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کارگر ایرانی برای سربلندی 
این کشور تالش می کند
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دانش فنی ساخت بسیاری 
از تجهیزات در اختیار 

ذوب آهن اصفهان است

تصفیه خانه پساب ذوب آهن 
اصفهان تا پایان سال جاری 

به بهره برداری می رسد

خردورزی مهم ترین 
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معاون تجهیزات برق مدیریت کوره بلند گفت: پس از بررســی های سیستم روسی چدن 
ریزی نقشه های الکتریکی ماشــین چدن ریزی بالغ بر 9 عدد تابلو و یک عدد میز فرمان 
طراحی و تهیه گردید و جهت ساخت اقدام شــد که پس از مشخص شدن شرکت سازنده، 

تابلوها در اواخر سال 1398 ساخته و به انبار واردات شرکت ارسال شد.

به روز رسانی تجهیزات الکتریکی ماشین 
چدن ریزی شماره 1 کوره بلند

ما گفتیم: تولید داخلی معنایش این اســت که 
زرق و برق نام های فرنگی چشم ها را به خودش 
جلب نکند. همــه بدانند که ایــن محصولی که 
دارند می خرند، می تواند یــک کارگر ایرانی را 
برخوردار کند؛ می توانــد او را محروم کند، یک 
کارگر خارجــی را برخوردار کنــد. البته ما همه  
بشریت را دوســت داریم، اما خب کارگر ایرانی 
دارد برای ســربلندی این کشور تالش می کند؛ 
جزء مغتنــم و عزیز پیکره  این ملت اســت؛ او را 
باید تأیید کرد، او را بایــد تقویت کرد. بعضی ها 
این را نمی فهمند و درک نمی کنند، یا برایشان 
نشــانه  تولید ایرانی و تولیــد خارجی فرق نمی 
کند؛ یا حّتــی بعکس، بــه جای اینکــه دنبال 
نشــانه  تولید ایرانی بگردند، دنبال نشــانه های 
تولید خارجی مــی گردند؛ این انحراف اســت، 
 این خطــا اســت. همه مــردم مخاطــب این

بیانند.
من تأکیــد می کنم، اصــرار می کنــم، از همه  
ملت ایران درخواســت می کنم، بروید به سمت 
مصرف تولیدات داخلی؛ این کار کوچکی نیست، 
 این کار کم اهمیتی نیســت؛ این یک کار بزرگ
اســت. البته دســتگاه های حکومتــی و دولتی 
" دولتی به معنــای عام" در ایــن جهت وظیفه  
مضاعف دارند. فالن وزارتخانه، فالن ســازمان، 
فــالن اداره وقتی مــی خواهد جنــس داخلِی 
خــودش را تأمین کنــد، مطلقاً بایــد از جنس 
خارجی اســتفاده نکند؛ بروند ســراغ تولیدات 
داخلی. البتــه از این طرف هــم از تولید کننده  
داخلی – چــه آن مدیر، چــه آن کارگر، چه آن 
سرمایه گذار خواســته می شود و اصرار می شود 
که کار را تمیز، درســت و کامل ارائه دهند. هر 
دوی این ها اشاره  اســالم و دستور دین مقدس 

ما است.
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)) آگهی فراخوان  (( 
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

سایر موارد :
1 - زمان دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان ساعت اداری مهلت دریافت اسناد )مندرج در جدول( 

2 -جهت  دریافت اسناد و كسب اطالعات بیشتر به آدرس www.esfahansteel.ir   مراجعه فرمایید. 

ضمناً  لیست استعالم های مربوط به خریدهای متوسط )بدون برگزاری مناقصه( در سایت شرکت به آدرس ذیل درج می گردد.

روابط عمومی شركت

مدیرعامل تاصیکو تأکید کرد:
هزینه مواد اولیه ذوب آهن اصفهان را تأمین می کنیم

نــادری مدیرعامــل شــرکت  امیــر حســین 
سرمایه گذاری صدر تامین )تاصیکو( گفت: به نظر 
من یک کم لطفی به مجموعــه ذوب آهن اصفهان 
شده است. توقع داشــتیم که مجموعه  ذوب آهن 
اصفهان مشــکلی از بابت تامین مواد اولیه نداشته 
باشد و توقع داریم که مجموعه  وزارت صمت بحث 
مشــکل مواد اولیه ذوب آهن را به عنــوان اولین 
مجموعه فوالدی کشور، حل کند. ما آمادگی داریم 
به عنوان سهامدار عمده هزینه های این کار را هم 

پرداخت کنیــم که ذوب آهن دغدغــه تولید مواد 
اولیه را نداشته باشد.

وی تأکید کــرد: ذوب آهــن لزوما طرح توســعه 
ای نمی خواهد بلکــه طرح تحول احتیــاج دارد. 
این مجموعــه هر چند اخیــراً چنــد محصول با 
ارزش افزوده باال تولید کرده اســت اما در ســال 
های گذشــته در مقولــه تولید در یک ســری از 
محصوالت ماند. بــا توجه به اینکــه همکاران در 
ذوب آهــن خیلی زحمت کشــیدند؛ امــا با توجه 
به نیاز بازار و نوع ســرمایه گذاری که در مجموعه 
ذوب آهن در چندســال گذشــته انجام شده، باید 
 در تولید محصوالت خاص فعالیت بیشتری انجام 

شود.
مدیرعامل شــرکت ســرمایه گذاری صدر تامین 
افــزود: اکنــون در تمام ابعــاد ذوب آهــن اعم از 
ساختار و ســرمایه و محصوالت جدید باید تغییر و 
تحول داشته باشیم و به ســمت تولید محصوالت 
با ارزش افــزوده باالتر برویــم. با توجــه این که 
ذوب آهن در منطقه ا ی با آب وهوای خشــک قرار 
دارد و مشــکل آب همواره مطرح است، محصولی 
 را باید تولید  کنیم که ارزش افزوده باالیی داشــته 

باشد.
نادری گفت: ذوب آهن نیروی انسانی فرهیخته ای 
دارد و همان گونه کــه می دانید بــه عنوان مادر 
صنعت فوالد کشــور نیــروی انســانی آن غنای 
فوق العــاده باالیــی دارد و مــا می توانیــم انواع 
محصوالت فــوالدی در ســطوح مختلــف را که 
گاهی در فــوالد ســازی های دیگر قابــل تولید 

نیســت، در ذوب آهن تولید کنیم. در این راســتا 
یک ســازماندهی جدیــدی در حال انجام اســت 
که ذوب آهن بتواند در مجموعــه  اقتصاد و صنایع 
فلزی کشــور جایگاه خــود را بازیابــی کند و به 
خصوص اکنــون در بحث زنجیره  ارزش مشــغول 
مطالعه هســتیم که بتوانیم این رونــد را تکمیل 
 کنیم و بهینه ســازی هــم در ذوب آهن داشــته

باشیم .
وی گفــت: محصوالت فوالدی یکــی از ارزانترین 
قیمت ها را در کشــور دارد، چه در ایران و چه  در 
بازارهای  صادراتی و متاسفانه این موضوعات باعث 
شــده  که به محیط های تولیدی هم فشار بیاید. 
ما اصال موافق گران فروشی و اجحاف حق مصرف 
کننده نیســتیم، ولی به هر حال باید بحث پوشش 
هزینه تمام شــده در مجموعه واحدهای تولیدی 
را داشــته باشیم. بخشــی از این موضوع به قیمت 
های دســتوری بر می گردد و اکنــون که اوضاع 
قیمت های دســتوری را در ســطح خودروسازی 
 کشــور می بینیــم، می فهمیم چه اتفاقــی افتاده

 است .
مدیرعامل شــرکت ســرمایه گذاری صدر تامین 
تأکید کرد: در حوزه  صنعت فوالد به نظر می رســد  
که باید تا اندازه ای برنامــه و روندهایمان را اصالح 
کنیم تا مجموعه های صنعتی کشور هم بتوانند از 
مزیت هایی که در بازار وجود دارد، اســتفاده کنند 
و مجموعه بتوانــد خطوطش را بازســازی کند و 
سرمایه گذاری جدید برای محصوالت جدید انجام 

بدهند.

کنفرانس بین المللی بررســی صنعت فوالد و مواد 
اولیه )پلنکــس ۲۰۲۲( با حضور فعــال ذوب آهن 

اصفهان برگزار شد. 
کنفرانس بین المللی بررســی صنعت فوالد و مواد 
اولیه )پلنکــس ۲۰۲۲(  از ۱۵ آذرمــاه ۱۴۰۱به 
مدت دو روز با حضور مدیران شرکت های فوالدی 
و جمعی از فعاالن بین المللی عرصه فوالد، برگزار 

شد.
محمدجعفــر صالحی معــاون خریــد ذوب آهن 
اصفهان، اردشیر سعد محمدی مدیرعامل شرکت 
ســرمایه گذاری توســعه معادن و فلــزات، امین 
ابراهیمی مدیرعامل فوالد خوزستان، سید اردشیر 
افضلی معــاون فنــی و اجرایی کاوه  فــوالد آریا، 
مهرداد اکبریان رییس انجمن ســنگ آهن ایران 
و محمدعلی عزیزمحمدی مدیــر عامل ایریتک از 

جمله سخنرانان این همایش بودند.

الزم به ذکر اســت، 
در ایــن کنفرانس از 
طــرف نماینــدگان 
مختـــلف زنجیــره 
فوالد کشـور از جمله 
تولیـــــدکنندگان، 
فعاالن حوزه ســنگ 
آهن، تامین کنندگان 
و بازار صنعت فوالد، 
امیـــن ابراهیمـــی 
فــوالد  مدیرعامــل 
خوزســتان به عنوان 
مــرد ســال صنعت 
فوالد ایران انتخاب شد.

بخش نخســت و روز اول این گردهمایی با برگزاری 
اتاق فکــر و پنل های تخصصی همــراه بود. گفتنی 

اســت کنفرانس بین المللی بررســی صنعت فوالد 
و مواد اولیــه پلنکس ۲۰۲۲ بــا حمایت ذوب آهن 
اصفهان و ســایر تولیدکنندگان فوالد و مواد اولیه 

برگزار شد.

اکنون در تمام ابعاد 
ذوب آهن اعم از 
ساختار و سرمایه 

و محصوالت جدید 
باید تغییر و تحول 

داشته باشیم و 
به سمت تولید 

محصوالت با ارزش 
افزوده باالتر برویم

کنفرانس بین المللی 
بررسی صنعت فوالد 
و مواد اولیه پلنکس 

2022 با حمایت 
ذوب آهن اصفهان و 
سایر تولیدکنندگان 

فوالد و مواد اولیه 
برگزار شد

 شركت سهامی ذوب آهن اصفهان در نظر دارد دولومیت زینتر مازاد خود را از طریق فراخوان عمومی استعالم قیمت 
بر اساس جدول زیر به بهترین پیشــنهاد به فروش برساند.بدینوسیله از متقاضیان این محصول با كیفیت دعوت به 

عمل می آید تا درصورت تمایل و قبول شرایط زیر در فراخوان استعالم بها شركت نمایند.

شرایط فروش:
1(  روش پرداخت: خریدار موظف به واریزنقدی ارزش كل ســفارش حداكثر تا تاریخ 30 /1401/9 به یکی از حسابهای 

اعالمی ذوب آهن اصفهان می باشد.
توضیح1:  به قیمتهای  پایه و پیشنهادی 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد.

2( زمان تحویل محصول : تاریخ شروع تحویل برابر با جدول فوق میباشد .
 توضیح2 : میزان تناژ تخصیصی قطعی برای هر خریدار بعد از بررسی پیشنهادها كامال در اختیار فروشنده میباشد و 
خریدار با علم و آگاهی به این موضوع اقدام به خرید می نماید.)تناژ اعالمی فوق به میزان  25 درصد  و به نســبت آن 

زمان تحویل قابل تغییر است(
توضیح3 : خریدار ملزم ومتعهد به حمل مســتمر و پیوسته محصول خریداری شــده و مطابق با برنامه اعالم شده این 
شركت )با توجه به شرایط بخش تولید ذوب آهن اصفهان و یا تاخیرات ناشی ازتوقفات حادث خط تولید( خواهد بود. در 
صورت عدم حمل  به موقع )مطابق با برنامه اعالمی شــركت ( كه موجب هدر رفت محصول گردد معادل ریالی یک سوم 

حمل نشده روزانه به عنوان هزینه هدر رفت محصول  از تناژ مانده این محصول كسر می گردد.
3( تحویل پیشنهاد: متقاضیان می بایست پیشــنهاد استعالم بهاء خود را به نحوی با پســت پیشتاز ارسال نمایند كه 

حداكثر تا تاریخ1401/9/22 ساعت 10 صبح به این مدیریت رسیده باشد. 
آدرس: اصفهان - ابتدای بلوار سعدی -مقابل پل مارنان - پالک 178،كدپســتی 8175614461  )طبقه اول دبیرخانه 
حوزه معاونت فروش( ارســال نمایند .تلفــن تماس جهت هرگونه ســوال آقای خلیــل مقــدم 09131135107  و آقای 

درخشانی  09133060199 )درساعات اداری  8 الی 16(                                                                     
* به پیشنهادهای قیمتی ناقص و یا ارسالی بعد از مهلت تعیین شده فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد. *                                                

* شركت سهامی ذوب آهن اصفهان در رد یا قبول هریک یا كلیه پیشنهادها مختار است *                                                             
 تلفن دفتر: 03136275295- فاكس: 03136240034                                                                                                  

آگهی 
فراخوان

فراخوان عمومی شماره 56-1401   فروش دولومیت زینتر

حداقل تناژ قابل پیشنهاد میزان عرضه)تن(شرح محصول
قیمت پایهتاریخ شروع تحویلبرای هرخریدار)تن(

)ریال(

50002001401/10/155.000دولومیت زینتر

مدیریت بازاریابی وفروش شركت

مدیرعامــل تاصیکو با بیــان این که 
ذوب آهن به اصــالح برنامه هایش نیاز 
دارد، تاکید کرد که برای حل مشکالت مواد 
اولیه، این شرکت می تواند به عنوان سهامدار 

عمده وارد عمل شود.

بررسی شرایط صنعت فوالد و مواد اولیه در پلنکس2022

مهلت ارائه موضوعشمارهنوع فراخوانردیف
پیشنهاد

زمان بازگشائی 
پاكات

126707مناقصه1
طراحی، تامین، نصب و راه اندازی، 

سیستم اعالم و اطفاء حریق به همراه 
سیستم تهویه مركز داده پشتیبان

1401/          10/          07-   

K401 /07مزایده2

فروش حدود 1.000.000 تن لجن)غبار 
مرطوب( آگلومراسیون و حدود 200.000 
تن لجن )غبار مرطوب(كنورتور آغشته 
به ناخالصی واقع در سایت هواشناسی
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رویداد

نشریه داخلی

سالم آتشکار

درخواست های شما  وپاسخ مسئولین :
 آیا برای تهیه و تحویل لباس های فرم مهندسی اقدامی شده 

است؟ 
مدیریت سفارشات و کنترل کاال: با هماهنگی مدیریت خرید مواد مصرفی 
نســبت به انتخاب تامین کننده اقدام شــده، در حال حاضر نیز در مرحله 

دوخت می باشد و تا پایان ماه جاری بین کارکنان مهندسی توزیع می شود.
 آیا برای افزایش سقف  هزینه های دندانپزشکی اقدامی شده 

است؟
مدیریت خدمات مالی و بیمه: برای رفاه حال کارکنان و توجه به ســالمت 
آن ها، این مدیریت نســبت به اخذ مجوز افزایش تعرفه های دندانپزشکی 
تا سقف تعرفه های خصوصی اســتان پیگیری های الزم را انجام داده و در 
حال حاضر نیز بر اساس تعرفه های جدید هزینه های دنداپزشکی پرداخت 

می شود. 
*** تعدادی از همکاران نیز انجام موارد زیر را خواستار شده اند .

* انتخاب نوع پذیرایی از فراگیران متناسب با فصل توسط مدیریت آموزش 
و توسعه سرمایه های انسانی.

* انعقاد قرارداد با کلینیک دندانپزشــکی ســیواک در شــهرک سالمت 
اصفهان.

همــکاران  از  تعــدادی 
درتماس با شماره 104 سالم 
عمومی سؤاالت  روابط  آتشکار 
خود را مطرح وپاسخ مسئوالن  

به شرح زیر می باشد:

محمدجعفــر صالحی معــاون خریــد ذوب آهن 
اصفهان در کنفرانس بین المللی بررســی صنعت 
فوالد و مــواد اولیــه ) پلنکــس ۲۰۲۲ (، از عدم 
تناسب زیرســاخت های حمل و نقل کشور برای 

تولید ۵۵ میلیون تن فوالد در افق ۱۴۰۴ خبر داد 
و گفت: هزینه مواد اولیه تاثیر بســیاری بر قیمت 
تمام شده محصول دارد و حمل و نقل نیز در هزینه 
مواد اولیه موثر است لذا مشکالت موجود در حمل 
و نقل باعــث افزایش قیمت تمام شــده محصول 
شــده و مشــکالت فراوانی برای تولیدکنندگان 

ایجاد کرده است.
وی افزود: در بنادر نیز شــرایط تخلیه و بارگیری 
و حمل و نقل مناســب فراهم نیست و حتی برای 
تولید فعلی نیز جوابگو نمی باشــد. این امر در کنار 
مسائل مربوط به تحریم، هزینه های بسیاری را به 

تولیدکننده تحمیل می کند و ارز بر است.
صالحی، روش نادرســت قیمت گذاری در زنجیره 
فوالد را، یک مشــکل اساســی  در صنعت فوالد 
کشــور دانســت و گفت: عماًل یک طرف زنجیره 

فوالد تحت فشار قرار گرفته و طرف دیگر به حال 
خود رها شده است، به همین دلیل به عنوان مثال 

قیمت سنگ آهن و شمش نسبت درستی ندارند.
معاون خرید ذوب آهن اصفهان، با اشــاره به روند 
نزولی تولید فــوالد دنیا گفت: در ایــران افزایش 
تولید فوالد را شــاهد هســتیم و در این شــرایط 
با توجــه به کم بــودن مصرف فــوالد، نباید مانع 
صادرات شــد و به ویژه از اتخــاذ تصمیماتی که 
بازارهای صادراتی را از دســت ما خارج می کند، 

باید پرهیز کرد.
وی افزود: در تامین مواد اولیــه از طریق واردات با 
مشــکالت تحریم از جمله در بخــش انتقال پول، 
بیمه و ... مواجه هســتیم با این وجود، مواد اولیه و 

تجهیزات وارد می شود، هرچند ریسک باالیی دارد.
صالحی با اشاره به عدم توازن در زنجیره فوالد گفت: 

بخش هایی از این زنجیره متورم شده است و به ویژه 
در بخش محصول مشــکالت زیادی داریم که رفع 

این مشکالت در گرو چاره اندیشی جدی است.
معاون خریــد ذوب آهن اصفهان گفــت: با توجه 
به کاهش صادرات چین و اروپــا، باید در افزایش 

ظرفیت های تولید فوالد با دقت عمل کنیم.
وی با اشــاره به این که ذوب آهن اصفهان ساالنه به 
۶ میلیون تن مواد آهــن دار نیاز دارد و تامین پایدار 
آن با مشکالتی مواجه است گفت: اصالح زیرساخت 
ریلی و سرعت ســیر، کاهش توقف واگن ها، اصالح 
نرم تخلیه و بارگیری در بنادر و... از ملزومات اصلی 

بهبود شرایط تولید و صادرات است.
صالحی گفــت: امیــدوارم بیان این مشــکالت ، 
چاره اندیشــی برای آن ها را در پی داشته باشد تا 

صنعت فوالد کشور شرایط بهتری را تجربه کند.

صنعت فوالد با مشکالت عدم توازن در زنجیره مواجه است

روش نادرست 
قیمت گذاری در 

زنجیره فوالد، یک 
مشکل اساسی  در 
صنعت فوالد کشور 

است

فعالیت های جدیدی را در حوزه نوآوری پیگیری می کنیم

تالش داریم نظام 
مدیریت ایده را به 

عنوان یکی از بخش 
های اصلی در این 
حوزه پیاده سازی 

کنیم

کریم نظری خواه سرپرســت گروه فن آوری و خدمات 
مهندسی مدیریت تحقیق و توسعه شرکت به تجهیزات 
بومی سازی شده در ذوب آهن اصفهان پرداخت و گفت: 
دریچه های کشویی پاتیل های فوالدسازی که پیش از 
این با هزینه ای بالغ بر بیست هزار یورو از خارج تهیه می 
شد، نسل جدید فورم های کوره بلند و سری النس های 

اکســیژن از مواردی بوده که با توانمندی های داخلی و 
بهره گیری از ظرفیت شرکت های دانش بنیان، بومی 

سازی شده اند. 
وی افزود: با ورود ذوب آهن به عرصه تولیدات ریلی در 
این زمینه نیز بومی سازی هایی انجام شد که می توان 
به بومی ســازی محور، چرخ و گیربکس لکوموتیوهای 
آلمانی توسط کارشناســان و متخصصان داخلی اشاره 

کرد.
نظری خواه افــزود: قطعــات حجیم فوالد ســازی با 
روش های پیشرفته مهندسی ســطح  بازسازی شد که 
در همین راستا تعداد ۱۰ مجموعه پوسته گیربگس و 
یاتاقان با استفاده از  روش های پیشرفته مهندسی سطح 
ساخته و با عملکرد عالی در مدار تولید قرار گرفته است. 

وی تأکید کرد: در بخش بومی ســازی موفق شــدیم 
بســیاری از قطعــات اساســی را بومی ســازی کنیم 
مکانیزم هایی که با هزینه گزاف از خارج از کشــور وارد  
می شد در داخل کشور بومی سازی شده و مشابه و گاهی 
بهتر از نمونه خارجی کارایی داشــته است و به صورت 

انحصاری دانش فنی ساخت آن ها در اختیار ذوب آهن 
قرار گرفته است. 

سرپرست گروه فن آوری و خدمات مهندسی مدیریت 
تحقیق و توســعه شــرکت، گفت: از ظرفیت مدیریت 
تحقیق و توســعه در مباحثی مانند  تولید فوالد سبز، 
توسعه محصوالت با ارزش افزوده، تضمین پایدار تامین 
مواد اولیه، مباحث نیروی انســانی، کاهش هزینه های 
تولید با اســتفاده از فناوری های نوین، بیشتر استفاده 

شود.
مجید رفیعی سرپرست پشــتیبانی مدیریت تحقیق و 
توسعه شرکت نیز با بیان این که پژوهش و تحقیق باید 
در کل کار و زندگی جریان داشته باشد: گفت: اولین قدم 
پژوهش طرح سوال است. وقتی مسئله ای در کارخانه 
دیده می شود، همان مســئله می تواند سوال تحقیق 
باشد. بحث عملیاتی شدن و کاربردی شدن تحقیقات 
نکته ای بســیار مهم و ضروری می باشد پژوهش های 
موفق، پژوهش هایی است که با مشارکت گروه ها و تیم 
ها و متخصصین از  حوضه های مختلف کارخانه انجام 

شود. 
وی با بیان این که تحقیق و توسعه موتور محرکه کسب 
و کارها اســت، گفت: ذوب آهن اصفهان در راســتای 
پایداری رشد و توسعه خود همواره با دانشگاه ها، مراکز 
علمی و شرکت های دانش بنیان به صورت کاربردی در 

نعامل بوده است.

دانش فنی ساخت بسیاری از تجهیزات در اختیار ذوب آهن اصفهان است

مکانیزم هایی که با 
هزینه گزاف از خارج 
از کشور وارد  می شد 

در داخل کشور 
بومی سازی شده 

است

سعید جعفری مدیر نو آوری و راهبری فعالیت های 
دانش بنیان شــرکت با تبریک روز پژوهش گفت: 
پژوهش منحصر به یــک روز و یــک هفته خاص 
نیســت و در تمامی دوران کاری باید مد نظر قرار 
گیرد چرا که در خیلی از بنگاه هــای اقتصادی به 
حوزه پژوهش به عنــوان یکی از حوزه های کلیدی 
یا فراتر از آن نگاه می شود و بر این اساس سعی می 
شود که نقش اساسی در توسعه و ارتقا فن آوری در 

یک بنگاه اقتصادی ایفا کند.
وی گفت: این حوزه بخش هــای مرتبط و مختلف 
بســیاری دارد که در یک سال گذشــته سعی شده 
فنی تر و تخصصی تر روی این مسئله تمرکز شود و 
تالشمان این بوده که در حوزه نوآوری فعالیت های 

جدیدی را با یک نظام و ساختار جدید پیگیری کنیم. 
جعفری تأکید کرد: تالش داریم نظام مدیریت ایده 
را به عنوان یکی از بخش های اصلــی در این حوزه 
پیاده سازی کنیم بر این اساس نظام نوآوری باز را در 
دســتور کار قرار دهیم و ارتباطمان را با دانشگاه ها، 
شرکت های دانش بنیان، پارک های علم و فن آوری 

و شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان توسعه دهیم.
مدیــر نــو آوری و راهبــری فعالیت هــای دانش 
بنیان شــرکت از ارتباط فعال تر با نخبگان علمی، 
صنعتگران و طیف وسیعی از افراد و شخصیت های 
فعال در ایــن زمینه خبر داد و گفــت: ایجاد مرکز 
نوآوری را در دستور کار قرار دادیم تاایده ها، نظرات 
و طرح های داخل و خارج بنــگاه را جمع آوری و با 

کار بر روی آن ها به رونق فضای کسب و کار کمک 
کنیم.

وی افزود: در فضای نوآوری به عنوان یکی از حوزه 
های تحقیق و توســعه، کســب و کارها و فرصت 
های سرمایه گذاری با زمینه و مبنای دانش بنیان   
شناسایی شــده و بعد از آن کارهای تکمیلی انجام 

می گیرد.
جعفری گفــت: از ظرفیــت های علمی کشــور و 
ظرفیت های حمایتی اســتفاده مــی کنیم که به 
صورت گســترده در کشــور چنین ظرفیت هایی 
داریم بــه عنوان مثــال معاونت علمــی فن آوری 
ریاســت جمهوری حمایت های ویژه ای را در این 
خصوص تعریــف کردند که با نــگاه مدیریت عالی 

شرکت و با ایجاد ســاختار مدیریت نوآوری تالش 
خواهیم کرد این حمایت ها را جلب کنیم.

نشست تخصصی مدیریت آموزش و توسعه ســرمایه های انسانی با مجتمع 
فنی تهران در محل نمایندگی آن شرکت در اصفهان برگزار شد. 

آرش شفیعی مدیر آموزش و توســعه سرمایه های انســانی شرکت با بیان 
خبر فوق در گفتگو با خبرنگار ما گفت: این نشســت در ادامه سلسله نشست 
های تخصصی مدیریت آموزش با حضور مختاری مدیر مجتمع فنی تهران 
نمایندگی اصفهان و افکاری مدیر امور نمایندگی مجتمع فنی تهران به منظور 
ارتقای سطح توانمندی کارکنان شرکت و استفاده از پتانسیل های مجتمع 

های فنی، انجمن ها و پارک های فناوری برگزار گردید.
مدیر آموزش و توسعه سرمایه های انســانی افزود: در این نشست تخصصی 
موضوعاتی مانند آموزش های مهارت محور بــرای کارکنان و فرزندان آن ها، 
ایجاد پالتفرم های آموزش های آنالین، دوره های تخصصی، تامین مدرسین 
دوره ها، هتلینگ، پکیج های آموزشــی، تولید محتوای آموزشــی، فناوری 
اطالعات، دوره های تخصصی مهندسی مالی و مالیاتی و برگزاری دوره های 

آموزشی به صورت نمایش، مطرح گردید.

بهــروز محبی نجم آبــادی نماینده 
نیشــابور با ابــراز تاســف از این که 
کارخانه هــای فوالد ســازی امروزه 
برای تامین مواد اولیه خود با چالش 
روبرو شده اند، گفت: هنگامی که یک 
کارخانه احداث می شــود، با توجه 
به ظرفیت های موجــود کارخانه را 
احداث می کنند و چنانچه ظرفیت 
تامین مــواد اولیه در کشــور وجود 

نداشته باشد به واردات مواد اولیه اقدام می شود.
وی با اعالم این که سابقه ذوب آهن اصفهان نشان می دهد که تا چه اندازه در 
تولید آهن و فوالد کشور نقش آفرین بوده است، گفت: ذوب آهن یک برند در 
تولید فوالد کشور است و توانسته گردش مالی بسیاری در اقتصاد کشور داشته 

باشد، بنابراین به هر طریق ممکن باید در تولید آن تسهیل انجام شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از این که معادن در واگذاری 
مواد اولیه به فوالدســاز ها مشــکل آفرینی می کنند، گفت: معادن حق کم 
کردن یک باره سهمیه فوالدسازها را ندارند، زیرا فوالدساز ها سال ها بر اساس 
سهمیه ای که از معادن ســنگ آهن دریافت کرده اند، خط تولید را گسترش 
داده و به سرمایه گذاری و استخدام نیروی کار اقدام کرده اند، بنابراین سهمیه 

فوالدساز ها نباید کم شود.
وی در واکنش به این که ذوب آهن اصفهان درخواست واگذاری پهنه سنگ 
آهن را دارد اما واگذار نمی شــود، گفت: این بزرگترین اشتباه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اســت که پاســخ مثبت به درخواســت ذوب آهن اصفهان 

نمی دهد.
محبی نجم آبادی با اشاره به پهنه قابل توجه معادن سنگ آهن در کشور گفت:  
به منظور واگــذاری این پهنه ها کارخانه های بزرگی همچــون ذوب آهن در 
اولویت هستند، وزارت صمت باید پاســخ دهد که چرا در واگذاری پهنه ها به 
کارخانه های بزرگی همچون ذوب آهن اصفهان تعلــل می ورزد یا کم کاری 

می کند.
وی از مسئوالن ذوب آهن اصفهان خواست برای آن که وزارت صمت بهانه ای 
نداشته باشد، پهنه های سنگ آهنی که شناسایی کرده اند را به صورت رسمی 
به وزارت صمت اعالم و درخواســت واگذاری را ثبــت کنند و گفت: واقعیت 
این است که در شناسایی و اکتشاف پهنه ها مشکل داریم و چنانچه شرکتی 
پهنه ای را شناسایی و درخواست واگذاری ارایه کند، در اولویت قرار می گیرید 

به ویژه آن که مرتبط باشد.
نماینده نیشــابور با تاکید بر این که اگر ذوب آهن پهنه های ســنگ آهن را 
شناسایی و معرفی کند، وزارت صمت حق واگذاری به غیر را ندارد، گفت: نکته 
مهم اینجاست که آیا ذوب آهن اصفهان تیم شناســایی و اکتشاف معادن را 
دارد یا ندارد؟ اگر این ظرفیت را دارد که در پهن ها اکتشاف و شناسایی انجام 
دهد، به محض آن که ظرفیت معدن اثبات شد، آنگاه باید آن پهنه ها را به ثبت 

برسانند و خودشان بهره بردار شوند.

نشست تخصصی مدیریت 
آموزش و توسعه سرمایه های 

انسانی با مجتمع فنی تهران

نماینده نیشابور تاکید کرد؛

باید تولید ذوب آهن اصفهان 
تسهیل شود

با همکاری واحدهای 
برق و تکنولوژ بخش 

و پس از بررسی 
کارشناسی و اخذ 

مجوزات فنی الزم، 
تجهیز مناسبی را با 

قابلیت فیلتر نویزهای 
تغذیه و جلوگیری 
از انتقال ولتاژهای 
ناگهانی ورودی، 
جایگزین نمودیم

به روز رسانی تجهیزات الکتریکی ماشین چدن ریزی شماره 1 کوره بلند

پس از بررسی های 
سیستم روسی چدن 

ریزی نقشه های 
الکتریکی ماشین 

چدن ریزی بالغ بر 9 
عدد تابلو و یک عدد 
میز فرمان طراحی و 
تهیه گردید و جهت 

ساخت اقدام شد

تجهیزات الکتریکی ماشین چدن ریزی شماره ۱ کوره 
بلند شرکت به روز رسانی شد و ۱۵ شهریور سال جاری 

با موفقیت به بهره برداری رسید.
معاون تجهیزات برق مدیریت کوره بلند با اعالم این خبر 
گفت: اواخر ســال ۱39۲ تصمیم گرفته شد تجهیزات 

الکتریکی ماشین چدن ریزی شــماره ۲ کوره بلند به 
روزرسانی  شود که یک شرکت روســی ) طراح و اجرا 
کننده مدرنیزاسیون اســکیپ و زنگ کوره ۱ و اسکیپ 
کوره ۲( پس از بازدید و بررسی، پروپوزالی تهیه و ارایه 
داد ولی به دلیل قیمت بســیار زیاد مــورد قبول واقع 

نشد، اواخر ســال ۱39۶ همراه با بازســازی کوره ۱ و 
حذف سیســتم واگن توزین، از سوی معاون تجهیزات 
الکتریکی بخش کوره بلند مدرنیزاســیون تجهیزات 
الکتریکی ماشین چدن ریزی شماره ۲ نیز درخواست 

شد.
 رســول جمدیان تصریح کــرد: پس از بررســی های 
سیستم روسی چدن ریزی نقشه های الکتریکی ماشین 
چدن ریزی بالغ بر 9 عدد تابلو و یــک عدد میز فرمان 
طراحی و تهیه گردید و جهت ساخت اقدام شد که پس 
از مشخص شدن شرکت سازنده، تابلوها در اواخر سال 

۱398 ساخته و به انبار واردات شرکت ارسال شد.
وی گفت: قرار شــد که کلیه عملیــات فیزیکی پروژه 
توسط ذوب آهن انجام شود و مهندسی پروژه از جمله 
برنامه نویســی HML , PLC و تنظیــم درایوها و راه 
اندازی و تحویل به یک شــرکت خارجی  واگذار گردد 
که به دلیل هزینه زیاد این کار صورت نگرفت و در نهایت 
اسفند ۱۴۰۰ نصب و راه اندازی تابلوهای ساخته شده در 

دستور کار قرار گرفت.

معاون تجهیزات برق مدیریت کوره بلند افزود: با توجه 
به این که کارگاه نمی توانست به مدت طوالنی متوقف 
گردد و به دلیل این که سیســتم قدیمی نیز بایســتی 
حفظ می شد، پس از جلســات متعدد این کار به واحد 
الکتریکی بخش کوره بلند واگذار و مقرر شد تابلوها برای 
ماشین ۱ چدن ریزی نصب شوند و راه اندازی سیستم 

جدید در حین کار سیستم موجود انجام شود.
وی تأکید کرد: از اوایل ۱۴۰۱ پروژه آغاز و یک پســت 
برق جدید در کنار پســت برق قدیم احداث شد. پس 
آن تابلوها و کابل های ارتباطی بین آن ها نصب و تست 
تابلوها انجام شــد و همزمان برنامــه HMI , PLC نیز 
توسط واحد الکتریکی کوره بلند آماده گردید و پس از 

۵۰ سال، کابل های تجهیزات تعویض شد.
 جمدیان تصریح کرد: این پروژه در 3 مرحله و جمعا با 
7 روز توقف انجام شد که مرحله اول ۲ روز، مرحله دوم 
3 روز و مرحله سوم ۲ روز توقف را در پی داشت و سایر 

موارد پروژه در نیز حین کار سیستم اجرا شد.
جواد حاتمی- خبرنگار افتخاری

نصب محافظ افزایش ولتاژ در انبار مواد خام آگلومراسیون

عملیات نصب فیلتر نویز و محافــظ افزایش ولتاژ 
در تابلوهــای کنترل انبــار مواد خــام مدیریت 

آگلومراسیون شرکت با 
موفقیت انجام شد.

مهــدی آقایی مهندس 
اتوماســیون مدیریــت 
شرکت  آگلومراســیون 
بــا اعــالم ایــن خبر 
گفت: سیســتم کنترل 
مسیرهای  اتوماسیونی 
تخلیــه و بارگیری انبار 
مواد خام آگلومراسیون 
شــامل تعــداد قابــل 
توجهی RI/0 می باشد 
که در طرح ابتدایی جهت تغذیه تابلوهای مذکور 

از  UPS های محلی استفاده شده بود. 
آقایی گفت: عمده ترین اشکال این طرح توقفات 
مکرر در اثر شــرایط محیطی پرغبار این کارگاه بر 
بردهای الکترونیکی و باتری دســتگاه ها بود که 
در نهایت باعث توقف خــط تولید و جهت برطرف 
شدن مشکل و راه اندازی مجدد وقت زیادی صرف 
می شد. از این رو با همیاری و همکاری واحدهای 
برق و تکنولوژ بخش و پس از بررســی کارشناسی 
و اخذ مجوزات فنــی الزم، تجهیز مناســبی را با 
قابلیت فیلتر نویزهای تغذیه و جلوگیری از انتقال 

ولتاژهای ناگهانی ورودی، جایگزین نمودیم. 
وی افزود: با ایــن اقدام ضمن حفــظ خط تغذیه 
ورودی مطمئن و جایگزینی UPS ها با تجهیزات 

AC Line Filter در تابلوهــای کنترلی، توقفات 
ناخواســته خط تولید با توجه به ســوابق موجود 
ناشــی از UPS ها و هزینه های مــورد نیاز برای 
گراف ســرویس و نگهداری آن ها حذف شد و در 
اثر اجرای فعالیت انجام شــده ریســک اشکاالت 

سیستم های کنترل نیز به حداقل رسید. 
آقایی تأکید کرد: از دیگر دستاورد مهم اجرای این 
طرح صرفه جویی قابل توجه در هزینه های تامین 

باتری ها است. 
شایان ذکر است؛ همکاران تالشگر مدیریت های 
آگلومراســیون و امور فنی و برنامه ریزی تولید در 
اجرای این پروژه مشارکت و حضور فعالی داشتند.
محمدعلی قدرتی پور- خبرنگار افتخاری

Rگزارش e p o r t

خبرآسمانی
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 آرش شفیعی مدیر آموزش و توســعه سرمایه های 
انسانی شرکت گفت: دانشجویان از مهم ترین ذخایر 
و سرمایه های کشور محسوب می شــوند و ۱۶ آذر 
روزی ماندگار در تاریخ  ایران اســت که با شــهادت 
دانشــجویان و در راه مبارزه با ظلم آغاز شــد و هم 
اکنون نیز موجب آگاهی نســل های بعد تا ســالیان 

سال می شود.
وی که به مناسبت روز دانشــجو با خبرنگار ما گفتگو 
می کرد، افزود: مهمترین مولفه برای یک دانشجوی 
ایرانی، اسالمی توســعه خردورزی است و امیدوارم 
ذوب آهن به عنوان یک نهاد تاثیرگذار در عرصه های 
اجتماعی، سیاســی، اقتصادی و علمی با بهره مندی 
از امکانات دانشــگاه علمی کاربــردی بتواند بیش از 
گذشــته با هم افزایی تجربیات مدیران، مهندسین و 
کارشناسان در راستای مســئولیت های اجتماعی و 
بهبود و توســعه فناوری ها و فرایندهای داخلی خود 

گام های بلندی بردارد.
مدیر آموزش و توســعه ســرمایه های انســانی به 

دســتاوردهای دانشــگاه علمــی کاربــردی ذوب 
آهن پرداخت و گفت: کســب مقــام دوم در المپیاد 
علمی دانشجویان منطقه شش کشــوری و دریافت 
ســهمیه المپیاد دانشــجویان کشــوری، برخوردار 
بــودن از امتیاز جــوار کارگاهی و امــکان برگزاری 
دوره های آموزشــی عملــی و کارگاهــی خاص و 
اعطای گواهینامه دانشــگاه علمــی کاربردی برای 
ســازمان ها، برگزاری کرســی های آزاد اندیشــی، 
تربیت مدیــران و متخصصیــن ذوب آهن در مقطع 
کارشناسی ارشــد در سه رشــته مهندسی فناوری 
ارشــد بازیافت پســماند صنعت فوالد، مهندســی 
فناوری ارشــد بهینه ســازی تولید قطعات صنعتی 
و کارشناســی حرفه ای ارشــد نظام تامین و تدارک 
 از جمله مهــم ترین دســتاوردهای این دانشــگاه

می باشد.
معصومه شــریفی مدیر گروه رشــته کارشناســی 
ایمنی، بهداشــت و محیط زیســت )HSE( دانشگاه 
علمی کاربــردی ذوب آهن نیز گفــت: موفق ترین 

و کارآمــد ترین دانشــگاه هــای علمــی کاربردی 
 دانشــگاه هایی هســتند که از دل صنعــت بیرون 

می آیند.
وی افــزود: دانشــگاه علمی کاربــردی ذوب آهن با 
داشــتن فضا و تجهیزات کارگاهی و آزمایشــگاهی 
پیشــرفته و تخصصی بــا ارایه آموزش هــای کامال 

کاربــردی و کارآمــد و همچنیــن بهــره مندی از 
متخصصین بی نظیر و خبره در ارتقای برند شــرکت 

ذوب آهن اصفهان بسیار موثر است. 
مدیر گروه رشــته کارشناســی ایمنی، بهداشــت و 
محیط زیست )HSE( دانشگاه علمی کاربردی ذوب 
آهن گفت: این دانشــگاه با داشــتن چنین امکاناتی 
قطعا فارغ التحصیالنی کارآفرین تحویل جامعه می 
دهدکه  ســبب کاهش نرخ بیکاری در سطح منطقه 

خواهد شد.
 شــریفی تأکید کرد: بسیاری از مدرســین دانشگاه 
علمی کاربردی ذوب آهن از فرهیختگانی هســتند 
که در زمینه تخصص خود مــی توانند برای افزایش 
کارایــی سیســتم و در زمینه حل مشــکالت ایجاد 
شده به عنوان یک مشــاور کمک کنند. دانشجویان 
این دانشــگاه که اکثرا کارکنان ذوب آهن هستند با 
تجربیــات کاری که دارنــد و همچنین تخصصی که 
در دانشگاه کســب می کنند با شناسایی بسیاری از 

مسائل و موانع کاری آن ها را رفع می نمایند.

ذوب آهن اصفهان برای تامین آب مورد نیاز خط تولید 
کارخانه، بخشی از پســاب زرین شهر به میزان ۶۰ لیتر 
بر ثانیه، پساب شهرهای فوالد شــهر، ایمان شهر و ۲۲ 
روستای فالورجان را به میزان تقریبی 3۵۰ لیتر بر ثانیه 
را خریداری نمود و در این راســتا، دهم آذرماه سال 98 
قرارداد احداث تصفیه خانه این شــرکت با گروه مپنا به 

صورت BOT منعقد شد.
 جلســه پایش پیشــرفت این پروژه با حضور علیرضا 
رضوانیان معاون برنامه ریزی و توسعه ذوب آهن اصفهان، 
وحید مظهری مدیرعامل شرکت توسعه نوین آب مپنا و 
جمعی از مسئولین این دو مجموعه، چهاردهم آذرماه در 
محل این پروژه برگزار شد و طرفین چالش های پروژه را 

در ابعاد گوناگون مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. 
علیرضــا رضوانیان معــاون برنامــه ریزی و توســعه 
ذوب آهن اصفهــان گفت: بــا توجه به ایــن که ذوب 
 آهن تولیــد فــوالد را بــه روش کــوره بلنــد انجام 
می دهد، تامین پایدار آب برای خط تولید به واقع حیاتی 
است و لذا قرارداد احداث تصفیه خانه در این شرکت در 

سال 98  منعقد گردید.
وی افزود: با توجه به اهمیت این پروژه، تامین قطعات و 

تجهیزات مورد نیاز و نصب آن ها بایــد در کوتاهترین 
زمان ممکن انجام شود تا این پروژه عظیم بدون تاخیر و 
در پایان ســال جاری به راه اندازی برسد و برداشت آب 
کارخانه از زاینده رود به ۶۵ درصد کاهش یابد و البته پس 
از اجرای فاز دوم تصفیه خانه میزان برداشت از رودخانه 

ناچیز خواهد شد. 
وحید مظهری در حاشیه این جلسه به خبرنگار ما گفت: 
متولی سرمایه گذاری این پروژه، شرکت توسعه نوین آب 
مپنا به نمایندگی از مجموعه مپنا و شرکت نصب نیرو هم 

پیمانکار EPC آن است.  
وی بیان کــرد: ایــن پــروژه، دو بخش بهداشــتی با 
ظرفیــت )۵۵۰ مترمکعــب در ســاعت( و صنعتــی 
 در فــاز اول )3۰۰ مترمکعــب در ســاعت( را شــامل

می شود. 
 مدیرعامل شرکت توسعه نوین آب مپنا گفت: خروجی 
این تصفیــه خانه با باالتریــن کیفیــت و راندمان 8۵ 

درصدی به ذوب آهن اصفهان تحویل داده می شود. 
مجید جوزدانی مدیر اجرایی پــروژه های ذوب آهن نیز 
اظهار داشت : پروژه تصفیه خانه پساب شرکت، یکی از 
مهمترین پروژه های حوزه توسعه و همچنین به روزترین 

پلنت تصفیه فاضالب در ســطح کشور به شمار می رود 
که با امکانات پیشرفته دنیا توسط شرکت مپنا در حال 

ساخت است. 
وی افزود: بر اســاس قرارداد منعقد شــده با شــرکت 
مپنــا، این پــروژه که هــم اکنــون از پیشــرفت 78 
 درصــدی برخــوردار اســت تا پایــان ســال جاری

راه اندازی  می شود.
 مدیر اجرایی پروژه ها تصریح کرد: بخشی از تجهیزات 

مورد نیاز این پروژه در گمرک اســت کــه امیدواریم با 
مساعدت مسئولین مربوطه ترخیص شده و به سرعت در 
سایت نصب شوند و همچنین همکاری خوب مسئولین 
منطقه ای و استانی نیز مانند همیشه تاثیرگذار می باشد. 

جوزدانی خاطرنشــان کرد: ظرفیت دریافت پســاب 
در ایــن پــروژه 8۵۰ متر مکعب در ســاعت اســت 
 کــه خروجــی آن در خط تولید مــورد اســتفاده قرار

می گیرد. 

تصفیه خانه پساب ذوب آهن اصفهان تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد

راه اندازی کلینیک فوق تخصصی ام اس در بیمارستان شهید مطهری

خردورزی مهم ترین مولفه برای دانشجوی ایرانی، اسالمی

مسعود اعتمادی فر 3۰ سال اســت که به عنوان 
متخصص مغز و اعصــاب در زمینه بیماری ام اس 
در سطح کشوری و بین المللی فعالیت دارد. سابقه 
همکاری وی با بیمارستان شهید مطهری به سال 

های ۶7 تا ۶9 برمی گردد.
وی از راه انــدازی کلینیــک فــوق تخصصی ام 

اس در بیمارســتان شــهید مطهری خبــر داد و 
گفــت: راه انــدازی این کلینیک فــوق تخصصی 
در بیمارســتان شــهید مطهری به دلیل سهولت 
دسترســی بیماران لنجــان و شهرســتان های 
اطراف و همچنین امکانات بسیار مناسب بستری، 
 درمانی و تشــخیصی نظیــر ام آر آی بــا کیفیت

می باشد.
ایــن متخصص مغــز و اعصاب به تشــریح عالیم 
ایــن بیمــاری پرداخــت و گفــت: ام اس یــک 
بیماری التهابی سیســتم عصبی مرکزی اســت 
که عمدتا بین جوانان ۱8 تا 3۵ ســاله رایج است 
و میزان ابتــالی خانم هــا 3 برابر آقایان اســت. 
شــایع ترین عالئم این بیماری تاری دید، ضعف 
 دســت ها و پاها، اختالالت حســی و عدم تعادل 

است.
وی تأکید کرد: گرفتن شــرح حال، معاینه دقیق 
و ام آر آی تشــخیص بیمــاری را تقریبــا قطعی 

می کند. بر خالف ســالیان گذشــته که دارویی 
بــرای این بیمــاری نبــود االن حــدود ۲۰ دارو 
برای درمان ام اس موجود هســت کــه بعضا 8۰ 
الــی 9۰ درصد از بــروز حمالت بیمــاری ام اس 
جلوگیری می کنــد و این نوید را مــی دهیم که 
 آینده روشــنی برای درمان قطعــی ام اس وجود 

دارد.
اعتمــادی فر افــزود: نکته مهم این کــه بیماران 
بــه امکاناتی غیــر از دارو نیاز دارنــد نظیر مراکز 
توانبخشــی برای افــرادی که دچــار اختالالت 
حرکتی هســتند در این مورد مرکز فیزیوتراپی و 
توانبخشی بیمارستان شــهید مطهری با امکانات 
مناســبی که دارد بیمارانی که بــه کاهش قوای 
ذهنی مبتــال هســتند و بازتوانی ذهنــی برای 
 آن هــا اهمیــت بســیاری دارد، کمک شــایانی 

می کند.
وی با بیان این که بخش بســتری موقت بیماران 

برای پالس تراپی یا دریافــت داروهایی که نیاز به 
چند ساعت بستری دارند در کلینیک بیمارستان 
با فضای مناسب و امکانات خوب وجود دارد، گفت:  
تخت هایی برای بیمارانی که به علل خاص نیاز به 
چند روز بستری شــدن دارند تدارک دیده شده؛ 
درمانگاه در فضای خیلی خوبی طراحی شــده که 
هر روز یک پزشــک متخصص مغــز و اعصاب که 
در زمینــه بیماری ام اس تبحــر دارد حضور دارد 
و همچنیــن مبتالیان به ام اس مــی توانند  کلیه 
داروهای مورد نیاز خود را از داروخانه بیمارستان 

تهیه کنند.
این متخصص مغز و اعصــاب تصریح کرد: پس از 
کلینیک فوق تخصصــی ام اس، در آینده نزدیک 
کلینیک هــای مــددکاری کــه در زمینه های 
اقتصادی، اجتماعی و حقوقی بــه بیماران کمک 
 مــی کننــد، راه اندازی می شــود کــه خدمات 

کامل تری را به آن ها ارائه خواهد شد.

نشریه داخلی

3

در فرایند کالوس 
گوگرد از سوزاندن 

گاز اسیدی در کوره از 
ئیدروژن سولفوره به 
گوگرد صنعتی تولید 

می شود

تولید فوالد با 
روش های جدید و با 

استفاده از تکنولوژی 
های نوین باید مورد 
توجه جدی فوالد 
سازان قرار گیرد

دانشجویان از مهم 
ترین ذخایر و سرمایه 
های کشور محسوب 

می شوند

 با توجه به این که 
ذوب آهن تولید 

فوالد را به روش کوره 
بلند انجام می دهد، 

تامین پایدار آب برای 
خط تولید به واقع 

حیاتی  است

نکته مهم این که 
بیماران به امکاناتی 

غیر از دارو نظیر 
مراکز توانبخشی 

نیاز دارند

R e p o r t
گزارش

لوپ های کنترلی واحــد کالوس از زیر واحد احیاء 
محلول به زیر واحد جذب در مدیریت تولیدات کک 

و مواد شیمیایی شرکت انتقال یافت.
محمدحسن کیانی مهندس ارشد واحد دو بازیابی 
مواد با اعالم این خبــر گفــت: در فرایند کالوس 
گوگرد از سوزاندن گاز اسیدی در کوره از ئیدروژن 
ســولفوره، گوگرد صنعتی تولید می شود. در این 
فرآیند گازهــای ترش موجود در گاز کک شــامل 
آمونیاک و ئیدروژن ســولفوره به کمک تولید آب 
آمونیاکی غلیــظ  در زیر واحد جــذب از گاز کک 
جدا  وبه فاز آبــی جذب می گردد ســپس در زیر 

واحد احیای محلول گاز هــای ترش به  کمک بخار 
و به صورت گاز اســیدی وارد کوره کالوس شده و 
 در این کــوره ســوزانده و گوگرد صنعتــی تولید 

می شود. 
ابراهیم کاظمی مهندس ارشد مکانیک کارگاه های 
شیمیایی نیز در این خصوص اظهار داشت: از ابتدای 
راه اندازی واحد  کالوس، لوپ های کنترلی موجود 
در زیــر واحد احیای محلول به دلیــل دمای باالی 
سیال زیر این واحد و خوردگی شدید این سیاالت 
دچار فرسودگی شدید می شــدند و همواره نشتی 

سیاالت و توقف واحد از این ناحیه وجود داشت. 

وی افزود: طرح تغییر جا به جایی لوپ های کنترلی 
مرتبط بین زیر واحدهای احیای محلول که با دمای 
باال کار می کند به زیر واحد جذب که با دمای پایین 

کار می کند، اجرا شد.
کاظمی گفت: این طرح به مدیریت امور فنی و برنامه 
ریزی تولید ارســال و پس از کســب تاییدیــه از آن 
مدیریت، عملیات اجرایی آن آغاز شد و تا کنون تعدادی 
از این لوپ ها به ناحیه سرد منتقل شده است که با این 
اقدام عالوه بر حفاظت تجهیــزات در برابر خوردگی، 

توقف واحد از این ناحیه هم مرتفع خواهد شد.
مجید مهدیه- خبرنگار افتخاری

پیشکســوت صنعت فوالد معتقد اســت که توسعه 
صادرات، شــرایط این صنعــت را در کشــور بهبود 

می بخشد.

صنعت فوالد کشــور در حال حاضر بــا چالش هایی 
مواجه اســت که برخی از آنها ناشی از شرایط صنعت 
فوالد جهان اســت. خبرنــگار ما با اردشــیر افضلی 
پیشکسوت ذوب آهنی صنعت فوالد کشور و معاون 
فنی و اجرایی شــرکت کاوه فــوالد آریا در خصوص 
شرایط صنعت فوالد کشــور گفتگو کرده که در پی 

می آید:  
افضلی در خصوص این که چگونه می توان کانون های 
مصرف فوالد کشــور را تقویت کرد، گفت: عمر مفید 
ساختمان در ایران در مقایسه با سایر کشورها بسیار 
باال اســت و لذا نیاز است بازسازی ســاختمان ها از 
طریق بهره گیری از محصوالت اســتاندارد فوالدی، 
مورد توجه ویژه مسئوالن قرار بگیرد که این موضوع 
در کنار تامین ایمنی برای هموطنان، افزایش مصرف 

فوالد در داخل را رقم می زند.

این پیشکســوت صنعت فوالد کشــور افزود: سرانه 
مصرف فوالد نشانه توسعه یافتگی کشورهاست و این 
موضوع در کشــور ما به برنامه ریزی مدون نیاز دارد. 
ســرانه تولید فوالد ما ۲38 کیلوگرم به ازای هر نفر 
و مصرف ظاهری ما ۲۱7 کیلوگرم اســت در این بین 
مازاد تولید فوالد در داخل کشــور وجود دارد و باید 
اجازه صادرات بدون هیچ مانعی صادر شــود در غیر 
این صــورت نابودی صنعت فوالد را شــاهد خواهیم 

بود.  
افضلی بر کاهــش هزینه های تولیــد صنعت فوالد 
تاکید کــرد و گفت: اگــر هزینه هــای صنعت فوالد 
کاهش پیدا نکند، قیمت محصول ما افزایش خواهد 
یافت که در این صورت مشتریان خود را در بازارهای 
صادراتی از دســت خواهیــم داد لذا تولیــد فوالد با 
روش های جدید و با استفاده از تکنولوژی های نوین 

باید مورد توجه جدی فوالد سازان قرار گیرد.
معاون فنی و اجرایی شــرکت کاوه فوالد آریا تصریح 
کرد: مصــرف بهینه انــرژی برای تولید فــوالد و در 
کنار آن بهره گیــری از گازهای فرایندی بر اســاس 
تکنولوژی های نوین نکته قابل توجه دیگر اســت که 
در کاهش قیمت تمام شــده فوالد تاثیر به ســزایی 

دارد.
وی بر ضرورت توزیع عادالنه یارانه انرژی برای صنایع 
فوالدی با توجه به شــیوه تولید تاکیــد کرد و گفت: 
ذوب آهن اصفهان به دلیل استفاده از شیوه کوره بلند 
در تولید فوالد، از یارانه انرژی برخوردار نیســت اما 
عمده اشتغال در معادن زغال ســنگ وابسته به این 
شرکت است، بنابراین باید به شــیوه های مختلف از 
طرف دولت حمایت شــود تا بتواند، قیمت تمام شده 

محصوالت خود را کاهش دهد.

جانمایی جدید لوپ های کنترلی در تولیدات کک و مواد شیمیایی

توسعه صادرات، شرایط صنعت فوالد کشور را بهبود می بخشد

 19 آذر؛ سالروز تأسیس شورای عالی انقالب فرهنگی به فرمان 
حضرت امام خمینی)ره(  1363

در اوایل انقالب به فرمان امام خمینی)ره( ســتاد انقالب فرهنگی به منظور 
ساماندهی امور فرهنگی مدارس و دانشگاهها تشکیل شد. با بازگشایی دانشگاه 
ها، فعالیت ســتاد انقالب فرهنگی ادامه یافت و ضرورت توسعه و تعمیق کار 
این ستاد ایجاب کرد که در نوزدهم آذر ۱3۶3، حضرت امام، رؤسای سه قوه و 
تعداد دیگری از اندیشمندان فرهنگی کشور را به اعضای آن بیفزایند و بدین 
شکل ستاد انقالب فرهنگی با ترکیب جدید خود، تحت عنوان شورای عالی 

انقالب فرهنگی فعالیت خود را آغاز نمود.
10 دسامبر؛ اعالمیه جهانی حقوق بشر

اعالمیه جهانی حقوق بشــر یک پیمان بین المللی اســت کــه در انجمن 
عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱9۴8 در پاریس به تصویب 
رسیده اســت. این اعالمیه دستاورد مســتقیم جنگ جهانی دوم بود و برای 
نخستین بار حقوقی را که تمام انسان ها سزاوار آن هستند را به صورت جهانی 
بیان می دارد، در نتیجه حقوق بشر به حقوقی گفته می شود که همگان در همه 

زمان ها و مکان ها از آن برخوردارند.
اعالمیه یادشده شامل 3۰ ماده است که به توضیح دیدگاه سازمان ملل متحد 
در مورد حقوق همه انسان ها می پردازد. مفاد این اعالمیه حقوق بنیادی مدنی، 
فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را که تمامی انسان ها در هر کشوری 

باید از آن برخوردار باشند را مشخص کرده است. 
20 آذر )11 دسامبر(؛ روز جهانی کوهستان

به دنبال بزرگداشت سال بین المللی کوه ها در سال )۲۰۰۲( مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد در پنجاه و هفتمین جلســه خود در ژانویه ۲۰۰3 روز ۱۱ 
دســامبر )۲۰ آذر( را به عنوان روز جهانی کوهستان تعیین و از سازمان خوار 
بار و کشاورزی ملل متحد )فائو( دعوت کرد، تا مسئولیت هماهنگی این روز 
در سطح جهان را بر عهده بگیرد. فائو هر سال با تعیین یک موضوع، از کشور 
های کوهستانی و اعضای مشارکت برای کوهها )MP( دعوت می نماید تا با 
اجرای آیین های ویژه نظیر گرد همایی و ... اجرای برنامه های کوهنوردی در 

بزرگداشت این روز و تاکید هر چه بیشتر بر اهمیت و نقش کوهستان بکوشند.
23آذر ماه؛  افتتاح دومین کوره بلند ذوب آهن اصفهان در حضور 

مقام معظم رهبری
در آذر ماه ۱3۶۲ در بحبوحه دفاع مقدس، صنعتگران کشــور نیز همچون 
رزمندگان که در جبهه ها حماسه آفرینی می کردند، با همت واالی خود کوره 
بلند شماره ۲ ذوب آهن اصفهان را راه اندازی کردند تا تولید این مجتمع عظیم 
صنعتی از ۵۰۰ هزار تن به یک میلیون و 9۰۰ هزار تن برســد. اما این رویداد 
مهم برای ذوب آهن اصفهان با اتفاق تاریخی دیگری نیز همراه شــد و آن هم 
حضور مقام معظم رهبری حضرت آیت ا... خامنه ای رئیس جمهور وقت بود 
که در ۲3 آذرماه کوره بلند شــماره ۲ با حضور و سخنرانی مهم ایشان افتتاح 

شد.
25 آذر؛ روز پژوهش

بعد از پیروزی انقالب اسالمی در تقویم ایران روز ۲۵ آذر به منظور ارج نهادن 
به مقام پژوهش گر و کار مهمی که این دســته از افراد انجــام می دهند روز 
پژوهش نام گذاری شد. این روز از طرف شورای فرهنگ عمومی کشور تعیین 

و نام گذاری شده است.
وزارت علوم تحقیقات و فن آوری نیز هفتــه  چهارم آذر را به هفته پژوهش نام 
نهاده بود که از ســال ۱38۴ به نام هفته  پژوهش و فن آوری تغییر نام دادند. 
هدف از نام گذاری این هفته اهمیت دادن به مقام بلند مرتبه پژوهشگران برتر 

و شناسایی مشکالت و موانع موجود بر سر راه آن ها است.
ارج نهادن به مقام شامخ پژوهشگران و تجلیل از پژوهشگران برتر، شناسایی 
و طرح مشکالت و چالش های پیش روی و ارتقاء سطح پژوهش و فناوری در 
کشور از جمله اهداف این اقدام بود. در این راستا هر سال مراسم هفتة پژوهش 

با مشارکت بیشتر دستگاه های اجرایی کشور برگزار می شود. 

5- کنترل ســرعت با دور معکوس و اثر آن در ایمنی جرثقیل 
سقفی 

تصور نادرســت: وقتی که جرثقیل در یک جهت حرکت می  کند،آسان 
ترین راه برای کنترل ســرعت، آهسته فشــردن دکمه حرکت در جهت 

معکوس است.
واقعیت: در سالیان گذشته این روش شیوه  ای کامالً مقرون به صرفه برای 
کنترل سرعت بود. موتورها و کنتاکتورها بسیار قوی تر و سنگین  تر بودند، 
توان تحمل این استفاده ناصحیح را داشتند. موتورها و کنتاکتورهای مدرن 
امروزی بسیار کوچک و جمع و جور ساخته شده  اند و به این علت حرارت 
دشمن شماره یک و به منزله عامل مستهلک کننده قطعات آن ها می  باشد.

اداره کل ایمنی و بهداشــت حرفه  ای )OSHA( در دهه ۱97۰ میالدی 
ترمز جرثقیل  ها را اجباری اعالم کرد. اگرچه هدف اولیه این قانون افزایش 
ایمنی بود، اما مشکل کاهش سرعت و نوسان بار در جرثقیل  ها را پیچیده  
تر کرد. تنظیم ترمز برای سرعت و بار مشخص، منتج به دوران  های شدید 

در سرعت و بارهای دیگر خواهد شد.
دکمه معکوس در جرثقیل های جدید و قدیمی

جرثقیل  های امروزی قابلیت استفاده از دکمه حرکت معکوس به جهت 
کاهش سرعت را ندارند. در این جرثقیل  ها شما می  توانید دکمه حرکت 
معکوس را هر زمان که تمایل دارید فشار دهید اما این دکمه تا زمانی که 
جرثقیل کاماًل متوقف نشــده عمل نکرده و عمل کنترل سرعت را انجام 

نخواهد داد.
در جرثقیل  های قدیمی  تر، پس از توقف موتور بار به سرعت متوقف می  
شود. اما در دستگاه های مدرن  تر که به موتورهای جدید مجهز هستند، 
کلیه عملیات استارت و استاپ با ســرعت مشخص، به آهستگی و تحت 
کنترل انجام می  شود. این پروسه کاماًل شــبیه عملکرد یک خودرو می  
باشد، شما باید قبل از توقف کامل ابتدا ســرعت خودرو را کاهش دهید 
و سپس متوقف شــوید، همچنین قبل از رسیدن به حداکثر سرعت می 

بایستی به آهستگی شتاب گرفته باشید.
6- بازرسی فنی روزانه و ادواری، پیش نیاز ایمنی جرثقیل سقفی

تصور نادرست: جرثقیل دیروز کار می  کرد، بنابراین می  توانم فرض را بر 
این بگذارم که امروز نیز کار خواهد کرد.

واقعیت: بازرسی فنی روزانه یکی از ســاده  ترین قوانین ایمنی عملکرد 
جرثقیل است که عموماً نادیده گرفته می  شود. بازرسی فنی جرثقیل یکی 
از الزامات OSHA می  باشد، اما تعداد کمی از شرکت های بهره  بردار از آن 
پیروی می  کنند. اگر چه بازرسی دوره ای جرثقیل بایستی توسط پرسنل 
متخصص و دوره دیده انجام پذیرد، اما بازرســی فنی روزانه نیازی به فرد 
متخصص ندارد و فقط باید چک لیست بازرسی توسط اپراتور جرثقیل پر 
شود. این کار فقط یک دقیقه از وقت اپراتور دستگاه را در شروع هر شیفت 

کاری خواهد گرفت.

مناسبت های هفته

حدیث هفته
 امام علی )ع(:

هر كس خود را از تجربه ها بی نیاز ببیند، فرجام ها را نمی بیند. 

ایمنی

شش تصور اشتباه در مورد کار با 
جرثقیل سقفی
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بر بال لک لک ها

در روزهای گذشته، نورسیده هایی به خانواده بزرگ 
ذوب آهن پیوســته اند که حضور سبزشــان را به 
خانواده های آنها تبریک گفتــه و برای این عزیزان، 
آرزوی ســالمتی و موفقیت در تمام مراحل 
زندگی داریم. اسامی این نی نی کوچولوها و پدر 

گرامی شان به شرح ذیل است:

تولدت مبارک

به منظور تبیین اهداف و برنامه های دشمن در جنگ 
فرهنگی)ادراکی و شــناختی(، همایــش بصیرتی با 
حضور هنرمند انقالبی و ســینمای کشورمان مهران 
رجبی، در تاالر تشــریفات روابط عمومی ذوب آهن 

اصفهان برگزار شد.
در این همایش که تعدادی از کارکنان و بســیجیان 
شرکت حضور داشــتند، حجت االسالم والمسلمین 
ابراهیم پور مســئول حوزه نمایندگــی ولی فقیه در 
ســپاه ناحیه لنجان، گفت: این انقــالب حاصل ایثار 
و جانبازی انســان های آزاده بوده تا ارزشهای الهی 
حاکم شود و هم اکنون وظیفه ماست که با  پایداری 

دنباله رو این ارزش ها باشیم .
وی افزود: به اعتراض مردم در مســئله اقتصادی باید 
مسئولین رســیدگی کنند، در مسئله فرهنگی مقام 
معظم رهبری می فرمایند بنــده در عرصه فرهنگی 
جامعه نگرانم و به تعبیر ایشــان جا دارد انسان نصف 
شــب به درگاه خدا تضرع و زاری کند و از خدا کمک 

بخواهد که در عرصه فرهنگی پیروز و سربلند شود.

وی تصریــح نمود: امروز دشــمن 
دارد از یک جنگ ترکیبی که یکی 
از مصادیق آن مســأله زن اســت، 
اقدام می کنــد، تا فضای کشــور 
را در افــکار داخلــی، منطقه ای و 
بین المللــی یــک فضای آشــفته 
معرفی نماید و در عین حال مردم 
را نسبت به آینده و کشــور ناامید 

کند.
وی یاد آور شد: دشــمن به دنبال 
آن اســت که اذهــان عمومی را پر 

از شبهات نمایند. بنابراین ایجاد شــبهه در جامعه، 
یکی از اهداف دشــمن در جنگ فرهنگی ادراکی  و 
شناختی اســت که  در این فضای غبار آلود مخاطب 

نمی تواند حق و باطل را بشناسد.
وی افزود: عده ای در این ایام وارد فضاهای آشــوب و 
اغتشاش شدند که فریب خورده بودند و یا تحت تاثیر 
هیجانات و احساســات بودند، دشمن همیشه دنبال 

بهانه است به لطف خدا و رهبری مقام معظم رهبری  
همیشه مایوس و ناامید می شوند.

در ادامه ایــن همایش مهــران رجبی نیــز با بیان 
واقعیاتــی از خیانت های دشــمنان و خیانت کاران 
به وطــن در طــی ادوار تاریخی مختلــف، آگاهی 
بیشــتر مردم، به ویژه جوانان به ایــن گونه مباحث 
 و ارزش هــای نظام مقــدس جمهوری اســالمی را 

خواستار شد.

ســرمربی تیم بســکتبال ذوب آهن گفت: در بازی 
نوســاناتی رخ می دهد کــه یکی از علــل آن کمبود 
بازیکن است. این موضوع به تیم فشار می آورد و برای 

بازیکنان مصدوم، جایگزین نداریم. 
فرزاد کوهیان، سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن، پس 
از پیروزی 8۵ بر ۶۴ برابر مس رفسنجان در چارچوب 
هفته دهم لیگ برتر بســکتبال دربــاره این رقابت، 
اظهار کــرد: در حمله هماهنگی بهتری داشــتیم و 
شــوت هایمان منطقی تر وارد حلقه می شد. در دفاع 
نیز خوب عمل کرده و در مجموع این عملکرد خوب 
باعث پیروزیمان شــد. البته نوســاناتی داشتیم که 
طبیعی است و مس رفســنجان هم تیم خوبی است 

که نمی توان از آن غافل شد.
وی افــزود: بازیکنانم حرفه ای هســتند و شــرایط 
را درک می کننــد. تعــداد بازیکنان تیم کم اســت 
و آســیب دیدگی هم داریــم. به همیــن دلیل برای 
بازیکنانی که مصدوم می شوند، جایگزین نداریم و در 

تمام بازی، فشار روی ما وجود دارد.

سرمربی تیم بســکتبال ذوب آهن ادامه داد: یکی از 
دالیل نوســان همین کمبود اســت که امیدوارم در 
آینده تیم تقویت شود و با آرامش در مسابقات حاضر 

شویم.
کوهیان با اشاره به جدیدترین جذب ذوبی ها تصریح 
کرد: با جذب دو بازیکن جــوان از تیم های پایه قصد 
داشتیم در تمرینات از آن ها استفاده کنیم، به مربیان 
پایه بها دهیم و بازیکنان بدانند دیده می شــوند، اما 

زمان و کار زیــادی می خواهیم تا ایــن دو بازیکن به 
سطح تیم برسند.

وی تاکید کرد: برای مســابقات غرب آســیا باشگاه 
ذوب آهــن تصمیماتــی گرفته که فدراســیون هم 
در جریان آن اســت. برای این رقابت هــا به بازیکن 
خارجی نیاز داریم زیرا رقابت ها بین المللی اســت و 

شوخی بردار نیست.
سرمربی تیم بســکتبال ذوب آهن خاطر نشان کرد: 
هفته گذشــته یکی از تیم هــای هم گروهی ما یک 
بازیکن از NBA به تیم خود اضافه کرده و همه تیم ها 
با آمادگی کامل برای این مسابقات می آیند. با توجه 
به تغییر روند مسابقات و جایزه نقدی خوبی که برای 
غرب آسیا تعیین شــده، بعضی تیم ها حتی بازیکن 

خارجی خود را هم عوض کردند.
کوهیان اضافه کرد: مســابقات غرب آسیا بین المللی 
اســت و این که بخواهیم فقط شرکت کنیم، منطقی 
نیســت زیرا تاثیرات منفی برای تیم ما در لیگ دارد 

که باید این قضیه عمیق تر بررسی شود.

تیم بســکتبال بانوان ذوب آهن در یک دیدار خانگی 
تیم شهرداری گرگان را با شکست بدرقه کرد.

تیم بســکتبال دختــران ذوب آهن در یــک دیدار 
حســاس و نفس گیــر در چارچــوب هفته هشــتم 
رقابت های لیگ برتر بسکتبال با درخشش خود تیم 
مدعی شهرداری گرگان را در ورزشگاه ملت اصفهان 
شکســت داد تا دومین شکســت گرگانی ها را به نام 

خود ثبت کنند.
شاگردان فرحناز شــمس در این دیدار که در جریان 
هفته هشتم لیگ برتر بسکتبال باشــگاه های ایران 
برگزار شد، تیم مدعی شــهرداری گرگان را با نتیجه 

۶۲ بر ۴۶ شکست دادند تا این تیم دومین شکستش 
را مقابل سبزپوشان ذوب آهن تجربه کند.

در پایان هفته هشتم رقابت های لیگ برتر بسکتبال 
گروه بهمــن همچنان بــه روند شکســت ناپذیری 
 خود ادامه داد و بــا ۱۶ امتیاز در صــدر جدول باقی 

ماند.
همچنیــن پیــروزی ذوب آهــن اصفهــان مقابل 
شهرداری گرگان نیز سبب شد، شهرداری گرگان با 
۱۴ امتیاز در جایگاه دوم و تیم های پاز آشــا آروین، 
ذوب آهــن و پاالیش نفــت آبادان بــا ۱3 امتیاز در 

رده های سوم و چهارم قرار گرفتند.

به همت امور ورزشی شرکت و با هدف ارتقاء روحیه 
کاری و ورزشــی کارکنان بخش آگلومراسیون یک 
دوره مسابقه شــطرنج در محل مسجد والفجر برگزار 

گردید.
روح اله کمالی مســئول برگزاری این مســابقات با 
اعالم این خبر افزود: این دوره از مسابقات با همکاری 
امور ورزش همگانــی ذوب آهن و هیئت شــطرنج 
شهرســتان نجف آباد و با حضور ۱3 نفر از پرســنل 
متقاضی در این رشــته یکم آذرماه  برگزار و در پایان 
 به نفرات اول تا ســوم لــوح تقدیر و جوایــزی اهداء 

شد.
کمالی اضافه نمود: زمان بازی بــرای هر بازیکن ۱۰ 
دقیقه به عــالوه 3 ثانیه پــاداش از اولین حرکت در 

نظر گرفته شــده بــود که 
درصورت  تساوی امتیازات 
بــرای رده بنــدی نهایی از 

پوئن شکنی استفاده شد.
از  خاتمــه  در  کمالــی 
مســئولین امور ورزشــی و 
و  آگلومراســیون  مدیریت 
همچنین از ســاالری داور 
بین المللــی و عضو هیأت 
شــطرنج نجف آباد که این 
مســابقات را قضاوت کرد، 

قدردانی نمود .
شــایان ذکر اســت، مهدی ولی پــور مقــام اول ، 

محمدجالل پورمنصوری مقام دوم و سیامک رضایی 
مقام سوم این مسابقه را از آن خود کردند.

محمدعلی قدرتی پور- خبرنگار افتخاری

به مناسبت گرامیداشــت هفته بسیج مسابقه تنیس 
روی میز، بــا حضور بیش از ســی نفــر از کارکنان 
بخش هــای مختلــف ذوب آهن اصفهــان به همت 
شــرکت مهندسی و پویش ســــاخت ذوب آهن و 
پایگاه مقاومت بســیج شــهید حاج قاسم سلیمانی 

برگزار شد. 
ســــرهنگ مهران مختاری فرمانده حوزه مقاومت 

بســیج شــــهید تند گویان ذوب آهن در خصوص 
برگزاری این مســابقات به خبرنگار مــا گفت : امروز 
یکی از مهمترین و شــاخص تریــن کارهایی که می 
توان در بســیج انجام داد برگزاری مسابقات ورزشی 
اســت زیرا چنین برنامه هایــی در ارتقــاء انگیزه و 

راندمان کاری نیروی انســانی تأثیر بسزایی دارد.
 وی افزود: پایگاه بســیج شهید حاج قاسمی سلیمانی 

و شرکت مهندسی و پویش ساخت ذوب آهن، محور 
برگزاری این مســابقات بودند که شایســته است از 
عملکرد خوب این دو مجموعه تشکر و قدردانی نمایم. 

در ادامه امیر ایرانپور مدیرعامل شــرکت مهندسی و 
پویش ســاخت ذوب آهن نیز خاطر نشان کرد : این 
شــرکت با برنامه ریزی دقیق، مدون و همچنین به 
همت کارکنان، تمام توان خود را در راســتای ارتقاء 
انگیزه پرســنل به کار می گیرد که یکی از این برنامه 
ها، برگزاری مسابقات ورزشی در رشته های مختلف 

است. 
 وی در ادامه خاطر نشان کرد:  رشــد و شکوفایی هر 
ســــازمان درگرو نیروی انســانی ســالم و با نشاط 
اســــت و توســعه ورزش همگانی در این امر بسیار 

اثرگذار می باشد.
شــایان ذکر اســت با مســاعدت مدیریت تحقیق و 
توسعه ذوب آهن، ســالن ورزشی رسالت به برگزاری 

این مسابقه اختصاص یافت. 
گفتنی است اســت از نفرات برتر این مسابقه با اهدا 

لوح تقدیر و جوایز تجلیل شد.

قهرمانی مهندسی و پویش ساخت ذوب آهن در مسابقه تنیس روی میز

در همایش بصیرتی عنوان شد:
ایجاد شبهه، یکی از اهداف دشمن در جنگ فرهنگی است

رفسنجانی ها حریف ذوب آهن نشدند

پیروزی دختران ذوب آهنی برابر گرگان مدعی

برگزاری مسابقه داخلی شطرنج در آگلومراسیون شرکت

تسلیت

همکاران گرامی آقایان:
ضرغام رضایی، محمد علی صالحی

با تاسف، مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده محترمتان صمیمانه 
تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومین 

رحمت و مغفرت واسعه و برای شما و خانواده محترمتان صبوری و 
شکیبایی مسئلت می نماییم. خداوند قرین رحمتشان فرماید.

روابط عمومی شرکت

انرژیآسمانی

 راهکارهای اساسی برای کاهش 
مصرف گاز  در خانه

ورود موج سرمای فراگیر و پایدار در بیش از ۲۰ 
استان کشــور و افزایش بی سابقه مصرف گاز، 
صرفه جویی سراســری برای عبور از روزهای 
سرد زمستان را بیش از پیش ضروری ساخته 
است. برای کمک به کاهش مصرف گاز راه های 
فوری و ساده تری هم هست که در زیر به برخی 

از آنها اشاره شده است:
کمی بیشتر لباس بپوشید

با کم کردن دمای خانه و پوشیدن لباس گرم می توانید در مصرف گاز صرفه جویی 
قابل توجهی کنید؛ یعنی بــا کم کردن فقط یک درجه از دمــای خانه، می توانید 

هزینه هایی را که صرف گرمایش منزل می شود تا پنج درصد کاهش دهید.
دو جداره کردن پنجره ها

یک پنجره با شیشــه تک جداره تقریباً ۱۰ برابر یک دیوار عایق کاری شــده هم 
اندازه خود تلفات حرارتی دارد. 

برای کاستن از مشکالت ناشــی از پنجره ها، می توان از راههای مختلف یک الیه 
هوای ســاکن بین محیط داخل و خارج ایجاد کرد، با انجام این کار تلفات حرارتی 

پنجره به نصف کاهش می یابد.
پرده ها

نصب پرده های کاماًل چین دار که پنجره را کاماًل بپوشــاند می تواند جلوی اتالف 
حرارت را به مقدار زیــادی بگیرد. این پرده ها در فصل تابســتان نیز جلوی تابش 
خورشــید را می گیرند و به خنک نگه داشــتن داخل ســاختمان کمک شایانی 

می کنند.
اجاق گاز

یکی از بزرگ ترین دالیل اتالف سوخت در منازل، اســتفاده نادرست از اجاق گاز 
است. زیاد کردن بیش از حد شعله، قرار دادن ظروف کوچک روی شعله های بزرگ 
و ظروف بزرگ روی شــعله های کوچک، از مهم ترین اشــتباهاتی است که برخی 
خانم های خانه دار مرتکب می شــوند و باعث هدر رفتن ۴۰ درصد سوخت اضافی 

می شوند. در ضمن، حواس تان باشد که شعله اجاق گازتان باید آبی بسوزد. 
حمام

در حمام به جای باز گذاشــتن دوش آب، مقداری آب گرم در وان بریزید و پس از 
شستشوی کامل، فقط برای آب کشی نهایی از دوش استفاده کنید. 

درها
یکی از راه های صرفه جویی سوخت در فصل زمســتان، بستن کامل درهای منزل 
و حتی اتاق هاســت. اگر اتاق ســردی دارید که داخل آن بخاری یا هیچ وســیله 
گرمازایی روشن نیست، باید در طول زمســتان در آن را ببندید تا از ورود سرما به 

داخل خانه تان جلوگیری کنید.
دودکش

وجود هرگونه ترک در دودکش می تواند مقدار زیادی از انرژی گرمایشــی را هدر 
دهد.

آبگرمکن
برای صرفه جویی بیشــتر در مصرف ســوخت باید دمای آبگرمکن تان را روی ۶۰ 
درجه سانتی  گراد و حتی کمتر، تنظیم کنید. اگر درجه آبگرمکن شما بیشتر از 7۵ 

درجه سانتی گراد باشد، یعنی شما دارید سوخت زیادی را هدر می دهید.
شومینه

سعی کنید از شومینه استفاده نکنید. در صورت عدم استفاده از شومینه پوشاندن 
درب شومینه بســیار کمک کننده است. این کار اثر دودکشــی شومینه را شدیداً 

مهار می کند.
کانال های کولر

خروجی کانال های کولر را از داخل با پوشش های به حدکافی ضخیم بپوشانید.
درز گیر

درز همه پنجره ها را با درزگیر بپوشــانید. البته توجه داشته باشید، در صورتی که 
از بخاری گازی استفاده می کنید و یا پکیج شما از هوای داخل منزل استفاده می 
کند و دودکش دو جداره ندارد، باید حتماً قســمتی از درزها را برای تأمین هوای 

تازه باز بگذارید.

 نت خود کنترلی
3-تعیین پارامترهای اندازه گیری: محدوده های خارج از دسترس 
باید به راحتی قابل دســتیابی باشــند. مثاٌل اگر پیچهــای زیادی برای 
بازکردن یک درب یا قاب باید باز شــود بهتر اســت از درب های لوالیی 
استفاده شــود، برای فعالیتهای پیشــگیرانه کلیه اقالم مورد نیاز فراهم 

شود، قطعات ماشین جهت فعالیت های پیشگیرانه باید نظافت شوند.
4-ثبت استانداردهای فعالیت های آزمایشی انجام شده: برنامه 
های نت خود کنترلی باید به صورت جذاب طراحی شــوند، برنامه باید 
شــامل نظافت، روغن کاری و بازرســی به همراه کلیــه جزئیات الزم و 

دستورالعمل ها طراحی شود.
5-بازبینی کلی: اپراتورهــا با مطالبی نظیر پنوماتیــک، الکترونیک، 
هیدرولیک، روغنکاری و خنــک کننده ها، درایوها، پیــچ ها، میخ ها و 
ایمنی آشنا می شــوند، افزایش دانش فنی پرسنل تولید و انجام بازرسی 
های دقیق از ضروریات این گام می باشــد، پس از آموزش اپراتورها، آن 
ها می توانند مطالب فراگرفتــه را بین یکدیگر به اشــتراک بگذارند، با 
فراگرفتن دانش فنی الزم اپراتورها با قطعات و اجزا دســتگاه آشــنا می 

شوند.
6-بازرسی خود جوش: روش های جدید نظافت و روغنکاری استفاده 
خواهد شــد، هر یک از اپراتورها فرمهای فعالیت خــود را تنظیم کرده و 
با ارشد گروه مشــورت می کند، اجزایی که هرگز مشــکل زا نیستند و 
یا قسمت هایی که نیاز به بازرســی ندارند به مرور زمان از لیست خارج 
می شوند، در اختیار داشــتن قطعات با کیفیت باعث جلوگیری از بروز 

اشکاالت احتمالی است.
٧-استاندارد سازی: کلیه فرایندهــای کاری توسط اپراتورها بایستی 

استاندارد شده تا از اعمال سلیقه در آن جلوگیری شود
8-خود مدیریتی: اپراتورها بایستی به سطحی از دانش فنی در مورد 
کارکرد تجهیزات برســند تا بتوانند فرایند تولیــد و جلوگیری از خرابی 

تجهیزات را مدیریت کنند.
مدیریت برنامه ریزی و مهندسی صنایع

جمعی از همکاران از علیرضا ولیخانی شــاغل در مدیریت مهندسی نت، 
۱۵ آذر ماه عیادت کردند و ضمن رســیدگی به امور درمانی، صبوری و 

شکیبایی وی را ستودند. 
علیرضا ولیخانــی فورمن مکانیک کارگاه ۴7 با ۲۲ ســال ســابقه کار، 
چندین ســال از ناحیه دیسک کمر دچار آســیب و ناراحتی بود و اخیراً 
تحت عمل جراحی قرار گرفته اســت. خوشــبختانه وی بعد از جراحی 
موفقیت آمیز، ســالمتی خود را باز یافته و در حال حاضر دوران نقاهت 

خود را در منزل سپری می کند.
این همکار عزیزمان سالمتی خود را ناشی از الطاف الهی و دعای دیگران 
دانســت. روابط عمومی شــرکت نیز برای این همکار گرامی سالمتی و 

بهروزی آرزومند است.

فاطمه شعبان خمسه ســرمربی فصل 
گذشــته باریج اســانس هدایــت تیم 
والیبــال زنان ذوب آهــن اصفهان را بر 
عهده گرفت.  شــعبان خمسه جانشین 
پریسا بحرینی نژاد شد که در نیم فصل 
لیگ برتر والیبال بانوان از ســمت خود 

در این تیم کناره گیری کرد.
شعبان خمسه فصل گذشته تیم باریج اسانس کاشــان را قهرمان لیگ 
برتر کرد اما با انصراف غیرمنتظره باریج اسانس از تیمداری، او نیز تیمی 

را از ابتدای فصل هدایت نکرد.
به نظر می رســد حضور این مربی جــوان در راس کادر فنی ذوب آهن، 
پیشنهاد فریبا صادقی مدیر فنی ذوب آهن و سرمربی فصول اخیر ذوب 

آهن باشد.
نیلوفر رشیدی سرمربی تیم والیبال پیکان در آغاز فصل جاری در گفتگو 
با آی دبلیو اسپورتس با انتقاد تلویحی از شــرایط لیگ برتر والیبال زنان 
گفته بود که چرا بایــد اتفاقاتی رخ دهد که ســرمربی تیم قهرمان، تیم 

نداشته باشد.
بدین ترتیب ســرمربی تیم قهرمان فصل گذشــته به نیمکت لیگ برتر 

۱۴۰۱ بازگشت تا وزنه نام ها در لیگ قوی تر باشد.
این در حالی اســت که ذوب آهن با فاطمه شــعبان خمســه کار بسیار 

سختی در ادامه لیگ برتر دارد.

آموزش

Rگزارش e a p o r t

تاریخ تولدنام فرزند محل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1401/08/29سید محمد پارساكک سازیسید محسن عباچی 

1401/08/17ماهانامور فنی احمد ادیبی

1401/08/29الناخریدمحمد سبکتکین

1400/11/10آئینفوالدسازیمهدی غالمی

1401/08/08لیانااتوماسیونعباس طغیانی

1401/08/08ایلماه ساداتنتسید محسن شکراللهی

1401/08/26نهالكک سازیجواد عابدی

1401/09/08امیررضاكوره بلندمحمد توكلی

1401/08/17سامیارراه آهنسجاد نقدی

TPM

اصول اجرای نگهداری و تعمیرات 
بهره ور جامع  در راستای حفظ 

دارایی های فیزیکی 

عیادت  از همکار

فاطمه شعبان خمسه سرمربی
ذوب آهن شد


