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سخن اول
رهبر معظم انقالب)مدظله العالی(:

رعایت اقتضائات کار فرهنگی، 
تبلیغی همیشگی است
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صرفه جویی های ارزی 
و ریالی با اعتماد

به توانمندی های داخلی

ذوب آهن اصفهان برای 
تامین مواد اولیه اقدامات 

خوبی داشته است

تأکید بر برگزاری باشکوه 
برنامه های دهه مبارک 

فجر در ذوب آهن اصفهان

حمایت از صاحبان ایده و 
سازندگان داخلي در

ذوب آهن اصفهان
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 ارزیابی مراقبتی ســاالنه آزمایشــگاه مرکزی بــر مبنای الزامات اســتاندارد ایران
 ایزو آی ای سی 17025، 21 دی ماه با حضور تیم ارزیابان مرکز ملی تایید صالحیت ایران 

با موفقیت انجام شد.

تمدید    گواهینامه تایید صالحیت آزمایشگاه 
مرکزی شرکت

رهبر معظم انقاب اســامی در دیدار رئیــس و جمعی از 
مدیران سازمان تبلیغات اســامی و حوزه هنری، گفتند: 
دســتگاه ها و عناصر فرهنگی، تبلیغی بایــد کامًا مراقب 
باشند که حرف خدا در هیچ شرایطی زمین نماند و در این 

زمینه نباید از جنجال و هوچی گری و اتهامات ترسید.
رهبر انقاب اسامی تأکید کردند: با تولید فکر نو، فرآوری 
آن ها و تبدیلشــان به محصوالت فاخِر دارای بسته بندی 

خوب، در این بازار پرمشتری فعال شوید.
ایشان گفتند: سازمان تبلیغات و حوزه هنری در عرصه های 
مختلف، کار خوب زیاد کرده اند اما نه به اندازه عمر حدوداً 

چهل سال خود، بنابراین باید کار و تاش را مضاعف کرد.
اهمیت دادن به نیروی انسانی زبده به عنوان محور اساسی 
مجموعه های فرهنگــی، حفظ نیروهای خوب ســازمان 
تبلیغات در همه رشــته ها،  مراقبت از نیروها و مواظبت در 
زمینه آفات برون سپاری کارهای فرهنگی، تبلیغاتی، چهار 

نکته دیگر رهبر انقاب در این دیدار بود.
رهبر انقاب افزودند: البته اگر وضع اقتصاد و زندگی مردم 
بهتر شود شادابی و خشنودی آن ها تا حدودی تأمین می 
شــود اما جدا از این مســئله هم می توان با مشارکت خود 

مردم، کارهای متنوع، شیرین و سرزنده ای انجام داد.
ایشان گفتند: در کل کشــور به اتحاد کلمه و همدلی نیاز 
داریم چه برســد به مجموعه های انقابی کــه باید کامًا 
از افتادن در دام نحله های گوناگــون فکری و جناح گرایی 

پرهیز کنند.
خودداری از کارهای صرفاً ویترینی و شــکلی، و مراقبت از 
تولید آثار خنثی و بــدون جهت گیری صحیح توصیه های 
دیگر رهبر انقاب به رئیس و تعدادی از مدیران ســازمان 

تبلیغات اسامی و حوزه هنری بود.
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نوسازی ماشین چدن ریزی شماره دو کوره بلند ذوب آهن اصفهان
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

)) فراخوان فروش  (( 
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

روابط عمومی شركت

تولید ریل ملی، پایان وابستگی و آغاز خودکفایی

با اعتماد به ذوب آهن اصفهــان، ریل ملی در داخل 
کشــور تولید شــد و تولید آن از مــرز 90 هزار تن 
گذشت تا نه بزرگی به وابستگی گفته شود. با تولید 
ریل ملی، پایان وابســتگی و آغاز خودکفایی  را در 

کشور شاهد بودیم.
با نگاهی به حوادث حمل و نقــل در ایران و جهان، 
متوجه می شویم که حمل و نقل ریلی ایمن ترین و 
شاید جذاب ترین روش  برای جا به جایی بار و مسافر 
اســت، به همین دلیل با اســتقبال قابل توجهی رو 
به رو می شــود. از آنجا که برای استفاده از راه آهن، 
به زیر ســاخت های آن نیاز داریم، ساخت و توسعه 
خطوط ریلی در صدر این مهم قــرار دارد. اما از آنجا 
که قطار با واگن هایــش روی ریل حرکت می کند، 
ریل با کیفیت و قابل اعتمــاد اهمیت ویژه ای دارد. 
با وجود آن که سال هاســت در زمینه معادن سنگ 
آهن و کارخانه های بزرگ فوالدسازی، جایگاه قبل 
توجهی داریم، اما بــا واردات نیاز کشــور به ریل را 

تامین می کردیم. 
ســاخت ریل به اندازه ای اهمیــت دارد که در بین 
کشــورهای خاورمیانه تولیدکننده ریل ندارد، اما 
برخی کشــورهای اروپایی، آمریکا، روسیه، چین، 
ژاپن، ترکیه و هند، اقدام به تولیــد ریل می کنند، 
این در حالی است که توانمندی ایران از بسیاری از 
این کشورها باالتر است. نکته جالب توجه اینجاست 
که وقتی ایران توان ساخت بســیاری از تجهیزات 
حســاس، پیچیده و دقیق را دارد، ناتوانی در تولید 
ریل نه تنها تعجب برانگیز بلکه ســوال برانگیز بوده 

است.
استفاده از ظرفیت خطوط ریلی به اندازه ای اهمیت 
دارد که امروزه 14268 کیلومتــر خطوط ریلی در 
حال بهره بــرداری، 6312 کیلومتــر خطوط ریلی 

در دســت مطالعه و 3216 کیلومتــر خطرط ریلی 
در دست اجرا اســت. این در حالی اســت که بنابر 
محاسبات وزارت راه و شهرســازی، برای دستیابی 
به اهداف سند چشم انداز 20 ســاله، باید تا 1404 
طول شــبکه ریلی بــه 25 هزار کیلومتــر افزایش 
یابد. رسیدن به این چشــم انداز، هزینه سنگینی به 
اقتصاد کشور تحمیل می کند، زیرا توسعه خطوط 
ریلی هزینه های زیادی در حوزه راه ســازی شامل 
ساخت پل، تونل سازی، زیرسازی و مواردی از این 
دست است. اما تهیه ریل بخش بزرگی از چشم انداز 
را درگیر کرده به نوعی که رسیدن به این چشم انداز 
 چندین میلیارد دالر بــرای خرید ریل خار جی نیاز 

دارد.
نیاز به ریل برای احداث خطوط جدید، بهســازی، 
بازســازی و دوخطه کــردن خطوط آهن کشــور 
بسیار زیاد است که از طریق واردات ریل بخصوص 
 از فرانســه و اتریش بــا هزینه بــاالی ارزی صورت

می گرفت. 
معــاون بهره بــرداری ذوب آهن اصفهــان درباره 
تاریخچه تولیــد ریل در ذوب آهــن اصفهان گفت: 
جرقه تولید ریل از ســال 13۷2 در ذوب آهن زده و 
ترکیبی از تجربه و تعهد باعث شد تا موفق به تولید 
ریل استاندارد شویم و این محصول راهی بازار شود. 

مهرداد توالییــان ادامه داد: برای تولیــد انواع ریل، 
راه بسیار دشــواری را طی کردیم و امروز بر اساس 
اســتاندارد، تلرانس این محصول میکرونی اســت 
و صادرات ایــن محصول می تواند بــرای ذوب آهن 
درآمد ارزی خوبی به همراه داشــته و بخش زیادی 
از مشــکات این واحد تولیدی را برطرف کند.وی 
تصریح کرد: به محض تأمین نیاز داخل و در صورت 

نبود متقاضی به سراغ صادرات خواهیم رفت.

یکی از جدی ترین اشــکاالتی که علیه تولید ملی 
صورت می گیرد، مانع تراشــی هایی اســت که در 
نتیجه به خطر افتادن منافع ناشــی از واردات برای 
عده ای خــاص صورت مــی گیرد، اتفاقــی که در 
مورد تولید ریل ملی نیز شــاهد بودیم. اما با وجود 
مانع تراشــی های دو شــرکت مصرف کننــده ریل 
کشور، ریل ذوب آهن که استاندارهای الزم را پاس 
کرده بود، مورد اســتفاده قرار گرفــت و اولین ریل 
ذوب آهن در راه آهن میانه - بســتان آباد نصب شد 
و ســپس در محورهای میانه- اردبیــل، همدان- 
سنندج، چابهار- زاهدان و رشــت- کاسپین نیز از 
ریل های تولیدی ذوب آهن اصفهان اســتفاده شد. 
اما این پایان کار نبود و عملیات ریل گذاری راه آهن 
چابهار - زاهــدان با اســتفاده از ریل ملــی تولید 
 شــده در کارخانه ذوب آهن اصفهان نیــز اجرایی

 شد.
اعتمادی که به ذوب آهن و خریــد ریل ملی تولید 
این شرکت شد، اعتماد به نفس کارکنان ذوب آهن 
را باال برد و خبر موفقیت در تولیــد انبوه ریل زبانه 
سوزن، دلیل محکمی برای تصمیم گیرندگانی شد 
که به ذوب آهن اصفهان اعتماد کرده بودند، اتفاقی 
که باعث شــد ایران به جمع چهار تولید کننده ریل 
زبانه ســوزن جهان بپیوندد. تولید ریل زبانه سوزن 
که مصارف گســترده ای در صنعت ریلی کشــور 
دارد، پس از تولید ریل های درون و برون شــهری 
در دســتور کار شــرکت قرار گرفــت و طراحی و 
ساخت غلتک های آن سه ماه طول کشید که توسط 
کارشناسان این شرکت با توجه به نیاز کشور انجام 
شد. تولید این محصول سخت تر از تولید ریل های 
دیگر اســت و چون هیچ محور تقارنی ندارد، تولید 
آن پیچیدگی ها و حساســیت های خاصی به دنبال 
داشــت. ریل ســوزن به صورت عمده جهت تغییر 
مسیر قطار استفاده می شود و پیش از این تأمین آن 
کامًا وابسته به خارج بود و لذا تولید آن یک موفقیت 
بزرگ برای کشور است که توسعه حمل و نقل ریلی 
کشور را تسهیل می کند. مصرف ریل زبانه سوزن در 
کشور حدود 2 هزار تن اســت که همین مقدار هم 
جهت تعویض سوزن های قدیمی مورد نیاز خواهد 

بود.
تاکنون ذوب آهن اصفهان بیش از 90 هزار تن ریل 
معادل ۷50 کیلومتر خط ریل راه آهن را تولید و به 
شرکت های ریلی از جمله شرکت ساخت و توسعه 
زیربناهای حمل و نقل کشــور، شــرکت راه آهن 
جمهوری اسامی ایران، مترو کانشهر های تهران، 
اصفهان، مشهد و... تحویل داده و مورد بهره برداری 

قرار گرفته است. 

ساخت ریل به 
اندازه ای اهمیت 
دارد که در بین 

کشورهای خاورمیانه 
تولیدکننده ریل 
ندارد، اما برخی 

کشورهای اروپایی، 
آمریکا، روسیه، 

چین، ژاپن، ترکیه و 
هند، اقدام به تولید 
ریل می کنند، این 
در حالی است که 
توانمندی ایران 
از بسیاری از این 

کشورها باالتر است

@atashkar

مهندس رخصتی در کنگره بین المللی تحول، تعالی و توسعه فوالد و معدن:

والدت حضرت علی )ع( و روز پدر
دهه مبارک فجر

مهلت ارائه موضوعشمارهنوع فراخوانردیف
پیشنهاد

زمان بازگشائی 
پاكات

26 /11 /251401 /11 /1401سه ردیف تیغه قیچی140104517مناقصه1

26 /11 /251401 /11 /1401پنج ردیف تیغه قیچی140104520مناقصه2

12 /11 /111401 /11 /1401ساخت دو ردیف كاست رولبرینگ قلطك129099مناقصه3

19 /11 /181401 /11 /1401ساخت پوسته گیربكس14015321مناقصه4

19 /11 /181401 /11 /1401خرید 15 ردیف شبكه سرند140105279مناقصه5

26 /11 /251401 /11 /1401ساخت اجزای گیربكس 140010453مناقصه6

2-109728 مناقصه7
خرید ماهی و كنسرو ماهی مورد نیاز 

رستوران های شركت سهامی ذوب آهن 
اصفهان

1401/ 11/ 171401/ 11/ 18

بازسازی تعداد 12 دستگاه برج خنك 128982مناقصه8
3 12/0 /021401 /12 /1401كننده از پمپ خانه های  1 و 2

خرید 8 ردیف بالك، شین و پایه  140004256مناقصه9
26 /11 /251401 /11 /1401نگهدارنده شین فوالد سازی

خرید 160 مجموعه قطعه رام جهت 129140مناقصه10
    -19 /11 /1401درب های باتری شماره 2 كك سازی

 خرید 160 مجموعه قطعه سپری جهت 129152مناقصه11
 -19 /11 /1401درب های باتری شماره 2 كك سازی

میزان عرضه)تن(شرح محصولشماره
حداقل تناژ قابل 
پیشنهاد برای 
هرخریدار)تن(

مهلت ارائه 
پیشنهاد

تاریخ تقریبی 
شروع تحویل

ساعت 14 تاریخ 1500500آهک انبار شمالی1401-60
   1401/ 12/ 091402/ 4/ 1

آهک بک فیلتر 1401-61
BOT صفر میلیمتر

ساعت 10 800200
15 /12 /1401تاریخ30 /11 /1401   

ساعت 10 تاریخ 1000200اكسیژن مایع1401-62
   1401/ 11/ 81401/ 11/ 22

سایر موارد :
1-شركت هیچگونه تعهدی در قبال آنالیز و كیفیت محصول ندارد.

 2- خریــداران در صــورت تمایــل بــه خریــد، قیمــت پیشــنهادی خــود را  مهــر و امضــا شــده بــه آدرس ایمیــل
toa@EsfahanSteel.ir ارسال نمایند. پیشنهادهای رسیده به غیر از شرایط مذكور )مهلت ارسال پس از تاریخ فوق، 

ارسال به صورت غیر ایمیلی، عدم مهر و امضاء فرم یا اطالعات ناقص در فرم( مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.
3- متقاضیان جهت طرح هرگونه پرســش یا راهنمایی با شمـــــــاره تلفن ثابت 2 و03136240031 داخلی 255 آقای خلیل 

مقدم  )همراه  09131135107 (  در ساعات و روزهای اداری ساعت  9 الی 15 تماس حاصل فرمایید.
• شركت سهامی ذوب آهن اصفهان در رد یا قبول هریک یا كلیه پیشنهادها مختار است 

مبارک باد
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شماره  1361 2E v e n t
رویداد

نشریه داخلی

سالم آتشکار

درخواست های شما  وپاسخ مسئولین :
نحوه استفاده از مطب ها و کلینیك هاي دندانپزشکي غیر 

طرف قرارداد به چه صورت می باشد ؟ 
  مدیریت خدمات مالی و بیمه: همکاران پس اخذ خدمات دندانپزشکي، 
صورتحســاب و مدارك را  پس از تایید توســط یکي از دندانپزشکان 
معتمد به شــرکت بیمه دانا ارائه نمایند، ضمنا ریــز خدمات و هزینه 
دریافت شده توسط پزشک معالج صرفاً در دفترچه درماني ثبت و با درج 
تاریخ و مهر دندانپزشک به شرکت بیمه دانا ارائه مي شود. فرانشیز سهم 
بیمه شده خدمات دندانپزشکي به جز ارتودنسي و ایمپلنت برای کلیه 

بیمه شدگان معادل 30 درصد تعرفه  ذوب آهن می باشد.  
آیا در شهرســتان های نجف آباد و زرین شــهر کلینیك 

دندانپزشکی طرف قرارداد وجود دارد ؟ 
 مدیریت خدمات مالی و بیمــه: کلینیک مهرگان نجــف آباد واقع در 
خیابان امام خمینی شرقی، کوچه شــهید منتظری و کلینیک ماهان 
 زرین شــهر در چهار راه شــهرداری جزء کلینیک های طرف قرارداد 

می باشد.
ضوابط پرداخت نسخه عینك طبـی توســط بیمه تکمیل 

درمان دانا چیست؟
مدیریت خدمات بیمه و مالی: بیمه شدگان پس از خرید عینک و قبل 
از تحویل مدارك آن به نمایندگی بیمه دانا می بایست، به یکی از مراکز 
تائید عینک )اپتومتریســت معتمد( مراجعه و نســبت به تائید فاکتور 
مدارك مورد نیاز ازجمله اصل دســتور پزشک متخصص یا کارشناس 
اپتومتریست، اصل فاکتور خرید عینک، عینک خریداری شده، پرینت 
نمره چشــم  عینک و شــخص اســتفاده کننده اقدام نمایند و سپس 

مدارك تأیید شده را به نمایندگی بیمه دانا تحویل دهند.
*** تعدادی از همکاران نیز انجام مورد زیر را خواستار شده اند .

- برنامه ریزی جهت انعقاد قرارداد با کلینیــک های تخصصی صدرا و 
پارسیان اصفهان  

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

مسئوالن  به شرح زیر می باشد:

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت: مســیر تحول و 
تعالی در صنعت فوالد از معبر شناخت دقیق مشکات 
و حل آن ها می گذرد. به همین خاطر باید مشــکات 
احصاء شــود تا با تحول به وجود آمده شــاهد تعالی 

باشیم.
اولین کنگره بین المللی تحول، تعالی و توسعه زنجیره 

ارزش فوالد با رویکرد تولید ارزش آفرین با به کارگیری 
فناوری های نوین نسل چهارم صنعت 4 بهمن ماه در 

مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.
مهندس ایرج رخصتی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان به 
عنوان سخنران افتتاحیه این کنگره، گفت: ذوب آهن 
اصفهان در تاریخ فوالد کشور اثرگذار بوده و به همین 
خاطر معتقد است در رفع نقایص آن نیز باید پیش  قدم 

باشد.
وی گفت: مســیر تحول و تعالی در صنعــت فوالد از 
معبر شناخت دقیق مشــکات و حل آن  ها می گذرد. 
به همین خاطر باید مشــکات احصاء شود تا با تحول 
به وجود آمده شاهد تعالی باشیم. حوزه مواد اولیه در 
صنعت فوالد کشور بسیار تأثیرگذار است که شاه  بیت 

آن سنگ آهن است.
مهندس رخصتی افــزود: 12 هزار مجــوز در زمینه 
اکتشــاف معادن در سراســر کشــور صادر شده که 
حدود ۷هزار معدن فعال است که در مجموع 5درصد 

مساحت کشور را پوشش می دهد.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان ادامه داد: متوسط عمق 
اکتشاف در کشــورهای پیشــرفته تا 250 متر، برای 
کشــورهای دنیا تا 80 متر و در کشــور ما کمتر از 10 
متر است همچنین مدت راه اندازی معدن در کشور ما 
حدود ۷ سال اســت که یعنی این مقدار از زمان طول 

می کشد تا در نهایت یک معدن به محصول برسد.
وی خاطر نشــان کرد: در کشــور پهنه های سواحل 
دریایی بسیاری وجود دارد ولی ظرفیت های مورد نیاز 
برای استفاده از کشــتی های پانوماکس، اندی ماکس 
وجود ندارد. به این معنا که تأسیســات و تجهیزات در 
کشور ما نیاز به تحول و اصاح دارد. این درحالی است 
که در دنیا کشــتی های 400هزارتنی در حال فعالیت 
بوده و به خاطر سرشکن شدن هزینه ها، کرایه حمل  و 

نقل به طور قابل توجهی کاهش می یابد.
مهندس رخصتی تصریح کرد: ظرفیت خوبی در کشور 
در زمینه حمل  و نقل ریلی وجود دارد که البته دارای 

ایراداتی است. اســتان یزد امروز به هاب ریلی صنعت 
کشور تبدیل شــده و از ظرفیت های خوبی برخوردار 
اســت. در مجموع به دالیــل مختلف نظیــر پدافند 
غیرعامل، ســهولت حمل  و نقل و کاهش هزینه جا به 
جایی، این صنعت بزرگ کشــور باید پیشــرفت  های 

زیادی را در سال  های آینده شاهد باشد.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان تأکیــد کرد: ۷5 درصد 
ظرفیت تولید فوالد در دنیا به روش کوره  بلند است و 
این در کشور ما دقیقاً برعکس است. مزیت انرژی باعث 
شده تا صنعت کشور به ســمت کوره قوس برود. البته 
کوره بلند نیز فوالد خــوب و تمیزی را تولید می کند و 
به همین خاطر باید در مورد کوره  بلند اطاعات کافی 

را داشته باشند.
الزم به ذکر اســت؛ این کنگــره در قالــب دو پنل با 
موضوعات فلســفه توســعه، نقش راه جهش اقتصاد، 
صنعت فوالد و معدن و چگونگی ورود به فناوری های 

نوین نسل چهارم صنعت برگزار شد.

مهندس رخصتی در کنگره بین المللی تحول، تعالی و توسعه فوالد و معدن:

ضرورت توسعه زیرساخت های کشور برای پیشرفت در صنعت فوالد

مسیر تحول و تعالی 
در صنعت فوالد از 

معبر شناخت دقیق 
مشکالت و حل
آن  ها می گذرد

تعمیرات اساسی ماشین چدن ریزی شــماره دو کوره 
بلند ذوب آهن اصفهان بر اساس برنامه زمان بندی از 26 

آذرماه تا 22 دی ماه با موفقیت انجام شد. 
محمدرضا یزدان پناه مدیر نگهداری وتعمیرات و کارگاه 
های ســاخت در خصوص این تعمیــرات گفت: در این 
تعمیرات حجم زیادی از اسکلت فلزی کارگاه، به دلیل 

پوسیدگی باال تعویض شد 
و با توجه به حجم فعالیت 
هــا و گســتردگی کار 
می تــوان از آن به عنوان 
ریومپینگ ماشین چدن 

ریزی شماره 2 یاد کرد.
وی افــزود: درخواســت 
ساخت کلیه قطعات مورد 
نیاز این تعمیرات از حدود 
8ماه قبل به این مهندسی 
ارسال شــد و جهت تهیه 
گراف و ساخت به موقع آن 

ها، برنامه ریزی شد.
محمود شفیعی معاون برنامه ریزی و تعمیر تجهیزات 
مکانیک مهندسی نت، گفت: تقســیم فعالیت ها بین 
کارگاه تعمیر تجهیزات و سایر پیمانکاران مهندسی نت 
با رعایت تقدم و تأخرهای فنی و ایمنی مورد بررسی قرار 
گرفته و کلیه فعالیت های مکانیک و انرژی پیش بینی 

شده با بهترین کیفیت و بدون هیچگونه مشکل ایمنی به 
اتمام رسید.

سعید مصلح مدیر تعمیرات و نوسازی راه و ساختمان 
نیز گفت: احجام این تعمیرات مطابــق با برنامه ریزی 
قبلی در مجموع با اختصاص 9 شــیفت از  19 شیفت 
شــامل 250 متر مربع مونتــاژ و دمونتــاژ ورق های 
فایبر گاس، 5000 دســی متر مکعــب گروت ریزی 
فونداســیون های ریل دوش های چدن ریزی، 45 متر 
مربع قالب بندی چوبی، 250 عدد سوراخ کاری در بتن، 
250 عدد کاشت بولت، 8000 کیلوگرم آرماتوربندی، 
30 متر مکعب تخریب بتن مســلح، 1200 متر مکعب 
داربســت بندی، ۷00 متر مربع ســند باست و رنگ 
آمیزی قطعــات، 30 متر مکعب بتن ریــزی و 2000 

کیلوگرم جوشکاری و برشکاری بود. 
محسن عسکری معاون تجهیزات مکانیک و سرپرست 
تعمیرات کوره بلند گفت: در ریومپینگ ماشین چدن 
ریزی شــماره دو، در مجموع حدود 160 تن قطعات و 

تجهیزات مونتاژ و دمونتاژ شد.

حشــمت اله جعفری نسب سرپرســت کارگاه تعمیر 
تجهیزات نیز گفت: با تدوین گراف اجرایی و جلســات 
بالینی متعدد و علیرغم برودت شــدید هوا و شــرایط 
نامســاعد جوی، تمامی فعالیت ها بدون تعطیلی و به 
 صورت ســه شــیفت برنامه ریزی و در زمان مقرر اجرا 

شد.
شهرام گلی معاون تولید کوره بلند، اظهار داشت: ماشین 
های چدن ریزی یک و دو طی سال های متمادی تولید 
داشتند که تعمیرات آن ها بســیار ضروری بود تا از این 

طریق مازاد تولید به شمش تبدیل شود. 
مصطفی منصوری فورمن مکانیک بخش کوره بلند نیز 
گفت: در این تعمیرات حدود 5500 عدد قطعه از جمله 
قالب ها، رولیک، زنجیر، جوی های متحرك و ثابت و... 

تعویض شد. 
محمدحسن کتانی فورمن کارگاه چدن ریزی نیز گفت: 
تغییر طرح قالب های ماشــین چدن ریــزی به صورت 
شمش دو تکه نیز در کنار این تعمیرات انجام شد که سطح 
کیفی ریخته گری شــمش های چدن را باال خواهد برد.

نوسازی ماشین چدن ریزی شماره دو کوره بلند ذوب آهن اصفهان

مدیر امور مهندسی های بهره برداری شرکت تأکید کرد: 
حمایت از صاحبان ایده و سازندگان داخلي در ذوب آهن اصفهان

ماشین های چدن 
ریزی یك و دو طی 
سال های متمادی 
تولید داشتند که 
تعمیرات آن ها 

بسیار ضروری بود 
تا از این طریق مازاد 

تولید به شمش 
تبدیل شود

ذوب آهن بیش از 
85 درصد از قطعات 
و تجهیزات مکانیکی 
را بومی سازی کرده 

است

قیمت گاز طبیعی 
مصرفی زنجیره 

فوالد کشور از سنگ 
آهن تا محصوالت 

فوالدی در سال 1401 
و با احتساب نرخ 5 
هزار تومانی خوراک 
معادل 23,۹ همت 

)0,84 میلیارد دالر( 
بوده است

مدیر امور مهندسی های بهره برداری شرکت در گفتگو 
با خبرنگار ما به تشریح تجهیزات و قطعات بومی سازی 
شــده در ذوب آهن اصفهان پرداخــت و گفت: با وجود 
کارگاه های ســاخت و تولید در کارخانه و اســتفاده از 
تجارب و خدمات شرکت های تابعه، ذوب آهن بیش از 
85 درصد از قطعات و تجهیزات مکانیکی را بومی سازی 

کرده است. 
مهدی نصیری افزود: بومی ســازی، طراحی، ســاخت 
و نصب درب های فلکســیبل باتری های کک سازی و 
دریچه کشویی پاتیل فوالد در ذوب آهن اصفهان، نماد 
خود باوری در شرایط تحریم اســت و ایران را در جمع 
معدود کشورهای برخوردار دنیا از این تکنولوژی قرار داد. 
وی با بیان این که در ذوب آهن اصفهان، بومی سازی به 
عنوان یک فرآیند مستمر پیگیری می شود، تأکید کرد:  
طراحی و ساخت شل فلزی دودکش کائوپر کوره شماره 

2 به همراه نســوز کاری با توان و دانش داخلی کارکنان 
شرکت برای اولین بار به ارتفاع ۷0 متر، طراحی، ساخت 
و نصب درب های فلکســیبل باتری شماره3 ، بازسازی 
برج های خنک کننده ایستگاه ریخته گری شماره 5 و 
بازسازی دیگ اوتیلیزاتور کنورتور شماره 2 تجهیزاتی 

بوده که در ذوب آهن اصفهان بومی سازی شد.
نصیری، طراحی، ساخت و نصب دریچه کشویی فوالد 
130 تنی، ســاخت مکانیزم دریچه کشویی تاندیش و 
بومی سازی نســوز بدنه کوره بلند شماره یک را از دیگر 
اقدامات بومی ســازی در شــرکت عنوان کرد و گفت: 
طراحی، ســاخت و نصب کوره الکتریکــی، طراحی و 
ساخت پروانه EGF آگلوماشین شماره 4، اجرای پروژه 
وان سرباره کوره بلند شــماره 3، ساخت ستاره خردکن 
آگلوماشینهای شماره 1، 2، 3 و 4، ساخت فورم هوای دم 
دو جداره کوره بلند 2 و 3، طراحی و ساخت مکانیزم تمیز 

کننده رام های سلول باتری کک سازی، بازسازی دیگ 
های بخار نیروگاه حرارتی، ساخت تلشکی و آویز گردان 
جرثقیل های کارگاه شمش و ساخت تجهیزات روتاری 
والوهای سیستم های تصفیه غبار از دیگر مواردی بود که 

در سال های اخیر بومی سازی شده است.
مدیر امور مهندســی های بهره برداری شرکت، ساخت 
قطعات ماشین های فوالدبر، کالسکه های حمل چدن 
و حمل سرباره مذاب و ساخت و بازسازی انواع بردهای 
الکترونیکی معیوب مربوط به تجهیزات بخشهای مختلف 
کارخانه را از اقدامات بومی ســازی برشــمرد و گفت: 
طراحی، اجرا و راه اندازی ســامانه اعان حریق کارخانه 
و سیستم مانیتورینگ اتاق فرمان آتش نشانی، ساخت 
پاتیلهای ســرباره کوره بلند و فوالدسازی، ساخت انواع 
شافتها و محورهای اشپیندلهای نورد، طراحی و ساخت 
انواع تاندیشهای ایستگاههای ریخته گری و ده ها طراحی 

و ساخت تجهیزات و قطعات مورد نیاز کارخانه از مواردی 
است که توسط کارشناسان و متخصصان کارخانه بومی 

سازی شده است.

در هزاره سوم اساسا خلق ثروت در جایی اتفاق می افتد 
که علم و دانش در تولید محصوالت به کار گرفته شــود 
و از این رهگذر، حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان به 
عنوان اصلی ترین راهبرد توسعه صنعتی کشورها اتفاق 
می افتد. اما برای تحقق این مهم باید توجه داشــت که 
نوآوری های مبتنی بر دانش منشاء اصلی تزریق دانش 
کاربردی در تنوع و توســعه محصوالت قلمداد می شود 
و برای دســتیابی به اهداف آن نیز نیاز  است تعامل بین 
مراکز تولید دانش و فناوری با صنعت به صورت دایمی 
استمرار داشته باشد.  سعید جعفری با بیان مطلب فوق 
گفت: ذوب آهن اصفهان در بحث مدیریت ایده، برنامه 
های هدفمندی برای ارتباط بسیار مناسب با مراکز علمی 

و پژوهشی، دانش بنیان، دانشگاه ها، پارك های علم و فن 
آوری و شهرك های علمی و تحقیقاتی، تدوین کرده و 
این ارتباطات را تقویت کرده است. مدیر نوآوری و راهبری 
فعالیت های دانش بنیان شرکت افزود: برای بهره گیری 
از این ظرفیت های مراکز، برنامه ریزی های خوبی شده 
و گام های اولیه نیز برداشته شده است. جعفری تأکید 
کرد: در راستای تقویت هر چه بیشتر و بهتر این ارتباط 
ها، مرکز نوآوری را ایجاد می کنیم تا بتوانیم از دیدگاه ها، 
نظرات و داشته های متخصصان، صاحب نظران و فعالین 

این عرضه به صورت بهینه و هدفمند استفاده کنیم.
وی گفت: جلسه های مســتمری با دانشگاه ها و جهاد 
دانشگاهی استان و کشــور برگزار و تاش کردیم تا به 

طور مستمر اســتفاده از ظرفیت های دانش بنیان این 
مراکز را تســهیل کنیم و فرایند مدیریت ایده را سرعت 
و شتاب ببخشیم.   مدیر نوآوری و راهبری فعالیت های 
دانش بنیان شرکت ادامه داد: ارتباط مستمر با این مراکز 
همچون گذشته برای تامین نیازهای ذوب آهن اصفهان 
به عقد قراردادهای متنوع و متعدد منجر خواهد شــد و 
اجرای این قراردادها نیز ارزش آفرینی باال و صرفه جویی 

های چشمگیری را در پی خواهد داشت.
جعفری گفت: با قراردادهای منعقد شده بخش بزرگی از 
این اهداف محقق خواهد شد و با تامین نیازهای شرکت، 
صرفه جویی های ارزی و ریالی قابل ماحظه ای نیز به 

دست خواهد آمد.

عملیات نصب و بهره برداری از تابلوی مبدل دستگاه UPS  در کارگاه آماده 
سازی مواد مدیریت آگلومراسیون شرکت با موفقیت انجام شد.

علی اشرف، مهندس برق کارگاه اصلی پخت آگلومره این واحد بهره برداری 
با اعام این خبر به خبرنگار ما گفت: کارگاه آماده سازی مواد، کلیه مراحل 
دریافت، آماده سازی و ارســال مواد اولیه به کارگاه اصلی پخت آگلومره را 
به عهده دارد که عملیات کنترل کلیه سیســتم های این فرایند به صورت 

اتومات به عهده PLC مرکزی با تامین برق اضطراری UPS می باشد.
مهندس برق کارگاه اصلی پخت آگلومره افــزود: در طرح اولیه، برای تغذیه 
الکتریکی، تنها یک منبع در نظر گرفته شده  بود و در مواقعی که برق ورودی 
به صورت اضطراری و یا طبق گراف قطع می شــد، UPS موجود در زمان 
محدودیPLC  و کارت هــای مربوطه را تغذیه می کــرد و پس از آن کلیه 
خطوط مواد رســانی و مواد برگشتی متوقف می شــد. بنابراین به منظور 
کاهش آسیب پذیری و در راستای انجام اصول پدافند غیر عامل، پیشگیری 
از بروز توقف خط تولید و برقراری شــبکه ولتاژ پایدار، رفع این مشــکات 
هدف گذاری شد و پس از بررسی و تهیه تجهیزات الزم و مورد نیاز، تابلوی  
مبدل در کارگاه تجهیزات برقی آگلومراسیون با رعایت کلیه حفاظت های 

الزم ساخته شد.
 6LCR3, 6LCR2اشــرف گفت: این تابلو از دو منبع متفاوت ترانس های
از دو سکشــن مجزا و در صورت قطع هر یک از منابع از منبع دیگر تغذیه و 

باعث تداوم برق رسانی به UPS می شود.
شایان ذکر است؛ همکاران برق مدیریت آگلومراسیون در اجرای این پروژه 

تاش و همکاری داشتند.
محمد علی قدرتی پور- خبرنگار افتخاری

نصب تابلوی مبدل دستگاه 
UPS  کارگاه آماده سازی مواد 

آگلومراسیون

اجرای این قراردادها 
نیز ارزش آفرینی باال 
و صرفه جویی های 
چشمگیری را در پی 

خواهد داشت

 همکاری مستمر با دانش بنیان ها برای تامین نیاز های شرکت
Rگزارش e p o r t

خبرآسمانی

در راســتای تبادل تجارب و برنامه ریزی برای برقــراری تعامات اثربخش 
با شــرکت های توانمند خارجی، هیاتی از شــرکت هاي  سور گروپ و سور 
استال بزرگترین تولید کننده های فوالد در روسیه، بیست و هشتم دی ماه 
با حضور در ذوب آهن اصفهان با جمعی از مدیران و مســئولین بخش های 

مختلف شرکت دیدار و گفتگو نمودند. 
در این دیدار زمینه های همکاری مشــترك در بخش های مختلف صنعت 
فوالد، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پس از آن، هیات روسی از چند 

بخش کارخانه بازدید کردند. 

 نشست هیات سور گروپ و سور 
استال با مسئولین  ذوب آهن 

اصفهان

رشد بیش از 81 درصدی قیمت 
گاز در زنجیره فوالد

قیمت گاز طبیعــی زنجیره فوالد در ســال 
1402حداقل 81 درصد رشد داشته است.

در گزارشــی که مدیریت اقتصادی و توسعه 
سرمایه گذاری ایمیدرو منتشــر کرده، آمده 
است؛ قیمت گاز طبیعی مصرفی زنجیره فوالد 
کشور از ســنگ آهن تا محصوالت فوالدی در 
سال 1401 و با احتســاب نرخ 5 هزار تومانی 
خوراك معادل 23,9 همــت )0,84 میلیارد 
دالر( بوده که این رقم براساس بودجه 1402 
به 43,4 همت افزایش خواهد یافت، یعنی در واقع با رشد 82 درصدی مواجه خواهد شد. 
در بخش دیگری از این گزارش تصریح شــده است؛ اگر سقف قیمت گاز صادراتی ایران 
به ترکیه معادل 40 سنت/ مترمکعب را برای خوراك در نظر بگیریم، این رقم با ضرایب 

امسال 54,6 همت و با ضرایب بودجه سال آینده ۷0,۷ همت خواهد بود.
در پایان این گزارش تاکید شده است؛ این که چرا محاسبات را با فرض سقف قیمت گاز 
طبیعی صادراتی ایران به ترکیه محاسبه کردیم، مشخص است که اگر یارانه ای در بخش 
انرژی نباشد، انتظار تنظیم بازار با نرخ کمتر از دنیا و بازگشت به ارز نیمایی، یعنی 28500 

تومان که درخواست دولت است، منطقی نخواهد بود.

نشست تخصصی
روش های نوین تعمیر و نگهداری راه و ساختمان

در راســتای انتقال دانش و تجربیات خبرگان صنعت و 
مدیران به روش های نوین یادگیری و آموزشی، نشست 
تخصصــی در قالب بحث گروهی با عنــوان" روش های 
نوین تعمیر و نگهــداری راه و ســاختمان" در مدیریت 

تعمیرات و نوسازی راه و ساختمان برگزار شد.
پدرام کیانی معاون مدیر آموزش و توسعه سرمایه های 
انسانی، با بیان خبر فوق و در گفتگو با خبرنگار ما گفت: 
این نشست تخصصی با حضور سرپرستان و کارشناسان 
مدیریت های آموزش و توســعه ســرمایه های انسانی، 
امور فنی و بهره برداری، مهندســی کارخانــه، نت راه و 
ساختمان، خدمان شهری و امور پسماند، نت مکانیک، 
مهندســی پروژه های پشتیبانی و تاسیســات جانبی، 

اجرایی توسعه و سعید مصلح مدیر تعمیرات و نوسازی راه و ساختمان 
به عنوان مدرس این دوره برگزار شد. 

وی گفت: در این نشست موضوعاتی مانند آشنایی با فرایند های نوین 
تعمیر و نگهداری راه و ســاختمان، طرح های تقویت سازه ها، کاربرد 
و اســتفاده از مصالح نوین در راه و ســاختمان، آیین نامه های نوین و 

جدید در مقررات ملی راه و ساختمان، آشنایی با برنامه ریزی و عملیات 
اجرایی تعمیر و نگهداری راه و ســاختمان، روش های نوین نگهداری 
ساختمان به روش های اســتاندارد و عملیاتی، آشــنایی با قوانین و 
مقررات نوین نظام مهندسی ســاختمان، روش های کنترل و نظارت 
ابنیه ها و ساختمان های اداری و صنعتی مطرح گردید و مورد بررسی 

قرار گرفت.



w w w . e s f a h a n s t e e l . i r a t a s h k a r w e e k l y @ e s f a h a n s t e e l . i r

3 0 0 0 7 3 1 9 4
8 بهمن ماه  1401 
 6 رجب 1444
28 ژانویه  2023
شماره  1361
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حدیث هفته

 امام علی: 
فضائل اخاقی و صفات پسندیده چه به سختی به دست می آیند و چه 

آسان از دست می روند.

ساخت دوراسیون 
های درب بازکن کك 
سازی در سال جاری 
با همکاری یکی از 

شرکت های توانمند 
داخلی با یك دهم 
قیمت دالری در 

کشور ساخته و در 
خط تولید نصب شد

با افزایش بی رویه 
قیمت گاز صنایع 
فوالدی، به واقع 

تولید برق هم در این 
کارخانه کمتر توجیه 

دارد

یکی از طرح های 
برتر کایزن  تنظیم 
دبی ورودی مکنده 

ماشین قدیم بر 
اساس ظرفیت 
طراحی است

R e p o r t
گزارش

محمدحســین ترکان مدیر خرید تجهیزات شرکت 
گفت: بــه منظور تامیــن نیازهاي شــرکت با هدف 
حمایت از تولید داخل، کاهش هزینــه ها و افزایش 
بهره وري و جلوگیري از خروج ارز، اقدامات مناسبي 

در زمینه بومی سازی انجام گرفت. 
مدیر خریــد تجهیزات شــرکت افزود: شــیپوري 
اسکروبرهاي تصفیه گاز کوره 3، ویبراتور سرند کوره 
بلند، گهواره میکسر فوالدسازي، گیربکس کاوکس 
فوالدسازي، گیربکس باالبر فوالدسازي، دریچه هاي 
اســکلت فلزي کوره بلند، مکانیزم هاي دوراســیون 
ماشین هاي تخلیه و شــارژ واحد کک سازي، پوسته 
گیربکس قفســه 8 نــورد 500، چرخدنــده پنیون 
 MASV کرانویل جهــت نیروگاه حرارتــي، دریچه
کوره بلند شــماره 3، 3 ردیف گیربکــس هاي کوره 
بلند، الکتروموتور قفســه و قیچي نــورد 500، پمپ 
هاي گریز از مرکز بخش فوالدسازي، آبرساني و کوره 
بلند و تجهیزات برقي از جمله دریل و ماشین سنگ 

فرز و... تجهیزاتی هستند که بومی سازی شده اند. 
وی گفت: پمپ هاي گریــز از مرکز کوره بلند با 450 
هزار یورو، ونتیاتورهاي هواي مشعل فوالدسازي با 
90 هزار یورو، تسمه نقاله های حرارتی با 2۷0 هزار 

یورو و پمپ های گریز از مرکز فوالدســازی نیز با 50 
هزار یورو صرفه اقتصادی در داخل کشــور ســاخته 

شدند. 
مسعود رفیعی سرپرست اداره ساخت مدیریت خرید 
تجهیزات نیز گفت: ســاخت دوراســیون های درب 
بازکن کک سازی در ســال جاری با همکاری یکی از 
شرکت های توانمند داخلی با یک دهم قیمت دالری 

در کشور ساخته و در خط تولید نصب شد.  
مســعود صلح وند سرپرســت اداره اقام عمومی و 
اســتاندارد در مدیریت خرید قطعــات و تجهیزات 
نیز گفت: مته های ســوراخ کاری از خارج و با هزینه 
1000 یورو تامین می شــد که با هزینه ای بالغ بر 5 
میلیون تومان در داخل ساخته شــدند و مورد بهره 

برداری قرار گرفتند. 
نســرین صادقــی فر کارشــناس خریــد تجهیزات 
هیدرولیــک در این مدیریت نیز گفت: با شناســایی 
شرکت های ســازنده داخلی و با بهره گیری از روش 
مهندســی معکوس هر عدد ونتیاتورهــای هوای 
مشــعل بخش فوالدســازی که 90 هزار یورو هزینه 
داشــت با 238 میلیون تومان در کشور ساخته شد 
و تســمه های نوار نقاله حرارتی نیز ۷5 میلیارد ریال 

صرفه اقتصادی در پی داشت. 
فرهاد بخشی کارشناس خرید تجهیزات نیز گفت: در 
زمینه بومی سازی پمپ و قطعات آن، صرفه اقتصادی 
بالغ بر 10 میلیارد تومانــی برای ذوب آهن اصفهان به 
ثمر نشست. همچنین برای بومی ســازی لیبل های 
نصبی جهت محصوالت تیرآهن و شمش نیز اقدامات 
در حال انجام است که سالیانه حدود 14 میلیارد ریال 

برای کارخانه صرفه جویي به همراه دارد. 

مسعود معصوم زاده سرپرست اداره خرید تجهیزات 
برقی و اتوماســیونی نیز در خصوص بومی ســازی 
موتورهــای 4500  مــگاوات آگلومراســیون گفت: 
این تجهیزات به میــزان 450میلیــارد ریال صرفه 
اقتصادی بــرای ذوب آهن اصفهان در بر داشــت و 
الکتروموتورهای DC قفسه های نورد 350 و قیچی 
نورد با یک چهارم قیمــت نمونه خارجي 25 میلیارد 

ریال صرفه اقتصادی برای کارخانه رقم زده است. 

نشست هم اندیشی اجرای طرح 
راهیان پیشرفت در ذوب آهن اصفهان

صرفه جویی های ارزی و ریالی با اعتماد به توانمندی های داخلی

ذوب آهن اصفهان برای تامین مواد اولیه اقدامات خوبی داشته است

معرفی برترین طرح های کایزن در سطح شرکت

در شرایط کنونی همه 
باید طبق فرمایش 
رهبر عزیز انقالب 
در جهت افزایش 

تولید جهاد کنیم و 
بومی سازی را محور 
فعالیت های صنعتی 

قرار دهیم

آیت ا... حبیب ا... رهبر، مســئول هماهنگی تبلیغات 
اسامی و دبیر ســتاد بزرگداشــت دهه مبارك فجر 
انقاب اسامی شرکت در گفتگو با خبرنگار ما گفت: 
دهه فجر را بر همه فجر آفرینان تبریک می گویم این 
ایام هدیه الهی به مردم شــریف ایران است و بر همه 

واجب است از این نعمت الهی به خوبی پاسداری کنند
آیت ا... رهبر اظهار داشــت: پیروزی انقاب اسامی 
با رهبری امــام خمینی)ره(  همچــون روح در کالبد 
مردم دمید وبا اتحاد مردم واتکاه قدرت الهی منجر به 

تشکیل حکومت اسامی گردید
وی افزود: حضــرت امام خمینی)ره( بعد از تشــکیل 

حکومت در تمامی گره ها و مشــکات با دور اندیشی 
و سیاست این کشور را رهبری نمودند. 

مســئول هماهنگی تبلیغات اســامی گفت: خدا را 
سپاســگزاریم که در موقعیت حســاس کنونی نظام 
اسامی تحت زعامت حضرت آیت ا...خامنه ای رهبر 
معظم انقاب که بــه حق، اعلم فقهــای عصر حاضر 
هســتند در مقابله با اســتکبار جهانی قد خم ننموده 
و با قدرت ایســتاده و عزت و ســرافرازی را برای ایران 

اسامی رقم زده است.
وی افزود: در شــرایط کنونی همه باید طبق فرمایش 
رهبر عزیز انقاب در جهت افزایش تولید جهاد کنیم 

و بومی سازی را محور فعالیت های صنعتی قرار دهیم 
و از مسئولین کشــور می خواهیم در راستای افزایش 
تولید و بهره وری، حل مشــکات مربوط به مواد اولیه 

وانرژی را مورد توجه قرار دهند.
آیــت ا... رهبر ضرورت برگزاری با شــکوه برنامه های 
بزرگداشت دهه مبارك فجر را یاد آور شد و افزود: همه 
دستگاه های مسئول باید تاش کنند تا با وحدت و یک 
دلی برنامه های دهه فجر امسال را که طی جلساتی در 
محل سازمان تبلیغات اســامی تدوین شد به نحوی 
مطلوب با محوریت ســازمان تبلیغات اسامی برگزار 

شود.

مسئول هماهنگی تبلیغات اسالمی شرکت تأکید کرد:

برگزاری باشکوه برنامه های دهه مبارک فجر در ذوب آهن اصفهان

 داریــوش شــهیدی مدیرعامل اســبق ذوب آهن 
اصفهان در چهارمین جشــنواره و نمایشــگاه فوالد 
ایران به عنوان چهره تاثیرگــذار زنجیره آهن و فوالد 

کشــور مورد تقدیــر قرار 
گرفــت. در حاشــیه ایــن 
آییــن داریوش شــهیدی 
در گفتگــو با خبرنــگار ما 
گفت: ذوب آهــن اصفهان 
با تربیت هزاران نفر نیروی 
انســانی متخصــص، ایجاد 
زیرســاخت هــای عمرانی 
در استان اصفهان و کشور، 
احداث شــهر فوالدشــهر، 
ســاخت و بهره بــرداری از 
صنایع متعدد فــوالدی در 
اقصی نقاط ایران و... به واقع 
همچون مادری مهربان و بخشــنده از وجود خودش 

برای توسعه و آبادنی ایران عزیز بخشیده است. 

شــهیدی تصریح کرد: قطعی برق و گاز در تابستان و 
زمستان نیز آسیب هایی بسیاری را به صنایع فوالدی 
و به ویژه این تولید کننده کوره بلندی وارد ســاخته 
است. نیاز اســت سیاســت گذاران برای حل چالش 
انرژی صنایع فوالدی عادالنه و بــا راهکار عملیاتی و 

همچنین مبتنی بر آینده نگری، وارد میدان شوند. 
مدیرعامل پیشــین ذوب آهن اصفهــان گفت: این 
کارخانه با دور اندیشی برای تامین برق مورد نیاز خط 
تولیدش، ســه نیروگاه احداث کرد اما با افزایش بی 
رویه قیمت گاز صنایع فوالدی، به واقع تولید برق هم 

در این کارخانه کمتر توجیه دارد.
وی تصریح کرد: متــوازن نمودن ظرفیت بخش های 
مختلف خط تولید با هدف اســتفاده کامل از سرمایه 
گذاری های انجام شــده و نیز رفــع موانع موجود، از 
جمله ضروری تریــن اقدامات در شــرایط فعلی به 

شمار می روند. 
شــهیدی به موضوع پیگیری تملک معادن از سوی 
ذوب آهن اشاره داشــت و گفت: در سال های اولیه، 
معادن زیر نظــر ذوب آهن اصفهان قرار داشــتند و 
بعد از انقاب هم شــرکت ملی فوالد ایران در جایگاه 
مجمع کلیه شرکت های معدنی و تولیدی قرار گرفت 
با چنین ساختاری مشکات بین معادن و واحد های 
تولیدی مانند ذوب آهن نیز با سهولت بیشتری حل 
و فصل می شــد. بعدها با خصوصی شدن اختافات 
بین دو بخــش تولید و معدن به دلیــل تضاد منافع، 
جدی تر و پیچیده تر شــده اســت اما بحمدا... ذوب 
آهن اصفهان در دوره فعلی بــرای تامین مواد اولیه 
مورد نیاز خط تولید اقدامات بسیار خوبی انجام داده 
است و انشــاا... این روند، جریان پایداری برای تامین 

مواد اولیه کارخانه ثبت می کند.

مدیریت برنامــه ریزي و مهندســي صنایع، یازده 
طرح برتر کایزن اجرا شده در سال جاری را معرفی 

کرد.
بنابر اعام مدیریت برنامه ریزي و مهندسي صنایع 
ذوب آهن اصفهان در راســتاي الگوسازي و توسعه 
فرهنگ مشارکت و بهبود در سطح شرکت، برترین 
طرح هاي کایزن اجرا شده عبارت است از؛ استفاده 
از آجرهای ضایعاتی تخریب شــده کنورتور در الیه 
کاری پاتیل فــوالد کارگاه 46 توســط تیم کایزن 
مدیریــت برنامه ریــزی و نظارت بــر نگهداری و 
تعمیرات،  اســتفاده از زنجیر به جای سیم بکسل 
برای دریچــه های کمک ذوب کنورتورها توســط 
تیم کایزن فوالدسازی، تنظیم دبی ورودی مکنده 

ماشین قدیم بر اساس ظرفیت طراحی، حذف چاله 
و ایجاد راهگاه زیر تلشــکی نوار نقاله w21، تغیر 
طرح شبکه های سرند آگلوماشین 4، نصب ترمز بر 
روی نوار نقاله pc2، نصب قطع کن روی اهرم های 
ابتدای پیشــگرمکن پلی زیوس، جایگزینی راهگاه 
دوطرفه به جای نــوار نقالــه 3B- N1 و تغییر در 
نقشه روتور بارگیر برای استفاده در دو طرف بارگیر 
توســط تیم های کایزن مدیریت اگلومراســیون، 
بهینه سازي سیســتم کنترل سیستم هاي موجود 
در زیرزمین هــاي روغن نورد توســط تیم کایزن 
مدیریت اتوماسیون و ارتباطات،  ساخت والو دست 
ساز جهت خطوط لجن آبرســاني به جاي والوهاي 

کشابي توسط تیم کایزن مدیریت آبرسانی.

Rگزارش e p o r t

12 بهمن بازگشــت امام خمینی )ره( به ایران اسالمی؛ آغاز دهه 
مبارک فجر 

12 بهمن و همزمان بــا ورود حضرت امام خمینی)ره( به میهن اســامی در 
سال 5۷ با عنوان دهه مبارك فجر نام گذاری شده است. در بیش از هزار شهر 
و شهرستان، امت متدین، والیت مدار و همیشه در صحنه ایران اسامی ضمن 
تجدید میثاق و تأکید بر پیوند ناگسستنی خود با آرمان های واالی احیاگر اسام 
ناب محمدی )ص( این روز بزرگ را گرامی می دارنــد. در دوازدهم بهمن 5۷ 
ویژه برنامه های ورود بنیانگذار کبیر انقاب اسامی همزمان با به زمین نشستن 
هواپیمای ایشان در فرودگاه مهرآباد آغاز می شود. در ساعت 9 و 2۷ دقیقه و 30 
ثانیه روز 12 بهمن 135۷، هواپیمای حامل امام امت در فرودگاه مهرآباد تهران 

به زمین نشست و فراق 15 ساله مردم و امام شان پایان یافت.
10 رجب؛ والدت حضرت امام محمد تقی )ع( سال 1۹5 ه. ق 

حضرت امام محمد تقی )ع( مشهور به امام جواد )ع(، امام نهم ما شیعیان در 10 
رجب 195 هجری قمری در شهر مدینه چشم به جهان گشود. نام پدر ایشان 
علی بن موسی الرضا)ع( و نام مادرشان سبیکه نام داشت. کنیه ایشان ابوجعفر و 

ابو علی بود ولی بیشتر به ابوجعفر ثانی مشهور بودند.
14 بهمن ماه؛ روز ملی فناوری فضایی

روز ملی فناوری فضایی روزی است که در آن ایران با پرتاب موفقیت آمیز ماهواره 
امید در 14 بهمن ماه سال 138۷ به کشــورهای دارای توانایی پرتاب ماهواره 
پیوست. پس از این ایران هر سال در این روز سالگرد پرتاب این ماهواره را جشن 
می گیرد که این جشــن همراه با رونمایی و پرتاب محموله های مختلف است.

13 رجب؛ والدت حضرت علی )ع( و روز پدر 
شنبه 15 بهمن ماه ســال 1401 مصادف با 13 رجب تولد امام اول شیعیان 
حضرت علی)ع( می باشد، این روز را روز پدر نام نهاده اند. پدر بزرگترین نعمت 
در زندگی هر انسانی است که اگر همه ساعت های زندگی را به خاطر داشتن 

پدر شکرگزار خدا بود باز هم کم است. 
حضرت علی)ع(  امام اول شــیعیان، در روز جمعه 13 رجب ســال سی  ام عام 
الفیل و در خانه  خدا متولد شدند. پدر آن حضرت ابوطالب فرزند عبدالمطلب 
بن هاشم بن عبد مناف )عموی پیامبر)ص(( و مادرش هم فاطمه دختر اسد 
بن هاشم بود. بنابراین امام علی)ع( از هر دو طرف هاشمی نسب است. در تقویم 
خورشیدی ایران، ســیزده رجب، میاد امام علی )ع( مصادف با روز پدر و روز 

مرد است.
13 رجب؛ آغاز ایام البیض) اعتکاف( 

اعتکاف معموالً روزهای 13 تا 15 ماه رجب در ایران انجام می شود. اعتکاف  به 
معنای توقف در جایی است و در احکام عبارت است از ماندن در مسجد به قصد 
عبادت خداوند با شرایطی که ذکر شده است. اعتکاف عملی مستحب است که 
طی آن فرد به مدت حداقل سه روز در مسجد می ماند عبادت می کند و روزه 

می گیرد. 
4 فوریه؛ روز جهانی سرطان 

چهارم فوریه برابر با 15 بهمن در تقویم جهانی با عنوان روز سرطان ثبت شده 
است. از ابتاء به برخی از انواع سرطان می توان جلوگیری و یا با تشخیص اولیه، 
بسیاری از سرطان ها را درمان کرد. سرطان یک بیماری است که از تکثیر غیر 
طبیعی سلول های بدن شروع می شود. بدن انسان از میلیون ها سلولی ساخته 
 شده است که با یکدیگر گروه  بندی  می شوند تا بافت ها و اندام های مختلف را 

بسازند.

نشست هم اندیشی اجرای طرح راهیان پیشرفت با حضور سید هادی انوری 
مسئول سازمان بسیج دانشجویی اســتان اصفهان، سرهنگ مهران مختاری 
فرمانده حوزه مقاومت بسیج شــهید تندگویان شرکت، مرتضی شیرین پرور 
مدیر تحقیق و توسعه شرکت، محسن سلطانی مدیر امور فنی و برنامه ریزی 
تولید، سعید جعفری مدیر نوآوری و راهبری فعالیت های دانش بنیان و جمعی 
دیگر از کارکنان ذوب آهن، پنجم بهمن ماه در سالن جلسات مدیریت روابط 

عمومی شرکت برگزار شد.
سید هادی انوری مسئول سازمان بسیج دانشجویی استان اصفهان، گفت: این 
مجتمع عظیم صنعتی کشور که در دوران جنگ نیز دو مرتبه توسط دشمن 
بمباران شــد با افتخار در بخش خط تولید و پشتیبانی از جبهه های جنگ به 
واقع درخشــید و با تقدیم بیش از  290 شهید گلگون کفن در تاریخ صنعت و 

انقاب کشورمان تا همیشه ماندگار شد.
مسئول سازمان بسیج دانشــجویی اســتان اصفهان تصریح کرد: در بخش 
اجتماعی نیز اشتغالزایی چند میلیون نفری در سطح کشور با احتساب معادن 
زغالسنگ، احداث شهر بزرگ فوالدشهر، اتوبان ذوب آهن، ساخت بیمارستان 
شــهید مطهری و... نشــان می دهد که ذوب آهن اصفهان فراتر از انتظار به 

مسئولیت اجتماعی خودش عمل کرده است.
 این مقام مسئول با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری به مقوله جهاد تبیین ادامه 
داد: ذوب آهن اصفهان دستاوردهای بسیار خوبی در سطح استان و کشور طی 
سالیان متمادی داشته است. هدف طرح راهیان پیشرفت این است که دانش 
آموزان و دانشجویان بر اساس یک برنامه ریزی منسجم با این اقدامات ارزشمند 
از نزدیک آشنا شــوند. انوری اضافه کرد: اطاع رسانی های بسیار خوبی انجام 
شده اما نیاز است این عزیزان در محیط کارخانه حضور یابند و از نزدیک با ایده 
پردازی زمینه تعامات اثربخش و برطرف کردن نیازهای بخش صنعت در قالب 
طرح های پژوهشی فراهم کنند که این اقدام روحیه شادابی، نشاط و امیدواری 

را در این قشر آینده ساز کشور دو چندان می کند. 
سرهنگ مختاری فرمانده بسیج شهید تندگویان ذوب آهن اصفهان نیز گفت: 
دانش آموزان و دانشجویان قشر آینده ساز کشورمان هستند و هر گونه سرمایه 
گذاری برای نقش آفرینی بیشتر این عزیزان در رشد و اعتای ایران اسامی، 

نیاز است بیش از گذشته سرلوحه کارها قرار بگیرد.
وی افزود: اجرای طرح راهیان پیشرفت در ذوب آهن اصفهان یکی از برنامه های 
تعاملی ارزشمند است و روحیه شادابی و نشاط و همچنین زمینه ارتباط موثر 
صنعت و دانشگاه را فراهم می نماید که نسل فعلی و آینده از ثمرات و برکات آن 

بهره مند خواهند شد. 
شایان ذکر است سید علیرضا موسویان از کارکنان روابط عمومی شرکت در این 
نشست در خصوص اهمیت طرح راهیان پیشرفت و برنامه ریزی برای اجرای آن 
در ذوب آهن و مسئولین حاضر نیز از فعالیت های پژوهشی و نوآورانه، همراه 
با پشنهادهایی برای برگزاری طرح راهیان پیشــرفت در ذوب آهن اصفهان 

توضیحاتی  ارائه نمودند.

مناسبت های هفته

خبر

بعد قبـل

ارزیابی مراقبتی ســاالنه آزمایشگاه مرکزی بر مبنای 
الزامات استاندارد ایران، ایزو آی ای سی 1۷025، 21 
دی ماه با حضور تیم ارزیابان مرکز ملی تایید صاحیت 

ایران با موفقیت انجام شد.
علیرضا رضوانیان معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت 
در جلسه ارزیابی مراقبتی گواهینامه تایید صاحیت 
آزمایشگاه مرکزی از تاش همکاران این آزمایشگاه و 

سایر مدیریت های ذی ربط قدردانی نمود.
محمود پوری شــعبان مدیر آزمایشــگاه مرکزی در 
خصوص این موفقیت گفت: بنابــر قوانین مرکز ملی 
تایید صاحیت ایران، ارزیابی مراقبتی از آزمایشــگاه 
هــای دارای گواهینامــه تایید صاحیــت بر مبنای 
الزامات اســتاندارد ایران ایزو آی ای ســی  1۷025 
بایستی به صورت ســاالنه انجام شود. در همین راستا 
با حضور یک تیم 6 نفره متشکل از سرارزیاب، ارزیاب 
سیستم و کارشناســان فنی این مرکز، جلسه ارزیابی 
مراقبتی گواهینامه تایید صاحیت آزمایشگاه مرکزی 
در محل این آزمایشــگاه برگزار و پــس از طی فرایند 

ارزیابی، گواهینامه مزبور تأیید صاحیت شد.

مدیر آزمایشــگاه مرکزی افزود: نقش این گواهینامه 
در اعتبار بخشــی به نتایج آزمایشگاه و تامین الزامات 
قانونی مورد نیاز سازمان ملی استاندارد ایران در اخذ 
گواهینامه های استاندارد محصوالت فوالدی کارخانه 
بسیار با اهمیت است و خوشبختانه آزمایشگاه مرکزی 
با تکیه بر ظرفیت های علمــی و دانش فنی کارکنان 

خود توانسته از عهده این مهم برآید.
پوری شــعبان با اشــاره به تاش و اهتمام آزمایشگاه 
مرکزی در تولید مواد مرجع داخلی آزمایشــگاهی که 
با صرفه جویی های ارزی قابل توجهی نیز همراه بوده 
اســت، گفت: مســاعدت های مدیریت عالی و معاون 
برنامه ریزی و توســعه شــرکت و همکاری مدیریت 
های تحقیق و توسعه، آموزش و توسعه منابع انسانی، 
سفارشــات و کنترل کاال، خرید مواد مصرفی، خرید 
تجهیزات، فناوری اطاعات، اتوماســیون و ارتباطات، 
مهندســی صنایع و روابط عمومی و همچنین مرکز 
اســناد و مدارك فنی کارخانه در این موفقیت تاثیر به 

سزایی داشت.
مهدی ُمهری، مســئول کیفیت آزمایشــگاه مرکزی 

نیز گفت: اعتبــار تایید 
آزمایشــگاه  صاحیت 
های آکرودیته شــده بر 
مبنای الزامات استاندارد 
 ISO/IEC 17025
منوط به نتایــج ارزیابی 
مراقبتی ساالنه از مرکز 
ملــی تاییــد صاحیت 

ایران است. 
آزمایشــگاه  افزود:  وی 
آهــن  ذوب  مرکــزی 
اصفهان با اهتمام جدی 

در زمینه های مختلف آزمون های مهارت با آزمایشگاه 
های معتبر کشور در زمینه برگزاری مقایسه های بین 

آزمایشگاهی مشارکت داشته است .
مهری تأکید کرد: شرکت در آزمون های مهارت ضمن 
تایید عملکرد فنی آزمایشگاه ها در حوزه های مختلف 
با کسب رتبه های برتر در برخی زمینه ها همانند آزمون 

های خواص مکانیکی و متالوگرافی همراه بوده است.

 وی گفت: بــا تاش ها و پیگیری هــای انجام گرفته، 
آزمایشگاه مرکزی ذوب آهن اصفهان به عنوان اولین 
عضو فعال از آزمایشــگاه های صنعت فوالد در شبکه 
آزمایشــگاهی فناورری های راهبردی معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری، طرح تشکیل کارگروه 
تخصصی تولید مواد مرجع آزمایشگاهی به عنوان یکی 
از نیازهای اصلی آزمایشگاه های کشور را به دبیرخانه 

این شبکه ارائه نموده است.

تمدید گواهینامه تایید صالحیت آزمایشگاه مرکزی شرکت

نقش این گواهینامه 
در اعتبار بخشی به 
نتایج آزمایشگاه و 

تامین الزامات قانونی 
مورد نیاز سازمان ملی 

استاندارد ایران در 
اخذ گواهینامه های 

استاندارد محصوالت 
فوالدی کارخانه 

بسیار با اهمیت است



تسلیت
خانواده داغدار مرحوم عباس هلل گانی

با نهایت تاسف و تالم فراوان درگذشت همکار گرامیمان مرحوم 
مغفور عباس هلل گانی را خدمت شما خانواده محترم تسلیت 
عرض نموده، از خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و 
برای شما و سایر بازماندگان شکیبایی، سالمتی و طول عمر 

خواستاریم .

روابط عمومی شرکت

تشکر و سپاس

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

نمودند، صمیمانه قدردانی نموده، امید است در شادیهایتان 
جبران نماییم.

علیرضا نجفی، مجتبی حقیقت، عبدا...اسماعیلی، 
سعادت نصرالهی، جواد رضایی، حسین منافی، حامد 

محموداوی، محمد تقی باقری، محمود مختاری

تسلیت
همکاران گرامی آقایان:

علیرضا مهرابی، محمد یزدانی، تقی جعفری، بهنام شیری 
رستمی

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
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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 تبریك 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 بسکتبال باشگاه ذوب آهن اصفهان در ادامه رقابت های لیگ غرب آسیا با اقتدار 
از سد تیم صدرنشین باشگاه بیروت گذشت تا نام بلند ذوب آهن و بسکتبال ایران بار 

دیگر در معتبرترین رقابت های قاره کهن طنین انداز شود.
این مسابقه که چهارشنبه 5 بهمن ماه در سالن بســکتبال مجموعه ورزشی آزادی 
تهران برگزار گردید در نهایت به سود آســمان خراش های آهنین به پایان رسید تا 
شاگردان کوهیان به عنوان تیم دوم گروهAلیگ باشــگاه های غرب آسیا به مرحله 

بعد صعود نمایند. 
در کوارتر نخست سبزپوشــان بازی بهتری به نمایش گذاشــتند و با نتیجه 19 بر 
16 پیروز شــدند، در کوارتر دوم اما بازی نزدیک دنبال شد و در پایان نیمه نخست 

ذوب آهن با نتیجه 40 بر 38 پیروز به رختکن رفت.
در کوارتر سوم شاگردان فرزاد کوهیان در ذوب آهن موفق شدند با بازی خوب خود 

اختاف امتیاز را زیاد کنند و با نتیجه 63 بر 56 از بیروت لبنان جلو افتادند.
در کوارتر چهارم ذوب آهن با یک بازی حساب شده توانست حریف را کنترل کند و 
به این ترتیب ذوب آهن در پایان بازی با نتیجه ۷9 بر ۷2 از سد بیروت لبنان گذشت و 

انتقام شکست در بازی رفت را گرفت.

روح ا... سیف اللهی وینگر فوتبال ایران 
به جمع بازیکنان ذوب آهن اضافه شد.

با نظر مهدی تارتار سرمربی ذوب آهن، 
این بازیکــن که ســابقه حضــور در 
تیم های پرســپولیس، پدیده، سایپا، 
فوالد خوزســتان و چادرملوی اردکان 
را در کارنامه خــود دارد، از این پس در 

تیم ذوب آهن پا به توپ خواهد شد.

قائــم عظیمی یانچشــمه همکار خــوش ذوق و 
شاعرمان، شاغل در مدیریت خدمات و امور رفاهی 
دومین مجموعه شعرهایش را با نام" فکر می کنم 
تو را فراموش کرده ام"  به چاپ رسانده است. وی 
به این مناسبت یادداشتی برای خوانندگان هفته 

نامه آتشکار فرستاده که در ادامه می خوانید؛
متولد تابستان ســال شــصت و یک و در آستانه 
چهل سالگی هستم، بیشتر دوران کودکی ام را در 
روســتای برف انبار از توابع فریدن سپری کردم و 
فکر می کنم زندگی در روستا و آن هم روستاهای 
آن موقــع روی بــاور و احساســاتم تاثیر عمیقی 
گذاشته است. برف انبار، ساده، زیبا و پر از زندگی 
بود. طبیعت، آدم های روســتا را از اهالی خودش 
می دانست و ما به خوبی با زبان زمین آشنا بودیم. 
بهار با طبیعت حرف می زدیم و پاییز به حرف های 
او گوش می دادیم. خانواده ما اهل شــعر و ادبیات 
بودند! حتــی پدرم که ســواد آنچنانی نداشــت 
همیشــه پر از تک بیت ها و مثل های قدیمی بود 

و نثر کام محاوره را به خوبی به نظم در می آورد.
بعد به شــهر آمدیم و مناســبات در شــهر کمی 

پیچیده شد. البته که امکاناتی هم بود مثا در دوره 
دبیرستان و مخصوصا دانشــگاه انجمن های ادبی 
شعر فرصت خوبی برای کشــف فضاهای تازه بود. 
جلسات مدون هفتگی و گاهنامه های ادبی، شعر 
می خواندیم و یاد روســتا می افتادیــم. یادم می 
آید من دبیر انجمن شــعر دانشگاه بودم و آن سال 

اولین گاهنامه ادبی دانشگاه را منتشر کردیم.
اگر چه شعر در تنهایی اتفاق می افتد. اما حضور در 
محافل ادبی و دیدار با دیگران هنردوستان خالی 
از لطف نیســت. در شــهر نجف آباد انجمن های 
ادبی زیادی دایر بودند. انجمن مولوی که بیشــتر 
آثار کاسیک خوانده می شــد و انجمن شاهد که 
از سمت سبک های تازه بیشــتر مورد اقبال بود، 
فعالیت بیشتری داشــتند. آنجا با دوستان زیادی 
آشنا شــدم و بعدها انجمن شــعر هیوا را تاسیس 

کردیم.
سال 1393 یادداشت ها و نوشته های پراکنده ام 
را جمع کردم و در مجموعه "پنگوئن ها خانه را پر 
کرده اند" توسط انتشارات نصیرا در تهران به چاپ 
رساندم. چاپ اولین مجموعه توامان با بیم و امید 
بود که خدا را شــکر طبق نظر منتقدان مجموعه 
خوبی شــد. تا جایی که دکتر کردبچه در روزنامه 
قدس از آن کتاب به عنوان "اتفاقی خوشــایند در 

میان کتاب اولی ها" یاد کرد.
ســال های ادبی بعد بــه حضــور در انجمن ها، 
نوشتن داستان، ســاخت فیلم کوتاه و شرکت در 
جشنواره های ادبی گذشت. آن سال یک اثر برای 
جشنواره سراسری مفاخر ملی و منطقه ای شعر و 
ادب دانشجویان ارســال کردم که جزء آثار ممتاز 

برگزیده شد.

شــرکت ذوب آهن هم بــه لطف اهتمــام خاص 
مســئولین به رویدادهای فرهنگی بــه برگزاری 
جشــنواره های شــعر آئینی اقدام مــی نمود که 
آنجا با همکاران اهالی ادب آشــنا شدم و در پایان 
جشــنواره پیشــنهاد ایجاد انجمن هــای ادبی و 
فرهنگی را ارائه نمودیم کــه امیدواریم این امکان 
نیز هر چه زودتــر در خانواده بــزرگ ذوب آهن 

ایجاد شود.
در سال 1400 پیش نویس مجموعه شعر جدید را 
به انتشارات مروارید)یکی از معتبرترین انتشارات 
کشور( دادم که به لطف خدا شــعرها مورد تایید 
کمیته فنی انتشارات قرار گرفت و مجموعه با نام 
" فکر می کنــم تو را فراموش کــرده ام" در پاییز 

امسال چاپ و منتشر شد.
شعر برای من هدف نیست، بلکه فضایی است که 
تنفس در آن زندگی را با همه رنج هایش زیبا می 
کند و در ایــن روزها که به ناچــار ذهن همه مان 
درگیر اعداد هست امیدوارم هر کجا ایستاده ایم، 
چند قدمی، خودمــان را به هنــر نزدیک کنیم و 

ترجمه بهتری از داستان زندگی بخوانیم.

مهندس ایــرج رخصتی مدیرعامل شــرکت ذوب 
آهن اصفهان که از شرکت پیشرو معادن ذوب آهن 
ســوادکوه بازدید می کرد با اهــدا لوحی از محمد 
علیزاده فرمانده پایگاه مقاومت بسیج و مدیر روابط 
عمومی این شــرکت تقدیر کرد. در این لوح تقدیر 
آمده اســت؛ کســب رتبه برترین پایگاه مقاومت 
بســیج کارخانجات کشــور در هفتمین جشنواره 
سراســری مالک اشــتر بســیج موجب مباهات و 
خرسندی مجموعه ذوب آهن اصفهان و سوادکوه 
گردیده است. بی تردید این موفقیت بدون تاش و 
همراهی شما، بسیجیان و مجموعه خانواده شرکت 
پیشرو معادن میســر نمی شد. بدین ترتیب مراتب 

تبریــک و تهنیــت خود 
را به واســطه کسب این 
مقام شایسته و پر افتخار 
ابراز داشــته و سامتی و 
توفیــق روزافزونتان را از 
خداوند متعال مســئلت 
دارم. عزتتان مســتدام و 
عمرتان کما فی الســابق 
در راســتای حفظ ارزش 
ها و دستاوردهای انقاب 
شکوهمند اسامی ایران 

پایدار باشد.

برای نصب بخاری گازی و دودکش آن باید به نکات 
مختلفی توجه کنید. در این مطلب مهم ترین نکات 
ایمنی در نصب بخاری گازی و دودکش را بررســی 

می کنیم.
1- حتما بخــاری تهیه کنیــد که دارای نشــان 

استاندارد باشــد. وقتی بخاری را روشن می کنید، 
نباید شــعله آن زرد یا نارنجی باشد. رنگ صحیح، 

آبی است.
2- از قرار دادن بخــاری و لولــه آن در کنار لوازم 
مستعد اشــتعال مانند پرده خودداری کنید. جای 
بخاری در خانه زیــر پنجره و در کنــار در ورودی 
نیســت. زیرا این گونــه انرژی بســیار زیادی هدر 
می رود. گاهی گرمای لوله بخاری آن قدر باال است 
که اگر آن را کنار شیشه پنجره بگذارید، در صورت 
ســرد بودن بیرون منزل، موجب شکســته شدن 

شیشه می شود.
3- حتما دریچه ای برای خروج هــوا تعبیه کنید. 
به عنوان مثال، درز زیر در را بســیار زیاد مهر و موم 
نکنید. زیرا در صورت بروز مشکل و پخش شدن گاز 
مونو اکسید کربن، بهتر اســت درزی وجود داشته 

باشد که هوا را جریان دهد.
4- همیشــه مســیر لوله ها را چک کنیــد. اگر در 
اطراف منزل شما ساخت و ســازی انجام می شود، 

مطمئن شــوید که مصالح درون لوله بخاری منزل 
شما ریخته نمی شــود و همچنین نشتی در لوله ها 

وجود نداشته باشد . 
• دالیل عــدم اســتفاده از لولــه آکاردئونی؛ بدنه 
ضعیــف، امکان ســوراخ شــدن، نشــت گازهای 
خطرناك، جدا شــدن از محل اتصــال به بخاری، 
ایجاد پیچ و خم های غیرضروری و مسدود شدن راه 
خروج گاز، افت فشار و گذاشتن اثر منفی بر مکش 
سیال، از دست دادن شــکل اولیه و آویزان شدن به 

دلیل جنس نازك لوله.
5- عــدم اســتفاده از دودکش شــومینه به جای 
دودکش بخاری: ایــن کار را در صورتی می توانید 
انجام دهید که تمامی نکات ایمنــی زیر را در نظر 

بگیرید.
محل ورود دودکش بخاری به شومینه باید به خوبی 
آب بندی شود، شیب آن باید رو به باال باشد، دیگر 
نباید از شــومینه استفاده شــود، در خانه سنسور 

اعام کننده گاز CO  نصب شود.

سومین دوره مســابقات آمادگی جسمانی بانوان 
ایمیدرو و شــرکت های تابعه با قهرمانی تیم ذوب 

آهن اصفهان به پایان رسید.
در این مســابقات دو روزه کــه 26 و 2۷ دی ماه 

به میزبانی شــرکت فوالد هرمزگان در مجموعه 
ورزشــی کارگران بندرعباس و با حضور 13 تیم 
برگزار شــد در مجموع امتیازات تیمی ذوب آهن 
اصفهان بر سکوی نخست تکیه زد و تیم های مس 

شــهربابک و فوالد مبارکه اصفهان به ترتیب حائز 
رتبه های دوم و سوم شدند.

در این مسابقات در بخش الف نسرین دری مدال 
نقره، در بخــش ب اعظم فاضل مــدال برنز و در 
بخش ج مریم بنی هاشمی)شرکت پویش ساخت( 

مدال نقره را به خود اختصاص دادند.
همچنین فیروزه عابدینی مربــی تیم ذوب آهن 

یکی از چهار مربی فنی این مسابقات معرفی شد.
بازیکنان تیم ذوب آهن در این مســابقات، نسرین 
دری، اعظم فاضل و مریم بنی هاشمی)شــرکت 
پویش ســاخت( بودند و فیروزه عابدینی، رضوانه 
بابایی قانع و ناهیــد مرتضایی پور بــه ترتیب به 
عنوان مربی، سرپرست و تدارکات تیم ذوب آهن 

را به عهده داشتند. 
شــایان ذکر اســت؛ این تیم بــا برنامــه ریزی و 
حمایت مدیریت خدمات و امور رفاهی شرکت به 

مسابقات ایمیدرو اعزام شده بود. 

قهرمانی بانوان ذوب آهن در مسابقات آمادگی جسمانی ایمیدرو

ترجمه بهتری از داستان زندگی بخوانیم

تقدیر مهندس رخصتی از مدیر روابط عمومی ذوب آهن سوادکوه

آسمانی

آسمانی

آسمانی

آموزش

مسابقه

خبر

TPM
اصول اجراي نگهداري و تعمیرات 

بهره ور جامع در راستاي حفظ
دارایي هاي فیزیکي 

ادامه رکن هفت : TPM  اداري  
)P Q C D S M( اداري TPM انواع اتالف در  

P- اتاف هاي ناشي از محصول نهایي ) مواد، نفر ساعت، ابزارآالت(
Q- دوباره کاري ها، دیرکردهاي تامین منابع نظیر چک، تولید، برگشــتي ها از 

جانب مشتري و ...
C- ضعف هاي پشتیباني، تاخیر در دریافت، تاخیر در پرداخت و تحویل، تاخیر در 

اطاعات
D - جلب رضایت مشتري، تحویل به موقع به مشتري

S- ایمني در مواد، پشتیباني، دفاتر و ...
M- تعداد پیشنهادات در محل کار

TPM  اداري چگونه حامي TPM کارخانه است:
TPM -1 اداري مي تواند باعث کاهش حجم قطعات کنار خط شود

2- حمایت واحدهاي پشتیباني با توجه به کمبودهاي موجود در خط
3- گسترش TPM اداري به تامین کنندگان و شرکاي تجاري 

بعد از پیاده سازي موفق TPMدر شرکت گسترش آن به تامین کنندگان بسیار 
مفید خواهد بود. این امر باعث کاهش هزینه هاي تمام شــده و افزایش کیفیت 

خواهد بود. ما میتوانیم با استفاده از تجارب خود تامین کنندگان را بهره مند کنیم.
رکن هشتم: ایمني و سالمتي  

اهداف:
1- حذف حوادث 2- حذف خسارات جاني 3- حذف حوادث آتش سوزي

در این بخش براي ایجاد یک محیــط کاري امن و به دور از هــر حادثه اي تاش 
خواهیم کرد. این رکن ممکن است بر روي سایر ارکان تاثیر گذار باشد کمیته اي 
براي پیشبرد این رکن تشکیل شده و با نمایش ها و تبلیغات گوناگون اطاعات الزم 
را به کارگران آموزش مي دهند. این کمیته زیر نظر مســتقیم مقام ارشد سازمان 
فعالیت مي نماید. مدیر ایمني باید آینده نگر بوده و با برگزاري مسابقات، سمینارها 
و مراســم مختلف، کارکنان را از امور ایمني آگاه ساخته و آن ها را به رعایت موارد 

ایمني تشویق نماید.
مدیریت برنامه ریزي و مهندسي صنایع

خبر

نکات ایمنی در نصب بخاری گازی و دودکش

Sایمنی a f e

صعود گاندوها با انتقام سخت از بیروت

سیف اللهی به ذوب آهن پیوست

شماره پرسنلینام و نام خانوادگی

7084971اصغر مختاری

7286972علی عابدینی

7001361مهدی نقدی

7053056اسماعیل آقاجانی

465964وحید عباسی

7017956سارا طاهرزاده

7535276حامد فتحی

7158288مهدی سلیمیان

7177689مسعود دهقانی

7023135 شهرام هاشمی

در هفته های اخیر نزول رحمت آســمانی و بارش برف، شور و شادابی خاصی به 
فضای ذوب آهن اصفهان بخشــید. خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان همســو با 
سایر هموطنان دست به خاقیت زدند و تصاویر بدیعی از این روزها ثبت کردند. 
جمعی از همکاران و خانواده های آن ها، صحنه هایــی از حضور و خاقیت خود 
در روزهای برفی را در فضای مجازی به اشتراك گذاشتند. روابط عمومی شرکت 
از بین عکس های ارسالی خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان به قید قرعه به ده نفر 
جایزه نفیسی اهدا می کند. برندگان می توانند از شنبه 8 بهمن ماه با مراجعه به 

امور فرهنگی روابط عمومی جوایز خود را دریافت کنند. 

بازیکــن تیــم فوتبــال ذوب آهن 
اصفهان گفت: ذوب آهن را با چشم 
بــاز انتخاب کــردم و تیم مــا بهتر 

خواهد شد.
سامان نریمان جهان پس از شکست 
تیمــش مقابل پرســپولیس اظهار 
داشت: بازی بســیار خوبی بود و هر 
دو تیم برای برد به زمین آمده بودند 
و ما در نیمه اول فرصت خودمان را به تیر دروازه پرسپولیس زدیم. تیم فوتبال 
ذوب آهن یک تیم ریشه دار و بسیار خوبی است و سال هاست که در لیگ برتر 
حضور دارد. جایگاه های خوبی در لیگ داشــته است و توانسته در فینال لیگ 

قهرمانان آسیا بازی کند.
وی در خصوص پیوستنش به این تیم عنوان کرد: ذوب آهن یک تیم بسیار خوب 
و سازماندهی شده است من این تیم را با چشــم باز انتخاب کردم و تیم ما بهتر 
خواهد شد. بازیکنان بسیار خوبی داریم و تیم هم خوب است امیدوارم بتوانیم با 

یک بازی خوب و یک برد شیرین مقابل تراکتور این بازی را فراموش کنیم.
 نریمان جهان در خصوص بازی کردنــش در نیمه دوم گفت: من در این مدت 
تنها سه روز با تیم تمرین کرده بودم و نیمه دوم به زمین آمدم و شرایط آن به 
نوعی بود که نمی توانستم از اول برای ذوب آهن به زمین بروم اگر به خود من 
هم می گفتند انتخاب می کردم که از نیمه دوم وارد زمین می شوم چرا که سه 

روز بیشتر تمرین نکردم.

برندگان قرعه کشی عکاسی روز برفی

با چشم باز ذوب آهن را انتخاب کردم

تاریخ تولدنام فرزند محل كار نام و نام خانوادگي شاغل 

1401/10/20ستیافوالدسازیامین اله رهنما

1401/10/19سوفیااتوماسیونسجاد عربی

1401/10/07امیرحسیننوردمجتبی یزدخواستی

1401/08/26متینحراستامین جباری

1401/10/26نیكاتولید و توزیع برقمهراب صادقی


