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محصوالت ذوب آهن اصفهان، 
امنیت ساختمان را در برابر 

زلزله تضمین می کنند 

سازه های فوالدی تا 90 
درصد قابل بازیافت هستند

ذوب آهن اصفهان همواره به 
عرضه حداکثری محصوالت 

در بورس متعهد است 

ریل ملی با رعایت 
استانداردها و تضمین 
کیفیت، تولید می شود
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پروژه کاهش مصــرف گاز طبیعــی در کوره های پخــت آهک پلی زیــوس مدیریت 
آگلومراسیون با موفقیت اجرا گردید.

شهرام شیخ بهایی سرپرست کارگاه پخت آهک مدیریت آگلومراسیون با اعالم این خبر 
افزود: همزمان با جهش قیمت گاز در صنایع، بررســی و امکان سنجی کاهش مصرف گاز 

طبیعی در کوره های پخت آهک پلی زیوس مدیریت آگلومراسیون آغاز شد. 

کاهش مصرف گاز طبیعی در کوره های پخت 
آهک مدیریت آگلومراسیون

حضرت آیــت ا... خامنــه ای رهبر معظــم انقالب 
اســالمی در دیدار اعضــای شــورای عالی انقالب 
فرهنگی، گفتند: شــورای عالی انقــالب فرهنگی 
باید با رصد و شــناخت دقیق ضعف ها و گزاره های 
غلط فرهنگی در عرصه هــای مختلف، راه حل های 
عالمانــه ای بــرای رواج گزاره هــای صحیــح و 

پیش برنده،  ارائه کند.
ایشان رصد دائم تغییرات معموالً پنهان فرهنگی و 
عالج به موقع آن ها را از ملزومات بازسازی انقالبی 
ساختار فرهنگی کشور برشمردند و افزودند: اگر در 
فهم مســتمر این تغییرات و ممانعــت از اثرگذاری 
منفی آنها دچار ضعف و عقب ماندگی شــویم حتماً 
جامعه دچار خســارت خواهد شــد که آشــفتگی 
فرهنگــی یا افتادن زمــام امور فرهنگی کشــور به 

دست دیگران مهم ترین این خسارات است.
رهبــر معظم انقالب اســالمی، مهندســی صحیح 
فرهنگــی را کاری بنیانــی برای اصالح ســاختار 
فرهنگی خواندند و گفتند: هوشیاری دائم، شناخت 
دقیق ضعف هــای فرهنگــی در عرصه هایی نظیر 
اجتماع، سیاســت، خانواده، ســبک زندگی و دیگر 
عرصه ها و تالش برای دســتیابی بــه راه حل های 
عالمانه بــرای رفع نقاط ضعــف و ترویج گزاره های 
صحیــح فرهنگی، از الزامات اساســی مهندســی 

فرهنگی کشور است.
ایشــان احیای گزاره ضرورت پیشــرفت علمی را 
نیازی مبرم خواندند و با اشــاره به نتایج درخشــان 
رواج گزاره عبور از مرزهای دانــش در دو دهه قبل 
افزودند: جهش علمی و جهش فناوری از جمله آثار 

پر برکت آن حرکت بزرگ بود که باید استمرار یابد.
حضرت آیت ا... خامنه ای افزودند: دانشگاه ها، مراکز 
علمی و تحقیقاتی و دستگاه های مرتبط، پیشرفت 
و جهش علمی را ســرلوحه جدی کار قرار دهند تا 

کشورمان از قافله علم عقب نیفتد.
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)) آگهی فراخوان  (( 
شركت 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

حضور کارشناسان ذوب آهن اصفهان در کنفرانسنقش فرآیندهای نوآوری در رشد و شکوفایی ذوب آهن اصفهان
 بین المللی سازه و فوالد

در ذوب آهن اصفهان، توســعه محصــول در کنار 
ســایر جنبه های مرتبط با فرآیند نوآوری همچون 
توســعه فرآیند، توســعه خدمات و توسعه فضای 
کســب و کار به عنوان یکی از مراحــل کار مورد 
توجه قرار گرفته اســت. با توجه بــه برنامه ریزی 
به عمل آمده بــرای به کارگیــری مدل های فنی 
و علمــی جهت پیاده ســازی فرآیند نــوآوری در 
ذوب آهن اصفهــان و نظر به مراحــل مدون و در 
مــواردی اســتاندارد در زمینه توســعه محصول 
مراحل جمع آوری و غربالگــری ایده ها و نظرات با 
پیاده ســازی نظام مدیریت ایده، تهیه مدل کسب 
و کار بــرای طرح هــا و نظرات جمع آوری شــده، 
تولید و توســعه مرتبط با طرح های دریافت شده، 
برنامه ریزی می شــود در این راستا مراحل تست، 
آزمون و صحت ســنجی مرتبط بــا خروجی های 
طرح های دریافت شــده، معرفی به بازار محصول 
ایــده و انجام مراحــل پایش عملکرد مــورد نظر 

می باشند.
با توجه بــه ایجاد ســاختار مدیریت نــوآوری و 
راهبری فعالیت های دانش بنیــان و برنامه ریزی و 
اقدام جهت تسهیل در شــکل گیری الگوی جدید 
همکاری فیمابین شرکت با مراکز علمی، پژوهشی 
و شرکت های دانش بنیان به عنوان یکی از اهداف 
تاسیس ساختار یاد شده در راستای بهره مندی از 
ایده ها، نظرات و طرح های اندیشــمندان، اساتید 
و دانشــجویان نخبه است که جلســات ادواری و 
مســتمر در دانشــگاه ها و در ذوب آهــن اصفهان 
برگزار شده است. در این خصوص ارتباط گسترده 
و متفاوت از گذشــته شــکل گرفتــه و برگزاری 
نشست های مشــترک در دانشــگا ه ها، با تاسیس 
مرکز نــوآوری ذوب آهــن اصفهــان در مجتمع 
اداری شــفق در شــهر اصفهان به منظور سهولت 
در برقراری ارتباط، برنامه ریزی شــده اســت در 
حوزه دانش بنیان نیز با برقراری ارتباط موثر با این 
شرکت ها سعی شد با تشــکیل جلسات تبادل نظر 
و هم اندیشــی، نحوه فعالیت ها، زمینه های کاری، 

فرصت ها و اولویت های ذوب آهن تشریح شود.   
از  تاســیس  بــدو  از  اصفهــان  ذوب آهــن  در 
فن آوری های بــه روز و توانمند برای پاســخ گویی 

به نیازهــای صنعتی و 
فنی اســتفاده شده و 
با پیشــرفت صنایع در 
جهان و بــه کارگیری 
ی  ی هــا ر و فن آ
توسعه یافته در خطوط 
ذوب آهن  فوالد،  تولید 
اقدامات  نیــز  اصفهان 
متناسب و قابل قبولی 
را انجام داده اســت. در 
این خصــوص می توان 
به مواردی همچون به 
تجهیزات  کارگیــری 
پیشرفته در خط تولید ریل، برنامه ریزی و استفاده 
از دانش هوش مصنوعــی در فرآیندهای کاری در 
شرکت، به کارگیری نرم افزارهای پیشرفته طراحی 
و تحلیــل در تولید محصوالت جدیــد، همکاری 
با شــرکت های دانش بنیان جهت بررســی امکان 
استفاده از فن آوری های پیشــرفته تولید فوالد و... 

اشاره نمود.
با توجه بــه این کــه فعالیت هــای دانش بنیان با 
هدف توســعه اقتصاد دانش محور، هم افزایی علم 
و ثروت، تحقق و گسترش اختراعات و نوآوری  های 
علمی و اقتصادی و تجاری  سازی نتایج اختراعات 
انجام می شــود بر این اساس طی یک برنامه مدون 
نســبت به اســتفاده از مزیت هــای دانش بنیانی 
 در ذوب آهــن اصفهان و شــرکت های تابعه اقدام 

می شود.
با برنامه ریزی های الزم در راســتای پیاده ســازی 
نظام مدیریت نوآوری و تحقق فرآیند ایده به سمت 
محصول و تجاری سازی آن، لزوم استفاده از ابزارها 
و رویه های مورد نیاز در این خصوص مشخص شد. 
به عنوان یکــی از ابزارهای موثــر در این خصوص 
اســتفاده از ظرفیت های کســب و کارهای نوپا و 
همچنین سرمایه گذاری های اثربخش با جنبه های 
فن آورانه در دستور کار قرار گرفت. نظر به این که 
در ســطح ملی از این دو فرآیند به صورت گسترده 
ای حمایت می شــود بررسی های وســیعی انجام 
پذیرفت. فرصت های سرمایه گذاری همچون تولید 
مقاطع فوالدی صنعتی، تولید قطعات و تجهیزات 
صنعت حمل و نقل ریلی، تولید قطعات و تجهیزات 
فلزی غیر فــوالدی و... از جمله مواردی هســتند 
که نیاز اســت در مورد آن ها مطالعات انجام شود. 
همچنین همکاری با شــتاب دهنده صدر فردا به 
منظور حمایت از ایده هــای فن آورانه با بهره مندی 
از مزایای موجود در این مجموعــه در برنامه های 

کاری ذوب آهن اصفهان قرار گرفته است. 
اســتفاده از ظرفیت هــای مرتبط بــا فرآیندهای 
نــوآوری که پایه و اســاس عملکــرد فعالیت های 
دانش بنیان اســت همواره با ریســک های باالیی 
مواجه هســتند که این خــود به عنــوان یکی از 

چالش ها و موانع حرکت در این مسیر می باشد. از 
این رو هر چه این ریسک ها کاهش یافته و اطمینان 
بخشــی از حفظ و نگهداشت ســرمایه گذاری در 
این راه افزایش یابــد، امکان دســتیابی به منافع 
بیشتر تامین خواهد شــد. صندوق سرمایه گذاری 
خصوصــی و خطرپذیــر یکــی از موثرتریــن و 
جذاب تریــن روش هــا در تامیــن ســرمایه های 
مورد نیاز در مســیر اســتفاده و پیاده سازی نظام 
نوآوری و در همکاری با شــرکت های دانش بنیان 
می باشــد که از این رو مورد توجــه صنایع معدنی 
 و وابســته به ویژه ذوب آهن اصفهــان قرار گرفته

 است.
با توجه به ذات و مفهوم نــوآوری و ارتباط ویژه آن 
با فرآیندهای دانش بنیــان در مراحل نوآوری نگاه 
ویژه ای به توســعه فضای کســب و کار شده است، 
در ذوب آهن اصفهان بــه موضوع تولید محصوالت 
جدید و بهبــود فرآیندهــای کاری در تکنولوژی 
تولیــد توجه شــده و بــه بررســی ها و مطالعات 
گسترده ای در راســتای ســرمایه گذاری و تولید 
محصوالت متفــاوت از تولیــدات فعلی، همچون 
لوله ها با مصارف خاص اقدام شده است. همچنین 
در راستای توسعه فضای کســب و کار و تمرکز بر 
مدیریت هزینه ها، مطالعات و بررســی هایی برای 
کاهش مصارف حامل های انــرژی در برنامه کاری 

ذوب آهن اصفهان  قرار دارد.
ایجاد ســاختار مســتقل در کنار مدیریت تحقیق 
و توســعه و تعریف نیازها و فعالیــت هایی جهت 
ترغیب هیأت علمی دانشگاه ها، شهرک ها و پارک 
و مراکز علم و فناوری و واحدهای  پژوهشــی برای 
فعالیت های بیشــتر در رفع نیــاز صنعت، تجاری 
ســازی یافته های  پژوهشی، اســتفاده از ظرفیت 
های معافیت مالیاتی از جمله اقداماتی است که در 
خصوص جذب شرکت های دانش بنیان در دستور 
کار قرار گرفته است. در این خصوص زیست بومی 
ایجاد شــده اســت که انگیزه های الزم در بخش 
خصوصی جهت ســرمایه گذاری بر روی ایده های 

خالقانه را ایجاد می کند.
البتــه در همکاری با شــرکت های دانــش بنیان 
چالــش هایی وجــود دارد کــه مهم تریــن این 

چالش ها عبارت است از:
 عدم تامین نیاز فن آورانــه صنعت در زمان مورد 
نیاز و گذشــت زمان زیاد و در نتیجه از بین رفتن 

فرصت
 عدم امکان جذب حمایت هــای الزم با توجه به 

پیچیدگی و زمان بر بودن مراحل کار در این مسیر
 عدم شــفافیت ظرفیت هــای قانونــی و اداری و 
اطالع رســانی موثر برای تصمیم گیــران و نفرات 

اثرگذار در این خصوص
 نیــاز بــه حمایت های ویــژه در انجــام مراحل 
مطالعات و بررسی های الزم در مراحل اولیه اجرای 

طرح ها.

یازدهمیــن کنفرانــس ملــی و چهارمین 
کنفرانس بیــن المللــی ســازه و فوالد و 
همچنین دومیــن کنفرانس ملی قاب های 
ســبک فوالدی )LSF( توسط انجمن سازه 
های فوالدی ایران از ۲۲ لغایت ۲۴ آذرماه 
به همراه نمایشگاه جانبی با حضور صاحب 
نظران و فعاالن عرصه ساختمان، در محل 

هتل المپیک تهران برگزارشد. 
ذوب آهــن اصفهــان نیــز بــه عنــوان 
تنهــا تولیــد کننــده تیرآهن بــال پهن 
در کشــور کــه نمــاد ســازه ســبز لقب 

گرفتــه اســت، در ایــن نمایشــگاه و کنفرانس با 
 حضــور مدیــران و کارشناســان حضــور فعــال

داشت. 

گفتنی است بیست و دوم آذرماه، آیین افتتاحیه این 
نمایشگاه برگزار شــد و برنامه روزهای بیست و سوم 
و بیســت و چهارم آذرماه نیز ۱۰ ســخنرانی علمی و 

کارگاه های متنوع آموزشی داشت.

در ذوب آهن اصفهان 
به موضوع تولید 

محصوالت جدید و 
بهبود فرآیندهای 
کاری در تکنولوژی 
تولید توجه شده 
و به بررسی ها و 

مطالعات گسترده ای 
در راستای 

سرمایه گذاری و 
تولید محصوالت 

متفاوت از تولیدات 
فعلی، همچون 

لوله ها با مصارف 
خاص اقدام شده 

مهلت   ارائه موضوعشمارهنوع فراخوانردیفاست
پیشنهاد

زمان بازگشائی 
پاكات

9904796 -57643 -4مناقصه1

عملیات آماده سازی  و 
اجرای چاهك و چاه و 

موتور خانه دو دستگاه 
آسانسور

1401/ 10/ 101401/ 10/ 11

140102450 -118788 -2مناقصه2
خرید چهار ردیف رولیك 
صافكاری پروفیل آرك 

و ناودانی
1401/ 10/ 101401/ 10/ 11

خرید شش ردیف شافت 140101818 -118819 -2مناقصه3
11 /10 /101401 /101 /1401پینیون قطعات مكانیكی

خرید هفت ردیف رولیك 140002278 -117711 -3مناقصه4
11 /10 /101401 /10 /1401صافكاری
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شماره  1355 2E v e n t
رویداد

نشریه داخلی

سالم آتشکار

درخواست های شما  وپاسخ مسئولین :
 شرایط و قوانین از کار افتادگی کارکنان  را اطالع رسانی نمایید؟

مدیریت امور اداری : مطابق ماده 7۰قانون تامین اجتماعی چنانچه هریک از 
بیمه شدگان طبق نظر پزشک معالج غیر قابل عالج تشخیص داده شود پس از 
انجام خدمات توان بخشی و عدم بهبود در صورتی که درجه کاهش قدرت کار 
بیمه شده شصت و شش درصد و بیشتر باشد از کار افتاده کلی شناخته می شود 
در این خصوص الزم است بیمه شده شخصا تقاضای خود را به سازمان تامین 
اجتماعی ارائه نماید در صورت لزوم نیز شرکت مستقیما جهت انجام مراحل از 

کار افتادگی با سازمان مکاتبه می نماید. 
در خصوص کارکنان مشمول مقررات صندوق فوالد چنانچه هریک از افراد به 
تشخیص واحد طب کار شرایط ادامه کار را نداشته باشد مراتب به کمیسیون 
پزشــکی شــرکت ارجاع و پس از اخذ رای اولیه مجددا مراتب در کمیسیون 
صندوق بازنشســتگی مطرح  می شــود و پس از اخذ رای نهائی  حکم از کار 

افتادگی صادر خواهد شد. 
ضوابط پرداخت هزینه عینک طبی توسط بیمه تکمیل درمان دانا 

چیست؟
مدیریت خدمات بیمه و مالی: بیمه شدگان پس از خرید عینک و قبل از تحویل 
مدارک آن به نمایندگی بیمه دانا می بایســت، به یکی از مراکز تایید عینک 
)اپتومتریست معتمد( اعالم شده  در پرتال شرکت مراجعه، و نسبت به تائید 
فاکتور با ارائه مدارک مورد نیاز )اصل دســتور پزشک متخصص؛ اصل فاکتور 
خرید عینک؛ عینک خریداری شده؛ شخص استفاده کننده از عینک؛ پرینت 

نمره چشم عینک( اقدام نمایند و سپس  تحویل نمایندگی بیمه دانا گردد.
*** تعدادی از همکاران نیز انجام موارد زیر را خواستار شده اند .

 برنامه ریزی جهت به روز رســانی تجهیزات سیستم گرمایشی کالس ها در 
مدیریت آموزش 

 تدابیر الزم جهت  استمرار برگزاری دوره های آموزشی خارج از شرکت.

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

به شرح زیر می باشد:

با همت و تالش کارکنان و مسئولین مهندسی تولید 
و توزیع برق شرکت، میانگین تولید برق در واحدهای 

نیروگاهی ذوب آهن در 6 ماهه اول ۱۴۰۱ به حدود 
۱۴۰ مگاوات رسید که نسبت به تولید برق در مدت 

مشابه سال قبل، رشد 3۴ درصدی را نشان می دهد.
محمدرضــا امین صبــوری، مدیر تولیــد و توزیع 
برق شــرکت با اعالم ایــن خبر، گفت: بــا توجه به 
اهمیت تولید برق در سه ماه گرم تابستان و با وجود 
محدودیت مصرف آب، سعی شد که در 6 ماهه اول 
ســال ۱۴۰۱ تمامی واحدهــای نیروگاهی داخلی 
شرکت با حداکثر توان در مدار بهره برداری به تولید 
برق ادامه دهند و دریافت بــرق خریداری )دیماند( 
به حداقل برسد و به شبکه سراسری برق کشور نیز 

کمک شود.
وی گفت: تعمیرات واحدها و راه اندازی ها را در خارج 

از پیک مصرف برنامه ریزی کردیم تا مصرف برق را 
مدیریت کنیم.

امین صبوری گفت: با تعمیرات، بومی سازی و به روز 
رسانی تجهیزات نیروگاه های شرکت، تولید برق را تا 
3۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 

دادیم. 
حمید امین، سرپرســت دفتر فنی مدیریت تولید 
و توزیع برق شــرکت نیز گفت: با ســاخت و نصب 
دیفیوزر برج خنک کننده ۴ نیروگاه حرارتی که در 
اواسط مرداد ماه سال جاری در مدار بهره برداری قرار 
گرفت، تولید برق نیروگاه حرارتی حدود 5 مگاوات 
افزایش یافت. همچنین رفع عیوب واحد 6 نیروگاه 
۱۱۰ مگاواتی)هاربین( در خرداد ماه سال جاری نیز 

در افزایش تولید این واحد، نقش موثری داشته است.
سرپرســت دفتر فنی مدیریت تولیــد و توزیع برق 
شرکت، تأکید کرد: در 6 ماه اول امسال، در نیروگاه ها 
میزان مصرف گاز کوره بلند 6 درصد و میزان مصرف 
گاز کک 35 درصد نســبت به زمان مشابه سال قبل 
افزایش یافته است که از نتایج بازسازی مشعل ها و 
تعمیرات اساسی دیگ بخار شماره 9 نیروگاه هاربین 

است.
شــایان ذکر اســت؛ کارکنان بهره بردار و تعمیرات 
مدیریت تولید و توزیع برق شرکت در اجرای پروژه 
های نیروگاه ها که به این افزایش تولید برق منجر شد 

نقش  فعالی داشته اند.
عبدالرضا معتمدی- خبرنگار افتخاری

با به روز رسانی تجهیزات محقق شد

افزایش 34 درصدی تولید برق نیروگاه ها ی ذوب آهن اصفهان 

در 6 ماه اول امسال، 
در نیروگاه ها میزان 
مصرف گاز کوره بلند 

6 درصد و میزان 
مصرف گاز کک 

35 درصد نسبت 
به زمان مشابه سال 
قبل افزایش یافته 

است

نقش حمل و نقل در پشتیبانی از تولید ذوب آهن اصفهان

خط ریلی شرکت 
مانند شریان های 

اصلی تولید هستند 
که باعث به گردش 

در آمدن چرخ 
صنعت ذوب آهن

می شوند

احمدرضــا طباخیان معــاون تجهیــزات مکانیک 
نورد 35۰ در حاشــیه برگزاری یازدهمین کنفرانس 
ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی ســازه و فوالد 
در گفتگوی اختصاصی با هفته نامه آتشــکار گفت: 
مجموع تولید میلگردهای آلیــاژی و ترمکس در دو 
کارگاه نورد 3۰۰ و 35۰  ذوب آهن اصفهان به حدود 

۱۱۰۰ تن در هر شیفت می رسد.     
وی افزود: این محصوالت به دلیــل دارا بودن عناصر 
آلیاژی از اســتحکام بســیار باالیی برخــوردار بوده 
و کاماًل منطبــق با اســتاندارد  3۱3۲  ملــی ایران 
)استاندارد اختصاصی تولید میلگرد( می باشند و این 
محصوالت در کنار استفاده در صنعت ساختمان در 
سدسازی، راهسازی و پل سازی نقش کلیدی دارند.  

این تالشــگر ذوب آهنــی تصریح کرد: اســتفاده از 
تیرآهن های بال پهن در ساختمان به جای تیر ورق 
عماًل نیاز به برشکاری، جوشــکاری و صافکاری را از 

بین می برد و همچنین سازه فوالدی پس از تخریب 
اجزای آن مجــدداً قابلیت اســتفاده دارد به همین 

دلیل نماد سازه سبز نامیده می شود. 
طباخیان اظهار کرد: ســازه های فــوالدی به دلیل 
استحکام مناســب و قابلیت خمشی بیشتر نسبت به 
تیرورق به هنگام بروز زلزله، مقاومت بســیار باالیی 

ایجاد می کنند.  
معاون تجهیــزات مکانیک نــورد 35۰ در خصوص 
تاریخچه تولید محصــوالت ارزش افزا در ذوب آهن 
اصفهان گفت: ذوب آهن اصفهان از حدود ۱5 ســال 
پیش، تولید تیرآهن های بال پهن را آغاز نموده است 
و هم اکنون نیــز این محصول از ســایز ۱۴ تا 3۰ در 
این کارخانه تولید می شود و همچنین سایزهای 3۰ 

تا۴۰ هم در مرحله طراحی قرار دارند. 
وی در خصوص تناژ تولیدی محصــوالت ارزش افزا 
نیز اظهار داشــت: ایــن محصوالت بــا تنوعی نظیر 

تیرآهن بال پهن، انواع ریل و...  در حدود ۴۰ هزار تن 
در ماه در کارخانه ذوب آهن اصفهــان قابلیت تولید 

دارند.  
طباخیان گفت: ذوب آهــن اصفهان از اوایل دهه 5۰ 
تیرآهن های بال نیم پهن را تولیــد کرده و تیرآهن 
های بــال نیم پهن ســنگین نیــز از ســایز 3۰۰ تا 
 5۰۰ به درخواســت مشــتری در این کارخانه تولید 

می شوند. 
وی گفت: ذوب آهن اصفهان به عنــوان اولین تولید 
کننده فوالد در کشــور از بدو تاسیس تاکنون بر پایه 
شــعار دیرینه با اطمینان بســازید، هیچگاه به دلیل 
کمیت از ریل کیفیت خارج نشده است و محصوالت 
آن در داخل و خارج از کشــور همواره زبانزد مصرف 
کنندگان هســتند. به عنوان مثال تیرآهن بال پهن 
تولیدی این کارخانه، پازل ســاختمان سازی ایمن 
را در ایران تکمیــل کرد زیرا این محصــول مزایایی 

نظیر سبک سازی ســازه، مقاومت باال در برابر وقوع 
زلزله، طراحی کاربردی تر ساختمان و امکان ساخت 
 بلندمرتبــه ها را بــدون محدودیت طبقــات فراهم 

می نماید. 

معاون تجهیزات مکانیک نورد 350 ذوب آهن اصفهان :  
تیرآهن بال پهن، پازل ساختمان سازی ایمن را در ایران تکمیل کرد

سازه های فوالدی 
به دلیل استحکام 
مناسب و قابلیت 

خمشی بیشتر نسبت 
به تیرورق به هنگام 
بروز زلزله، مقاومت 
بسیار باالیی ایجاد 

می کنند

به مناسبت فرارســیدن ۲6 آذرماه روز ملی حمل و 
نقل، روح اله صالحی مدیر خدمــات و امور رفاهی، 
محراب قنبری مدیر راهبری و پشــتیبانی ماشین 
آالت و خودرو های سنگین و حامد محمدی مدیر 
راه آهن و ترابری شرکت در گفتگو با خبرنگار هفته 
نامه آتشکار به نقش مدیریت های مسئول حمل و 

نقل در پشتیبانی از تولید پرداختند. 
صالحی حضور ایمن و به موقــع تک تک کارکنان 
شــرکت در محل کار را یکی از نکات بسیار مثبت 
ایــن مدیریت بــه منظــور پشــتیبانی از تولید و 
خدمات شایســته بــه کارکنان دانســت و گفت: 
ایمنی و کیفیت دو رکن اساسی حمل و نقل ذوب 
آهن اصفهان اســت، این مدیریت بــا ۴۰۰ خودرو 
سبک و حدود ۴۰۰ خودرو ســنگین به تالشگران 
 شــرکت و در امر پشــتیبانی تولید خدمــات ارائه 

می کنند .

محمدی حمــل و نقل ریلی را یــک صنعت بدون 
جایگزین دانســت و گفت: ذوب آهــن اصفهان به 
عنوان تنهــا تولیدکننده انواع ریل هــای راه آهن و 
متروی خاورمیانه ، با عرضه ریل های تولیدی خود 
در گســترش حمل و نقل ریلی نقش به سزایی در 
کشور و تولید داشته اســت زیرا حمل و نقل ریلی 

بسیار با صرفه و ایمن است .
وی نقــش راه آهن شــرکت در تولیــد ذوب آهن 
اصفهان را بسیار کم نظیر دانست و گفت: خط ریلی 
شرکت مانند شــریان های اصلی تولید هستند که 
باعث به گردش در آمدن چــرخ صنعت ذوب آهن 

می شوند .
محراب قنبری گفت: مدیریت راهبری و پشتیبانی 
ماشین آالت و خودروهای سنگین با حضور به موقع 
در تولید و تعمیرات هم پای تمامی تالشگران تولید 
در حال جهاد در صنعت می باشــند. رانندگان این 

مدیریت با تخصص و تجربه باال همکاری مستقیمی 
در تولید شرکت دارند . 

وی افــزود: ایثارگری و تالش رانندگان اســت که 
صنایع بزرگی مانند ذوب آهــن اصفهان به صورت 

منظم و بدون توقف در حال کار است  .
شایان ذکر است ۲6 آذر ســال ۱36۲ یادآور ایامی 
است که در آن حضرت امام خمینی )ره(، بنیانگذار 

جمهوری اســالمی ایران، فرمانــی در زمینه اعزام 
کامیون ها بــه بنادر جنوبی بــرای تخلیه کاالهای 
وارداتی و مایحتاج مردم صادر نمودند و کامیونداران 
سراسر کشــور، آمادگی خود را برای تخلیه بنادر و 
حمل و نقل مــواد ضروری مورد نیــاز مردم اعالم 
کردند. ۱۴ سال پس از این اتفاق در سال ۱376 روز 

۲6 آذر ماه به عنوان روز حمل و نقل معرفی گردید.

پروژه کاهش مصرف گاز طبیعی در 
کوره های پخــت آهک پلی زیوس 
مدیریت آگلومراســیون با موفقیت 

اجرا گردید.
شهرام شیخ بهایی سرپرست کارگاه 
پخت آهک مدیریت آگلومراسیون 
با اعالم این خبر افــزود: همزمان با 
جهش قیمت گاز در صنایع، بررسی 
و امکان سنجی کاهش مصرف گاز 
طبیعی در کوره های پخت آهک پلی زیوس مدیریت آگلومراسیون آغاز شد.  
وی افزود: این پروژه با همکاری شرکت توانمند داخلی و با منطبق سازی و 
به روزرسانی شرایط بهره برداری مشــعل ها و تجهیزات مرتبط با احتراق 
انجام شد. در این راستا ضمن تغییرات در دریچه های ونتیالتور هوای اولیه 
و رادیان و آکسیال، نازل مشعل ها نیز تعویض گردید که نهایتاً مقدار ۲۰۰ 
مترمکعب در ساعت مصرف گاز طبیعی در هر یک از کوره های پلی زیوس 

کاهش یافت. 
شیخ بهایی گفت: با توجه به وجود دو دســتگاه کوره پلی زیوس، این میزان 
کاهش مصرف گاز طبیعی سالیانه حدود دو میلیون و پانصد هزار متر مکعب 
خواهد بود که با توجه به افزایش تصاعــدی قیمت گاز طبیعی، صرفه جویی 
چشمگیری در هزینه و قیمت تمام شده آهک تولیدی به همراه خواهد داشت. 
وی تأکید کرد: این پروژه برای اولین بار طی 39 ســال گذشته و از ابتدای راه 
اندازی کوره ها اجرا شد. شــایان ذکر اســت؛ مدیریت های هماهنگی امور 
مهندسی و نظارت، امور فنی و برنامه ریزی تولید، انرژی و بهینه سازی سوخت 
و شرکت نوید صنعت سبز و تالشگران قسمت های تولید و تاسیسات مدیریت 

آگلومراسیون در این پروژه مشارکت فعالی داشتند.
محمدعلی قدرتی پور- خبرنگار افتخاری

فرمانده انتظامی اســتان هرمزگان 
از شناســایی و دســتگیری عامل 
برداشــت بیــش از 95 هــزار تن 
ســنگ آهن قاچاق از یــک معدن 

درشهرستان میناب خبر داد.
ســردار غالمرضا جعفــری، گفت: 
کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی 
شهرستان میناب در پی کسب خبر 
واصله، مبنی بر تخریب منابع طبیعی 
و برداشت غیر مجاز ماده معدنی منگنز و برداشت سنگ آهن به صورت وسیع 
و مخفیانه با ماشین آالت سنگین در اطراف کوه های هشت بندی، موضوع را 

به صورت ویژه پیگیری کردند.
وی افزود: ماموران جهت بررسی موضوع، با هماهنگی قضایی به محل اعزام 
شــدند و در بازدید از معدن مورد نظر و محرز شدن برداشت غیرمجاز از ادامه 
فعالیت کارگاه جلوگیری و ضمن پلمپ آن در ایــن رابطه یک متهم و عامل 

اصلی برداشت غیرمجاز معدن را دستگیر کردند.
این مقام انتظامی استان اظهار کرد: متهم دستگیر شده در بازجویی ها اقرار 
کرد که اکتشاف معدن غیر مجاز بوده و با سوء استفاده ازمجوز معدن فاریاب 
رودان اقدام به برداشت سنگ آهن و انتقال مواد معدنی به بندر عباس می کرده 
است. جعفری خاطرنشان کرد: برابر اســتعالم صورت گرفته از اداره صنعت، 
معدن و تجارت استان و شهرستان میناب مشــخص شد مواد برداشت شده 
ماده معدنی منگنز با عیار ۱7 بوده و بیش از 95 هزار تن به ارزش ۱۸۰ میلیارد 

تومان به صورت غیر قانونی برداشت شده است.
فرمانده انتظامی اســتان هرمزگان با بیان این که متهم با تشکیل پرونده به 
مراجع قضایی معرفی و با صدور قرارمناســب روانه زندان شد، تصریح کرد: 
هر گونه پنهان و موازی کاری از چشــمان تیز بین پلیس مخفی نمی ماند و 
قطعا مجرمان شناسایی و به محاکم قضایی و ذی صالح معرفی می شوند از 
عموم شهروندان و مردم قدرشناس استان نیز در خواست می شود در صورت 
مشاهده و اطالع از هرگونه موارد مشــکوک مراتب را از طریق سامانه تلفنی 
فوریت های ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند تا در کمترین زمان ممکن نسبت به 

شناسایی جرم و دستگیری مجرمان و متخلفین اقدام شود.

کاهش مصرف گاز طبیعی در 
کوره های پخت آهک مدیریت 

آگلومراسیون

برخورد قاطع پلیس هرمزگان با 
قاچاق 95 هزار تن سنگ آهن

استفاده از فوالد در 
ساخت و ساز نسبت 
به بتن بیشتر توصیه 

می شود

در بازدید مدیران قطار شهری مشهد تاکید شد
ریل ملی با رعایت استانداردها و تضمین کیفیت، تولید می شود

تولید ریل 
درخواستی قطار 
شهری مشهد با 
مشخصات فنی و 

کیفیت تعیین شده 
آغاز شده و با نظارت و 
تایید سفارش دهنده 
در زمان مقرر تحویل 

می گردد

 به دنبال امضای تفاهمنامه همــکاری بین ذوب آهن 
اصفهان و  شهرداری کالن شهر مشهد مبنی بر تامین 
ریل خط 3  قطار شهری این شهر که ۲۲ آبان ماه جاری 
با حضور مهندس ایرج رخصتــی مدیرعامل ذوب آهن 
اصفهان و سید عبدا... ارجایی شهردار مشهد منعقد شد، 
تعدادی از مدیران  قطار شهری مشهد همراه با مشاورین 

و دست اندرکاران ساخت 
خط 3  قطار شهری مشهد 
۲۲ آذر مــاه ضمن حضور 
در ذوب آهــن اصفهان از 
کارگاه نــورد 65۰ و خط 
تولید ریل ملی این شرکت 

بازدید کردند. 
در ایــن بازدیــد محمد 
زاده  یوســف  امیــن 
مدیــر نــورد و محمــد 
صــدری مدیــر کیفیت 
فراگیر شــرکت همراه با 
تعدادی از سرپرستان خود با پاســخگویی به سواالت  
بازدیدکنندگان و ارائــه توضیحــات الزم،آن ها را در 
جریان چگونگی و مراحل تولید ریل ملی در این شرکت 

قرار دادند. 
 یوســف زاده گفت: ریل مورد ســفارش شرکت قطار 

شهری شهرداری مشــهد به میزان تناژ تعیین شده در 
زمان مقرر تولید و تحویل می شود.

محمد صــدری مدیر کیفیــت فراگیر نیز با تشــریح 
اســتانداردهای ملی و بین المللی برای تولید انواع ریل 
در ذوب آهن اصفهان گفت: تولید ریل درخواستی قطار 
شهری مشهد با مشخصات فنی و کیفیت تعیین شده 
آغاز شده و با نظارت و تایید ســفارش دهنده در زمان 

مقرر تحویل می گردد.
قاســم زوکی نژاد معاون مالی و پشتیبانی قطار شهری 
مشــهد در گفتگو با خبرنگار هفته نامه آتشکار گفت: 
کالن شهر مشهد، شهری پرجمعیت و زایر پذیر است. 
از این رو  توسعه ناوگان حمل ونقل، احداث خط 3 قطار 

شهری را در دست اجرا دارد. 
وی افزود: این خط دارای ۲3 کیلومتر طول اســت و در 
فاز اول، برای ســاخت 5 کیلومترآن، ریل ملی به ذوب 

آهن سفارش شده است.
زوکی نژاد گفت: در گذشــته این محصــول از ترکیه 

خریداری می شد ولی در ماه گذشته تفاهمنامه تولید 
و تحویل ریل ملی بین ذوب آهن اصفهان و شــهرداری 
مشهد امضا شــد، اکنون هم برای مشــاهده و ارزیابی 

اقدامات انجام شده از این شرکت بازدید کردیم.  
محمدرضا مقدم نیری مدیر خط 3 قطار شهری مشهد 
نیز در گفتگو بــا خبرنگار هفته نامه آتشــکار گفت: با 
توجه به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر اســتفاده 
از تولید داخل، قطار شهری مشهد برای ساخت، توسعه 
و تکمیل خطوط ریلی، اســتفاده از ریل ملی ذوب آهن 

اصفهان را در دستور کار خود قرار داده است. 
وی افزود: بــا حضور در این مجتمــع عظیم صنعتی و 
بازدید از خط تولید ریل و شــنیدن توضیحات مدیران 
مربوطه شــاهد بودیم که ریل تولیــدی در ذوب آهن 
اصفهان از کیفیت الزم و مزیت بیشتری نسبت به رقبای 
خارجی برخوردار اســت . همچنین مدیران ذوب آهن 
نظارت و دقت خوبی بر رعایت اســتانداردها و تضمین 

کیفیت تولیدات درخواستی دارند.

محصوالت ذوب آهن اصفهان، امنیت ساختمان را در برابر زلزله تضمین می کنند 

در اولیــن روز از برگزاری یازدهمیــن کنفرانس ملی 
و چهارمین کنفرانس بین المللی ســازه و فوالد، نادر 
فنائی، دانشیار گروه ســازه دانشکده مهندسی عمران 
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، سخنرانی 

خود را با عنوان "عملکرد لــرزه ای مهاربندهای نوین 
کابلی استوانه ای"  ارائه کرد.

 وی در گفتگــوی اختصاصی با خبرنــگار هفته نامه 
آتشکار در خصوص مزایای ساختمان  های فوالدی در 
مقایسه با ساختمان های بتنی، گفت: استفاده از فوالد 
در ساخت و ساز نسبت به بتن بیشتر توصیه می شود، 
زیرا فوالد مشــکالت بتن مانند افت و خزش را ندارد و 
همچنین فوالد بر خالف بتن، دارای خواص یکنواخت 

و شکل پذیری باالتری است.
وی بیان کرد: کنترل کیفیت بتن، کارگاهی است، اما 
فوالد طی فرایند نورد گرم در کارخانه تولید شــده و 
آزمون های متعددی را طی می کند و بنابراین کنترل 

کیفیت آن کارخانه ای است.   
فنائی خاطر نشان کرد: مزیت دیگر سازه های اسکلت 
فلزی در مقایسه با سازه های اسکلت بتنی،  این است 

که ســازه های اســکلت فلزی در زلزله به علت شکل 
پذیری باالتر، رفتار بهتری خواهند داشت. همچنین 
فضای اشــغال شــده توسط ســتون های ساختمان 
اســکلت فلزی به مراتب کمتر از فضای اشــغال شده 
توسط ستون های ســاختمان اســکلت بتنی بوده و 
ضمناً ســرعت اجرای ســاختمان اســکلت فلزی در 
 مقایسه با ســاختمان اســکلت بتنی بســیار بیشتر

 است. 
دانشیار گروه سازه دانشکده مهندسی عمران دانشگاه 
صنعتی خواجه نصیرالدین طوســی گفت: در صورتی 
که ساختمان نیاز به بهسازی لرزه ای داشته باشد، به 
علت خاصیت جوش پذیری باالی فوالد، ســاختمان 
اسکلت فلزی در مقایسه با ســاختمان اسکلت بتنی 
بسیار راحت تر و با هزینه کمتر، مقاوم سازی می شود 
و نهایتاً چنانچه به هر دلیلی، نیاز به تخریب ساختمان 

باشد، ساختمان اسکلت فلزی هزینه تخریب کمتری 
دارد و مقاطع فوالدی آن نیز قابل بازیافت است. 

فنائی گفت: کیفیت محصــوالت ذوب آهن اصفهان، 
بسیار باال است و در صورت طراحی و اجرای مناسب، 
اســتفاده از مقاطع این کارخانه در ســاختمان های 
اسکلت فلزی، می تواند امنیت ســاختمان را در برابر 

زلزله تضمین کند.  
دکتر فنائی در خصوص موضوع ســخنرانی خود نیز 
گفت: مهاربندهای کابلی که توسط تاگاوا و هو در سال 
۲۰۰7 میالدی ابداع شد، در تقویت لرزه ای قاب های 
خمشی فوالدی کاربرد دارد. در این مهاربند، دو کابل 
استفاده شــده، بلندتر از قطر قاب هســتند و از درون 
یک لوله عبور می  کنند. برای لوله مــی توان از عضو 
با ســختی باال مانند لوله فوالدی یا از عضو با سختی 

پایین، مانند لوله PVC استفاده کرد.

Rگزارش e p o r t

خبرآسمانی
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مجید پوران شــیروانی کارشناس ارشــد تحلیل و 
توسعه بازار در حاشیه برگزاری یازدهمین کنفرانس 
ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی ســازه و فوالد 
در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار هفته نامه آتشکار 
گفت: ذوب آهن اصفهان به عنوان اولین تولید کننده 
فوالد در کشور همواره نقش مهمی در تامین مقاطع 
طویل فوالدی در کشور داشــته است به گونه ای که 
در حال حاضر بالغ بر  7۰ درصد از نیاز بازار کشور به 
انواع تیرآهن توسط این شرکت تامین می شود ضمن 
این که این مجتمع عظیم صنعتی تنها تولید کننده 
تیرآهن های بال پهن به عنوان محصولی استراتژیک 

در کشور نیز به شمار می رود. 

وی افــزود: ذوب آهــن اصفهــان توانایــی تولیــد 
محصوالت اســتانداردی کــه می تواننــد نیاز طرح 
نهضت ملــی مســکن را تامین نماینــد و در بخش 
صادرات نیــز ارزآوری قابل توجهی برای کشــور به 

ارمغان بیاورند دارد.
شــیروانی تصریــح کــرد: ورود برخــی محصوالت 
غیراستاندارد به بازار از جمله چالش های پیش روی 
ذوب آهن اصفهان اســت که در نهایــت محدودیت 
دسترســی مصرف کننــده نهایی بــه محصوالت با 

کیفیت را رقم می زند. 
وی ادامه داد: ذوب آهن اصفهان در راستای سیاست 
های دولت و وزارت صمت در جهت کنترل بازار فوالد 

و جلوگیری از نوسانات شدید قیمت، همواره متعهد 
به عرضــه حداکثری محصوالت نهایی خود شــامل 
میلگرد و تیرآهن از طریق بــورس کاال بوده و در این 
زمینه بیشــترین همکاری را با مجموعه بورس کاال 

داشته است.
شــیروانی اظهار داشــت: نیاز اســت نظارت کامل 
بر فرایند تولیــد محصوالت فوالدی کلیه شــرکت 
هــا اعمــال شــود تــا از عرضــه محصــوالت غیر 
اســتاندارد به ویــژه میلگرد بــه بــازار جلوگیری 
گــردد در غیــر این صــورت شــاهد زیــان های 
 جبــران ناپذیــری بــرای مصــرف کننــده نهایی 

خواهیم بود.

در ادامه نشســت های تخصصی مدیریــت آموزش و 
توسعه ســرمایه های انسانی با موسســات آموزشی، 
انجمن ها، پارک های فناوری و ... نشســت تخصصی 
به روش بحث گروهی با موضــوع "فناوری های نوین و 
توسعه کاربرد مهندسی روشنایی در صنایع فوالد" در 

تاالر دانش مدیریت آموزش برگزار گردید.
آرش شفیعی مدیر آموزش و توسعه سرمایه های انسانی 
ضمن بیان خبر فــوق درگفتگو با خبرنــگار ما گفت: 
نشســت تخصصی مذکور با حضور مهندسین شرکت 
گلنور و نمایندگان متخصــص مدیریت های امور فنی 
تولید و توزیع برق، مهندسی کارخانه، فوالد سازی، نورد، 
آگلومراسیون، کک سازی، کوره بلند، خرید تجهیزات 

و مدیریــت سفارشــات و کنتــرل کاالی ذوب آهن و 
مدرسین این نشســت کوبن، فاتحی و همکاران آن ها 

برگزارگردید.
وی گفت نشســت های تخصصی بحــث گروهی یک 
روش نوین یادگیری می باشــد که در قالب یک فرایند 
مشــخص تدوین می گــردد ویک یا چنــد مدرس به 
صورت تعاملی فرایند را تشریح می نمایند و با اشتراک 
اطالعات، یادگیری افراد به صورت جلســه پرســش و 

پاسخ صورت می گیرد.
مدیر آموزش و توسعه سرمایه های انسانی موضوعات 
مطرح شــده در این نشســت تخصصی را مــوارد زیر 
عنوان کرد: اســتانداردهای سیستم روشنایی، آشنایی 

با مفاهیم نور و روشنایی، 
نرم افزار دیالوکس، اصول 
روشــنایی،  مهندســی 
استاندارد  مقادیر  بررسی 
معرفــی  روشــنایی، 
اســتاندارد محصــوالت 
 ، ex روشنایی ضد انفجار
کاربرد روشنایی در سوله 
هــای صنعتــی، کاربرد 
روشنایی در صنایع فوالد، 
چراغ های روشنایی ضد 

انفجار در صنایع.

نشست تخصصی توسعه كاربرد مهندسی روشنایی در صنایع فوالد

محدودیت های گازی فوالدسازان فوری اصالح شود

ذوب آهن اصفهان همواره به عرضه حداکثری محصوالت در بورس متعهد است 

رئیس انجمن تولیدکننــدگان فوالد ایران در نامه ای 
به مدیر عامل شــرکت ملی گاز، با اشــاره به تبعات 
محدودیت هــای شــدید تامین گاز زنجیــره فوالد، 
خواســتار اصالح فوری این محدودیت ها در راستای 

کاهش آسیب وارده به تولید فوالد کشور شد.
بهرام سبحانی، رئیس انجمن فوالد در این نامه ضمن 
گالیه از عدم هماهنگی قبلــی در ابالغ محدودیت ها 
و قطعی گاز کارخانجات زنجیره فوالد، آورده اســت: 
با توجه به این کــه گاز در فرایند تولیــد فوالد نقش 
اساســی تکنولوژیکی دارد و همچــون صنایع دیگر 
مانند کارخانجات سیمان و نیروگاه ها، امکان استفاده 

از ســوخت جایگزین در این فرآیند میســر نیست، 
لذا قطعی یا اعمال محدودیت های شــدید تامین گاز 
طبیعی به عنوان ماده اولیه مورد نیاز کارخانجات فوالد 
سازی و طبعاً توقف تولید فوالد و تعطیلی کارخانجات 
زنجیــره فــوالد آن هم در شــرایط ویژه و حســاس 
اجتماعی فعلی کشور است که پیامد های آن کاهش 
شــدید درآمدهای داخلــی و ارزی حــوزه اقتصادی 

صنعت و معدن را در بر می گیرد.
رئیس انجمن فوالد در نامه خود پیشنهاد داده است: 
اعمــال محدودیت های اجتناب ناپذیــر می تواند به 
گونه ای اصالح شــود که هم محدودیت شرکت ملی 

گاز ایــران در تامیــن گاز کشــور 
رعایت گــردد و هم تولیــد فوالد 
کشور آسیب کمتری ببیند به طور 
مثال امکان جا به جایی ســهمیه 
ابالغی بــه کارخانجات مختلف در 
یک اســتان با موافقــت صاحبان 
صنایع و هماهنگی بین این انجمن 
و شرکت های گاز استانی مربوطه 
در جهت اعمــال بهینه محدودیت 
ها به عنوان یک راهکار پیشــنهاد 

می گردد.

امین قنبری مدیرعامل تعاونی مصرف کارکنان ذوب 
آهن در گفتگــو با خبرنگار ما گفــت: تعاونی مصرف 
ذوب آهن اصفهان جزء قدیمــی ترین و در عین حال 
از با سابقه ترین تعاونی های مصرف در ایران در شاخه 
خدمت به جامعه کارگری و کارمندی به شمار می رود. 
این مجموعه فعالیت های دیگری نیز در بخش های 
پشتیبانی از تولید در قالب پروژه های گوناگون دارد 

که بازخورد خوبی در افکارعمومی داشته است. 
وی افزود: این تعاونی مصرف عــالوه بر ارایه کاالهای 
فروشگاهی  و سوپرمارکتی در اصفهان، لنجان، نجف 
آباد و ... برای کارکنان و بازنشســتگان شــرکت، در 

پشتیبانی از تولید و حتی خدمات رفاهی، گردشگری 
و بیمه نیز در کنــار خانواده بــزرگ ذوب بوده و برای 

آسایش آن ها برنامه ریزی و تالش می کند.
وی در خصوص توزیع آجیل شــب یلــدا نیز گفت: 
در راســتای جبران خدمات و افزایش رضایتمندی 
کارکنان و با تصمیم مدیریت عالی شــرکت و برنامه 
ریــزی منظــم و دقیق معاونــت پشــتیبانی و امور 
اجتماعی و مدیریت خدمات و امور رفاهی ذوب آهن 
اصفهان مقرر گردید بسته هدیه شب یلدا که متشکل 
از سه کیلوگرم آجیل با کیفیت است در اختیار کلیه 
کارکنان شــاغل ذوب آهن و شــرکت های تابعه و 

همچنین رانندگان خودروهای سبک و سنگین قرار 
گیرد.

قنبری در مورد نحوه و ســاعت توزیع این بســته ها 
گفت: همکاران گرامی می توانند همــه روزه به جز 
روزهای جمعه از ســاعت ۸ صبح تا 6 بعــداز ظهر با 
مراجعه به فروشــگاه های زنجیره ای شرکت تعاونی 
مصرف محل سکونتشان نســبت به تحویل گرفتن 

بسته هدیه شب یلدا اقدام کنند.
وی گفت: امیدواریــم که بتوانیــم خدمت کوچکی 
برای جامعه کارگری و زحمتکش ذوب آهن اصفهان 

انجام دهیم.

نشریه داخلی

3

گاز در فرایند تولید 
فوالد نقش اساسی 
تکنولوژیکی دارد

محصوالت ذوب 
آهن اصفهان به دلیل 
استفاده از مواد اولیه 
مرغوب و شیوه تولید 
کوره بلند، در سطح 
دنیا به عنوان یک 
 برند معتبر مطرح 

هستند

ورود برخی 
محصوالت 

غیراستاندارد به بازار 
از جمله چالش های 
پیش روی ذوب آهن 

اصفهان است

شرکت مهندسی 
و پویش ساخت 

ذوب آهن تاکنون 
پروژه های صنعتی و 
مهندسی بزرگی را 

در شرکت ذوب آهن 
اصفهان انجام داده 

است

نشست های 
تخصصی بحث 

گروهی یک روش 
نوین یادگیری می 
باشد که در قالب 

یک فرایند مشخص 
تدوین می گردد

تعاونی مصرف ذوب 
آهن اصفهان جزء 
قدیمی ترین و در 

عین حال از با سابقه 
ترین تعاونی های 
مصرف در ایران 

است

R e p o r t
گزارش

مدیرعامل شرکت مهندسی و پویش ساخت ذوب آهن 
اصفهان گفت: با تجهیز کارگاه تعمیرات دپو راه آهن، 
این شرکت درصدد است تا انجام تعمیرات لوکوموتیو و 
واگن های سراسر کشور را در این کارگاه عملیاتی کند.

امیر ایرانپور افزود: پیش از این در این کارگاه تعمیرات 
واگن ها و لوکوموتیو های شــرکت ذوب آهن اصفهان 
انجام می شــد، اما درصدد هســتیم با تجهیز بیشتر 
کارگاه  تعمیراتی در این شرکت واگن ها و لوکوموتیو 

های سراسر کشور را در این کارگاه انجام دهیم.
مدیرعامل شرکت مهندسی و پویش ساخت ذوب آهن 
تاکید کرد: همچنین با تجهیز کارگاه های دیگری به 
دنبال تعمیر والوها با ســایزهای بزرگ و کوچک ذوب 
آهن اصفهان هســتیم تا والوهایی کــه از رده خارج 
شدن پس از بازســازی بار دیگر در مدار بهره برداری 

قرار گیرند.
مدیرعامل شــرکت مهندســی و پویش ساخت ذوب 
آهن اصفهان از آماده شــدن ارائه خدمات تعمیراتی 
و سرویس دهی و ساخت اســکلت های فلزی بزرگ 
در زمینه هــای در صنایع فــوالدی و غیــر فوالدی 
خبرداد و اظهارداشــت: هم اکنون عملیات ســاخت 

اســکلت فلزی پروژه ۱۰ طبقه گاندی به وزن بیش از 
9۰۰ تن در دست اقدام اســت تا بتوانیم پس از آماده 
 شــدن این اســکلت فلزی در این پروژه کارســازی 

کنیم.
وی، ساخت پاتیل ها، ساخت قطعات سنگین فوالدی 
تا ۴۰۰ تن، ساخت تابلوهای برق ریتال، ساخت سرند 
را از مهم ترین اقدامات و طرح های شرکت مهندسی و 
پویش ساخت ذوب آهن اعالم کرد و افزود: هم اکنون 
در کارگاه های این شرکت پاتیل های سرباره شرکت 
مس سرچشمه، شــرکت فوالد آلیاژی، شرکت فوالد 
مبارکه، شــرکت ذوب آهن اصفهان و زرند کرمان در 

حال ریخته گری است.
ایرانپور یادآور شد: شرکت مهندسی و پویش ساخت 
ذوب آهن تاکنــون پروژه های صنعتی و مهندســی 
بزرگی را در شرکت ذوب آهن اصفهان انجام داده است 
و در حال حاضر در کارگاه های این شــرکت اسکلت 

سازی بیش از ۲ هزار تن در دست ساخت قرار دارد.
وی اظهارداشت: در طول سال های گذشته در کارگاه 
های تعمیراتی تجهیزات صنعتی و مهندسی شرکت 
ذوب آهن همواره توسط کارشناسان این شرکت انجام 
شده اســت و آماده ارائه ســرویس های مورد نیاز به 

شرکت های فوالدی و غیر فوالدی در کشور هستیم.
مدیرعامل شــرکت مهندســی و پویش ساخت ذوب 
آهن با بیان این که قبــال کار تعمیراتی خطوط تولید 
شــرکت صبا فوالد انجام داده ایم و برای شرکت کاوه 
فوالد آریا تعمیــرات غلتک های این شــرکت انجام 
شده است گفت: با وجود کارشناســان و متخصصان 
ســاخت نیروگاه، اجرای سیستم های آبرسانی، نصب 
تجهیــزات الکتریکی و تعمیر موتورهــای الکتریکی 
بزرگ و کوچک و تعمیرات ترانــس های قوی در این 
شرکت برای صاحبان صنایع به راحتی قابل تعمیرات 

و بازسازی هستند.

جعفر نــوروزی مهندس عمــران و ســازه مدیریت 
امور فنی و برنامــه ریزی تولیــد ذوب آهن اصفهان 

در حاشــیه یازدهمین کنفرانس ملــی و چهارمین 
کنفرانــس بین المللی ســازه و فــوالد در گفتگوی 
اختصاصی بــا خبرنگار هفتــه نامه آتشــکار گفت: 
محصــوالت ذوب آهــن اصفهان به دلیل اســتفاده 
از مــواد اولیــه مرغوب و شــیوه تولید کــوره بلند، 
 در ســطح دنیا بــه عنوان یــک برند معتبــر مطرح 

هستند.
وی افزود: اســتفاده از تیرآهن بال پهن تولیدی این 
مجتمع عظیم صنعتی در ســاختمان سازی مزایایی 
نظیر طراحی ســریع تر، بازیافت 9۰ درصدی مصالح 
به کار رفته در ســاخت و ســاز که به این دلیل نماد 
سازه سبز نام گرفته اســت، کاهش قیمت تمام شده 
ســاختمان و مهمتر از همه، ایمنی در مقابل بالیای 

طبیعی را در پی دارد.

مهندس عمران و ســازه مدیریت امور فنی و برنامه 
ریزی تولید خاطر نشــان کرد: اســتفاده از تیرآهن 
بــال پهن در مقایســه با تیــر ورق به هنــگام زلزله 
مزایایــی نظیر ممــان اینرســی )میــزان مقاومت 
در برابــر چرخــش(، مقاومت خمشــی، ضربه ای و 
دینامیکی بهتــری دارد و همچنین با توجه به ارتفاع 
و بال های پهن مقاومت برشــی )مقاومــت در برابر 
شکســت ســازه( را نیز در پی دارد که این مزایا در 
مقابل اســتفاده از تیرورق به دلیل جوشکاری های 
نا ایمن و گاهی عــدم کنترل های کافــی و احتمال 
ضعف اتصــاالت در زمان اجرا که ضعف و شکســت 
 سازه را در زمان وقوع زلزله ایجاد می کند، ارجحیت 

دارد.
وی اظهار داشــت: یکی دیگر از دالیل اســتفاده از 

تیرآهن بال پهن در مقایســه با ســایز معادل در تیر 
ورق، مقاومت فشــاری بســیار بیشتر اســت که در 
طراحی مهندســی و اقتصاد مهندسی اســتفاده از 

مقاطع فوالدی گرم نورد شده، جایگاه ویژه ای دارد.
مهندس عمران و ســازه مدیریت امور فنی و برنامه 
ریزی تولید خاطر نشــان کرد: مهندســان طراح در 
اســتفاده از محصوالت اســتاندارد برای ســاخت و 
ســاز نقش تاثیرگذاری دارند زیرا با توجه به کاهش 
کنترل های آیین نامه ای و طراحی آســانتر مقاطع، 
ســرعت طراحی افزایش مــی یابد. در ایــن زمینه 
حضور فعال در نمایشــگاه ها و برگــزاری کنفرانس 
های تخصصی با همــکاری مســئولین ذی ربط در 
 راســتای اطالع رســانی چنیــن رویکردهایی موثر 

می باشد.  

آغاز تعمیرات لوکوموتیو و واگن در مهندسی و پویش ساخت ذوب آهن

سازه های فوالدی تا 90 درصد قابل بازیافت هستند

تعاونی مصرف ذوب آهن برای آسایش کارکنان تالش می کند

Rگزارش e p o r t

 26 آذرماه؛ روز حمل و نقل
۲6 آذرماه ســال ۱36۱ در بحبوحه جنگ تحمیلــی، حدود یکصد 
کشــتی حامل کاال در بنادر جنوبی کشــور، در انتظار تخلیه بار بود و 
احتمال بحران ناشی از اتمام ذخیره کاالهای اساسی در کشور، تهدید 
کشــتی های منتظر از ســوی عراق و نیز شــمول بیمه های جنگی، 
نگرانی هایی را برای مســئوالن فراهم آورده بــود. در همین روزها، 
رهبر کبیــر انقالب، حضرت امــام خمینــی )ره(  در پیامی تاریخی، 
کامیونداران کشور را به مشــارکت در تخلیه هر چه سریع تر کشتی 

ها فراخواندند.
به دنبال فرمان تاریخی حضــرت امام خمینــی)ره( مبنی بر تخلیه 
کشــتی های منتظر در بندرهای جنوبی کشــور، ایران زمین شاهد 
بســیج عمومی کامیون داران گردیــد و صحنه های کــم نظیری از 
فداکاری، ایثار و تالش شبانه روزی به ثبت رسید و این روز را در تاریخ 

کشور در یادها ماندگار ساخت.
27 آذر ماه؛ روز مبارزه با خشونت و افراطی گری 

در ســال ۱393 )۲۰۰3(، کنفرانــس دو روزه ای بــا موضوع جهان 
علیه خشــونت و افراط گــری با حضــور نخبــگان، صاحب نظران و 
مقام های سابق سیاســی 3۰ کشــور در تهران برگزار کردید. در طی 
این کنفرانس، جمهور اسالمی اسالمی ایران، پیشنهاد نام گذاری ۱۸ 
دســامبر معادل ۲7 آذر ماه را به عنوان روز جهانی عاری از خشونت و 

افراط گری مطرح نمود.
در بیانیه ایــن کنفرانس، بــر ارتقای فرهنگ صلح، گفــت وگو میان 
ادیان و تالش برای مبارزه با خشونت و افراط گری تاکید شد. اهمیت 
و ضــرورت مقابله با خشــونت و افراط گــری در جهــان به اندازه ای 
بود که این ایده با اســتقبال جهانــی مواجه گردید و ســازمان ملل 
متحد با رای قاطع کشــورهای جهان، ۱۸ دســامبر معــادل ۲7 آذر 
ماه را به این نام تعییــن نمود. این نام گذاری به حامیان صلح نشــان 
 می دهد که با پشــتکار باید اقدام به مبارزه با خشــونت و افراط گری 

نمود.
30 آذر ماه؛ جشن شب یلدا

یلدا به زمان بین غروب آفتاب از 3۰ آذر )آخریــن روز پاییز( تا طلوع 
آفتاب در اول ماه دی )نخســتین روز زمســتان( گفته می شود. شب 
یلدا بلندترین شــب سال اســت، اما می توان جور دیگری به یلدا نگاه 
کرد : اینکه یلدا ســرآغازی اســت برای شکستن شــب و از این شب، 
به بعد روز و روشــنایی بیشــتر و بیشتر می شــود، پس یلدا مقدمه و 
طلیعه روزهای بلند اســت و گویا بر همین اساس، گذشتگان ما شب 
یلدا را به بیداری و کنار هم بودن می گذرانند. شــب یَلدا یا شب چلّه 
یکی از کهن ترین جشن های ایرانی اســت. در این جشن، طی شدن 
بلندترین شــب ســال و به دنبال آن بلندتر شــدن طــول روزها در 
 نیم کره شمالی، که مصادف با انقالب زمســتانی است، گرامی داشته 

می شود.
29 آذر ماه، روز تجلیل از شهید تندگویان

شهید محمدجواد تندگویان باالترین مقام کشوری جمهوری اسالمی 
ایران بود که در دوران هشت ســاله دفاع مقدس توسط رژیم بعثی به 
اسارت گرفته شــد. مرور زندگی و فعالیت های این وزیر نفت کابینه 
شــهید محمدعلی رجایی که درســت چهل روز پــس از آغاز جنگ 
تحمیلی اســیر شــد به خوبی حکایت مجاهدت ها و مظلومیت های 

یاران امام خمینی)ره( را بازنمایی می کند.
۲9 آذر مــاه، روز تجلیــل از شــهید تندگویان، وزیر نفت پیشــین 
جمهوری اســالمی ایران در دولت شــهید رجائی نام گرفته است، در 
چنین روزی در ســال ۱369 تندگویان در زندان های بعثی عراق به 

شهادت رسید.

نگاه کردن: جرثقیل و محیط آن را از لحاظ ظاهری بررسی کنید. 
آیا قعطــه  ای از جرثقیل روی زمین افتاده اســت؟ آیــا قطعه  ای از 
جرثقیل از جای خود در آمده اســت؟ آیا نشانه  ای از ضربه یا صدمه به 

جرثقیل دیده می  شود؟
گوش کردن: قالب را بدون بار باال و پاییــن ببرید. آیا صدای غیر 
عادی به گوش می رسد؟ آیا زمانی که قالب به سوئیج حد باالیی و یا به 
زمین می رسد متوقف می  شود؟ آیا حرکت کلیه قطعات درست به نظر 
می  رسد؟ آیا جرثقیل در تمام جهات حرکت می  کند؟ آیا دکمه  ها با 
جهت حرکت جرثقیل همخوانی دارند؟ به یاد داشته باشید؛ اگر سیم  
های برق جا به جا شــده باشــند دکمه  ها معکوس عمل کرده و کلیه 

مدارهای ایمنی جرثقیل از کار می  افتند. 
ثبت کردن: همه موارد مشاهده شده فوق را در دفترچه بازرسی 
 فنــی روزانه دســتگاه ثبــت کنید، اســم خــود را نوشــته و امضا 

کنید.
مهم ترین مســائل مربوط به بازرســی و ایمنی جرثقیل 

سقفی و چک و تست آن 
 اپراتور جرثقیل ســقفی می بایســت هر روز قبل از شــروع به کار، 

تجهیزات جرثقیل سقفی را مورد بازرسی قرار دهد.
 از کار کردن با جرثقیلی که لیمیت سوئیچ ها، سیم بکسل های آن، 
زنجیر یا بقیه اجزای آن معیوب هستند یا هنوز تعمیرات آن ها صورت 

نپذیرفته است خودداری نمایید.
 تمامی افراد درگیر در محل حمل بار می بایست از مسیر حرکت بار 

فاصله گرفته ودر مسیر آن قرار نگیرند.
 بار نباید به صورت معلق در هوا باقی بماند.

  تحت هیچ شرایطی هیچ فردی سوار بار یا قالب نشود.
  جا به جایی بار می بایســت به آرامی صورت پذیرد و از جا به جایی 

تند و سریع جلوگیری شود.
  وزن بار نباید از میزان مجاز بار اعالم شــده برای جرثقیل ســقفی، 

هوک، زنجیرها، سیم بکسل، اسلینگ ها و سایر قطعات باالتر رود.
  قبل از باال بردن بار، زنجیرها و اسلینگ ها باید به طور کامل و ایمن 
روی قالب قرارگرفته باشند . قبل از باال بردن بار هرگونه شل شدگی 

در آن ها را رفع نمایید.

مناسبت های هفته

حدیث هفته
 امـام جعفر صـادق )ع(:

هرکس چیزی را نقل کند و قصدش ســاختن عیــب و ریختن آبروی 
مؤمنی باشد و در انظار او را سبک و بی ارزش کند، خداوند متعال او را 

از دوستی خود خارج و در دوستی شیطان وارد می کند.

ایمنی

مراحل بازرسی فنی جرثقیل 
سقفی
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V a r i o u s
گوناگون

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 اطالع تیــم های شــركت كننده در قرعه كشــی 
مسابقات فوتســال داخلی شــركت می رساند این 
مسابقات از شنبه 3 /10 /1401 در محل سالن نبرد 
ورزشــگاه بزرگ فوالدشــهر آغاز خواهد شد. لذا 
سرپرســتان تیم ها موظف هســتند تا پایان وقت 
اداری یكشــنبه 27 /9 /1401 نســبت بــه تحویــل 
آلبــوم تیمی به صــورت كامــل و دریافت البســه 

مسابقات اقدام نمایند . 
مدیریت خدمات و امور رفاهی

اطالعیه

به اطالع همكاران گرامی و عالقه مندان می رساند 
مرحله پایانی مسابقات والیبال داخلی به شرح زیر 

برگزارخواهد شد. 
• مسابقه رده بندی لیگ دســت دو مسابقات، بین 
تیم های مدیریت آبرسانی و مدیریت اتوماسیون 
و ارتباطات پنج شــنبه 1 /10 /1401 رأس ســاعت 9 

صبح 
• مســابقه رده بندی لیگ دســته یک مســابقات، 
بیــن تیــم هــای مدیریــت حراســت و مدیریــت 
آگلومراسیون پنج شــنبه 1 /10 /1401 رأس ساعت 

10 صبح 
• فینــال مســابقات لیــگ دســته دو بیــن تیــم 
هــای مدیریــت تولیــد و توزیــع بــرق و مدیریت 
آگلومراسیون پنج شــنبه 1 /10 /1401 رأس ساعت 

11 صبح 
• فینال مســابقات لیگ دســته یک بیــن تیم های 
مدیریت مهندسی نت مكانیک و مدیریت راه آهن 

پنج شنبه 1 /10 /1401 رأس ساعت 12 
مدیریت خدمات و امور رفاهی

اطالعیه

اختتامیه مســابقات فوتبال گل کوچک گرامیداشت 
هفته بســیج با حضور جمعی از مسئولین و کارکنان 
شــرکت به میزبانی حوزه مقاومت بســیج  شــهید 
تندگویان و با همکاری پایگاه شــهید ســلیمیان و 
مدیریت ایمنی و آتش نشانی در سالن ورزشی آتش 

نشانی  ۲۱ آذرماه برگزار شد.
ســرهنگ مختاری فرمانده حوزه مقاومت بســیج 
شــهید تند گویان گفت: در این دوره از مســابقات 
با حضور ۱9 تیــم از پایگاه های تابعه حوزه شــهید 
تندگویان در ۱۰ روز با انجام ۴5 مسابقه برگزار شد، 

تیم شهید سلیمیان به مقام قهرمانی دست یافت.
وی افــزود: با توجه بــه ارزش های اخالقــی و فنی 
بازیکنان در پایــان هر بازی بازیکــن فنی و اخالقی 

مشخص و به وی لوح تقدیرو جوایز اهدا شد.

فرمانده حوزه مقاومت بسیج 
شــهید تند گویان کفت: در 
این مســابقات تعــداد ۱۲۱ 
گل در ۴5 بــازی زده شــد 
کــه میانگیــن ۲.6۸ گل در 
هر بــازی نشــان از رقابت و 
مســابقات  بــاالی  جذابیت 

داشت.
گفتنی اســت؛ اسدا... فالحی 
از پایگاه امام حسین )قطران( 
با زدن ۱۰ گل به عنوان آقای 

گل انتخاب شد.
 همچنین در مســابقه رده بندی دو تیم پایگاه مقداد 
و پایگاه مدافــع حرم به رقابــت پرداختند که پایگاه 

مدافع حرم به مقام سوم رســید و در مسابقه فینال 
که بین پایگاه شهید ســلیمیان و پایگاه بالل برگزار 
شد پایگاه شهید ســلیمیان به مقام اول و پایگاه بالل 

به مقام دوم رسید.

تیم بسکتبال باشگاه ذوب آهن اصفهان با درخشش 
در ســه بازی اخیر خــود و برد باارزش شــهرداری 
گرگان مدافع قهرمانی لیگ، با حضوری قدرتمند در 
عرصه لیگ برتر باشگاه های کشور این مهم را یادآور 
شــد که همچنان از مدعیان قهرمانی لیگ و نماینده 
پرافتخار میهن عزیز اسالمیمان در رقابت های غرب 

آسیاست. 
پیمان صداقت نیا مدیر فنی تیم بسکتبال ذوب آهن 
پس از کســب پیروزی شــیرین این تیــم  در مقابل 
شــهرداری گرگان در ارتبــاط با آخریــن وضعیت  
ذوب آهــن در لیگ برتر اظهــار داشــت: قبل از هر 
چیز بــه نمایندگــی از بازیکنــان و کادر فنی تیم 
ذوب آهن، این پیروزی را همچون ســه برد قبلی به 

کارگران و کارکنان شریف کارخانه ذوب آهن و همه 
 ایثارگران  خــط مقدم جبهه صنعت کشــور تقدیم

می کنیم.

وی افزود: برای حضور قدرتمند درغرب آسیا و جهت 
جــذب بازیکن خارجــی در حال رایزنی هســتیم و 
خوشبختانه در فصل جاری هیأت  مدیره و مدیرعامل 
باشــگاه نهایت همکاری و همدلی را با تیم بسکتبال 
داشته اند و از آغاز فصل مجموعه باشگاه با همه توان 
از ما حمایت نموده اســت لذا امیدوارم که بتوانیم با 
کســب بهترین نتایج ممکن پاســخ ایــن همدلی و 

همکاری را بدهیم. 
صداقت نیا گفت: با هماهنگی با فدراسیون بسکتبال 
به عنوان دومین نماینده کشــور در رقابت های غرب 
آســیا شــرکت و با تمام وجود برای دفاع از نام بلند 
ذوب آهن و اعتالی پرچم مقدس جمهوری اسالمی 

ایران  تالش خواهیم کرد . 

ســرمربی تیم وزنه برداری ذوب آهــن اصفهان می 
گوید با وجود نتایج هفته نخســت که با بدشانســی 
همراه بود، ناامید نیســتیم و به دنبال دفاع از عنوان 

قهرمانی خود هستیم.
علی جباری ســرمربی تیم وزنه بــرداری ذوب آهن 
در ارتباط بــا آخرین وضعیت تیمــش در لیگ برتر 
باشگاه های کشــور اظهار داشــت: در  هفته اول این 
دوره از رقابت ها باوجود شایستگی هایی که داشتیم 
به علت مصدومیت رسول معتمدی و علیرضا مقیمی 

نتوانستیم به جایگاهی که مستحقش بودیم، برسیم.
وی افزود: هفته دوم مسابقات لیگ برتر در اوایل دی 
ماه برگزار خواهد شــد، به دلیل مسابقات  جهانی در 

آذرماه یک وقفه یک ماهه خواهیم داشت.
ســرمربی تیم وزنه برداری ذوب آهن در مســابقات 

جهانی نیــز دو نماینــده داریم، حافظ قشــقایی و 
مهدی کریمی از اعضای تیم ذوب آهن  هســتند که 

به  مسابقات جهانی اعزام شدند.
وی اضافه کرد: رســول معتمدی به علت مصدومیت  
مســابقات جهانــی را از دســت داد و امیدواریم که 
پس از طی دوران درمان و کســب بهبودی بتواند در 

رقابت های آتی لیگ برتر ما را همراهی کند.
جباری گفت: مــا همچنان مدافع عنــوان قهرمانی  
لیگ برتر هســتیم و هرگز ناامید نخواهیم  شــد در 
هفته دوم و ســوم با تمام قدرت برای کسب بهترین 
عنوان ممکــن و اعتالی جایگاه رفیــع ذوب آهن در 

وزنه برداری ایران خواهیم جنگید.

ذوب آهــن اصفهــان در چارچوب هفته ســیزدهم 
رقابت های لیگ برتر بســکتبال توفارقان آذرشهر را 

مغلوب کرد.
تیم هــای ذوب آهن اصفهــان و توفارقان آذرشــهر 
در چارچوب هفته ســیزدهم رقابت هــای لیگ برتر 
بســکتبال باشگاه های کشور در ســالن پورشریفی 
تبریز به مصــاف یکدیگــر رفتند کــه در پایان این 
 دیــدار، ذوبی ها با برتــری 99 بر ۸6 پیــروز میدان 

شدند.
ذوب آهن اصفهان با کســب پیــروزی در این دیدار، 
۲۲ امتیازی شــده و جایگاه ســوم جدول را به خود 

اختصاص داد.
بازیکنــان توفارقان نیز بــا قبول شکســت در این 
مسابقه، یازدهمین باخت خود در فصل جاری رقابت 
ها را تجربه کردند، تا کماکان با ۱۴ امتیاز قعرنشین 

باقی بمانند.

در آیینی بــا حضور بهــزاد کرمــی معاون 
بازاریابی و فروش شرکت از همکاران مدیریت 
پشــتیبانی فروش و برنامه ریــزی حمل که 
در رشته های ورزشــی موفقیت کسب کرده 

بودند تجلیل شد.
حمیدرضا جاللیان و محمدحسین اسماعیل 
زاده مقام اول مســابقات پیشکسوتان پرس 
ســینه، محمــد جــواد دادخواه مقــام اول 
مســابقات بزرگساالن پرس ســینه و محمد 

دوزنــده مقــام دوم 
شــنای کرال سینه و 
مقام دوم شنای پروانه 
مســابقات کشــوری 
ایمیدرو و شرکت های 
تابعــه از همکارانــی 
بودند که در این آیین 
از آن هــا تجلیــل به 

عمل آمد.

تیم والیبال بانوان ذوب آهن اصفهان به عنوان نایب 
قهرمانی در نخستین دوره مســابقات والیبال بانوان 
ایمیدرو دست یافت. این مســابقات با شرکت هفت 
تیم از ۱۱ الی ۱5 آذرماه به میزبانی شــرکت سنگ 

آهن مرکزی ایران )بافق( در شهر یزد برگزار شد.

در این دور از مســابقات تیــم های فــوالد مبارکه 
ســپاهان، ذوب آهن، مس سرچشــمه رفسنجان، 
مجتمع مــس شــهربابک، ســنگ آهــن مرکزی 
ایران)بافق(، گل گهر ســیرجان و سنگ آهن گوهر 
زمین، به مدت 5 روز به رقابــت پرداختند. در پایان 

تیم ذوب آهن اصفهان که با برنامه ریزی و هماهنگی 
مدیریت خدمــات و امــور رفاهی شــرکت در این 
مســابقات حضور یافت بود با برتری و بدون واگذاری 
ســت، به دیدار فینال راه یافت و در یک دیدار نفس 
گیر مغلوب تیم مس سرچشــمه رفسنجان گردید تا 
به مقام نایــب قهرمانی این دوره بســنده کند. اکرم 
داودی از مربیان ارزشمند شــهر اصفهان سرمربی و 

مهرناز بیرگان سرپرست این تیم بودند .
ســایر اعضا و همراهان تیم عبارت اســت از سمیه 
احمدی،زهــرا رحمتی)پزشــکیار(، مریــم بهاری 
مقدم، اعظم فاضــل، رها لطفی، زهرا شــاهمرادی، 
بتول موســایی، ناهید مرتضایی، بتول شیرمحمدی، 
نســرین دری، صفورا اثنی عشر، ســحر نقدی، زهرا 
حســینی، زهره معتمدی، کوکب عابــدی به عنوان 

نماینده امور ورزشی شرکت . 
در دیدار رده بندی نیز مجتمع مس شــهر بابک، تیم 
ســنگ آهن مرکزی ایران)بافق( را شکست داد و به 

مقام سوم دست پیدا کرد.

نایب قهرمانی تیم والیبال بانوان ذوب آهن اصفهان در مسابقات ایمیدرو

برای قهرمانی، ناامید نیستیم

پایگاه شهید سلیمیان، قهرمان مسابقات گرامیداشت هفته بسیج

پیروزی هایمان را به کارکنان شرکت تقدیم می کنیم

ذوب آهن اصفهان، توفارقان را شکست داد

تجلیل از همکاران حوزه بازاریابی و فروش

تسلیت

همکاران گرامی آقایان:
سید یحیی هاشمی، روح ا... سلیمیان، كاوه حجاب

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 شركت

تشکر و سپاس

از کلیه همکاران و دوستان گرامی که در مصیبت وارده به اینجانبان 
ضمن ابراز همدردی، تسلی خاطر بازماندگان را فراهم نمودند، 

صمیمانه قدردانی نموده، امید است در شادیهایتان جبران نماییم.

ضرغام رضایی، محمد علی صالحی

 رکن سوم: بهبود متمرکز )کایزن(
کایزن یک ترکیب ژاپنی اســت کــه از دو کلمه Kai بــه معنی تغییر و 
Zen به معنی خوب )بهتر شدن( تشکیل شده است. اساساً کایزن برای 
بهبودهای کوچک ولی به صورت مستمر و با مشارکت کلیه افراد سازمان 
است. کایزن معموالً به ســرمایه گذاری چندانی نیاز ندارد. اصل و اساس 
کایزن این است که تعداد بســیار زیادی پیشرفت کوچک به سمت بهره 
وری اثربخش تر از چند پیشــرفت بزرگ در یک سازمان است. این رکن 
بر روی کاهش اتالف های موثر بر بهره وری در محیط کاری تمرکز دارد. 
با اســتفاده از دســتورالعمل ها و عمل به جزئیات، اتالف ها را به روش 
سیستماتیک و با اســتفاده از ابزارهای گوناگون کایزن ازبین می بریم. 
این فعالیت ها، امور تولیدی را محدود نکرده و در سطوح مدیریتی نیز به 

سادگی قابل پیاده سازی است.
سیاســت :تمرین موضوع فعالیت های بی نقص در هر حــوزه، پیگیری 
مصرانه برای تحقق اهداف کاهش هزینه در تمــام حوزه ها و منابع، اصرار 
جدی برای افزایش اثربخشی تجهیزات، استفاده از تحلیل PM به عنوان 

یک ابزار برای حذف اتالف ها، تمرکز بر روی ساده سازی فعالیت ها
اهداف :حذف توقفات جزیی و حفظ شرایط) مثاًل اندازه گیری و تنظیم، 
عیوب کیفی و توقفات اجتناب ناپذیر ( و رسیدن به حداقل 3۰ درصد در 
کاهش هزینه ها  هدف TPMبیشــینه کردن اثربخشی تجهیزات است. 
TPMبر افزایش سودمندی ماشین آالت تاکید دارد نه بر افزایش محض 
زمان دسترسی دستگاه ها .سودمندسازی انرژی، مواد، اپراتورها و بهبود 
TPM .است TPM مستمر کارایی به عنوان یکی از ارکان فعالیت های

حامل افقی بی نهایت از بهره وری و دستیابی به اثربخشی است. فعالیت 
های کایزن سعی دارد ۱6اتالف اساسی را به طور کامل از بین ببرد که در 

شماره آتی به توضیح اتالف های تولید خواهیم پرداخت.
 مدیریت برنامه ریزی و مهندسی صنایع

مدیرعامــل  احســانی  علیرضــا 
باشــگاه ذوب آهن اصفهان از سوی 
فدراســیون دو و میدانــی کشــور 
به عنــوان سرپرســت هیــأت دو و 

میدانی استان اصفهان منصوب شد.
شــایان ذکر است؛ احســانی عضو 
اســبق تیــم دو و میدانی باشــگاه 
ذوب آهــن و از قهرمانــان صاحب 

عنوان کشور و پیش کسوت این رشته ورزشی است. 

با عنایت به لزوم اشــاعه فرهنگ قرآنی، مدیریت آموزش و توسعه سرمایه 
های انسانی شرکت در  نظر دارد طرح نهضت قرآن آموزی برای کارکنان 
برگزار نماید. از مدیریت های مختلف تقاضا می شــود نســبت به معرفی 
نفرات عالقمند از طریق فرم درخواســت آموزش داخل شرکت اقدام الزم 

معمول نمایند.
۱- نهضت قرآن آموزی سطح ۱ )۲۰ ساعتـ  آشنایی با انواع حروف، عالئم 

و صداها در قرآن(
۲- نهضت قرآن آموزی ســطح ۲ )۲۰ ساعتـ  آشــنایی با تلفظ صحیح 

حروف در قرآن(
3- نهضت قرآن آموزی ســطح 3 )3۰ ساعتـ  آشــنایی با نحوه صحیح 

قرائت قرآن و بررسی اجمالی ترجمه آیات(
 الزم به ذکر اســت نفراتی که تمایل به شرکت در دوره ســطح ۲ را دارند

می بایست دوره سطح ۱  و نفراتی که تمایل به شرکت در دوره سطح 3 را 
دارند دوره سطح ۲ را گذرانده باشند.

آموزش

Rگزارش e a p o r t

TPM

اصول اجرای نگهداری و تعمیرات 
بهره ور جامع در راستای حفظ 

دارایی های فیزیکی 

احسانی سرپرست 
هیأت دو  و  میدانی اصفهان شد

برگزاری دوره آموزشی نهضت 
قرآن آموزی

تاریخ تولدنام فرزند محل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1401/09/09كیاناتوماسیونحسین موید

1401/09/01الینفوالدسازیعلی قاسمی

1401/06/22رزااتوماسیونرحمت بذرافشان

1401/09/02آبتینآزمایشگاه مركزیمسلم عسگری

1401/06/13مهرسانوردجواد رمضانی

1401/07/14پویاننوردعلی مدهوش

1401/07/23رادیننوردعبالرسول غالمی

1401/09/06درسااتوماسیونعلی موذنی

1401/09/09ماهانآگلومراسیونمحسن رحیمی

1401/08/16مانیاسفارشاتعادل امینی

1401/08/10طنینتولید و توزیع برقامین سبكتكین

1401/09/01نیكوراه آهنحسن بیگی

تاریخ ازدواجمحل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1401/08/20نوردمحمد بابائی

1401/09/08آزمایشگاه مركزیصادق قاسمی

1401/08/26تولید و توزیع برقمحسن مظاهری


