
 مهندس ایــرج رخصتی مدیرعامــل ذوب آهن 
اصفهان به مناســبت ۲۳ دی ماه سالروز تاسیس 
ذوب آهن اصفهان بــا حضور در برنامــه زنده رود  
ســیمای مرکز اصفهان به تشریح دســتاوردها و 

شرایط روز این شرکت پرداخت.
وی با بیان ایــن که تاســیس ذوب آهن اصفهان 
موجب شــد صنعت فوالد در ایران به عنوان یک 
آرزوی دیرینه محقق شــود،  گفت : این صنعت با 
محوریت ذوب آهن اصفهان پس از پیروزی انقالب 
شکوهمند اسالمی ، رشــد شگفت انگیزی یافت و 
امروز به لحاظ تولید فوالد در بین ده کشور برتر دنیا 

قرار داریم . 
مدیرعامل ذوب آهن اصفهــان به نقش ذوب آهن 
اصفهان در شــکل گیری صنعت فوالد کشــور و 
تربیت بیش از 100 هــزار نیروی متخصص که در 
سایر صنایع مشغول به کار شدند ،پرداخت و گفت 
: این مجتمع عظیم صنعتی در راستای مسئولیت 
های اجتماعی خود در نیم قرن گذشــته خدمات 
بسیاری به جامعه ارائه داده اســت که از آن جمله 
می توان به اعزام نیرو به جبهه ها و پشتیبانی فنی 
و تجهیزاتی در دوران دفاع مقدس ، ساخت اتوبان 
اصفهان - ذوب آهن ، ورزشــگاه بزرگ فوالدشهر 
، بیمارستان شهید مطهری و بسیاری موارد دیگر 

اشاره نمود .
مهندس رخصتی در خصوص پایبندی این شرکت 
به حفظ محیط زیست ، ضمن اشــاره به ایجاد 16 
هزار و 500 هکتار جنگل دســت کاشــت ، اظهار 
داشــت : تمامی پروژه هــای ذوب آهن اصفهان با 
پیوست های زیســت محیطی و صرفه جویی در 

مصرف آب تعریف و اجرا می شود . 
وی افــزود: ذوب آهن اصفهــان از دیرباز مباحث 

زیست محیطی را در سه مقوله آب، خاک 
و هوا مدنظر داشته و با اجرای پروژه های 
مختلف مانند بک فیلترها، الکتروفیلترها، 
درب هــای فلکســیل و... در راســتای 
اســتانداردهای  زیســت محیطی اقدام 
می کند که تمام این اقدامــات از طریق 
سازمان حفاظت محیط زیست بازرسی 

و پایش می شود.
وی در خصوص شرایط کنونی ذوب آهن 
گفت : با تالش همکاران، در سال گذشته 
و همچنین ســال جــاری ، رکوردهای 

جدیدی در تولید چدن مذاب در تاریخ ذوب آهن 
اصفهان ثبت شده است و این روند ادامه دارد . 

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان افزود: این شــرکت 
تولید محصوالت با ارزش افزوده باال را در اولویت قرار 
داده است که در این راستا تولید ریل و تکمیل سبد 
این محصول به عنوان یک دســتاورد مهم صنعت 

کشور با همت تالشگران ذوب آهن انجام شد . 
وی افزود: دراین راســتا تولید سوزن ریل به عنوان 
یک تجهیز استراتژیک در صنعت حمل  نقل ریلی 
به بار نشست و اخیراً تفاهم نامه ای نیز جهت بومی 
سازی دانش فنی و ساخت این تجهیز امضا و مبادله 

گردید . 
مهندس رخصتی همچنیــن با اشــاره به تولید 
1۲ محصول جدید در این شــرکت به تولید انواع 
تیرآهن های بال پهن اشــاره کرد و گفت : تکمیل 
سبد این محصول می تواند تحول مهمی در صنعت 
ساختمان کشــور ایجاد کند چرا که این محصول 
موجب افزایش ایمنی ســاختمان در برابر زلزله ، 
کاهش هزینه و افزایش سرعت ساخت و ساز گردد 

که دستاورد مهمی محسوب می شود . 

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان یکی از چالش های 
این شرکت در سال های اخیر را تامین پایدار مواد 
اولیه ذکر کرد وگفت : خوشــبختانه موفق شدیم 
تامین مواد اولیه در کوتاه مدت را به ثبات قابل قبولی 
برســانیم و در خصوص تامین پایدار نیز به عرصه 
معدن داری وارد شدیم و  اخیراً با شرکت در مزایده 
های وزارت صمت ، موفقیــت هایی حاصل کرده 
ایم که پس از افشا در ســامانه کدال ، اطالع رسانی 

خواهد شد.
مهندس رخصتی در پایان از همه تالشــگراني که 
طي گذشت بیش از نیم قرن از عمر این صنعت، در 
آن نقش آفرین بودند ؛چــه آناني که اکنون در بین 
ما نیستند )روح شان قرین رحمت پروردگار(، چه 
آناني که در جاي جاي ایران زمین منشــأ تولید و 
توسعه سایر صنایع هستند و تالشگراني که امروز 
در این صنعت عظیم براي رونق تولید و شکوفایي 
بیش از پیش آن تالش مي کنند تشکر و قدرداني 
نمود و گفت: امید است که با هم افزایي و همدلي و 
بهره گیري از دانش و تکنولوژي روز بتوانیم میراث 
دار خوبي براي آیندگان باشــیم و این صنعت مهم 

کشور را به جایگاه واقعی خود برسانیم .
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با تالش و پیگیری کارکنان آزمایشــگاه رادیو ایزوتوپ مدیریت اتوماســیون و 
 ) XRF( ارتباطات شرکت، سه پروانه سطح سنجی، رادیوگرافی صنعتی و آنالیز مواد

ذوب آهن اصفهان تمدید شد.

تمدید سه پروانه آزمایشگاه رادیو ایزوتوپ 
ذوب آهن اصفهان

رهبر معظم انقالب اســالمی در دیدار صدها تن از 
زنان فرهیختــه و فعال در عرصه هــای فرهنگی، 
اجتماعــی و علمــی، تأکید کردنــد: زن در نقش 
همســر، مظهر عشق و آرامش بخشــی و در نقش 
مادر، مانند حق حیات اســت البته باید توجه کرد 
که خانه داری به معنای خانه نشــینی نیست بلکه 
به معنای اصالت دادن به خانه، در عین فعالیت در 

عرصه های مختلف جامعه است.
حضرت آیت ا... خامنه ای افزودند: پیشنهاد استفاده 
از زنان فرهیخته، دانشــمند، فرزانــه و مجّرب در 
رده های گوناگون تصمیم ســازی و تصمیم گیری 
کشــور، موضوع مهمی اســت که ذهن من را نیز 
مدت ها است مشغول کرده و ان شاءا... برای آن راه 

حلی خواهیم یافت.
ایشان با اســتناد به آیات قرآن مجید، تساوی زن 
و مرد در نگاه انسانی و جنســیتی را جزء مسلمات 
اسالم برشمردند و گفتند: در ارزش گذاری اسالمی 
و انســانی،  هیچ تفاوتــی میان جنــس زن و مرد 

نیست.
رهبرانقالب در بخــش دیگری از سخنانشــان به 
مسئله حجاب پرداختند و گفتند: حجاب بی تردید 
یک ضرورت شرعی و خدشــه ناپذیر است اما این 
ضرورت خدشــه ناپذیر نباید موجب شود کسانی 
که به صورت کامل حجــاب را رعایت نمی کنند به 

بی دینی یا ضدانقالبی متهم شوند.
حضرت آیت ا... خامنــه ای افزودنــد: اینها زنان و 
دختران خودمان هســتند که در مراســم دینی و 

انقالبی هم شرکت می کنند.
ایشان با یادآوری تجلیل های سابق خود از حضور 
زنانی با ظواهر مختلف در مراســم های مناجات و 
راز و نیاز با پروردگار در شــبهای قدر، خاطرنشان 
کردند: من به آن اشــک ها حســرت می خوردم و 
می گویم ای کاش می توانستم مانند آن دختر و زن 

جوان اشک بریزم.
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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

مهندس ایرج رخصتی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان:نتایج اجرای   پروژه های بهینه  سازی کوره های  پخت آهک  شماره یک و دو

پروژه های ذوب آهن با دو پیوست  زیست محیطی و کاهش مصرف آب 
تعریف و اجرا می شود

 کارگاه های تولید آهک )خطــوط یک و دو پلی زیوس( 
بخش آگلومراســیون در ســال 1۳6۳ با دو کوره دوار 
)Rotary kiln ( بــه ظرفیت اســمی 550 تن در روز 
راه اندازی گردید و به طور پیوســته و بــدون تغییر در 
تکنولوژی و تجهیزات، تاکنون به تولید ادامه داده است. 
خدمات ممیزی فنی این کارگاه برای بهینه سازی خط 
تولید و همچنین کاهش غبارخروجــی از دودکش به 
حد مجاز اســتاندارد از نیمه دوم سال 1۳99 به شرکت 
نوید صنعت سبز واگذار شد تا پس از شناسایی ایرادات 
موجود، بهتریــن روش جهــت تعمیرات اساســی و 
همچنین بهینه ســازی و رســیدن به نتایج مطلوب را 

پیشنهاد نماید. 
بر این اساس تعریف و اجرای پروژه »بهینه سازی فرآیند 
احتراق کوره آهک شماره یک و دو بخش اگلومراسیون« 
به عنوان یک پروژه منحصر به فرد و نوآورانه، در راستای 
پروژه های محیط زیســتی کارخانــه و ذیل طرح های 
در دســت اقدام واحــد اکولوژی مدیریــت هماهنگی 
امور مهندســی و نظارت و با همکاری واحد پخت آهک 
مدیریت آگلومراســیون صورت پذیرفت که در درجه 
اول به منظور رفع مغایرت  گاز و غبــار خروجی کوره و 
تطبیق پارامترهای مختلف بهره بــرداری )گاز و غبار( 
 ESP and( آن با ظرفیت سیســتم غبارگیر موجــود
Cyclone( و اهدافی ازجمله کاهش و بهینه ســازی 
مصارف انرژی حرارتــی و الکتریکی خط تولید برای آن 

تعریف گردید.
پس از ممیزی فنی مجموعه خط تولید کوره های آهک 
شماره 1 و ۲ و پیرو جلســات فنی مشترک با مدیریت 
های مختلــف و ذي ربط، اجرای آن بــرای کوره آهک 
شماره ۲  طی 6 ماه )از خردادماه تا آذرماه 1400( و پس 
از کسب تجارب موفقیت آمیز از این پروژه، در بهار 1401 
نیز برای کوره آهک شماره یک طی 6 ماه  از اردیبهشت تا 

آبان 1401 به انجام رسید.
در چارچوب ممیزی فنی خــط تولید از منظر فرایندی 
و باتوجه به اندازه  گیری و پایــش پارامترهای فرآیندی 
کوره آهک و تطبیق شرایط فعلی )Actual( با طراحی 
اولیه کارخانه )Design(، مشخص شد راندمان احتراق 
مشعل افت محسوسی داشــته و مصرف سوخت به ازاء 
هر کیلوگرم محصول تولیدی، بسیار باالست که ضمن 

تحمیل زیان مالی به کارخانه، از عوامل انتشار آلودگی نیز 
می باشد. به نحوی که راندمان پایین مشعل کوره عالوه 
بر مصرف سوخت بیشتر، باعث افزایش حجم هوای مازاد 
در کوره شــده و به تبع آن افزایش سرعت و دبی گاز در 
سیستم غبارگیری )ESP and Cyclone( را به دنبال 
دارد. به طوری که  گازهای حاصــل از احتراق با حجم 
بیشتری تولید و از کوره به سمت پیش  گرمکن و نهایتاً 
الکتروفیلتر منتقل شــده که تأثیرات نامطلوبی بر روی 
راندمان الکتروفیلتروسیکلون ها ایجاد و نتیجه آن را به 
صورت افت راندمان غبارگیری وخروجی غبار و گازهای 
آالینده فراتر از حد اســتاندارد سازمان حفاظت محیط 

زیست مشاهده می  شود.
در گام اول پــروژه برنامــه پایش فراینــدی تدوین و 
اطالعات فرایندی مــورد نیاز از طریــق امکانات خط 
 Pressure(تولید و با افزودن ۳ دستگاه نمایشگر فشار
Gauge( بــه صــورت روزانه ثبــت و مــورد ارزیابی 
قرارگرفت. همچنین تمام پارامترهــای فرایندی خط 
تولید طبق برنامه توســط آزمایشــگاه معتمد سازمان 
حفاظت محیط زیست اندازه گیری شد و مالک تحلیل 
کارشناسان پروژه قرارگرفت. سپس شرایط فعلی خط 
تولید با طراحی اولیه تطبیــق داده و مغایرت ها تعیین 

شد. 
درگام دوم شرایط موجود با نرم افزارهای مدل سازی و 
 ،)Super Computer(با استفاده از رایانه های مجهز
بررسی و تحلیل شــده و با تشخیص نتایج شعله فعلی، 
خروجی مدل ها تحلیل و سپس تغییرات مورد نظر ابتدا 
در همان محیط نرم افزار شــبیه سازی اعمال و تحلیل 
و پس از اطمینــان از مدل ها، طی کمتــر از یک هفته 
تغییرات در یونیت احتراق مشعل و هوا و گاز ورودی کوره 
اعمال شد که ضمن حفظ ظرفیت تولید و بدون تحمیل 
هرگونه تنشــی به تجهیزات خط تولید، اهداف بهینه 

سازی فرآیند احتراق تماماً محقق گردید.
با این روش تمامی مراحل امکان سنجی و بهینه سازی 
ابتدا در نرم افزار مورد تحلیل قرار گرفته و بدون هیچگونه 
نگرانی ناشــی از وارد آمدن تنش به کوره، بهبود حاصل 
گردید و نتایج آن در پارامترهایی چون مصرف گاز روزانه 
مشــعل، با پایش فرایندی مرحله دوم )پــس از اجرای 
بهبود( توسط همان آزمایشگاه ارزیابی گردیده و در گام 

پایانی، طی4 ماه نیز شــرایط جدید تحت کنترل قرار 
گرفته و کاماًل تثبیت شد.

نتایج حاصل از اجرای پروژه بهینه ســازی 
فرایند احتراق هر دو کوره 

1- بهبود شــرایط و پارامترهای بهره بــرداری؛ کاهش 
میزان مصرف ســوخت و جلوگیــری از تنش حرارتی 
بیش از حد به نسوز کوره، کاهش میزان دبی فن هوای 
ثانویه و saving انرژی، کاهش زاویه دریچه فن مکنده 
و saving انــرژی، کاهش میزان دبــی گاز ورودی به 
الکتروفیلتر، کاهش میزان درصد اکســیژن ورودی به 
کوره، کاهش ســرعت گاز در کوره و پیش گرمکن و در 
نتیجه کاهش خروج غبار به سمت سیستم تصفیه گاز، 
کاهش طول شــعله و در نتیجه کمک بیشتر به انتقال 
حرارت به روش جریان مخالــف، افزایش درجه حرارت 
هوای ثانویه که باعث افزایش راندمــان احتراقی کوره 
می گردد، افزایش درجه حرارت گاز ورودی به فیلتر که 
باعث قرارگیری دمای سیال ورودی به محدوده دمایی 
باالترین راندمان جذب الکتروفیلتر می گردد، افزایش 
درجه حرارت شــعله که باعث افزایش راندمان فرآیند 
کلسیناسیون کوره می گردد، افزایش پایداری و شکل 
شــعله که باعث توزیع یکنواخت انرژی تشعشعی روی 

سطوح هدف در فرآیند کلسیناسیون کوره می گردد.
۲- عدم تغییر در کیفیت آهک خروجی)محصول( و باال 

بودن میزان درصد خلوص )95درصد(
۳- صرفه جویی در ســوخت مصرفی )گاز طبیعی(؛ با 
توجه به بررســی دفاتر ژورنال و محاسبات انجام شده، 
حدود Nm3/h 250  در سوخت مصرفی برای کارکرد 
  200 Nm3/h نرمال کوره آهک شــماره یک و حدود
نیز در سوخت مصرفی کوره آهک شماره دو صرفه جویی 
شده است که طبق محاسبات انجام گرفته، مقادیر زیر 
به دست آمده اســت؛ مقدار تقریباً 11.5 درصد کاهش 
در میزان سوخت مصرفی برای دور کوره 1.1، مقدار 10 
درصد کاهش در میزان سوخت مصرفی برای دور کوره 

1.۳
4- بهبود شرایط سیســتم غبارگیری؛ کاهش غلظت 
غبار ورودی به الکتروفیلتر به میــزان 46.4۳ درصد در 
کوره آهک شماره یک و به میزان  4۲.05  درصد درکوره 
شماره دو، کاهش غلظت غبار خروجی از الکتروفیلتر به 
میزان 9.۳۳   درصد در کوره آهک شماره یک و به میزان 

۳7.۲6 درصد در کوره شماره دو.
5- کاهش بار حرارتی موجود در کوره ها محاســن زیر 
را به دنبال دارد؛ کم شدن تنش حرارتی به بدنه کوره و 

سایر تجهیزات، افزایش طول عمر آستر نسوز.
6- صرفه جویــی در انرژی الکتریکــی؛ کاهش درصد 
دریچه فن هوای ثانویه )۲0-15( درصد، کاهش درصد 

دریچه فن مکنده )10-5( درصد 
با توجه به قیمت گاز طبیعــی  این میزان بهبود 
و کاهش مصرف انرژی  موجب دســتاورد صرفه 
جویي و کاهش هزینه ها اســت که در دراز مدت 

مبلغ قابل توجهی می باشد.

03ذوب آهن اصفهان با تولید سوزن ریل سنگ تمام گذاشت 

زمان بازگشائي پاكاتمهلت ارائه پیشنهادموضوعشمارهنوع فراخوانردیف

28 /10 /271401 /10 /1401تابلو فرمان بخش كک سازی128714مناقصه1

18 /11 /171401 /11 /1401ساخت پوسته اسکلت فلزی فن حلزونی مکنده140103671مناقصه2

تثبیت آب گروه هاي چهارگانه سیکل هاي گردشي 140110069 مناقصه3
5 /11 /41401 /11 /1401كارخانه ذوب آهن اصفهان
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نشریه داخلی

سالم آتشکار

درخواست های شما  وپاسخ مسئولین :
 آیا امکان طبخ غذای رژیمی وجود دارد؟

مدیریت خدمات و امور اجتماعی : با توجه به کاربری نیروی انسانی زیاد 
و کمبود نیرو در رستوران ها و همچنین مواد خاص مورد نیاز در شرایط 

کنونی امکان طبخ غذای رژیمی وجود ندارد.
چه تمهیداتی برای جلوگیری از شیوع همه گیری  کرونا در 

بین کارکنان در نظر گرفته شده است ؟
مدیریت بهداشت و محیط زیســت: با هماهنگی مدیریت سفارشات و 
کنترل کاال نسبت به تهیه ماسک و ضد عفونی کننده اقدام شده است 

که قبل از شروع  و انتقال ویروس در بین کارکنان توزیع می گردد.

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

به شرح زیر می باشد:

در آیین افتتاحیه چهارمین جشــنواره و نمایشگاه 
فوالد ایران ۲0 دی ماه در هتــل المپیک تهران با 
حضور مهندس ایرج رخصتی مدیرعامل ذوب آهن 
اصفهان تفاهم نامه همکاری ایــن مجتمع عظیم 
صنعتی با شــرکت دانش بنیان نیک ســرام رازی 
جهت انتقال دانش فنی و ساخت سوزن ریل امضا 

و مبادله شد. 
این اقــدام در ادامه تکمیل ســبد ریلی ذوب آهن 
اصفهان و تولیــد موفقیت آمیز ریل زبانه ســوزن 
جهت انتقال دانش فنی و ســاخت ســوزن ریل با 
روش اتصال تکه مرکزی به ریل با جوش فلش بات 
انجام شد که با ســاخت ریل به این روش در ذوب 
آهن اصفهان، کشور از واردات این تجهیز ریلی بی 

نیاز خواهد شد. 
 دســتگاه ســوزن ریل به مجموعه ای از ریل های 
خاص زبانه های ســوزن، صفحات اتصال، قطعات 
ریخته گری یا فورج شــده، انواع تــراورس ها و ... 
اطالق می شــود که در خطوط و ایستگاه های راه 
آهن به منظور تعویض مسیر قطار مورد استفاده قرار 
می گیرد و امکان تغییر از یک مسیر به  مسیر دیگر 
را در تقاطع ها فراهم می سازد و یک وسیله مهم و 

حیاتی در صنعت ریل است.
 ریل سوزن در بین اجزای مختلف سوزن، از اهمیت 
بیشتری برخوردار اســت، به نحوی که استفاده از 
ریل سوزن اســتاندارد در عملکرد صحیح سوزن و 
جلوگیری از بروز حوادث ریلی بسیار موثر می باشد.

گام بلند ذوب آهن برای بومی سازی حمل و نقل ریلی

استفاده از ریل 
سوزن استاندارد 

در عملکرد صحیح 
سوزن و جلوگیری 

از بروز حوادث ریلی 
بسیار موثر می باشد

با تــالش و پیگیــری کارکنان آزمایشــگاه رادیو 
ایزوتوپ مدیریت اتوماسیون و ارتباطات شرکت، 
سه پروانه سطح ســنجی، رادیوگرافی صنعتی و 

آنالیز مواد )XRF ( ذوب آهن اصفهان تمدید شد.
 مســعود اتحاد توکل، مدیر مهندسی اتوماسیون 
و ارتباطات شرکت با اعالم این خبر افزود: امروزه 
کاربــرد منابع و تجهیــزات پرتــوزا در فن آوری 
های نوین از جایگاه ویژه ای در پزشــکی، صنعت، 
کشاورزی و... برخوردار اســت که توسعه این فن 
آوری ها نیز رو به گســترش اســت. همچنین در 
مراکز صنعتی فوالد، آلومینیوم، ســیمان، حفاری 
و مجتمــع های پتروشــیمی و پرتونــگاری های 

صنعتی از این کاربرد استفاده می شود.
وی خاطرنشان کرد: ذوب آهن اصفهان نیز از این 
قاعده مستثنی نبوده به طوری که در سطح سنج 
های ثابت تعداد ۳9۲ عدد چشــمه رادیواکتیو از 
نوع ســزیم، کبالــت و در رادیوگرافــی صنعتی 
تعداد دو عدد دوربین پرتونــگاری از نوع ایکس و 
ایریدیوم 19۲ و همچنین دو عدد دســتگاه آنالیز 
مــواد )XRF( در کارخانــه ذوب آهــن اصفهان 
موجود اســت به عنوان نمونه، ســطح ذوب ۳0 
شــاخه ریخته گری در بخش فوالدسازی توسط 

چشمه های سطح سنجی کنترل می شود. 
مدیر مهندســی اتوماســیون و ارتباطات شرکت 

خاطر نشــان کرد: همکاران سختکوش آزمایشگاه 
رادیو ایزوتوپ، با به روزرسانی و اجرایی نمودن کلیه 
دستورالعمل ها از طریق ســامانه سیناپ سازمان 
انــرژی اتمی و بــا در نظر گرفتن آخریــن قوانین 
حفاظت در برابر اشعه در ارتباط با سالم نگهداشتن 
محیط زیســت و ســالمتی کارکنان موفق شدند 

تمدیدیه پروانه های مذکور را دریافت کنند.
اتحادتــوکل از کلیه کارکنان تالشگرآزمایشــگاه 
رادیو ایزوتوپ ذوب آهن اصفهــان که در تمدید 
گواهینامه های مزبور نقش داشــته اند، تشــکر و 

قدردانی کرد.
سعید صابری- خبرنگار افتخاری

تمدید سه پروانه آزمایشگاه رادیو ایزوتوپ ذوب آهن اصفهان

موفقیت  بومی سازی مستلزم سیاست گذاری مناسب است

ریل ملی، گل سرسبد بومی سازی در ذوب آهن اصفهان 

سطح ذوب 30 شاخه 
ریخته گری در بخش 
فوالدسازی توسط 
چشمه های سطح 

سنجی کنترل
 می شود

موفقیت در بومی 
سازی معلول 

سیاستگذاری های 
مناسب برای شروع 
فرآیند بومی سازی 

از یک سو و راهکارها 
و راهبردهای اتخاذ 
شده برای تقویت 

بومی سازی از سوی 
دیگر است

ریل ملی، محصول 
کلیدی که تالشگران 

این مجتمع عظیم 
صنعتی با خودکفایی 
در تولید آن و سپس 
تنوع بخشیدن به 
این محصول، ایران 

عزیزمان را از واردات 
آن بی نیاز ساختند

معاون بهــره بــرداری ذوب آهن اصفهــان گفت: 
سیاستگذاری های انجام شده در ذوب آهن اصفهان 
و به دنبال آن در کل صنعت فوالد، در ســال های 
اخیر و با وجود شــدت گرفتن تحریم های اعمالی 

توسط شرکت های غربی، موفقیت آمیز بوده است.
مهرداد توالئیان گفت: در دنیای امروز افزایش سطح 
رقابت پذیری، بهبود توان رقابتی و کسب مزیت های 

مرتبط با آن، تنها به محصول ارائه شــده توسط یک 
سازمان معطوف نبوده و شامل زنجیره ای می شود 

که بهره وری واحد تولیدی در آن نقش مهمی دارد.
توالییان با بیان این که شــاخص های بهره وری از 
مالک های مهم در بررسی میزان توانمندی سازمان 
در استفاده از ظرفیت های نهفته در عوامل داخلی 
خود، به منظور تداوم فعالیــت واحدهای صنعتی 
زیرمجموعه و کاهش ریســک تأمیــن قطعات و 
فناوری های مورد نیاز هســتند، گفت: موفقیت در 
بومی ســازی معلول سیاســتگذاری های مناسب 
بــرای شــروع فرآیند بومی ســازی از یک ســو و 
راهکارهــا و راهبردهای اتخاذ شــده برای تقویت 

بومی سازی از سوی دیگر است.
معاون بهــره بــرداری ذوب آهن اصفهــان گفت: 
سیاستگذاری های انجام شده در ذوب آهن اصفهان 
و به دنبال آن در کل صنعت فوالد، در ســال های 
اخیر و با وجود شــدت گرفتن تحریم های اعمالی 
توســط شــرکت های غربی، موفقیت آمیز بوده و 

ضمن انتقال و توســعه دانش فنی، پیشرفت های 
مطلوبی در زمینه آغاز پروســه طراحی و ســاخت 

داخل در این صنعت حاصل شده است.
وی افزود: همچنین پیگیری مســئله ارتقاء دانش 
فنی و سازمانی به عنوان یک ثروت مستمر و ماندگار 
در بلندمدِت سازمان، توسط مدیران ارشد شرکت 
ذوب آهن و ایجاد این رویکرد که به لحاظ ســاز و 
کارهای قانونی، حقوقی و مالی مناســب می توان 
بخش عظیمی از ریسک های حاصل از عدم تأمین 
تجهیزات مورد نیاز صنعــت را کاهش داد، از جمله 
عوامل تأثیرگــذار بر روی موفقیــت فرآیند بومی 

سازی در این شرکت بوده است.
عضو هیأت مدیره ذوب آهــن اصفهان تأکید کرد: 
 )OECD( ســازمان همکاری و توســعه اقتصادی
هفت کارکرد سیاستگذاری شامل هدایت فعالیت 
های تحقیق و توســعه، تأمین مالــی این فعالیت 
ها، انجام فعالیت هــای تحقیق و توســعه، ارتقاء 
کارآفرینی فناوری، اشــاعه و انتقال فناوری توسعه 

و ارتقاء منابع انســانی تولید کاالهــا و خدمات را 
به عنوان فعالیت هــای اصلی نظام ملــی نوآوری 
برشــمرده اســت. بر اســاس این تعریف می توان 
کارکرد ذوب آهن اصفهان را در این زمینه مطلوب 

ارزیابی نمود.
معاون بهــره بــرداری ذوب آهن اصفهــان افزود: 
راهبردهایی از قبیل عزم و اراده جدی در سیســتم 
های تصمیم گیــری کارخانه ذوب آهــن و تعامل 
مناسب با جهان خارج و راهکارهایی مانند توسعه و 
حمایت مالی و معنوی از پرســنل توانمند مجموعه 
ذوب آهن و شــرکت های زیر مجموعه و همچنین 
مشخص نمودن نیازهای بومی سازی، در حال حاضر 
و فناوری های مورد نیاز آینــده، ذوب آهن اصفهان 
توانسته اســت توفیق پروژه های بومی سازی خود 
را تضمین نماید؛ به نحوی که این شــرکت به سهم 
۲7درصدی از بومی سازی در بین شرکت های بزرگ 
معدنی و صنایع دست یافته و صرفه جویی های قابل 

توجهی در این مسیر کسب نموده است.

علیرضــا مهرابی قائــم مقام مدیریت مهندســی 
نورد ذوب آهــن اصفهان گفت: مــا افتخار داریم 
با همــکاری کلیه بخش هــای کارخانه، ســبد 
محصــوالت ذوب آهــن اصفهان را در راســتای 
ایمنی و آسایش هموطنان مان عزیزمان و سپس 

صــادرات به کشــورهای مختلف دنیا بر اســاس 
استاندارد روز، گسترش دهیم. 

قائم مقام مدیریت مهندســی نورد شرکت تصریح 
کرد: تولید ریــل ملی مهم ترین دســتاورد بومی 
ســازی ذوب آهن اصفهان به شــمار مــی رود، 
محصول کلیدی که تالشگران این مجتمع عظیم 
صنعتی با خودکفایی در تولید آن و ســپس تنوع 
بخشــیدن به این محصول، ایــران عزیزمان را از 
واردات آن بی نیاز ساختند و حتی صادرات آن نیز 
در دســتور کار قرار دارد. محصولــی که از مرحله 
تولیــد فوالد تا نــورد آن در همیــن کارخانه و بر 
اساس اســتانداردها و آزمون های روز دنیا، تولید 

می شود. 
مهرابی خاطر نشان کرد: بومی سازی دیسک، هد، 
خشاب و گیریبکس هات استمپینگ پروژه ریل از 
قطعات هایتک مورد نیاز برای تولید ریل بود که در 

کارخانه ساخته شــدند و حتی هم اکنون رزرو آن 
ها نیز موجود می باشد. 

وی بیان کرد: پوســته های گریبکس قفسه های 
 دانیلی نــورد ۳50 و تعدادی از چــرخ دنده های

آن ها نیز بومی سازی گردیده و رزرو آن ها هم در 
کارخانه ساخته شد. 

 قائم مقام مدیریت مهندســی نورد شرکت گفت: 
بومی سازی محصوالت و قطعات مورد نیاز و کلیدی 
موجود در مهندســی نورد، علی رغم جلوگیری از 
کاهش توقفات تولید، باعث افزایش اعتماد به نفس 
و تکیه بر دانش فنی کارشناســان بخش شده و اثر 
مرکب این موضوع ، در جهت کاهش ریسک تولید 

بسیار موثر و قابل توجه بوده است.
مهرابی گفت : عــالوه بر بومی ســازی تجهیزات 
مکانیکی مربــوط به تکنولوژی تولیــد در فرآیند 
نورد، مــی تــوان به بومــی ســازی محصوالت 

اســتراتژیک ریلی اشــاره کــرد که بــه واقع از 
تکنولوژی مــدرن و بــه روز موجــود در دنیا در 
کنار دانش فنی، مهارت و تخصــص کارکنان در 
مهندســی نورد بهره گرفته و تولید افتخار آمیز و 
انبوه محصوالت ریلی شــامل ریــل راه آهن، ریل 
ســوزن و ریل معدن را به ارمغان آورده و توانسته 

نیاز ریلی خطوط حمل و نقل کشور را تامین کند.
وی عنوان کرد: عالوه بر بومی سازی 70 درصدی 
قطعات و تجهیزات مکانیکــی می توان به عناوین 
بومی ســازی شــده در کارگاه های مختلف نورد 
از جمله اســتمپینگ دســتی ریل، توسعه بستر 
کارگاه نورد ۳00، مجموعه گــره زن کارگاه نورد 
۳00، کوپلینگ اشپیندل قفســه A5، کوپلینگ 
اشــپیندل قفســه 6 کارگاه نــورد 650، جعبه 
ترمکس کارگاه نورد ۳00 و جعبه ترمکس کارگاه 

نورد ۳50 اشاره کرد.

نماینده اراک در مجلس شورای 
اســالمی با انتقاد از این که مواد 
اولیه مورد نیاز کارخانه های بزرگ 
فوالد سازی همچون ذوب آهن 
اصفهان باید به ســرعت تامین 
شود، گفت: جای تاسف و تعجب 
دارد که چرا کارخانه بزرگی مانند 
ذوب آهن در تامین مواد اولیه با 

مشکل رو به رو می شود.
محمدحســن آصفری با اعالم این که ذوب آهن اصفهان نه تنها یک 
کارخانه بزرگ و با ســابقه بلکه یک برند داخلی و جهانی است، گفت: 
باید مواد اولیه مورد نیاز این فوالد ســازی بدون هیچ مشکلی تامین 
شود زیرا این کارخانه از ســالها قبل وجود دارد و نباید در تامین مواد 

اولیه مشکلی داشته باشد.
وی گفت: هنگامی کــه ذوب آهن اصفهان افتتاح شــد، ظرفیت های 
داخلی در تولید فوالد مشخص بود و تولیدات معادن نیز تعریف شده 
بود و برای آن که از خام فروشــی جلوگیری شــود، اقدام به ســاخت 

کارخانه های بزرگی همچون ذوب آهن اصفهان شد.
نماینــده اراک بــا تاکید بــر اینکــه وزارت صمــت باید بــه نوعی 
سیاســت گذاری و برنامه ریزی کند کــه بتواند مواد اولیــه مورد نیاز 
فوالدســاز های با ســابقه را تامین کند، گفت: مگر می شود کارخانه 
بزرگی مانند ذوب آهن ساخته شــود و سال ها در تامین آهن مصرفی 
در بخش های گوناگون کشور نقش آفرین باشــد، اما یک باره معادن 

اعالم کنند که سهمیه را کاهش می دهیم یا نمی دهیم؟
وی ادامه داد: اگر بخواهیم در مورد ذوب آهن اصفهان بررســی کنیم، 
هنوز این کارخانه به برنامــه بلند مدت خود نرســیده در حالی که با 
رویکردهای جدید به دنبال بحران ســازی بــرای این مجموعه بزرگ 

هستند.
آصفری تخصیص ندادن معدن بــه ذوب آهن را خالف قانون توصیف 
کرد و گفت: آقایانی که در معادن مســئولیت دارند، گمان نکنند که 
معادن متعلق به خودشان است، بلکه بهره برداری از آن ها را در اختیار 
دارنــد، بنابراین هر تصمیمی کــه می گیرند، باید منافع ملی پشــت 

تصمیماتشان باشد.
وی تأکید کرد: باید به صراحت اعالم شــود که چــرا کارخانه بزرگی 
مانند ذوب آهن نباید معدن داشــته باشــد تا چرخــه تولید در این 

فوالدساز با سابقه کامل شود؟
نماینده اراک در مجلس شورای اســالمی، گفت: ذوب آهن اصفهان 
سال هاســت برای تولید فوالد در آن ســرمایه گذاری شده و ماشین 

آالت بسیاری برای این کارخانه بزرگ خریداری شده است.
وی گفت: باید بررسی شــود که چرا به ذوب آهن پهنه و معدن واگذار 
 نمی شــود و این برند بزرگ فوالد کشــور از داشــتن معدن محروم

است؟
آصفری با تاکید بر این که واگذاری معادن هر شــرایطی که داشــته 
باشد، شامل حال ذوب آهن اصفهان می شود، گفت: اگر سابقه تولید، 
میزان اشتغالزایی، برندینگ، توان تولید و گردش مالی و هر گزینه ای 
را در نظر بگیرند، ذوب آهن اصفهان شایســتگی این را دارد که پهنه 

معدنی در اختیار آن قرار گیرد.

مواد اولیه ذوب آهن اصفهان باید به 
سرعت تامین شود

زنان گرانقدر خانواده 
بزرگ ذوب آهن چه 
در محل کار و چه در 
خانه در حال خدمت 
کردن به این مجتمع 

عظیم صنعتی 
هستند

بانوان خانواده بزرگ ذوب آهن، در موفقیت های شرکت نقش مهمی دارند
به مناسبت فرا رســیدن ۲0 جمادی الثانی سالروز 
والدت فرخنده و نوراني حضرت فاطمه زهرا)س( و 
روز زن و مادر مراسم جشن با شکوهی در ذوب آهن 
اصفهان برگزار و از کارکنان زن شــاغل این شرکت 
تجلیل شــد. در این مراســم که با حضور مهندس 
رخصتی مدیر عامل، چند تــن از معاونین، مدیران 
و همــکاران زن شــاغل در ذوب آهــن اصفهان و 
بیمارستان شهید مطهری ۲1 دی ماه در تاالر آهن 
برگزار شد، مســابقه و برنامه های فرهنگی، هنری 
متنوعی اجرا و هدیه ویــژه روز زن به حاضران اهدا 

شد.
مهندس رخصتی در این مراسم، حضرت زهرا)س( 
را افتخار اســالم وکامل ترین الگوی زنان و مادران 
در طول تاریخ دانســت و با اشــاره به اهمیت نقش 

خانواده در جامعه و تاریخ گفــت: خانواده بنیادی 
ترین نهاد جامعه بشری اســت و موفقیت افراد در 
تمام زمینه ها به خانواده و به ویژه مادران مربوط می 
شود. مردان موفق و افراد موفق همواره از پشتیبانی 
خانواده های موفق برخوردار بوده اند. در دوران های 
گذشــته نیزکه خبری از علوم روان شناسی، علوم 
تربیتی و نهادهای علمی و آموزشــی جدید نبود، 
این مادران بودند که فرزندان خود را از همان دوران 

کودکی تربیت کرده و تعلیم می دادند. 
وی افزود: موفقیــت همــکاران ذوب آهنی نیز به 
همت و تالش خانواده های شــان مربوط اســت و 
از این جهت از تمامی همکاران زن تشــکر نموده و 
قدردان زحمات همســران کارکنان دیگر هستیم 
که خانه داری و تربیت فرزنــدان را بر عهده گرفته 

تا مردان با آسودگی در ذوب 
آهن کار کننــد. در مجموع 
زنان گرانقدر خانواده بزرگ 
ذوب آهن چه در محل کار و 
چه در خانه در حال خدمت 
کردن به این مجتمع عظیم 

صنعتی هستند. 
مدیرعامل ذوب آهن با اشاره 
به شرایط فعلی شرکت گفت: 
تهیه مواد اولیه از آغاز شکل 
گیــری این مجتمــع بزرگ 
امری مهم به شمار می رفت 

و اگر چه همــواره مواد اولیه مورد نیــاز تامین می 
شد ولی در حال حاضر و در آینده نزدیک با داشتن 

مالکیت معادن، از تامین مواد اولیه پایدار برخوردار 
بوده و این موفقیت بســیار بزرگی برای شرکت به 

شمار می رود. 

Rگزارش e p o r t

خبرآسمانی

  بنابر اعالم مدیریت بهداشــت و محیط زیست شرکت؛ در آستانه ۲9 
دی مــاه، روز ملی هوای پاک  و  بــا برنامه ریزی های بــه عمل آمده 
تعمیرات و بهینه سازی الکتروفیلتر شــماره 1۳0 آگلومراسیون آغاز 
خواهد شــد. بر این اســاس  همه تجهیزات و اقالم الزم جهت انجام 
این تعمیرات ساخته شــده و یا تامین گردیده اســت. عوامل اجرایي 
و پیمانکاران مرتبط ضمــن آمادگی الزم منتظر تاییــد زمان دقیق 
توقف ماشین ۳ در هفته اول بهمن ماه توسط بهره بردار پروژه مذکور 
می باشند تا براســاس تعهدات شــرکت مطابق برنامه جامع زیست 
محیطی اقدام نمایند. ضمنا با توجه به تامین بیش از 90 درصد اقالم 
و تجهیزات، الکتروفیلتر شــماره 1۲0 آگلومراســیون نیز در حداقل 
زمان پس از الکتروفیلتر 1۳0 در سال جاري، تعمیرات و بهینه سازی  

خواهد شد .

تعمیرات و بهینه سازی 
الکتروفیلتر 130 آگلومراسیون
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مهندس ایرج رخصتی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان 
ضمن تبریک بیست و ســوم دی ماه سالروز تاسیس 
ذوب آهن اصفهان به عنوان اولین تولید کننده فوالد در 
ایران در مصاحبه اختصاصی با هفته نامه آتشکارگفت: 
ذوب آهن اصفهان در ساخت و بهره برداری از صنایع 
فوالدی در اقصی نقاط کشور نقش بی بدیلی ایفا نمود.  
کارخانه ای که در کنار پشتیبانی از جنگ، تولید فوالد 

را نیز حفظ نمود و توسعه بخشید. 
وی به افزایش ســرمایه ذوب آهن پرداخت و گفت: 

افزایش سرمایه شــرکت را به روش های مختلف در 
دست اقدام داریم که مجوز اولیه آن هم از بورس اخذ 
شده و مجمع نیز برگزار می شــود .  مدیرعامل ذوب 
آهن اصفهان تصریح کرد: رویکــردی که در کمتر از 
یک سال گذشته ذوب آهن اصفهان در بخش معدن 
در پیش گرفته است، این مجتمع عظیم صنعتی را در 
مسیر رسیدن به اوج قدرت معدن داری قرار داده که 

حرکت در این مسیر با قدرت ادامه می یابد.
این مقام مســئول ادامه داد: ذوب آهــن اصفهان با 
شــرکت در مزایده، اهلیــت معدن و معــدن داری 
تخصصی را به اثبات رساند و پازل جلوگیری از تاراج 
معادن کشــور را تکمیل نمود که مصادق آن معدن 
امیر سنگان پارسیان می باشد، معدنی که جزء یکی از 
بهترین و بزرگترین معادن سنگ آهن پالسری شرق 
کشور به شــمار می رود.  وی اضافه کرد: معادن جزء 
سرمایه های ملی کشور هستند و باید با رعایت اهلیت 

در چرخه تولید فوالد قرار بگیرند.
مهندس رخصتی گفت: ذوب آهن اصفهان با برنامه 
ریزی انجام شده و ترسیم دورنمای عملیاتی هم اکنون 

روند موفقی را در بخش هــای مختلف مانند معدن 
داری، سهام، بومی سازی، توسعه سبد محصول و ... طی 
می کند که این موفقیت ها حاصل تالش و کوشــش 
شــبانه روزی بخش های مختلف کارخانه است و از 
همین جا شایسته می دانم به همه همکاران عزیز خدا 

قوت بگویم و موفقیت بیش از پیش آن ها را آرزو دارم. 
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان خاطر نشان کرد: مشکل 
روزمره تامین مواد اولیــه ذوب آهن اصفهان برطرف 
شــده و پایداری مواد اولیه هم در دست اقدام است و 
در این راستا در سه نقطه از کشــور در حال مذاکره و 
سرمایه گذاری هستیم که بخشی از آن مانند مجوز دو 
میلیون تن خردایش در خراسان رضوی را اخذ نمودیم 
که در بورس هم افشــا شده اســت و شرکت پویش 

معادن نیز با رویکرد جدید در حال فعالیت است.
 وی تصریح کرد: این مجتمع عظیم صنعتی در بخش 
تولید و تنوع بخشی به سبد محصوالتش موفقیت های 
بسیاری کسب نموده اســت. در بخش تولید مقاطع 
ســاختمانی، تیرآهن بال پهن ذوب آهن اصفهان در 
مقوله ساختمان سازی ایمن در سطح کشور حرف اول 

را می زند. محصولی که مطابق با آخرین استانداردهای 
روز تولید می شود و این کارخانه به عنوان یک مرجع، 
قادر به تامین نیاز مصالح ساختمانی )مقاطع فوالدی( 

طرح نهضت ملی مسکن می باشد.
مهندس رخصتی گفت: از دولت محترم تقاضا داریم 
به هنگام صدور بخشنامه های مرتبط با صنعت فوالد 
کشــور، دیدگاه های انجمن ها و ســایر بخش های 
مرتبط را نیز اخذ نماید تا تولید و اقتصاد کشور از این 

مسیر دچار آسیب نشود.

مهندس رخصتی:

ذوب آهن اصفهان با تولید سوزن ریل سنگ تمام گذاشت

نشریه داخلی

3
حدیث هفته

 پیامبر اکرم: 
 هر کس آبروی مومنی را حفــظ کند بدون تردید بهشــت بر او واجب 

می شود.

تغییر طرح تلسکوپ 
شارژ واحد 2 با 

توجه به مشکالت 
و محدودیت های 
کارگاه ساخت و در 

راستای کاهش هزینه 
ها سالیانه بالغ بر 12 
میلیارد ریال صرفه 
جویی از این محل 

ایجاد شد

معادن جزء سرمایه 
های ملی کشور 
هستند و باید با 

رعایت اهلیت در 
چرخه تولید فوالد 

قرار بگیرند

در حال حاضر صنعت 
فوالد کشور به 

دهمین تولید کننده 
فوالد جهان تبدیل 

شده است

اندیشه ها را مغز 
و انگیزه ها را قلب 
انسان ها تولید می 

کنند و ما صنعتگران 
و تولید کنندگان 

باید تغییر را از خود 
شروع کنیم

از ابتدای امسال تا 
پایان آبان بیش از 
۷4 میلیون تن از 

انواع اقالم فوالدی 
در کشور تولید شده 

است

R e p o r t
گزارش

محمدعلی عالئی مدیر تولیدات کک و مواد شیمیایی 
ذوب آهن اصفهان گفت: از بدو تاســیس ذوب آهن، 
رویکردهایی نظیر مهندسی معکوس شامل کروکی 
برداری، تهیه نقشــه، تهیه مدل و... به منظور بومی 

سازی قطعات و تجهیزات و خودکفایی در ساخت آن 
ها در دستور کار قرار گرفت و با بلوغی که در واحدهای 
طراحی و مهندسی به وجود آمد نسبت به انجام تغییر 
طرح و بهینه ســازی بســیاری از قطعات به ویژه در 

دوران تحریم اقدام گردید .   
وی افــزود: برخی از مهم ترین دســتاوردهای بومی 
ســازی شــاخص در مدیریت تولیدات کک و مواد 
شیمیایی عبارت است از؛ ساخت دوراسیون ماشین 
دربازکن و دوراسیون ماشین تخلیه که صرفه جویی 
بیش از 100 میلیــارد ریالی و جلوگیــری از خروج 
ارز را به ثمر نشــاند این قطعات حساس وظیفه باز و 
بسته کردن درب های ســلول باتری بر روی ماشین 
های تخلیه و درب بازکن را بــر عهده دارند، مخلوط 
کننده زغال واحــد دو که با ســاخت و راه اندازی دو 
دســتگاه از آن صرفه جویی بالغ بر 50 میلیارد ریال 

انجام گرفت که این دســتگاه مخلوط کردن ترکیب 
زغال که از مارک ها و یا معادن مختلف تهیه شــده 
اســت را بر عهده دارد، روتور آســیاب چکشی زغال 
که در مراحل پایانی ســاخت و انجام کنترل کیفی 
می باشــد و باعث ارتقاء پایداری خط تولید وکاهش 
توقفات می شود، ساخت تاچ اسکرین های 1۲ اینچ 
زیمنس که با همکاری شرکت های داخلی به انجام 
رسیده و مورد بهره برداری قرار گرفت که در ماشین 
های مختلف و سیستم های اتوماسیونی قابل استفاده 
می باشد، تغییر طرح تلسکوپ شارژ واحد ۲ با توجه 
به مشــکالت و محدودیت های کارگاه ساخت و در 
راستای کاهش هزینه ها سالیانه بالغ بر 1۲ میلیارد 
ریال صرفه جویی از این محل ایجاد شد و وظیفه این 
تجهیز که بر روی ماشین شارژ نصب می گردد تخلیه 
زغال سنگ درون سلول های باتری می باشد، کنترل 

اکچویتر الکتروشیرهای روسی قطر 500 میلیمتر که 
با همکاری شرکت های داخلی ساخته شده و در حال 
حاضر در حال بهره برداری می باشد.  مدیر تولیدات 
کک و مواد شیمیایی شرکت از بومی سازی درب های 
فلکسیبل باتری شماره سه کک سازی به عنوان یکی 
از مهم ترین دستاوردها یاد کرد و اظهار داشت: درب 
های فلکسیبل باتری شماره سه کک سازی به تعداد 
158 عدد در سمت کک و ماشین تخلیه ساخته شدند 
و این دستاورد بزرگ از خروج هفت میلیون دالر ارز از 
کشور جلوگیری کرد و همچنین دانش فنی ساخت 

آن ها در کارخانه و کشور نهادینه شد.
در مجموع بالغ بر 95 درصد از تجهیزات مورد نیاز در 
مدیریت تولیدات کک و مواد شیمیایی بومی سازی 
شدند که عالوه بر مزایای ذکر شده، صرفه جویی در 

مواد اولیه را نیز رقم زده است . 

آیین افتتاحیه چهارمین جشــنواره و نمایشــگاه 
ملی فوالد ایران با حضــور وجیه اله جعفری رییس 
هیات عامل ایمیدرو، بهرام سبحانی رییس انجمن 
تولید کنندگان فوالد ایران و مدیران عامل شرکت 
های بــزرگ فــوالدی، معدنی، دانش بنیــان ها و 
صاحب نظران زنجیره تولید فوالد کشور با رویکرد 
بومی سازی، افزایش توان ســاخت داخل و توسعه 
تکنولوژی، بیســتم دی ماه در محل هتل المپیک 

تهران افتتاح شد.
بهرام سبحانی رییس انجمن تولید کنندگان فوالد 
ایران گفت: در ســطح کشــور تامیــن کنندگان و 
ســازندگان قطعات متخصصی وجــود دارد که می 
توانند نیازهای صنعت فوالد کشور را تامین کنند اما از 

توانمندی های یکدیگر بی اطالع هستند و لذا هدف 
اصلی از برگزاری این جشنواره آشنایی شرکت های 

مختلف با توانمندی های یکدیگر است. 
وی افــزود: در حال حاضر صنعت فوالد کشــور به 
دهمین تولید کننده فوالد جهان تبدیل شده است 
و در صورتی که چالش هایــی مانند تامین انرژی و 
مواد اولیه آن برطرف شود این صنعت ارزش آفرین 

به جایگاه واقعی خودش دست می یابد. 
رییس انجمن تولید کنندگان فــوالد ایران تصریح 
کرد: سازندگان قطعات و تجهیزات توانمند در سطح 
کشور به عنوان مثال در زمینه ســاخت قالب های 
مسی که یکی از چالش های صنعت فوالد کشور بود، 
دستاوردهای بزرگی را رقم زدند و همچنین در زمینه 

ســاخت ســایر نیازمندی ها باید به دست توانمند 
چنین عزیزانی که جهاد گونــه وارد عرصه خودکفا 

نمودن صنعت فوالد کشور شدند، بوسه زد. 
گفتنی است در بخشــی از این برنامه از چهره های 
تاثیرگذار زنجیره آهن و فوالد ایران تقدیر شــد که 
داریــوش شــهیدی مدیرعامل اســبق ذوب آهن 
اصفهان در دوران جنگ تحمیلی بــه دلیل دو بار 
حمله موشــکی به کارخانه ذوب آهــن در دوران 
حضور وی، اجرای طرح های توســعه، حفظ تولید 

و پشتیبانی از جبهه جنگ مورد تقدیر قرار گرفت. 
شایان ذکر است تقدیر از شــرکت های توانمند در 
زمینه بومی سازی قطعات و تجهیزات صنعت فوالد 
کشور نیز از جمله سایر بخش های این جشنواره بود 

که در این بخش، شرکت مهندسی و پویش ساخت 
ذوب آهن در زمینه بومی سازی و اجرای پروژه های 

متعدد در سطح کشور مورد تقدیر قرار گرفت.

بومی سازی95 درصدی تجهیزات کک سازی ذوب آهن اصفهان 

نشست مدیریت آموزش و 
توسعه سرمایه های انسانی  

با دانشگاه هنر اصفهان رییس انجمن تولید کنندگان فوالد ایران تأکید کرد:
تالش بی وقفه فوالدی ها برای رسیدن به خودکفایی

رشد 1۶ درصدی مصرف فوالد  در کشور

در سمینار انگیزه، خالقیت و تولید عنوان شد:
در عرصه صنعت و تولید، کاری بکنیم که برای آیندگان بماند

بارش برف و ســفید پوش شــدن فضای ذوب آهن 
اصفهان در یک نمایش خالقانه از طبیعت زمستانه 
 در بیســتم دی ماه با برگزاری ســمیناری آموزشی
"انگیزه، خالقیت وتولید" در تاالر آهن روابط عمومی 

شرکت همراه شد.
در ایــن ســمینار یــک روزه 
آموزشی که توســط مدیریت 
هــای آموزش و توســعه منابع 
انســانی، روابط عمومی و گروه 
های اندیشه ورز حوزه مقاومت 
بسیج شهید تند گویان با حضور 
جمعی از همکاران و بسیجیان 
شرکت برگزار شد، علیرضا نبی 
کارآفرین اجتماعی، مدیرعامل 
کارخانجات گروه تولیدی زیتون 
و موسســه خیریه نبی به مباحث انگیزه، خالقیت 
و تولید پرداخت و به تجربیات شــخصی خود در این 

زمینه ها اشاره کرد . 

وی در این ســمینار با بیان نقش مهــم ذوب آهن 
اصفهان در رشد و توسعه صنعت و اشتغال زایی گفت: 
تعدادی قابل توجهی از هموطنان از سال1۳46 این 
شرکت را پایه گذاری کردند و زمینه اشتغال نسل های 
بعدی را فراهم نمودند. بنابراین ما هم باید در شرایط 
حاضر کاری بکنیم که بــر ای آیندگان بماند و خیر و 

برکت داشته باشد. 
وی خطاب به همکاران ذوب آهنی گفت: ذوب آهن 
متعلق به شما و کشور است و شایسته است با خالقیت 
و پشتکار همه کارکنان شــرایطی فراهم شود تا به 

سودآوری برسد.
وی افزود: اندیشه ها را مغز و انگیزه ها را قلب انسان ها 
تولید می کنند و ما صنعتگران و تولید کنندگان باید 

تغییر را از خود شروع کنیم. 

نبی بسیاری از مشکالت کشــور را ناشی از مدیریت 
نادرست منابع انسانی و الهی دانست و گفت: متاسفانه 
تعدادی از مدیران ما به جای کارکردن، حفظ میزشان 
مهمتر است و این مشکل اساسی رشد و پیشرفت می 

باشد.
علیرضا نبی متولد 1۳47 مشــهد، کارآفرین نمونه 
کشور، دارای دکترای اقتصاد با گرایش منابع انسانی 
از دانشگاه مالزی بوده و سابقه زندگی و فعالیت در چند 
کشــور خارجی را دارد. به گفته خودش زندگی و کار 
را با مشاغلی مانند روزنامه فروشی، واکس زدن کفش 
و... شروع کرده است. در این مسیر زندگی علیرضا نبی 
به دانشگاه می رود، تحصیالت عالی را ادامه می دهد و 
به جایی می رسد که با ابتکار، خالقیت و تولید، دست 

هموطنانش را می گیرد.

مصرف ظاهری فوالد کشور از ابتدای امسال تا پایان 
آبان نســبت به زمان مشابه ســال 1400 که معادل 
55 هزار و 40۳ تن ثبت شــده بود رشد 16 درصدی 

داشته است.
به گزارش وزارت صنعــت، معدن و تجارت، از ابتدای 
امســال تا پایان آبان بیش از 74 میلیون تن از انواع 
اقالم فوالدی در کشــور تولید شده اســت که از این 
میزان 9 میلیون و ۳99 هزار تن صادر و باقی )افزون 

بر 66 میلیون تن( صرف مصارف داخلی شده است.
بر این اســاس مصرف ظاهری فوالد کشــور در این 
مدت نســبت به هشــت ماهه ابتدایی سال 1400 
که معادل 55 هزار و 40۳ تن ثبت شــده رشــد 16 

درصدی داشته اســت. در هشت ماهه امسال، هشت 
میلیون و 658 هزار تــن مقاطع طویل فوالدی تولید 
شــده که 6 میلیون و 840 هزار تن در داخل مصرف 
شــده که در مقایســه با مصرف ظاهری آن در مدت 
مشابه سال گذشــته معادل پنج میلیون و 655 هزار 

تن، ۲1 درصد بیشتر است.
پس از آن در مجموع 6 میلیــون و 105 هزار تن از 6 
میلیون و 86 هزار تــن مقاطع تخت فوالدی تولیدی 
در کشــور در هشــت ماهه 1401، صــرف مصارف 
داخلی شده اســت. مصرف این مقاطع در مقایسه با 
مشابه سال گذشــته که پنج میلیون و 505 هزار تن 
بوده، 11 درصد بیشتر شده اســت. از ابتدای امسال 

تا پایان آبان، تولیــد محصوالت فوالدی 
14 میلیــون و 744 هزار تن ثبت شــده 
که 1۳ میلیــون و 159 هزار تــن آن به 
مصرف داخلی اختصاص یافته اســت و 
بدین ترتیب نسبت به مصرف ظاهری آن 
در هشت ماه ابتدایی سال 1400 که 11 
میلیون و ۲59 هــزار تن بوده، 17 درصد 

افزایش مصرف را رقم زده است.
از ۲1 میلیــون و 1۳6 هزار تن شــمش 
فوالد )فوالد میانی( تولید شده در هشت 

ماه 1401 با رشــد ۲1 درصدی نسبت به مصرف آن 
در مدت مشابه ســال گذشــته )1۳ میلیون و 7۳۳ 

هزار تن( به 16 میلیون و 570 هزار تن برای مصرف 
داخلی رســیده و افزون بر 4.5 میلیون تن آن صادر 

شده است.

Rگزارش e p o r t

 29 دی ماه روز ملی هوای پاک گرامی باد
     در سرتاســر جهان روزهایی نمادین و خاص بــا هدف تبلیغ عمومی 
و ترغیب و آموزش همگانی مردم در حفاظت از محیط زیســت تعیین 
شده است، نام گذاری یک روز خاص، می تواند توجه مردم را به موضوع 
روز یا هفته نام گذاری شده بیشتر جلب کرده و در راستای دستیابی به 
اهداف توسعه پایدار موثرتر واقع شود.از جمله این مناسبت ها می توان 
به روز جهانی محیط زیســت، روز زمین پاک، روز هواي پاک)۲9 دی 

ماه( اشاره نمود. 
29دی ماه؛ روزه غزه

روز غزه نماد مقاومت فلســطین در برابر اشــغالگران است. ۲9 دی ماه 
ســال 1۳87 مردم غزه پس از مقاومــت ۲۲ روزه در برابر حمله رژیم 
صهیونیستی موســوم به »عملیات ســرب گداخته«، آن ها را وادار به 
عقب نشینی کردند و ابهت پوشالی رژیم صهیونیستی را از میان بردند. 
۲9 دی به این مناسبت »روز غزه« نامیده شده است که به تاریخ عقب 

نشینی صهیونیست ها پس از جنگی ۲۲ روزه اشاره دارد .
رژیم ســتمگر صهیونیســتی فکر می کرد طی یک دوره کوتاه 7 تا 10 
روزه می تواند جریان مقاومت را از بین ببرد و یا آن را آنقدر تضعیف کند 
که توانایی مخالفت با طرح های اســرائیلی-آمریکایی را نداشته باشد! 
صهیونیست ها  پس از ۲۲ روز یعنی در تاریخ ۲9 دی ماه با سرافکندگی 

از نوار غزه مجبور به عقب نشینی شدند. 
2۷ دي ماه؛ سالروز شهادت فدائیان اسالم

 ۲7 دي 1۳۳4 سیدمجتبي نواب صفوي رهبر جمعیت فدائیان اسالم 
و سه تن از یارانش در میدان تیر لشــکر ۲ زرهي تهران به جوخه اعدام 

سپرده شده و به شهادت رسیدند.
ســیدمجتبي میرلوحي که بعدها نام خانوادگي مادرش نواب صفوي را 
برگزید، در سال 1۳0۳ هجري شمسي در خاني آباد به دنیا آمد. پدرش 
ســیدجواد میرلوحي، روحاني و مادرش خانم نواب زنــي مؤمنه بود. 
سحرگاه روز ۲7 دي ماه 1۳۳4، سیدمجتبي نواب صفوي رهبر فدائیان 
اسالم بعد از 10 سال مبارزه بي وقفه، در ســن ۳1 سالگي به همراه سه 
یار دیگرش در میدان تیر لشــکر ۲ زرهي تهران تیرباران شــدند. پیکر 
نواب ابتدا در مســگرآباد تهران دفن شــد اما بعد از مدتي به قبرستان 

وادي السالم قم انتقال یافت.

در مورد جرثقیل های مگنت دار رعایت موارد زیر حائز اهمیت است: 
 مدار جریان الکترومغناطیــس و مقاومت عایــق آن به طور مرتب 

بازرسی و نگهداری شود.
  طراحی کلیدهای کنترل مگنت باید به گونه ای باشــد که از به کار 

افتادن خود به خودی آن ها جلوگیری شود. 
  زمانی که از مگنت استفاده نمی شــود آن را در جای مخصوص قرار 

دهید. 
  هدایت و جا به جایی بار توســط جرثقیل مگنت دار از باالی ســر و 

نزدیک نفرات اکیدا ممنوع است.
 کابل مدار جریان الکترومغناطیســی در همه حال باید در وضعیت 

کشیده شده قرار گرفته باشد.
   همیشــه مســیر حرکت جرثقیل را تمیز و خلوت نگه دارید.  نصب 
هرگونه پرده، روزنامه، پوستر، عکس و سایر موارد مشابه در اتاق راننده 
که مانع دید مستقیم راننده شــده و یا باعث  حواس پرتی وی می شود 

ممنوع است.
  شیشه های اتاق راننده باید ســالم و فاقد هرگونه شکستگی بوده و 

روزانه توسط راننده تمیز شود.
 هرگونه تغییر در وضعیت اهرم های عملگــر، دکمه ها و پدال های 

نصب شده در اتاق راننده خارج از توصیه های سازنده ممنوع  است.
  اتاق راننده باید در موقعیتی قرار گرفته باشــد که مشــرف بر کل 

عملیات باشد.
  چنانچه اتاق راننده به راهروی خروجی متصل باشد، در اتاق راننده 
می تواند به سمت خارج اتاق باز شود و اگر راهرو تعبیه نشده باشد، در 

اتاق باید به سمت داخل اتاق باز شود.

در ادامه سلسله نشست های تخصصی مدیریت آموزش و توسعه سرمایه 
های انســانی با انجمن ها، موسسات آموزشــی، پارک های فناوری و 
دانشگاه ها، نشست تعاملی و هم اندیشی تخصصی آموزشی، با دانشگاه 

هنر اصفهان برگزار گردید. 
آرش شفیعی مدیر آموزش و توسعه ســرمایه های انسانی با بیان خبر 
فوق در گفتگو با خبرنگار ما گفت: این نشست تخصصی با حضور عطاری 
رییس، جمعی از اعضای هیأت علمی و اساتید دانشگاه هنر و سرپرستان 
و کارشناسان مدیریت آموزش ذوب آهن در محل دانشگاه هنر اصفهان 

برگزار شد.
 مدیر آموزش و توسعه ســرمایه های انسانی شرکت، موضوعات مطرح 
شده در این نشست تخصصی را مشتمل بر تعامالت صنعت و دانشگاه، 
روش های نوین آموزشــی، آموزش خانواده، آموزش کارکنان در شرف 
بازنشستگی، گردشگری آموزشــی در قالب تورهای صنعتی، آموزش 
بر مبنای تئاتر و نمایش، روش های آموزشــی هنــر درمانی، آموزش 
فرزندان شاغلین و بازنشســته از طریق آموزش های آزاد دانشگاه هنر، 
همایش ها و ســمینار های مشــترک، بهره مندی از امکانات دو سویه 
 دانشگاه هنر  و مدیریت آموزش و توسعه ســرمایه های انسانی عنوان

نمود.
 وی استمرار برگزاری این نشست های تخصصی تا حصول به نتیجه را 

یکی از اهداف مدیریت آموزش و توسعه سرمایه های انسانی برشمرد.

مناسبت های هفته

ایمنی

خبر
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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

اولین دوره مســابقات داخلی گل کوچک کارکنان 
آگلومراســیون یادبــود جــوان ناکام علــی اکبر 
ابراهیمیان با هماهنگی ورزش همگانی کارخانه از 
تاریخ 4 دی ماه  به مدت 10 روز و با حضور 1۲ تیم 
در زمین آسفالت شــهید جمالی این بخش برگزار 

شد.
روح اله کمالی مسئول امور ورزشی آگلومراسیون 
با اعالم این خبر افزود: مســابقات در چهار گروه ۳ 
تیمی که هر تیم متشکل از 4 نفر ) سه نفر بازیکن 

اصلی و یــک نفر ذخیــره ( آغاز گردید. ســپس 
از هر گروه دو تیــم به مرحله حذفــی راه یافتند 
که در مرحله حذفی تیم ها براســاس شــرایط از 
قبل تعیین شــده با یکدیگر به رقابت پرداختند. 
مســابقات نهایی در حضور جمعی از مسئولین و 
کارکنان این بخش برگزار و در پایان این رقابت ها 

نتایج زیر کسب شد.
 مقام اول: تیم عالیجناب )حامد ایران شــاهی، 

یونس ایران شاهی و غالمرضا رضامحمدی(

 مقام دوم: تیم رفقا )محمدرضا کریمی، مهدی 
باقوت، قنبر واقفی خواه و عباس کریمی(

 مقام ســوم: تیم اتحاد )جواد حیدری، سعید 
سلیمیان، محمد صادقی و رجبعلی ضیایی(

جــواد حیــدری از تیم اتحــاد بــا زدن 19 گل، 
آقای گل ایــن مســابقات معرفی و به ســه تیم 
 برتــر مســابقات جوایــز ارزنــده ای نیــز اهداء

شد.
محمدعلی قدرتی پور- خبرنگار افتخاری

۲9 دی مــاه روز ملــی هــوای پــاک در تقویم 
کشــورمان اســت. ذوب آهن اصفهان در جهت 
دســتیابی  به وضعیت هوای پاک و صنعت ســبز 
مطابق با خط مشــی زیســت محیطی خود و در 
راستاي پیشگیري از ایجاد آالیندگي و همچنین 
کنترل آالینده هاي ناخواسته ناشي از فرآیندهاي 
تولیدي شــرکت با جاري ســازي الزامات ابالغی 
زیســت محیطي و همچنین سیســتم مدیریت 
زیست محیطي ISO 14001 اقدامات مؤثري در 
این خصوص انجام داده است. از جمله این اقدامات 
مي توان به بازرسي هاي مستمر از خطوط تولید، 
شناســایي، ارزیابي و تعریف اقدامــات کنترلي و 
اصالحي جهت جنبه هاي منفي زیســت محیطي 
ناشــي از فعالیت ها، خدمات و محصوالت شرکت، 
پایــش و اندازه گیــري عوامــل آالینده زیســت 
محیطي، ارزیابي انطباق، تعریف اقدامات کنترلي، 
اصالحي و پیشــگیرانه جهت مــوارد عدم انطباق 
با الزامات، تعریــف و اجرای پروژه هــاي بهبود و 
همچنین تدویــن و اجرای برنامــه جامع محیط 

زیست شرکت اشاره نمود.
از جمله برجســته تریــن اقدامات این شــرکت 
در حوزه حفاظت از محیط زیســت که با رویکرد 
تصفیه آالینــده های ناشــی  از فرآینــد تولید و 
اســتاندارد ســازی خروجی ها تدویــن گردیده 
اســت، تعریف و اجراي پــروژه هایــی در قالب 
طرح هاي بازســازي، بهســازي و نوســازي در 
بخش هــاي هوا، آب، پســاب، پســماند و انرژي 
در جهــت حــذف و کمینــه ســازی پیامدهاي 
نامطلوب زیســت محیطي ناشــي از فعالیت ها و 
فرآیندها بوده اســت. ماحصل ایــن فعالیت ها، 
بهبودهای معنــی دار در خروجی های زیســت 
 محیطی شرکت در مقایســه با گذشته بوده است.
انجام دههــا پروژه زیســت محیطــی از ابتدای 
فعالیت شــرکت در قالــب بیــش از  ۳6  پروژه تا 
اواسط  دهه اخیر و همچنین برنامه ریزی و اجرای 
بیش از 15 پروژه زیســت محیطی در بخش هوا 

و 8 پــروژه در بخش آب و پســاب در ســال های 
اخیرکه تعدادی از آن ها انجــام و به بهره برداری 
رســیده و در حــال حاضر نیــز با اجــرای پروژه 
های زیســت محیطی ذیل برنامــه جامع محیط 
زیســت  به عنوان یــک فعالیت بهبود مســتمر 
در حال پیگــری و اجرا می باشــد. از جمله پروژه 
های ذیل برنامــه جامع محیط زیســت که طی 
ســال جاری به بهره برداری رســید می توان به 
بهینه سازی سیســتم تصفیه غبار میکسر فوالد 
ســازی، تعویض لوله هــای اکران فوالدســازی، 
بهینه سازی مشــعل های کوره های پلی زیوس 
آهک اشــاره نمود کــه در ادامــه آن بــا برنامه 
ریزی های انجــام گرفته اصالح و بهینه ســازی 
الکتروفیلترهای 1۳0 و 1۲0 آگلومراسیون نیز تا 
 پایان ســال جاری انجام و به بهره برداری خواهد

رسید. 
از آنجایی که یکی از موثرترین روش های کنترل 
آالینده ها و جنبه ها و پیامدهای زیست محیطی 
ناشی از آن، حذف آالینده  ها در مبدأ تولید است. 
این مهم نیز از گذشــته تا کنون همواره به عنوان 
یکی از اســتراتژی های اساسی در مقوله حفاظت 
محیط زیست شــرکت تدوین، برنامه ریزی و اجر 
ا گردیده است. در این راستا استفاده از تکنولوژی 
های نوین و دوســتدار محیط زیســت که از یک 
طرف با کاهــش مصرف منابع و از طــرف دیگر با 
کاهش میزان عوامل آالینده تولید و گاهی قابلیت 
بازچرخانی و استفاده مجدد پسماندها در فرآیند 
های تولید، مــی توانند باعث کاهــش پیامدهای 
نامطلوب زیســت محیطی گردند دارای نقشــی 
بی بدلیل می باشــند. به روز رســانی تجهیزات و 
تکنولوژی تولید بــه عنوان یک فرآیند مســتمر 
و با هدف کاهش عوامل آالینده زیســت محیطی 
ناشــی از فرآیندها همواره جزء راهکار های  اصلی 
ذوب آهن اصفهان بوده است.  یکی از رویکردهای 
اصلی در مدیریت و کنتــرل آالیندگی، کاهش و 
یا حذف عوامــل آالینده با اســتفاده از تکنولوژی 

های دوســت دار محیــط زیســت  و همچنین 
افزایش راندمان سیســتم های تصفیه آالینده ها 
از طریق جایگزینی سیستم های با راندمان پایین 
مانند ســیکلون ها و  وت اســکرابرها با سیستم 
های با راندمــان تصفیه باالتر نظیــر بگ فیلتر ها 
و الکتروفیلترهــا و تعریف و انجــام فرآیند جامع 
و اثــر بخش تعمیــرات و نگهداری این سیســتم 
ها می باشــد. این مهم به عنوان یــک فرآیند پویا 
و مستمر همواره در دســتور کار این شرکت بوده 
است.  اگر مسیر طی شــده از ابتدای بهره برداری 
از کارخانــه تاکنــون را در یک نگاه کلــی و گذرا 
بررســی کنیم شــاهد آن خواهیم بود که بیشتر 
تجهیزات مربــوط به خط تولید کــه به نوعی می 
توانند بر محیط زیست موثر باشــند با تکنولوژی 
هــای بــه روز جایگزین شــده اند. شــاید بتوان 
بیان نمود کــه با جایگزینی تجهیــزات قدیمی و 
اســتفاده از فرآیندهای جایگزین، امروزه از ذوب 
آهن نخســتین و قدیمی تنها یک پوسته ظاهری 
در معرض دید اســت و انــدرون و کالبد آن طی 
فرآیندهای نوسازی، دگرگون شده است. از جمله 
مهم ترین اقدام هایی که در این دگرگونی ها انجام 
گرفته اســت می توان به تعویــض کنورتورهای 
فوالدســازی، جایگزینی ایســتگاه های قدیمی 
ریخته گری، احداث مجموعه پــروژه های توازن 
شامل آگلوماشــین 4، باطری شماره ۳ ککسازی، 
کوره بلند شــماره ۳ و نیروگاه هاربین با استفاده 
از آخرین تکنولوژی های  در دســترس، تخریب 
کامل باطری قدیمی شــماره 1 و  ۲  کک سازی و 
احداث باطری جدید به جای آن، انجام تعمیرات 
اساســی بر روی کوره بلند شــماره یک و احداث 
سیستم جدید تصفیه در ناحیه واگن توزین کوره 
و همچنین احــداث الکتروفیلتر آسپیراســیون 
کوره طی سنوات گذشــته، تعمیرات اساسی و به 
 روز رسانی تجهیزات کوره بلند شــماره دو اشاره

نمود.  
مدیریت بهداشت و محیط زیست

محمدرضا یزدان پناه مدیرمهندسی نت مکانیک و 
چند تن از همکاران 11 دی مــاه از دو همکار حادثه 
دیده مدیریت مهندسی نت مکانیک عیادت و به امور 

درمانی آن ها رسیدگی نمودند.
علی عکاشه مونتاژکار ارشــد کارگاه اسکلت فلزی و 
آهنگری شاغل در مدیریت مهندسی نت مکانیک و 
محمد عابدی ریزی بازنشسته از این مدیریت کسانی 

بودند که از آن ها عیادت شد.
علی عکاشه شاغل در مدیریت نت مکانیک به تازگی 

جراحی  عمــل  تحت 
قرار گرفته و هم اکنون 
در منزل بستری است. 
محمد عابــدی ریزی 
بازنشسته مهندسی نت 
مکانیک نیز در ۳ سال 
گذشــته دچار بیماری 
شــده و در منزل تحت 

مراقبت ویژه می باشد.

سومین جلســه هماهنگی کنگره شهدای ورزشکار 
استان اصفهان هفدهمین دی ماه به میزبانی باشگاه 

فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان برگزار شد.
در این نشســت کــه با حضــور علیرضا احســانی 
مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن، محمــدی مدیرکل 
ورزش و جوانان اســتان، رجبی مســئول بســیج 

ســاکت  ورزشــکاران، 
مدیرعامل باشگاه سپاهان، 
آذربایجانی قائم مقام صدا و 
سیما و جمعی از مسئولین 
اداره کل ورزش و جوانان 
استان برگزار شد، پیرامون 
تالیــف کتــاب یادمــان 
شهدای ورزشکار اصفهان، 
فرهنگــی  برنامه هــای 
کنگره شهدا و ایجاد بانک 
اطالعاتی شــهدا بحث و 

تبادل نظر صورت پذیرفت.
محمدی مدیرکل ورزش و جوانان اســتان اصفهان 
در این نشســت گفت: ایجاد فضای فکری پیرامون 
توسعه فرهنگ ایثار و شــهادت آن هم با محوریت 
شــهدای عزیز ورزشــکار اتفاق فرخنده ای اســت 

که بایــد آن را به فال نیک گرفت؛ چــرا که بهترین 
الگوها برای جامعه ورزشــکاران ما همین شــهدای 
ورزشــکار هســتند و تالش برای شناســاندن این 
 عزیــزان به نســل امــروزی از مهم تریــن وظایف 

ماست.
وی افزود: انتظار می رود با تشکیل کمیته تجلیل از 
خانواده های معظم شــهدا، کمیته فرهنگی هنری، 
کمیته برگزاری اجالسیه یادواره و کمیته تبلیغات و 
اطالع رسانی، روند پیشرفت امور سرعت بیشتری به 

خود بگیرد.
محمدی در پایان خاطرنشــان کرد: نصب نمادها و 
یادمان هایی از شهدای ورزشــکار در تمامی اماکن 
ورزشی و تالیف کتاب یادمان شــهدای ورزشکار به 
عنوان یــک گنجینه ماندگار، از جملــه برنامه های 
جانبی اما مهــم در روند برگزاری کنگره شــهدای 

ورزشکار استان است.

نشست هماهنگی کنگره شهدای ورزشکار به میزبانی باشگاه ذوب آهن

عیادت از همکاران 

مسابقات داخلی گل کوچک کارکنان آگلومراسیون

هفته هوای پاک گرامی باد

تشکر و سپاس

از کلیه همکاران و دوستان گرامي که در مصیبت وارده به 
اینجانبان ضمن ابراز همدردي، تسلي خاطر بازماندگان 
را فراهم نمودند، صمیمانه قدرداني نموده، امید است در 

شادیهایتان جبران نماییم.

مهدی غالمی، یوسف غالمی، مهدی کاردانی، محسن 
مرادیان، محمد صالحی، شهرام مقدس، مجید آنالویی، 

حسین کریمی

اطالعیه

مدیریت بهداشــت و محیط زیســت بــا همکاری 
مدیریت روابط عمومی برگزار  می کند: 

مســابقه برتریــن پیشــنهادهای محیط زیســت 
شــرکت بــا موضــوع طــرح مســأله در حــوزه های 
پســماند،  خــاک،  پســاب،  و  آب  هــوا،  آلودگــی 
مدیریت مصارف آب و انــرژی و تحلیل و هدر روی 
منابــع بــه همــراه ارائــه راهکارهــای عملیاتی و 
اجرایــی مبتنی بر توجیــه های فنــی، اقتصادی و 

زیست محیطی. 
کارکنــان شــرکت و خانــواده بــزرگ ذوب آهــن 
اصفهان می توانند پیشنهادهای خود را مطابق 
موارد فوق الذکر با درج مشخصات کامل حداکثر 
تــا تاریــخ 28   /10   /1401 بــه مدیریــت بهداشــت و 

محیط زیست شرکت ارسال نمایند.

تاریخ تولدنام فرزند محل كار نام و نام خانوادگي شاغل 

1401/09/09دلساآگلومراسیونمحمدرضا علی عسکریان

1401/10/03سوفیاراه و ساختمانهادی نجفی

1401/10/04حلماراهبریامید نظر علیان

1401/10/01الینآبرسانیاصغر امینی

1401/10/01محمدجوادآبرسانیعباس هاشمی

1401/10/08آرادفوالدسازیمجید شخصی

آموزشآسمانی

TPM

اصول اجراي نگهداري و تعمیرات 
بهره ور جامع  در راستاي حفظ 

دارایي هاي فیزیکي 
رکن ششم: آموزش

هدف از اجراي این رکن داشــتن کارکنانی چند مهارته اســت که با 
شــور و عالقه وظایف خود را به نحو احســن انجام دهند.آموزش به 
اپراتورها امکان توسعه مهارتهایشــان را مي دهد. دانستن چگونگي 
انجام کار براي اپراتورها کافي نیست بلکه آن ها باید به صورت ریشه 
اي مشکالت را بررسي و حل نمایند و در واقع علت هاي ایرادها را نیز 
باید بدانند. به تجربه ثابت شده است که معموالً اپراتورها انرژي خود 
را بر روي چگونه انجام دادن کار صــرف مي کنند و دلیل اصلي انجام 
آن  را نمي دانند بنابراین آموزش آن ها بــراي فهم علت انجام کارها 
بسیار ضروري است. معموالً  کارکنان را از نظر سطح مهارت مي توان 
به 4 دسته تقســیم کرد که باید از طریق آموزش کلیه پرسنل را در 
سطح چهارم قرار داد در واقع هدف آموزش داشتن کارخانه اي پر از 

افراد خبره و مجرب است . این 4دسته عبارتند از:
1-افراد دانش تئوري ندارند ۲-دانش تئوري دارند و قادر به استفاده 
از آن نیســتند ۳-دانش خوبي داشــته و خوب نیــز آن را به کار مي 
بندند ولي قادر به آموزش دیگران نیستند 4-متخصصیني که قدرت 

آموزش دیگران را نیز دارند.
 سیاست :

1-تمرکز بر توســعه دانش، مهارت و تکنیک ها اســت ۲-ایجاد یک 
محیط آموزشــي و یک سیســتم خود یادگیرنده بر اساس نیازهاي 
آموزشــي ۳-برنامه هاي آموزشــي ارزیابي و اســتفاده از ابزارهاي 

آموزشي 
 اهداف :

1-به صفر رساندن توقفات و حفظ شرایط ۲-از بین بردن اتالف هاي 
ناشي از کمبود دانش، مهارت ها و تکنیک ها ۳-مشارکت صد در صد 

در سیستم پیشنهادها
قدم هاي اجرایي آموزش کارکنان :

1-ارزیابي وضعیــت فعلي و اولویــت بندي آمــوزش ۲-ایجاد یک 
سازمان آموزش براي به روز رساني مهارت هاي عملیاتي و تعمیراتي 
۳-آموزش کارکنان و توســعه مهارت هاي عملیاتي و تعمیراتي آن 
ها 4-تهیه تقویم آموزشي 5-راه اندازي سیستم آموزشي 6-ارزیابي 

عملکردها و مطالعه موضوعات آینده
مدیریت برنامه ریزي و مهندسي صنایع

سالمتآسمانی

معتمدی تا پایان لیگ نمی تواند این 
تیم را همراهی کند

امیدوارم همه تیم ها به یک اندازه 
هزینه کنند

مصدومیت رســول معتمدی به حدی است 
که او نمی تواند تــا پایان فصل تیم ذوب آهن 
اصفهان را در لیگ وزنه برداری باشــگاه های 

کشور همراهی کند.
علی جباری سرمربی تیم ذوب آهن اصفهان 
با بیان این مطلب گفت: بــا این که معتمدی 
 دوران نقاهــت را مــی گذراند ولــی میزان

آســیب دیدگی این ملی پوش به حدی است 
که تیم ذوب آهن بایدبدون او تا پایان فصل به رقابت با حریفان بپردازد.

وی افزود: معتمدی تمرینات بدنسازی خود را آغاز کرده است و انتظار می رود 
با بهبود آســیب دیدگی اش بتواند تیم ملی وزنه برداری ایران را در رقابتهای 
آسیایی کره جنوبی که اردیبهشت ماه ســال آینده برگزار خواهد شد و حکم 

انتخابی بازی های المپیک پاریس را نیز دارد ، همراهی کند.
جباری در ادامه گفت: با توجه به مصدومیت معتمدی تیم ذوب آهن اصفهان 
تنها دو ملی پوش به نام های مهدی کرمی و حافظ قشــقایی را در اختیار دارد 

که این دو وزنه بردار مسئولیتشان در قبال تیم بیشتر شده است.
ســرمربی تیم ذوب آهن اصفهان به عقد قرارداد با حســین و عبدا... بیرانوند 
برای تقویت تیمش در ادامه لیگ وزنه برداری باشــگاه های ایران اشاره کرد و 
گفت: در فصل نقل و انتقاالت نیم فصل این دو وزنه بردار را به خدمت گرفتیم 
 که امیدوارم این دو وزنه بردار تیم ذوب آهن اصفهــان را در ادامه لیگ کمک 

کنند.
جباری که تیمش پس از مصدومیت معتمــدی در رده چهارم لیگ قرار دارد، 
اظهارداشت: با توجه به شــرایط موجود امید داریم بتوانیم عقب ماندگی خود 
را در هفته های دوم و ســوم لیگ جبران کنیم. در این راســتا و برای حضور 
قدرتمند در هفته دوم لیگ که اواخر ماه جاری برگزار می شود ، اردویی را در 

اصفهان دایر خواهیم کرد.
وی با اشــاره به وزنه برداران جــوان قدرتمندی که در اختیــار دارد، گفت: با 
موافقت مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان و وزنه برداران قدرتمندی که در 
اختیار داریم این تیم در لیگ وزنه برداری جوانان باشــگاه های کشور شرکت 

خواهد کرد.

 سرمربی ذوب آهن اصفهان درباره اعتراضات 
به داوری تصریح کرد: تا زمانی که VAR نباشد 
این مشکالت ادامه دارد و در همه جای دنیا هم 
بوده است. باید این سیستم را سریعاً در کشور 
فعال کنیم. خوشحالم که جلساتی با باشگاه ها 
برای نصب این سیســتم برگزار شــده و ما را 

امیدوار کرده است.
مهدی تارتار درباره شرایط تیمش در نیم فصل 

دوم یادآور شــد: تا االن و با توجه به بودجه ای که داشتیم به نسبت سال پیش 
پیشرفت کرده ایم. با اینکه مســاوی زیادی داشتیم، ولی فقط دو باخت داشتیم 
که آن هم با اختالف یــک گل مقابل تیم های مدعی بوده اســت. فکر می کنم 
شرایط مان بد نیست و اگر بتوانیم خوب کار کنیم و تمرکز داشته باشیم دست پر 

از بازی های پیش رو   عبور می کنیم.
سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن درباره فقر گلزنی تیم های لیگ برتری هم گفت: 
این ضعف فوتبال ماست و اصلی ترین دلیلش این است که بهترین بازیکنان ما در 
خط حمله ترانسفر می شوند. باید در تیم های پایه سرمایه گذاری و بازیکن تولید 
کنیم. از آکادمی ها غافل می شویم و باید برای مربیان رده های پایه هزینه کنیم، 
چون مربیان پایه با دستمزد ناچیزی که دارند سعی می کنند به رده بزرگساالن 

برسند. این مشکالت باید برطرف شود.
ســرمربی تیم فوتبال ذوب آهن تأکید کرد: ما جزء تیم هایی هستیم که بودجه 
بســیاری محدودی داریم. به نظرم برخی تیم ها قانون را خــوب دور می زنند و 
هزینه خوبی می کنند، ولی برخی تیم ها نیز مثل ما این کار را نمی کنند. امیدوارم 
فوتبال ما از این حالت خارج شــود و همه تیم های صنعتی و حتی نفتی به یک 
اندازه هزینه کنند. اگر تیم ها دولتی هستند باید به یک شکل بودجه برای آن ها 

در نظر گرفته شود.

کیو آر کد آتشکار چند رسانه ای
 با اســکن این کیو آر کد می توانید 
آتشکار چند رســانه ای را مشاهد 

کنید.


