 
فرهنللگ ایللران برایشللان بللا مهمللان 
نللوازی همللراه بللود و حتللی تعللدادی 
شللان  بعللدی  سللفرهای  در  آنهللا  از 
بللا خانللواده بلله ایللران سللفر کردنللد. 
خیلللی از آنهللا بلله دلیللل نللوع ارتبللاط 
دوسللتانه ای کلله برقللرار شللده بللود، 
هماننللد تیللم ایرانللی بصللورت جهللادی و بللا انگیللزه بللاال 

می کردنللد. کار 
بیشللتر درگیللری و چالللش مللا بللا شللرکت های خارجللی 
همسللو کللردن آنهللا بللا برناملله و نیاز هللای خودمللان 
بللود زیللرا اسللتراتژی مللا ایللن بللود کلله روی اکثللر 
قسللمت هایی کلله توانمنللدی راه انللدازی آن وجللود 
 FES،MHS عمل کنللد )ماننللد SKS داشللت، تیللم شللرکت
و بخش هللای زیللادی از سیسللتم کللوره و ریختلله گللری( 
و شللرکت های خارجللی در بخش هایللی ورود کنللد کلله 
انتقللال دانللش فنللی صللورت بگیللرد. تعاملللی کلله بللا 
ایللن شللرکت ها شللکل گرفللت، یللک تجربلله شللاخص 

بللود. 
در بحــث راه انــدازی بــدون حضــور نیروهــای خارجــی 

چــه دســتاوردهایی حاصــل شــده اســت؟

مهمتریللن دسللتاورد، اعتمللاد و بللاوری بللود کلله در تیللم 
جللوان شللکل گرفللت؛ دسللتاورد دیگللر، انتقللال دانللش 
بلله شللکلی وسللیع بللود کلله بللا موفقیللت انجللام شللد و 

بلله خوبللی مللورد اسللتفاده قللرار گرفللت.
اسللتراتژی کلللی ایللن بللود کلله بلله صللورت پله پللله پیش 
برویللم. در راه انللدازی واحللد ریختلله گللری کار خیلللی 
سللریع پیللش رفللت. یکللی از نقللاط قللوت راه انللدازی، 
وجللود نیروهللای توانمنللد بهللره بللرداری و همچنیللن 
عملیللات نصللب درسللتی بللود کلله بللا موفقیللت انجللام 
شللده بللود و راه انللدازی بللدون دردسللری را تجربلله 
کردیللم؛ بلله گونلله ای کلله هیللچ حادثلله نگللران کننللده ای 
بللرای تجهیللزات نداشللتیم؛ اتفاقاتللی هللم اگللر پیللش 

آمللد، خیلللی کوچللک و معمللول بللود. 
عللاوه بللر کیفیللت نصللب، تجهیللزات خریللداری شللده 
هللم از برندهللای معتبللر انتخللاب شللده بودنللد و دارای 
اسللتانداردهای جهانللی بودنللد.؛ ایللن عوامللل نشللان 
می دهللد کلله زنجیللره بلله درسللتی هدایللت شللده اسللت.

راه انللدازی یللک واحللد فوالدسللازی 1.2 میلیللون تنللی 
نلله تنهللا در ایللران بلکلله در کشللور اسللپانیا و در نزدیکللی 
شللرکت سللارایه کلله صاحللب تکنولللوژی آن نیللز هسللت، 
کار آسللانی نیسللت؛ چلله برسللد بلله اینکلله بللدون حضللور 

عوامللل خارجللی، ایللن عملیللات اتفللاق بیفتللد. 
در بخــش پایانــی ســواالت، اگــر حــرف یــا نــکات 

ای باقــی مانــده، مطــرح بفرماییــد؟ ناگفتــه 
سللاخت کارخانلله فوالدسللازی در دو فللاز 1 و 2 واقعللًا 
تصمیللم درسللتی بللوده اسللت کلله خللارج از مزایللای 
اقتصللادی کلله بلله همللراه داشللت باعللث شللد تللا 
نیروهایللی جللوان در فللاز1 پللرورش و رشللد پیللدا کننللد و 
از تجربلله آن هللا در فللاز 2 بلله درسللتی اسللتفاده شللود. 
انتخاب هللای درسللت و اسللتفاده از پیمانللکاران موفللق 

فللاز یللک نیللز در موفقیللت پللروژه اثرگللذار بللود. 
یکللی دیگللر از عوامللل موفقیللت ایللن پللروژه، حمایللت 
هملله جانبلله و ویللژه مدیللران ارشللد بنیللاد مسللتضعفان، 
هلدینللگ کاوه پللارس و هیئللت مدیللره و مدیرعامللل 
فللوالدکاوه جنللوب کیللش بللوده اسللت. همچنیللن 
راهبللری و تجربلله ارزنللده معللاون طللرح و توسللعه در 
بکارگیللری و اعتمللاد بلله تیللم جللوان منجللر بلله تحقللق 

ایللن موفقیللت شللد. 
و  نصللب  دوران  از  جامانللده  بلله  گرانبهللای  تجربلله 
راه انللدازی فللاز 2 فوالدسللازی نتیجلله تللاش و همللت 
جمعللی بللود کلله علیرغللم تمللام فشللارهای اسللتخوان 
خللود  برناملله  بلله  مصمللم  و  امیدوارانلله  خردکللن، 
متعهللد بودنللد و همیللن نللوع تاش هللا و پایبنللدی 
بلله تعهللدات، موجللب رشللد و آبادانللی کشللور عزیزمللان 
هسللتند. کشللور مللا توانایللی و شایسللتگی بهبللود 
امیللدوارم  دارد.  را  رفللاه  و  موفقیللت  شللاخص های 
هملله عوامللل شللکل دهنللده آن، صادقانلله متعهدانلله و 
براسللاس تخصص هایشللان دسللت بلله دسللت هللم داده 
و کشللور عزیزمللان را بلله جایللگاه شایسللته اش برسللانند.

ارائه گزارش مهندس باقری در بازدیدهای دوره ای و هفتگی مهندس اتابک طی چند سال اخیر

همه  که  صحنه هایی  دیدن 
ارکان پروژه فوالدسازی شوق 
از  برای کار کردن بدون ترس 
ابتال به کرونا )البته با رعایت 
روزی  شبانه  و  پروتکل ها(  
داشتند یکی دیگر از زیباترین 

صحنه های روزمره بود

امام حسن مجتبی )علیه السام( فرمودند: از تنبلی و بی حوصلگی بپرهیز، زیرا 
که این دو کلید هر بدی هستند.

مصاحبه
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گزارش تصویری افتتاحیه فاز 2

مقلام معظلم رهبلری )ملد ظله العاللی( فرمودنلد: ایلن کاری که شلما کارگران 
بلرای توسلعه و پیشلرفت کشلور می کنیلد، یک عبلادت قطعی اسلت.

معاون  سلماسی  حمیدرضا  مهندس 
محترم طرح و توسعه و عضو هیات مدیره 
امروز  کیش  جنوب  کاوه  فوالد  شرکت 
تجربه مدیریت دو دوره کامل احداث و 
را در  راه اندازی موفقیت آمیز فوالدسازی 
کارنامه خود دارد، توفیقی که شاید کمتر 
کاری خود  این قوت در دوران  به  کسی 

دست یافته باشد.
که  دو  و  یک  فاز  پروژه  مدیریتی  ثبات 
راهبرد بنیاد مستضعفان و هلدینگ کاوه 
پارس بوده است موجب شده تا کار گروه 
مثال زدنی طرح و توسعه شرکت فوالد 
دو  این  از  سرفرازانه  کیش  جنوب  کاوه 
پروژه عظیم که با دو دوره تحریم و شرایط 
سخت کرونا همزمان بود، از تمام روزهای 

سخت عبور کند.
این تصویر یادآور عملیات موفقیت آمیز 
است  فوالدسازی   2 فاز  آرک  نخستین 
که جا داشت این خاطره مزین به حضور 
و  دهاقین  مهندس  اتابک،  مهندس 
یادگاری  این عکس  در  جهانی  مهندس 

نیز می شد. 
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گزارش تصویری افتتاحیه فاز 2

امللام محمدتقللی )علیلله السللام( فرمودنللد: کسللی کلله سللازش و مللدارا بللا 
مللردم را رهللا کنللد، ناراحتللی بلله او روی مللی آورد.
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شللرکت فللوالد کاوه جنللوب کیللش در راسللتای ایفللای 
مسللئولیت های اجتماعللی خللود یللک مخللزن اکسللیژن 

بللا ظرفیللت 10 تللن در سللاختمان مراقبت هللای ویللژه 
کوویللد19 بیمارسللتان شللهید محمللدی بندرعبللاس 
تعبیلله و راه انللدازی کللرد. بلله گللزارش روابللط عمومللی 
شللرکت فللوالد کاوه جنللوب کیللش، بللا توجلله بلله 
افزایللش بیمللاران مبتللا بلله کوویللد19، بخللش جدیللد 
آی.سللی.یو کوویللد در مجللاورت بخللش شللماره یللک 
آی.سللی.یو کوویللد 19 بیمارسللتان شللهید محمللدی 
بندرعبللاس بلله عنللوان اصلللی تریللن مرکللز درمانللی 
اسللتان هرمللزگان راه انللدازی شللده و ایللن بخش هللا 
نیللاز روزافللزون بلله اکسللیژن دارنللد. بلله منظللور تأمیللن 
بلله موقللع ایللن کاالی حیاتللی و اسللتراتژیک در شللرایط 
کنونللی و حسللاس مبللارزه بللا کروناویللروس، شللرکت 
فللوالد کاوه جنللوب کیللش یللک عللدد مخللزن اکسللیژن 
بللا ظرفیللت 10 تللن در کنللار دسللتگاه اکسللیژن سللاز 
سللاختمان مراقبت هللای ویللژه ایللن بیمارسللتان نصللب 

و راه انللدازی کللرد تللا بللا کمللک بلله نظللام درمانللی 
اسللتان، دغدغه هللای مدافعللان سللامت بللرای بهبللود 
شللرایط مبتایللان بلله ایللن بیمللاری را برطللرف نمایللد. 
ایللن مخللزن، اکسللیژن مایللع ورودی بلله بخش هللای 
کوویللد19 را تامیللن می کنللد و  بللار اضافللی وارده بلله 
دسللتگاه اکسللیژن سللاز را نیللز جبللران خواهللد کللرد. 
پیللش از ایللن نیللز شللارژ مایللع بخشللی از کپسللول های 
اکسللیژن بیمارسللتان شللهید محمللدی بندرعبللاس در 
واحللد اکسللیژن شللرکت فللوالد کاوه جنللوب کیللش 
نیللز انجللام شللده بللود. شللرکت فللوالد کاوه جنللوب 
کیللش بلله منظللور تامیللن امکانات بیمارسللتانی اسللتان 
هرمللزگان، تاکنللون بیللش از 30 میلیللارد ریللال کمللک 
بلله دانشللگاه علللوم پزشللکی اسللتان هرمللزگان پرداخللت 
کللرده و 2 دسللتگاه ونتیاتللور نیللز بلله ارزش 10 میلیللارد 

ریللال خریللداری و تحویللل نمللوده اسللت.

شلرکت فلوالد کاوه جنلوب کیلش هشلت ماهله سلال 
99 را بلا کسلب دسلتاوردها و کارنامه ای پربلار در حوزه 
تکمیلل طرح های توسلعه ای و افزایلش تولید و فروش 
سلپری کلرد؛ بله گونله ای کله پلس از سلال ها تلاش و 
پشلتکار مدیلران و کارکنلان ایلن شلرکت، در شلرایطی 
کله بخش هلای اقتصادی کشلور به ویلژه صنعت فوالد 
درگیلر محدودیت هلا و چالش هلای مختلفلی همچلون 
تحریم هلا و گسلترش ویلروس کرونلا بود، پلروژه فاز 2 
فوالدسلازی بلا تکیله بلر توانمنلدی متخصصلان ایرانلی 
و بلدون حضلور کارشناسلان خارجلی، وارد ملدار تولیلد 
شلد کله دسلتاوردی بلزرگ بلرای صنعلت فلوالد کشلور 
نیلز رکوردهلای  تولیلد،  محسلوب می شلود. در حلوزه 

جدیلدی بله ثبت رسلید. 
رکوردهای تولید

در دوره هشلت ماهه سلال 99، بیلش از ۸23هزار تن 
شلمش بیللت در این مجتملع فوالدی تولید شلد و در 
آبانملاه رکلورد تولیلد ماهیانه بلا 13۸هلزار و ۸4۷ تن 
بله ثبلت رسلید. كارخانله فوالدسلازی در زمینله تعداد 
ذوب و تنلاژ شلمش توليدی رکوردشلکنی کلرد و تولید 
روزانله آن از 34 ذوب، هملراه بلا توليلد ۵،۸1۵ تن در 
14 آبانملاه بله رکورد جدیلد 3۷ ذوب و تناژ 6،290 تن 

در 29 آبانملاه 99 جابجا شلد. 

در واحلد احیلاء نیلز یلک میلیلون و 142هلزار تلن آهن 
اسلفنجی طلی ملدت هشلت ماهله بلا ثبلت رکوردهای 
متعلدد  تولیلد شلد. بله دنبلال كسلب موفقيت هلای 
پياپلی در نیمه هلای سلال جهلش تولیلد، ركلورد توليد 
ماهيانله آهلن اسلفنجی کله پیشلتر در شلهریورماه بله 
میلزان 1۵۸هلزار و 262تن ثبت شلده بلود، در ماه آبان 
بلا توليلد 1۵9هلزار و 1۵0تلن جابجلا شلد. در همیلن 
بلا   A ملدول  ماهيانله  توليلد  ركلورد  همچنیلن  ملاه، 
تولیلد ۸3هلزار و 311 تن شکسلته شلد. تولیلد ۵هزار 
و ۸09 تلن آهلن اسلفنجی در تاریلخ دوم آذرملاه 99، 
تولیلد 2هلزار و 919 تلن در ملدول A در 26 آبلان ماه و 
همچنیلن تولیلد 2هزار و 920 تلن در تاریخ اول آذرماه 
99 از جملله رکوردهلای تولیلد روزانله واحلد احیلاء بله 

می رود. شلمار 
در دوره زمانی هشلت ماهه سلال جلاری، 463هزار تن 
شلمش به بازارهای بین المللی صادر شلد و 33۷هزار 
تلن شلمش در بلازار داخلی بله فروش رسلید. در تاریخ 
20مهرملاه، بلا فلروش ۷هلزار و ۵13 تلن شلمش، یک 

رکلورد جدیلد در ایلن رابطه به ثبت رسلید. 
فاز 2 فوالدسازی؛ شکستن حصر تحریم ها

در نیمه هلای سلال جهلش تولیلد بلا قلرار گرفتلن فلاز 
2 فوالدسلازی در ملدار تولیلد، بلرای نخسلتین بلار در 
کشلور یلک خلط تولیلد فلوالدی، بله صلورت کاملل، به 
دسلت متخصصلان ایرانلی تکمیلل و راه انلدازی شلد 
آملد  بله دسلت  بلزرگ در شلرایطی  ایلن موفقیلت  و 
ایلران، بلا شلدیدترین و  کله کشلور و صنعلت فلوالد 
سلخت ترین تحریم هلای خارجلی مواجله بلوده اسلت. 

بلا ایلن اقلدام حصلر تحریم هلا بلا تکیله بلر توانمنلدی 
داخللی شکسلته شلد.

بهلره بلرداری از فلاز 2 شلرکت فلوالد کاوه جنوب کیش 
عاوه بلر  تلن  200هلزار  و  میلیلون  یلک  ظرفیلت  بلا 
افزایلش ظرفیلت سلاالنه ایلن مجتملع بله 2میلیلون و 
400هلزار تلن و افزایلش سلهم تولیلد ایلن شلرکت بله 
حلدود 10 درصلد تولیلد فلوالد کشلور، موجب شلده تا 
رتبله فلوالد کاوه جنوب کیلش در میلان تولیدکنندگان 
ارتقلاء  از جایلگاه هفتلم بله رده چهلارم  ایلران  فلوالد 

بد. یا
بله منظلور بهلره بلرداری از ایلن کارخانه، دسلتاوردهای 
حضلور  بلدون  و  ایرانلی  متخصصلان  توسلط  بزرگلی 
جملله  از  کله  اسلت  شلده  حاصلل  خارجلی  نیروهلای 
آنهلا راه انلدازی کلوره قلوس الکتریکلی و دسلتیابی  بله 
 قوس اول در تاریخ 26 اردیبهشلت ملاه 99، راه اندازی 
کلوره پاتیللی، سیسلتم غبارگیلر، حمل ملواد و یکپارچه 
دسلتیابی  و  الکتریکلی  قلوس  کلوره  بلا  آنهلا  سلازی 
انلدازی  راه  و   99 تیرملاه   9 تاریلخ  در  اول  ذوب  بله 
ماشلین های ریخته گری پیوسلته و دسلتیابی بله تولید 

شلمش در تاریلخ 10 مردادملاه 99 بلوده اسلت.
سلایر  تکمیلل  فوالدسلازی،  توسلعه  طلرح  بلر  علاوه 
پروژه هلا نیلز بلا رونلد مناسلبی دنبال شلد؛ بله گونه ای 
کله پیشلرفت پلروژه تامیلن و توزیلع آب بلا سلاخت 
و  مجتملع  ایلن  در  آبشلیرین کن  جدیلد  واحدهلای 
همچنیلن پروژه هلای زیرسلاختی نیلز در مراحلل پایانلی 

اسلت.
نقش آفرینی در حوزه مسئولیت های اجتماعی

شلرکت فلوالد کاوه جنلوب کیلش همچنیلن در سلال 
در  مهملی  دسلتاوردهای  کسلب  بلر  علاوه  جلاری  
ایفلای  زمینله  در  ای،  توسلعه  و  تولیلدی  بخش هلای 
مسلئولیت های اجتماعلی نیلز کارنامه قابلل قبولی را به 
ثبلت رسلاند؛ پرداخلت کملک نقدی بله دانشلگاه علوم 
پزشلکی هرملزگان جهلت پیشلگیری از شلیوع بیملاری 
کرونلا، تهیله بیلش از 4هلزار و 2۵0 بسلته معیشلتی 
اسلتان  مناطلق محلروم  نیازمنلدان  بیلن  آن  توزیلع  و 
هرملزگان در رزمایلش بلزرگ همدللی و کملک مومنانه، 
خریلد و تحویلل 2 دسلتگاه ونتیاتور)دسلتگاه کملک 
تنفسلی( بلرای تجهیز بخلش مراقبت های ویلژه بیماران 
کرونایلی در بندرعبلاس و کمک به مرکلز نگهداری ایتام 
بله عنلوان بخشلی از اقداماتلی بوده اسلت که توسلط 
ایلن شلرکت در راسلتای ارائله کمک هلای خیرخواهانله 

اسلت. گرفته  صلورت 

درخشش "کاوه" 
در قله تولید و توسعه

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

مروری بر عملکرد هشت ماهه 99 فوالد کاوه جنوب کیش؛

در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی صورت گرفت؛

اخبار شرکت

امام علی )علیه السام( فرمودند: کرامت زاییده بلند همتی است.
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معللاون امللور معللادن و صنایللع معدنللی وزارت صنعللت، 
معللدن و تجللارت در سللفر بلله اسللتان هرمللزگان بللا 
خلیج فللارس،  اقتصللادی  ویللژه  منطقلله  در  حضللور 
به صللورت میدانللی از بخش هللای مختلللف کارخانجللات 

مجتمللع فللوالد کاوه جنللوب کیللش بازدیللد کللرد.
در بخشللی از ایللن برناملله سللفر یکللروزه، نشسللت 
کارگللروه تسللهیل و رفللع موانللع تولیللد اسللتان هرمللزگان 
بللا حضللور معللاون امللور معللادن و صنایع معدنللی وزارت 
صنعللت، معللدن و تجللارت، معللاون امللور اقتصللادی 
اسللتانداری، رئیللس سللازمان صنعللت، معللدن و تجللارت 
هرمللزگان، مدیرعامللل شللرکت های صنعتللی اسللتان 
و همچنیللن مدیللران شللرکت های مسللتقر در منطقلله 

ویللژه اقتصللادی خلیج فللارس برگللزار شللد.
داریللوش اسللماعیلی معللاون امللور معللادن و صنایللع 
از  معدنللی وزارت صنعللت، معللدن و تجللارت یکللی 
افتخللارات جمهللوری اسللامی ایللران را وجللود زنجیللره 
فللوالدی در کشللور دانسللت و افللزود: مللا در گذشللته 
واردکننللده فللوالد بلله کشللور و در مقابللل صادرکننللده 
 92 سللال  در  به طوری کلله  بودیللم  خللام  سللنگ آهن 
صللادرات سللنگ آهن خللام 26 میلیللون تللن بللوده و 
امللروزه بلله کمتللر از یللک میلیللون تللن رسللیده ایم و بللا 
همللت و تللاش کارشناسللان داخلللی تکنولللوژی فللرآوری 
و تبدیللل بلله کنسللانتره در کشللور امکان پذیللر اسللت.

وی افللزود: باتوجه بلله اینکلله در شللرایط تحریم هللای 
ظالمانلله دشللمنان و همچنیللن شللیوع ویللروس کرونللا 
در جهللان و کشللور هسللتیم زنجیللره تولیللد فوالد کشللور 
متوقللف نشللده و امسللال شللاهد تولیللد 30 میلیللون 
تللن فللوالد در کشللور و رشللد 10 درصللدی تولیللد فللوالد 
نسللبت بلله سللال گذشللته هسللتیم. معللاون امللور 
معللادن و صنایللع معدنللی وزارت صنعللت، معللدن و 
تجللارت در اداملله اظهللار داشللت: کشللور ایللران و چیللن 
دو کشللوری هسللتند کلله تولیللد فللوالد آنهللا در جهللان 
بللا وضعیللت کنونللی رشللد داشللته اسللت هرچنللد کشللور 
ایللران عللاوه بللر شللیوع ویللروس کرونللا تحریم هللای 
ظالمانلله را هللم داشللته اسللت. ایللن کار بزرگللی اسللت 
کلله در چنیللن شللرایطی زنجیللره فللوالد کشللور بر اسللاس 

داده هللا رشللد 10 درصللدی داشللته اسللت.

اسللماعیلی عنللوان کللرد: سیاسللت دولللت و وزارت 
صمللت قطعللًا درصللدد حمایللت و تقویللت از زنجیللره 
فللوالد کشللور اسللت کلله در ایللن راسللتا مهم تریللن و 
محوری تریللن بخللش در ایللن زنجیللره موضللوع صللادرات 
اسللت کلله امیدواریللم بللا باالبللردن تللوان ظرفیتللی و 
همچنیللن صادراتللی کشللور خام فروشللی را بلله صفللر 

برسللانیم.
ایللرج حیللدری معللاون امللور اقتصللادی  در اداملله، 
اسللتانداری هرمللزگان عنللوان کللرد: در چنللد سللال اخیللر 
تحللوالت مهمللی در منطقه ویللژه اقتصللادی خلیج فارس 
به ویللژه در زمینلله جللذب سللرمایه گذاری های جدیللد، 
بلله وقللوع پیوسللته و بخللش مهمللی از موانللع پیللش 
روی صنایللع مسللتقر در منطقلله ویللژه اقتصللادی در 
زمینه هایللی تأمیللن زیرسللاخت ها، مللواد اولیلله و... 
مرتفللع و زمینلله رونللق ایللن واحدهللا مهیا شللده اسللت.

سللرمایه گذاری  هرگونلله  بللرای  بسللتر  افللزود:  وی 
اقتصللادی  ویللژه  منطقلله  در  اقتصللادی  فعالیللت  و 
خلیج فللارس فراهللم اسللت و از وزارت صمللت به ویللژه 
معاونللت معدنللی ایللن وزارتخانلله انتظللار اسللت توجلله 
ویللژه ای بلله صنایللع مسللتقر در هرمللزگان داشللته باشللد.

در بخللش دیگللری از ایللن نشسللت، خلیللل قاسللمی 
رئیللس سللازمان صنعللت، معللدن و تجللارت هرمللزگان 
گزارشللی از آخریللن وضعیللت واحدهللای صنعتللی و 
معدنللی در اسللتان ارائلله کللرد و گفللت: بللر اسللاس 
رتبه بنللدی کلله از سللوی معاونللت طللرح و برناملله وزارت 
صمللت اعللام شللده اسللتان هرمللزگان سللومین اسللتان 
فللوالدی کشللور معرفللی شللده اسللت کلله جللا دارد توجه 

ویللژه ای بلله ایللن حللوزه در هرمللزگان شللود.
پللس از پایللان نشسللت کارگللروه تسللهیل و رفللع موانللع 
تولیللد اسللتان هرمللزگان، معللاون امللور معللادن و صنایع 
معدنللی وزارت صنعللت، معللدن و تجللارت به صللورت 
میدانللی از بخش هللای مختلللف کارخانجللات مجتمللع 

فللوالد کاوه جنللوب کیللش بازدیللد کللرد.
دکتللر اسللماعیلی بللا ارائلله گزارشللی از سللوی مهنللدس 
"علللی دهاقیللن" مدیللر عامللل شللرکت فللوالد کاوه 
جنللوب کیللش در جریللان فعالیت هللای ایللن واحللد 

صنعتللی قللرار گرفللت.

شللرکت فللوالد کاوه جنللوب کیللش به منظللور گسللترش 
همکاری هللای علمللی، پژوهشللی و آموزشللی و ایجللاد 
تحقیقاتللی،  زمینه هللای  در  فعللال  و  مؤثللر  ارتبللاط 
مشللاوره ای و آموزشللی بللا انجمللن مهندسللی سللاخت 
و  مالک اشللتر  صنعتللی  دانشللگاه  ایللران،  تولیللد  و 
همچنیللن دانشللگاه هرمللزگان به صللورت جداگانلله 

تفاهم ناملله همللکاری منعقللد کللرد.
بلله گللزارش روابط عمومللی شللرکت فللوالد کاوه جنللوب 
کیللش، مدیریللت مهندسللی، تحقیقللات و تکنولللوژی 
ایللن  اجللرای  کیللش  جنللوب  کاوه  فللوالد  شللرکت 
تفاهم ناملله را بلله مللدت سلله سللال در قالللب همللکاری 
نظام یافتلله پیگیللری خواهللد کللرد و در ایللن راسللتا 
حوزه هللای  تمامللی  در  کاربللردی  تحقیقللات  انجللام 
مرتبللط و نیللز بهره منللدی از منابللع فنللی، علمللی و 
آزمایشللگاهی جللزو اهللداف ایللن تفاهمنماملله خواهللد 
همللکاری  محللور   12 دارای  تفاهم ناملله  ایللن  بللود. 
اسللت کلله از جمللله مهم تریللن آنهللا همللکاری متقابللل 
در زمینلله انتشللار کتللب، مجللات علمللی - پژوهشللی 
و نیللز مقللاالت علمللی حاصللل از نتایللج فعالیت هللا 
پروژه هللای تحقیقاتللی، همللکاری و مشللارکت در  و 
 - - تحقیقاتللی  بازدیدهللای متقابللل علمللی  انجللام 
صنعتللی، همللکاری متقابللل در برگللزاری کنفرانس هللای 
ملللی و بین المللللی و نیللز همایش هللا، سللمینارهای 
مشللترک  جلسللات  پژوهشللی،   - صنعتللی   - علمللی 
علمللی و فنللاوری بللا هللدف شناسللایی نیازمندی هللای 
تحقیقاتللی و فنللاوری شللرکت را می تللوان برشللمرد.

آزمایشللگاهی و تحقیقاتللی،  امکانللات  از  بهره گیللری 
آموزشللی، صنعتللی، کارگاهللی و تجهیزاتللی موردنیللاز 
تللا مرحللله تبییللن دانللش فنللی، همللکاری در برگللزاری 
مهندسللی  مهارت افزایللی،  آموزشللی  دوره هللای 
حرفلله ای، دوره هللای تخصصللی و کارگاه هللای آموزشللی 
کوتاه مللدت موردنیللاز طرفیللن، شناسللایی نیازهللای 
دانشللجویان  کارآمللوزی  مؤثللر  هدایللت  و  صنایللع 
و  ارشللد  کارشناسللی  پایان نامه هللای  و  کارشناسللی 
دکتللری بلله سللمت تحقیقللات کاربللردی و پروژه هللای 
علمللی  نشسللت های  برگللزاری  مشللترک،  فناورانلله 
مشللترک، انتقللال تجربیللات و نیازهللای شللرکت بلله 
اطاعللات  افللکار و  دانشللگاه و بالعکللس و تبللادل 
ایللن  در  از دیگللر محورهللای همللکاری ذکللر شللده 

اسللت. تفاهم ناملله 
از دیگللر محورهللای همللکاری، انجللام داوری نظللارت و 
ارزیابللی فنللی و اقتصللادی حاصللل از نتایللج پروژه هللای 
تحقیقاتللی - صنعتللی مشللترک، همللکاری در خصللوص 
معرفللی و تشللویق اسللاتید و متخصصللان و محققللان 
در حوزه هللای مرتبللط بللا نیازهللای صنعتللی شللرکت، 
مشللاوره در زمینلله شناسللایی، تعریللف و اولویت بنللدی 
نیازهللای تحقیقاتللی و فللن آوری شللرکت و اسللتفاده 
شللامل  علمللی  مسللتندات  و  مللدارک  از  متقابللل 
و  تحقیقاتللی  گزارش هللای  مجللات،  کتاب هللا، 

اسللتانداردهای صنعتللی عنللوان شللده اسللت.

معاون وزیر صنعت از مجتمع فوالد کاوه جنوب کیش بازدید کرد

انعقاد تفاهم نامه همکاری شرکت  
فوالد کاوه جنوب کیش با
2 دانشگاه و یک انجمن تخصصی

هرمزگان سومین استان فوالدی ایران؛

به منظور گسترش همکاری های علمی، پژوهشی و آموزشی 
صورت گرفت؛

اخبار شرکت

امللام حسللين )علیه السللام( فرمودنللد: خداونللد هيللچ موجللودى را نيافريللد، 
جللز آن كلله بللراى او تسللبيحى قللرارداد تللا بللا آن خللدا را سللتايش كنللد.
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كنللد، خداونللد گرفتاريهللاى دنيللا و آخرتللش را برطللرف مى كنللد.

نماینللده مللردم بندرعبللاس در مجلس شللورای اسللامی 
بللا حضللور در شللرکت فللوالد کاوه جنللوب کیللش، در 
ایللن  اجتماعللی  و  اقتصللادی  فعالیت هللای  جریللان 

مجتمللع عظیللم صنعتللی قللرار گرفللت.  
بلله گللزارش روابللط عمومللی شللرکت فللوالد کاوه جنللوب 
کیللش، مهنللدس علللی دهاقیللن مدیرعامللل شللرکت 
فللوالد جنللوب کیللش در ابتللدای نشسللت مشللترک بللا 
نماینللده مللردم بندرعبللاس در مجلس شللورای اسللامی 
ضمللن اشللاره بلله ضللرورت تکمیللل چرخلله تولیللد و 
رسللیدن بلله ظرفیللت تولیللد 13 میلیللون تللن فللوالد 
در اسللتان گفللت: بللا راه انللدازی فللاز 2 فوالدسللازی 
شللرکت فللوالد کاوه جنللوب کیللش کلله اوایللل مهرمللاه 
سللال جللاری صللورت گرفللت، ظرفیللت سللاالنه تولیللد 
شللمش فللوالدی در ایللن مجتمللع از 1.2 میلیللون تللن 
بلله 2.4 میلیللون تللن افزایللش یافللت کلله گامللی بللزرگ 
در زمینلله تحقللق شللعار جهللش تولیللد محسللوب 
می شللود.  وی افللزود: ایللن شللرکت در سللال گذشللته 
بلله ظرفیللت اسللمی 9۵ درصللد دسللت یافته و امسللال 
برناملله داریللم کلله بلله ظرفیللت کامللل و 100درصللدی 
برسللیم ایللن در حالللی اسللت کلله میانگین کشللوری ۷۵ 
درصللد اسللت. دهاقیللن خواسللتار ایجللاد شللرایطی بلله 
منظللور پایللدار کللردن بللرق منطقلله غللرب بندرعبللاس 
بلله منظللور حفللظ رونللد تولیللد شللد و گفللت: بنیللاد 
یللک  دارد  نظللر  در  اسللامی  انقللاب  مسللتضعفان 

نیللروگاه یکهللزار مگاواتللی در منطقلله ویللژه اقتصللادی 
خلیللج فللارس جهللت ثبللات تولیللد ایللن شللرکت و 
شللرکت های همجللوار احللداث کنللد کلله تحقللق ایللن 
مهللم نیازمنللد حمایللت مسللئولین اسللت. وی در بخللش 
دیگللری بلله عملکللرد مطلللوب ایللن شللرکت در بللورس 
اشللاره کللرد و افللزود: شللرکت فللوالد کاوه جنللوب کیش 
جللزو شللرکت های موفللق بورسللی اسللت کلله توانسللته 
مدیرعامللل  نمایللد.  جلللب  را  سللهامداران  اعتمللاد 
شللرکت فللوالد جنللوب کیللش گفللت: در کنللار صنایللع 
بللزرگ، بایللد در زمینلله توسللعه صنایللع کوچللک و 
پائیللن دسللتی در شللهرک های صنعتللی نیللز اقدامللات 
الزم صللورت گیللرد؛ اکنللون بللا توجلله بلله عللدم انجللام 
خدمللات مللورد نیللاز صنعللت، ایللن خدمللات در خللارج 
از اسللتان تامیللن می شللود کلله بللا توسللعه خدمللات 
مللورد نیللاز هللم ظرفیللت قابللل توجلله اشللتغال بلله 
وجللود می آیللد و هللم زنجیللره ارزش صنعللت در اسللتان 
تکمیللل خواهللد شللد.  دهاقیللن خاطرنشللان کللرد: 
گللردش مالللی ایللن شللرکت و پرداخللت بلله روز مباحللث 
بیملله ای و مالیاتللی در داخللل اسللتان انجللام می شللود.  
منصللور آرامللی نماینللده مللردم بندرعبللاس، حاجللی 
آبللاد، قشللم، خمیللر و ابوموسللی در مجلللس شللورای 
اسللامی نیللز طللی سللخنانی بللا تاکیللد بللر ضللرورت 
رونللد توسللعه بللر اسللاس نیللاز منطقلله گفللت: بخللش 
صنعللت هرمللزگان بایللد بلله حللوزه منابللع انسللانی 

داخللل اسللتان توجلله کنللد و در همیللن راسللتا تربیللت 
نیروهللا از دوره ابتدایللی تللا مقطللع دانشللگاه مللورد 
توجلله قللرار گیللرد. وی بللا بیللان اینکلله مانللدگاری منابللع 
انسللانی و پللرورش مدیللران بومللی در مسللیر توسللعه 
فعالیللت شللرکت ها مدنظللر قللرار گیللرد، خاطرنشللان 
کللرد: شللرایط اسللتان طللی سللال های اخیللر بلله سللمت 
و سللویی رفتلله کلله نیروهللای جللوان و کاربلللدی تربیللت 
یافتلله انللد. عضللو مجمللع نماینللدگان اسللتان هرمللزگان 
و نائللب رییللس کمیسللیون عمللران مجلللس شللورای 
کاوه جنللوب  اقدامللات شللرکت فللوالد  از  اسللامی 
کیللش در راسللتای ایفللای مسللئولیت های اجتماعللی 
قدردانللی کللرد و گفللت: مردمللداری در کنللار انجللام 
فعالیت هللای اقتصللادی و تللاش بللرای رفللاه مللردم 
بلله عنللوان بخشللی از رسللالت های صنایللع محسللوب 
می شللود کلله الزم اسللت در کنللار پیشللرفت و توسللعه، 
آسللایش و جامعلله محلللی نیللز مدنظللر قللرار گیللرد.  
آرامللی بللا بیللان اینکلله صنعللت در پیونللد بللا اجتمللاع 
می توانللد راهگشللای بسللیاری از مشللکات موجللود 
باشللد، تصریللح کللرد: اگللر سللود و درآمللد صنایللع در 
اسللتان سللرمایه گذاری شللود، می تللوان نیازهللای مللردم 
اسللتان از جمللله در بخش هایللی همچللون بهداشللت 
و درمللان و احللداث آبشللیرین کن هللا را نیللز تامیللن 
کللرد. در بخللش دیگللری از ایللن نشسللت، مهنللدس 
"علللی دهاقیللن" مدیللر عامللل شللرکت فللوالد کاوه 
جنللوب کیللش گزارشللی از اقدامللات صللورت گرفتلله 
توسللط ایللن شللرکت در راسللتای ایفللای مسللئولیت های 
اجتماعللی ارائلله کللرد و گفللت: شناسللایی 13هللزار نفللر 
گروه هللای  کمللک  بللا  محللروم  مناطللق  در  نیازمنللد 
جهللادی، توزیللع بسللته های معیشللتی بلله ارزش 30 
میلیللارد ریللال، پرداخللت کمللک نقللدی 30میلیللارد 
ریالللی بلله دانشللگاه علللوم پزشللکی و خریللد و تحویللل 
2 دسللتگاه ونتیاتللور بلله ایللن مجموعلله و هزینلله 
کللرد ۵0میلیللارد ریللال جهللت تامیللن اقللام بهداشللتی 
کارکنللان و خانواده هللای آنللان بلله عنللوان بخشللی از 
ایللن اقدامللات بللوده اسللت. وی بومللی گزینللی را از 
جمللله اولویت هللای مهللم تیللم مدیریتللی ایللن شللرکت 
از سللال 94 تاکنللون برشللمرد و اداملله داد: در حللوزه 
و  دانشللگاه ها  حللوزه  در  انسللانی،  نیللروی  پللرورش 
آموزش هللای فنللی حرفلله ای بایللد زنجیللره نیازهللای 

صنایللع اسللتان تکمیللل شللود. 

رویکرد قابل توجه مسئولیت های اجتماعی شرکت فوالد کاوه جنوب کیش
در نشست نماینده بندرعباس با مدیران شرکت فوالد کاوه جنوب کیش مطرح شد؛

خانه ملت

نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با حضور در شرکت 
فلوالد کاوه جنلوب کیلش بلا مدیرعاملل و معاونین این 
شلرکت دیلدار و گفت وگلو کردنلد. بله گلزارش خبرگزاری 

فارس از بندرعباس، در این نشسلت دکتر احمد مرادی با 
اشلاره به توانمندی شلرکت های هرمزگانی در تعمیرات و 
صنایع پایین دسلتی خواهان اعتماد و حمایت بیشلتر از 

آنهلا شلد. نائب رئیس کمیسلیون انرژی مجلس شلورای 
اسلامی بلا اشلاره بله فعالیت چند هلزار کارگلر در صنایع 
غرب بندرعباس گفت: مقدمات سلاخت بیمارسلتان 40 
تختخوابلی در منطقله ویلژه خلیلج فارس فراهم شلده و 
الزم اسلت کلیه صنایع در راسلتای ایفای مسلئولیت های 

اجتماعی در سلاخت این بیمارسلتان مشارکت کنند.
در ادامله ایلن دیلدار نیلز مهنلدس دهاقیلن مدیرعاملل 
فلوالد کاوه جنلوب کیش بلا ارائه گزارشلی از عملکرد این 
کارخانله در جذب نیروهای بومی و ایفای مسلئولیت های 
اجتماعی گفت: رشلته متالوژی بعنوان یکی از رشلته های 
تحصیللی مهلم در صنعت فلوالد می توانلد فرصت خوبی 
بلرای پلرورش و اشلتغال نیروهلای متخصلص بوملی در 
هرمزگان باشلد اما متاسلفانه این رشلته در دانشگاه های 
اسلتان دایر نیسلت کله می طلبد نمایندگان و مسلئولین 
املر بلا نیلاز سلنجی آینلده صنعلت فلوالد در هرملزگان 
متاللوژی  دانشلجوی  جلذب  و  انلدازی  راه  بله  نسلبت 
اهتمام داشلته باشلند. خبرگـزاری فـارس 22 مهرماه 99

بازدید نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس از شرکت فوالد کاوه جنوب کیش
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شللرکت فللوالد کاوه جنللوب کیللش در راسللتای عمللل 
بلله تعهللدات و مسللئولیت های اجتماعللی خللود، 2 
دسللتگاه ونتیاتللور را بلله دانشللگاه علللوم پزشللکی 

هرمللزگان اهللداء کللرد. بلله گللزارش روابللط عمومللی 
شللرکت فللوالد کاوه جنللوب کیللش، بللرای خریللد ایللن 
تجهیللزات پزشللکی کلله جهللت کمللک بلله تنفللس 
ویللژه  مراقبت هللای  بخللش  در  بسللتری  بیمللاران 
بیمارسللتان ها کاربللرد دارد، مبلللغ 10 میلیللارد ریللال از 
محللل منابللع مالللی شللرکت فللوالد کاوه جنللوب کیللش 

تامیللن شللده اسللت.
ایللن اقللدام خیرخواهانلله در اداملله کمک هللای ایللن 
شللرکت بلله نظللام سللامت عمومللی اسللتان هرمللزگان 
و در شللرایط خللاص شللیوع کرونللا در کشللور صللورت 

گرفللت. 

اهداء2 دستگاه ونتیالتور به 

دانشگاه علوم پزشکی توسط 

فوالد کاوه جنوب کیش

در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی صورت گرفت؛

شلرکت فلوالد کاوه جنلوب کیلش موفلق بله دریافت 
"پروانله تحقیلق و توسلعه" از وزارت صملت شلد. بله 
جنلوب  کاوه  فلوالد  شلرکت  روابلط عموملی  گلزارش 
کیش، پروانه تحقیق و توسلعه )R&D( پس از بررسلی 
شلاخص های تحقیقاتلی و توسلعه ای واحلد صنعتلی 
تجلارت،  و  معلدن  صنعلت،  وزارت  توسلط  تائیلد  و 
بلا امضلای وزیلر، صلادر و بله عاللی تریلن مقلام واحلد 

ابلاغ می شلود.  صنعتلی 
ایلن پروانله پلس از انجلام مراحلل بازدید کارشناسلان 
وزارت صملت از پروژه هلا، کتابخانه هلا، آزمایشلگاه ها، 
وضعیلت نیلروی انسلانی، امکانلات سلخت افلزاری و 
نرم افلزاری تحقیقاتلی، سلاختار سلازمانی و تشلکیاتی 
فعالیت هلای  و  پلروژه  وضعیلت  واحلد،  در  مصلوب 
پژوهشلی انجام شلده و جلاری، میلزان برآورد سلالیانه 
دوره  گذرانلدن  و  توسلعه  و  تحقیلق  هزینه هلای 
مقدماتی و تکمیلی آموزشلی توسلط کارشناسان واحد 
تحقیلق و توسلعه شلرکت در مرکلز آملوزش تحقیقات 
صنعتلی ایلران بلرای شلرکت فلوالد کاوه جنلوب کیش 

اسلت. صادر شلده 
الزم بله ذکلر اسلت، بله منظور ایجلاد نلوآوری، ابتکار و 
دانلش فنلی در سلطح واحدهلای تولیلدی و صنعتلی، 
گواهلی تحقیلق و توسلعه بلا اعتبلار دوسلاله صلادر 
و در مرحلله بعلدی، پروانله تحقیلق و توسلعه صلادر 
می شلود. گواهینامله تحقیق و توسلعه شلرکت فوالد 
صلادر   9۸ سلال  مردادملاه   12 کیلش  جنلوب  کاوه 
شلده بلود و ایلن شلرکت در ملدت کوتاهلی موفق به 
دریافت پروانه تحقیق و توسلعه از وزارت صمت شلد. 
طی یکسلال اخیر، 1۷ مقاله در راسلتای اهداف شلرکت 
در مجاملع علملی و سلمپوزیوم ها بله ثبلت رسلیده و 
پروژه هلای متعلدد تحقیقاتی و پژوهشلی نیز عملیاتی 

است. شلده 
دانشلگاه های  بلا  گسلترده ای  تعاملات  همچنیلن 
ارتبلاط منسلجم اسلاتید و  برتلر اسلتانی وکشلوری و 
پژوهشلگران در حوزه هلای تخصصی و امکان اسلتفاده 
از آزمایشلگاه ها و امکانلات ایلن شلرکت فراهلم شلده 

اسلت. 

صدور پروانه تحقیق و توسعه 
شرکت فوالد کاوه جنوب کیش 

با تایید وزارت صمت صورت گرفت؛

شللرکت فللوالد کاوه جنللوب کیللش اعللام کللرده کلله 
در نظللر دارد سللرمایه شللرکت را بلله میللزان 100 درصللد 

افزایللش دهللد.
بلله گللزارش صللدای بللورس، هیللات مدیللره شللرکت 
فللوالد کاوه جنللوب کیللش پیشللنهادافزایش سللرمایه 
مبلللغ  بلله  ریللال   1۵,000,000,000,000 مبلللغ  از 
30,000,000,000,000 ریللال از محللل مطالبللات حللال 
شللده سللهامداران و آورده نقللدی ،سللود انباشللته را بلله 

مجمللع عمومللی فللوق العللاده داد.

پیشنهاد افزایش 
سرمایه  100 درصدی 

در کاوه

صدای بورس- ۵ آبان 99

کللدال حاکللی  آمارهللای منتشللره سللامانه  بررسللی 
اسللت از ابتللدای سللال  مالللی تللا پایللان آبللان مللاه 
شللرکت فللوالد کاوه جنللوب کیللش موفللق بلله تولیللد 
۸22 هللزار و ۷1۸ تللن شللمش بیلللت شللده اسللت.

بلله گللزارش سللایت خبللری- تحلیلللی معللدن 24 بللر 
پایلله آمارهللای سللامانه کللدال، شللرکت فللوالد کاوه 
جنللوب کیللش در هشللت ماهلله امسللال همچنیللن 
یللک میلیللون و 141 هللزار و 910 تللن آهللن اسللفنجی 

تولیللد کللرد.
29۷ هللزار و 99۷ تللن از مجمللوع تولیللدات یللاد شللده 
مربللوط بلله آمللار آبللان مللاه ایللن شللرکت و مشللتمل بللر 
13۸ هللزار و ۸4۷ تللن شللمش بیلللت و 1۵9 هللزار و 

1۵0 تللن آهللن اسللفنجی اسللت.
بللر پایلله ایللن گللزارش، از ابتللدای سللال مالللی تللا پایللان 
آبللان مللاه سللال 1399 مجمللوع فللروش شللرکت فللوالد 
کاوه جنللوب کیللش ۷000۸ میلیللارد و 6۷۸ میلیللون 
ریللال بللوده کلله 41۵60 میلیللارد و 366 میلیللون 
ریللال آن مربللوط بلله فللروش محصللوالت صادراتللی 

بللوده اسللت.

تولید بیش از ۸۲۲ هزار تن شمش 
در فوالد کاوه جنوب کیش

معدن 24 - ۵ آذر 99

کاوه در رسانه ها

امللام علللی )علیلله السللام( فرمودنللد : برتللری مللردم بللر یکدیگللر بلله دانش ها 
وخرد هاسللت، نلله بلله ثروتهللا و تبارهللا.

بلله گللزارش کللدال نگللر بللورس 24، درآمللد فروش شللرکت 
فللوالد کاوه جنللوب کیللش در شللش مللاه نخسللت سللال 
1399 بلله حللدود 4329 میلیللارد تومللان رسللید. ایللن 
شللرکت در شللهریور مللاه بیشللترین میللزان درآمللد را در 

مقایسلله بللا ۵ مللاه قبللل از آن داشللت.

ادامه روند صعودی فروش در 
فوالد کاوه جنوب کیش

بورس 24-  10 مهر 99

کللدال حاکللی  آمارهللای منتشللره سللامانه  بررسللی 
از سللود خالللص ۸01 ریالللی کاوه )نمللاد معاماتللی 
شللرکت فللوالد کاوه جنللوب کیللش در بللورس( بلله ازای 
هللر سللهم در دوره منتهللی بلله 31 شللهریورماه امسللال 
اسللت. بلله گللزارش سللایت خبللری- تحلیلللی معللدن24 
برپایلله آمارهللای سللامانه کللدال، تللا پایللان شللهریورماه 
امسللال شللرکت فللوالد کاوه جنللوب کیللش موفللق بلله 
کسللب 432۸6 میلیللارد ریللال درآمدهللای عملیاتللی و 

14۸2۸ میلیللارد ریللال سللود ناخالللص شللد. 

سود ۸01 ریالی کاوه به ازای هر 
سهم تا پایان شهریورماه 99

معدن 24 - 1 آبان 99



22

زمستان   1399  شمـاره ششم   سـال چـهـارم

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

تازه تریللن گللزارش انجمللن جهانللی فللوالد حاکللی از 
رشللد 12.6 درصللدی تولیللد فللوالد خللام ایللران در ده 
ماهلله نخسللت سللال جللاری میللادی نسللبت بلله دور 
مشللابه سللال قبللل و رشللد 2۷.9 درصللدی تولیللد 
فللوالد خللام ایللران در مللاه اکتبللر سللال 2020 نسللبت 

بلله مللاه اکتبللر سللال گذشللته میللادی اسللت.
آمارهللای »ُورلللد اسللتیل« نشللان می دهللد کلله میللزان 
تولیللد فللوالد خللام ایللران در مللاه اکتبللر سللال جللاری 
میللادی )مهللر تللا آبللان 99(، 2۷.9 درصللد نسللبت بلله 
مللاه مشللابه سللال گذشللته افزایللش یافللت و بلله 2 
میلیللون و 660 هللزار تللن رسللید. افزایللش چشللمگیر 
تولیللد فللوالد خللام ایللران در مللاه اکتبللر مزمللان بللا 
افزایللش ۷ درصللدی تولیللد فللوالد خللام جهللان در ایللن 
مللاه نسللبت بلله مللاه مشللابه سللال قبللل صللورت گرفتلله 
اسللت.همچنین، ایللران طللی دوره 10 ماهلله نخسللت 
سللال 2020، 23 میلیللون و ۷94 هللزار تللن فللوالد 
خللام تولیللد کللرده کلله در مقایسلله بلله رقللم مللدت 
مشللابه سللال گذشللته میللادی )21 میلیللون و 129 
هللزار تللن(، رشللد 12.6 درصللدی را نشللان می دهللد.

کاهش 2 درصدی تولید فوالد خام در جهان
کشللور   64 فللوالد،  جهانللی  انجمللن  گللزارش  بلله 
تولیدکننللده فللوالد، از ابتللدای مللاه ژانویلله تللا پایللان 
مللاه اکتبللر سللال جللاری، یللک میلیللارد و ۵11 میلیللون 
و 43 هللزار تللن فللوالد خللام تولیللد کردنللد کلله نسللبت 

بلله فللوالد خللام تولیدشللده در مللدت مشللابه سللال 
گذشللته میللادی )یللک میلیللارد و ۵42 میلیللون و 
339 هللزار تللن(، 2 درصللد کاهللش نشللان می دهللد.

میللزان تولیللد فللوالد خللام در دنیللا طللی مللاه اکتبللر بللا 
۷ درصللد افزایللش نسللبت بلله مللدت مشللابه سللال 

گذشللته بلله 161 میلیللون و ۸90 هللزار تللن رسللید.
از نللکات مهللم گللزارش انجمللن جهانللی فللوالد ایللن 
اسللت کلله تولیللد فللوالد خللام چیللن )بزرگ تریللن 
تولیدکننللده فللوالد دنیللا( در مللاه اکتبللر امسللال بللا 
رشللد 12.۷ درصللدی نسللبت بلله مللاه مشللابه سللال 
گذشللته بلله 92.2 میلیللون تللن رسللیده اسللت. میللزان 
رشللد تولیللد فللوالد خللام چیللن در 10 مللاه نخسللت 

امسللال، ۵.۵ درصللد بللوده اسللت.
تولیللد فللوالد خللام ژاپللن در مللاه اکتبللر کاهللش 11.۷ 
درصللدی و تولیللد فللوالد خللام کللره جنوبللی کاهللش 1.۸ 
درصللدی را نسللبت بلله مللاه مشللابه سللال قبللل تجربلله 
کللرده اسللت. تولیللد فللوالد خللام هنللد نیللز در مللاه 

اکتبللر، 0.9 درصللد افزایللش یافتلله اسللت.
تولیللد فللوالد خللام اتحادیلله اروپللا در مللاه اکتبللر ۵.6 
درصللد و تولیللد فللوالد خللام آمریللکا 1۵.3 درصللد 
نسللبت بلله مللاه مشللابه سللال قبللل کاهللش یافتلله 
اسللت. تولیللد فللوالد خللام ترکیلله در مللاه اکتبللر 19.4 
درصللد افزایللش یافتلله و در مجمللوع ده ماهه نخسللت 
امسللال، تولیللد فللوالد خللام ایللن کشللور نسللبت بلله 
دوره مشللابه سللال قبللل میللادی، 4.2 درصللد افزایللش 

یافتلله اسللت.
از بیللن کشللورهای عمللده تولیدکننللده فللوالد، تنهللا 
تولیللد فللوالد خللام ایللران، چیللن و ترکیلله در میانلله 
بحللران کرونللا، صعللودی بللوده اسللت کلله از میللان ایللن 
سلله کشللور نیللز در ده ماهلله نخسللت سللال 2020، 
بیشللترین رشللد تولیللد فللوالد خللام متعلللق بلله ایللران 
بللوده اسللت. نمللودار زیللر تولیللد فللوالد خللام 10 
تولیدکننللده برتللر فللوالد دنیللا در ده ماهلله نخسللت 

سللال 2020 را نشللان می دهللد:

فوالد ایران

امللام محمللد باقللر )علیه السللام( فرمودنللد: هللر کللس بلله خللدا تللوکل کنللد، 
مغلللوب نشللود و هللر کللس بلله خللدا توسللل جویللد، شکسللت نخللورد.

مقایسلله فللروش شللرکت فللوالد کاوه جنللوب کیللش در 
آبللان مللاه 99 بللا مللاه مشللابه در سللال گذشللته، حکایت 

از رشللد 263 درصللدی در میللزان فللروش شللرکت دارد.
بلله گللزارش پایللگاه خبللری بللازار سللرمایه )سللنا(، شللرکت 
فللوالد کاوه جنللوب کیللش صللورت وضعیللت فعالیللت 
یللک ماهلله منتهللی بلله 30 آبللان مللاه سللال جللاری را 

منتشللر کللرد.
بللر اسللاس ایللن گللزارش، میزان فللروش ماهیانه شللرکت 
فللوالد کاوه جنللوب کیللش در آبللان مللاه امسللال 14 هزار 
و ۵24 میلیللارد و 409 میلیللون ریللال بللوده اسللت کلله 
نسللبت بلله مهللر مللاه 99 رشللد 19 درصللدی داشللته 
اسللت. همچنیللن، میللزان فللروش داخلللی شللرکت فوالد 
کاوه جنللوب کیللش در مللاه آبللان مبلللغ ۵ هللزار و 631 
میلیللارد و 2۵3 میلیللون ریللال بللوده اسللت کلله نسللبت 

بلله مهللر 99 افزایللش 3 درصللدی داشللته اسللت.
بیشللترین میللزان فللروش داخلللی ایللن شللرکت در آبللان 
مللاه امسللال، شللمش بیلللت داخلللی به مبلللغ ۵ هللزار و 

631 میلیللارد و 2۵3 میلیللون ریللال بللوده اسللت.
فللروش صادراتللی "کاوه" در آبللان مللاه امسللال مبلللغ ۸ 
هللزار و ۸۸9 میلیللارد و 220 میلیللون ریللال بللوده اسللت 
کلله نسللبت بلله مهللر مللاه 99 از رشللد 33 درصللدی 
حکایللت دارد. بیشللترین میللزان فللروش صادراتللی 
شللرکت در آبللان مللاه امسللال، شللمش بیلللت صادراتللی 
مبلللغ ۸ هللزار و 6۵۵ میلیللارد و ۸۷۵ میلیللون ریللال 
بللوده اسللت. شللرکت فللوالد کاوه جنللوب کیللش از 
ابتللدای سللال مالللی تللا انتهللای آبللان مللاه 99 در مجموع 
مبلللغ ۷0 هللزار و ۸ میلیللارد و 6۷۸ میلیللون ریللال 
فللروش داشللته اسللت کلله نسللبت بلله فللروش شللرکت 
در مللدت مشللابه سللال 9۸ رشللد 9۸ درصللدی داشللته 

اسللت.

شللرکت فللوالد کاوه جنللوب کیللش طللی عملکللرد یللک 
ماهلله منتهللی به پایللان آبان مللاه معللادل 14,۵24,409 
میلیللون ریللال از محصللوالت خللود را به فروش رسللانده 
کلله نسللبت بلله دوره یللک ماهلله مشللابه سللال قبللل 

263 درصللد افزایللش داشللته اسللت.
بلله گللزارش نبللض بللورس، شللرکت فللوالد کاوه جنللوب 
کیللش طللی عملکللرد یللک ماهلله منتهللی بلله پایللان آبان 
مللاه معللادل 14,۵24,409 میلیللون ریللال از محصوالت 
خللود را بلله فللروش رسللانده کلله نسللبت بلله دوره یللک 
ماهلله مشللابه سللال قبللل 263 درصللد افزایش داشللته 
اسللت. »کاوه« بللا سللرمایه ثبللت شللده 1۵,000,000 
میلیللون ریللال طللی عملکللرد ۸ ماهلله سللال مالللی 
منتهللی بلله انتهللای اسللفند مبلللغ ۷0,00۸,6۷۸ میلیون 
ریللال درآمللد فللروش داشللته کلله نسللبت بلله مللدت 

مشللابه سللال قبللل 9۸ درصللد رشللد داشللته اسللت.

»کاوه« ۷0 هزار 
میلیارد ریال 

فروخت

غوغای »کاوه« در دومین ماه پاییز

طی دوره منتهی به آبان ماه؛

6 آذر 1399

۵ آذر 1399

ایران پیشتاز رشد 
تولید فوالد

در دنیا

انجمن جهانی فوالد گزارش داد:

  منبع: چیان 
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انجمللن تولیدکننللدگان فللوالد ایللران، آمللار تولیللد فوالد 
کشللور در دوره هفللت ماهلله نخسللت سللال جللاری را 
منتشللر کللرد. طبللق آمللار منتشرشللده، مجمللوع تولیللد 
فللوالد کشللور بللا رشللد 6 درصللدی نسللبت بلله دوره 
هفللت ماهلله نخسللت سللال گذشللته بلله 16 میلیللون و 
9۸1 هللزار تللن رسللیده اسللت. طبللق آمارهللای انجمللن 
فللوالد، تولیللد فللوالد میانللی کشللور در دوره هفللت 
ماهلله نخسللت سللال 99، 16 میلیللون و 9۸1 هللزار تللن 
بللوده اسللت کلله از ایللن میللان، سللهم بیلللت و بلللوم، 10 
میلیللون و 230 هللزار تللن و سللهم اسلللب، 6 میلیللون 
و ۷۵1 هللزار تللن بللوده اسللت. تولیللد بیلللت و بلللوم در 
هفللت مللاه نخسللت امسللال نسللبت بلله مللدت مشللابه 
سللال گذشللته، رشللد 6 درصللدی و تولیللد اسلللب، 

رشللد ۷ درصللدی را تجربلله کللرده اسللت.

آمار تولید محصوالت فوالدی
در هفللت ماهلله نخسللت سللال جللاری، در مجمللوع 
تولیللد محصللوالت فللوالدی نسللبت بلله دوره مشللابه 
سللال گذشللته، رشللد 9 درصدی داشللته اسللت. مجموع 
تولیللد محصللوالت فللوالدی در هفللت مللاه نخسللت 
امسللال، 12 میلیللون و ۷93 هللزار تللن بللوده اسللت.

تولیللد مقاطللع طویللل فللوالدی بللا رشللد 14 درصللدی 
نسللبت بلله هفللت مللاه نخسللت سللال گذشللته، بلله           

6 میلیللون و 49۵ هللزار تللن رسللیده اسللت.
از میللان مقاطللع طویللل فللوالدی، تولیللد میلگللرد رشللد 
1۵ درصللدی، تولیللد تیرآهللن رشللد 20 درصللدی و تولیللد 
نبشللی، ناودانللی و سللایر مقاطللع، کاهللش 3 درصللدی را 

تجربلله کللرده اسللت.
میللزان تولیللد ورق گللرم در هفللت مللاه نخسللت امسللال 
نسللبت بلله مللدت مشللابه سللال گذشللته، 4 درصد رشللد 
داشللته و بلله ۵ میلیللون و 2۸0 هللزار تن رسللیده اسللت. 
تولیللد ورق سللرد بللا رشللد 6 درصللدی بلله یللک میلیللون 
و ۵94 هللزار تللن و تولیللد ورق پوششللدار بللا کاهللش           

۷ درصللدی بلله 90۸ هللزار تللن رسللیده اسللت.
مجمللوع تولیللد مقاطللع تخللت فللوالدی نیللز بللا رشللد          
4 درصللدی بلله 6 میلیللون و 29۸ هللزار تللن رسللیده 

اسللت.

وضعیت تولید آهن اسفنجی
تولیللد آهللن اسللفنجی در دوره هفللت ماهلله نخسللت 
سللال جللاری بللا رشللد 11 درصللدی نسللبت بلله مللدت 
مشللابه سللال گذشللته بلله 1۸ میلیللون و 10۵ هللزار تللن 
رسللیده اسللت. رشللد تولیللد آهللن اسللفنجی در هفللت 
ماهلله مللاه نخسللت امسللال، ۵ درصللد بیللش از رشللد 
تولیللد فللوالد میانللی بللوده اسللت کلله خبللر خوبللی بللرای 
واحدهللای فوالدسللازی مصرف کننللده آهللن اسللفنجی 
اسللت. در جللدول زیللر جزئیللات آمللار تولیللد فللوالد 
کشللور در دوره هفللت ماهه نخسللت امسللال و مقایسلله 

آن بلله دوره مشللابه سللال قبللل را ببینیللد:

  منبع: چیان 

رشد 6 درصدی تولید 
فوالد کشور در ۷ ماه 

نخست سال جاری

گزارش آماری انجمن تولیدکنندگان فوالد منتشر شد:

هشللت مللاه عملکللرد فوالدسللازان موجللب ثبللت تولیللد 
19 میلیللون و 166.9 هللزار تللن شللمش )فللوالد خللام( 
شللد کلله در مقایسلله بللا دوره مشللابه پارسللال، افزایش 

۸.4 درصللدی را نشللان می دهللد.
جللداول آمللار مقدماتللی وزارت صنعللت، معللدن و 
تجللارت نشللان از تولیللد 1۷ میلیللون و 6۷۷.۵ هللزار 

تللن در هشللت ماهه ابتدایللی پارسللال دارد.
میللزان تولیللد فللوالد خللام در مللدت فروردیللن لغایللت 
مهرمللاه امسللال برابللر بللا 16 میلیللون و ۷00 هللزار تللن 
بللود کلله نسللبت بلله مللدت مشللابه سللال گذشللته 

افزایللش ۸.۷ درصللدی دارد.
وزارت صنعللت، معللدن و تجللارت در آمللار خللود میللزان 

تولیللد شللمش فللوالدی در دوره 6 ماهلله ابتدایللی 
امسللال را 13 میلیللون و 929.9 هللزار تللن ثبللت کللرد 
کلله در مقایسلله بللا 12 میلیللون و ۷۸2.3 هللزار تللن 
عملکللرد نیملله نخسللت پارسللال رشللد 9 درصللدی 

داشللت.
افزایش تولید 9.4 درصدی محصوالت

محصللوالت  بررسللی،  مللورد  آمارهللای  اسللاس  بللر 
فللوالدی تولیللدی در هشللت ماهه امسللال بلله رقللم 1۷ 
میلیللون و 19۵ هللزار تللن رسللید کلله در مقایسلله بللا 
دوره مشللابه پارسللال 9.4 درصللد رشللد را ثبللت کللرد.  
سللال گذشللته مجمللوع تولیللد محصللوالت فللوالدی در 
هشللت ماهه ابتدایللی رقللم 1۵ میلیللون و ۷14.2 هللزار 

تللن بللود.
تجارت خارجی 

آمارهللای تجللارت خارجللی در هفت ماهلله ابتدایللی 
امسللال گویللای صللدور چهللار میلیللون و 3۷۵ هللزار 
و ۸۵1 تللن زنجیللره و محصللوالت فللوالدی بلله ارزش 
یللک میلیللارد و ۵90 میلیللون دالر اسللت کلله ۷6.۸ 

درصللد در بخللش شللمش فللوالدی بلله بیلللت و بلللوم 
اختصللاص داشللت، ارزش صللادرات دوره ایللن گللزارش 
نسللبت بلله مللدت مشللابه کاهللش 3۷ درصللدی دارد.
سللال گذشللته، مجموع صللادرات شللمش و محصوالت 

فللوالدی از 10.۵ میلیللون تللن هللم فراتللر رفت.
صللادرات شللمش فللوالدی در هفت ماهلله امسللال بلله 
رقللم سلله میلیللون و 191 هللزار تللن رسللید کلله از ایللن 

رقللم سللهم بیلللت و بلللوم ۷6.۸ درصللد ثبللت شللد.
واردات زنجیللره و محصللوالت فللوالدی در هفت ماهلله 
ابتدایللی امسللال بلله رقللم 633 هللزار و 66۵ تللن 
کلله در مقایسلله بللا دوره مشللابه پارسللال  رسللید 

افزایللش ۵1 درصللدی را نشللان می دهللد.
ارزش واردات زنجیللره و محصللوالت فللوالدی در دوره 
فروردیللن لغایللت مهللر 99 بیللش از ۷14.6 میلیللون 
دالر ثبللت شللد کلله در مقایسلله بللا مللدت مشللابه در 

سللال 9۸ رشللد 32 درصللدی را ثبللت کللرد. 

 منبع: ایرنا

تولید  19.1 میلیون تن 
شمش فوالدی

در هشت ماهه 99

فوالد ایران

امللام حسللین )علیه السللام( فرمودنللد: عاجزتریللن مللردم کسللی اسللت کلله 
نتوانللد دعللا کنللد.
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اکتبر  ماه  طی  دنیا  فوالد  تولید  روند  اینکه  وجود  با 
این  تولید  اما همچنان مجموع  گزارش شده  صعودی 
فلز استراتژیک از ابتدای امسال میادی تا پایان اکتبر 
منفی  گذشته،  سال  مشابه  مدت  با  مقایسه  در  و 
است. درواقع بسیاری از کشورها به روند تولید عادی 
نقش  زمانی  بازه  این  در  نیز  چین  بازگشته اند،  خود 
است.  تولید فوالد جهان داشته  قابل توجهی در رشد 
کرونا  ویروس  کشف  بر  مبنی  خبرهایی  انتشار  حال 
فوالد  تولید  آن  به دنبال  و  تقاضا  برای  باید محرکی  را 

دانست و به تداوم این روند صعودی امیدوار بود.
افت 2 درصدی تولید فوالد

از سوی  ارائه شده  تولید  آمار  بررسی  گزارش صمت  به 
انجمن جهانی فوالد حکایت از آن دارد که میزان رشد 
تولید فوالد خام دنیا طی 10 ماهی که از ابتدای امسال 
میادی می گذرد، یک میلیارد و ۵11 میلیون تن گزارش 
شده است. این میزان تولید در مقایسه با مدت مشابه 
است.در  داشته  کاهش  درصد   2 گذشته حدود  سال 
تولیدکننده  بزرگ ترین  مقام  در  کشور چین  میان،  این 
تن  میلیون   ۸۷4 یادشده  زمانی  بازه  در  جهان  فوالد 
کرد. میزان تولید فوالد چین در مقایسه  فوالد تولید 
درصد   ۵.۵ میادی  گذشته  سال  مشابه  مدت  با 
تولید  باالی  سهم  به  توجه  با  است.  داشته  افزایش 
از کل تولید جهان، رشد تولید فوالد  فوالد این کشور 
سایر  در  تولید  کاهش  جبران  در  بسزایی  سهم  چین 
کرد  خاطرنشان  باید  ادامه  در  داشته است.  کشورها 
پایان  تا  )ژانویه  ماهه   10 بازه  طی  فوالد  تولید  میزان 
اروپا  اتحادیه  عضو  کشورهای  در  آبان(  تا  اکتبر-دی 
مستقل  سی آی اس)کشورهای  16.۷درصدی،  افت  با 
امریکای  1.9درصدی،  کاهش  با  مشترک المنافع(، 
افت  با  جنوبی  امریکای  1۷.4درصدی،  افت  با  شمالی 
12.4درصدی و اقیانوسیه با کاهش 1.۸درصدی همراه 
شد. در مقابل تنها آسیا با متوسط افزایش 1.4درصدی 

و خاورمیانه با رشد 0.۸ درصدی تولید مواجه بودند.
روند صعودی تولید فوالد در اکتبر

میزان  خود،  گزارش  تازه ترین  در  فوالد  جهانی  انجمن 
تولید فوالد را برای 64 کشور عضو این انجمن در ماه 
است.  کرده  برابر 161.9 میلیون تن عنوان  اکتبر 2020 
این میزان تولید در مقایسه با آمار تولید در ماه اکتبر 
تولید  میزان  است.  داشته  درصدی   0.۷ رشد   2019
فوالد خام چین در ماه اکتبر امسال میادی برابر 92.2 
در  تولید  میزان  این  است.  شده  برآورد  تن  میلیون 
رشد  درصد   12.۷ گذشته  سال  تولید  آمار  با  مقایسه 
نیز  هند  می رسد.  به نظر  قابل توجهی  رقم  که  داشته 
میلیون   9.1 تولید  با  که  دارد  قرار  کشورهایی  رده  در 
تن فوالد خام در اکتبر 2020، میزان تولید خود را 0.9 
کشورهایی  رده  در  نیز  آلمان  است.  داده  ارتقا  درصد 
است که تولید فوالد آن رو به رشد گزارش شد. میزان 
تولید فوالد این کشور در اکتبر 2020 و در مقایسه با 
با رشد 3.1 درصدی همراه  مدت مشابه سال گذشته 
بود و به 3.4 میلیون تن رسید. میزان تولید کشورهای 
عضو سی آی اس نیز در این ماه ۸.4 میلیون تن برآورد 
شده که این رقم در مقایسه با آمار تولید سال گذشته 
نیز  ترکیه  است.  کرده  خود  آن  از  را  رشد  درصد   4.۷

فوالد  تولید  میزان  که  گرفته  قرار  کشورهایی  رده  در 
و  گزارش شده  تن  میلیون   3.2 برابر  اکتبر  ماه  در  آن 
 19.4 رشد  گذشته  سال  مشابه  مدت  با  مقایسه  در 

درصدی را از آن خود کرده است.
تولید کدام کشورها کاهشی است؟

با این وجود، تولید فوالد در برخی کشورها همچنان در 
فوالد  تولید  میزان  است.  گزارش شده  نزولی  ماه  این 
ژاپن در ماه اکتبر ۷.2 میلیون تن گزارش شده است. 
این میزان تولید در مقایسه با تولید این کشور در سال 
افت 11.۷ درصدی داشته  بازه زمانی  گذشته و همین 
است. میزان تولید فوالد خام کره جنوبی نیز در همین 
اکتبر 2019 حدود 1.۸ درصد  بازه زمانی در مقایسه با 
نیز  ایتالیا  به ۵.9 میلیون تن رسید.  و  یافت  کاهش 
در این بازه زمانی 2.1 میلیون تن فوالد خام تولید کرد 
اکتبر 2019، برابر 4.6 درصد کاهش  که در مقایسه با 
داشت. در همین حال، میزان تولید اسپانیا ۷.۷ درصد 
کاهش داشت و به 1.1 میلیون تن رسید. گفتنی است 
ایاالت متحده در اکتبر 2020 برابر 6.1 میلیون تن فوالد 
خام تولید کرد، میزان تولید این کشور نیز در همین بازه 

زمانی و سال 2019، افت 1۵.3 درصدی داشت.
رشد 28 درصدی تولید فوالد ایران

تولید فوالد خام ایران در 10 ماه نخست امسال میادی 
فوالد  تولیدکنندگان  رسید.  تن  میلیون   23.۸ مرز  به 
 12.6 حدود  میادی،  امسال  نخست  10ماه  در  ایران 
از مدت مشابه سال قبل تولید داشتند.  درصد بیش 
گفتنی است رشد تولید فوالد خام ایران در اکتبر 2020 
انجمن،  این  اولیه  به مرز 2۸درصد رسید. طبق برآورد 
 2 به  میادی  امسال  اکتبر  در  ایران  خام  فوالد  تولید 
رده  در  ایران  درواقع  رسید.  تن  هزار   660 و  میلیون 
کشورهایی قرار دارد که طی ماه های گذشته و با وجود 
از همه گیری ویروس کرونا، توانسته  چالش های ناشی 

روند رو به رشد تولید خود را طبق برنامه حفظ کند.
امیدوار به روند رو به رشد

در  فوالد  مصرف کننده  و  تولیدکننده  بزرگ ترین  چین 
جهان به شمار می رود. بر همین اساس نیز میزان عرضه 
و تقاضا برای فوالد ازسوی این کشور از اهمیت ویژه ای 
مورد  بازار  شرایط  تحلیل  در  همواره  و  است  برخوردار 
توجه قرار دارد. براساس نظر کارشناسان تقاضای چین 
پیش بینی  مثبت  میادی  امسال  پایان  تا  فوالد  برای 
رشد  به  رو  روند  به  باید  اساس  همین  بر  می شود. 
تولید فوالد در این کشور امیدوار بود. دالیل متعددی 
می شود  یاد  تقاضا  رشد  به  رو  روند  این  تداوم  برای 
اختصاص دادن بودجه به  آنها می توان به  ازجمله  که 
فعالیت های زیرساختی اشاره کرد. درواقع دولت چین 
تحت تاثیر  که  را  خود  اقتصاد  که  است  آن  به دنبال 

شده  جدی  آسیب های  متحمل  کرونا،  ویروس  شیوع 
با  که  بود، بهبود ببخشد. چین نخستین کشوری بود 
نیز  روبه رو شد و همین موضوع  کووید 19  همه گیری 
زمینه کاهش رشد صادراتی این کشور را به ویژه در 3 
ماه نخست امسال فراهم کرد. هرچند چین توانست با 
ویروس  این  از همه گیری  ناشی  بر چالش های  سرعت 
رشد  است  تاش  در  کشور  این  بنابراین  بیاید؛  کنار 
اقتصادی خود را در امسال به بیش از 6 درصد برساند 
و در همین حال افتی که طی ماه های نخست امسال 
با آنها روبه رو شده بود را جبران کند. البته همانطور که 
چین  فوالد  تولید  میزان  می شود  مشاهده  نمودار  در 
را  افت محدودی  ماه سپتامبر  به  نسبت  اکتبر  ماه  در 
تجربه کرده است. این کاهش را باید به آغاز فصل های 
سرد سال در این کشور نسبت داد. در چنین شرایطی، 
فعالیت های ساخت وساز در این کشور کاهش می یابد 
و زمینه افت تقاضا برای فوالد را به دنبال دارد. بنابراین 
از ظرفیت تولید فوالد در  طبیعی است که تا حدودی 

این کشور کاسته شود.
کشورهای عضو  در  فوالد  برای  تقاضا  حال،  همین  در 
برآورد  مثبت  نیز  متحده  ایاالت  و  اروپا  اتحادیه 
می شود. این روند رو به رشد به دلیل بازگشت رونق به 

صنعت خودروسازی ایجاد شده است.
خبرهای خوش محرک بازار

بدون تردید کشف واکسن کرونا تاثیر بسزایی بر رشد 
چنین  در  داشت.  خواهد  جهان  در  فوالد  برای  تقاضا 
سریع تر  هرچه  دریافت  امکان  که  کشورهایی  شرایطی 
رکود  شرایط  از  زودتر  دارند،  را  کرونا  ویروس  واکسن 
رشد  روند  به  می توان  و  می شوند  خارج  اقتصادی 
بود.  امیدوار  بیشتر  کشورها  این  در  فوالد  تقاضای 
و  فوالد  بازار  فعاالن  اعتقاد  به  افزود  باید  ادامه  در 
ماه های  طی  خام  فوالد  تولید  حوزه،  این  کارشناسان 
چراکه  می شود،  تقویت  آسیایی  کشورهای  در  آینده 
درنتیجه  و  می رود  بهبود  به  رو  کشورها  این  اقتصاد 

تقاضا برای مصرف این فلز نیز افزایش خواهد یافت.
سخن پایانی

تولیدکننده عضو  کشور  تولید فوالد خام 64  مجموع 
انجمن جهانی فوالد در اکتبر امسال میادی در مقایسه 
با مدت مشابه سال گذشته رشد ۷ درصدی را تجربه 
از شرایط رکود  از کشورها  کرده است؛ درواقع بسیاری 
آمدن بر چالش های ناشی  خارج شده و در حال فائق 
این میان،  از همه گیری ویروس کووید 19 هستند. در 
فعالیت های  برای  دیگری  محرک  کرونا  واکسن  کشف 
فوالد  برای  تقاضا  افزایش  آن  به دنبال  و  اقتصادی 

است؛ بنابراین باید به تداوم این روند امیدوار بود.
 منبع: روزنامه صمت

تولید فوالد
در مدار صعود

فوالد جهان

امام هللادی )علیه السللام( فرمودنللد: فروتنللي آن اسللت كلله بللا مللردم چنللان 
كنللي كلله دوسللت داري بللا تللو چنللان باشللند.
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بللازار فللوالد در سللال 2020 بللا چالش هللای زیللادی 
روبللرو بللود. در ایللن سللال مصللرف فللوالد در دنیللا 
تنللزل پیللدا کللرد ولللی انتظللار مللی رود ایللن رونللد در 
سللال 2021 تغییللر کنللد و مللا شللاهد افزایللش مصللرف 

در سللال جدیللد باشللیم.
در آخریللن روزهللای سللال 2020، سللالی کلله بلله دلیللل 
پاندمللی و بحللران اقتصللادی ناشللی از آن در تاریللخ 
ثبللت می شللود، پیش بینللی در مللورد بللازار محصللوالت 
مختلللف داغ اسللت و بللازار فللوالد هللم از ایللن قاعللده 

مسللتثنی نیسللت.
بلله گللزارش وب سللایت ورلللد اسللتیل در سللال 2020 
تقاضللای فللوالد در دنیللا برابللر بللا 1۷2۵ میلیللون تللن 
بللود کلله 2.4 درصللد کمتللر از سللال 2019 بللود ولللی 
انتظللار مللی رود ایللن وضعیللت در سللال 2021 تغییللر 
کنللد و دنیللا افزایللش 4.1 درصللدی تقاضللا را شللاهد 
ایللن وب سللایت رسللیدن میللزان تقاضللای  باشللد. 
فللوالد دنیللا بلله مللرز 1۷9۵ میلیللون تللن را پیش بینللی 
می کنللد و بللر ایللن بللاور اسللت کلله سللال جدیللد 
تقاضللا بللا سللرعت بسللیار کمللی رشللد خواهللد کللرد 
زیللرا بحللران کرونللا و آسللیب های اقتصللادی ناشللی از 
آن همچنللان در سللال 2021 وجللود خواهللد داشللت و 

نمی تللوان شللرایط عللادی را تجربلله کللرد. طبللق ایللن 
گللزارش در سللال 2021 نللرخ رشللد تقاضللای فللوالد در 
اروپللا بیللش از مناطللق دیگللر خواهللد بللود. پیش بینللی 
می شللود در سللال 2021 تقاضللای فللوالد در کشللورهای 
عضللو اتحادیلله اروپللا 11 درصللد نسللبت بلله سللال 
قبللل رشللد خواهللد کللرد و کشللورهای اروپایللی خللارج 
از اتحادیلله نیللز رشللد 11.9 درصللدی تقاضللا را شللاهد 
خواهنللد بللود. انتظللار مللی رود در سللال 2021 تقاضللای 
 149 اروپللا  اتحادیلله  عضللو  کشللورهای  در  فللوالد 
میلیللون تللن و کشللورهای اروپایللی خللارج از اتحادیلله 

39.3 میلیللون تللن برسللد.
بلله گللزارش ایللن وب سللایت، تقاضللای فللوالد در سللال 
2021 بلله مللرز 40.9 میلیللون تللن می رسللد کلله 6.2 
درصللد بیللش از سللال قبللل خواهللد بللود. در ایللن 
سللال مللا شللاهد رشللد 9.3 درصللدی تقاضللای فللوالد 
در افریقللا، رشللد ۸.2 درصللدی تقاضللا در کشللورهای 
امریللکای جنوبللی و مرکللزی و افزایللش 2.۵ درصللد 

تقاضللا در آسللیا و اقیانوسللیه خواهیللم بللود.
تأثیللر کرونللا روی تقاضللای فللوالد در سللال جللاری 

چقللدر بللود؟
ایللن وب سللایت در مللورد میللزان تقاضللای فللوالد در 
سللال 2020 هللم اطاعاتللی ارائلله داده اسللت. طبللق 
گللزارش ارائلله شللده توسللط ایللن وب سللایت در سللال 
2020 مللا شللاهد افللت 2.4 درصللدی تقاضللای فللوالد 
در دنیللا بودیللم. افللت تقاضللا در خاورمیانلله در ایللن 
سللال باالتریللن نللرخ در دنیللا بللود کلله برابللر بللا 19.۵ 
درصللد بللود. ایللن در حالللی اسللت کلله نللرخ کاهللش 
تقاضللا در آفریقللا در سللال 2020 برابللر بللا 16 درصللد و 
در اتحادیلله اروپللا برابللر بللا 1۵.2 درصللد بللود. در سللال 
2020 تقاضللای فللوالد در کشللورهای امریللکای جنوبللی 

و مرکللزی بالغ بللر 10 درصللد تنللزل پیللدا کللرد و در 
کشللورهای مشللترک المنافع افللت 9 درصللدی میللزان 

تقاضللا را شللاهد خواهیللم بللود.
ایللن وب سللایت در گللزارش خللود نوشللت: »سللال 
2020 سللال سللختی بللرای اقتصللاد دنیللا بللود و بللازار 
فللوالد هللم ایللن بحللران را تجربلله کللرد. افللت تقاضللای 
فللوالد در تمامللی دنیللا تجربلله شللده اسللت ولللی 
کشللورهای درحال توسللعه بیشللترین کاهللش تقاضللا 
را تجربلله کردنللد و تأثیللر همه گیللری روی اقتصللاد ایللن 

کشللورها هللم بیشللتر از کشللورهای صنعتللی بللود.«
نقش چین در بازار فوالد دنیا چشمگیر است.

در  فللوالد  تقاضللای  وضعیللت  وب سللایت  ایللن 
بلله  نیللز  را  درحال توسللعه  و  صنعتللی  کشللورهای 
تفکیللک مللورد بررسللی قللرار داده اسللت. بللر مبنللای این 
گللزارش در سللال 2020 تقاضللای فللوالد در کشللورهای 
صنعتللی 14.4 درصللد تنللزل پیللدا می کنللد درحالی کلله 
در سللال 2021 مللا شللاهد رشللد ۷.9 درصللدی تقاضللا 
خواهیللم بللود امللا در سللال 2020 تقاضللا در کشللورهای 
درحال توسللعه و بازارهللای در حللال گللذار 12.3 درصللد 
تنللزل می یابللد و در سللال بعللد افزایللش 10.6 درصللدی 

تقاضللا را در ایللن منطقلله شللاهد خواهیللم بللود.
البتلله در بررسللی نللرخ رشللد تقاضللا در کشللورهای 
درحال توسللعه، کشللور چیللن در نظللر گرفتلله نشللده 
اسللت زیللرا ایللن کشللور یکللی از بزرگ تریللن کشللورهای 
فعللال در صنعللت فللوالد اسللت و وضعیللت ایللن کشللور 

بلله طللور مجللزا بررسللی می شللود.
تقاضللای   2020 سللال  در  می دهللد  نشللان  آمارهللا 
فللوالد در چیللن ۸ درصللد رشللد کنللد و در سللال 2021 
مللا رشللدی در تقاضللا را تجربلله نخواهیللم کللرد. چیللن 
از کشللورهایی اسللت کلله بحللران کرونللا را بللا کمتریللن 

آسللیب اقتصللادی پشللت سللر گذاشللته اسللت.
بللرای نمایللش بهتللر تأثیللر چیللن در بللازار فللوالد 
دنیللا می توانیللم بلله آمللار ارائلله شللده توسللط ورلللد 
اسللتیل در مللورد تقاضللای فللوالد در سللال 2020 بللا 
درنظرگرفتللن چیللن و یک بللار هللم بللدون درنظرگرفتللن 

چیللن توجلله کللرد.
طبللق ایللن گللزارش در سللال جللاری تقاضللای فللوالد 
تقاضللای فللوالد در دنیللا بللا درنظرگرفتللن چیللن 2.4 
درصللد نسللبت بلله سللال قبللل از آن کمتللر خواهللد بللود 
ولللی اگللر چیللن را از ایللن آمللار حللذف کنیللم، مللا شللاهد 
افللت 13.3 درصللدی تقاضللا خواهیللم بللود. در 2021 
هللم تأثیللر چیللن بسللیار بللارز اسللت. تقاضللای دنیللا در 
سللال 2021 بللا حضللور چیللن در ایللن آمللار 4.1 درصللد 
رشللد خواهللد کللرد ولللی بللدون درنظرگرفتللن چیللن 

افزایشللی 9.4 درصللدی را تجربلله خواهللد کللرد.

 منبع: پایگاه خبری اخبار فوالد

موسسلله اعتبللار سللنجی مللودی در نظرسللنجی جدیللد 
خللود وضعیللت بهتللری را بللرای صنعللت فللوالد جهللان در 

سللال آتللی میللادی پیللش بینللی کللرده اسللت.
بلله گللزارش ایراسللین بلله نقللل از اکونومیللک تایمللز، 
سللال 2020،  پایانللی  مللاه  بلله  شللدن  نزدیللک  بللا 
موسسلله های اعتبللار سللنجی شللروع بلله سللنجش 
وضعیللت بخش هللای مختلللف اقتصللادی کرده انللد و 

بللر همیللن اسللاس موسسلله مللودی پیش بینللی کللرده 
کلله در سللال 2021 صنعللت فللوالد جهللان شللاهد روزهای 

بهتللری خواهللد بللود.
بللر اسللاس پیللش بینللی ایللن موسسلله، بللا توجلله بلله 
اینکلله در ماه هللای اخیللر شللاهد افزایللش تقاضللا بللرای 
فللوالد در کشللورهای مختلللف بوده ایللم، ایللن رونللد 
همچنللان اداملله داشللته و در سللال 2021 نیللز تکللرار 

خواهللد شللد. از سللوی دیگللر بللا پایللان زمسللتان میللزان 
محدودیت هللای کرونایللی بللار دیگللر کاهللش می یابللد و 
ایللن می توانللد موجللب افزایللش فعالیت هللای صنعتللی 
در جهللان و در نتیجلله رونللق فعالیللت شللرکت های فللوالد 
شللود. همچنیللن از سللرگیری پروژه هللای زیللر سللاختی 

نیللز بلله ایللن موضللوع کمللک می کنللد.
 منبع: ایراسین

مصرف فوالد
در سال ۲0۲1 

رشد می کند

پیش بینی وضعیت صنعت فوالد جهان در سال 2021
براساس جدیدترین گزارش موسسه اعتبارسنجی مودی؛

فوالد جهان

امام حسن عسکری )علیه السام( فرمودند: عبادت به بسيار روزه گرفتن و 
نماز خواندن نيست، همانا عبادت بسيار انديشه ورزي در امر خداست.
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معللاون امللور اقتصللادی وزارت تعللاون، کار و رفاه اجتماعی 
گفللت: شللرکت صبللا فللوالد خلیللج فللارس بللا اداملله رونللد 
کنونللی و تللا پایللان امسللال به ظرفیت اسللمی سللاالنه یک 
و نیللم میلیللون تللن دسللت خواهللد یافللت. حجللت اللله 
میرزایللی در بازدیللد از اراضللی طللرح توسللعه صبللا فللوالد 
خلیللج فللارس اظهللار داشللت: ایللن شللرکت در سلله ماهه 
اخیللر میللزان تولیللد خللود را افزون بللر 2 برابللر افزایللش 
داده و میللزان تولیللد در ایللن مجموعلله از 40 هللزار ُتللن 
بلله بیللش از ۸0 هللزار ُتللن رسللیده اسللت. وی اداملله داد: 
ایللن طللرح سلله سللاله بللرآورد شللده و در بخشللی از زمیللن 
ایللن شللرکت کلله بلله مسللاحت 413 هکتللار اسللت در 
2 مرحللله بریکللت گللرم و مرحللله توسللعه پیش بینی شللده 
اسللت. معللاون  امللور اقتصللادی وزارت تعللاون،کار و رفللاه 
اجتماعللی اظهارداشللت: محصللول نهایللی تولیللد "نللورد" 
خواهللد بللود و در مجمللوع چهللار و نیللم میلیللون ُتللن 
)4,۵ میلیللون ُتللن( محصللول نهایللی اسللت کلله شللامل 
۵00 هللزار ُتللن میلگللرد صنعتللی یللک میلیللون ُتللن مقاطع 
عریللض و سلله میلیللون ُتللن ورق نللورد گللرم می شللود. 
میرزایللی یللاد آور شللد: در مجمللوع پللس از پایللان عملیات 
اجرایللی سللاخت و راه انللدازی 1۵ هللزار نفللر بلله صللورت 
مسللتقیم و 90 هللزار نفللر بلله صللورت غیرمسللتقیم جللذب 
و مشللغول بللکار می شللوند کلله بللرای ایللن طرح هللا 

1/2 میلیللارد یللورو  سللرمایه گللذاری شللده اسللت.                                      
                                                                      منبع: ایرنا

مدیرعامللل فللوالد هرمللزگان ضمللن تشللریح عملکردهللای 
ایللن شللرکت بللرای صیانللت از سللامت پرسللنل در وضعیت 
شللیوع کرونللا، بیللان داشللت: بلله دلیللل رعایللت تمامللی 
پروتکل هللای بهداشللتی شللاهد کاهللش تولیللد در فللوالد 
هرمللزگان نبوده ایللم. فللرزاد ارزانللی مدیرعامللل شللرکت 
فللوالد هرمللزگان گفللت: هللدف مللا و هملله کارکنللان فللوالد 
هرمللزگان جهللش تولیللد و دسللتیابی بلله رکللورد تولیللد 
سللالیانه بللا تولیللد یک میلیللون و ۵00 هللزار تن فللوالد خام 
اسللت کلله بللرای تحقللق آن تمللام تللاش خللود را بلله کار 
خواهیللم بسللت. وی بللا اشللاره به نقللش فوالد هرمللزگان در 
امللر اشللتغال زایی در اسللتان، تعللداد نیروی انسللانی شللاغل 
در شللرکت را یللک هللزار و ۵32 نفللر اعللام کللرد و افللزود: دو 
هللزار و صللد نفللر نیللز بلله عنللوان نیللروی پیمانللکار در فللوالد 
هرمللزگان مشللغول بلله کار هسللتند. مدیرعامللل فللوالد 
هرمللزگان در بخللش دیگللری از سللخنان خللود بللا اشللاره بلله 
پروژه هللای در دسللت اقللدام ایللن شللرکت، گفللت: بللا 
حمایت هللای فللوالد مبارکلله مقللرر شللد کلله ظرفیللت فللوالد 
هرمللزگان در زیللر سللقف موجللود از 1.۵ میلیون به 2 میلیون 
تللن افزایللش یابللد کلله عملیللات افزایللش ظرفیللت، از 1.۵ 
بلله 2 میلیللون تللن آن در حللال انجللام اسللت. وی افللزود: 
ضمللن اینکلله احللداث یللک خللط نللورد ورق عریللض )پلیللت 
میللل( و همچنیللن احللداث یللک واحللد احیللا مسللتقیم به 
ظرفیللت 900 هللزار تللن نیز در دسللتور کار شللرکت قرارگرفته 
است.                                                 منبع: خبرگزاری موج

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

حفظ روند تولید فوالد هرمزگان با 
وجود شیوع ویروس کرونا

مدیرعامللل منطقلله ویللژه اقتصللادی خلیللج فللارس اعام 
کللرد: مجمللوع اعتبللار مللورد نیللاز بللرای راه انللدازی و اجرای 
پروژه هللای متنللوع منطقلله ویللژه اقتصللادی صنایللع 
معدنللی و فلللزی خلیللج فللارس طللی امسللال رقمللی بالللغ 
بللر یللک هللزار و 200 میلیللارد ریللال پیش بینللی شللده 
اسللت. بلله گللزارش روابللط عمومللی ایمیللدرو، حسللن 
خلللج طهرانللی افللزود: اگللر ایللن بودجلله بلله مللوارد اشللاره  
شللده  اختصللاص یابللد، جهللش چشللمگیری در تکمیللل 

زیرسللاخت های مللورد نیللاز رقللم خواهللد خللورد.
وی گفللت: یکللی از مهم تریللن زیرسللاخت های منطقلله 
ویللژه خلیللج فللارس بللرای صللادرات و ورود مللواد معدنللی 
مللورد نیللاز شللرکت ها و سللرمایه گذاران، پللل دسترسللی 
و اسللکله منطقلله اسللت کلله بللرای تعمیللر و نگهللداری 
آن در سللال جللاری بالللغ بللر 300 میلیللارد ریللال بودجلله 
در نظللر گرفتلله شللده اسللت. مدیرعامللل منطقلله ویللژه 
اقتصللادی خلیللج فللارس خاطرنشللان کللرد: بللر اسللاس 
سللند چشللم انداز 1404، دسللتیابی بلله ظرفیللت ۵۵ 
میلیللون تللن فللوالد در کشللور پیش بینللی شللده اسللت 
کلله منطقلله ویللژه خلیللج فللارس در راسللتای تحقللق ایللن 
هللدف، از سللوی دولللت موظللف بلله پیگیللری و تکمیللل 
طرح هللای تامیللن زیرسللاخت منطقلله ویللژه شللده اسللت.
   منبع: ایمیدرو

پیگیری منطقه ویژه خلیج فارس 
برای تکمیل زیرساخت ها

از  خلیج فللارس  سللتاره  نفللت  شللرکت  مدیرعامللل 
بزرگ تریللن عرضلله ی تاریللخ بللورس انللرژی توسللط 
ایللن غللول پاالیشللی خبللر داد و گفللت: بللا تأمیللن 

خللوراک صنایللع پایین دسللتی بلله جهللش تولیللد در 
کشللور کمللک خواهیللم کللرد.

بلله گللزارش روابللط عمومللی شللرکت نفللت سللتاره 
خلیج فللارس، »محمدعلللی دادور« در تشللریح خبللر 
انللرژی  ایللن شللرکت در بللورس  عرضلله ی تاریخللی 
بیللان داشللت: شللرکت نفللت سللتاره خلیج فللارس بلله 
عنللوان بزرگ تریللن پاالیشللگاه میعانللات گازی جهللان 

بلله سللبب مقیللاس تولیللد و تنللوع فللرآورده، نقشللی 
تعییللن کننللده در بللازار دارد و بللا عرضلله ی 140 هللزار 
متریک-تللن نفتللای سللبک توانسللتیم روزی تاریخللی را 

در بللورس کشللور رقللم بزنیللم.
وی افللزود: تللا بلله حللال ایللن حجللم از فللرآورده در 
رینللگ داخلللی بلله فللروش نرسللیده بللود و امیدواریللم 
همچنللان شللاهد درخشللش سللتاره خلیج فللارس در 

آسللمان پاالیشللی کشللور باشللیم.
مدیرعامللل شللرکت نفللت سللتاره خلیج فللارس اداملله 
داد: ایللن عرضلله ی تاریخللی در راسللتای عمللل بلله 
منویللات مقللام معظللم رهبللری )مللد ظللله العالللی( 
مبنللی بللر ایجللاد ارزش افللزوده ی بیشللتر و جلوگیللری از 
خللام فروشللی صللورت پذیرفللت چللرا کلله نفتللای سللبک 
خللوراک پتروشللیمی های کشللور اسللت و می توانللد 
بللا تأمیللن خللوراک صنایللع پایین دسللتی بلله جهللش 

تولیللد در کشللور کمللک کنللد.
وی در پایللان ابللراز داشللت: شللرکت نفللت سللتاره 
در  راهبللردی  جایگاهللی  هم اکنللون  خلیج فللارس 
تللوازن انللرژی کشللور و منطقلله ایفللا می کنللد و مللا 
ایللن وعللده را بلله مللردم شللریف ایللران می دهیللم 
کلله علی رغللم ایجللاد شللرایط ویللژه بلله سللبب شللیوع 
ویللروس کرونللا، از تمللام ظرفیت هللا بللرای ایجللاد 

جهللش در تولیللد اسللتفاده کنیللم.

صنایع همجوار

امللام علللی )علیلله السللام( فرمودنللد: راسللتگويى موجللب نجللات اسللت و 
دروغگويللى سللبب رسللوايى اسللت.

بزرگ ترین عرضه ی تاریخ بورس 
انرژی کشور توسط  پاالیشگاه 

نفت ستاره خلیج فارس
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مجمللع عمومللی عللادی سللاالنه شللرکت فللوالد کاوه 
جنللوب کیش)سللهامی عللام( بللرای دوره مالللی منتهللی بلله 
29 اسللفندماه 139۸، تقسللیم 320ریللال سللود بلله ازای 

هللر سللهم را تصویللب کللرد.
بلله گللزارش روابللط عمومللی شللرکت فللوالد کاوه جنللوب 
شللرکت  سللالیانه  عللادی  عمومللی  مجمللع  کیللش، 
فللوالد کاوه جنللوب کیش)سللهامی عللام( بللا رعایللت 
پروتکل هللای بهداشللتی اباغللی از سللوی سللتاد ملللی 
مقابللله بللا بیمللاری کرونا روز چهارشللنبه 2۵ تیرمللاه 1399 
در حالللی برگللزار شللد کلله این مراسللم بصللورت زنللده نیز از 
طریللق سللایت شللرکت بللرای سللهامداران پخش می شللد.
پللس از قرائللت قللرآن، سللرود ملللی و خیرمقللدم مجللری، 
در ابتللدای مراسللم مهنللدس »عبدالمجیللد شللریفی« 
بلله عنللوان رئیللس مجمللع عمومللی شللرکت فللوالد کاوه 
جنللوب کیللش انتخللاب شللد. پللس از آن وی از اعضللای 
هیللأت رییسلله مجمللع جهللت حضللور در جایللگاه دعللوت 
کرد.رئیللس مجمللع رأس سللاعت 14 بللا اشللاره بلله 
حضللور ۸1.4 درصللدی سللهامداران و امللکان مشللاهده 
ایللن مراسللم بلله صللورت پخللش زنللده، رسللمیت جلسلله 
دهاقیللن«  »علللی  مهنللدس  کللرد.  اعللام  را  مجمللع 
مدیرعامللل شللرکت فللوالد کاوه جنللوب کیللش بللا ارائلله 
گللزارش عملکللرد هیللأت مدیللره بللرای دوره مالللی منتهللی 
بلله 29 اسللفندماه 139۸ اظهار داشللت: شللرکت در سللال 
139۸ رکوردهللای متعللددی را در حللوزه تولیللد، فللروش 
و صللادرات بلله ثبللت رسللانده اسللت. فللاز 2 فوالدسللازی 
بللا ظرفیللت 1.2 میلیللون تللن و پللروژه آبشللیرین کللن در 
شللش ماهلله نخسللت سللال 1399 راه انللدازی خواهللد 
شللد. وی در اداملله گللزارش هیللأت مدیره شللرکت تصریح 
کللرد: سللال 1399 از سللوی مقللام معظللم رهبللری مدظللله 
العالللی بلله عنللوان سللال »جهللش تولیللد« نامگللذاری 
شللده و ایللن شللرکت نیللز تللاش دارد بللا راه انللدازی فللاز 
2 و افزایللش ظرفیللت تولیللد شللمش بلله 2.4 میلیللون 
تللن، مدیریللت هزینه هللا، افزایللش بهللره وری و اسللتمرار 
صللادرات، جایللگاه شللرکت را بلله عنللوان یللک مجموعلله 

فوالدسللاز موثللر در کشللور و منطقلله ارتقللا دهللد.
دستاوردهای سال 1398

افزایللش 1۵ درصللدی مقللدار تولیللد شللمش نسللبت بلله 
سللال 139۷ )11۵6 هزارتللن در مقایسلله بللا 1009 هزارتللن(
افزایللش 23 درصللدی مقللدار صللادرات شللمش نسللبت 
بلله مللدت مشللابه سللال 139۷ ) ۸91 هللزار تللن در 

مقایسلله بللا ۷2۷ هزارتللن(

افزایللش 29 درصللدی مقللدار فللروش شللمش داخلللی 
نسللبت بلله سللال 139۷ )312 هللزار تللن در مقایسلله بللا 

242 هزارتللن(
افزایللش ۵۷ درصللدی درآمللد عملیاتللی شللرکت نسللبت 
بلله سللال 139۷ )1۸9ر۵3 میلیللارد ریللال در مقایسلله بللا 

۸23ر33 میلیللارد ریللال(
کسللب سللهم 1۸ درصللدی صللادرات شللمش فللوالدی 

کشللور
کسب سهم ۷ درصدی تولید بیلت کشور

پیشللرفت فیزیکللی ۸3،43 درصللدی پللروژه فللاز 2 فللوالد 
سللازی )پیشللرفت فیزیکللی 20،2۸ درصللدی فللاز 2 فللوالد 

سللازی طللی سللال 139۸(
نقاط قوت و مزیت های رقابتی شرکت

پروژه محور بودن
صادرات محور بودن

تولید محصوالت با کیفیت باال
بلله روز بللودن تجهیللزات کارخانلله و بهللره منللدی از دانللش 

فنللی روز
ریللزی،  برناملله  در  مدیریللت  بللاالی  تللوان  داشللتن 

کنتللرل و  هدایللت  نظللارت،  اجللرا،  سللازماندهی، 
MIS-is SUITE استقرار کامل سیستم یکپارچه

)S.O.C( استقرار سامانه عملیات امنیت سایبری
برخورداری از نیروهای جوان و با انگیزه

افتخارات سال 1398
کسللب مقللام نخسللت صللادرات بیللن شللرکتهای بنیللاد 

مسللتضعفان
کسللب رتبلله ۵6 در میللان 100 شللرکت برتللر از نظللر میللزان 
فللروش/ درآمللد سللال 139۷ ) بللر اسللاس نتایج بیسللت و 

)IMI-100 دومیللن سللال رتبلله بنللدی
کسللب رتبلله 6 در میللان 34 شللرکت فعللال در گللروه 
فلللزات اساسللی از نظللر میللزان فللروش/ درآمللد سللال 
139۷ )بللر اسللاس نتایللج بیسللت و دومیللن سللال 

)IMI-100 رتبلله بنللدی
جللزو 10 شللرکت پیشللرو در رتبلله بنللدی سللال 139۸ )بللر 
)IMI-100 اسللاس نتایلللج بیسللت و دومین سللال رتبه بندی
تحقللق بیللش از 96 درصللدی ظرفیللت اسللمی طللی 
در  شللمش  تللن  هللزار   11۵6 )تولیللد   139۸ سللال 

مقایسلله بللا ظرفیللت اسللمی 1200 هللزار تللن(
دریافللت تندیللس طایللی و لللوح زریللن واحللد نمونلله 

صنعتللی کشللور
واحد نمونه صنعتی استان هرمزگان

صللادر کننللده نمونلله اسللتان هرمللزگان بللرای دومیللن 
سللال پیاپللی

دریافللت تندیللس شللرکت ارزش آفریللن در جشللنواره 
ملللی حاتللم )حمایللت از تولیللد ملللی(

کسللب تقدیرناملله سلله سللتاره جایللزه ملللی تعالللی 
سللازمانی

جایگاه شرکت SKS در کشور
مهنللدس دهاقیللن بللا ارایلله آمللاری در خصللوص وضعیت 
تولیللد فللوالد در جهللان و ایللران، بلله جایللگاه شللرکت 
SKS اشللاره کللرد و گفللت: شللرکت فللوالد کاوه جنللوب 
کیللش در سللال 9۸، بللا تولیللد یللک میلیللون و 1۵6هللزار 
تللن بیلللت سللهم ۷درصللدی از کل تولیللد بیلللت و بلللوم 
کشللور را بلله دسللت آورد کلله معللادل 96درصللد ظرفیللت 
اسللمی ایللن شللرکت اسللت و همچنیللن بللا صللادرات 
۸91هللزار تللن بیلللت، دارای سللهمی 1۸درصللدی از کل 
صللادرات ایللن محصللول در کشللور طللی سللال گذشللته 

بللوده اسللت. 
وی رشللد تولیللد بیلللت ایللن شللرکت طللی سللال های 96، 
9۷ و 9۸ را بلله ترتیللب 4۷، 10 و 1۵درصللد اعللام کللرد 
و افللزود: رونللد فللروش بیلللت نیللز از 969هللزار تللن در 
سللال 9۷ بلله یللک میلیللون و 203هللزار تللن در سللال 
9۸ افزایللش یافتلله اسللت. از ایللن رقللم فللروش سللال 
9۸، سللهم صللادرات ۷4درصللد معللادل ۸91هللزار تللن 
بللوده و 312 هللزار تللن نیللز در بللازار داخلللی عرضلله شللده 
اسللت. مدیرعامللل شللرکت فللوالد کاوه جنللوب کیللش 
گفللت: ایللن شللرکت در سللال 9۷، 601میلیللار تومللان 
سللود خالللص داشللته اسللت کلله ایللن رقللم بللا افزایللش 
64درصللدی در سللال 9۸ بلله 9۷2میلیللارد تومان رسللیده 
اسللت. همچنیللن عملکللرد سللرمایه گللذاری پروژه هللای 
ایللن شللرکت)فاز 2 فوالدسللازی، آبرسللانی و تاسیسللات 
جانبللی( بیللش از ۵00میلیللارد تومللان بللوده اسللت کلله 
۷۸درصللد آن بلله پللروژه فللاز 2 اختصللاص یافتلله اسللت. 
بیللش از 9۷درصللد هزینه هللای انجللام شللده معللادل 
4۸9میلیللارد تومللان از محللل منابللع داخلللی شللرکت 

تامیللن شللده اسللت.
تشریح برنامه های سال 99

تولید 1,۷۸۷,۵00 تن آهن اسفنجی
راه اندازی فاز 2 فوالدسازی )در وضعیت ذوب آزمایشی(

تولید 1.430.000 تن شمش
و  تولید  بهره وری  و  کیفیت  افزایش  ریزی جهت  برنامه 

كاهش ضایعات به منظور کاهش بهای تمام شده تولید

تصويب سود 3۲0ريالی به ازای هر سهم در مجمع عمومی فوالد کاوه جنوب کيش )سهامی عام(

گزارش خبری

امللام رضللا )علیه السللام( فرمودنللد: دوسللت  هركللس  عقللل  او و دشللمنش  
جهللل  اوسللت.
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آمللوزش هوشللمند بلله منظللور افزایللش مهارت هللا و بهللره 
وری نیروی انسللانی

 IT بهبللود مسللتمر سیسللتم های مکانیزه و تللاش در حللوزه
بلله منظللور ارتقاء سللطح کیفللی اطاعات

افزایللش ظرفیللت تولیللد واحللد احیللاء بلله روش تزریللق 
اکسللیژن بلله کوره هللا

پیگیری به منظور تکمیل زنجیره ارزشی فوالد
بهره برداری از ظرفیت های ایجاد شده در شرکت

توسعه بازارهای صادراتی
وضعیت پروژه های توسعه

در اداملله این مراسللم، مهنللدس »حمیدرضا سلماسللی« 
عضللو هیللأت مدیللره و معللاون طللرح و توسللعه شللرکت 
فللوالد کاوه جنللوب کیللش، ضمللن تشللکر از تللاش 
شللبانه روزی نیروهللای پللروژه و بهللره بللردار از اجللرای 
پروژه هللا بللا تکیلله بللر تللوان داخلللی و بللدون حضللور 
کارشناسللان خارجللی سللخن بلله میللان آورد و به تشللریح 
پیشللرفت  پرداخللت:  پروژه هللا  وضعیللت  آخریللن 
فیزیکللی فللاز 2 فوالدسللازی تللا پایللان سللال 139۸، 
بلله ۸3.43 درصللد رسللید و طللی چهارماهلله نخسللت 
سللال 1399 نیللز بللا ثبللت پیشللرفت 4.4درصللدی، رقللم 
تجمیعللی پیشللرفت فیزیکللی پللروژه ۸۷.۸۷ درصللد 
اسللت.  وی گفللت: در 2۵ اردیبهشللت مللاه سللال 1399 
کللوره قللوس الکتریکللی راه انللدازی و اولیللن ذوب نیللز 
در تاریللخ 9 تیرمللاه انجللام شللد. بللا نصللب و راه انللدازی 
کللوره پاتیلللی تاکنللون 2۵ ذوب بللا موفقیللت بلله ثبللت 
رسللیده و سیسللتم غبارگیللر نیللز در مللدار قللرار گرفتلله 
اسللت. از سللوی دیگللر سیسللتم حمللل مللواد نیللز نصللب 
و راه انللدازی شللده و بللا پایللان نصللب تجهیللزات، 
واحللد ریختلله گللری)CCM( در مرحللله پایانللی راه انللدازی 

اسللت.
مهنللدس سلماسللی در خصللوص پروژه هللای تامیللن، 
تصفیلله و توزیللع آب نیللز خاطرنشللان کللرد: تللا پایللان 
سللال 1394، اجللرای خطللوط انتقللال و آب شللیرین کللن 
ROIII و ROIV، بللا ظرفیللت 1۵هللزار مترمکعللب عملیاتللی 
شللده بللود کلله پمللپ برداشللت آب از دریللا بلله ظرفیللت 
6هللزار و 600 متللر مکعللب در سللاعت راه انللدازی و 
آب شللیرینکن ROV بلله ظرفیت10هللزار متللر مکعللب 
در خردادمللاه 1399، نیللز در مللدار قللرار گرفللت و هللم 
اکنللون شللیرین سللازی 2۵هللزار متللر مکعللب در شللبانه 

روز انجللام می شللود.
همچنیللن آب شللیرین کللن 30هللزار مترمکعبللی نیللز 
آمللاده بهللره بللرداری اسللت.وی بللا تشللریح آخریللن 
وضعیللت پروژه هللای زیرسللاختی نیللز گفللت: پللروژه 
توسللعه پسللت بللرق 230/33کیلللووات GIS جهللت 
تغذیلله فللاز2 فوالدسللازی در تیرمللاه 1399 مللورد بهللره 
بللرداری قللرار گرفتلله و هللم اکنللون وظیفلله تغذیلله کوره 
فللاز 2 را بللر عهللده دارد. همچنیللن احللداث تصفیلله 
خانه هللا جهللت تصفیلله پسللاب کارخانلله فوالدسللازی 
و احیللاء بللا ظرفیللت تصفیلله 130 متللر مکعللب در 
سللاعت در مراحللل پایانللی و آمللاده راه انللدازی اسللت. 
گللزارش توسللط حسللابرس قانونللی شللرکت ارائلله شللد و 
سللپس سللواالت بصللورت آنایللن توسللط سللهامداران 
در خصللوص الکتللرود، بازارهللای صادراتللی  و. . .  مطللرح 
توسللط مسللئولین شللرکت  پاسللخگویی  از  پللس  و 

حسللاب های شللرکت مللورد تاییللد قللرار گرفللت.
بللر ایللن اسللاس مجمللع عمومللی سللالیانه شللرکت، 
را  سللهم  هللر  ازای  بلله  سللود  ریللال   320 تقسللیم 

کللرد. تصویللب 

گزارش خبری

امللام حسللين )علیه السللام( فرمودنللد: هركلله گرفتللارى مؤمنللى را برطللرف 
كنللد، خداونللد گرفتاريهللاى دنيللا و آخرتللش را برطللرف مى كنللد.
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تکنولوژی جدید مورد استفاده در 
سقف کوره های قوس الکتریکی 

Spray-Cooled  EAF Roof
سیسللتم های خنللک کاری موجللود در سللقف کوره هللای قللوس الکتریکللی عمومللًا از 
نللوع Pressurized Tubular  می باشللند. در ایللن نللوع سللقف ها پنل هللای سللاخته 
شللده از لوله هللای فللوالدی در کنللار هللم مونتللاژ شللده اسللت. رعایللت فواصللل دقیللق 
بیللن پانل هللا جهللت انبسللاط و انقبللاض در حیللن تولیللد، توزیللع متناسللب آب در 
پنل هللا، اسللتحکام اتصللاالت هللر پنللل بلله منظللور بهبللود فرآیندهللای تولیللدی کللوره 

و بهینلله سللازی تولیللد سللرباره پفکللی ضللروری اسللت.
افزایللش سللاعات کارکللرد سللقف کللوره قللوس الکتریکللی و سللرعت تعویللض و تعمیللر 
آن یکللی از مللوارد مؤثللر در انتخللاب سللقف کللوره می باشللد. لللذا تکنولوژی هللای 
جدیللد بلله منظللور کاهللش هزینلله بللاالی تولیللد ایللن نللوع سللقف، کاهللش زمللان 
و هزینلله تعمیللرات، امللکان تعمیللر آن هللا در موقعیللت نصللب شللده بللر روی کللوره، 
کاهللش احتمللال وقللوع نشللتی آب بللا توجلله بلله حجللم بللاالی جریللان آب در 
لوله هللای متعللدد، اسللتفاده از تکنولوژی هللای جدیللد در سللقف کللوره قللوس مللورد 

توجلله قللرار گرفتلله اسللت.
بلله طللور کلللی تجهیزاتللی کلله از فللن آوری Spray-Cooling بهللره منللد هسللتند 
جایگزیللن مطمئنللی نسللبت بلله سللایر تجهیزاتللی اندکلله تحللت تنش هللای حرارتللی 
شللدید از سیسللتم Water-Cooling اسللتفاده می کننللد. ایللن فللن آوری جدیللد 
کلله در آن آب بللا فشللار کللم، بللدون امللکان تبخیللر منجللر بلله خنللک کاری تجهیللزات 
 EAF،( می گللردد، در گسللتره وسللیعی از تجهیللزات مرتبللط بللا کوره هللای تولیللد فللوالد
LMF، BOF( مللورد اسللتفاده قللرار گرفتلله اسللت. یکللی از مللوارد اسللتفاده در سللقف 
کوره هللای قللوس الکتریکللی اسللت. در ایللن فللن آوری چنللد Header آب بلله همللراه 
نازل هللای مربوطلله در فواصللل مشللخص بللا ایجللاد الیلله نازکللی از آب بللر روی سللطح 
فلللزی، خنللک کاری سللقف کللوره را برعهللده داشللته و نیللز تنظیللم میللزان پاشللش آب 
هللر ناحیلله بللر اسللاس بللار حرارتللی وارده بللر آن امللکان پذیللر اسللت. تصویللر شللماره 1 

جزئیللات نحللوه قرارگیللری قطعللات مذکللور را نشللان می دهللد.
 

تصویر شماره Header Spray -1  به همراه نازل های مربوطه

عاوه بللر سللقف کللوره امللکان اسللتفاده از ایللن تکنولللوژی در Elbow مربوطلله نیللز 
فراهللم شللده اسللت. همانطللور کلله در تصویللر شللماره 2 مشللخص اسللت. در کللوره 
6۵ تنللی Walsin Lihwa در تایللوان از ایللن تکنولللوژی در سللقف و Elbow کللوره 

اسللتفاده شللده اسللت.

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

مزایای استفاده از تکنولوژی جدید

 تجهیللزات Spray Cooling در فشللار اتمسللفر کار می کننللد، بللا توجلله بلله عللدم نیللاز 
بلله پمپللاژ آب در سراسللر منطقلله خنللک کاری انللرژی پمپللاژ مللورد نیللاز سیسللتم بلله 
شللدت کاهللش یافتلله و کاهللش احتمللال نشللت آب بللا توجلله عللدم وجللود آب 
فشللار بللاال و بلله تبللع آن کاهللش خطللر انفجللار، عملکللردی قابللل اطمینللان و عمللر 

طوالنللی تجهیللز را فراهللم می کنللد.

 نیرو هللای وارد شللده بللر Gantry کللوره و بیرینللگ مربوطلله کمتللر بللوده و عمللر 
تجهیللزات باالتللر خواهللد رفللت.

 Pressurized مصللرف آب بلله ازای میللزان خنللک کاری یکسللان در مقایسلله بللا طللرح 
Tubular کمتللر خواهللد بللود.

 امللکان ترمیللم سللریع کلیلله آسللیب های جزئللی ) نشللتی( بلله دلیللل امللکان 
دسترسللی آسللان بلله هملله قسللمتهای سللقف بللا اسللتفاده از دریچه هللای تعبیلله 

شللده بللر روی آن منجللر بلله کاهللش زمللان Power-Off می شللود.

 نفللوذ هللوا بلله داخللل کللوره بلله حداقللل رسللیده و در نتیجلله بللا کنتللرل بهتللر 
جریللان گاز امللکان کنتللرلPost combustion  را فراهللم مللی آورد.

 

Spray-Cooling  تصویر شماره 3- نمونه سقف ساخته شده با تکنولوژی

Spray-Cooling  شرکت های ارائه دهنده تکنولوژی
Badisch-Stahl -www.bse-kehl.de  شرکت 

Systems Spray-Cooled -https://spraycooled.tsg.bz  شرکت 
Spray-Cooling نمونه های اجرا شده سقف کوره با سیستم

  Arkansas   شرکت تولید فوالد 
Ovako Hofors شرکت تولید فوالد 

Walsin Lihwa -Taiwan شرکت تولید فوالد 

منابع و مآخذ:

www.bse-kehl.de
http://www.bat-kehl.de/bsw

رصللد  تکنلوللوژی در صنعت فوالد

 حمید فرهادی: کارشناس واحد تحقیق و توسعه

مقاله علمی

امام حسلن عسلکری )علیه السلام( فرمودند: چقدر زشلت اسلت برای مؤمن 
کله دلبسلتگی به چیزی داشلته باشلد کله موجب خلواری و ذلّت او شلود.
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در واحدهللای تولیللد آهللن اسللفنجی، گندللله آهللن بلله داخللل کللوره احیللا مسللتقیم 
شللارژ شللده و بللا حرکللت بلله  سللمت پاییللن و تمللاس بللا گاز احیللا کننللده، هنللگام بللا 
انجللام واکنش هللای احیایللی دمللای آن نیللز افزایللش می یابللد و در نهایللت گندللله بلله 

آهللن اسللفنجی تبدیللل می شللود.
آهللن اسللفنجی در قسللمت پاییللن کللوره توسللط دمللش گاز خنثللی تللا دمللای محیللط 
خنللک می شللود و پللس از تخلیلله بلله سللیلوهای ذخیللره منتقللل شللده و بلله واحللد 
فوالدسللازی جهللت شللارژ در کللوره قللوس الکتریکللی )EAF( شللارژ می شللود. محصللول 
خروجللی کللوره احیللای مسللتقیم را می تللوان بلله سلله صللورت مختلللف جهللت شللارژ 

کللوره قللوس الکتریکللی مللورد اسللتفاده قللرار داد:
 اکثللر کوره هللای احیللای مسللتقیم بللرای تولیللد آهللن اسللفنجی سللرد طراحللی 
شللده اند. در ایللن کوره هللا، آهللن اسللفنجی تولیللد شللده در قسللمت پایینللی کللوره 
تللا دمللای ۵0 درجلله سللانتی گراد سللرد شللده و در سللیلو های تحللت گاز خنثللی ذخیللره 
می شللود. آهللن اسللفنجی سللرد قابلیللت فعال شللوندگی دارد و نگهللداری آن نیازمنللد 

رعایللت الزامللات و نللکات ایمنللی مناسللب می باشللد.
 آهللن بریکللت  شللده گللرم )HBI(: آهللن اسللفنجی تولیللد شللده در کللوره احیللا بللدون 
خنللک شللدن، در دمللای ۷00 درجلله سللانتی گراد از کللوره خللارج شللده ودر دسللتگاه 
بریکللت سللازی، تحللت فشللار بلله ابعللاد حللدود 40×۵۵×120 میلی متللر تبدیللل 
می شللود. بریکللت گللرم ۵0 درصللد فشللرده تر از آهللن اسللفنجی سللرد اسللت، بنابرایللن 
تمایللل بلله اکسللید شللدن بریکللت گللرم بسللیار کمتللر از آهللن اسللفنجی سللرد اسللت. 
ایللن مسللئله قابلیللت انبللار کللردن بریکللت گللرم را در فضللای آزاد، بللدون در نظللر گرفتللن 

شللرایط خللاص بللرای آن ایجللاد می کنللد.
 آهللن اسللفنجی داغ )HDRI(: ایللن محصللول بللدون خنللک شللدن، در دمللای ۷00 
درجلله سللانتی گراد از کللوره احیللا خللارج شللده و مسللتقیمًا بلله کللوره قللوس الکتریکللی 
واحللد فوالدسللازی منتقللل می شللود. ایللن فرآینللد بلله شللارژ داغ معللروف اسللت.
مهم تریللن مسللئله در شللارژ داغ، انتقللال آهللن اسللفنجی در دمللای بللاال از کللوره احیللا 
بلله واحللد فوالدسللازی اسللت. مشللکل ایللن فرآینللد فقللط دمللای بللاالی آهللن اسللفنجی 
نیسللت، بلکلله اکسللید شللدن آهللن اسللفنجی داغ و جلوگیللری از خودسللوزی آن 

مسللئله ای اسللت کلله بایللد مللورد توجلله قللرار گیللرد.
همزمللان بللا پیشللرفت تکنولوژی هللای جدیللد، حللذف مرحللله خنللک شللدن DRI و 
شللارژ داغ آن از کللوره احیللای مسللتقیم بلله کللوره قللوس الکتریکللی در دسللتور کار 
کارخانه هللای فوالدسللازی قللرار گرفتلله اسللت، ایللن امللر سللبب کاهللش موفللق آمیللز 
مصللرف انللرژی الکتریکللی و مصللرف الکتللرود و نسللوز کللوره قللوس الکتریکللی شللده و 

نهایتللاٌ راندمللان تولیللد واحللد فوالدسللازی را افزایللش داده اسللت.
بللا انتقللال DRI بلله کللوره قللوس الکتریکللی در دمللای 600 تللا ۷00 درجلله سللانتی گراد، 
انللرژی الکتریکللی مللورد نیللاز بللرای گللرم کللردن مجللدد آهللن اسللفنجی حللذف می شللود، 
زمللان الزم بللرای بارگیللری و تخلیلله نیللز کاهللش پیللدا میکنللد، و نهایتللا اثللر مسللتقیم 

در کاهللش مصللرف مللواد نسللوز و مصللرف الکتللرود خواهللد داشللت.

بلله  منظللور اسللتفاده از آهللن اسللفنجی در دمللای بللاال، بایللد عواملللی همچون مللوارد فنی 
مربللوط بلله واحللد احیللای مسللتقیم و امللکان اضافلله کللردن تجهیللزات شللارژ داغ بلله کوره 
قللوس الکتریکللی، قابلیللت دریافللت شللارژ گللرم و اضافلله شللدن تجهیللزات مربوطلله قبل 
از کللوره قللوس مللورد بررسللی قللرار گیرنللد.  عاوه بللر ایللن نللرخ تولیللد باالتللر کللوره قللوس 

نیللاز بلله در نظللر گرفتللن ظرفیت مناسللب ماشللین ریختلله گللری دارد. 
مزایــای بکارگیــری روش شــارژ DRI در دمــای بــاال )شــارژ داغ آهــن اســفنجی( بشــرح 

ــد: ــر می باش زی
 کاهش مصرف انرژی الکتریکی

 کاهش مصرف نسوز کوره قوس الکتریکی
 کاهش مصرف الکترود

Tap to Tap کاهش زمان 
 افزايش Metallization آهن اسفنجی

 عدم وجود رطوبت در DRI بخصوص در مناطق با رطوبت محیطی باال
شللکل شللماره 2 عمللده روش هللای انتقللال HDRI از کللوره میدرکللس بلله کللوره قللوس 

الکتریکللی را نشللان می دهللد.
 HDRI ،جهللت شللارژ اسللفنجی داغ بلله کللوره قللوس الکتریکللی HOTLINK در روش
مسللتقيما بللا اسللتفاده از نيللروی جاذبلله توسللط يللک دسللتگاه آب بنللدی شللده از 

کللوره احيللا بلله کللوره قللوس الکتريکللی )EAF( منتقللل می شللود.
در ایللن روش، کللوره احیللای مسللتقیم در ارتفللاع باالتللری نسللبت بلله کللوره قللوس 
نصللب شللده و از روش ثقلللی بللرای انتقللال آهللن اسللفنجی داغ بلله کللوره اسللتفاده 

می شللود.
آهللن اسللفنجی داغ بلله یللک مخللزن میانللی منتقللل شللده کلله ارتفللاع آن باالتللر از 
واحللد فوالدسللازی اسللت. دمللای HDRI خروجللی از کللوره احيللا مسللتقيم، 6۵0-۷00 

درجلله سللانتيگراد می باشللد.

 شکل 2. روش های انتقال HDRI از کوره میدرکس به کوره الکتریکی

ایللن روش در شللرایطی قابللل اجللرا اسللت کلله فاصللله بیللن کللوره واحللد احیللا و کللوره 
قللوس الکتریکللی کمتللر از 40 متللر باشللد.

فراينللد HOTLINK نيازمنللد يللک سللری تجهيللزات اضافللی می باشللد کلله هزينه هللای 
سللرمايه گللذاری اوليلله را بللاال می بللرد، امللا از سللوی ديگللر صرفلله جویللی ناشللی 
از عوامللل زیللر اسللتفاده از آن را توجیلله پذیللر میکنللد. از رو ایللن روش در بيللن 

روشللهای انتقللال شللارژ داغ، بيشللترين مزايللا را دارا می باشللد.
 کمترين کاهش درجه حرارت بخاطر کوتاه بودن مسير انتقال

 کمترين افت خواص DRI بخاطر سرعت انتقال مناسب
 عللدم وجللود اکسيداسللیون مجللدد بخاطللر آب بنللد بللودن سيسللتم و نگهللداری آن 

در اتمسللفر گاز خنثللی
 نگهداری کم و قابليت اعتماد باال برای انتقال

 مصرف کمتر انرژی الکتريکی
کاهللش مصللرف انللرژی بلله  ازای هللر 100 درجلله سللانتی گراد افزایللش دمللای آهللن 
اسللفنجی شللارژ شللده بلله کللوره قللوس، در حللدود 20 کیلللووات سللاعت پللر تللن 
اسللت.بنابراین در صللورت اسللتفاده از HDRI در کللوره قللوس الکتریکللی بللا دمللای 

مقاله علمی

امللام حسللين )علیه السللام( فرمودنللد: كسللى كلله دوسللت دارد اجلللش بلله 
تأخيللر افتللد و روزى  اش افزايللش يابللد، صللله رحللم بلله  جللا آورد.

تکنولوژی شارژ آهن اسفنجی داغ 
)HDRI( به کوره قوس الکتریکی

شکل 1- فرآیند انتقال شارژ آهن اسفنجی به کوره های قوس الکتریکی

 محمد محمد نیا: واحد مهندسی تکنولوژی تولید
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مقاله علمی

اولیلله 600 درجلله سللانتی گراد، حداقللل کاهللش مصللرف انللرژی در حللدود 120 
کیلللووات سللاعت پللر تللن فللوالد خواهللد بللود. )شللکل 3( و بللرای ذوبللی بللا ظرفیللت 
1۷0 تللن در شللرایط بهینلله می تللوان تللا 20 مللگاوات سللاعت صرفلله جویللی انللرژی 

داشللت.

)KWh/TLD( شکل 3. صرفه جویی در مصرف انرژی الکتریکی
 کاهش مصرف الکترود 

در منابللع مختلللف بیللان شللده اسللت کلله مصللرف الکتللرود رابطلله خطی بللا مصللرف انرژی 
الکتریکللی دارد. میللزان کاهللش مصللرف الکترودهللای کوره قللوس الکتریکللی از 0/۵ تا 0/6 

کیلوگللرم بلله  ازای هللر تللن فللوالد نیللز ذکر شللده اسللت )شللکل4(.

)Kg/TLS( شکل 4. صرفه جویی در مصرف الکترود
 کاهش مصرف نسوز کوره قوس الکتریکی

از آن جهللت کلله اسللتفاده از اسللفنجی داغ سللبب کاهللش زمللان ذوب و انللرژی مللورد 
نیللاز میشللود، مصللرف نسللوز کللوره قللوس اکتریکللی نیللز بلله مقللدار قابللل توجلله 

کاهللش می یابللد.
Tap to Tap کاهش زمان 

اسللتفاده از HDRI باعللث کاهللش زمللان Tap to Tap کللوره قللوس الکتریکللی و در 
نتیجلله افزایللش نللرخ تولیللد خواهللد شللد.در برخللی از منابللع ذکللر شللده اسللت کلله 
در مقایسلله بللا اسللتفاده از آهللن اسللفنجی سللرد، سللرعت تولیللد تللا 20 درصللد نیللز 

افزایللش داشللته اسللت.
C/hr کاهش تلفات حرارتی کمتر از 

 کاهش توليد ذرات ريز )نرمه(
 کاهللش در مسللاحت زميللن مللورد نيللاز بخاطللر  مجللاورت کللوره احيللا مسللتقيم و 

کللوره قللوس الکتريکللی
 گازهللای گلخانلله ای متصاعللد شللده در ايللن روش نسللبت بلله بقيلله روشللهای فللوالد 

سللازی کمتللر می باشللد.
 DANIELI بلله کللوره قللوس الکتریکللی، گللروه HDRI در جدیدتریللن تکنولللوژی شللارژ
اقللدام بلله اسللتفاده از تکنولللوژی  EnergIron بللا اسللتفاده از انتقللال بصللورت 
پنوماتیللک )HYTEMP( نمللوده اسللت. در ایللن روش آهللن اسللفنجی پللس از خللروج 
از کللوره احیللا مسللتقیم وارد لوله هللای حللاوی گاز خنثللی، بللا اسللتفاده از جریللان گاز 
بلله کللوره قللوس الکتریکللی منتقللل می شللود. بللاالی کللوره قللوس الکتریکللی، مخللزن 
نگهللداری آهللن اسللفنجی داغ بلله  منظللور شللارژ مللداوم بلله کللوره در نظللر گرفتلله 
شللده اسللت. دمللای آهللن اسللفنجی داغ 600 درجلله سللانتی گراد اسللت. فشللار درون 
کللوره احیللا در ایللن روش بیللش از 6 بللار بللوده کلله نسللبت بلله سللایر روش هللای احیللا 
باالتللر اسللت. شللرکت DANIELI بللا به کارگیللری ایللن روش توانسللته ایللن بللازه زمانللی 
را در پلنت هللای مختلللف 10 تللا 20 دقیقلله کاهللش دهللد. شللکل زیللر شللماتیک ایللن 

فرآینللد را نشللان می دهللد.

 

Hytemp به روش HDRI شکل ۵. فرآیند انتقال
در جللدول زیللر بلله روش هللای تخلیلله HDRI از کللوره میدرکللس بلله کللوره قللوس الکتریکللی 

در کارخانجللات مختلف اشللاره شللده اسللت.

 شماره : شـرکت فوالد کاوه جنوب کیـش  

 مهندســی، تحقیقات و تکنـولوژی 
 : ویرایش

 1399-5-13 : تاریخ
 6 از 5صفحه  به کوره قوس الکتریکی ( HDRI) تکنولوژی شارژ آهن اسفنجی داغ 

 
 . تصاعد شده در این روش نسبت به بقيه روشهای فوالد سازی کمتر می باشدمگازهای گلخانه ای  •

انتقال بصورت    با استفاده از  EnergIron اقدام به استفاده از تکنولوژی    DANIELIبه کوره قوس الکتریکی، گروه    HDRIدر جدیدترین تکنولوژی شارژ  
جریان    ، با استفاده ازهای حاوی گاز خنثیز کوره احيا مستقيم وارد لولها  خروج  از  پس  اسفنجی  آهن   روش  این   در.  نموده است  (HYTEMPپنوماتيک )

منظور شارژ مداوم به کوره در نظر گرفته    ، مخزن نگهداری آهن اسفنجی داغ بهیتریکشود. باالی کوره قوس الکمنتقل می  ی گاز به کوره قوس الکتریک
های احيا  بار بوده که نسبت به سایر روش   6گراد است. فشار درون کوره احيا در این روش بيش از  درجه سانتی  600دمای آهن اسفنجی داغ    شده است.

شماتيک    زیرشکل    . دقيقه کاهش دهد  20تا    10های مختلف  بازه زمانی را در پلنت  ته ایناین روش توانسکارگيری  با به  DANIELIباالتر است. شرکت  
 دهد. این فرآیند را نشان می

 
 Hytempبه روش    HDRI. فرآیند انتقال 5شکل 

 کارخانجات مختلف اشاره شده است. از کوره ميدرکس به کوره قوس الکتریکی در  HDRIدر جدول زیر به روش های تخليه 
TYPE SESTEM START-UP LOCATION PLANT 

Hot Transport Vessel 1999 ~ 2014 India Essar Steel Module I, II, III, IV 
Hot Transport Conveyor 2007 Saudi Arabia HADEED module - E 

Hot Transport Vessel 2008 Malaysia LION 
HOTLINK 2010 Egypt ESISCO 
HOTLINK 2010 Oman SHADEED 

Hytemp (EnergIron) 2011 & 2012 UAE Emarat Steel Industrial phase 1 & 2 

 

 

شکل 6. فرآیند انتقال HDRI به روش Hytemp در کارخانه فوالد امارات
منابع:

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 Asso-
ciation 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 ,Pitts-
burgh,PA,Nov.,1999,3-7.
۸- بررسللی اثللر افزایللش شللارژ داغ بللر روی مصللرف انللرژی الکتریکللی و هزینه هللای تولیللد کوره هللای 
قللوس الکتریکللی. هومللن فخللر نبللوی، سللروش پرویللزی، سللید خطیللب االسللام صللدر نللژاد، مهللران 

خللرم. دهمیللن کنگللره ی سللاالنه انجمللن مهندسللین متالللورژی ایللران.
9- ارائلله راهکارهایللی جهللت کاهللش مصللرف انللرژی در کللوره احیللا مسللتقیم میدرکللس و کللوره قوس 

الکتریکللی، منصللور تورانللی، پژوهشللکده فوالد دانشللگاه صنعتللی اصفهان.

امللام محمللد باقللر )علیه السللام( فرمودنللد: دعللای انسللان پشللت سللر بللرادر 
دینللی اش، نزدیکتریللن و سللریعترین دعللا بلله اجابللت اسللت. 
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سید حسام الدین الری سید زاده- کارشناس واحد تحقیق و توسعه

واحللد تحقیللق و توسللعه بلله عنللوان اساسللی تریللن 
در  حیاتللی  و  مهللم  نقللش  سللازمان،  هللر  بخللش 
فرآیندهللای سللازمان را بللر عهللده دارد. امللروزه انجللام 
فعالیتهللای تحقیللق و توسللعه نوعللی سللرمایه گللذاری 
ایللن  میللزان  بطوریكلله  می شللود.  تلقللی  اساسللی 
سللرمایه گللذاری در سللطح بنللگاه و سللطوح ملللی 
كشللورها روز بلله روز در حللال افزایللش اسللت تللا جایللی 
كلله میللزان سللرمایه گللذاری در ایللن بخللش، شللاخصی 
بللرای توسللعه یافتگللی بنگاههللا و كشللورهای جهللان 

بشللمار می آیللد.
امللروزه كشللورهای صنعتللی سللهم قابللل توجهللی از 
درآمللد و نیللروی كار خللود را بلله فعالیتهللای تحقیقللات 
كاربللردی و توسللعه فللن آوری اختصللاص می دهنللد، 
محصللوالت،  از  زیللادی  سللهم  كلله  گونلله ای  بلله 
فرآیندهللا و سیسللتم های جدیللد و پیشللرفته نتیجلله 
فعالیت هللای R&D بللوده و ایللن فرآورده هللا، منبللع 

نهایللی پیشللرفت اقتصللادی بلله شللمار می آینللد. 
در جهللان صنعتللی امللروز توجلله بلله ایللن نکتلله ضللروری 
اسللت کلله شللرکت ها بلله ترکیبللی از تحقیللق و توسللعه و 
نللوآوری نیللاز دارنللد و ایللن نکتلله کلله ایللن دو بخللش از 
سللازمان چگونلله کار می کننللد و چگونلله بایللد روی آنهللا 
سللرمایه گللذاری کللرد، بسللیار مهللم اسللت. در دنیللای 
پیشللرفته حاضللر، سللازمان ها بایللد فراتللر از محصللوالت 

و فناوری هللای خللود باشللند، تللا موفللق شللوند.
بللا توجلله بلله مطالللب ذکللر شللده و بللا توجلله بلله 
اهمیللت تحقیللق و توسللعه در هللر بنللگاه اقتصللادی، 
واحللد تحقیللق و توسللعه در شللرکت فللوالد کاوه جنوب 
کیللش نیللز بللا تدویللن نظامناملله ای فراتللر از نسللل 
پنجللم، گام مهمللی در ایللن مسللیر برداشللته اسللت کلله 

در اداملله بلله چکیللده ای از آن اشللاره می کنیللم.

اهداف واحد تحقیق و توسعه

نظامنامه تحقیق و توسعه
سللاختار مدیریتللی نظللام تحقیقللات در شللرکت فللوالد 
کاوه جنللوب کیللش از سلله سللطح تشللکیل شللده اسللت:

در ادامه اعضای سطوح تحقیقات بیان می شود:

 شماره : شـرکت فوالد کاوه جنوب کیـش  
 :  تاریخ مهندســی ، تحقیقات و تکنـولوژی 

 5از    3صفحه  شیو توسعه در شرکت فوالد کاوه جنوب ک  قیتحق

 

 تحقیق و توسعه نامهنظام

 :   از سه سطح تشکیل شده است  در شرکت فوالد کاوه جنوب کیش   تحقیقاتساختار مدیریتی نظام 

 
:   در ادامه اعضای سطوح تحقیقات بیان می شود  

 اعضای شورای عالی تحقیقات

 اعضای شورای عالی تحقیقات
فوالد کاوه جنوب کیشمدیر عامل شرکت   رئیس

معاون فناوری  نایب رئیس 
تکنولوژی مدیر مهندسی، تحقیقات و   دبیر

معاون بهره برداری  عضو 
و پشتیبانی  منابع انسانی  توسعه  معاون عضو 

معاون مالی  عضو 
 عضو  معاون فروش 

 عضو  معاون طرح و توسعه 
معاون خرید  عضو 

حقیقاتتاعضای کمیته راهبری   

 اعضای کمیته راهبری تحقیقات
معاون فناوری  رئیس

تکنولوژی مدیر مهندسی، تحقیقات و   نائب رئیس 
و توسعه   قیواحد تحق  سیرئ ریدب

پروژه هر  معاونین و مدیران واحدهای ذینفع مرتبط با   اعضاء 

 

اعضای کمیته راهبری و تحقیقات 
 

 شماره : شـرکت فوالد کاوه جنوب کیـش  
 :  تاریخ مهندســی ، تحقیقات و تکنـولوژی 

 5از    3صفحه  شیو توسعه در شرکت فوالد کاوه جنوب ک  قیتحق

 

 تحقیق و توسعه نامهنظام

 :   از سه سطح تشکیل شده است  در شرکت فوالد کاوه جنوب کیش   تحقیقاتساختار مدیریتی نظام 

 
:   در ادامه اعضای سطوح تحقیقات بیان می شود  

 اعضای شورای عالی تحقیقات

 اعضای شورای عالی تحقیقات
فوالد کاوه جنوب کیشمدیر عامل شرکت   رئیس

معاون فناوری  نایب رئیس 
تکنولوژی مدیر مهندسی، تحقیقات و   دبیر

معاون بهره برداری  عضو 
و پشتیبانی  منابع انسانی  توسعه  معاون عضو 

معاون مالی  عضو 
 عضو  معاون فروش 

 عضو  معاون طرح و توسعه 
معاون خرید  عضو 

حقیقاتتاعضای کمیته راهبری   

 اعضای کمیته راهبری تحقیقات
معاون فناوری  رئیس

تکنولوژی مدیر مهندسی، تحقیقات و   نائب رئیس 
و توسعه   قیواحد تحق  سیرئ ریدب

پروژه هر  معاونین و مدیران واحدهای ذینفع مرتبط با   اعضاء 

 
آیین نامه ها

کاوه  نظامناملله تحقیللق و توسللعه شللرکت فللوالد 
جنللوب کیللش دارای ۸ آییللن ناملله اسللت. در ایللن 
نحللوی  بلله  مربوطلله  فرآیند هللای  نامه هللا،  آییللن 
تعریللف شللده اند تللا ضمللن جلللب مشللارکت حداکثللری 
در سللازمان، در کوتاهتریللن زمللان، بهتریللن نتیجلله 
نامه هللا  آییللن  ایللن  در  همچنیللن  آیللد.  به دسللت 
همللواره تکیلله بللر تللوان فنللی و دانللش پرسللنل داخلللی 
شللرکت در اولویللت قللرار گرفتلله تللا بتللوان از تمللام 
ظرفیللت و پتانسللیل پرسللنل شللرکت فللوالد کاوه جنوب 
کیللش اسللتفاده کللرد. در شللکل زیللر آییللن نامه هللای 

نظللام تحقیللق و توسللعه قابللل مشللاهده اسللت:

 شماره : شـرکت فوالد کاوه جنوب کیـش  
 :  تاریخ مهندســی ، تحقیقات و تکنـولوژی 

 5از    4صفحه  شیو توسعه در شرکت فوالد کاوه جنوب ک  قیتحق

 

 آیین نامه ها

در این آیین نامه ها، فرآیند می باشد.  آیین نامه    8دارای    شرکت فوالد کاوه جنوب کیش  نامه تحقیق و توسعهنظام
زمان، بهترین   وتاهترین در کضمن جلب مشارکت حداکثری در سازمان،  های مربوطه به نحوی تعریف شده اند تا  

دانش پرسنل داخلی شرکت در اولویت توان فنی و  همچنین در این آیین نامه ها همواره تکیه بر  نتیجه بدست آید.  
تانسیل پرسنل محترم شرکت فوالد کاوه جنوب کیش استفاده کرد. در شکل یت و  ظرف  قرار گرفته تا بتوان از تمام 

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

 
 گواهی تحقیق و توسعه

ی به شرکت ها  صمتسازمان طرف  از    ،طیو در صورت احراز شرا  ی کارشناس  ی ها یاست که پس از بررس  یمدرک
شرایط م  واجد  بر    شود  یاعطا  دال  تشک  شرکت  یها  ی توانمندو  نظر  آزما  ، یسازمان  التی از   ، یشگاه یامکانات 

فوالد کاوه جنوب کیش با شرکت  . واحد تحقیق و توسعه  باشد  ی متخصص م  یانسان  یرو یو ن  ی تخصص   زاتیتجه
 .ه استاخذ آن گردیدموفق به    05/1398/ 12در تاریخ ،  شرایط مناسبساختار و تکمیل و ایجاد  

نظامنامه مدیریت 
و راهبری 
تحقیقات

آئین نامه اجرایی 
راهبری تحقیقات

آیین نامه ارزیابی
طرح های 
تحقیقاتی

آیین نامه حمایت 
از انتشار کتب و 

مقاالت

نامه حمایت آیین 
از پایان نامه ها

آیین نامه خرید 
خدمات مشاوره

ه آیین نامه نحو
تهیه و تصویب 

RFP

آیین نامه شناسایی
و رتبه بندی مراکز 

علمی

گواهی تحقیق و توسعه
مدرکللی اسللت کلله پللس از بررسللی های کارشناسللی و 
در صللورت احللراز شللرایط، از طللرف سللازمان صمللت بلله 
شللرکت های واجللد شللرایط اعطللاء می شللود و دال بللر 
توانمندی هللای شللرکت از نظللر تشللکیات سللازمانی، 
امکانللات آزمایشللگاهی، تجهیللزات تخصصللی و نیللروی 
انسللانی متخصللص اسللت. واحللد تحقیللق و توسللعه 
شللرکت فللوالد کاوه جنللوب کیللش بللا تکمیللل و ایجللاد 
سللاختار و شللرایط مناسللب، در تاریللخ 139۸/0۵/12 

موفللق بلله اخللذ ایللن گواهیناملله شللده اسللت.

گواهی تحقیق و توسعه

واحللد تحقیللق و توسللعه شللرکت فللوالد کاوه جنللوب 
 Iranetop.ir کیللش موضوعللات تحقیقاتللی را در سللایت
وزارت صنعللت، معللدن و تجللارت بارگللذاری نمللوده و 
موفللق بلله کسللب رتبلله برتللر R&D در اسللتان هرمللزگان 

شللده اسللت.
نظامناملله تحقیللق و توسللعه شللرکت فللوالد کاوه 
جنللوب کیللش در سللال 9۸ تدویللن و پللس از تأییللد 
شللورای معاونیللن و تصویللب و ابللاغ مدیللر عامللل 
شللرکت فللوالد کاوه جنلللوب کیللش در سللازمان اجرایی 
شللد تللا در راسللتای نقشلله اسللتراتژیک شللرکت در 

مسللیر تعالللی نللوآوری و فللن آوری گام نهللد.

تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه

حضللرت محمللد )صلللی اهلل علیلله و آللله و سلللم(  فرمودنللد: سللاعتی تفکللر 
بهتللر از هفتللاد سللال عبللادت بللی تفکللر اسللت.
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Internet Industrial of Things( IIOT( بلله سللرعت 
در حللال رشللد اسللت و بیشللترین سللهم از هزینه هللای 
اینترنللت اشللیاء یللا همللان IoT در بللازار جهانللی را بلله 

خللود اختصللاص می دهللد.
صنعتگللران و تولیدکننللدگان در هللر بخللش فرصللت 
فللوق العللاده ای دارنللد کلله نلله تنهللا بللر هملله بخش هللا 
نظللارت کننللد بلکلله بسللیاری از فرایندهللای پیچیللده 
در سللاخت را نیللز بلله صللورت خللودکار انجللام دهنللد. 
مدتهاسللت كلله صنایللع و نیروگاه هللا از سنسللورها و 
سیسللتم هایی بللرای پیگیللری پیشللرفت برخوردارنللد. 
ایللن در حالیسللت کلله اینترنللت اشللیاء ) IoT ( یللك 

قللدم فراتللر برداشللته اسللت.

کارخانه دیجیتال و متصل
دسللتگاه هایی کلله بللا سیسللتم اینترنللت اشللیاء یللا 
اطاعللات  می تواننللد  مجهللز شللده اند    IoT همللان 
مربللوط بلله عملیللات را بلله تولیللد کننللدگان تجهیللزات 
اصلللی و مهندسللین میدانللی  و درحللال کار منتقللل 
بهینلله سللازی  و  اتوماسللیون  بللا  درنتیجلله  کننللد. 
میتواننللد  کارخانلله  روسللای  و  مدیللران  فرآینللد، 
واحد هللای تولیللدی را از دور مدیریللت کننللد. از دیگللر 
مزایللای واحدهللای دیجیتالللی، ایجللاد یللک خللط فرمللان 

بهتللر اسللت.

IoT مدیریت تجهیزات با 
تجهیللزات  در   )IoT( اشللیاء  اینترنللت  سنسللورهای 
تولیللدی، هشللدارهایی در هنللگام نیللاز بلله تعمیللر، 
نگهللداری و بللا توجلله بلله شللرایط ایجللاد می کننللد.
بسللیاری از دسللتگاه ها در صنعللت مهللم و حسللاس 
هسللتند و بللرای عملکللرد بیللن یللک بللازه دمللای خللاص 

و دامنلله ارتعللاش مشللخص طراحللی شللده انللد. 
هللر زمللان کلله ایللن تجهیللزات از پارامترهللای تعییللن 
شللده خللود منحللرف شللوند، سنسللورهای اینترنللت 
اشللیاء )IoT( می تواننللد ماشللین ها را بلله طللور جللدی 
رصللد کللرده و هشللدار ارسللال کننللد. تولیللد کننللدگان 

از عملکللرد  ایللن طریللق می تواننللد بللا اطمینللان  از 
محیللط کار، ماشللین آالت، انللرژی، هزینه هللا و خرابللی 
دسللتگاه ها را کاهللش و کارایللی عملیللات را افزایللش 

دهنللد.

 نظارت بر جریان تولید با اینترنت اشیا
کل  بللر  نظللارت  بلله  قللادر   )IoT( اشللیاء  اینترنللت 
خللط تولیللد اسللت، از فرآینللد پاالیللش گرفتلله تللا 
بسللته بندی محصللوالت نهایللی. ایللن نظللارت کامللا در 
زمللان لحظلله ای انجللام می شللود و ایللن امللکان را بللرای 
صنعللت گللران فراهللم می کنللد تللا هرگونلله تعدیللل 
در عملکللرد را متوجلله شللده و بللرای مدیریللت بهتللر 

هزینه هللای عملیاتللی، اقداماتللی انجللام دهنللد.
انجللام  دقیللق  بسللیار  نظللارت  ایللن  کلله  آنجللا  از 
می شللود، شللرکت مقللدار تولیللد واقعللی را افزایللش 
داده و در نتیجلله زباله هللا و کار غیللر ضللروری را از بیللن 

میبللرد.

 مدیریت موجودی و اینترنت اشیا
مدیریللت موجللودی بهتریللن نللرم افللزار اینترنللت اشللیاء 
)IoT( صنعتللی اسللت. از طریللق ایللن سیسللتم ها نظارت 
بللر وقایللع در یللک زنجیللره تأمیللن، انجللام می شللود. 
ایللن سیسللتم ها بلله مدیللران اجللازه می دهنللد تللا 
موجللودی محصللول خللود را حتللی در سللطح جهانللی 

ردیابللی کننللد.
بلله ایللن ترتیللب در صللورت وجللود هرگونلله انحللراف 
داده  اطللاع  کاربللران  بلله  برناملله  در  توجلله  قابللل 

می شللود.
در نتیجلله ایللن فنللاوری یللک دیللد و پیش بینللی در 
مللورد موجودی هللا را فراهللم می کنللد. ایللن دیللد، بلله 
مدیللران در گرفتللن تصمیم هللای واقللع بینانلله از مللواد 
موجللود، کارهللای در دسللت اقللدام و زمللان رسللیدن 

تخمینللی مللواد جدیللد کمللک می کنللد.
ایللن سیسللتم باعللث می شللود عرضلله  در نهایللت 
زنجیللره  در  اضافللی  هزینه هللای  و  شللود  بهینه تللر 

یابللد. کاهللش  ارزش، 

ایمنی و امنیت صنایع با اینترنت اشیا
ایمنللی و امنیللت کارگللران در کارخانلله توسللط اینترنللت 
اشللیاء یللا همللان IoT  همللراه بللا تجزیلله و تحلیللل 

داده هللای بللزرگ بهبللود می یابللد.
سیسللتم IoT برخللی از شللاخص های کلیللدی عملکللرد 

)KPI( بهداشللت و ایمنللی، از جمللله
 تعداد صدمات

 میزان مکرر بیماری
 حوادث وسایل نقلیه

 خسللارت بلله امللوال یللا هللر نللوع خسللارت وارده در 
طللی کار روزانلله

را کنتللرل کللرده و یللک سیسللتم نظللارت ایمنللی بهتللر 
و مؤثرتللر را ایجللاد می کنللد. اگللر برخللی از شللاخص ها 
از  آنهللا می پللردازد و  مشللکل داشللته باشللد،  بلله 
بهتللر   )HSE( زیسللت  محیللط  و  ایمنللی  سللامت، 
اطمینللان حاصللل می کنللد. هیللچ کللس نمی توانللد 
برنامه هللای اینترنللت اشللیاء )IoT( صنعتللی را نادیللده 
بگیللرد چللرا کلله ایللن فنللاوری نقللش حیاتللی در تامیللن 
ایفللا  را  صنایللع  در  کارمنللدان  و  کارگللران  امنیللت 

می کنللد.

 کنترل کیفیت به وسیله اینترنت اشیا
دارد.  مختلفللی  مراحللل  محصللول  تولیللد  چرخلله 
از  ترکیبللی   )IoT( اشللیاء  اینترنللت  سنسللورهای 
داده هللای محصللول و سللایر داده هللا را از مراحللل یللک 

می کننللد. آوری  جمللع  تولیللد  چرخلله 
ایللن داده هللا حللاوی اطاعاتللی در مللورد ترکیللب مللواد 
اولیلله مللورد اسللتفاده در سللاخت محصللول، دمللا و 
محیللط کار، ضایعللات مختلللف، اهمیللت حمللل و نقللل 

و... در سللاخت نهایللی محصللوالت اسللت.
 )IoT( اشللیاء  اینترنللت  دسللتگاه  ایللن  بللر  عللاوه 
می توانللد داده هایللی را در مللورد احساسللات مشللتری 

در هنللگام اسللتفاده از محصللول ارائلله دهللد.
هملله ایللن ورودی هللا از منابللع مختلللف و از طریللق 
سیسللتم های اینترنللت اشللیاء )IoT(  تجزیلله و تحلیللل 
می شللوند تللا کیفیللت بالقللوه را شناسللایی و تصحیللح 

کننللد.

 بهینه سازی بسته بندی
تولیللد کننللدگان می تواننللد بللا اسللتفاده از سنسللورهای 
اینترنللت اشللیاء )IoT( تعبیلله شللده در محصللوالت و 
بسللته بنللدی آنهللا، الگوهللای اسللتفاده از محصللول 

توسللط مشللتریان مختلللف را پیللش بینللی کننللد.
بللا مکانیسللم ردیابللی هوشللمند در هنللگام ترانزیللت، 
ایللن سیسللتم خللراب شللدن محصللول و فاکتورهللای 
دیگللر ماننللد تأثیللر آب و هللوا، وضعیللت جاده هللا و 
سللایر متغیرهللای محیطللی بللر روی محصللول را ردیابللی 

کنللد.
می تواننللد  شللرکت ها  اطاعللات،  ایللن  طریللق  از 
محصللوالت و بسللته بنللدی آنهللا را در جهللت ارائلله 
بهتللر و کاهللش هزینه هللا مجللددًا مهندسللی کننللد.

تدارکات و بهینه سازی زنجیره تامین
برنامه هللای اینترنللت اشللیاء ) IoT ( صنعتللی بللا ردیابللی 
مللواد، محصللوالت و تجهیللزات در هنللگام ترانزیللت 
بلله اطاعللات کاال در زمللان لحظلله ای دسترسللی پیللدا 

می کننللد.
تولیللد کننللدگان از طریللق گزارش دهللی مؤثللر قللادر بلله 
  ERP ، جمللع آوری اطاعللات در سیسللتم هایی ماننللد

MIS ،  PLM  و غیللره هسللتند.
در نتیجلله ایللن داده هللا بلله تولیللد کننللدگان کمللک 
می کننللد تللا موجللودی را کنتللرل و مسللائل احتمالللی را 

پیش بینللی کننللد.

اینترنت اشیا در صنعت
)IoT( کاربرد صنعتی اینترنت اشیاء

فناوری اطاعات و ارتباطات

امللام محمللد باقللر )علیه السللام( فرمودنللد: بردبللارى لبللاس عالللم اسللت، 
پللس تللو خللود را از آن عریللان مللدار.
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امللام علللی )علیلله السللام( فرمودنللد : بللا خردمنللدان مشللورت کللن تللا از 
لغللزش و پشللیمانی در امللان باشللی.

در دهه هللای اخیللر صنایللع بللا شللتاب فراوانللی بلله 
سللوی بهللره گیللری از فنللاوری اطاعللات و ارتباطللات در 

زمینه هللای تجللاری و بازرگانللی پیللش رفته انللد. 
بللا پیشللرفت فنللاوری اطاعللات و ارتباطللات، تجللارت 
الکترونیللک کلله در حقیقللت کاربللرد تجللاری فنللاوری 
اطاعللات و ارتباطللات می باشللد بلله دلیللل سللرعت، 
از  بللرداری  بهللره  و  هزینه هللا  کاهللش  کارایللی، 
فرصت هللای زودگللذر از جایللگاه ویللژه ای در صنایللع 

برخللوردار اسللت. 
همزمللان بللا رشللد سللریع تجللارت الکترونیللک یللک 
پرسللش اساسللی در ارتبللاط بللا چگونگللی نیروهللای 
رقابتللی موجللود در صنعللت و تاثیللر تجللارت الکترونیکی 
پیللش روی  صنعللت ،  سللاختار  و  نیروهللا  ایللن  بللر 
مدیللران، کارآفرینللان و محققللان قللرار گرفتلله اسللت.

تجارت الکترونیک و نیروهای رقابتی صنعت
عللده ای بللر ایللن بللاور هسللتند کلله کاربللرد فنللاوری 
اطاعللات و ارتباطللات هرچیللزی را تغییللر می دهللد و 
تمللام قوانیللن قبلللی در زمینلله تجللارت و رقابللت در 
سللطح صنعللت را منسللوخ و بللا اسللتفاده می نمایللد. 
ایللن طللرز فکللر ممکللن اسللت در مقابللل پیشللرفت 
یللک  ارتباطللات  و  اطاعللات  فنللاوری  روزافللزون 
عکس العمللل طبیعللی باشللد. برخللی شللرکت ها بللا 
اسللتفاده از بسللتر تجللارت الکترونیللک رقابللت را از 
کیفیللت، خصوصیللات و خدمللات ویللژه بلله سللمت 
رقابللت قیمتللی سللوق می دهنللد و امللکان تحصیللل 
سللود بدیللن ترتیللب در صنعللت دشللوار خواهللد شللد. 
از  ارتباطللات صنایللع جدیللدی  فنللاوری اطاعللات و 
اسللت. آورده  بوجللود  آنایللن  مزایده هللای  جمللله 
امللا بزرگتریللن تاثیللر فنللاوری اطاعللات و ارتباطللات را 
می تللوان تغییللر سللاختار صنایعللی دانسللت کلله بلله 

طللور سللنتی وجللود داشللته و هزینه هللای ارتباطللات، 
جمللع آوری اطاعللات و داد و سللتد باالیللی را بلله خللود 

می دهنللد.  اختصللاص 
ارتباطللات  و  اطاعللات  فنللاوری  مثللال  به عنللوان 
راه هللای موثللر و بسللیار کللم هزینلله ای بللرای سللفارش 
دادن و ارائلله محصللوالت بوجللود آورده اسللت. نکتلله 
قابللل ذکللر آن اسللت کلله هللم در صنعللت جدیللد، هللم 
در صنعللت قدیمللی، سللاختار صنعللت بللر اسللاس مللدل 
رقابتللی پورتللر توسللط پنللج نیللروی اساسللی رقابتللی زیللر 

تعییللن می شللود:
 چشم هم چشمی و رقابت میان رقبای موجود

 موانع ورود برای شرکت های جدید
 تهیه محصوالت یا خدمات جایگزین

 قدرت چانه زنی تامین کنندگان
 قدرت چانه زنی خریداران

مجمللوع ایللن نیرو هللا، ارزش اقتصللادی ایجللاد شللده 
توسللط محصللول، خدمللت و یللا تکنولللوژی را نشللان 
می دهللد و نحللوه رقابللت بیللن شللرکت های موجللود، 
کننللدگان،  توزیللع  کننللدگان،  تامیللن  مشللتریان، 
جایگزین هللا و رقبللای تللازه وارد را تشللریح می کنللد.
پنللج نیللروی رقابتللی فللوق حتللی در صللورت تغییللر 
تامیللن کننللدگان، کانال هللا، جایگزین هللا و یللا رقبللا 
می تواننللد تعییللن کننللده سللودمندی صنعللت باشللند. 
در حقیقللت می تللوان گفللت کلله تجزیلله و تحلیللل 
تشللریح  را  صنعللت  جذابیت هللای  فللوق  نیروهللای 
می کنللد و نشللان می دهللد کلله محرک هللای اساسللی 
سللودمندی صنعللت، تحللت تاثیللر چلله عواملللی قللرار 

می گیللرد.
بللا مللورد بررسللی قللرار دادن تعللداد زیللادی از صنایللع 
متکللی بلله تجللارت الکترونیللک مشللاهده می شللود 

کلله برخللی از تاثیللرات ایللن نیروهللا بللر جذابیللت و 
سللودآوری صنعللت، مثبللت و برخللی منفللی اسللت.

به عنللوان مثللال در تجللارت الکترونیللک امللکان ارتبللاط 
مسللتقیم فروشللندگان بللا مصللرف کننللده وجللود دارد 
و بدیللن ترتیللب تجللارت الکترونیللک می توانللد باعللث 

تعدیللل قللدرت کانال هللا شللود.
از  اسللتفاده  بللا  الکترونیکللی  همچنیللن در تجللارت 
از  ارتباطللات، کارایللی صنعللت  فنللاوری اطاعللات و 
طریللق بهبللود روش هللای تولیللد، افزایللش سللودآوری 
صنعللت شللود. بللا ایللن وجللود اغلللب تاثیللرات منفللی 
هسللتند. فنللاوری اطاعللات و ارتباطللات دسترسللی 
خریللداران بلله اطاعللات محصللوالت و تامیللن کننللدگان 
را آسللانتر سللاخته اسللت.قدرت چانلله زنللی کانال هللا 
را کاهللش داده و باعللث شللده اسللت ایللن قللدرت بلله 

تامیللن کننللدگان منتقللل گللردد.
و  اطاعللات  فنللاوری  انقللاب  گفللت  می تللوان 
ارتباطللات بللرای مصللرف کننللدگان بلله مثابلله انقللاب 
ارتبللاط  امللروزه  صنعتللی بللرای کارخانه هللا بللوده و 
بیللن شللرکت ها و مصللرف کننللدگان شللکل نوینللی بلله 
خللود گرفتلله اسللت. بللرای بسللیاری از مصللرف کننللدگان 
اینترنللت دشللوار می باشللد.  بللدون  تصللور دنیللای 
مصللرف کننللدگان در تجللارت الکترونیللک بلله آسللانی 
اطاعللات دقیللق و بللروز شللده دربللاره  می تواننللد 
محصللوالت، شللرکت ها و مقللررات قانونللی از منابللع 
معتبللر و گوناگللون به دسللت آورنللد و بلله طللور خاصلله 
می تللوان قللدرت مصللرف کننللدگان را در چهللار بعللد 
تکنولوژیکللی بللا مزیللت راحتللی، اقتصللادی بللا مزیللت 
ارزش، اجتماعللی بللا مزیللت ارتباطللات و قانونللی بللا 

مزیللت حمایللت بیللان کللرد.
می تللوان  الکترونیللک  تجللارت  تاثیللرات  دیگللر  از 
جهللت  تغییللر  یللا  مسللیر  متغیللر  هزینه هللای  بللر 

فناوری اطاعات و ارتباطات

ارتباط صنعت با تجارت الکترونیک
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 Switching costs بللرد.  نللام  مصرف کننللدگان 
تمللام هزینه هللای تغییللر یللک تامیللن کننللده بللرای 
مصرف کننللده، شللامل هزینلله دسترسللی بلله تامیللن 
کننللده جدیللد و اسللتفاده از محصللول یللا خدمللت 
جدیللد می باشللد. در دنیللای اینترنللت خریللداران اغلللب 
می تواننللد بللا یللک کلیللک مللاوس تامیللن کننللده 
و یللا عرضلله کننللده را تغییللر دهنللد و بدیللن صللورت 
تجللارت الکترونیللک هزینه هللای تغییللر جهللت را بلله 
میللزان زیللادی کاهللش داده اسللت. همچنللان کلله 
ارتباطللات  مصرف کننللدگان بللا فنللاوری اطاعللات و 
آشللناتر می شللوند و وفللاداری آنهللا بلله عرضلله کننللدگان 
اولیلله کاهللش می یابللد زیللرا آنهللا پللی می برنللد کلله 

هزینه هللای تغییللر جهللت پاییللن اسللت.
بلله  دسترسللی  بلله  نیللاز  الکترونیکللی  تجللارت  در 
کانال هللای توزیللع سللنتی، وجللود نیللروی فللروش 
ثابللت و دارایی هللای فیزیکللی کاهللش می یابللد و بللا 
دسترسللی همللگان بلله فنللاوری اطاعللات و ارتباطللات 

ورود رقبللا بلله صنعللت آسللانتر خواهللد شللد.
همچنیللن بللا اسللتفاده از فنللاوری اطاعللات و ارتباطات 
و اینترنللت شللرکت ها بلله تامیللن کننللدگان بیشللتری 
دسترسللی خواهنللد داشللت و ایللن قللدرت چانلله زنللی 

تامیللن کننللدگان را کاهللش می دهللد.
امللا از طللرف دیگللر بلله کمللک فنللاوری اطاعللات و 
ارتباطللات تامیللن کننللدگان نیللز بلله مشللتریان بیشللتری 

دسترسللی خواهنللد داشللت.
انللدازی سیسللتم های یکپارچلله   بللا توجلله بلله راه 
اطاعللات مدیریللت IS-Suite در شللرکت فللوالد کاوه 
جنللوب کیللش و جهللت تکمیللل زنجیللره فرایندهللای 
و  به صللورت سیسللتماتیک  جللاری شللرکت مذکللور 
همچنیللن بللا توجلله بلله اهمیللت و نقللش تجللارت 
الکترونیللک، سیسللتم مدیریللت ارتبللاط بللا مشللتریان 
)CRM( و سیسللتم مدیریللت ارتبللاط بللا تامیللن کنندگان 
)SRM( نیللز در دسللتور کار قللرار گرفتلله اسللت کلله هللم 
اکنللون در راسللتای توسللعه قابلیت هللا و کارکردهللای 
سیسللتم های اطاعاتللی شللرکت فللوالد کاوه جنللوب 
در  و  می کننللد  طللی  را  انللدازی  راه  مراحللل  کیللش 
آینللده ای نزدیللک بلله صللورت کامللل نصللب و راه انللدازی 

خواهللد شللد. 

جایــگاه ICT صنعتــی در خــط تولیدشــرکت فــوالد 
کاوه جنــوب کیــش

محصللوالت در حالللی کلله بایللد بسللیار کیفللی باشللند، 
تنهللا زمللان کوتاهللی در بللازار می ماننللد و بایللد جللای 
خللود را بلله محصوالتللی بدهنللد کلله بللا آخریللن ذائقلله، 

سلللیقه و یللا نیللاز مشللتریان سللازگار هسللتند.
یللا قصللور  و  بلله خواسللت مشللتری  بللی توجهللی 
در تحویللل بلله موقللع ممکللن اسللت بسللیار گللران 
تمللام شللود. شللرایط فللوق سللبب شللده تللا موضللوع 
اهمیللت  از  تولیللدی  سللازمان های  بللرای  اطاعللات 

زیللادی برخللوردار شللود.
از طللرف دیگللر، آخریللن بررسللی ها حاکللی از آن اسللت 
کلله اسللتراتژی رقابتللی مبتنللی بللر بللازار بلله تدریللج در 
حللال گللذر اسللت و چشللم انللداز اسللتراتژیک رقابللت 
در آینللده مبتنللی بللر منابللع خواهللد بللود. بلله عبللارت 
دیگللر در حالللی کلله شللرکت ها امللروزه موفقیللت را در 
تبعیللت و اسللتفاده درسللت از قوانیللن، فرصت هللا 
می داننللد،  بللازار  توسللط  شللده  دیکتلله  شللرایط  و 
اسللتراتژی مبتنللی بللر منابللع بللر ایللن موضللوع تاکیللد 

دارد کلله منفعللت و موفقیللت بیشللتر بللا اتللکا بللر 
مزیت هللا و منابللع منحصللر بلله فللرد و قابللل اطمینللان 
گللذاری بلله منظللور توسللعه و  شللرکت و سللرمایه 

حفاظللت از آنهللا حاصللل خواهللد شللد.
پیشللرو  سللازمان های  همللواره  رقابتللی،  دنیللای  در 
درک  بلله  را  خللود  فعالیت هللای  از  مهمللی  بخللش 
نیازهللای جدیللد ایجللاد شللده و راهکارهللای نویللن 
توسللعه یافتلله، اختصللاص می دهنللد تللا تامللل بللر 
آنهللا بتواننللد فرصت هللای موجللود را شناسللایی کللرده 
و نهایللت بهللره بللرداری و اسللتفاده مفیللد از آنهللا را 

بعمللل آورنللد.
در طللی سللالهای اخیللر سیسللتم های مختلفللی بللرای 
 ICT پشللتیبانی بهتللر در حللوزه تولیللد توسللط واحللد
مللورد بررسللی قللرار گرفته انللد و در ایللن میللان بللا 
توجلله بلله رویکردهللای نویللن مدیریتللی در دنیللای 
رقابتللی امللروز و همچنیللن بللرای افزایللش راندمللان 
و جلوگیللری از هزینه هللای اضافللی و سللهولت بهللره 
گیللری سللازمان از ایللن سیسللتم ها، برقللراری سللطحی 

اسللت. الزم و ضللروری  از یکپارچه سللازی 
اتوماسللیون  اطاعاتللی MIS و  ارتبللاط سیسللتم های 
در  مهللم  و  عمللده  فعللالیت هلللای  از  صنعتلللی 
از دیللر بللاز و از  سیسللتم های تولیللدی اسللت کلله 
تولیللدی  انللدازی سیسللتم های  راه  ابتللدای  همللان 
در دسللتور کار مدیریللت ارشللد شللرکت قللرار داشللته 

اسللت. 
براسللاس نیللاز کارکللردی شللرکت فللوالد کاوه جنللوب 
کیللش، سیسللتم اطاعاتللی در ایللن خصللوص طراحللی 
شللد کلله بتوانللد بلله صللورت پایلله ای، جوابگللوی 
نیازهللای اینگونلله ارتباطللات باشللد و فضللای مناسللبی را 
نیللز بللرای توسللعه های بعللدی در اختیللار بگللذارد و بللا 
تعللدد نواحللی و یللا تنللوع پروتللکل ارتباطللی، نیللاز بلله 
تغییللر اساسللی نداشللته و فقللط بللا تنظیللم و تعریللف 
اطاعللات، بتللوان نیازهللای ارتباطللی را برطللرف نمللود.
کوره هللای  دو  سللطح  اتوماسللیون  سیسللتم های 
قوس الکتریکی هللا جمللع آوری داده هللا از سللایت و 
ذخیره سللازی و ارائلله آنهللا در قالللب گزارشللات کاربللردی، 
کنتللرل فرآینللد تولیللد را نیللز بللر عهللده می گیرنللد و بللا 
کمللک مدل هللای متالوژیکللی کلله وضعیللت ذوب را 
پیللش بینللی می کنللد، موجللب بهبللود رونللد ذوب و  

ارتقللاء کیفیللت محصللول نهایللی می شللوند.
سیسللتم های اتوماسللیون سللطح دو کللوره پاتیلللی  
از سللایت و ذخیللره  آوری داده هللا  عاوه بللر جمللع 
سللازی و ارائلله آنهللا در قالللب گزارشللات کاربللردی، 
در کنتللرل فرآینللد نیللز اپراتللور را یللاری نمللوده و بللا 
کمللک مدل هللای متالوژیکللی کلله وضعیللت مللذاب را 
پیش بینللی می کنللد، موجللب بهبللود رونللد پروسلله و  

ارتقللاء کیفیللت محصللول نهایللی می شللوند.
در واحللد ریخته گللری ، وجللود سیسللتمی کلله بتوانللد 
بصللورت  را  ریخته گللری  ماشللین  فرآیندهللای  کلیلله 
هماهنللگ کنتللرل کنللد ضللروری اسللت و بللدون آن 
دسللتیابی بلله محصولللی بللا کیفیللت بللاال و حداکثللر 
تولیللد و حداقللل قراضلله، امللکان پذیللر نخواهللد بللود.

دو  سللطح  اتوماسللیون   سیسللتم  منظللور  بدیللن 
ریخته گللری، کلیلله اطاعللات را از سللطوح اتوماسللیون 
پاییللن دسللت )سللطح یللک و ابللزار دقیللق( دریافللت 
آنهللا توسللط مدل هللای  از پللردازش  کللرده و پللس 
موجللود، مقادیللر کنترلللی را بلله سیسللتم اتوماسللیون 
ارسللال می نمایللد و همچنیللن   )PLC( سللطح یللک

وضعیللت لحظلله ای ماشللین ریخته گللری را بلله سیسللتم 
هماهنگللی تولیللد و اطاعللات کلللی را بللرای ذخیللره 
مدیریللت  اطاعللات  بلله سیسللتم  مللدت  طوالنللی 

می نمایللد. ارسللال 
سیسللتم اتوماسللیون هماهنگللی تولیللد یللا سیسللتم 
اتوماسللیون سللطح سلله وظیفلله ایجللاد هماهنگللی 
کارخانلله  یللک  مختلللف  بخش هللای  تمامللی  بیللن 
فوالدسللازی و ریخته گللری را براسللاس برناملله روزانلله 
سفارشللات بللر عهللده دارد و بللا اتللکا بلله مدل هللای 
برناملله ریللزی ابتللکاری و فراابتللکاری، مدل هللای ریاضللی 
و مدل هللای فرآینللدی بللرای هماهنگللی بخش هللای 
دنبللال  را  زیللر  مهللم  اهللداف  تولیللدی،  مختلللف 

می کنللد:
 افزایش میزان تولید

عمللر  بللردن  بللاال  و  تجهیللزات  تلفللات  کاهللش   
آنهللا اسللتفاده 

 کاهش مصرف انرژی
 واقعی نمودن اطاعات تولید

ایللن سیسللتم دارای کاربللران متعللدد در قسللمت های 
مختلللف سللایت بللوده و بللرای هللر کاربللر بللر اسللاس 
اسللت  کار  آن مشللغول بلله  کلله در  نیللاز قسللمتی 
واسللط های کاربللری مللورد نیللاز را در دسللترس قللرار 
کار  اسللاس عملکللرد و نللوع  کاربللر بللر  می دهللد و 
خللود، اطاعللات مللورد نیللاز را وارد نمللوده و همچنیللن 
اطاعللات مللورد نیللاز خللود را دریافللت می نمایللد. 
بللرای هماهنللگ کننللده سللایت واسللط های کاربللری 
خاصللی فراهللم می شللود کلله هماهنللگ کننللده مجللوز 
در  کاربللری  واسللط های  ایللن  در  تغییللرات  اعمللال 

دارد. را  قسللمت ها  تمامللی 
بسللیاری از کارهللا و عملیاتللی کلله در قسللمت های 
اتوماتیللک  صللورت  بلله  می شللود  انجللام  مختلللف 
بللوده و هماهنللگ کننللده نظللارت بللر آنهللا و اسللتفاده 
از اطاعللات آن را بللر عهللده دارد. همچنیللن هدایللت 
سللایت و ذوب هللا و اعمللال تغییللرات مللورد نیللاز بللرای 
خطللوط ذوب بللر اسللاس شللرایط موجللود ، بللر عهللده 

هماهنللگ کننللده می باشللد.
 

عملکللرد سیسللتم هماهنللگ کننللده تولیللد بدیللن 
صللورت اسللت کلله در زمللان مشللخصی از روز، سیسللتم 
مدیریللت اطاعللات، برناملله روزانلله تولیللد را بللرای 
سیسللتم تولیللد ارسللال می کنللد. ایللن برناملله بللا 
شللرایط مشللخصی کلله می توانللد بللرای هللر روز تعییللن 
شللود چللک خواهللد شللد و در صورتللی کلله شللرایط 
فللوق را دارا باشللد در سیسللتم بعنللوان برناملله تولیللد 
روزانلله فللردا قللرار می گیللرد. الزم بلله ذکللر اسللت برناملله 
روزانلله فللردا تللا زمانللی کلله برناملله جللاری بسللته نشللود 
مللورد اسللتفاده قللرار نمی گیللرد. مگللر اینکلله برناملله 

تولیللد بطللور کامللل تغییللر یابللد. 

فناوری اطاعات و ارتباطات
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هیللأت وزیللران در جلسلله مللورخ 13۷۸/3/19  بنللا بلله 
پیشللنهاد شللماره 132 - 21 مللورخ 13۷۵/1/20 سللازمان 
حفاظللت محیللط زیسللت و بلله اسللتناد مللاده )2۷(  قانون 
نحللوه جلوگیللری از آلودگللی هللوال مصللوب 13۷4 - آییللن 
ناملله اجرایللی نحللوه جلوگیللری صوتللی را بلله شللرح زیللر 

تصویللب نمللود: 

 ماده 1 - تعاریف
1-  صللدا یللا صللوت عبللارت اسللت از امللواج طولللی كلله از 
ارتعللاش سللریع اجسللام و مللواد اعللم از جامللد، مایللع و 

گاز تولیللد می شللود. 
2-  آلودگللی صوتللی عبللارت اسللت از پخللش و انتشللار 
هر گونلله صللوت و صللدا و ارتعللاش مربللوط بیللش از حللد 

مجللاز و مقللرر در فضللای بللاز ) غیللر سللر پوشللیده(.
3- حللد مجللاز آلودگللی صوتللی كلله اسللتاندارد آلودگللی 
از  اسللت  ، عبللارت  می شللود  نامیللده  هللم  صوتللی 
میللزان و مشللخصات ویللژه ای كلله بللا توجلله بلله اصللول 
حفاظت محیللط زیسللت و برمبنللای واحللد اندازه گیللری 
صللدا بللرای منابللع مولللد آلودگللی صوتللی و فضللای مللورد 

انتشللار و محیط هللای مختلللف تعییللن می شللود. 
4- واحللد اندازه گیللری صللدا یللا صللوت دسللی بللل 

شللد.  می با
۵ - عامللل آلودگللی صوتللی كلله بلله اختصللار عامللل 
آلودگللی نیللز نامیللده می شللود، عبللارت اسللت از هللر 
شللخص حقیقللی كلله اداره یللا تصللدی منابللع ثابللت و 
هدایللت منابع سللیار مولللد آلودگللی صوتللی را خللواه بللرای 
خللود، یللا بلله نمایندگللی از طللرف شللخص یللا اشللخاص 
حقیقللی دیگللر بللر عهللده داشللته و یللا شللخصًا بلله طللرق 

مختلللف عامللل  ایجللاد آلودگللی اسللت. 
6-منابللع و كانون هللای آلودگللی صوتللی كلله بلله اختصللار 

منابللع آلللوده كننللده نامیللده می شللود، عبارتنللد از: 
 الف - نیروگاه ها و پاالیشگاه ها 

ب - كارخانه ها و كارگاه ها 
ج - وسللایل نقلیلله موتللوری اعللم از هوایللی، دریایللی، 

زمینللی و زیللر زمینللی 
 د- فرودگاههللا، پایانه هللای حمللل و نقللل و توقفگاه  هللای 

دائمللی وسللایل نقلیلله موتوری 
 هللل - تعمیرگاههللای وسللایل نقلیلله موتللوری و آن دسللته 
از واحدهللای صنفللی كلله فعالیللت آنهللا بللا آلودگللی صوتی 

مازملله دارد. 
 و - میادین تیر و محلهای تمرین نظامی. 

 ز - سللایر منابللع ماننللد ژنراتورهللا و موتورهللای تولیللد برق 
، اسللتقرار بلندگوهللا در اماكللن عمومللی و محوطه هللای 
غیللر سرپوشللیده، مباشللرت بلله هللر عمللل یللا ترك عمللل 

كلله ایجللاد آلودگللی صوتللی نمایللد. 
۷-منظللور از سللازمان، سللازمان حفاظللت محیللط زیسللت 
و مقصللود از قانللون، قانللون نحللوه جلوگیللری از آلودگللی 

هللوا  مصللوب 13۷4/2/3 می باشللد. 
 ماده 2 

مبللادرت بلله هللر گونلله اقدامللی كلله موجبللات آلودگللی 
صوتللی را فراهللم نمایللد، ممنللوع می باشللد. حللد مجللاز 
یللا اسللتاندارد آلودگللی صوتللی توسللط سللازمان حفاظت 
محیللط زیسللت بللا همللكاری دسللتگاههای ذیربللط تهیلله 
و بلله تصویللب شللورای عالللی محیللط زیسللت می رسللد. 

 ماده 3
سللازمان ضمللن شناسللایی منابللع و كانونهللای آلودگللی 
موضللوع بنللد)6( مللاده )1( ایللن آییللن ناملله و تعییللن 
میللزان آلودگللی آنهللا بللر اسللاس اسللتانداردهای موضوع 
مللاده )2( مراتللب را بلله عامللل یللا عاملیللن منابللع مذكللور 
اعللام نمللوده و مهلللت مناسللبی را بللرای رفللع آلودگللی 
تعییللن می كند.عاملیللن منابللع صوتللی مذكللور مكلفنللد 
در مهلللت مناسللب تعییللن شللده حسللب موردنسللبت به 

رفللع آلودگللی صوتللی اقدامللی نماینللد. 
 تبصللره - روشللهای سللنجش میللزان آلودگللی صوتللی و 
شللرایط ارائلله نتایللج مربللوط توسللط سللازمان تعییللن و بنا 

بلله مللورد بلله عاملیللن اعللام خواهللد شللد. 
 ماده 4 

و  كارخانجللات  آلودگللی در  كلله عاملیللن  در صورتللی 
كارگاههللا در پایللان مهلللت مقللرر نسللبت بلله رفللع آلودگی 
صوتللی اقللدام ننماینللد، از فعالیللت اینگونلله منابع بلله 
ترتیللب مقللرر در مللاده )16( قانللون ممانعللت بلله عمللل 

خواهللد آمللد. 
 ماده ۵

سللازمان مجللاز اسللت در اجللرای وظایللف قانونللی خللود و 
اطمینللان از رعایللت مفللاد قانللون و ایللن آییللن ناملله هللر 
زمانللی كلله الزم بدانللد هریللك از منابللع آلوده كننللده را 

بازرسللی نمایللد. 
 تبصللره - بللا عاملیللن و یللا هللر شللخص دیگللری كلله بلله 
طللور مسللتقیم یللا غیللر مسللتقیم از انجللام بازرسللی و یللا 
تعییللن میللزان آلودگللی صوتللی جلوگیللری نمللوده و یللا 
از ارائلله  آمللار و اطاعللات مللورد نیللاز سللازمان خللود داری 

نمایللد طبللق مللاده )30( قانللون رفتللار خواهللد شللد.

  ماده 12 
در صورتللی كلله رفللع آلودگللی صوتللی ناشللی از فعالیللت 
منابللع آلللوده كننللده موضللوع مللاده )12( ایللن آییللن 
ناملله كلله در داخللل محللدوده شللهرها و نقاط مسللكونی 
اسللتقرار دارنللد بلله طللرق دیگللری جللز انتقللال آن هللا بلله 
محلهللای مناسللب امللكان پذیللر نباشللد، طللرح انتقللال 
اینگونلله منابللع توسللط سللازمان و بللا همللكاری  وزارت 
كشللور ) شللهرداریها و بخشللداری ها(، وزارت مسللكن و 
شهرسللازی تهیلله و پللس از تصویللب هیللأت وزیللران بلله 

مللورد اجللرا گذاشللته خواهللد شللد. 
 ماده 29

كارگاه هللای  و  كارخانجللات  مسللئولین  و  صاحبللان 
آلوده كننللده كلله برخللاف مللواد 14 و 16 و 1۷ ایللن قانللون 
عمللل نماینللد بللرای بللار اول بلله جزای نقللدی از پانصللد 
هللزار ریللال تللا یللك میلیللون ریللال و در صللورت تكللرار بلله 
حبللس تعزیللری از دو مللاه تللا شللش مللاه و جللزای نقللدی 
از هفتصللد هللزار ریللال تللا دو میلیللون  ریللال محكللوم 

می شللوند.
 تبصللره 1 - صاحبللان و مسللئوالن ایللن گونلله كارخانجللات 
و كارگاه هللای آلوده كننده هللا محكومیللت مذكللور مكلللف 
بلله پرداخللت ضللرر و زیللان وارده بلله  محیللط زیسللت و 
اشللخاص حقیقللی و حقوقللی بلله حكللم دادگاه صالحلله 

می باشللند.
قانللون   ایللن  در  مقللرر  مللورد جرائللم  در   -  تبصللره 2 
سللازمان  حقوقللی  و  حقیقللی  اشللخاص  عاوه بللر 
حفاظللت محیط زیسللت بللر حسللب مللورد شللاكی یللا 
مدعی خصوصللی در زمینلله خسللارات وارده بلله محیللط 

می باشللد. زیسللت 

 ماده 30 
كسللانی كلله از انجللام بازرسللی مأمللوران سللازمان حفاظت 
محیللط زیسللت بللرای نمونه بللرداری و تعییللن میللزان 
آلودگللی ناشللی از فعالیللت كارخانجللات و  كارگاه هللا منابع 
تجللاری بهداشللتی و خدمللات و اماكللن عمومللی ممانعت 
بلله عمللل آورده و یللا اسللناد و مللدارك و اطاعللات مللورد 
نیللاز سللازمان را در اختیللار ایشللان نگذارند و یللا اسللناد و 
مللدارك و اطاعللات خللاف واقللع ارائلله نمایند بر حسللب 
مللورد و اهمیللت موضللوع بلله جللزای نقللدی از پانصللد 
هللزار ریللال تللا پنللج میلیللون ریللال و در صللورت تكللرار بلله 
حبللس تعزیللری از یللك مللاه تللا 3 مللاه و جللزای نقللدی 

مذكللور محكللوم خواهنللد شللد.

 تبصللره - در صورتللی كلله مأمللوران سللازمان حفاظللت 
محیللط زیسللت در جرائللم موضللوع ایللن مللاده همللكاری 
یللا مشللاركت داشللته یللا گللزارش خللاف واقللع ارائلله 
 نماینللد  عللاوه بللر محكومیللت در هیأت هللای رسللیدگی 
بلله تخلفللات اداری بلله حداكثللر مجللازات مقللرر در ایللن 

مللاده محكللوم خواهنللد شللد.
 

 ماده 34
درآمدهلای حاصلل از اجلرای ایلن قانلون پلس از وصلول 
بافاصلله به حسلاب خزانله واریز گردیده و معلادل پنجاه 
درصد )۵0%( وجوه واریزی در هر سلال و حداكثر تا سلقف 
یلك میلیلارد ریلال جهلت اجلرای ایلن قانلون بله صلورت 
ردیلف جداگانله در الیحله بودجله هلر سلال منظلور و در 
اختیلار سلازمان حفاظت محیلط زیسلت و معادل بیسلت 
درصلد )20%( تلا سلقف چهارصلد میلیلون ریلال در اختیار 

نیلروی انتظاملی جمهلوری اسلامی ایلران قلرار می گیرد.

 آیین نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی

قوانین و مقررات زیست محیطی مرتبط با صنایع و کارخانجات

امللام محمللد باقللر )علیه السللام( فرمودنللد: باتقواتریللن مللردم، کسللى اسللت 
کلله در آنچلله بلله نفللع یللا ضللرر اوسللت، حللق  را بگویللد.

محیط زیست
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فشللار خللون چیسللت؟ فشلللار خلللون عبلللارت اسلللت از 
نیرویلللی کللله خلللون را بللله سراسر بلللدن پمپاژ می کنلللد. 
فشلار خلللون باال کله بله عنلوان هیپرتانسلیون شلناخته 
می شلللود، بلاری اضافله را بلللر قللب و علروق خونلی شما  

تحمیلللل می کنلد.
 120فشلللار سیسلللتولیک نرمال ) فشلار خلللون در زملان 

پمپاژ کلللردن قللللب(  بله واحلللد میللی ملتر جیلوه
 ۸0فشللار دیاسللتولیک نرمللال  )فشلللار خلللون در زملللان 

اسلللتراحت قللب( بللله واحلد میللی ملتر جیلوه
فشلللار خلللون بلاال معملوال هیلچ عامتی  نلدارد و عمومًا 

بللله آن قاتلللل خاموش گفته می شلللود.
ــر  ــوارد زی ــه م ــل اولی ــد عام ــاال می توان ــون ب ــار خ فش

ــد: باش
حمللله قلبللی، سللکته مغللزی، فراموشللی مرتبللط بللا سللن، 
اختللال حافظلله، نارسللایی کلیلله، نارسللایی احتقانی قلب

فاکتورهای خطر برای فشار خون باال عبارتند از:
چاقللی، تغذیلله حللاوی سللدیم بللاال )نمللک(، عللدم 

نللژاد، وراثللت کشللیدن، سللن،  فعالیللت، سللیگار 
ابتللای بیللش از ۷0 %بزرگسللاالن بلله فشللار خللون، آن 
را بلله یللک بیمللاری بسلیار شلایع تبدیلل کلرده اسلت. 
بلا افزایلش سلن، کنتلرل فشلار خلون بلاال )سیسلتولی( 

می یابلد.  اهمیلت 
بهتریللن فشلللار بلللرای هلللر فلللرد میزانلللی اسلللت کللله در 
آن میلللزان خطلللر بلللروز علوارض بللله حداقلل برسلللد. در 
بزرگسلاالن فشلار خللون سیسللتولی ایللده آل زیللر 120 

میلللللی متللر جیللللوه اسللت.
فشللللار خللون شرایط مهملللی اسلت کله نیازمنلد درملان 
اسلت. می تلوان فشلار خلون را بلا دارو و تغییلرات شلیوه 

زندگلی کاهلش داد.
دانستن و ثبت عدد فشار

بلللر فشلللار خلللون خلللود در طلللول زملللان نظلللارت کنیلد 
و اعلللداد آن را در موبایلللل یللللا در دفترچلللله شللللخصی 
خللللود ثبللللت نمایید. تاش کنیللللد تللا فشللللار خللون 

سیسلللتولی خلللود را زیلللر 120 نگللله داریلد.
در مورد فشار خون خود با دکتر گفتگو کنید

 آملاده باشلید: اعلداد فشلار خلود را بدانیلد و هملواره 
آن هللا را بلللا خلللود در ماقللات  بلللا پزشللک بللله هملللراه 

باشلید.  داشلته 
 سلللؤال بپرسلللید: از پزشللک بخواهیلللد در ملللورد 
تشلللخیص بیملللاری شلما توضیلح دهلللد و توصیله های 
خاصلللی در زمینه تغییلللرات سلبک زندگلللی و دارودرمانی 

بللله شملا ارایللله دهلد.
 نقطللله نظلللرات خلللود را بللله اشتلللراک بگذاریللد: بلللا 

پزشک خلللود در ملللورد نگرانی ها و برنامللله تغییلللر سلبک 
زندگلللی بحللث و گفتگلللو کنیللد.
سبک زندگی خود را اصالح کنید

 بلللله وزن مناسللب برسللید: اگللر دچللللار اضافلله وزن 
هسللتید، کاهللللش وزن را هللدف خللود قللرار دهیللد.

 از لحلاظ جسلمی فعلال باشلید: بیشتلر روزهلای هفتله 
حداقلل 30 دقیقله در روز فعالیلت بدنی داشلته باشلید.

 میلللزان نمک مصرفی در غلللذای روزانله خلود را کاهلش 
دهیلللد: غذاهایلللی که کمتر فلللرآوری شلللده را انتخلللاب 
کنیلللد و برچسلللب روی غذاهلللا را بخوانیلد تلا غذاهایلی 
بلللا میلللزان نمللک کمتللر از 120 میلللی گللرم را تهیلله کنیللد، 
هدف آن اسلللت کللله میلزان کللللی نمک مصرفی  خلود را 
بلین1.۵گلللرم تللا ۵ گرم در روز برسلللانید. غذاهللا را قبل از 

نمک زدن بچشلللید.
از گیاهللان معطللر و ادویلله جللات بلله عنلللوان جایگزیلللن 
جهلللت خلللوش طعم کلردن غذای خلللود اسلتفاده کنید.

اگـر دارو تجویـز شـد، آن را بـه صورتـی کـه دسـتور داده 
شــده مصــرف کنید

بلللرای بهترین  کنتلللرل فشلللار خلون، علللادات بله سلبک 
زندگلللی صحیلللح را بایلللد بلللا دارودرمانلی هملللراه نمود. 
بیشلتر ایلن داروهلا علوارض جانبلی کملللی دارند و ارزان 

قیملت هسلتند.
مصرف داروهلللا بللله همان شلللیوه ای کللله تجویلللز شلده 
می توانللد مانلللع حمالللت قلبلللی، سلللکته یلللا نارسلللایی 
احتقانلللی قللللب شلللود. در فشلللار خلللون بللاال شللرایط 
خطرناکللی ایجللاد می شلللود کلله ممکللن اسلللت در آنهللا 
جریللان خللون مسلللدود گللردد، مصللرف داروهلللای خلللود 
را بخشلللی از املللور روزملللره خلللود قلللرار دهیلللد تلللا آن را 

فراملللوش نکنیللد.
چند نکته:

1-  داروهللللای خللللود را در زمللللان مشللللابهی هللللر روز 
ملصلللرف نمایید )بللللا وعللللده های غذایللللی یللللا سللایر 

وقایللللع روزانلللله هماهنللگ نماییللد (
2- از ظلللللرف های دارویلللللی بلللللرای برناملله ریلللللزی و 

یلللللادآوری خلللللود اسلللللتفاده کنیلللد.
3- از تقویللللم کارهللللای روزانلللله جهللللت خللللط زدن 
داروهایللللی کلللله در روز مصلرف شلده اسلتفاده نمایید.

4- از خانللواده یللا دوسللتان بخواهیللد بلله شللما یللادآوری 
. کنند

۵- حتلللما اطمینلللان حاصلللل کنیلد کله مقلللدار مصرفی 
داروی روزانللله خود را در گلللردش یلا مسلافرت بله هملراه 

داریلد.
6- بلله پزشللک یللا داروخانلله جهللت جایگزیللن نمودن 

داروهللا قبللل از اتمام  دارو مراجعلله کنیللد.
۷- قللللرص ها را در مللللکان مشلخصی قللللرار دهیللد تللا 

هللللر روز در دیللد شلما باشلد.
وزن مناسب

بللله وزن مناسلللب برسلللید. حتلللی کاهلللش حلللدود 4 
کیلوگلللرم زمانلللی کله شلللما اضافللله وزن داریلللد و چلاق 
هسلتید می توانلد بله کاهلش فشلار خلون شلما کملک 

نمایللد.
از لحاظ جسمی فعال باشید 

ــه  ــذای روزان ــی را در غ ــک مصرف ــا نم ــدیم ی ــزان س می
ــد ــش دهی کاه

1-  بیشلتلرین سللدیم بخاطللر نمکللی اسللت کلله حیللن 
فللرآوری غذایللی افللزوده می شللود.

2- غلللذا را قبلللل از افلللزودن نمک بچشلللید. زمانلللی کله 
از نمک کمتلللری در غلللذا اسلللتفاده می کنیلللد، بلللاز هلللم 
غلللذا طعلللم نمک خلود را دارد و بله ملرور زملان شملا بله 
غذاهایلللی بلللا نمک کملتر علللادت کلللرده و آن را ترجیلح 

می دهیلللد.
3- سلللبزیجات تلللازه، فریلللز شلللده یلللا کنسللرو شلللده را 

)بلللدون نمللک افلللزوده( بخریللد. 
4- از سلبزیجات معطلر، ادویله جلات و طعلم دهنلده هلای 
مخللللوط بلللدون نمللک، در غلللذا و بلللر روی میلللز غلللذا 

کنیلد. اسلتفاده 
۵- غذاهللای آمللاده عمومللا دارای مقادیللر باال از نمک و 
چربللی هسللتند. برچسللب غذایللی را بخوانیللد و مللواد 
غذایللی بللا میللزان سللدیم و چربللی کمتللر را انتخللاب 

نمایید. 
میللللزان ملصلللرف غذاهللللای آملللاده منجملللد، پیتلللزا، 
مخللوط های بسلللته بنلدی شلده، سلللوپ های کنسلروی 
و سلللس های سللاالد را کاهلللش دهیلللد زیلللرا ایلللن ها 

حلللاوی مقادیلللر بللاالی  نمکل هسلللتند.
6- غذاهلللای کنسلللروی مثلللل تلللن ماهلللی یلللا کنلللسرو 
سلبزیجات را بشلویید تلا مقلداری ازنمک آنهلا کلم شلود.

مصرف سیگار یا تنباکو را قطع نمایید
سلیگار کشلیدن فشلللار خلون شملا را افزایلش می دهلد 
و می توانلللد نواحلللی آسلللیب در علللروق ایجلللاد کنلد که 
سلللبب کاهللش بیشتلللر جریلللان خون می شلللود. ملللواد 
افزودنلللی موجلللود در تنباکوهلللای غیلللر دود کردنلی نیلز 
می توانلللد سلبب کاهلش قطلر علروق خونلی و افزایلش 

فشلللار خلون شملا شلود.
نکاتی در جهت دستیابی به فشار خون سالم

1-  وقتلللی از شملللا خواسلللته می شلللود کللله بلللرای یلللک 
دورهمللی یلللا مهمانللی غلللذا فراهلللم کنیلللد، میلللوه یلللا 
سلللبزیجات تلللازه، بیسلللکوئیت بلللدون نمللک یلللا یلللک 
خلللوراک سالم  و خانگلللی کلللم نمک بیاوریلد. سلایرین را 

هلللم بللله انجلللام ایلللن کار تشلللویق نمایید.
2- وقتلی بلا دوسلتانتان کله بله افزایلش سلطح فعالیلت 
روزانللله خلللود فکلللر می کننلد صحبلت می کنیلللد آن هلا را 
بلله ایجلللاد تغییلللرات کوچللک تشلللویق کنیلللد، هماننللد 
پلللارک کلللردن خلللودرو دورتلللر از مقصدشلللان؛ تغییلرات 
کوچلک می توانلد منجلر بله پیشرفت هلای بلزرگ شلود.
3- انلدازه گیلری فشلار خلون را یلاد بگیریلد و بله دیگلران 
بیاموزیلللد تلللا بتوانیلللد بللله دوسلللتان و خانلللواده خلود 
کملللک کنیلللد تلا از میزان فشلللار خلود آگاه شلللوند و آن 

را کنلللترل نمایید.
4- تلللللاش کنیللد آموختلله هللللای خللود را بللا محیللط 
پیرامللون خللود بلله اشتللراک بگذاریللد و پیللام خللود را 

بلله اطرافیللان منتقللل کنیللد.

کنترل فشار خون و سالمتی

امللام حسللين )علیه السللام( فرمودنللد: بزرگللوار كسللى اسللت كلله گفتللارش 
بللا عملللش يكللى باشللد.

بهداشت

 تهیه کننده: پیام دهقانی
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یکللی از مقوله هایللی کلله امللروزه اذهللان را بلله خللود 
مشللغول کللرده، بحللث »توسللعه پایللدار« اسللت. ایللن 
بحللث در جوامللع مختلللف جللای خللود را بلله سللرعت 
بللاز کللرده اسللت. شللاید بتللوان در نللگاه کلللی و اولیلله دو 
فاکتللور را در توسللعه پایللدار بیشللتر از سللایر فاکتورهللا 
سللهیم دانسللت و نقللش آفرینللی آنهللا را بیشللتر دیللد: 
یکللی انسللان سللالم و دیگللری صنعللت. بی شللک صنعللت 
هللر کشللور پایلله و اسللاس پیشللرفت آن کشللور اسللت. بللا 
صنعتللی قللوی می تللوان راه را بلله سللوی آینللده ای روشللن تر 
بللاز کللرد. امللا بایللد توجلله کللرد کلله عامللل بسللیار مهللم و 
اساسللی کلله در ایللن بیللن بلله توسللعه کمللک می کنللد و 
فعالیت هللای صنعللت بللر دوش اوسللت و هللم اوسللت 
کلله عامللل دیگللر را بلله پیللش می بللرد، انسللان اسللت- امللا 
انسللانی سللالم- انسللانی که در محیطللی سللالم کار و زندگی 
می کنللد. جهللت دسللتیابی بلله توسللعه ای پایللدار، مدیللران 
صنایللع و کارفرمایللان بایللد تللاش کننللد تا محیطللی ایمن 
را بللرای کارکنللان فراهللم نماینللد تللا کارکنان بللا امنیت خاطر 
بلله کار مشللغول شللوند.یقینا تمللام فعالیت هللای ایمنللی 
را نبایللد بللر عهللده مدیریللت دانسللت، بلکلله خللود کارکنللان 
نیللز جهللت عملللی شللدن برنامه هللای ایمنللی نقشللی 
بسللیار حائللز اهمیللت دارنللد. مصللداق ایللن را می تللوان 
در ضللرب المثللل »یللک دسللت صللدا نللدارد« مشللاهده 
کللرد. اگللر سللازمان شللرایط الزم را فراهللم نکنللد، عاقلله و 
تللاش کارکنللان بللرای ایمنللی نتیجلله مطلوبللی نللدارد و در 
مقابللل برنامه ریزی هللا و توجهللات مدیریتللی هللم اگللر 
بللا بی توجهللی و بی عاقگللی کارکنللان مواجلله شللود، بللاز 
هللم نتیجلله مطلللوب نیسللت. بایللد تللاش کللرد حللوادث 
و شللبه حللوادث را در محیللط کنتللرل کللرد و کاهللش داد. 
حللدود ۸0% حللوادث عللللی در فاکتورهللای انسللانی دارنللد، 
به اشللتباهات انسللانی )مدیللران و کارکنللان( بللاز می گردند.

بنابرایللن جهللت رسللیدن بلله محیللط امللن، و سللالم 
نگهداشللتن انسللان )نیللروی کار( و در نتیجلله رسللیدن 
بلله یللک صنعللت پویللا کلله فاکتللوری اساسللی در توسللعه 
پایدارنللد، بایسللتی بطللور ریشلله ای بللا حللوادث مقابللله 
کللرد و علللل ریشلله ای و بنیللادی  آنهللا را حللذف کللرد. عامللل 
فوق العللاده مهمللی کلله می توانللد در ایللن راه بلله مللا 
کمللک کنللد »فرهنللگ ایمنللی« اسللت. بللا بررسللی حللوادث 
و شللبه حللوادث می تللوان یافللت كلله ریشلله اصلللی اكثللر 
آنهللا در فاكتورهللای انسللانی و فرهنللگ ایمنللی در سللطوح 
مختلللف پرسللنلی اسللت، اینجاسللت كلله نقللش فرهنللگ 
ایمنللی نمایللان می  شللود و بلله یللك نتیجلله می تللوان 
دسللت یافللت و آن هللم اینکلله كلله بللرای ایمن تللر كللردن 
محیللط كار و كاهللش تعللداد حللوادث و هزینه هللای ناشللی 
از آنهللا بایسللتی بلله فرهنللگ ایمنللی توجلله بیشللتری شللود 
تللا بتوانیللم بطللور ریشلله ای و اصولللی بللا حللوادث مقابللله 

نماییللم.

پیچیللده ای  »فرهنللگ مجموعلله  فرهنــگ چیســت؟ 
اسللت کلله در برگیرنللده دانسللتنی ها، اعتقللادات، هنرهللا، 
اخاقیللات، قوانیللن، عللادات و هرگونلله توانایللی دیگللری 
اسللت کلله بوسللیله انسللان بعنللوان عضللو جامعلله کسللب 
شللده اسللت.« در جامعه شناسللی و انسللان شناسللی 
از فرهنللگ تعاریللف متعللددی عنللوان شللده اسللت. 
معروفتریللن و شللاید جامع تریللن تعریفللی کلله از فرهنللگ 
ارایلله شللده اسللت متعلللق بلله »ادوارد تیلر«اسللت کلله در 
بللاال ذکرشللد. بللا توجلله بلله تعاریللف مختلللف بطللور کلللی 
می تللوان فرهنللگ را میللراث اجتماعللی انسللان دانسللت 
کلله او را از سللایر حیوانللات متمایللز می سللازد. ایللن وجللوه 
تمایللز را کلله منحصللر بلله انسللان اسللت می تللوان مبتنللی بر 

ویژگی هللای زیللر دانسللت:
 تفکللر و قللدرت یادگیللری       تکلللم      اجتماعللی بللودن 

)زندگللی گروهی(
فرهنگللی شللدن در حقیقللت هماهنگللی و انطبللاق فللرد بللا 
کلیلله شللرایط و خصوصیللات فرهنگللی اسللت. فرهنللگ در 
برگیرنللده تمللام چیزهایللی اسللت کلله مللا از مللردم دیگللر 
می آموزیللم و تقریبللا اعمللال انسللان مسللتقیم و یللا غیللر 
مسللتقیم از فرهنللگ ناشللی می شللود و تحللت نفللوذ آن 

اسللت.
فرهنــگ ایمنــی: عبللارت فرهنللگ ایمنللی پللس از حادثلله 
چرنوبیللل در سللال 19۸6 رواج یافللت. حادثلله ای کلله 
بلله علللت وجللود یللک فرهنللگ ایمنللی ضعیللف خطاهللا 
و تخلفاتللی رخ داد کلله باعللث اختللال در پروسلله های 
عملیاتللی و نهایتللا آن فاجعه بزرگ شللد. تعاریف متفاوتی 
از فرهنللگ ایمنللی ارایلله گردیللده اسللت كلله بعضللی از آنهللا 
در اداملله آمللده اسللت. کمیتلله نظللارت بللر مقوللله ایمنی و 
تاسیسللات هسللته ای انگلسللتان فرهنگ ایمنللی را اینگونه 

تعریللف می کنللد:
»فرهنللگ ایمنللی محصللول ارزش هللا، گرایش هللا، ادراکات، 
صاحیت هللا و الگو هللای رفتللاری فللردی و گروهللی کارکنللان 
اسللت کلله بوسللیله آن میللزان تبعیللت کارکنللان از سللبک 
و شللیوه مدیریللت ایمنللی و بهداشللت سللازمان مشللخص 
می گللردد.« »فرهنللگ ایمنللی یللک سللازمان محصللول 
ارزش هللای گللروه و فللرد، گرایشللات، صاحیت هللا، الگوهای 
رفتللار و راه هللای انجللام كار می باشللد.« »گالللدن مانللد« 
فرهنللگ ایمنللی را اینگونلله تعریللف می كنللد: »جنبه هایللی 
از فرهنللگ سللازمانی كلله بللر نگرش هللا و رفتارهایللی كلله 
منجللر بلله كاهللش یللا افزایللش ریسللك ها می شللوند، 
تاثیللر می گذارنللد.« ردپللای نقللص در فرهنللگ ایمنللی را در 
حللوادث و فجایللع بللزرگ دیگللری همچللون »پایپللر آلفللا«  

نیللز می تللوان یافللت.
یك فرهنگ قوی ایمنی  نتیجه موارد زیر است:

 گرایشلات مثبلت محیلط كار- از رئیلس تلا پایین تریلن 
پرسلنل  ملراودات بیلن همله اعضلا و نیلروی كار  بهبلود 

اهلداف ایمنی بوسلیله سلنجش، تعلاون و معنلادار كردن 
نها آ

خصوصیللات فرهنللگ ایمنللی مثبللت شللامل مللوارد زیللر 
اسللت:

تعهــد مدیریــت: ایللن تعهللد سللطح باالیللی از انگیللزش 
و اهمیللت بلله ایمنللی و بهداشللت را در سراسللر سللازمان 
ایجللاد می کنللد. ایللن را می تللوان بللا بررسللی میللزان تامیللن 
منابللع )زمانللی، مالللی و انسللانی( و حمایللت مدیریللت  از 
ایمنللی و بهداشللت و اهمیللت دادن بلله اهللداف آن در 
برابللر تولیللد و اهللداف تجللاری، تللاش در برپایللی دوره های 

آموزشللی و. .. مشللخص کللرد.
ــهود: مدیللران بایسللتی وقتللی را جهللت  ــت مش مدیری
حضللور در محیللط کار و صحبللت کللردن بللا کارکنللان صللرف 
نماینللد و تعهللد خللود را در عمللل نیللز نشللان دهنللد. ایللن 
خیلللی مهللم اسللت کلله کارکنللان تعهللد صادقانلله مدیریت 
بلله ایمنللی را درک کننللد، اگللر اینگونلله نباشللد، آنللان تصللور 
خواهنللد کللرد اهللداف تجللاری مقدم بللر ایمنی اسللت و در 
نتیجلله میللل و عاقلله خللود را به ایمنللی از دسللت خواهند 

داد و بلله آن اهمیللت نمی دهنللد.
ارتبــاط مناســب بیــن پرســنل در تمــام ســطوح: در یللک 
فرهنللگ ایمنللی مثبللت، در گفتگوهللای کاری روزانلله ای کلله 
صللورت می گیللرد، بایسللتی مسللایلی در مللورد ایمنللی و 
بهداشللت نیللز مطللرح شللود. مدیللران بایللد بطللور فعللال 
بلله مطالبللی کلله کارکنللان مطللرح می کننللد گللوش دهنللد و 

بگوینللد کلله چلله چیللزی را شللنیدند.
مشــارکت کارکنــان فعــال: مشللارکت کارکنللان فعللال 
در ایمنللی بلله جهللت اینکلله هملله، خللود را در ایمنللی 
شللریک بداننللد و از دانللش و توانایللی پرسللنل در کارشللان 
کار می توانللد  ایللن  اسللت.  بهره بللرداری شللود، مهللم 
بللا اسللتفاده از کارکنللان درشناسللایی خطللرات و ارزیابللی 
ریسللک، نوشللتن دسللتورالعمل ها و. .. صللورت پذیللرد.

در شللرکت های بللا فرهنللگ ایمنللی مناسللب می تللوان یللک 
سللازگاری را بیللن کارکنللان و مدیللران دیللد که نقطلله اتصال 
آنهللا ایمنللی اسللت. در سللال های اخیللر در کشللورهای 
مختلللف در زمینلله فرهنگ ایمنللی اقداماتی صللورت گرفته 
و مدل هایللی نیللز ارایلله شللده اسللت. نمونلله ای از ایللن 
مدل هللا عبارتنللد از: مللدل »مدیریللت ایمنللی و بهداشللت 
موفللق« ایللن مدل هللا بیللان می نمایللد می تللوان بللا یللك 
مدیریللت مناسللب بلله فرهنللگ ایمنللی و بهداشللت رسللید 
و ابللزارش عبارتنللد: خللط مشللی، سللازماندهی، برنامه ریللزی 
و اجللرا، سللنجش عملكللرد، بازنگللری عمكرد و ممیللزی كه در 
تمللام مراحللل صللورت می گیللرد. مللورد دیگللر مدلللی اسللت 
بلله نللام »مللدل فرهنگ ایمنللی مركللب« مهمتریللن ابزارهای 
مطللرح شللده در ایللن مللدل تعریللف وتعییللن اهللداف، 

ارتباطللات مناسللب، ارزیابللی عملكللرد و. .. اسللت. 
نتیجــه گیــری: جهللت دسللتیابی بلله یللك محیللط ایمللن، 
امنیللت خاطللر بللرای كاركنللان و مدیللران، افزایللش بهللره وری 
و همچنیللن رسللیدن بلله اهللداف تجللاری و مالللی بی شللك 
بلله فرهنللگ ایمنللی مثبللت نیللاز داریللم كلله در ایللن بیللن 
بایللد از ابزارهللای اصلللی ماننللد ارتبللاط مناسللب بیللن 
مدیللران و پرسللنل،  مشللاركت دادن كاركنللان، اسللتفاده از 
سیسللتم پللاداش و تنبیلله و دوری از دیللدگاه مقصریابللی 
كلله می توانللد بلله مللا كمك نمایللد اسللتفاده كنیللم. نتیجه 
ایللن مللوارد را می تللوان بللا كاربللرد مدل هایللی كلله ارایلله 
شللده اند، ارتقللاء داد. بللرای بهبللود یللك فرهنللگ ایمنللی 
بایللد از ابزارهایللی همچللون مصاحبلله و یللا پرسشللنامه 
نیللز اسللتفاده نمللود كلله در اغلللب مللوارد ابللزار پرسشللنامه 

كارایللی بهتللری دارد.

فرهنگ ایمنی؛ چتر نجات سازمان

ایمنی

امام رضا )علیه السام( فرمودند: بهترين  تعقل  خودشناسى  است .
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نفرات برتر ایمنی
فوالد کاوه جنوب کیش در 7 ماهه 1399

 )HSE( واحــد ایمنــی، بهداشــت و محیــط زیســت
راســتای  در  کیــش  جنــوب  کاوه  فــوالد  شــرکت 
فرهنــگ ســازی و نهادینــه کــردن الزامــات ایمنــی 
ــدام  ــاه اق ــر م ــه، ه ــی چندگان ــایت های عملیات در س
نمونــه  افــراد  انتخــاب و معرفــی  بــه شناســایی، 
ــر از  ــت 70 نف ــه فهرس ــن صفح ــد. در ای ــی می کن ایمن
ــان شــرکت های  همــکاران واحد هــای مختلــف و کارکن
ــن  ــی فروردی ــه در دوره  زمان ــن مجموع ــکاری ای پیمان

تــا مهر مــاه 1399 اعــام شــده اســت.

ایمنی

امام هادی )علیه السام( فرمودند: انسان حریص، آسایش ندارد.

غام زند آستا حسن باخوشحسین گرجیاسحاق بارگاهیمصطفی رنجبریمقداد امیرییونس افکارعبدالکریم زارع پور
منوچهر اسامی

 کامران رمضانی

فروردین

مهدی پیش باررضا طهماسبیمحمدرضا باوقارمحمد گنجیمصیب زارعیاسماعیل انجم روزاحمد صالح نیایاسر پورجمعه
افشین تارا

موسی آشوری

مرداد

سعید رنجبری
سجاد دهقان زاده

 جواد بهرامی

ابوذر گداری موسی رازمند ایوب رکن الدینی

هادی مکی آبادی

علیرضا یاور

صادق میر شکاری

صادق سلطانی نژاد

اردیبهشت

جعفر جعفری مهدی مظفری جواد رمضانی حسین زینلی عبداله زادینی عباس عمرانی
شاهی جام گوهری

عباس پناهی سلیمان بهرامیان نجف سرنی نیا

خرداد

عبدالرحمن یزدانی سهیل دهقانیسینا عرب لو  نعیم نژاد ساالریعلی پشت کوهیعباس فوالدزاده

تیر

 رحمت اله محبت کیش محمد رضا صاقب ذبیحی احمد صالح نیا لرد
مصطفی رنجبر

 رضا طهماسبی عیسی نظریبهروز بختیاریحسین کیوانیمحمد ساالریحسن مائی یوسف سلیمانیخدایار جلیلیانمسلم قبادی 

شهریور

 میاد زارع مهرانی

مهدی رضوانی2نسبمحمد بازگیرموسی آزادیعلی صادقیمجید نیک منظراحمد مرادی سلمان نادعلی پور رضا مایی

مهر

 حسن کوه شکن
 مهدی آرمیده
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هللر سللازمانی مسللئولیت دارد اطمینللان حاصللل نمایللد 
کلله ریسللک هایی کلله درنتیجلله فعالیتهایللش ممکللن 
اسللت بللرای افللراد )کارکنللان و مدیللران ، پیمانللکاران 
یللا بازدیدکننللدگان( ایجللاد گللردد را کاهللش دهللد. 
اسللتخدام  در  افللراد  ایللن  کلله  زمانللی  بخصللوص 
شللرکت بللوده و فعالیتهللای سللازمان را بعنللوان حرفلله 
و شللغل خللود انجللام می دهنللد. موسسلله بین المللللی 
مدیریللت  سیسللتم  اسللتاندارد   ،)ISO(اسللتاندارد
تحللت عنللوان    )S&OH( ایمنللی شللغلی  و  سللامت 
ISO45001 را تهیلله نمللوده اسللت کلله در آن قصللد دارد 
سللازمان ها را قللادر سللازد کلله ریسللکهای سللامت و 
ایمنللی شللغلی را مدیریللت نمللوده و عملکللرد سللامت 
و ایمنللی خللود را بهبللود بخشللند. اجللرای سیسللتم 
مدیریللت سللامت و ایمنللی شللغلی )S&OH( بللرای 
هللر سللازمانی یللک تصمیللم اسللتراتژیک اسللت کلله 
اقدامللات مرتبللط  از  آن باعللث می گللردد  بکارگیللری 
بللا تللداوم کسللب و کار حمایللت گردیللده و اطمینللان 
می دهللد کلله افللراد ) کارکنللان( ایمللن تللر و سللالم تللر 
هسللتند و درعیللن حللال سللبب افزایللش شایسللتگی 

آنهللا نیللز خواهللد شللد.

بهداشــت شــغلی        و  ایمنــی  سسیســتم مدیریــت 
ISO45001

ISO45001 یللک اسللتاندارد بیللن المللللی اسللت  بللرای 
آنکلله سللازمان را قللادر سللازد کلله بطللور کنشللگرایانه 
عملکللرد سللامت و ایمنللی شللغلی خللود را بللا هللدف 
بخشللد،  بهبللود  بیمللاری  و  آسللیب  از  پیشللگیری 
نیازمندی هللا و الزاماتللی را بللرای سیسللتم مدیریللت 
سللامت و ایمنللی شللغلی مشللخص نمللوده و بللرای 
آنکلله ایللن الزامللات بللکار گرفتلله شللوند راهنمایللی 
می نمایللد. ISO45001 بللرای هللر سللازمانی صللرف نظللر 

از انللدازه، نللوع و ماهیللت آن کاربللرد دارد.
تمامللی الزامللات و نیازمندی هللای آن بللا قصللد پیونللد و 
یکپارچگللی بللا فرآیندهللای مدیریتللی سللازمان ، طراحللی 
شللده اند. ISO45001 سللازمان را قللادر می سللازد کلله 
از طریللق سیسللتم مدیریللت سللامت و ایمنللی شللغلی 
خللود سللایر جنبه هللای سللامت و ایمنللی را همچللون 
خوشللبختی و تندرسللتی را ) بللا فرآیندهللای مدیریتللی 
سللازمان ( یکپارچلله سللازد. ایللن اسللتاندارد در سللال 
201۸ بللرای اولیللن بللار توسللط سللازمان بین المللللی 
ایللن  شللد.  منتشللر  و  تدویللن   )ISO( اسللتاندارد 
اسللتاندارد شللامل 10 بنللد اسللت کلله هللر بنللد شللامل 
الزامللات مختلفللی در راسللتای بهبللود شللرایط ایمنللی و 

بهداشللت اسللت.
الزامللات ISO45001 در واقللع چارچوبللی کامللل از نحللوه 
برناملله ریللزی، اجللرا، ارزیابللی و اقدامللات مللورد نیللاز 
در خصللوص مباحللث ایمنللی و بهداشللت کار پرسللنل 
در هللر سللازمانی را لحللاظ می کنللد. ایللن اسللتاندارد 
بللا  كلله شللركت ها  اسللت  از مقللررات  مجموعلله ای 
رعایللت آن هللا بلله مدیریللت مسللائل مربللوط بلله ایمنللی 

و بهداشللت كاری و مسللائل مربللوط بلله خطرات شللغلی 
محیللط خللود می پردازنللد. خروجللی اصلللی ایللن نظللام 
مدیریللت مجموعلله ای از رویه هللا و روش هاسللت كلله 
بلله شللركت ها امللكان می دهنللد، مخاطللرات بهداشللتی 
كننللد،  كار خللود را شناسللایی  ایمنللی در محیللط  و 

کاهللش دهنللد و از بللروز آنهللا جلوگیللری نماینللد.

OHSAS 18001 و ISO45001 تفاوت استاندارد
ایللن تفاوت هللا بیشللتر در نللگاه و تمرکللز اسللتاندارد 
ISO45001 بللر روی ماهیللت عملکللردی سللازمان بللوده 
کلله نقللش و مسللئولیت رهبللری و مدیریللت ارشللد 

سللازمان را پللر رنللگ تللر می کنللد.
در ایللن اسللتاندارد جدیللد سللازمان بایللد نللگاه فراتللری 
نسللبت بلله مسللائل مربللوط بلله ایمنللی و بهداشللت 
سللازمان خللود داشللته و مسللئولیت آنچلله جامعلله از آن 
انتظللار دارد را نیللز بلله عهللده بگیللرد. سللازمان ها بایللد 
در قبللال تامیللن کننللدگان و پیمانللکاران خللود نیللز بلله 
همیللن نحللو فکللر کللرده و توجلله داشللته باشللند امضاء 
یللک قللرارداد بلله منزللله سلللب مسللئولیت سللازمان 
نسللبت بلله آنچلله پیمانللکاران و یللا تامیللن کننللدگان 

انجللام می دهنللد نیسللت.
بلله عنللوان مثللال، تامیللن کننللدگان و پیمانللکاران بایللد 
مسللئولیت تاثیللر فعالیت هایشللان بللر همسللایگانی 
کلله در محیللط پیرامونی شللان وجللود دارنللد را نیللز 
بپذیرندکلله ایللن خللود از تمرکللز بللر کارمنللدان داخلللی 

سللازمان بسللیار وسللیع تر اسللت.

 ISO45001 مزایای استفاده از استاندارد
سللاالنه نزدیللک بلله 2/3 میلیللون نفللر در سراسللر 
دنیللا بلله علللت حللوادث و یللا بیماریهللای مرتبللط بللا 
شللغل کشللته می شللوند.  لللذا اسللتقرار موثللر و قللوی 
ایللن اسللتاندارد ها ریسللک بللروز خطللرات را کاهللش 
و در نتیجلله حللوادث و بیماریهللای مرتبللط بللا شللغل 
کاهللش  عاوه بللر  همچنیللن   می دهللد.  کاهللش  را 
هزینه هللای مرتبللط بللا بیملله ، و یللا دیه هللا در ایللن 
خصللوص بللرای سللازمانها ، بلله علللت توجلله بلله نیازهللا 
و احتیاجللات افللراد ، فرهنللگ سللازمانی مثبتللی در 

سللازمان ایجللاد می شللود.

: ISO45001 مزایای پیاده سازی
 حضور موفق در مناقصات

  تمرکز بر بهبود کسب و کار
 شناسللایی خطللرات ناشللی از فعالیت هللای کاری و 
اقدامللات الزم جهللت کنتللرل و کاهللش ریسللک ها.

 مشللاوره و مشللارکت بللا ذینفعللان سیسللتم مدیریتللی 
در خصللوص ارتقللاء سللطح ایمنللی و بهداشللت

 افزایللش آمللوزش و آگاهللی ذینفعللان در خصللوص 
مسللائل ایمنللی ، بهداشللت شللغلی و محیللط زیسللت.

مدیریتللی  سیسللتم های  سللایر  بللا  همسللازگاری   
نظیللر سیسللتم مدیریللت محیللط زیسللت ISO14001 و 

ISO9001

مهمتریــن اقدامــات مــورد نیــاز جهــت پیــاده ســازی 
 ISO 45001

 تحلیللل محیللط درونللی و بیرونللی در خصوص مسللائل 
مرتبللط بللا ایمنی و بهداشللت شللغلی

 شناسایی نیازها و انتظارت ذینفعان
 تعییللن اهللداف سللازمان و خللط مشللی  سیسللتم 

مدیریللت ایمنللی و بهداشللت شللغلی
 شناسللایی خطللرات محیللط کار از طریللق انجللام ارزیابی 
ریسللک فعالیت هللا و مشللخص نمللودن اقدامللات الزم 

جهللت کنتللرل ریسللک های شناسللایی شللده
بللا  مرتبللط  فرصت هللای  و  ریسللک ها  شناسللایی   

بهداشللت شللغلی و  ایمنللی  مدیریللت  سیسللتم 
بللا  مشللارکت  و  مشللاوره  برنامه هللای  تدویللن   
ذینفعللان جهللت تحقللق خللط مشللی و اهداف سیسللتم 

مدیریللت ایمنللی و بهداشللت شللغلی
اطللاع رسللانی موضوعللات   تدویللن مکانیزم هللای 
مشللخص شللده در حللوزه ایمنللی و بهداشللت شللغلی 

بللا ذینفعللان
فعالیت هللای  بللر  کنتللرل  روش هللای  تدویللن   

ران نللکا پیما
بهداشللت  ایمنللی  قانونللی  الزامللات  شناسللایی   
شللغلی و محیللط زیسللت مرتبللط بللا فعالیت هللای 
کاری ، مهمتریللن الزامللات عمومللی مرتبللط بللا ایمنللی 

بهداشللت شللغلی

ISO45001 چگونــه بــا دیگــر اســتانداردها مرتبــط 
؟ د می شــو

ISO45001 باالتریللن سللطح سللاختاری را کلله در سللایر 
اسللتانداردهای سیسللتم های مدیریتللی ایللزو بکار بللرده 
 ISO14001 و  )کیفیللت(   ISO9001 نظیللر  می شللود 
ایللن  در  می نمایللد.  دنبللال  را  زیسللت(  )محیللط 
اسللتاندارد محتللوای سللایر اسللتانداردهای بین المللللی 
)نظیللر  OHSAS18001 یللا راهنماهللای مرتبللط بللا ایمنللی 
و سللامت شللغلی سللازمان بیللن المللللی کار( و نیللز 
اسللتاندارهای  اسللتانداردهای ملللی و معاهده هللا و 
 ،)S'ILO & ILSS( بیللن المللللی سللازمان بیللن المللللی کار
مللورد توجلله و ماحظلله قللرار گرفتلله شللده اسللت. 
مللورد  را   45001 اسللتاندارد  سللازمان ها  کلله  زمانللی 
پذیللرش قللرار داده و اتخللاذ می نماینللد ، بلله همراسللتا 
بللودن الزامللات آن بللا سللایر اسللتانداردها پللی خواهنللد 
بللرد.  ایللن بلله سللازمان ها اجللازه می دهللد کلله براحتللی 
ایمنللی  و  سللامت  مدیریللت  سیسللتم  اسللتاندارد 
شللغلی فعلللی خللود را بلله ISO45001 انتقللال دهنللد. 
همچنیللن بلله آنهللا اجللازه می دهللد کلله الزامللات سللایر 
اسللتانداردهای سیسللتم مدیریللت ایللزو را بللا کلیلله 
فرآیندهللای مدیریتللی سللازمان یکپارچلله و همراسللتا 

نمایللد.

در مورد استاندارد
 ISO 45001 بیشتر بدانیم

تضمین و تعالی سازمانی

امام محمد باقر )علیه السام( فرمودند: هر که خوش نیت باشد، روزی اش 
افزایش می یابد.
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استراتژی منابع انسانی چیست؟
اسلتراتژی منابلع انسلانی، الگویلی از تصمیماتی اسلت 
منابلع  بله  متعللق  رویه هلای  و  سیاسلت ها  بله  کله 
انسلانی می پلردازد و بله آن نیلاز دارد. بلا ایلن تعریلف، 
نتیجله  یلک  می تلوان  را  انسلانی  منابلع  اسلتراتژی 

دانسلت.  سلازمان(  موجودیلت  از  )حاصلل 
کله  انسلانی مشلخص می کننلد  اسلتراتژی های منابلع 
سلازمان قصلد دارد چله اقداماتی را در ملورد عملکردها 
و سیاسلت های مدیریلت منابلع انسلانی انجلام دهد و 
چگونله ایلن ملوارد بایلد با اسلتراتژی شلرکت - و نیز با 

یکدیگلر - یک پارچله و منسلجم باشلند.

هدف استراتژی منابع انسانی چیست؟
از تدویلن و اجلرای اسلتراتژی منابلع انسلانی،  هلدف 
مرتبلط سلاختن سیاسلت ها و روش های منابع انسلانی 
فراهلم  انسلانی،  منابلع  اسلتراتژیک  هدف هلای  بلا 
اجلرای  و  تدویلن  به منظلور  رهنمودهایلی  سلاختن 
بلرای  را  وسلیله ای  اسلتراتژی ها  ایلن  برنامه هاسلت. 
انتقلال مقاصلد سلازمان در ملورد چگونگلی مدیریلت 
قلادر  را  سلازمان  و  می کننلد  ارائله  انسلانی  منابلع 
و  کنلد  اندازه گیلری  را  پیشلرفت  میلزان  تلا  می سلازند 
اهلداف  باتوجه بله  نتایلج به دسلت آمده،  ارزیابلی  بله 

بپلردازد. موردنظلر، 

بیانیه مأموریت و چشم انداز چیست؟
بیانیله مأموریلت منابلع انسلانی؛ یلک توضیلح دقیلق 
از دالیلل وجلود منابلع انسلانی و کارکرد آن در سلازمان 
انسلانی  منابلع  حلوزه  اهلداف  بیانیله  ایلن  اسلت. 
بیانیله  می کنلد.  تعریلف  را  مقاصلدش  و  سلازمان 
کملک  و  می کنلد  پشلتیبانی  چشلم انداز  از  مأموریلت 
می کنلد ذی نفعلان بتواننلد بلا اهلداف تعریلف شلده 

برونلد. آنهلا پیلش  کننلد و به سلوی  برقلرار  ارتبلاط 
بیانیله چشلم انداز؛ بله آینلده نلگاه می کنلد و تصویلری 
ذهنلی از آینلده ایدئلال حلوزه منابع انسلانی شلرکت و 
آرزوهایلی را کله ایلن حوزه دوسلت دارد به آنها دسلت 
یابلد خللق می کنلد. ایلن تصاویلر به نوعلی الهام بخلش 

کارمنلدان اسلت و بایلد آنهلا را به چالش بکشلاند.
اسـتراتژی منابـع انسـانی شـرکت فـوالد کاوه جنـوب 

: کیش
اسلامی  انقلاب  مسلتضعفان  بنیلاد  ابلاغ  از  پلس 

به عنلوان  پلارس  کاوه  معدنلی  صنایلع  هلدینلگ  و 
تدویلن  برنامله  خصلوص  در  باالسلری  نهادهلای 
دوره  در  انسلانی  منابلع  )راهبردهلای(  اسلتراتژی های 
پلروژه  ایلن   ،)1399-1404( پنج سلاله  میان ملدت 
در حلوزه معاونلت منابلع انسلانی شلرکت فلوالد کاوه 
جنلوب کیلش و واحلد آملوزش، توسلعه و تشلکیات 
تعریلف شلد. بلر اسلاس برنامه ریزی های انجام شلده و 
طبلق الگلوی اباغلی و تحلیل هلا و سلنجه های مختلف 
پیش نیازهلای  اسلتخراج  و  خارجلی  و  داخللی  محیلط 
تعییلن راهبردهلای منابلع انسلانی، Strengths )نقلاط 
 Opportunities ،)نقاط ضعلف( Weaknesses ،)قلوت
)فرصت هلا( و Threats )تهدید هلا( { برنامله راهبلردی 
انسلانی شلرکت فلوالد کاوه جنلوب کیلش در  منابلع 
ایلن  تدویلن شلد.   )1399-1404( ملدت  میلان  دوره 
اسلتراتژی ها و برنامه هلای ملدون پایله نگلرش حلوزه 
اهلداف  بله  انسلانی شلرکت جهلت دسلتیابی  منابلع 
تدویلن  نتایلج  خاصله  بلود.  خواهلد  شلده  تعییلن 

انسلانی شلرکت فلوالد کاوه  اسلتراتژی منابلع  برنامله 
جنلوب کیلش در ادامله تشلریح خواهلد شلد.

چشـم انداز منابـع انسـانی شـرکت فـوالد کاوه جنوب 
کیـش )1399-1404(

دسلتیابی به بهلره وری نیروی انسلانی در کاس جهانی 
بلا بهلره گیلری از جوانلان مسلتعد انقابلی، متخصص، 
متعهلد و بلا نشلاط و رشلد و توسلعه معنلوی، فنلی و 
علملی آنهلا که سلازمانی پویلا، دانش ملدار و با روحیه 

جهلادی را بله ارمغان ملی آورد.

مأموریـت منابـع انسـانی شـرکت فـوالد کاوه جنـوب 
)1399-1404( کیـش 

مأموریت ما در حوزه منابع انسانی؛
جلذب و بکارگیری نیروی های انسلانی کارآمد، دانشلی، 
باانگیلزه و مسلتعد و برنامله ریلزی مسلتمر توسلعه ، 
نگهداشلت و ارتقلای آنهلا جهلت دسلتیابی بله اهداف 

کللی شلرکت فلوالد کاوه جنلوب کیلش می باشلد.

کاوه جنـوب  فـوالد  انسـانی شـرکت  منابـع  اهـداف 
)1399-1404( کیـش 

1- جذب نیروی انسانی متخصص، متعهد و کارآمد
2- افزایش بهره وری نیروی انسانی

3- افزایش سطح رفاه و معیشت کارکنان
4- افزایش سطح تعلق و رضایت کارکنان

۵- ارتقلای سلطح مشلارکت و کارهلای تیملی و گروهی 
سازمان در 

در  گزینلی  شایسلته  و  محلوری  شایسلته  توسلعه   -6
شلرکت

۷- توسلعه سلطح ایمنلی، سلامت جسلمانی و روانلی 
کارکنان

۸- شفافیت و نشر قوانین روابط کار در شرکت
9- توسعه سیستم های اطاعاتی و تسهیل فرآیندها

10- توسعه برنامه های آموزشی کارکنان
اسـتراتژی ها )راهبردهـا( و برنامه هـای منابـع انسـانی اسـتراتژی ها )راهبردهـا( و برنامه هـای منابـع انسـانی 

شـرکت فـوالد کاوه جنوب کیـش )شـرکت فـوالد کاوه جنوب کیـش )14041404--13991399((

بررسی تدوین استراتژی ها و برنامه های منابع انسانی

 استراتژی های منابع انسانی
سیر تحقق سازمان متعالی

داوود کمالی،   کارشناس آموزش

برنامه های منابع انسانی کد 
برنامه

راهبرد کد 
راهبرد

برنامه ریزی و جذب نیروی انسانی موردنیاز جهت فاز دو فوالدسازی PHR01 تأمیللن نیللروی انسللانی موردنیللاز بللا به کارگیللری 
جوانللان متعهللد، متخصللص، جهللادی و انقابللی 

بللا رویکللرد بومللی پذیللری 

HRS01
شناسایی و جابه جایی نیروهای مستعد با رویکرد اثربخشی بیشتر 

و شرایط شرکت
PHR02

به روزرسانی و پیاده سازی ساختارهای سازمانی با رویکرد چابک سازی PHR03 بهبللود، یکپارچه سللازی و مدیریللت مشللاغل و 
پسللت های سللازمانی

HRS02

پیاده سازی نظام ارزشیابی مشاغل با رویکرد عدالت محوری PHR04

تدوین شرح وظایف پست های سازمانی PHR05

اجرا و پایش مستمر برنامه های ایمنی، بهداشت و سامت کارکنان PHR06 تقویللت سیسللتم جبللران خدمللات و نگهداشللت 
نیللروی انسللانی بللا رویکللرد ایمنللی، رفللاه و 

خانللواده

HRS03

تقویت برنامه های رفاهی، ورزشی و معیشتی کارکنان PHR07

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

PHR08 توسللعه نظللام مدیریللت عملکللرد مبتنللی بللر 
شایسللتگی و فرهنللگ سللازمانی

HRS04

سنجش سبک رهبری سازمان مبتنی بر مدل شایستگی PHR09
آسیب شناسی و بهبود فرهنگ سازمانی و منشور اخاقی در 

چارچوب نظام ارزشی سازمان
PHR10

طراحی و پیاده سازی نظام ارزیابی عملکرد با رویکرد مدیریت عملکرد PHR11
تقویت نظام جامع آموزش و توسعه منابع انسانی PHR12 و  توسللعه  بللا  آینده نگللر  نظام هللای  بهبللود 

انسللانی منابللع  توانمندسللازی 
HRS05

تدوین و پیاده سازی نظام جانشین پروری مبتنی بر شایسته ساالری 
و مدیریت استعدادها

PHR13

پیاده سازی نظام مدیریت دانش در سازمان PHR14 توسللعه نظام هللای مدیریللت نویللن بللا رویکللرد 
افزایللش  و  ارتباطللات  مدیریللت  هم افزایللی، 

خاقیللت و کار گروهللی

HRS06

بازنگری و پیاده سازی نظام پیشنهادها با رویکرد توسعه ایده پردازی 
و خاقیت

PHR15

فعال سازی کمیته های تخصصی با رویکرد حمایت از فعالیت های 
گروهی

PHR16

اســتراتژی چیســت؟ امللروزه اسللتراتژی یللا راهبللرد واژه ای اسللت کلله بلله طللور معمللول در حللوزه مدیریللت بلله کار 
گرفتلله می شللود ولللی محللدود بلله بخللش خاصللی نمی شللود. به طورکلللی معنللی اسللتراتژی )راهبللرد( بدین گونلله 
اسللت کلله افللراد یللا سللازمان ها از طریللق آن بلله اهللداف خللود دسللت پیللدا می کننللد. به طورکلللی تعریللف اسللتراتژی 
بللر دسللتیابی بلله اهللداف خللاص تمرکللز دارد. راهبللرد، آرایللش منابللع و چندیللن تصمیم یللا اقدام سللازگار، درسللت و 
منسللجم اسللت. روش هللای مختلفللی بللرای رسللیدن بلله هللر هللدف چلله عملیاتللی و کوتاه مللدت، چلله اسللتراتژیک و 
بلندمللدت وجللود دارد. بللرای مثللال مللا بللرای اینکلله بلله ظرفیللت مللورد نظرمللان برسللیم می توانیللم تجهیللزات، نیروی 
کار و . . . را اضافلله کنیللم، پللس مسللیرهای رسللیدن بلله آن هللدف رو اسللتراتژی می گوییللم. یعنللی اسللتراتژی تعیین 
می کنللد مللا چطللور می توانیللم آن هللدف را در سللازمان محقللق کنیللم. پللس در نتیجلله: "اسللتراتژی یک برناملله جامع 
بللرای عمللل اسللت کلله جهت گیری هللای عمللده سللازمان را معیللن می کنللد و رهنمودهایللی را بللرای تخصیللص منابللع 

در مسللیر کسللب اهللداف بلندمللدت ارائلله می دهللد."

امام علی )علیه السام( فرمودند: به طاعت خدای سبحان دست نیابد مگر 
کسی که تاش کند و نهایت کوشش خود را به کار گیرد.

منابع انسانی
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منشور اخالقی کارکنان
شرکت فوالد کاوه جنوب کیش
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هللر سللاله فرزنللدان کارکنللان بللا ارائلله نقاشللی های زیبللای 
خللود در مسللابقه نقاشللی نمللاز شللرکت می کننللد. سللال 
گذشللته نیللز عزیللزان عضللو خانللواده بللزرگ فللوالد کاوه 
جنللوب کیللش، نقاشللی های کودکانلله و زیبللای خللود 
را در قللاب کاغللذی بلله تصویللر کشللیدند کلله در ایللن 

شللماره، آثللار ارسللالی را بللا هللم خواهیللم دیللد.

مسابقه نقاشی نماز فرزندان 
کارکنان شرکت

بهنام فرزند همکار گرامی مرتضی دهقانی

هدی فرزند همکار گرامی مسعود پاکندماندگاری

فاطمه فرزند  همکار گرامی ابوذر جعفری

معصومه فرزند همکار گرامی سجاد ناصیه نکو

محمد فرزند  همکار گرامی علی زارعی کریانی

مژده فرزند  همکار گرامی علی روزبان

علی فرزند همکار گرامی عیسی مجرد

پارسا فرزند همکار گرامی ناصر خادمی ماشاری

سنا فرزند همکار گرامی علی عسکری

زینب فرزند  همکار گرامی علی زارعی کریانی

کیمیا فرزند  همکار گرامی حسن سرحدی

زهرا فرزند همکار گرامی مصطفی رکن الدینی

مهرسا فرزند همکار گرامی مرتضی دهقانی

آیدا فرزند همکار گرامی علی عسکری

محمد مهدی فرزند همکار گرامی حسین شهریاری

محمد ماهان  فرزند  همکار گرامی سعید قاسمی پور افشار

مسابقه نقاشی

پیامبلر اکلرم )صللی اهلل علیله و آلله( فرمودند: فرزنلد صالح، گللی از گل های 
بهشلت است.

فاطمه زهرا فرزند همکار گرامی سجاد رکن الدینی
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فاطمه زهرا فرزند  همکار گرامی ظهیر پرمر

سیروان فرزند  همکار گرامی جاسم سعادت پور

نفس فرزند  همکار گرامی فرهاد رمضانی

رضا فرزند  همکار گرامی عقیل ساالری

زینب فرزند  همکار گرامی محمد صادق شمس الدین پور

امیر علی فرزند  همکار گرامی مهدی باقر زاده همایی

محمد امین فرزند  همکار گرامی فرهاد بناوند

زهرا فرزند  همکار گرامی محسن باقرزاده همایی

سوگند فرزند  همکار گرامی موسی آشوری زاده خورگو

آرشان فرزند  همکار گرامی امین رکن الدینی

علی اصغر فرزند  همکار گرامی اسحاق میردادی

تانیا فرزند  همکار گرامی قاسم باقرزاده همایی

روح اهلل فرزند  همکار گرامی خسرو رخشان

فاطمه  فرزند  همکار گرامی قاسم درقه

محمد فرزند  همکار گرامی ظهیر پرمر

اسرا فرزند  همکار گرامی قاسم خادمی

رزیتا فرزند  همکار گرامی عقیل ساالری

الهه فرزند  همکار گرامی محمد کریمی حاجی خادمی

مسابقه نقاشی

امام باقر  )علیه السام( فرمودند: خداوندا به من فرزندى عطا كن و او را پرهيزگار 
و پاك قرار ده كه در آفرينشش كم و زيادى نباشد و سرانجامش را نيكو گردان.
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ثنا فرزند همکار گرامی مرتضی رضوانی

سینا فرزند همکار گرامی محمد جواد شادمانی

رقیه فرزند همکار گرامی غام چراغره

نجمه فرزند همکار گرامی جواد عمارت ساز

امیر حسین فرزند همکار گرامی عین اهلل شب تارپور

مریم فرزند همکار گرامی حمید فضل اهلل پور

محمد کسری فرزند همکار گرامی یاسر پور جمعه

فرهاد فرزند همکار گرامی محمد مسلمی زاده

امیر رضا فرزند همکار گرامی غام چراغره

پریا فرزند همکار گرامی جواد عمارت ساز

صدیقه فرزند همکار گرامی صفدر صالحی

آرام فرزند همکار گرامی ایرج زارعی

فاطمه زهرا فرزند همکار گرامی یاسر پور جمعه

فاطمه ریحانه فرزند همکار گرامی احمد خادمی

فاطمه فرزند همکار گرامی علی حسین صمدی

فاطمه زهرا  فرزند همکار گرامی غام چراغره

سمیه فرزند همکار گرامی صفدر صالحی

میاد فرزند همکار گرامی عین اهلل شب تار پور

مسابقه نقاشی

املام موسلی کاظلم )علیله السلام( فرمودنلد: پيامبلر صللى  اهلل  عليله  و  آله 
هلر روز صبلح بلر سلر فرزندان و نوادگانشلان دسلت )نلوازش( مى  كشليدند.
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آترینا فرزند همکار گرامی بهروز ملکشاهی

آرمیا فرزند همکار گرامی بهنام زندی

هانا فرزند همکار گرامی ابراهیم مهرانی

حسین فرزند همکار گرامی سجاد رکن الدینی

ام البنین فرزند همکار گرامی حسین احمدی زاده

فاطمه فرزند همکار گرامی داریوش زادینی

یکتا فرزند همکار گرامی هاشم اسماعیلی

فاطمه زهرا فرزند همکار گرامی رضا عالی نسب

محمد مهدی  فرزند همکار گرامی ابراهیم مهرانی

آیدا فرزند همکار گرامی حسین احمدی زاده

علی فرزند همکار گرامی اسماعیل خادمی

آیتا فرزند همکار گرامی هاشم اسماعیلی

نازنین زهرا فرزند همکار گرامی رضا عالی نسب

ساحل فرزند همکار گرامی بهروز ملکشاهی

نازنین فرزند همکار گرامی حسین محمدپور

نازنین زهرا فرزند همکار گرامی سجاد رکن الدینی

مهدی فرزند همکار گرامی اسماعیل خادمی

مسابقه نقاشی

آنان  آله( فرمودند: كودكان را دوست بداريد و به  اکرم )صلی اهلل علیه و  پیامبر 
مهربانى كنيد و هرگاه به آنها وعده داديد وفا كنيد زيرا آنها شما را روزى دهنده 

خود می دانند.

شنتیا فرزند همکار گرامی ابراهیم یوسفی پور
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آرنیا فرزند همکار گرامی داراب حیدری

فاطمه فرزند همکار گرامی حمزه مرادی

ستایش فرزند همکار گرامی ابراهیم اخاقی

بیتا فرزند همکار گرامی داراب حیدری

محمد صادق فرزند همکار گرامی رضا پهلوانی

امیر علی فرزند همکار گرامی مهدی باقرزاده همائیآندیا فرزند همکار گرامی فرزام بحرینی

امیر فرزند همکار گرامی سعید دهقان زاده

امیرعباس فرزند همکار گرامی موسی نظری

حسنا فرزند همکار گرامی حمزه مرادی

محمد جواد فرزند همکار گرامی رضا پهلوانی

آرشام فرزند همکار گرامی داراب حیدری

علیرضا فرزند همکار گرامی صداقت ساالری

فاطمه فرزند همکار گرامی عزت اهلل الفتی

الینا فرزند همکار گرامی حیدرمعزآبادی

آتریا فرزند همکار گرامی صدیقه نادری پور

عماد فرزند همکار گرامی مسعود پاکند ماندگاری

ایلیا فرزند همکار گرامی حیدرمعزآبادی

مسابقه نقاشی

پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( 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 شيطاِن 

رانده شده است.
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زهرا فرزند همکار گرامی عیسی مجرد

آزیتا فرزند همکار گرامی مسلم شریفی

محدثه فرزند همکار گرامی مجتبی امامدادی

ایلیا فرزند همکار گرامی ابراهیم حمزه ای

هانا فرزند همکار گرامی داود کمالی

کیانا فرزند همکار گرامی حسن سرحدی

علیرضا فرزند همکار گرامی جواد نیک بخت

النا فرزند همکار گرامی ابراهیم حمزه ای

الهه فرزند همکار گرامی سعید شمس

نازنین زهرا فرزند همکار گرامی علی روزبان

امیر علی فرزند همکار گرامی مسلم بناوند

سوگند فرزند همکار گرامی کرامت صادقی

امیر محمد فرزند همکار گرامی مسلم شریفی شمیلی

شیان فرزند همکار گرامی جاسم سعادت پور

امیر محمد فرزند همکار گرامی مسلم بناوند

محمد حسین فرزند همکار گرامی کرامت صادقی

مسابقه نقاشی

املام عللی )علیه السلام( فرمودنلد: حلّق فرزنلد بلر پدر، آن اسلت كله نام 
خلوب بلر او بگلذارد و او را خلوب تربيلت كنلد و قلرآن بله او بياموزد.
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فاطمه فرزند همکار گرامی اسحق بارگاهی

مهنا فرزند همکار گرامی مصطفی کمالی

ریحانه فرزند همکار گرامی محمد شرفی

حدیث فرزند همکار گرامی امین شمس الدینی

احسان فرزند همکار گرامی علی صادقی

امیر حسین فرزند همکار گرامی جواد زادبین

فاطمه فرزند همکار گرامی محمد شرفی

زینب فرزند همکار گرامی حاجی زادینی

آرمین فرزند همکار گرامی علی صادقی

ابوالفضل فرزند همکار گرامی میثم بگ زاده

امیر محمد فرزند همکار گرامی قاسم خادمی

محسن فرزند همکار گرامی حاجی زادینی

آریو فرزند همکار گرامی وحید جعفری

بنیامین فرزند همکار گرامی مهدی رضوانی نسب

محدثه فرزند همکار گرامی محمد میرشکاری

نازگل فرزند همکار گرامی احسان مائی

مسابقه نقاشی

پیامبللر اکللرم )صلللی اهلل علیلله و آللله( فرمودنللد: فرزنللد هفللت سللال سللرَور، 
هفللت سللال فرمانبللردار، و هفللت سللال وزيللر اسللت.
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مهدی فرزند همکار گرامی احسان مائی

زهرا فرزند همکار گرامی جاسم احمدپور

امیر حسین فرزند همکار گرامی داود طالبی پور

آتریسا فرزند همکار گرامی مرتضی خلیفه سلطانی

محمد حسن فرزند همکار گرامی علی صادقی

حدیث فرزند همکار گرامی حسین شهدادی

فاطمه  فرزند همکار گرامی مرتضی غامپور

محمد حسین فرزند همکار گرامی مرتضی رضوانی

آراد فرزند همکار گرامی آریا بنی زمانی

هانیه فرزند همکار گرامی حسین شهدادی

حدیث فرزند همکار گرامی مرتضی غامپور

مریم فرزند همکار گرامی علی حسین صمدی

ابوالفضل فرزند همکار گرامی حسین کریمی

محمد مهدی فرزند همکار گرامی داود طالبی پور

پرنیا فرزند همکار گرامی مرتضی خلیفه سلطانی

علیرضا فرزند همکار گرامی عین اهلل شب تارپور

مسابقه نقاشی

املام عللی )علیه السلام( فرمودنلد: آداب و رسلوم خلود را بله فرزندانتلان 
تحميلل نكنيلد، زيلرا آنلان بلراى زمانلى غيلر از زملان شلما آفريده شلده  اند.
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امیر علی فرزند همکار گرامی عزیز نارمند

برهان فرزند همکار گرامی مهران معماری

احسان فرزند همکار گرامی عباس درختی زاده

فاطمه فرزند همکار گرامی فرزاد باقرزاده همائی

اسما فرزند همکار گرامی عزیز نارمند

گلسا فرزند همکار گرامی علی هاشم زاده

یلدا فرزند همکار گرامی ابوذر پیشدار

علی اصغر فرزند همکار گرامی فرزاد باقرزاده همائی

بنیامین فرزند همکار گرامی داریوش طالبی پور

ریحانه فرزند همکار گرامی روح اهلل قنبری

فاطمه فرزند همکار گرامی اسماعیل خادمی

ویانا فرزند همکار گرامی محمدرضا شکوهی

یسنا فرزند همکار گرامی داریوش طالبی پور

ایسان فرزند همکار گرامی احسان شریفی شمیلی

عطیه فرزند همکار گرامی فرزاد باقرزاده همائی

محمد طه فرزند همکار گرامی حمید شعبانی

مسابقه نقاشی

پیامبللر اکللرم )صلللی اهلل علیلله و آللله( فرمودنللد: فرزنللدان خللود را گرامللى 
بداريللد و خللوب تربيتشللان كنيللد تللا گناهللان شللما آمرزيللده شللود.
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مریم فرزند همکار گرامی حمید شعبانی

عسل فرزند همکار گرامی میثم طاهر نژاد جوزم

علی اصغر فرزند همکار گرامی سعید دهقان زاده

فاطمه زهرا فرزند همکار گرامی مرتضی جعفری

نورا فرزند همکار گرامی مهدی حمزه پور

ام البنین فرزند همکار گرامی ناصر عالی پور

نرگس فرزند همکار گرامی علی قنبری نژاد

فاطمه سنا فرزند همکار گرامی صداقت ساالری

بنیامین فرزند همکار گرامی ناصر عالی پور

فاطمه فرزند همکار گرامی حسن تاج الدینی

پرنیان فرزند همکار گرامی شنبه شعبانی

رها فرزند همکار گرامی نوراهلل حاجبی

یلدا فرزند همکار گرامی عزت اهلل الفتیدرسا فرزند همکار گرامی مرجان مرادی

مسابقه نقاشی

سارینا فرزند همکار گرامی امیرجعفریدینا فرزند همکار گرامی آرش شکوری

پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( فرمودند: فرزندان خود را به كسب سه خصلت 
تربيت كنيد: دوستى پيامبرتان و دوستى خاندانش و تاوت قرآن.
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حرکللت  کشللور هسللتند و می تواننللد آن را بلله قللله برسللانند.

توزیع بسته های معیشتی در مناطق محروم- بندرعباس توزیع بسته های معیشتی در مناطق محروم- بخش فین بازدید مهندس اتابک از روند پروژه فاز 2 فوالدسازی

گزارش تصویری رویداد های مهم 

مرور تصویری رویداد های سال 1399
شرکت فوالد کاوه جنوب کیش

از ابتللدای سللال 99 تللا پایللان فصللل پاییللز شللرکت 
فللوالد کاوه جنللوب کیللش اتفاقللات و موفقیت هللای 
گوناگونللی را تجربلله کللرد؛ در دو صفحلله پیللش رو، 

مللروری خواهیللم داشللت بللر خبرهللا و رویدادهللای 
داخلللی، اسللتانی و ملللی کلله مدیللران و کارکنللان ایللن 
شللرکت در آنهللا نقش آفریللن بوده انللد و بلله نوعللی 

تاریللخ تصویللری نشسللت ها، بازدیدهللا، برنامه هللا، 
تاش هللا و تکاپوهللای فوالدگللران کاوه جنللوب کیللش 

در سللال »جهللش تولیللد« محسللوب می شللود.

22 اردیبهشت20 اردیبهشت1 فروردین

تست موفق  اولین آرک فاز 2

2۵ اردیبهشت

عکس یادگاری بعد از  تست موفق  اولین آرک فاز 2

2۵ اردیبهشت

توزیع بسته های معیشتی در مناطق محروم میناب

28 اردیبهشت

راه اندازی پروژه آبشیرین کن

30 اردیبهشت

ضد عفونی معابر برای پیشگیری از کرونا

3 خرداد

تست غربالگری کرونا در محل بهداری شرکت

8 خرداد

غبار روبی مسجد قبل از شروع ماه رمضان

17 خرداد

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

20 خرداد

تامین و شارژ کپسول های اکسیژن بیمارستان شهید محمدی

2۵ خرداد

برگزاری مانور آتش نشانی

27 خرداد

بازدید مهندس اتابک از روند پروژه فاز 2 فوالدسازی

1 تیر

بازدید فرمانده سپاه امام سجاد )ع(

2 تیر
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 گزارش تصویری رویداد های مهم

اولین عملیات ریخته گری مداوم فاز 2 فوالد سازی

10 مرداد

عکس یادگاری اولین عملیات ریخته گری مداوم فاز 2 فوالد سازی

10 مرداد

برگزاری نشست خبری به مناسبت افتتاح فاز 2 فوالدسازی

2 مهر

تست موفق آرک LF فاز 2 فوالدسازی

3 تیر

عملیات موفق اولین ذوب فاز 2 فوالدسازی

9 تیر

بزرگداشت روز ایمنی و آتش نشانی

7 مهر

مشارکت شرکت در مرحله دوم رزمایش همدلی و کمک مومنانه

1۸ مرداد

حضور در نمایشگاه سمپوزیوم فوالد

1۵ مهر

حضور در نمایشگاه سمپوزیوم فوالد

1۵ مهر

نشست کمیته فرهنگی

30 مهر

ASP جلسه بررسی عملکرد پروژه

7 آبان

ISO45001 کارگاه آموزشی آشنایی با مفاهیم

10 آبان

نشست شرکت های زیر مجموعه بنیاد مستضعفان مستقر در بندرعباس

11 آبان

مانور به مناسبت هفته پدافند غیر عامل

11 آبان

ICT تجلیل از کارکنان واحد

28 آبان

تجلیل از فعاالن رویدادهای علمی و مولفان مقاالت علمی

28 آبان

نشست مدیران شرکت با مدیر کل فناوری اطاعات و پدافند غیر عامل بنیاد

۵ آذر

نشست کمیته پیشگیری از کرونا

18 آبان

 پیللام اکللرم )صلللی اهلل علیلله و آللله( فرمودنللد: کسللی کلله بللرای تامیللن 
معللاش خانللواده خللود کار می کنللد، مجاهللد در راه خداسللت.
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منبع: شبکه العالم
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همکاران گرامی می توانند جهت استفاده از پیام رسان، 

QR CODE را اسکن نمایند

یا از طریق لینک زیر اقدام فرمایند.

WWW.MESSENGER.SKSCO.IR


