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صرفه جویی 80 درصدی با 
بومی سازی در آگلومراسیون 

ذوب آهن اصفهان

 تامین مواد اولیه با معدن 
داری حق تولید کنندگان 

فوالدی است

چالش های کوره بلند 
ذوب آهن با بومی سازی به 

فرصت تبدیل شده است

رویکردهای ذوب آهن، 
تامین پایدار مواد اولیه را 

به دنبال دارد
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با همت و تالش کارکنان و مسئولین مهندسی اتوماسیون و ارتباطات شرکت، کنترل گازهای 
آالینده محیط زیست با پایش مستمر و انجام تمهیدات الزم جهت کاهش میزان انتشار آن ها 

که یکی از الزامات مراکز صنعتی از طرف سازمان محیط زیست بوده انجام گرفت.

بهره برداری از آناالیزرهای دود کش های نیروگاه 
هاربین و کوره نورد350

رهبر انقاب اســامی در دیدار جمعی از مداحان 
اهل بیت، مداحــی را هنری ترکیبی بــرای انتقال 
معارف و احساســات و نقش آفرینی در معرکه های 
حساس کشــور دانســتند و علت به ثمر نرسیدن 
نقشه جامع و برنامه ریزی شده دشمن در قضایای 
اخیر را محاســبات غلط آن هــا از واکنش مردم، 
جوانان و مســئوالن خواندند و تأکیــد کردند: راه 
مأیوس کردن بدخواهان از دشــمنی، قوی شدن 

ایران است.
ایشان با برشــمردن شــروط الزم برای ایفای این 
نقش آفرینی ها، شرط اول را داشتن دغدغه هدایت 
مردم و پرهیز از غلبه دادن پول و شهرت و جایگاه 
اجتماعی در کار مداحی، خواندند و افزودند: شرط 
دیگر نقش آفرینی بهتر مداحــان، معرفت اندوزی 
است بنابراین با مطالعه کتاب های اخاق، حدیث، 
تفســیر و آثار بزرگانی همچون شــهید مطهری، 

مبانی معرفتی خود را مستحکم کنید.
حضرت آیت ا... خامنــه ای، به روز بــودن در قبال 
حوادث مهم جهانی را شــرط دیگــر مداحی مؤثر 
دانستند و گفتند: دنیا در حال تغییرات اساسی اما 
تدریجی اســت و ما با یک پیچ تاریخی مهم مواجه 
و یا در درون آن هســتیم که باید با مطالعه، از این 

تغییرات مهم در دنیا و کشور آگاه باشید.
رهبر انقاب اســامی به تبیین نقشــه و محاسبه 
دشمن در حوادث اخیر پرداختند و گفتند: در این 
قضایا، نقشــه دشــمن، جامع اما محاسبه آن غلط 

بود.
رهبر انقاب اســامی تأکید کردند: آن ها اشتباه 
کردند چرا که اراده و عزم جمهوری اسامی از همه 

عوامل قدرت آن ها قوی تر و راسخ تر بود.
حضــرت آیــت ا... خامنــه ای افزودنــد: چــون 
محاسباتشان غلط بوده و اســت تاکنون شکست 

خورده و در آینده نیز شکست خواهند خورد.
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ریل ملی نبود پروژه های ریلی کشور متوقف می شد
02

)) 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

سرپرست معاونت سرمایه های انسانی و توسعه مدیریت 
شرکت منصوب شد

طــی حکمی از ســوی مهنــدس ایرج 
رخصتی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان، 
آرش شفیعی به عنوان سرپرست معاونت 
سرمایه های انســانی و توسعه مدیریت 

شرکت منصوب شد.
شــفیعی دارای دانشــنامه کارشناسی 
ارشد مهندسی مواد و مدرک مهندسی 
  SLV از انســتیتو IWE بیــن المللــی
دویســبورگ آلمان و فــارغ التحصیل 
دوره عالــی DBA با گرایــش مدیریت 

استراتژیک است.
وی که پیش از این مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی 
بود، تصدی پســت هایی مانند سرپرســت آموزشگاه 
توحید، رییس آموزش عالی فنی توحید، مدیر تحقیق 

و توســعه، مدیرآمــوزش و پژوهش، مدیــر پژوهش، 
فناوری و بومی سازی، مشــاور اجرایی، مدیر آموزش 
و توسعه منابع انسانی، مدیر ســازماندهی و روش ها و 
مدیر پروژه سازماندهی و طبقه بندی مشاغل شرکت 

های تابعه ذوب آهن اصفهان را در کارنامه خود دارد.

تصویب افزایش سرمایه ذوب آهن اصفهان در مجمع عمومی فوق العاده

 مجمع عمومی فوق العــاده ذوب آهن اصفهان 30 
دی ماه به ریاست مهدی کوهی رئیس هیات مدیره 
ذوب آهن اصفهان، ایرج رخصتی مدیرعامل و دبیر 
مجمع، درخشنده نماینده سازمان تامین اجتماعی 
و شــرکت صدرتامیــن به عنــوان ناظــر مجمع، 
 حسین سعیدی نماینده شــرکت های صبا تامین و

فرآورده های نسوز ایران به عنوان ناظر دوم مجمع، 
احمد ســلیمی معاون مالی و اقتصادی ذوب آهن،  
نماینده ســازمان بورس و اوراق بهــادار، نماینده 
ســازمان بازرســی، بازرس قانونی و ســهامداران 
حقیقی و حقوقی در تاالر آهــن روابط عمومی این 

شرکت برگزار شد.
در این مجمع، پیشــنهاد افزایش ســرمایه شرکت 
ســهامی ذوب آهن اصفهان از محل سود انباشته، 
مورد تایید و تصویــب قرار گرفــت و بدین ترتیب 
سرمایه این شرکت از 61 هزار و 504 میلیارد ریال 

به 70  هزار و 775 میلیارد ریال افزایش یافت. 
مفاد دستور جلسه این مجمع عبارت بودند از: استماع 
گزارش هیات مدیره و گزارش بازرس قانونی شرکت 
در خصوص پیشهاد افزایش سرمایه، تصمیم گیری 
در خصوص افزایش ســرمایه و اصاح ماده مربوط به 
سرمایه شرکت در اساسنامه )ماده 5( و سایر مواردی 

که در صاحیت مجمع عمومی فوق العاده بود.
مهدی کوهی رییس هیات مدیره ذوب آهن اصفهان 
ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره شهدای کشور به 
ویژه شهدای ذوب آهن اصفهان، ایثارگران، جانبازان 
و آزادگان این مجتمع عظیم صنعتی گفت: ساخت 
و بهره برداری از ذوب آهن اصفهــان ثمره تاش و 
کوشش شبانه روزی نســلی متعهد و عاشق بود که 
آن را طی چهار ســال به سرانجام رســاندند و هم 
اکنون هر یک از این عزیزان در اقصی نقاط این مرز 

پرگهر سکاندار صنایع بزرگ فوالدی کشور هستند 
و این دانش و تجربه نسل به نسل منتقل می شود.

 این مقام مسئول تصریح کرد: با تاکید وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی برای بهبود ســاختار مالی ذوب 
آهن اصفهان و برنامه ریزی برای اجرایی شدن پروژه 
های متعدد توســعه در ذوب آهن نیاز به ســرمایه 
گذاری داریم که افزایش ســرمایه شــرکت به این 

موضوع کمک می کند.
 مهدی کوهی گفت: در ســال جاری با افزایش نرخ 
نهاده های تولید و به طور مشخص گاز و برق مواجه 
بودیم. در بودجه امســال که به مجلس ارسال شده 
50 درصد افزایش قیمت گاز برای صنعت فوالد در 
نظر گرفته شده است که هزینه تولید را افزایش می 
دهد بنابراین با اجرای پروژه های توسعه باید تولید 

محصوالت با ارزش افزوده باالتر را افزایش دهیم.
 وی افزود: ذوب آهن اصفهان با دوراندیشی، نیروگاه 
های برق را در گذشــته تاســیس کرده است و در 
بخش آب نیــز طی همکاری با شــرکت مپنا پروژه 
پســاب را در دســت احداث دارد و در بخش معدن 
نیز با حضــور در مزایده ها برای تامیــن پایدار مواد 
اولیه معادن خوبی را در اختیار گرفته است که این 
اقدامات ارزشــمند بر افزایش تولید شرکت تاثیر به 

سزایی دارند .
رییس هیات مدیــره ذوب آهن اصفهان اضافه کرد: 
طی هماهنگی با دو مجموعه شســتا و صدرتامین، 
افزایش سرمایه ذوب آهن در سه مرحله در دستور 
کار قرار گرفت که اولیــن مرحله آن امروز انجام می 
شــود و دو مرحله بعدی نیز پــس از اقدامات الزم 
اطاع رســانی می شــود تا توان مالی شرکت برای 
فعالیت در بخش های مختلــف افزایش یافته و در 
مواجهه با ریســک های مختلــف، بتواند عملکرد 

بهتری داشته باشد.
کوهی افزود: این افزایش سرمایه که اصاح ساختار 
مالی ذوب آهــن را در پــی دارد، مزایایی همچون 
معافیت مالیاتی و افزایش توان مالی شــرکت برای 
اجرای پروژه های توســعه را نیز بــه همراه خواهد 

داشت.
رئیس هیات مدیره ذوب آهن اظهار داشت: در حال 
حاضر ســهامدار عمده برای حل مشــکات ذوب 
آهن و انجام طرح های توســعه ای برای تولید بهتر، 
ارتقاء بهره وری و در نهایت برای ســود آوری جهت 
ســهامداران، همراهی و برنامه ریزی بسیار خوبی 

داشته است.
ایرج رخصتــی مدیرعامل ذوب آهــن اصفهان نیز 
اظهار داشــت: ذوب آهن اصفهان با روش کوره بلند 
فوالد تولید می کند و از یارانــه های انرژی بی بهره 
اســت و زغال ســنگ و کک را باید بــا قیمت های 
جهانی تهیه کنــد. در مجمــوع کک نقش مهمی 
در قیمت تمام شــده این شــرکت دارد که اخیراً با 
تهمیدات مختلــف مصرف آن را کاهــش داده ایم. 
همچنین برای افزایش تولید کک و تولید محصوالت 
با ارزش افزوده باال برنامــه ریزی کردیم که افزایش 
سرمایه و تقویت توان مالی شــرکت در اجرای این 

برنامه بسیار اثر گذار است.
وی افزود: ذوب آهن اصفهان در ســال های اخیر با 
مشکل تامین مواد اولیه به ویژه مواد آهن دار مواجه 
بود که برای حل آن اقدامات مختلفی انجام شــده و 
در حال انجام است. خوشــبختانه تامین روزمره به 
خوبی انجام می شود و برای تامین پایدار و بلند مدت 
نیز وارد عرصه معدن داری شــدیم و دستاوردهای 
خوبی نیز در این زمینه حاصل شــده اســت که به 

زودی اطاع رسانی می شود.

ذوب آهن اصفهان 
با روش کوره بلند 

فوالد تولید می کند 
و از یارانه های انرژی 
بی بهره است و زغال 
سنگ و کک را باید 
با قیمت های جهانی 

تهیه کند

مهلت   ارائه موضوعشمارهنوع فراخوانردیف
پیشنهاد

زمان بازگشائي 
پاكات

شناسایی تامین كنندگان داخلی 126778فرآخوان1
 -1 /11 /1401سنگ منگنز دانه بندی

19 /11 /181401 /11 /1401سه ردیف پینیون و چرخ دنده 129008مناقصه2

ساخت درام مخلوط كن و چرخ 129026مناقصه3
19 /10 /181401 /11 /1401دندانه دار

140109852 -129033مناقصه 4
ساخت دو ردیف قطعات 

مكانیكي)بوش ماندرل با سه الیه 
پوششي(

1401/ 11/ 31401/ 11/ 4

اطالعیه

همکاران گرامی؛ به منظور جلوگیری از بروز حادثه انسانی و تجهیزاتی 
 CB -1 بر اثر احتمال ســقوط قندیل های ایجاد شــده در زیر نــوار نقاله
کارگاه سرباره، جاده زیر این نوار نقاله تا اطالع ثانوی مسدود می باشد 
بنابراین از همکاران گرامی تقاضا می شــود برای رعایت اصول ایمنی از 

تردد در جاده مزبور، خودداری نمایند.
مدیریت کوره بلند شرکت

@atashkar

معاون شرکت ساخت تأکید کرد:
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رویداد

نشریه داخلی

سالم آتشکار

درخواست های شما  وپاسخ مسئولین :
همکاران با چه شــرایطی می توانند از مرخصی تحصیلی 

استفاده کنند؟
 مدیریت امور اداری: مطابق دســتورالعمل های شرکت، کارکنانی که 
مشغول تحصیل می باشند در صورت موافقت مدیر خود با ارایه گواهی 
اشتغال به تحصیل، برنامه تحصیلی ترم جاری و درخواست استفاده از 
مرخصی تحصیلی به مدیریت امور اداری می توانند از مرخصی خارج از 

نوبت استفاده نمایند.
الزم به ذکر اســت مرخصی مزبور از محل ذخیره مرخصی استحقاقی 

کسر خواهد شد.
جهت رفع مشکل سیستم گرمایشی رستوران رسالت چه 

اقداماتی انجام شده است ؟ 
مدیریت خدمات و امور اجتماعی: برای رفع عیب، هماهنگی های الزم 

انجام گرفته و در آینده نزدیک سیستم گرمایش به مدار بر می گردد.
*** تعدادی از همکاران نیز انجام موارد زیر را خواستار شدند

 ایجاد تدابیری جهت پایداری آب گرم سرویس های بهداشتی سطح 
کارخانه از جمله کارگاه اکسیژن

 تشکر و قدردانی جمعی از کارکنان از مدیریت خدمات و امور رفاهی 
در خصوص بازسازی رستوران کوره بلند 

همــکاران  از  تعــدادی 
درتماس با شماره 104 سالم 
عمومی سؤاالت  روابط  آتشکار 
خود را مطرح کردند و پاســخ 

وجیه اله جعفری معاون وزیر صمت و رییس هیات مسئوالن  به شرح زیر می باشد:
عامل ایمیــدرو در بازدید از دســتاوردهای ذوب 
آهن اصفهان در چهارمین جشــنواره و نمایشگاه 
ملی فوالد ایران گفــت: در جریان فعالیت معدنی 
این مجتمع عظیم صنعتی هســتم، رویکردهای 
بسیار خوبی در بخش معدن در ذوب آهن اصفهان 
پیگیری می شود که به تامین پایدار مواد اولیه این 

شرکت در بلند مدت منجر می گردد.
وی افزود: وزارت صمت نیز برای هرگونه همکاری 
با ذوب آهن آماده است تا مواد اولیه معدنی در این 
کارخانه به محصول نهایی مــورد نیاز بخش های 

مختلف کشور تبدیل شود.
مهنــدس ایرج رخصتــی مدیرعامــل ذوب آهن 
اصفهان نیــز ضمن ارائــه گزارش مبســوطی از 
فعالیت های معدنی شــرکت گفــت: ذوب آهن 
اصفهان با شــرکت در مزایده، پهنــه های معدنی 
خوبی را برنده شــد و فعالیت هــای معدنی را به 
صورت تخصصی تا رســیدن به تامین پایدار مواد 

اولیه دنبال می کند.
 وی افــزود: ذوب آهن اصفهان احــداث خطوط 
تولید تــا مرحله ریختــه گری شــمش بیرون از 
کارخانه را در دستور بررســی اولیه دارد و دانش و 

تجربه بیــش از نیم 
قرنــی کارخانه نیز 
پشتیبان  بزرگترین 
ورود بــه این عرصه 
است و ســبب شده 
ایــن مجتمع عظیم 
صنعتــی حدود 90 
درصــد از قطعات و 
تجهیزات مورد نیاز 
کارخانــه را بومــی 

سازی کند. 

معاون وزیر صمت تأکیدکرد:

رویکردهای ذوب آهن، تامین پایدار مواد اولیه را به دنبال دارد

ذوب آهن اصفهان 
با شرکت در مزایده، 

پهنه های معدنی 
خوبی را برنده شد

55 مورد بومی ســازی قطعات و تجهیزات مکانیکی، 
برقی و اتوماسیونی با کاهش 80 درصدی هزینه های 
ســاخت و تامین در مدیریت آگلومراسیون ذوب آهن 
اصفهان، بخشی از دستاوردهای مهم این مجتمع عظیم 
صنعتی در راســتای خودکفایی و قطع وابســتگی به 
شرکت های خارجی و جلوگیری از خروج ارز است که 
حاصل بلوغ دانش فنی در ذوب آهن اصفهان می باشد. 

محمد جواد ذبیحی با بیان مطلب فوق گفت: مدیریت 
آگلومراسیون از بخش های اصلی خط تولید ذوب آهن 
اصفهان است که با شرایط فنی برای مصرف در بخش 
کوره بلند، وظیفه تولید آگلومره مطابق ذخیره سازی 
و ارســال مواد اولیه جهت واحدهای مختلف تولیدی، 
تولید آهک پخته برای مصرف در بخش فوالدسازی و 
آگلومراسیون و تولید آهن اسفنجی جهت مصرف در 

بخش فوالدسازی و فروش را به عهده دارد . 
مدیر آگلومراسیون شــرکت با بیان این که انبار مواد 
خــام، کارگاه بونکرهای مــواد آمــاده، کارگاه پخت 

شامل چهار آگلوماشــین، کارگاه تولید آهک و واحد 
احیاء مســتقیم از جمله قســمت های این مدیریت 
است، افزود: در شــش ماهه اول سال جاری با افزایش 
10 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، یک 
میلیون و 7۲1 هزار تن آگلومره در این مدیریت تولید 

شد . 
وی به روز رسانی تابلوهای راه اندازی الکتروموتورهای 
مکنده دود آگلوماشــین های 1، ۲، 3 و ساخت تابلوی 
تحریــک الکترو موتورهــای ســنکرون مکنده های 
الکتروفیلترهــای ناحیه دیماســوس را از موارد بومی 
سازی در این مدیریت برشمرد و گفت: پروژه نوسازی 
سیســتم های کنتــرل و مانیتورینــگ مکنده های 
قدیم، ســاخت صفحات جذب غبــار الکتروفیلتر ها، 
لنت حرارتی باالی ۲00 درجه ســانتی گراد، دستگاه 
 Sinter بارگیری مواد خام شماره5، بیرینگ مرکزی
cooler، ســاخت تابلوی موتورهای حرکتی دستگاه 
کپه کــن 3، ســاخت تابلوهــای نوارنقالــه، بازوها و 

شیبرهای اشتابل 3 و ساخت تابلوهای دستگاه بارگیر 
3 بخشی از تجهیزات بومی سازی شده در این مدیریت 

می باشد.
ذبیحی، راه انــدازی کارگاه آماده ســازی مواد، راه 
اندازی کوره های شــعله پردهای آگلوماشــین ها و 
نوسازی سیستم های مانیتورینگ کارگاه پلی زیوس 
از پروژه هایی دانســت که قطعات آن ها بومی ســاز 
شد، گفت: راه اندازی غنی سازی سنگ آهن، ساخت 
آناالیزر اکسیژن، سفارش ساخت الکتروموتور مکنده 
دود آگلوماشین 4، تغییر طرح گیربکس PIV پیش 
گرم کن کوره هــای دوار، تابلوهــای حرکتی و نوار 
نقاله اشــتابل هــای I و II ، موتــور    ESP-1، موتور 
   SP-2 ، مخلوط کــن، خردکن، تابلــو ارابه انتقال، 
سیســتم اتومات نمونه گیر آناالیزر Co کارگاه پلی 
زیوس 1 و ۲، سیستم کنترل هوشــمند نرم افزاری 
تثبیت فلوی شــارژ مواد کوره پخت آگلوماشین 4، 
بهینه سازی سیستم سخت افزار کنترل آگلوماشین 

4 و سیســتم حفاظت فلوی آب خنک کاری پرابهای 
آناالیــزر O2 پلی زیــوس 1 و ۲ از ســایر قطعات و 
 تکنوژی بود که برای اجرای پروژه های این مدیریت

بومی سازی شد.

محمد جواد ذبیحی: 
صرفه جویی 80 درصدی با بومی سازی در آگلومراسیون ذوب آهن اصفهان

آرش شفیعی تأکید کرد:
برای چابکی سازمان، مسیرها را اصالح می کنیم

به مناسبت روز هوای پاک مطرح شد:
ذوب آهن اصفهان و رویکرد دانش بنیان به حفاظت از محیط زیست

در شش ماهه اول 
سال جاری با افزایش 

10 درصدی نسبت 
به مدت مشابه 

سال گذشته، یک 
میلیون و ۷21 هزار 
تن آگلومره در این 
مدیریت تولید شد

مدیران اغلب در 
مباحثی تصمیم 

گیری می کنند که 
جنبه هایی از طیف 
سیاه تا سفید در 
آن نمایان است 

بنابراین مدیران باید 
با تشخیص درست، 
تصمیم های درستی 

اتخاذ کنند

گازهای تولید شده 
در بخش های کک 

سازی وکوره بلند به 
جای رها شدن در 
محیط، در نیروگاه 
ذوب آهن اصفهان 
استفاده شده و برق 

تولید می شود

جلســه معارفه آرش شــفیعی، سرپرســت معاونت 
سرمایه های انسانی و توسعه مدیریت با حضور مهرداد 
توالییان عضو هیــات مدیره و معاون بهــره برداری، 
حمیدرضا رضائی مدیر حــوزه مدیرعامل و تعامات 
منطقه ای، مدیران و مســئولین حوزه ســرمایه های 

انسانی و توسعه مدیریت ۲6 دی ماه برگزار شد.
توالییان در این جلســه با بیان این که جلســات حوزه 
سرمایه های انسانی و توسعه مدیریت با مجموعه بهره 
برداری باید مســتمر و مبتنی بر مباحث عمیق باشد 

گفت: الزم است حوزه ســرمایه های انسانی و توسعه 
مدیریت، قوانین و دستورالعمل ها را به صورت درست و 

واضح به مجموعه بهره برداری اطاع رسانی کند.
عضو هیات مدیره شرکت با بیان این که در تصمیم های 
مدیریتی هیچگاه جنبه های صرفا سیاه و سفید وجود 
ندارد افزود: مدیران اغلب در مباحثی تصمیم گیری می 
کنند که جنبه هایی از طیف سیاه تا سفید در آن نمایان 
است بنابراین مدیران باید با تشخیص درست، تصمیم 

های درستی اتخاذ کنند.

رضائی نیز گفت: از معاون سرمایه های انسانی و توسعه 
مدیریت شرکت با کوله باری از رهیافت ها و تجربه های 
گران بها در مســئولیت های مختلــف، انتظار می رود 
مباحث مرتبط با نیروی انسانی را بیش از پیش به  روز 

رسانی و هدفمند کند.
وی افزود: معاون جدید ســرمایه های انسانی و توسعه 
مدیریت شــرکت با رویکرد مناســب، تجربه، دانش و 
ویژگی های شخصیتی که دارد برای همه همکاران در 
بخش های مختلف مقبول بوده که موجبات هم افزایی 

بیشتر را میسر خواهد ساخت.
مدیر حوزه مدیرعامل و تعامات منطقه ای شــرکت 
گفت: با توجه به شــرایط پیــش رو منابع انســانی و 
بازنشستگی تعداد کثیری از مدیران و متخصصان، بحث 
جانشین پروری در شرکت مغفول واقع شده که الزم و 
ضروری است به بحث جانشین پروری در سازمان بیشتر 

پرداخته شود.
آرش شفیعی نیز در این جلســه، حل و فصل مباحث 
مرتبط با نیروی انسانی شرکت را وظیفه حوزه سرمایه 
های انسانی و توسعه مدیریت عنوان کرد و افزود: برنامه 

ریزی و تاش می کنیم مدیران ســایر حوزه ها به ویژه 
حوزه بهره برداری با کمترین درگیری با مباحث نیروی 
انســانی و با آســودگی خاطر به امر تولید، تعمیرات و 

توسعه محصوالت بپردازند.
معاون ســرمایه های انسانی و توســعه مدیریت به روز 
رسانی و اصاح آیین نامه ها و دستورالعمل ها را موجب 
تسهیل امور سازمانی دانســت و گفت: برای چابک تر 
شدن سازمان، مســیرها را اصاح خواهیم کرد چرا که 
مسیرهای غیر ضروری باعث معطل و بعضا معلق شدن 

امور سازمانی می شود.
شفیعی تاکید کرد: تمام بخش ها، قسمت ها و مدیریت 
های حوزه سرمایه های انســانی و توسعه مدیریت به 
صورت هماهنگ و هــم افزا در جهت رفاه، آســایش و 
نشــاط کارگران و خانواده بــزرگ ذوب آهن اصفهان، 

تاش خواهند کرد.
در این جلسه مدیران و سرپرســت های حوزه سرمایه 
های انســانی و توســعه مدیریت نیز ضمن بیان نقطه 
نظرات خود بــر همدلی، هم افزایی و اتحــاد این حوزه 

تاکید کردند.

حمید حسینی مدیر بهداشت و محیط زیست ذوب آهن 
اصفهان ۲8 دی ماه در گفتگوی ویژه خبری ســیمای 
اصفهان به اقدامات زیســت محیطی و از جمله رویکرد 
دانش بنیان ایــن مجتمع عظیم صنعتــی در کنترل 

آالیندگی ها پرداخت . 
وی گفت: ذوب آهن اصفهان با مطالعات و محاسبات فنی 

و مهندسی تاسیس شده است و از 
ابتدا تمام فرایندهای آن متصل 
به تجهیزات زیست محیطی بوده 
اســت. این تجهیزات به صورت 
مداوم به روز و نوســازی شــده و 

عملکرد آن ها بهبود یافته است . 
وی افزود: ذوب آهن طی این سال 
ها در پروژه های زیست محیطی 
۲5 هزار میلیارد ریال هزینه کرده 
و با شــیوه های مختلف از جمله 
همکاری با شــرکت های دانش 

بنیان اقدامات ارزشمندی انجام داده است.  
مدیر بهداشت و محیط زیست ذوب آهن اظهار داشت: 
یکی از فرایندهای شیوه تولید فوالد به روش کوره بلند، 
تبدیل زغال ســنگ به کک اســت که اهمیت ویژه ای 
دارد. ذوب آهن برای کنتــرل آالیندگی این بخش، دو 

باتری کک ســازی خود را کف بر کرده که یکی از آن ها 
با تکنولوژی روز ساخته شد و دیگری در مرحله ساخت 
قرار دارد. همچنین این شــرکت باتری شماره 3 را نیز با 
تکنولوژی روز راه اندازی کرد که نشــان دهنده نوسازی 
کلی در این بخش است. همچنین با اجرای پروژه درب 
های فلکسیبل، آالیندگی به طور چشمگیری در بخش 
کک ســازی کنترل شــد که پروژه ای متکی بر دانش 

داخلی بود . 
وی افزود: گازهای تولید شده در بخش های کک سازی 
وکوره بلند به جای رها شدن در محیط، در نیروگاه ذوب 
آهن اصفهان استفاده شده و برق تولید می شود که باعث 
صرفه جویی در مصرف گاز و برق از شبکه سراسری می 

شود و اثرات زیست محیطی مهمی دارد . 
حسینی با اشاره به این که روز هوای پاک در سال جاری 
با شــعار »هوای پاک، حقوق عامــه و اراده ملی« همراه 
هست، یعنی همه ما برای بهبود شرایط زیست محیطی 

مسئولیت داریم، گفت: ذوب آهن اصفهان در این راستا 
ارتباط با شرکت های دانش بنیان و همچنین دانشگاه ها 
مدنظر قرار گرفته است که به تدریج شاهد نتایج خوبی 

هستیم . 
مدیر بهداشــت و محیط زیســت ذوب آهن در بخش 
دیگری از سخنان خود گفت: تغییر در تجهیزات زیست 
محیطی از جمله استفاده از الکتروفیلترها باعث شده نه 
تنها در کنترل آالیندگی نتایج بهتری حاصل شود بلکه 
در مصــرف آب نیز صرفه جویی قابــل توجهی صورت 
گرفته اســت چرا که در تجهیزات قبلی از آب استفاده 
زیادی می شد. به طور کلی ذوب آهن اصفهان در زمینه 
صرفه جویی در مصرف آب، به ویژه از طریق استفاده از 
پســاب شــهرهای اطراف اقدامات مهمی انجام داده و 
مصرف آب این شرکت که طی 10 سال اخیر 50 درصد 
کاهش یافته، با انجام پروژه های در دست اجرا 40 درصد 

دیگر هم کاهش می یابد .

پس از امضای بزرگترین تفاهم نامه بومی ســازی در جشنواره و نمایشگاه 
ملی فوالد ایران، 4 تفاهم نامه دیگر ذوب آهن اصفهان برای بومی ســازی 

نیز به امضا رسید.
در آیین اختتامیه چهارمین جشــنواره و نمایشــگاه ملی فــوالد ایران که 
بیست و دوم دی ماه در ســالن همایش های هتل المپیک تهران با حضور 
مهدی صادقی نیارکی عضو هیات عامل ایــدرو، اعضا هیات مدیره انجمن 
تولید کنندگان فوالد ایران، مدیران و مسئوالن شرکت های بزرگ فوالدی، 
معدنی و دانش بنیان ها برگزار شــد، در راســتای تکیه بر توانمندی های 
داخلی، رونق تولید در کشور و همچنین تسهیل در همکاری های فناورانه، 
ذوب آهن اصفهان چند تفاهم نامه دیگر را با شــرکت هــای دانش بنیان و 

توانمند کشور به امضا رساند.
بومی سازی شاخه شمار میلگرد با شــرکت دانش بنیان آریان پژوه، بومی 
سازی چرخ و محور لوکوموتیو روسی با شرکت پویش بازرگان، تولید روغن 
واکالین با شرکت بهتام روانکار و بومی سازی قفســه 6 کارگاه نورد 650  با 

شرکت مهندسی و پویش ساخت، تفاهم نامه هایی بودند که منعقد شدند.
شایان ذکر است بزرگترین تفاهم نامه چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی 
فوالد ایران در اولین روز این رویداد تحت عنوان تولید ســوزن ریل با صرفه 
جویی ارزی معادل 500 میلیون یورو نیــز با حضور مهندس ایرج رخصتی 

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با شرکت نیک سرام رازی منعقد شد.

امضا چهار تفاهم نامه ذوب آهن 
اصفهان برای بومی سازی

  splittor اضافه کردن
بعد از خروجی تصویر  
KVM های مربوطه 
جهت نمایش چند 
تصویر همزمان بر 
روی مانیتورهای 
بزرگ و کوچک از 
دیگر مزایای این 

طرح است

به روز رسانی سیستم اتوماسیون کارگاه آماده سازی مواد
عملیات بازسازی و به روز رسانی سیستم اتوماسیون 
و مانیتورینگ و روشــنایی اتاق فرمان OP-2  کارگاه 
آماده ســازی مواد اولیه در مدیریت آگلومراسیون با 

موفقیت اجرا شد و مورد بهره برداری قرارگرفت.
فرهاد شــریعتی سرپرســت کارگاه آماده سازی مواد 
اولیه مدیریت آگلومراسیون با اعام این خبر به تشریح 
این اقدام پرداخت و گفت: سیســتم مانیتورینگ اتاق 
فرمان OP-2 کارگاه آماده ســازی مواد اولیه به دلیل 
عدم تسلط کافی اپراتور و جانمایی غیرمناسب و بعضاً 
کابل کشــی های روی کار، مکرراً با قطعی سیســتم 
مواجه و دارای مشــکات عدیده ای بود که به همین 
دلیل اصاح و رفع این مشــکل در دســتور کار قرار 

گرفت.

وی افزود: به منظور دسترســی بهتــر و انجام کنترل 
دقیق اپراتــور به فرآیند ارســال مواد آمــاده تولید و 
نظارت بر کلیه مسیرهای بارگیری و تجهیزات کارگاه 
ضمن حفظ پیشــگیری از توقف مسیرهای بارگیری 
و مراحل ارســال مواد آماده تولیــد، اقداماتی از قبیل 
انتقال برق UPS، کابل کشــی سلکتور، ایجاد و پیش 
بینی خطوط ارتباطی تلفن و دیسپاچری، کابل انتقال 
تصویر HDMI  جهت مانیتورهای larg screen  و 
همچنین نصب پریزهای مربوطه ایــن تجهیزات در 
کمترین زمان ممکن انجام شــد و مورد بهره برداری 

قرارگرفت.
شریعتی خاطرنشان کرد: اضافه کردن splittor  بعد 
از خروجی تصویر KVMهــای مربوطه جهت نمایش 

چنــد تصویر همزمــان بر روی 
مانیتورهــای بــزرگ و کوچک 
از دیگر مزایای این طرح اســت 
و امیدواریــم با همــت و تاش 
همکاران این واحد بهره برداری 
در آینده نزدیک ایــن پروژه در 
دیگر اتــاق فرمان هــای بخش 
اجراء شود تا باعث ارتقاء و تحقق 

مدرنیزاسیون سیستم ها باشیم.
وی تأکیــد کــرد: در طــی این 
مراحل روشــنایی ســقفی این 

کارگاه به پنل های روشنایی جدید مجهز و شدت نور 
آن استاندارد شد.

شایان ذکر است؛ تاشگران شــاخه های اتوماسیون، 
برق و تکنولوژ مدیریت آگلومراســیون در اجرای این 

پروژه همکاری و مشارکتی فعال داشتند.

Rگزارش e p o r t

خبرآسمانی

عباس خطیبی معاون شــرکت 
ســاخت راه آهــن جمهــوری 
اســامی، کیفیت ریــل ملی را 
تضمین کننده توســعه خطوط 
ریلــی کشــور و توانمنــدی و 
جســارت مجموعــه ذوب آهن 
اصفهــان در ورود بــه تولید و 
تامین محصوالت راهبردی برای 

کشور ستودنی دانست. 
عباس خطیبی با بیــان این که 
تمام پروژه های ریلی کشور با ریل ملی ریل گذاری می شوند، اظهار داشت: 
به جرات می توان گفت اگــر ریل ملی نبود ســاخت پروژه های ریلی امروز 
متوقف می شد و با ریل ملی خریداری شده در 4 سال اخیر در ساخت پروژه 

های ریلی هیچ مشکلی نداشتیم .
معاون شرکت ســاخت راه آهن جمهوری اســامی گفت: همیشه مجبور 
بودیم ریل و سوزن ریل را از خارج وارد کنیم اما تحریم ها فرصتی را فراهم 
کرد تا با پشتیبانی دولت و همکاری شرکت ساخت و ذوب آهن اصفهان از 

واردات انواع ریل بی نیاز شویم.
خطیبی، تاش و جســارت کارکنان توانمند ذوب آهــن اصفهان را برای 
ورود به عرصه تولیدات ریلی ستودنی دانست و افزود: 70 هزار تن ریل ملی 
خریداری کردیم و در این 4 سال هیچگونه وارداتی نداشتیم ضمن این که 
ذوب آهن اصفهان انواع ریل مورد نیاز مترو کان شهرها را با کیفیت بسیار 
عالی و مطابق با استانداردهای سختگیرانه ملی و بین المللی تولید و تامین 

می کند.
وی با بیان این که شرکت ساخت، متولی اصلی ســاخت و توسعه راه آهن 
در کشور است، گفت: شرکت ساخت و توســعه زیربناهای حمل  و نقلی به 
استفاده از ریل ملی عاقه مند است و با وجود ذوب آهن اصفهان امکان ندارد 

توسعه حمل و نقل ریلی متوقف شود. 
خطیبی، تامین ریل از داخل کشــور را مزیت مهمی برای شــرکت ساخت 
عنوان کرد و خاطر نشان ساخت: شــرایط سخت تحریمی، کیفیت، قیمت 
مناسب و تامین به موقع ریل ملی در مقایسه با ریل وارداتی مزیتی است که 

نمی توان از آن به سادگی چشم پوشی کرد.

معاون شرکت ساخت تأکید کرد:

ریل ملی نبود پروژه های ریلی 
کشور متوقف می شد
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مســئله رفع مشــکات و حمایت از تمام بخش های 
اقتصادی و از جمله مشــکات شرکت های تولیدی و 
فوالدی وظیفه نمایندگان مجلس شــورای اسامی و 

موضوع اصلی و مطرح کمیسیون های  مربوطه است. 
محسن زنگنه نماینده مردم شهرستان تربت حیدریه، 
مــه والت و زاوه، نایــب رییس کمیســیون بودجه و 
محاسبات مجلس شــوراي اسامي ۲4 دی ماه ضمن 
بازدید از خط تولید ذوب آهن اصفهان با مهندس ایرج 

رخصتی مدیرعامل این شرکت دیدار و گفتگو کرد.  
مهندس رخصتی با اشــاره به مشــکات موجود در 
مورد تامین مواد اولیه واحدهای فوالدی در سال های 
گذشته یادآور شد: این مجتمع عظیم صنعتی اخیراً با 
انجام فعالیت های مختلف در تاش اســت که معدن 
داری کند، چرا که معدن داری، حق تولید کننده فوالد 

و صاحب خط تولید است. 
وی با اشــاره به موفقیت های اخیر ذوب آهن اصفهان 

در خرید معدن، از نمایندگان مجلس شوراي اسامي، 
پیگیــري و همــکاري الزم در جهت رفع مشــکات 
مختلف این شرکت و ســایر واحدهای فوالدی کشور 

را خواستار شد . 
نماینده مردم شهرســتان تربت حیدریــه گفت: نگاه 
مجلس، رفع موانع تولید و تــاش برای جهش تولید 
و رونق آن اســت و بودجه های الزم نیز در این زمینه 

اختصاص می یابد. 
وی به تشریح اســتعدادها و قابلیت های منطقه شرق 
کشــور و به ویژه شهرســتان تربت حیدریه در زمینه 
معادن ســنگ آهن، آب، خطوط ریلی، نیروی انسانی 
و غیره پرداخــت و از ذوب آهن اصفهان درخواســت 
نمود که در فعالیت های صنعتــی با منطقه همکاري 

و مساعدت نماید. 
زنگنه همچنین در گفتگو با خبرنگار هفته نامه آتشکار 
گفت: با توانمندی هــای فنی و تولیــدی ذوب آهن 

اصفهان به ویژه در امر تولید انواع محصوالت فوالدی 
و ریل ملی آشنا شدم. 

وی ضمن ابراز امیــدواری برای بهره بــرداری هرچه 
ســریع تر ذوب آهن اصفهان از معادن شــرق کشور 
افزود: تمام تاش خــود را برای تامین مــواد اولیه و 

رفع موانع تولید در این شــرکت به کار خواهم گرفت 
و از مدیرعامــل این شــرکت برای حضور در جلســه 
کمیســیون بودجه دعوت شــده تا با حضــور در این 
کمیسیون، خواسته ها و پیام ذوب آهن را در مجلس 

شورای اسامی بیان نماید. 

در بازدید نماینده مجلس شورای اسالمی از ذوب آهن اصفهان عنوان شد:

 تامین مواد اولیه با معدن داری حق تولید کنندگان فوالدی است

نشریه داخلی

3
حدیث هفته

 امام علی: 
بدترین مردم کسی است که در جســتجوی عیب مردم باشد، در حالی 

که از عیوب خویش غافل است.

تولید ریل در ایران 
بسیار الزم و حیاتی 
بود و باعث افتخار 
است که شرکت 
بزرگ ذوب آهن 

موفق شد این کار را 
انجام دهد

نگاه مجلس، رفع 
موانع تولید و تالش 
برای جهش تولید 
و رونق آن است و 
بودجه های الزم 
نیز در این زمینه 
اختصاص می یابد

ذوب آهن اصفهان 
امروز توانایی طراحی 
و ساخت کوره بلند و 
تجهیزات وابسته آن 

را دارد

بررسی های الزم و 
هزینه ای بالغ بر 150 
هزار یورو، آناالیزر 
مناسب انتخاب، 
تامین و نصب شد

زمانی که سالمتی 
انسان با مخاطره 

مواجه شود، بخش 
های مختلف دچار 

آسیب می شوند

R e p o r t
گزارش

سید محســن واعظی فر و یعقوب وحیدکیا مدیران 
عامل سازمان های قطار شــهری اصفهان و تبریز به 
همراه جمعی از مدیران این ســازمان ها ۲6 دی ماه 

با حضور در ذوب آهــن اصفهان با مدیران 
این شــرکت در خصــوص تامیــن ریل 

خطوط قطار شهری گفتگو کردند. 
مســئولین ســازمان های قطار شــهری 
اصفهان و تبریز همچنین از خط تولید، از 
جمله کارگاه نــورد 650 محل تولید ریل 

ملی بازدید کردند . 
در این بازدید که مهــرداد توالییان عضو 
هیات مدیره و معاون بهــره برداری، محمد 
امین یوسف زاده مدیر مهندسی نورد، محمد 
صدری مدیر کیفیت فراگیــر و محمدرضا 
کجباف مدیــر بازاریابی و فــروش داخلی 
ذوب آهن اصفهان حضور داشــتند، بازدید 
کنندگان در جریان چگونگی مراحل تولید ریل ملی و 

تحویل محصوالت ریلی به متقاضیان قرار گرفتند. 

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان در این بازدید 
ضمن تشــریح مراحل تولید ریل ملی در این شرکت 
یادآور شد: ریل درخواستی سازمان ها و شرکت های 
قطار شهری کانشهرهای کشور به میزان تناژ تعیین 
شــده در زمان مقرر تولید و با 5 سال گارانتی تحویل 

می گردد. 
وی افزود: در حالی که تمام محصوالت این شــرکت 
طبق استانداردهای مختلف ملی و بین المللی تولید 
می گردد، ریل ملی با دقت بیشتر و انجام تست های 
موجود در تمــام فرایند تولید آن با باالترین ســطح 

کیفیت و استانداردهای بین المللی تولید می شود. 
مدیرعامل سازمان قطار شــهری اصفهان در گفتگو با 
خبرنگار هفته نامه آتشکار گفت: اصفهان، توسعه خط1 
و ایجاد خط ۲ قطار شــهری را در دست اجرا دارد و ریل 

مورد نیاز خود را از ذوب آهن اصفهان تهیه می کند. 

وی افزود: تولیــد ریل در ایران بســیار الزم و حیاتی 
بود و باعث افتخار اســت که شــرکت بــزرگ ذوب 
آهن موفق شــد این کار را انجام دهد. ما در گذشــته 
ایــن محصــول را وارد مــی کردیم ولــی در مرحله 
 جدید این نیاز خــود را از ذوب آهــن اصفهان تامین 

می کنیم. 
وحیدکیا مدیرعامل قطار شهری تبریز نیز در گفتگو با 
خبرنگار هفته نامه آتشکار گفت: برای ساخت، توسعه 
و تکمیل قطار شــهری تبریز با توجه به کیفیت ریل 
ذوب آهن و منویــات مقام معظم رهبــری مبنی بر 
اســتفاده از تولیدات داخل، استفاده از ریل ملی ذوب 

آهن اصفهان در دستور کار قرار گرفت. 
شایان ذکر است پیش از این ذوب آهن اصفهان، ریل 
قطار شــهری کانشهرهای مختلف کشــور از جمله 

تهران، مشهد و اصفهان را تامین نموده  است . 

مدیــر کوره بلند شــرکت گفــت: همــواره دغدغه 
تجهیزات را در این بخش داریم چرا که می بایســت 
به صورت مداوم، ســرویس و نگهداری شوند و گاه با 
توجه به میزان فرســودگی قطعه را تعویض کنیم. از 
سوی دیگر محدودیت ناشی از تحریم، مسایل مالی و 
مشکات ورود و خروج کاال باعث شده که ما نتوانیم 
بعضی از قطعات را وارد کنیم امــا تاش کردیم این 

چالش ها را به فرصت تبدیل کنیم .
همایــون صمیمی افزود: از ســیزده ســال پیش در 
همان آغاز کار کوره 3، شــروع به شناسایی قطعات 
پیچیــده این کــوره بلنــد نمودیــم و نکاتی چون 
فرسودگی قطعه و این که کدام قطعه زودتر فرسوده 
می شــود مورد بررســی قرار گرفت به همین دلیل 
کمیته بومی ســازی تشــکیل شــده که به طراحی 

قطعات و شناسایی شرکت هایی که قادر به همکاری 
با ما بودند پرداخته اســت. امروز بــا افتخار قطعات 
زیادی را بومی ســازی کرده و برنامه وســیعی برای 
آینده داریم که این برنامه در سال گذشته در حد 90 

درصد اجرا شده است.
مدیر کوره بلند شــرکت اظهار داشــت: ذوب آهن 
اصفهان امــروز توانایی طراحی و ســاخت کوره بلند 
و تجهیزات وابســته آن را دارد. این شرکت 50 سال 
ســابقه فوالدســازی دارد و در این مدت توانســته، 
قطعات زیادی را در ایران تولید کند و تعمیرات های 
اساســی درجه 1 ، ۲ و 3 زیادی هم انجام داده است. 
مجموع ایــن عوامل به تجربه کارکنان این شــرکت 

بسیار کمک کرده است. 
وی با بیان این که در سال گذشته بیش از ۲0 قطعه 

و تجهیــز راهبــردی در این مدیریت بومی ســازی 
شده است، گفت: کمپنســاتورهای کوره بلند شماره 
۲، کمپنســاتورهای متنوع کائوپرهــای کوره بلند 
3، ساخت شــوت باردهی سیســتم BLT کوره بلند 
۲ و 3، ســاخت فورم های دو جداره مسی با پوشش 
ســرامیکی، از مواردی است که طی ســال گذشته 

بومی سازی شده است. 
مدیر کوره بلند شــرکت افزود: دریچــه های هوای 
گرم کائوپر های کوره بلند شــماره 3 و بومی سازی 
تجهیزاتی مانند طراحی و ساخت سایلنسر اسنورت 
کوره بلند شــماره۲، سیســتم محرک دریچه های 
 U2-500 ســاخت گیربکس هــای ،LSV و MCG
نوار نقاله های RKD کوره بلند شــماره۲ و ســاخت 
گیربکس های UAH-630 نوار نقاله های KD کوره 

بلند شماره۲ نیز موارد بومی ســازی هستند که در 
سال جاری در دســت اقدام می باشند و تا پایان سال 

به نتیجه خواهند رسید.

در بازدید مدیران عامل سازمان های قطار شهری اصفهان و تبریز:
ریل ذوب آهن اصفهان با 5 سال گارانتی به تبریز می رسد

مدیر امور فنی و برنامه ریزی تولید ذوب آهن اصفهان :

خلق فرصت های جدید برای 
شرکت با توسعه و تجاری سازی 

محصول

همایون صمیمی:
چالش های کوره بلند ذوب آهن با بومی سازی به فرصت تبدیل شده است

بهره برداری از آناالیزرهای دود کش های نیروگاه هاربین و کوره نورد350

انسان سالم، رشد و تعالی خود و بهره وری جامعه را رقم می زند 

با همت و تــاش کارکنان و مســئولین مهندســی 
اتوماسیون و ارتباطات شرکت، کنترل گازهای آالینده 
محیط زیست با پایش مستمر و انجام تمهیدات الزم 
جهت کاهش میزان انتشــار آن ها که یکی از الزامات 

مراکز صنعتی از طرف ســازمان محیط زیســت بوده 
انجام گرفت.

مســعود اتحاد توکل، مدیر مهندســی اتوماسیون و 
ارتباطات شــرکت با بیــان این مطلب، افــزود: برای 
سنجش و کنترل آالیندگی دودکش های دو نقطه از 
کارخانه )بویلرهای نیروگاه هاربین و کوره نورد 350( 
که فاقد آناالیزر و یا آناالیزر مســتعمل بودند، پس از 
بررســی های الزم و هزینه ای بالغ بر 150 هزار یورو، 
آناالیزر مناســب انتخاب، تامین و نصب شد و در مدار 

بهره برداری قرار گرفت.
وی گفت: با توجه به حجم زیــاد گاز مورد احتراق در 
بویلرهای 8 و9 نیروگاه حرارتی )هاربین( و بر اســاس 
نرم های استاندارد، تصمیم گرفته شد آناالیزر مناسب 

بر روی دودکش بویلرهای مذکور تامین و نصب شود.
اتحادتوکل افزود: براساس دستورالعمل، برای نیروگاه 
 CO ، NOx، SO2 ،O2ها الزم اســت مقدار گازهای

در دود خروجی بویلرها و همچنین دبی، فشار و دمای 
دود خروجی اندازی گیری و مــورد پایش لحظه ای و 
مستمر قرار گیرد و امکان کنترل نسبت سوخت و هوا 
جهت احتراق کامل فراهم شــود که بــا این اقدام این 

شرایط فراهم شد.
مدیر مهندسی اتوماســیون و ارتباطات شرکت گفت: 
همچنین با توجه به اســتهاک آناالیزر نصب شــده 
بر روی دودکش کــوره نورد 350 و گذشــت حدود 
18سال از کارکرد مستمر و نبود پشتیبانی های فنی 
سخت افزاری و نرم افزاری مناسب و همچنین نیاز به 
تعمیرات و نگهداری خاص آن، یک دستگاه آناالیزر با 
 CO ،NOx ، SO2،O2قابلیت اندازه گیــری گازهای
در دود خروجی دودکش کوره نورد 350 نصب گردید.

وی یادآور شــد: آناالیزرهای خریداری شده از روش 
پرتو لیزری جهت اندازه گیری گاز در دود استفاده می 
کند که از به روزترین روش های انــدازه گیری بوده و 

ضمن دارا بودن دقت اندازه گیری باال، هزینه تعمیرات 
و نگهداری کمتری دارند ضمــن این که جهت نصب 
آناالیزرهای فوق دو دســتگاه کانکس مخصوص نیز 

ساخته و در محل دودکش ها نصب شد.
قابل ذکر اســت؛ ســیگنال های خروجی آناالیزر هم 
اکنون به پورتال شرکت ارســال و قابل مشاهده بوده 
که در آینده نزدیک با تهیــه پایانه ارتباطی، اطاعات 
یاد شده به سازمان محیط زیست نیز به صورت برخط 

ارسال خواهدشد.
شایان ذکر اســت؛ همکاران سرپرســتی اتوماسیون 
کارگاه ها، اتوماســیون نیروگاه ها، اتوماسیون بخش 
نورد و مدیریت های بهداشــت و محیط زیست، تولید 
و توزیع برق، مهندســی نورد، امور فنی بهره برداری، 
سفارشات، خرید تجهیزات، خرید خارجی در اجرای 

این پروژه ها همکاری و مشارکتی فعال داشتند.
سعید صابری- خبرنگار افتخاری

سرمایه ارزشــمند "ســامتی" در هر جامعه ای به 
عنوان پیش شرط »توســعه پایدار« ذکر می شود که 
در این میان بانــوان به عنوان محور اصلی ســامت 
خانــواده و در مقیاس بزرگتر جامعــه، نقش کلیدی 
دارنــد بنابراین اطاع رســانی تخصصــی و در کنار 
آن فرهنگ ســازی برای این گروه از جامعه همواره 
مورد توجه سیاســت گذاران قرار دارد. در این راستا 
ســمینار آموزشی ســامت جســم بانوان شاغل و 
نقش آن در بنیان خانــواده، با حضور مرتضی صفوی 
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، پروانه صانعی 
استادیار دانشگاه، فرناز شهدادیان دکترای تخصصی 
تغذیه از اعضــای دانشــکده تغذیه دانشــگاه علوم 
پزشــکی اصفهان،حمید حســینی مدیر بهداشت و 
محیط زیست شرکت به همراه استقبال خوب بانوان 
شاغل در شرکت، بیست و پنجم دی ماه در تاالر آهن 

برگزار شد. 
 حمید حسینی مدیر بهداشت و محیط زیست ذوب 
آهن اصفهان ضمن تبریک میاد حضرت فاطمه زهرا 
)س( و روز بزرگداشــت مقام زن و همچنین بیست و 
سوم دی ماه ســالروز انعقاد تفاهم نامه تاسیس ذوب 
آهن اصفهان گفت : ســمینارهای آموزشی متعددی 
را برای کارکنان در بخش های مختلف شرکت برنامه 
ریزی نمودیم که شــیوع ویروس کرونــا اجرای این 
برنامه ها را با تاخیر مواجه ســاخت اما تاش داریم با 
رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی و به منظور اطاع 
رســانی تخصصی به کارکنان و بر اساس نیازسنجی 
ها، سمینارهای آموزشــی به صورت مستمر برگزار 

شود.  
وی افزود: بانوان در ســامت همه اعضــای خانواده 
نقش کلیدی دارند. برنامه ریزی برای سبک زندگی 

ســالم و تغذیه مناســب 
همــواره از دغدغــه های 
بانوان اســت تــا بتوانند 
خانواده ای ســالم، شاد و 

موفق داشته باشند. 
مدیر بهداشــت و محیط 
زیســت تصریح کــرد: در 
بُعد اجتماعــی نیز تعداد 
روزهایــی که یــک فرد 
سالم مشغول به کار است، 
خودش و جامعــه از ثمره 
این اشتغال بهره مند می 

شوند اما زمانی که ســامتی انسان با مخاطره مواجه 
شود، بخش های مختلف دچار آسیب می شوند.  

در این ســمینار پروانــه صانعی، فرناز شــهدادیان، 

مرتضی صفوی از اســاتید دانشــگاه علوم پزشــکی 
اصفهان در خصــوص تاثیر تغذیه بر زندگی ســالم، 
نقش تغذیه در پیشــگیری و درمــان بیماری های 

متابولیک و پوکی استخوان سخنرانی کردند.

Rگزارش e p o r t

یکم بهمن ماه، زاد روزحکیم ابوالقاسم فردوسی
حکیم ابوالقاسم فردوســی )319 تا 397 هجری خورشیدی( در دامنه 
توس خراســان دیده به جهان گشود و همانجا درگذشــت و به خاک 
سپرده شد. او چکامه ســرا و رزم نامه سرایی ایرانی بود که شاهنامه را از 

نوشتار به سروده درآورد و به نوعی زبان فارسی را زندگی دوباره بخشید.
یکم رجب ؛ والدت حضرت امام محمد باقر)ع( مبارک باد

اول ماه رجب سال 57 هجری، در شــهر مدینه، فرزندی متولد شد که 
مادرش فاطمه دختر امام حســن)ع( و پدرش امام سجاد)ع( بود. از این 
جهت، نخســتین امامی بود که هم از نظر پدر و هم از نظر مادر، فاطمی 
و علوی بود. چند سال از زندگی خود را همراه جد بزرگوار خویش، امام 
حسین)ع( سپری کرد و در واقعه کربا، چهار سال و در هنگام وفات پدر 
بزرگوارش، 39 سال داشــت. مدت امامت آن حضرت هجده سال و در 
ایام امامت خویش با ولید بن عبدالملک، ســلیمان بن عبدالملک، عمر 

بن عبدالعزیز، یزید بن عبدالملک و هشام بن عبدالملک هم عصر بود. 
4 بهمن ماه) 24 ژانویه(؛ روز جهانی آموزش

روز جهانی آموزش یک روز بزرگداشــت بین المللی ساالنه است که در 
۲4 ژانویه برگزار می شــود و به آموزش اختصاص دارد. در 3 دســامبر 
۲018، مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ای را تصویب کرد 
که در آن روز ۲4 ژانویه را به عنوان روز جهانی آموزش به منظور تجلیل 

از نقش آموزش در ایجاد صلح جهانی و توسعه پایدار اعام کرد.
3 رجب؛ شهادت امام علي النقي)ع( تسلیت باد

امام علي بن محمد)ع(، معروف به هادي و نقي که دهمین امام شیعیان 
اســت، در ســوم رجب و به قولي در ۲5 جمادي اآلخر، در ســامرا به 
شهادت رســید. امام علي النقي)ع(، از ذي قعده سال ۲۲0 قمري، که 
پدر بزرگوارش حضرت امام محمد تقــي)ع(، معروف به جواداالئمه)ع( 
به شــهادت رســید، مقام منیع امامت را بر عهده گرفت.گفتني است، 
هنگامي که امام هادي)ع( مقام امامت را بر عهده گرفت، از عمر شریفش 
بیش از هشت سال و پنج ماه نگذشته بود و وي به مانند پدر ارجمندش 

در سنین کودکي به این مقام عظیم نایل آمد. 
26 ژانویه)6 بهمن ماه( ؛ روز جهاني گمرک

آیین گرامیداشت ۲6 ژانویه)6 بهمن ماه( به عنوان روز جهاني گمرک هر 
ساله توسط سازمان جهانی گمرک و کشورهای عضو برگزار  می شود. 

توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری بین کشورها با هدف تأمین نیازهای 
مصرف کنندگان، ایجاد زمینه و شرایط مناســب برای افزایش تولید، 
دستیابی به پیشــرفت های صنعتی و کشــاورزی و در نهایت به دست 
آوردن نرخ رشــد اقتصادی باالتــر از اهداف و برنامه هــای مهم دولت 
هاســت، و با توجه به ظهور فناوری های جدید و گســترش ارتباطات 
بین المللی، یکی از راه های تحقق عوامل فوق، افزایش تعامل و توسعه 

همکاری های گمرکی در سطوح مختلف منطقه ای و جهانی است.

محسن ســلطانی گفت: توسعه 
محصول جدید یکی از استراتژی 
هایی است که با اجرای آن شرکت 
می کوشد از طریق توسعه، بهبود یا 
اصاح محصوالت کنونی بر میزان 
فروش خود بیفزاید و فرصت های 

جدیدی را برای خود خلق نماید.
مدیر امور فنی و برنامه ریزی تولید 
شرکت گفت: توســعه و تجاری 

ســازی موفق محصوالت جدید، یکی از عوامل اساســی در کسب مزیت 
رقابتی برای هر شرکت است. به دلیل ایجاد تغییرات سریع در وضعیت رقبا، 
تکنولوژی و تمایات مشتریان، شرکت ها نمی توانند همواره به محصوالت 
موجود خود تکیه کنند زیرا مشــتریان در جستجوی محصوالت جدیدتر 
و پیشرفته بوده و شرکت ها ناچارند جوابگوی نیازها، سلیقه ها و انتظارات 
مشتریان باشد، به همین دلیل هر شرکت به برنامه توسعه محصول جدید 

نیاز دارد.
وی افزود: از ســوی دیگر، توســعه محصول جدید یکی از استراتژی هایی 
است که در اجرای آن شرکت می کوشــد از طریق توسعه، بهبود یا اصاح 
محصوالت کنونی بر میزان فروش خود بیفزایــد و فرصت های جدیدی را 

برای خود خلق نماید.
مدیر امور فنی و برنامه ریزی تولید شرکت گفت: ذوب آهن اصفهان همزمان 
با ارتقاء مستمر کیفیت محصوالت تولیدی خود، با در نظر گرفتن نیازهای 
بازار و مشــتری، ضمن اخذ گواهینامه ها و استانداردهای مختلف و حضور 
در بازارهای جهانی با هدف تکمیل سبد محصوالت تولیدی خود و پاسخ به 
نیازهای بازار، در سال های مختلف اقدام به تولید انواع محصوالت ساختمانی 

و صنعتی جدید نموده است.
سلطانی با بیان این که فرآیند توسعه محصول جدید در شرکت ذوب آهن 
اصفهان دارای مراحل مختلفی است که مطابق دستورالعمل های اجرایی 
موجود، رویه کیفیت QP10.1 به عنوان یک رویه کیفیت مجزا انجام می 
شود، تأکید کرد: هدف از تدوین رویه QP10.1 بیان روش های قابل اعمال 
در مراحل مختلف فرآیند طراحی و تولیــد محصوالت جدید در واحدهای 
تولیدی حوزه بهره برداری اســت. مشــخصه محصول جدید در رویه فوق 
عبارت است از محصولی که تاکنون در شرکت و یا در کارگاه مورد نظر تولید 

نشده یا هنوز به مرحله نهایی طراحی و تولید انبوه نرسیده است. 
مدیر امور فنی و برنامه ریزی تولید شــرکت، ورودی های فرآیند توســعه 
محصول جدید را شــامل مشخصات محصول، اســتانداردهای محصول، 
دســتورالعمل های اجرایی و خروجی های آن طرح، عنــوان کرد و گفت: 
ذوب آهن اصفهان با توجه به سابقه و میزان تولید محصوالت فوالدی، جهت 
افزایش مزیت رقابتی خود، توسعه محصول جدید را مطابق با استراتژی های 
سازمان، در دستور کار قرار داده است. تولید محصوالت جدید مطابق رویه 
فوق و دستورالعمل های مرتبط، از ارائه ایده تا تجاری کردن محصول همگی 
با اتکا به توان داخلی شرکت و ایجاد ساز و کارهای بین مدیریتی و همکاری 

بخش های مختلف شرکت صورت می گیرد. 

مناسبت های هفته
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بر بال لک لک ها

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

گرامی شان به شرح ذیل است:

تولدت مبارک

تیم بســکتبال ذوب آهن اصفهان با نتیجه 89  بر 81 ارتدکس اردن را مغلوب 
کرد.

 تیم بسکتبال باشگاه ذوب آهن اصفهان در ســومین هفته از رقابت های لیگ 
غرب آسیا، ۲۲ دی ماه در ســالن بسکتبال مجموعه ورزشــی آزادی تهران 

میزبان تیم مدعی ارتدکس اردن بود.
بلندقامتــان آهنیــن در جدالی نفس گیر یکــی از قدرتمندتریــن تیم های 
غرب آســیا را با نتیجه 89-81 شکســت دادند تا بار دیگر نام پرافتخارترین 
تیم بســکتبال ایران و خانواده بزرگ ورزش ذوب آهن را در قاره کهن، بلند و 

پرآوازه تر نمایند.

شــرکت های برتــر از نظــر ارزش 
معامــات در بــورس منطقــه ای 
اصفهان در هفته گذشــته مشخص 

شدند.
ذوب آهــن اصفهــان، صنــدوق 
ایران خودرو،  افرا،  ســرمایه گذاری 
پاالیش نفت تهران و بانک ملت پنج 
شــرکت برتر از نظر ارزش معامات 

در بورس منطقه ای اصفهان بودند.
بر پایه گزارش بورس منطقه اصفهان، یک هزار و 30 میلیون سهم به ارزش 

پنج هزار و 63۲ میلیارد ریال در هفته گذشته در این بورس معامله شد.
پس از ذوب آهن اصفهان که برترین شــرکت در بازار بــورس اصفهان بود 
صندوق سرمایه گذاری افرا، ایران خودرو، پاالیش نفت تهران و بانک ملت از 
نظر ارزش معامات  در این بازار بورس به ترتیب در مکان های دوم تا پنجم 

قرار گرقتند.

شــنیده ها حاکی از این اســت که 
هافبــک نیــم فصل نخســت نفت 
مســجد ســلیمان برای پیوستن به 
ذوب آهــن اصفهان مذاکــره کرده 

است.
سامان نریمان جهان، هافبک سابق 
تیم هــای تراکتــور و پرســپولیس 
که نیم فصــل نخســت را در جمع 
بازیکنان نفت مسجد سلیمان حضور 

داشــت، چندی پیش به صورت توافقی از این تیم جدا شد تا نیم فصل دوم را 
در تیم دیگری سپری کند.

در این راســتا خبر رســید این بازیکن طی مذاکراتی که با باشگاه ذوب آهن 
داشــت به توافق نهایی رســید و با عقد قراردادی به مدت ۲ ســال به جمع 
شاگردان مهدی تارتار خواهد پیوســت تا اولین خرید زمستانی گاندوها لقب 

بگیرد.
نریمان جهان ابتدای فصل هم یکی از گزینه های ذوب آهن بود ولی در نهایت 
با این باشگاه به توافق نرســیده بود تا پیوستنش به جمع سبزپوشان اصفهانی 

یک نیم فصل به تعویق بیافتد.

سرمربی تیم بســکتبال ذوب آهن گفت: این برد را 
مدیون تاش مضاعف بازیکنانم هستم. شاهد تاش 
آن ها هســتم و می بینم که چقدر از خودشان مایه 

می گذارند.
فرزاد کوهیان پــس از پیروزی در ســومین دیدار 
آســیایی مقابل تیم ارتدوکس اردن، اظهار کرد: در 
طول بازی به دلیل فشــار زیادی که روی بازیکنان 
هست نوساناتی داشتیم، ولی در مجموع از بازیکنانم 
راضی هستم. زیرا شاهد تاش آن ها هستم و می بینم 

که چقدر از خودشان مایه می گذارند.
وی افزود: نمی دانم به چــه علت میزبانی به اصفهان 

داده نمی شــود، اما باید قبل از هر چیــز از هواداران 
عزیزی که بــا طی کردن صدها کیلومتــر به تهران 
آمدند و در همه حال مشوق و حامی ما هستند تشکر 

 کنم.
کوهیان خاطر نشــان کــرد: تعدادی فیلــم از تیم 
ارتدکس دیده بودیم و به خوبی آن ها را آنالیز کردیم، 
اما بدون تردید برد این بازی را مدیون تاش مضاعف 

بازیکنانم هستم.
وی در پایان یادآور شــد: این پیروزی بــه هواداران 
باشــگاه و هزاران کارگــر زحمت کــش کارخانه 

ذوب آهن تعلق دارد.

دروازه بان تیم فوتبــال ذوب آهن اصفهان در بازی 
های پیش رو قادر خواهد بــود تیمش را همراهی 

کند.
حبیب فرعباســی دروازه بان اصلی تیــم فوتبال 
ذوب آهن اصفهان در چند بــازی قبلی تیمش به 
دلیل مصدومیت حضور نداشــت و عدم حضورش 

در میدان به چشم آمد.
اما آســیب دیدگی  این بازیکن برطرف شده است 
و در حــال حاضــر در تمرینات ذوبی ها شــرکت 

می کند. با این اوصاف او در بــازی های پیش رو با 
صاحدید کادر فنی می تواند شــاگردان تارتار را 

همراهی کند.
براســاس این گزارش، کادر پزشکی ذوب آهن در 
تاش است تا سجاد عاشــوری مهاجم گاندوها را 
به بازی های هفته های آینده برساند، این در حالی 
اســت که صادق صادقی هافبک ذوبی ها به دلیل 
اخراج در بازی قبلــی نمی تواند تیمش را در هفته 

شانزدهم همراهی کند.

تیــم دو و میدانــی ذوب آهــن عنــوان قهرمانی 
رقابت های داخل سالن قهرمانی باشگاه های کشور 

را از آن خود کرد.
در جریان این رقابت ها که طــی روزهای ۲۲ و ۲3 
دی مــاه در مجموعه آفتاب انقــاب تهران برگزار 
شــد دونده های ذوب آهن بر ســکوی نخست این 
مســابقات ایســتادند و جام قهرمانی را باالی سر 

بردند.
 در بخــش مردان این مســابقات کــه در آن ۲00 
ورزشکار در قالب 8 تیم به مصاف یکدیگر رفتند تیم 
ذوب آهن اصفهان به عنوان قهرمانی دست پیدا کرد 
و تیم های پلیمر خلیج فارس خرم آباد و نفت تهران 

به ترتیب دوم و سوم شدند.
 در روز اول مســابقات، حمیدرضــا کیــا از تیــم

اصفهان  آهــن  ذوب 
در پــرش ســه گام 
بــا پرشــی معــادل 
16.41متر موفق شد 
رکورد ملــی این ماده 
را کــه با حــد نصاب 
16.35متر در اختیار 
دریســاوی  میــاد 
بــود بهبود ببخشــد 
و به حــد نصاب های 
تعیین شــده توسط 
و  فدراسیـــــون دو 

میدانی برای اعزام به قهرمانی آسیا دست پیدا کند.
شایان ذکر است؛ ســجاد مرادی قهرمان پرافتخار 

اسبق المپیک و میثم شــیران به ترتیب سرمربی و 
سرپرست تیم ذوب آهن در این دوره از رقابت ها را 

به عهده داشتند.

زیرســویه های جدیــد XBB و BQ.1 یکی از 
زیرمجموعه های پیشــرفت کــرده اومیکرون 
هســتند. کرونای جدیــد XBB عائم مشــابه 
دیگر زیرســویه ها قبلی خود را دارد، از دســت 
دادن حــس بویایی یا چشــایی بــا امیکرون و 
زیرســویه های آن در مقایســه با دلتا حدود 80 
درصد کمتر اســت. از این جهت که زیر ســویه 
XBB  از خانواده اومیکرون می باشد ممکن است 
عائم آن مانند امیکرون باشد. شایع ترین عائم 
احتمالی ابتا به زیرســویه جدید XBB عبارت 
است از؛ آبریزش بینی، سردرد، ضعف و بی حالی 
متوسط یا شدید، تهوع و اســتفراغ، معده درد، 

عطسه، گلو درد شدید.
 استفاده از ماسک یکی از بهترین روش های 
پیشگیری است؛ هنوز هــم استفاده از ماسک 
یکی از مهــم ترین اقدامات پیشــگیرانه ابتا به 

کروناســت. در این میان افرادی 
هستند که دیگر ماسک زدن را 
ضــروری نمی داننــد و بــدون 
ماسک در مکان های خطرآفرین 
تــردد می کنند. بایــد گفت که 
هنوز کرونا تمام نشده و استفاده 
از ماســک، الزمه جلوگیری از 
موج جدید کرونا، شــیوع پیک 
هشــتم و قطع زنجیــره کرونا 
هــای  ماســک  از  می باشــد. 

باکیفیت پزشکی استفاده کنید.
 فاصله گذاری اجتماعی را 
رعایت کنید؛ تنها راه قطع زنجیره و مهار پیک 
کرونا رعایت فاصله گذاری اجتماعی است. حتی 
االمکان از حضور در محیط های بســته و شلوغ 
خــودداری نمایید و در صورت حضــور حتماً از 
ماســک اســتفاده نمایید. تهویه مطبوع هوا در 
محیط های سربســته از دیگر اقدامــات مهم و 

ضروری است.
 واکسیناســیون خود را تکمیل کنید؛ 
افرادی که حداقل دو دوز واکســن کرونا دریافت 
کرده اند به نســبت افرادی که واکســن تزریق 
نکرده اند کمتر به کووید 19 مبتا شده اند و یا در 
صورت ابتا نیز به نوع خفیف آن دچار شــده اند. 
همچنین مرگ و میر ناشــی از کرونــا در افراد 
واکسینه به طور محسوسی کمتر است. در کشور 
ایران مانند دیگر کشــورهای جهان بیشتر مردم 

یک یا دو دوز واکسن کرونا تزریق کرده اند و به آن 
اکتفا نموده اند؛ اما حال که خبرها ناشی از وقوع 
پیک جدید و موج جدید کرونا به میان اســت، 
سازمان جهانی بهداشت و مسئولین بهداشتی بر 
تزریــق دوز ســوم و دوز چهارم تاکیــد زیادی 

کرده اند.
 شستشوی مکرر دست ها را فراموش 
نکنید؛ در هر بار شستشو قانون ۲0ثانیه حداقل 
زمان شستشو را رعایت کنید و روش شستشوی 
صحیح دســت ها را مرور کنیــد. در صورت در 
دســترس نبــودن آب و صابــون از الکل جهت 
ضدعفونی استفاده کنید. یادآور می شود استفاده 
از الکل جایگزین شستشــو دست ها نمی شود و 
برای از بین بردن آلودگی های واضح حتما از آب 

و صابون استفاده نمایید.
 از انتشار ذرات عطسه و سرفه خود در 
محیط جلوگیری کنید؛ در هنگام عطســه و 
سرفه از دســتمال کاغذی و یا گودی آرنج خم 
شده استفاده کنید و دستمال استفاده شده را در 

سطل زباله بیاندازید.
 اســتراحت کنید؛ در صورتی که عائمی 
دارید که از عائم مربوط به کرونا خوانده شده، در 
اولین قدم خــود را قرنطینه کرده و اســتراحت 
نمائید. بهتر است پس از گذشت یک یا دو روز از 
شروع عائم نسبت به انجام تســت PCR اقدام 

نمایید.
مدیریت بهداشت و محیط زیست 

محمدرضا اکبری بازیکن ارزشــمند تیم بسکتبال 
ذوب آهن اصفهــان در ارتبــاط با دیــدار تیم های 
ذوب آهن اصفهان و ارتدکس اردن اظهار داشت: این 
دوره از رقابت های لیگ بسکتبال غرب آسیا یکی از 
سخت ترین مســابقات ادوار این لیگ در سال های 

اخیر می باشد.
وی افزود: اکثر تیم های حاضر در این مسابقات با بهره 
گرفتن از بودجه های نجومــی و بازیکنان خارجی 

برای کسب بهترین نتیجه ممکن به میدان آمده اند.
کاپیتان تیم بسکتبال ذوب آهن در ادامه گفت: دیدار 
ما در مقابل تیم ارتدکــس اردن که یکی از تیم های 
برخوردار غرب آسیا و از مدعیان کسب عنوان و سکو 

می باشد دیداری ســخت و نفس گیر بود که با تاش 
و غیرت همه اعضای تیم و تدبیر و هدایت کادر فنی 
توانستیم با ارائه یک بازی تماشــایی بر این حریف 

سرسخت غلبه نماییم و پیروز میدان باشیم.
وی تصریح نمود: جا دارد از زحمات هواداران که در 
همه شــرایط آب  وهوایی و با وجود همه مشکات 
همواره پشتیبان و مشــوق ما بودند تشکر و تقدیر 
نمایم و به نمایندگی از همــه اعضا تیم این پیروزی 
را به دســتان زحمت کش کارگران شریف کارخانه 
ذوب آهن که پشــتوانه های اصلــی و عامل گردش 
چرخ صنعت و ورزش در میهنمان می باشند تقدیم 

می نمایم. 

این برد را به کارگران شریف کارخانه ذوب آهن تقدیم می کنم

مدیون تالش مضاعف بازیکنان هستم 

بازگشت فرعباسی به چارچوب دروازه ذوب آهن

ذوب آهن قهرمان دو و میدانی داخل سالن ایران شد

تسلیت

همکاران گرامی آقایان: 
علیرضا نجفی، مجتبی حقیقت، عبدا... اسماعیلی، 

سعادت نصرالهی، جواد رضایی، حسین منافی، حامد 
محموداوی، محمدتقی باقری، محمود مختاری

با تاسف، مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده محترمتان 
صمیمانه تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای 
آن مرحومین رحمت و مغفرت واسعه و برای شما و خانواده 
محترمتان صبوری و شکیبایی مسئلت می نماییم. خداوند 

قرین رحمتشان فرماید .

روابط عمومی شرکت

آسمانی

آسمانی

آموزش

خبر

TPM

اصول اجراي نگهداري و تعمیرات 
بهره ور جامع  در راستاي حفظ 

دارایي هاي فیزیکي 
رکن هفتم: TPM اداري

بعــد از رکــن هــای قبلــی TPM مــي تــوان بــه ســراغ رکــن 
و  وري  بهــره  افزایــش  هــدف  رفــت.  اداري   TPM یعنــي  هفتــم 
اســت. تحلیــل فعالیــت هــاي مدیریتــي و ســتادي   کارایــي در 
فعالیت ها، افزایش سطح اتوماســیون کارهاي اداري از مهم ترین فعالیت ها 

در این رکن است.
  TPM اداري داراي 12اتالف اصلي به شرح زیر است:

1- اتاف هاي عملکــردي ۲- اتاف هزینــه ها در کارهایــي نظیر خرید، 
فروش، بازاریابــي، مالي 3- ضعف هاي ارتباطي 4- زمــان هاي بیکاري 5- 
زمان هاي ابتدایي آغاز کار 6- عدم دقت کافــي 7- خرابي تجهیزات اداري 
8- خرابي وســایل ارتباطي نظیر خطوط تلفن 9- زمان هاي تلف شده براي 
اســتخراج اطاعات از بایگاني ها 10-عدم وجود راهنماي بایگاني و ذخایر 

11- شکایات مشتري از پشتیباني 1۲- خریدهاي اضطراري
 TPM اداري را چگونه آغاز کنیم

باید کمیته هایي تشکیل شــده و مقام ارشــد هر واحد به عنوان رییس آن 
کمیته انتخاب شــود. کلیه افراد بایــد در قالب کمیته، بــه برنامه اصلي و 

هماهنگ کننده TPM مرتبط شوند.
1- اهداء جایزه و تقدیــر از واحدهاي برتر در زمینه TPM ۲- شناســایي 
نوع اتاف در هر فعالیت و کارایي آن ها 3- شناســایي حــدود بهبود در هر 
فعالیت 4- جمع آوري اطاعات 5- کمک به حل مشــکات در همان حوزه 
6- نمایش و تبلیغ نتایج حاصل در فعالیت هاي موفق 7- گســترش فعالیت 

ها و مشارکت کلیه کارکنان
TPM  اداري و منافع آن: 

1- مشــارکت کلیه کارکنان بــراي بهبود فعالیتهایشــان در پشــتیباني 
تولید و تمرکز بر روي بهبود کارایي شــرکت ۲- بــه کارگیري بهتر محیط 
کار 3- کاهش دوبــاره کاري ها 4- کاهش میزان انبــارش کلیه قطعات 5- 
کاهش هزینه هــاي اداري 6- کاهش هزینه هاي انبــار 7- کاهش پرونده 
ها 8- کاهش هزینه هاي ســربار 9- افزایش بهره وري کارهاي پشــتیباني 
10- کاهش خرابي تجهیزات اداري 11- کاهش شــکایات مشــتري 1۲- 
کاهش هزینه هاي اضطراري 13- کاهش نفر ساعت واحد ها 14- تمیزي و 

دلچسب شدن محیط کار
مدیریت برنامه ریزي و مهندسي صنایع

خبر

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

کنید.

تاریخ تولدنام فرزند محل كار نام و نام خانوادگي شاغل 

1401/08/04بارانمهندسی پروژه هامحمد مهدی محقق

1401/09/24نازنینآزمایشگاه مركزیمهدی طاهری

1401/10/03الینااتوماسیونحسین معظم

1401/10/01نسترنفوالدسازیاكبر مقتدائی

1401/10/11آدیناتولید و توزیع برقرضا هادی

1401/10/04آرمینآبرسانیمهرداد اكبری

1401/10/10شاهانكک سازییاسر الوندی

1401/10/04امیر علیفوالدسازیرضا پریشانی

1401/10/18رستافوالدسازیحسین عابدی

1401/10/18یكتافوالدسازیحسین عابدی

1401/10/13یاسینانبار محصولیحیی علی عسكریان

1401/10/16سامینآزمایشگاه مركزیمهدی صفاری

پیوندآسمانی
پیوند مهرورزان

ازدواج و تشکیل خانواده، فصلی نو و سبز در  زندگی انسان است. 
این پیوند نیکو را بــه همکاران گرانقــدر ذو ب آهنی که اخیراً 
ازدواج کرد ه اند و اسامی آنها در پی می آید، تبریک گفته، برای 
این عزیزان آرزوی زندگی سعادتمند، فرزندان نیکو و سامتی 

در سایه اهل بیت)ع( و آقا ا مام زمان)عج( آرزومندیم.

تاریخ ازدواجمحل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1401/11/15فوالدسازیمحمود كوهستانی

هشدار موج جدید کرونا در ایران

Hسالمت e a l t h

درخشش  بلند قامتان ذوب آهن در 
رقابت های آسیایی ذوب آهن برترین شرکت در بورس 

منطقه ای اصفهان

سامان نریمان جهان در راه ذوب آهن 
اصفهان


