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مهرداد توالئیان ،تشریح کرد:

دستاوردهای“ذوبآهناصفهان”درعرضهمحصوالتجدید،بومیسازیو
خودکفاییدرتولیدانواعریل
در ١١ماهه سالجاری بهویژه در سه ماهه ابتدایی به دلیل مشکالت و محدودیتهای ب ه وجود آمده در اثر شیوع ویروس کرونا بسیاری از معادن
با تعطیلی و یا کاهش ساعت کاری مواجه گردیدند .این شرایط منجر به کمبود مواداولیه موردنیاز و ایجاد محدودیتهایی در حوزههای حملو
نقل و بروز مشکالتی در تأمین مستمر و پایدار مواداولیه شد ،ولیکن علیرغم موارد فوق با تالش و همت پرسنل ذوبآهن اصفهان در حوزههای
مختلف،سعیبرحفظتولیدبههمراهارتقاءکیفیتوتنوعمحصوالتفوالدیگردید.
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ذوب آهن اصفهان از زیان انباشته تا سود انباشته
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معاون بازاریابی و فروش شرکت ذوب آهن
اصفهان مطرح کرد؛

برنامه ذوب آهن برای
صادرات تولیدات مازاد بر نیاز
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ذوب آهن اصفهان فرهنگ
بومی سازی را در ایران
نهادینه کرد
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قدردانی مدیرعامل از همت
تالشگران ذوب آهن اصفهان
در سال 99
گزارش
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بازسازی سکوی موقت
باطری شماره سه
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برای اولین بار در کشور صورت گرفت:

انعقادتفاهمنامهسرمایهگذاریذوبآهناصفهانبرایاحداثتاسیساتفاضالب 25روستای
فالورجان

آیین انعقاد و تبادل تفاهم نامه سرمایه گذاری ذوب آهن اصفهان
برای احداث تاسیسات فاضالب  25روستای شهرستان فالورجان
با حضور حجت االسالم و المسلمین سید ناصر موسوی الرگانی
نماینده مردم فالورجان در مجلس شــورای اسالمی ،حمیدرضا
جانباز مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کشور ،منصور یزدی زاده
مدیر عامل شرکت و هاشــم امینی مدیرعامل شرکت آبفا استان
اصفهان 28،اسفند ماه برگزار شد .
حجت االسالم و المسلمین الرگانی عضو هیأت رییسه مجلس
با بیان این که درســال های گذشــته تنها  30درصد از شبکه
فاضالب شهرستان فالورجان اجرا شده بود ،اما با ورود ذوب آهن
اصفهان به بحث پســاب تحوالت زیادی در حوزه آب و فاضالب
اســتان اصفهان و به ویژه شهرســتان فالورجان رخ داده است،

گفت :این اقدام و سرمایه گذاری ذوب آهن
اصفهان در راســتای حفظ و احیای زاینده
رود انجام گرفته اســت که با وجود داشتن
حقابه ،بیشترین سرمایه گذاری را در بخش
پســاب انجام داده و  900میلیــارد تومان
برای احداث و جمع آوری شــبکه فاضالب
در سطح اســتان اصفهان و شهرستان های
لنجان و فالورجان هزینه کرده است.
منصور یــزدی زاده مدیر عامل شــرکت با
اشــاره به این که ذوب آهن اصفهان از حقابه
یک متر مکعبی از آب زاینده رود دارد گفت:
طی آخرین آمارها ذوب آهــن تنها نیمی از
این حقابه را مصرف می کنــد و این در حالی
است که تولید این شرکت بیشتر از سال های
گذشته اســت  .وی افزود :ذوب آهن اصفهان
عالوه بر نگاه اقتصــادی و مدیریت به مصرف
آب بیشــتر در راســتای اجرای مسئولیت
اجتماعی اقدام به ســرمایه گذاری احداث تاسیسات فاضالب 25
روستای شهرستان فالورجان نموده است .
یزدی زاده ،ســهم صنایع در مصرف آب را اندک دانست و گفت:
احداث تصفیه خانه در ذوب آهن اصفهــان با ظرفیت  880متر
مکعب بر ساعت ،به صورت  BOTبا شرکت مپنا در سال گذشته
به امضا رسید که این پروژه پیشــرفت  25درصدی داشته است
 .وی مجموعه فعالیت هــای ذوب آهن اصفهان را در راســتای
کاهش مصرف آب ،بالغ بر  2هزار میلیارد تومان دانست و خاطر
نشان ساخت :ذوب آهن اصفهان برای تولید  220مگا وات برق
از گاز فرایندی و مقدار اندکی گاز طبیعی استفاده می کند که با
مساعدت مسئولین در وزارت نیرو طبق قانون این میزان استفاده
ذوب آهن اصفهان از گاز را با تعرفه نیروگاهی محاســبه شود که

این مهم بــرای ذوب آهن که از یارانه انرژی اســتفاده نمی کند
بسیار مهم است .
حمیدرضا جانباز مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب کشور گفت:
ســرمایه گذاری ذوب آهن اصفهــان برای جمع آوری پســاب
روستایی نوعی سرمایه گذاری برای داشتن آب پایداراست و دیگر
صنایع نیز باید در این راســتا قدم بردارند  .وی افــزود :با توجه به
محدودیت های مصرف آب ،مدیریت مصرف و روی آوردن به منابع
جایگزینبایدهمواره مدنظرباشد.
هاشم امینی مدیرعامل شــرکت آب وفاضالب استان اصفهان با
بیان این که برای اولین بار در کشور اجرای تاسیسات فاضالب در
روستاها با سرمایه گذاری بخش خصوصی عملیاتی شد ،گفت :این
پروژه با سرمایه گذاری ذوب آهن اصفهان به روش بیع متقابل به
مبلغ  289میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفت و به دنبال انعقاد
این تفاهم نامه  255کیلومتر شبکه فاضالب در  25روستا و توسعه
تصفیه خانه فوالدشهر اجرایی می شود .وی خاطر نشان ساخت :در
چند سال اخیر بالغ بر ۲هزار و  ۶۶۲میلیارد تومان سرمایه گذاری
بخش خصوصی در زمینه توسعه و احداث تاسیسات فاضالب در
سطح استان اصفهان انجام گرفته که در این بین ذوب آهن اصفهان
نقش بسیار مهمی داشته است .
مدیرعامل شــرکت آب وفاضالب اســتان اصفهان با اشــاره به
جمعیت تحت پوشش این طرح تصریح کرد :با اجرای تاسیسات
فاضالب در  25روســتای فالورجان جمعیتی بالــغ بر  48هزار و
 500نفر از خدمات شبکه فاضالب بهره مند می شوند که این امر
تاثیر به سزایی در ارتقای بهداشت عمومی و کاهش آالینده های
زیست محیطی دارد که این نشان از توجه مسئولین ذوب آهن به
مسئولیت های اجتماعی است.وی افزود :برای جلوگیری از آلودگی
آبهای ســطحی و زیرزمینی تاسیســات فاضالب در روستاهای
فالورجان در دستور کار قرارگرفت که این مهم با سرمایه گذاری
ذوب آهن اصفهان مهیا شد.
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منصور یزدیزاده ،مدیرعامل
ذوب آهــن اصفهــان اظهار
داشــت :ذوب آهن اصفهان با
پشــتوانه صادرات محصوالت
خود ،بدون اینکه از یارانه انرژی
بهرهمند باشــد و بدون اینکه
ســهمیه خاصی در حوزه مواد
اولیه برای این شــرکت درنظر
گرفته شــود ،پس از بیش از یک دهه در نیمه نخست سال جاری
از زیان انباشته خارج شد و در سال آینده سود تقسیم خواهد کرد.
منصور یزدیزاده در مورد عملکرد این شــرکت گفت :ذوب آهن
اصفهان دو سال متوالی رشد  ۵درصدی تولید را تجربه کرد و موفق
شد در نیمه نخست امسال ،زیان انباشته را به سود انباشته تبدیل
کند.زیانانباشتهسالیانسالفشارسنگینیرابهذوبآهنتحمیل
کرده بود و بدین ترتیب با عملکرد قابل قبول ،این مانع توسعه از سر
راه این شرکت بزرگ فوالدی برداشته شد.
وی افزود :البته اگر نگرانی دولت در مورد افزایش قیمتها در بازار
فوالد وجود نداشت ،ذوب آهن سال گذشــته میتوانست از زیان
انباشته خارج شود .به هر حال ،با تکیه بر استراتژی توسعه صادرات،

ذوب آهن در نیمه نخست امسال ،وارد فصل نوینی از فعالیت خود
شد.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان خاطرنشان ســاخت :در کنار رشد
تولید ،ذوب آهن تمرکز ویژهای بر تولید محصوالت با ارزش افزوده
باال دارد که نمونه شاخص آن تولید ریل ملی اســت .انواع ریل در
ذوب آهن با اســتانداردهای روز اروپایی در حال تولید اســت و در
صورت وجود تقاضا ،ذوب آهن میتواند تولید ریل را به  ۱۰هزار تن
در ماه و حتی بیشتر افزایش دهد .ریل تولیدی ذوب آهن در حال
حاضر در بیش از  ۶محور کشور در حال استفاده است و ذوب آهن
تمام نیازهای ریلی کشــور را میتواند رفع نماید .یزدیزاده تأکید
کرد :در ذوب آهن اصفهان میتوانیم تمام تولیدات خود را از کالف،
میلگرد ،تیرآهن و ریل گرفته تا ورق سازه فوالدی صادر کنیم و در
کنار این محصوالت میتوانیم شــمش فوالدی را نیز صادر کنیم.
ذوب آهن به لحاظ برندینگ یک شرکت معتبر و شناختهشده است
و محصوالت آن به اقصی نقاط دنیا صادر میشود .ما در سال گذشته
 ۵۰درصد تولیدات خود را به بازارهای بینالمللی صادر کردهایم و
برایصادراتصددرصدیمحصوالتآمادگیداریم.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان عنوان کرد :ذوب آهن نیازهای خود
در حوزه انرژی (زغال سنگ و کک) را از بازارهای خارجی و داخلی

با قیمتهای جهانی تأمین میکند و بدون دسترسی به هیچگونه
ســهمیه خاص دولتی و با ایجــاد ارزش افــزوده روی نهادههای
دریافتی ،محصوالتی تولید میکند که قــدرت رقابت در بازارهای
داخلی و خارجی را دارد .شــرکتی که اینچنیــن روی پای خود
ایستاده و بدون حمایت توانسته به سودآوری برسد ،مایه مباهات
اقتصاد کشور است .وی گفت :ذوب آهن تنها شرکتی است که به
سهمیه خاص مواد اولیه دسترسی ندارد و در سال جاری نیز اندک
سهمیهای که برای این شرکت درنظر گرفته شده بود ،با نظر معاونت
معدنی وزارت صمت از این شرکت دریغ شد .با این وجود ،ذوب آهن
این افتخار را دارد که با فعالیت خود ،باعث رونق بسیاری از معادن
کوچکسنگآهنشدهاست.
یزدیزاده در پایان گفت :انتظار ما این است که با این شرکت بزرگ
و نوستالژیک که قدمت  ۵۰ساله دارد و بهنوعی مادر صنعت فوالد
ایران است ،مهربانانهتر برخورد شود تا انشــاا ...شاهد رونق هرچه
بیشترتولیددراینشرکتباشیم.خوشبختانهکورهبلندشمارهیک
ذوب آهن که قدیمیترین کوره بلند کشور است نیز پس از اینکه
 ۵ســال به دلیل کمبود مواد اولیه فعالیت آن متوقف بود ،دوباره
راهاندازی شده و با رسیدن ظرفیت تولید این کوره به  ۸۰۰هزار تن
در سال ،شاهد افزایش قابل توجه تولید در ذوب آهن خواهیم بود.

هفت سین های ذوب آهنی
با آغاز ســال نو و پیچیدن شــمیم بهار در فضای این صنعت مادر،
همکاران خوش ذوق و قریحه  ،با ابتکاری جالب  ،به پیشــواز سال
جدید رفتند.

این همــکاران در محیــط کاری خود با گســتردن ســفره هفت
ســین صنعتی ،مهرورزی در کنــار یکدیگر را در نــوروز به نظاره
نشستند.
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خبر
درششمین مرحله رزمایش کمک های معیشتی
مومنانه صورت گرفت:

با اهدای هزار بسته معیشتی،
کمک های مؤمنانه کارکنان ذوب
آهن به  ۷هزار بسته رسید

300073194
مهردادتوالئیان،تشریحکرد:

سالم آتشکار
تعــدادی از همــکاران
درتماس با شماره  104سالم
آتشکار روابط عمومی سؤاالت
خود را مطرح وپاسخ مسئوالن
بهشرحزیرمی باشد:
درخواست های شما وپاسخ مسئولین :
با عرض تبریک و شادباش سال جدید خدمت تمامی همکاران و خوانندگان
محترم ،سالمتی ،موفقیت و سربلندی تمام عزیزان را از درگاه احدیت
مسئلت می داریم .امیدواریم که بتوانیم در سال جدید نیز پیام ها و پرسش
ها و درخواست های همکاران و پاسخ مسئولین شرکت را در ستون سالم
آتشکارمنتشرکنیم.
الزم می دانیم از مدیران و مسئولین قسمت های مختلف در سطح شرکت
که در سال های گذشته با احساس مسئولیت پاسخگوی پرسش ها ،پیام
ها و درخواسته های همکاران بودند ،تشکر و قدردانی نماییم و درخواست
داریم که با پاسخگویی و ارائه توضیحات خود ضمن رونق دادن به این ستون
نشریه ،رضایت بیشتر همکاران را جلب نمایند.
مدیریت روابط عمومی

atashkarweekly@esfahansteel.ir

دستاوردهای “ذوبآهن اصفهان” در عرضه محصوالت جدید ،بومیسازی و خودکفایی
در تولید انواع ریل

ریلهای سوزن برای
سالهای طوالنی
از خارج ازکشور
تامین میگردید که
عالوه بر ارزبری زیاد،
موجب وابستگی به
کشورهای دیگر نیز
شده بود

در  ١١ماهه سالجاری بهویژه در سه ماهه
ابتدایــی بــه دلیــل مشــکالت و
محدودیتهای به وجود آمده در اثر شــیوع
ویروس کرونا بسیاری از معادن با تعطیلی و یا
کاهش ســاعت کاری مواجــه گردیدند .این
شــرایط منجر به کمبود مواداولیه موردنیاز و
ایجاد محدودیتهایی در حوزههای حملو نقل
و بروز مشکالتی در تأمین مســتمر و پایدار
مواداولیه شــد ،ولیکن علیرغم موارد فوق با
تالش و همت پرســنل ذوبآهن اصفهان در
حوزههای مختلف ،ســعی بر حفــظ تولید به
همراه ارتقاء کیفیت و تنوع محصوالت فوالدی
گردید.
مهــرداد توالئیان ،معــاون بهرهبــرداری ذوبآهن
اصفهــان با اعــام این مطلــب گفت :این شــرکت
در  ۱۱ماهه امســال بالغ بر دو میلیــون و  ۷۱۱هزار
تن محصول نهایی ،یــک میلیــون و  ۳۲۹هزار تن
محصوالت نوردی ،دو میلیــون و  ۱۶۶هزار تن فوالد
خام ،دو میلیــون و  ۳۰۰هزار تن چــدن مذاب ،یک
میلیون و  ۹۷هزار تــن کک و دو میلیون و  ۸۵۳هزار
تن آلگومره تولید کرده است.
وی افزود :حوزه معاونت بهرهبرداری مطابق با اهداف
و شــاخصهای برنامهای خود و علیرغم مشــکالت
موجود ،پروژههای طراحی و توســعه محصول جدید
را انجام داده و در طی آن ،محصوالت جدید فوالدی
مختلفی را در رده فوالدهای صنعتی و ســاختمانی

تولید و به بازار عرضه نمــود از آن جمله می توان به
موارد زیر اشاره کرد:
طراحــی و تولیــد ســوزن ریــل ،E1A1 60ریل
معدن  R18و تیرآهن نیمهســبک نمره  ١٦از جمله
محصوالت جدید تولید و عرضه شــده بــه بازار بوده
است .همچنین تکمیل سبد ورق سازههای فوالدی
با تولید ســایزهای جدید ،تولید آزمایشــی میلگرد
آجدار قطر  ٤٠و  ٥٠مطابق با اســتاندارد ملی ایران
( ،)۳۱۳۲پایدار شــدن شــرایط تولیــد ذوب ریل
 ،R260پایدار شــدن تولید پروفیــل ریل E1 60و
افزایش ظرفیــت تولید این محصــول از موارد قابل
اشاره در این حوزه میباشد.
الزم به ذکر است ،در  ١١ماهه سال  ٩٩به میزان ٨٦٠
هزار تن محصوالت فوالدی به خارج از کشــور صادر
گردیده است.
توالئیــان همچنیــن طراحــی ،ســاخت و نصــب
دربهای فلکسیبل باتری  ،٣اتمام تعمیرات اساسی،
مدرنیزاسیون و نوســازی و راهاندازی موفقیتآمیز
کوره بلند شــماره یک ،تعویض سیستم تمیزکننده
درب و رام باطری  ،٣اتمام مدرنیزاسیون اتوماسیون
کارگاه نورد  ٣٥٠و بهرهبرداری موفقیتآمیز آن و نیز
تعمیرات اساسی دیگ شماره  ٤نیروگاه مرکزی را از
جمله مهمترین اقدامات حــوزه معاونت بهرهبرداری
درسالجاری عنوان کرد.
او ساخت انواع قطعات و تجهیزات در داخل کشور به
منظور مقابله با تحریمها از جمله ســاخت دربهای

فلکســیبل ســلولهای باطریهــای ککســازی،
ســاخت واگن حمل گداخته ،ســاخت دریچههای
کشــویی پاتیلهای فوالدی و ...را از جمله مهمترین
فعالیتهای شــرکت ذوبآهن اصفهان در راستای
بومیسازی برشمرد.
توالئیــان در خصوص تولید ریل زبانه ســوزن ،گفت:
دســتگاه ســوزن به مجموعــهای از ریلهای خاص
زبانههای سوزن ،صفحات اتصال ،قطعات ریختهگری
یا فورج شده ،انواع تراورسها و… اطالق میشود که در
خطوط و ایستگاههای راهآهن به منظور تعویض مسیر
قطار مورد استفاده قرار میگیرد و امکان تغییر از یک
مسیر به مسیر دیگر را در تقاطعها فراهم میسازد.
ریلهای ســوزن برای ســالهای طوالنی از خارج
ازکشــور تامین میگردید که عالوه بر ارزبری زیاد،
موجب وابســتگی به کشــورهای دیگر نیز شده بود.
در این شرکت همچنین طراحی و تولید سوزن ریل
 E1A1 ۶۰کــه دارای پیچیدگیهــای خــاص در
طراحی و تولید است ،در دستور کار قرار گرفت.
وی گفت :یکی از موارد مهم تامیــن مواداولیه مورد
نیاز خط تولید با کیفیت مصوب در دستورالعملهای
کارخانــه و همچنین کمیت مورد تقاضــا با توجه به
برنامه تولید میباشد که با توجه به شرایطی که طی
سالهای اخیر جهت تامین مواداولیه مورد نیاز وجود
داشته موجب ایجاد مشــکالت و محدودیتهایی در
خط تولید گردیده است.
معــاون بهرهبــرداری ذوبآهن اصفهــان افزود :در

شــرایط فعلی که کشــور درگیــر تبعات ناشــی از
تحریمهای اعمال شــده میباشــد ،اهتمام مدیران
فعال در زنجیره تولید فوالد (از معادن ســنگآهن تا
نوردکاران) و نگاه جامعنگر آن ها میتواند به خنثی
نمودن آثار تحریم و بهبود شــرایط اقتصادی کشور
و ذینفعان مستقیم و غیرمســتقیم این صنایع منجر
شــود .نگاه جزیرهای و دستیابی به سودهای مقطعی
هر واحد کــه میتواند منجر به وارد شــدن لطمه به
صنایع پاییندســتی گردد ،قطعاً در راستای اهداف
کالن کشور نخواهد بود .همچنین در این شرایط الزم
است کلیه پرسنل در جهت اهداف سازمانها با تولید
برنامهای و دستیابی به ظرفیت اقتصادی واحدها و با
کاهش هزینه تمام شــده و افزایش بهرهوری با تمام
توان اقدام نمایند.

معاون بازاریابی و فروش شرکت ذوب آهن اصفهان مطرح کرد؛

برنامه ذوب آهن برای صادرات تولیدات مازاد بر نیاز

در آستانه سال جدید و در ادامه فعالیت های جهادی پوالدمردان
ذوب آهن اصفهان ،ششمین مرحله رزمایش کمکهای معیشتی
مومنانه در جوار یادمان شهدای گمنام این شرکت انجام شد ویک
هزار بسته معیشتی وکمک های مؤمنانه ،به نیازمندان اهدا شد تا
این کمک ها به  ۷هزار بسته معیشتی برسد.
سرهنگ محمد علی مهرابی رئیس سازمان بسیج کارگری و
کارخانجات استان اصفهان در مصاحبه با خبرنگار ما با اشاره
به برگزاری ششمین رزمایش کمک های مومنانه کارکنان ذوب
آهن اصفهان که در آستانه عید نوروز صورت گرفته است گفت  :این
مجتمع بزرگ صنعتی همواره در انجام امور خداپسندانه و مسئولیت
های اجتماعی پیشتاز است.
وی به روحیه باالی ایثار و فداکاری در ذوب آهن اشاره کرد و یاد آور
شد  :تعداد ۲۸۷شهید ۱۴ ،هزار ایثارگر و تعداد زیادی جانباز وآزاده
از نمونه های فداکاری در این شرکت می باشد.
وی ضمن قدردانی از تالشگران و مسئولین ذوب آهن اصفهان،
فعالیت های جهادی در زمینه بازسازی وساخت منازل مسکونی
برای نیازمندان منطقه را از دیگر خدمات خداپسندانه این شرکت
ذکر نمود .
همچنین سرهنگ مختاری فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید
تندگویان ذوب آهن اصفهان نیز گفت :به همت فوالد مردان جهادی
وتالشگران این شرکت یک هزار بسته معیشتی تهیه و در آستانه
عید نوروز بین نیازمندان توزیع گردید  .وی خاطر نشان ساخت:
این ششمین مرحله کمک های مومنانه است و تاکنون حدود  ۷هزار
بسته معیشتی تهیه و بین نیازمندان توزیع شده است .

ذوب آهن اصفهان فرهنگ بومی
سازی را در ایران نهادینه کرد
مصطفی بهرامی عضو هیأت مدیره
شــرکت گستــرش صنایع ریلــی
ایران گفت :تولید ریل زبانه سوزن
یکی از محصوالت هایتک بود که در
گذشته از خارج از کشور تأمین می
شد اما خوشبختانه تولید آن در سال
جهش تولید در ذوب آهن اصفهان
محقق شد .وی افزود :هدایت قطار
به این محصول وابسته است و این موضوع اهمیت این محصول را
بیشتر نشان می دهد .عضو هیأت مدیره شرکت گسترش صنایع
ریلی ایران تصریح کرد :طی بازدیدی که از فرایند تولید ریل در ذوب
آهن داشتم از نزدیک مشاهده کردم کلیه فرایندها و استاندار های
سختگیرانه ای که برای این محصول اعالم شده است در کارخانه
رعایت می شود تا یک محصول ایمن و کیفی به خریدار تحویل
شود .مصطفی بهرامی بیان کرد :ذوب آهن اصفهان فرهنگ بومی
سازی را در ایران نهادینه کرد تا تحریم های دشمن تاثیری در رشد
و پیشرفت ایران نداشته باشد و ایران از وارد کننده ریل به یک صادر
کننده تبدیل شود.
وی محصول ریل زبانه سوزن را یک دستاورد بزرگ عنوان کرد و
گفت :در گذشته واردات این محصول شش ماه زمان نیاز داشت
اما هم اکنون با همان کیفیت و استاندارد بین المللی در ذوب آهن
تولید می شود و طی یک ماه محصول را تحویل می گیریم.
عضو هیأت مدیره شرکت گسترش صنایع ریلی ایران تصریح کرد:
تولید ریل سوزن در ذوب آهن اصفهان انقالبی را در صنعت حمل و
نقل رقم زد و از این بابت به عنوان یک ایرانی خوشحال هستم.
وی گفت :در تولید ریل زبانه سوزن ایمنی و کیفیت دو پارامتر بسیار
مهم هستند که در ذوب آهن اصفهان همچون سایر محصوالت
مورد توجه قرار گرفتند.

با توجه به بهبود
روند تأمین مواد
اولیه و همچنین
به کارگیری روش
های نوین تولید،
راندمان شرکت
ذوب آهن افزایش
یافته است

معاون بازاریابی و فروش ذوب آهــن اصفهان گفت:
ذوب آهن اصفهان پس از تأمین نیازهای بازار داخلی

و در راســتای برآورده کردن نیازهــای ارزی خود و
کشــور ،صادرات تولیدات مازاد بر نیاز بازار داخلی را
برنامه ریزی کرده است.
بهزاد کرمی در خصوص موفقیت ذوب آهن در حوزه
صادرات ،اظهــار کرد :با توجه به بهبــود روند تأمین
مواد اولیه و همچنین بــه کارگیری روش های نوین
تولید ،راندمان شرکت ذوب آهن افزایش یافته است
و با اســتفاده از روش های باز گردانــی و همچنین با
توجه به مزیت کیفیت برند شرکت سهامی ذوب آهن
اصفهان این مجموعه توانسته از شرایط زیان انباشته
به سوددهی سالیانه برسد.
وی افزود :صادرات این شرکت شامل تمام محصوالت
طویل ســاختمانی طبق اســتانداردهای ملی ایران
و اســتانداردهای جهانی از قبیل انواع تیرآهن ،انواع

میلگرد ،کالف صنعتی و  ...است.
معاون بازاریابی و فروش ذوب آهــن اصفهان با بیان
اینکه به دلیل قــرار گرفتن نــام ذوب آهن اصفهان
در لیســت تحریم های ظالمانه اســتکبار جهانی و
همچنین ایجاد مشــکالت در فرآیندهای بانکی بین
المللی ،این شرکت با مشکالت متعددی مواجه است،
تصریح کرد :البته با اتخاذ تدابیــر ویژه و به کار بردن
روش هــای جایگزین در معامــات خارجی باوجود
تحریم های ایجاد شده علیه ایران ،توانسته است روند
صادرات خود را با کمترین هزینه ممکن و بیشترین
ســودآوری محقق کند تــا آنجا که ســودآوری این
شرکت در سال گذشته نشان از این مدعا است.
وی با بیان این کــه ذوب آهن اصفهــان درآمدهای
حاصل از صادرات خود را در بازارهای متشکل ارزی

بانک مرکزی عرضه و از این طریق به تامین نیازهای
کشــور کمک زیادی کرده است ،ادامه داد :همچنین
این شــرکت بخشــی از درآمد ارزی را صرف تأمین
مواد اولیه و قطعات وارداتی مورد نیاز خود می کند.
کرمی با تاکیــد بر اینکه بــه طور قطــع تحریم ها
مشــکالتی را در بازارهای صادراتی ذوب آهن ایجاد
کرده است ،گفت :البته این شــرکت توانسته است با
اســتفاده از روش های جایگزین ،این هزینه ها را به
حداقل رســانده و در بســیاری از مواقع ،هزینه های
ناشی از تحریم ها را به صفر برساند.
وی تأکید کــرد :ذوب آهن اصفهان پــس از تأمین
نیازهای بازار داخلی و در راســتای بــرآورده کردن
نیازهای ارزی خود و کشور ،صادرات تولیدات مازاد بر
نیاز بازار داخلی را برنامه ریزی کرده است.

تقدیرمسئولینسپاهازنقشذوبآهناصفهاندرتولیدملی

ریل ذوب آهن
اصفهان در پروژه
های مختلف سراسر
کشور در حال
استفاده است و
اهمیت بسیاری برای
توسعهزیرساخت
های کشور دا رد
سردار اسماعیل کوثری و ســردار محمد رضا یزدی،
مشاوران فرماندهی کل سپاه و سردار شریفی مسئول
اقتصادی ســپاه تهران با حضور در ذوب آهن اصفهان

ضمن بازدید از خط تولید  ،با مدیرعامل این شــرکت
دیدار و گفتگو کردند.
سردارکوثری در این بازدید  ،نقش ذوب آهن اصفهان

Report

گزارش

مجمع عمومی شرکت زغال سنگ البرز شرقی
برگزار شد

همسوییشرکت
هایتابعهذوب
آهناصفهان
باعثمیشودکل
مجموعهازاینهم
افزاییهاسودببرند

مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده صاحبان سهام
شرکت زغال سنگ البرز شرقی با حضور منصور یزدی
زاده مدیرعامل و مرتضی یزدخواستی عضو هیأت مدیره
ذوب آهن اصفهان ،نماینده های سهامداران ،اعضا
هیأت مدیره ،مدیرعامل و مسئولین شرکت البرز شرقی
 ۲۵اسفندماه در سالن جلسات مدیر عامل برگزار شد.
منصور یزدی زاده که ریاست این مجمع ها را به عهده
داشت ،هماهنگی و هم افزایی بین دو شرکت زغالسنگ
البرز شرقی و سوادکوه را خواستار شد و گفت :همسویی
شرکت های تابعه ذوب آهن اصفهان باعث میشود کل
مجموعه از این هم افزایی ها سود ببرند.

در دوران دفاع مقدس را بی بدیل دانست و گفت :این
مجتمع عظیم صنعتی در آن دوران  ،با نیروی انسانی
توانمند خود و همچنین به لحاظ تجهیزات  ،پشتیبانی
جانانــه ای کرد کــه باالترین نمود آن  ۲۸۷شــهید
گرانقدر ذوب آهنی اســت .وی افزود  :فضا وفرهنگ
جهاد وایثار همچنان در این صنعت مهم جاری است
و تالشــگران ذوب آهنی در عرصه صنعت ،با روحیه
جهادی  ،افتخار آفرینی می کنند .
مشاور فرمانده کل سپاه  ،به جدیدترین دستاورد ذوب
آهن که تولید ریل ملی اســت اشاره نمود و گفت  :این
محصول در سراسر کشــور در پروژه های مختلف در
حال استفاده اســت و اهمیت بســیاری برای توسعه
زیرساخت های کشور دا رد.
ســردار کوثری همچنین از فعالیت هــای ذوب آهن
اصفهان در راســتای حفــظ آثــار و ارزش های دفاع
مقدس نیز قدردانی نمود و با اشاره به ساخت مستندی
از زندگی شهید شاهمرادی توسط این شرکت گفت:

آن شهید واالمقام  ،عالوه بر اینکه در صحنه جهاد  ،یک
رزمنده و فرمانده کم نظیر بود  ،به فعالیت های هنری
نیز عالقه بسیاری داشت و این روحیه هنری درفعالیت
های او در حیطه دفاع مقدس نیز کام ً
ال نمایان بود .
سردار یزدی نیز در این دیدار گفت :ذوب آهن اصفهان
یک مجموعه به هم پیوسته اســت و اتحاد خوبی بین
مدیریت و کارکنان آن برقرار اســت کــه در امر تولید
بسیار مهم است.
وی افزود :ذوب آهن اصفهــان نقش مهمی در جهش
تولید و صادرات کشــور دارد و در این شرایط که به ارز
نیاز داریم  ،این مجتمع عظیم صنعتی  ،نقش خود را در
تامین این نیاز به خوبی ایفا نموده است.
مشاور فرمانده کل ســپاه ،تولید ریل در این شرکت را
نشان دهنده رشد صنعت فوالد کشور دانست و افزود:
این کار بزرگ به دســت توانمنــد متخصصین ایرانی
صورت گرفته اســت و یک اقدام مهم در جهت خنثی
سازی تحریم تلقی می شود.

وی با قدردانی از تالشگران شرکت زغال سنگ البرز
شرقی ،توجه به معیشت و رفاهیات آن ها را مورد تاکید
قرار داد و تصریح کرد :مجموعه معادن های زغال سنگ
ذوب آهن اصفهان باید برنامههای تولیدی خود را با
نیازهای بخش کک سازی این شرکت تنظیم کنند.
شایان ذکر است :اعضاء مجمع عمومی عادی سالیانه
و فوقالعاده صاحبان سهام شرکت زغال سنگ البرز
شرقی پس از شنیدن گزارش هیأت مدیره ،بازرس
قانونی و حسابرس مستقل با تصویب صورتهای مالی
منتهی به  99/9/30در خصوص برنامه ها ،اهداف و
بودجه سال آینده این شرکت تصمیم گیری کردند.

اجرای پروژه بتن غلتکی در ذوب آهن
اصفهان

پروژه آزمایشی بتن غلتکی با حضور جالل ابوترابی
مدیرعامل شرکت تارابگین در مدیریت خدمات شهری
 26اسفندماه اجرا گردید  .ابوترابی با بیان این که هزینه
های اجرای بتن غلتکی معادل  40درصد آسفالت است،
گفت :با توجه به افزایش هزینه های تامین قیر و شرایط
فعلیقیمتنفت،استفادهازبتنغلتکیدرکاهشهزینه
ها و سرعت روند اجرا بسیار تاثیرگذار می باشد .وی
افزود :در صورت اجرای درست این طرح دوام آن دو برابر
آسفالت بوده و دوستدار محیط زیست می باشد که بسیار
حائز اهمیت است .مدیرعامل شرکت تارابگین با اشاره به
مزایای بسیار زیاد بتن غلتکی نسبت به آسفالت ،اظهار

داشت :در آسفالت از قیر به عنوان چسباننده سنگدانه
ها استفاده می شود اما در بتن غلتکی سیمان این
کاربرد را دارد .وی با اشاره به این که شرکت تارآبگین
برای اولین بار در ذوب آهن این طرح را به اجرا در آورده
است خاطر نشان ساخت :پس از قبولی در آزمون وزارت
راه و شهرسازی این طرح برای جاده سازی به اجرا در
خواهد آمد  .وی گفت :استفاده از این بتن در راهسازی،
تکنولوژی پیشرفته ای است که در کشورهای توسعه
یافته اجرا می شود که با توجه به وجود سرباره در ذوب
آهن و تخلیط آن با شن و ماسه هزینه تمام شده بتن
غلتکیدرذوبآهنکاهشچشمگیریخواهدیافت.
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حدیث هفته

قدردانی مدیرعامل از همت تالشگران ذوب آهن اصفهان در سال 99

در جلسه اخیر شــورای معاونین شرکت منصور یزدی
زاده مدیرعامل شرکت از زحمات تمام کارکنان شرکت
قدردانی نمود و برای همه این تالشگران در سال جدید،
سالمت و بهروزی آرزو کرد.

وی گفت :تالشگران حوزه بهره برداری در سال 99بسیار
پرتالش بودند و نوع کار آن ها به گونه ای است که میزان
عملکردشان با آمار تولید به خوبی نمایان می شود و این
خود بر سختی کار در این حوزه می افزاید.

مدیریت های روابط عمومی ،امور حقوقی ،حراســت و
بازرسی را نیز خوب توصیف کرد و گفت :ارتباط مدیریت
با کارکنان و همچنین ارتباط سازمان با منطقه ،ارتباط با
مسئولین کشور و رسانه ها در سال گذشته شرایط بسیار
خوبی داشت که ناشــی از عملکرد بخش های یاد شده
است.
مرتضی یزدخواستی عضو هیأت مدیره شرکت نیز گفت:
ذوب آهن اصفهان در دهه گذشــته با سه چالش تامین
مواداولیه ،نقدینگی و رضایتمندی پرسنل مواجه بوده
است که خوشبختانه در سال 99در هر سه حوزه عملکرد
بسیار خوبی را در شرکت شاهد بودیم .
شایان ذکر است در آخرین جلســه شورای معاونین در
ســال  99که مدیران حوزه مدیرعامل نیز در آن حضور
داشتند ،گزارش هایی از سیستم سنجش مسئولیت و
نهایی شدن مراحل آزمایشی سیستم ارزیابی عملکرد
کارکنانارایهشد.

حضرت رسول اكرم (ص):
نزديك ترين شــما به من در قيامــت ،راســتگوترين ،امانتدارترين،
وفادارترين به عهد ،خــوش اخالق ترين و نزديك ترين شــما به مردم
است.

مناسبت های هفته
نوروز سال  1400هجری خورشیدی گرامی باد
نوروز نخستین روز سال خورشــیدی ایرانی برابر با یکم فروردین ماه،
جشن آغاز سال نوی ایرانی و یکی از کهنترین جشنهای به جا مانده
از دوران ایران باستان اســت .عید نوروز بزرگترین جشن ملی ایرانیان
است و محدود به مرزهای جغرافیایی کشورایران نیست و گسترۀ آن
به پهنای مرزهای فرهنگ ایرانی اســت .به غیر از کشــورهای اطراف
همچون تاجیکستان  ،افغانستان و  ...عید نوروز توسط فرزندان ایران
زمین در سراسر گیتی پاس داشته میشود .
نوروز باســتانی یادگار نیک گذشتگان ماســت که پیام آور دوستی ،
عشق و محبت است .نوروز ایرانی درآمیخته با لطافت وخرمی طبیعت
و فرصتی کم نظیر برای ورود به مرحلــهای نیکوتر و برتر از عمر آدمی
است .بدون تردید دمیدن روح تازگی بهار در میان درختان تنومند و
کهنسال و استوار بسیار زیبا و دلنشین است.
در کشورهایی مانند ایران و افغانستان که تقویم هجری شمسی به کار
برده میشود ،نوروز ،روز آغاز سال نو اســت .اما در کشورهای آسیای
میانه و قفقاز ،تقویم میالدی متداول است و نوروز به عنوان آغاز فصل
بهار جشن گرفته میشود و روز آغاز سال محسوب نمیشود.

ذوب آهن اصفهان
در دهه گذشته با
سه چالش تامین
مواداولیه،نقدینگی
و رضایتمندی
پرسنل مواجه بوده
است که خوشبختانه
در سال  99در هر سه
حوزه عملکرد بسیار
خوبی را در شرکت
شاهد بودیم

بازسازی سکوی موقت باطری شماره سه
ســکوی موقت باطری شماره سه کک ســازی پس از
بازسازیدرمدارتولیدقرارگرفت.
سید مجتبی نظام الدینی سرپرست واحد  2کک با بیان
این که این عملیات  29بهمن ماه شــروع شد و پس از
اتمامعملیاتساختمانی 24اسفندماهدرمدارتولیدقرار
گرفت ،گفت :در فرآیند تولید کک ،کک مشتعل پس از
تخلیه در واگن در برج خاموش کننده اطفاء و به منظور
کاهشرطوبت آندر سکویدائم تخلیهوبه تدریججهت
دانه بندی به قسمت دانه بندی ارسال و سپس به کوره
بلند فرستاده می شود .وی افزود ،در زمان های تعمیرات
دانه بندی به منظور جلوگیری از توقف تولید در باطری

 ،کک اطفاء شده در ســکو موقت تخلیه و به کمک لودر
کک های تخلیه شده در کامیون بارگیری می شود  .سکو
موقت به دلیل برخورد بیل لودر در معرض فرســایش
بوده و مرتباً نیاز به تعمیر دارد .نظام الدینی تصریح کرد:
برای اولین بار در ذوب آهن اصفهان پیشــنهاد گردید از
ریل های فرسوده برای تقویت سازه بتنی استفاده شود .
با این طرح بیل لودر روی ریل حرکت کرده و سازه بتنی
حفاظت می شود  .طرح مذکور به تائید امور فنی و برنامه
ریزی تولید قرار گرفت و پس از تهیه پیش طرح و نهائی
شدن آن پالن تعمیرات تهیه و عملیات اجرائی آن شروع
شد .سرپرســت واحد  2کک گفت :پس از تخریب سازه

فرســوده ســکو و خاکبرداری
عملیــات آرماتور بنــدی ریل
گذاری و بتن ریــزی انجام و تاج
ســکو به کمک آجر نسوز شیب
بندیومحافظتگردید.
شــایان ذکر ایت در این پروژه،
مدیریت های نت راه و ساختمان،
امور فنی و برنامــه ریزی تولید و
نسوزمشارکتداشتند.
منصور مدحی ــ خبرنگار
افتخاری

عملیات افتخارآفرین فتحالمبین
عملیــات افتخارآفرین فتحالمبین از اواســط آبان  ١٣٦٠آغاز شــد
و پس از تالشهای مســتمر و خســتگیناپذیر و انجام مشورتها و
هماهنگیهای گســترده میان فرماندهان نظامی ،ســرانجام «طرح
عملیاتی شــماره  ١فتحالمبین» در اواخر دیماه همان ســال آماده
شد .روز  ١٣بهمن  ١٣٦٠در پی یک نشست مشترک بین فرماندهان
عمده سپاه و ارتش ،طرح یادشــده به یگانهای عمده اجرایی ابالغ و
متعاقب دریافت اطالعات جدید در روز  ٣٠بهمن همان ســال طرح
اولیه بازنگری شده و طرح «شماره  »٢در روز  ١٣اسفند انتشار یافت.
این عملیات با مراجعه به قرآن کریم ،فتح نامگذاری شــد و سرانجام
در ساعت  ۳۰دقیقه بامداد روز دوشــنبه دوم فروردینماه فرمان آغاز
حمله بزرگ و سرنوشتساز فتحالمبین صادر گردید.

برای اولین بار در
ذوب آهن اصفهان
پیشنهاد گردید از
ریل های فرسوده
برای تقویت سازه
بتنی استفاده شود

در جشن بازنشستگی سه تن از مدیران بهره برداری ذوب آهن اصفهان:

خدمتمدیرانبازنشستهمشوقمابرایکاروتالشبیشتراست
 ۳۰سال خدمت صادقانه علیرضا قاسمی پور مدیر امور
تولید ،حسن خزایی کچویی مدیر امور مهندسی های
بهره برداری و عبدالعلی ملکی مدیــر امور فنی و برنامه
ریزی تولید ذوب آهن اصفهان به سرانجام رسید و جشن
تودیع و بازنشستگی آن ها در 27اسفند ماه در محل تاالر
آهن روابط عمومی برگزار شد .در این مراسم که معاونین،
مدیران و جمعی از همکاران حضور داشــتند ،مهرداد
توالییان معاون بهره برداری شــرکت باتشریح شرایط
فعلی کارخانه ،مدیران مذکور را نمونه عالی مدیریت و
کارشناسی دلسوز در شرکت دانست و گفت :مدیران ما
همه گوهرهای ارزنده ای هستند که به وجودشان افتخار
کرده و رفتن آن ها از کارخانه موجب افسوس است ولی
قانون و اجبار بازنشســتگی برای همه همکاران وجود
داشــته و به هرحال تمامی آن ها روزی باز نشسته می
شوند .چیزی که مهم اســت خاطرات خوب همکاران و
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در جلسه شورای معاونین شرکت مطرح شد:

مدیرعامل شرکت به اهمیت فعالیت های حوزه خرید
اشاره کرد و گفت :تالشگران این حوزه در تامین مواد اولیه
رکورد زدند و این امــر اطمینان خاطر خوبی برای حوزه
بهرهبرداریایجادکرد.
یزدی زاده عملکرد حوزه فروش در شرایط تحریم را نیز
مناسب دانست و گفت :کارکنان این بخش در فروش و
صادرات،کارنامهبسیارخوبیداشتند.
مدیرعامل شرکت گفت :در حوزه برنامه ریزی و توسعه با
وجودتنگناهایمالیوکمبودبودجه،فعالیتهایخوبی
صورتگرفتوسرعتاجرایپروژهها،قابلقبولبود.
وی اظهار داشــت :در حوزه مالی با فعالیت های دقیق و
علمی ،دستاوردهای خوبی را شــاهد بودیم و ارتباط با
نهادهای مالی و همچنین پاسخگویی به خوبی صورت
گرفتکهاینامردرنظرسنجیهاینیزمشهودبود.
یزدی زاده عملکــرد حوزه های پشــتیبانی و خدمات
اجتماعی ،ســرمایه های انسانی و توســعه مدیریت و

نشریهداخلی

خدمات صادقانه و خالصانه آن ها است که هرگز فراموش
نشــده و این خدمات الگو و راهنمای همکاران فعلی و
همکاران آینده خواهد بود .وی افزود :تمامی مدیریت ها
و بخش های حوزه بهره برداری از اهمیت حیاتی خاصی
برخوردار بوده و ما باید مشکالت خاص این قسمت ها و از
جمله تامین مواد اولیه را حل کنیم تا با افزایش تولید و
بهره وری شرایط عمومی شرکت را ارتقا یابد .توالییان،
مدیران بازنشســته را افرادی عالقه مند ،باوقار و پرکار
معرفی کرد و برای آن ها در مرحله جدید زندگی شــان
آرزوی موفقیت نمود .شــایان ذکر است؛ در این مراسم،
مهدی نصیری به عنوان مدیر امور مهندسی های بهره
برداری ،کاظم تدین به عنوان مدیر امور تولید ،محسن
سلطانیبهعنوانمدیرامورفنیوبرنامهریزیتولید،علی
بریمانی به عنوان مدیر نسوز و همایون صمیمی به عنوان
مدیرکورهبلندمعرفیشدند.

 22مارس روز جهانی آب
 22مارس برابر با  2فروردین ،از ســوی ســازمان ملل متحد به عنوان
روز جهانی آب نامگذاری شده اســت و از کلیه کشورها خواسته شد
تا در راستای اجرای بیانیه  21ســازمان ملل ،این روز را به عنوان روز
ترویج و آگاهسازی مردم در مورد آب اختصاص داده و از طریق پخش
و اشاعه نشریات و برگزاری کنفرانسها ،ســمینارها و نمایشگاهها در
گرامیداشت آن بکوشند.

تمامیمدیریت
ها و بخش های
حوزه بهره برداری
از اهمیت حیاتی
خاصی برخوردار
است

والدت حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان
حضرت علی اکبر (ع) در ســال  33هجری قمری از مادری به نام لیال
مره در شهر مدینه چشم به جهان گشود.
دختر ابی ّ
حضرت علی اکبر (ع) اولین شهید عاشورا از بنی هاشم بود .شجاعت و
دالوری حضرت علی اکبر و رزم آوری و بصیرت دینی و سیاسی او ،در
سفر کربال به ویژه در روز عاشــورا تجلی کرد .سخنان و فداکاری های
وی نیز به خوبی مؤید این مطلب است .
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موفقیت

خانواده موفق

Various

روابط عمومی شــرکت با تبریک به ایــن عزیزان و
خانواده های محترمشــان ،برای این اعضای خانواده
بزرگ ذوب آهن موفقیت بیشتر را آرزو مند است.

 30اسفند ماه 1399
 6شعبان1442
 20مارس 2021
شماره 1269

آتشکار:نشریهداخلی
صاحب امتیاز :شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
مدیر مسئول :مدیرروابط عمومی
سردبیر :علی حسین غریبی
تحریریه :علی سلیمانی ،حسین ابراهیمی عرب،
سمیه ایزدی
عکس :ساسان حافظی ،عباس محمدی
تایپ :احمد بیات

نشانی اینترنتیwww.esfahansteel.ir:
پست الکترونیکیAtashkarweekly@esfahansteel.ir:
چاپ :پرستو
شمارگان 7000 :نسخه
نشانی :انتهای اتوبان ذوب آهن ،روابط عمومی ذوب آهن اصفهان
تلفن03152574978 - 4945 - 4936 :
پیام گیر03152571040 :

S M S : 300073194
امید مهمان پرست شاغل در
مدیریت تولیــدات کک و مواد
شیمیایی
قبولــی آزمون مقطــع دکتری
رشته مهندسی شیمی دانشگاه
صنعتیاصفهان

امیر علی بختیاری فرزند اصغر پوریا کوچکی فرزند بابک شاغل
شاغل در مدیریت تولیدات کک و در مدیریــت ایمنی ،بهداشــت و
محیط زیست
موادشیمیایی
مقام دوم مسابقات شطرنج پسران مقــام دوم اولین دوره مســابقات
مجازی شیتوریوشیتوکای کاراته دو
شهرستانلنجان
کشوررشتهکاتاردهسنی 12ـ13

راضیه شریفی فرزند علیرضا
شــاغل در مدیریــت خدمات و
قراردادهایبازرگانی
مقام اول شهرستان نجف آباد در
رشتهتئاتر

متین محمدی فرزند حســن مائده کرمی فرزنــد علیرضا
شــاغل در مدیریت مهندسی
محمدی شاغل در حوزه خرید
مقــام دوم مســابقات المپیــاد آبرسانی
ریاضی کشوری
رتبــه برتــر در ایده پــردازی
کشوری

فاطیما مهــدی پــور فرزند
حجت اله شاغل در مدیریت کوره
بلند
مقام اول مســابقات قرآن و معارف
اسالمی شهرســتان لنجان رشته
حفــظ عمومــی وی همچنین در
آزمون ورودی مدارس استعدادهای
درخشان (فرزنگان امین) در دوره
دبیرستانپذیرفتهشدهاست.

حسین محمــــدی فرزنـــد
نعمــت الــه شــاغل در مدیریت
راهبری و پشتیبانی ماشین آالت
و خودروهای سنگین
مقــام دوم مســابقات تکوانــدو
هان مادانگ یــادواره ســــردار
شــهید حاج قاسم ســلیمانی در
بخــش هــای تیویــوپ چاگی و
تیونوپی آپچاگی

www.esfahansteel.ir

نفرات برتر ایمنی در بهمن ماه

بر بال لک لک ها

مدیریت ایمنی ،بهداشت و محیط زیست شرکت با قدردانی از همکارانی که با رعایت اصول و مقررات ایمنی موجبات آرامش و افزایش بهره وری در ذوب
آهن اصفهان را فراهم می کنند .افراد زیر را به عنوان نفرات برتر ایمنی در بهمن ماه معرفی کرد .این همکاران می توانند با مراجعه به دبیرخانه مدیریت
 HSEهدایای خود را دریافت کنند .بنا به اعالم مدیریت ایمنی ،بهداشت و محیط زیست شرکت ،طی دوره  11ماهه سال  1399بالغ بر  175نفر از کارکنان کارگاه
های مختلف شرکت به عنوان نفر برتر ایمنی معرفی شده و کارت هدیه بیست میلیون ریالی خود را از این مدیریت دریافت نموده اند.

حسن محمدی
شماره پرسنلی407020 :
فوالدسازی

محمد مختاری
شمارهپرسنلی446164 :
راه آهن

حامد شهبازی
شماره پرسنلی420549 :
کیفیت

سعید سلیمانی
شماره پرسنلی454303:
ککسازی

محمودعلیخانی
شماره پرسنلی429317 :
کوره بلند

خدابخش صالحی
شمارهپرسنلی457655:
انرژیوبهینهسازیسوخت

محمدرضا کریمی
شماره پرسنلی432865 :
آگلومراسیون

ایمان رحمتی
شماره پرسنلی460265 :
نتراهوساختمان

محمدرضا نکویی
شمارهپرسنلی444106:
آزمایشگاهمرکزی

محمدعلی کارجوی واقعی
شماره پرسنلی462899 :
اتوماسیون

خبر
آسمانی

قرارداد مدافع ذوبآهن تمدید شد
مدافــع تیــم فوتبــال ذوبآهن
اصفهان قراردادش را تمدید کرد.
مدافع راســت تیــم فوتبال ذوب
آهــن بــا اتمــام دوره خدمــت
ســربازی ،به ذوب آهن بازگشت.
حسین ســنگرگیر بازیکن جوان
تیم فوتبال ذوب آهــن که فصل
گذشــته را در لبــاس مقــدس
سربازی و در تیم نیروی زمینی تهران ســپری کرده بود ،با حضور در دفتر
مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن قرار دادش را به مدت یک فصل و نیم با این
باشگاه تمدید کرد تا به جمع شاگردان مجتبی حسینی اضافه شود.

ذوبآهن  ۲بازیکن از لیگ یک
جذب کرد

یک مدافع و یک هافبک تیم هوادار تهــران به عضویت ذوبآهن اصفهان
درآمدند.
امیر محمدپناهی ،مدافع و ســینا اســدبیگی ،هافبک دفاعی تیم هوادار
تهران با قراردادی یک و نیم ســاله به ذوبآهن پیوســتند و شاگرد سید
مجتبی حسینی شدند.
پناهی سابقه حضور در تیمهای راهآهن تهران ،اکسین البرز سیاهجامگان
مشهد و سرخپوشان پاکدشت را در کارنامه خود دارد.
اســدبیگی نیز قبل از ذوبآهن برای تیمهای پیکان تهران ،سرخپوشان و
هوادار تهران به میدان رفته است.

اعضا جدید کمیته انضباطی باشگاه
ذوب آهن معرفی شدند
با معرفی اعضا جدید ،کمیته انضباطی باشگاه ذوب آهن اصفهان کار خود
را آغاز کرد .
به گزارش سایت باشــگاه :با حکم مجتبی فریدونی اعضای جدید کمیته
انضباطی باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن به شرح ذیل معرفی شدند.
کمال عسگری رئیس ،علی اکبر مونس خواه ،مسعود زمانی ،فرشاد دادفر
و محسن کرباسچی عضو و رمضانعلی احمدی دبیر کمیته.

نام و نام خانوادگي شاغل

محل كار

نام فرزند

تاريخ تولد

حسینحجتی

کوره بلند

هانا

1399/10/25

روح اله محمودی

آگلومراسیون

رایان

1399/10/26

علیرضافتاحی

راه آهن

لیانا

1399/10/24

محمد حسین نصر

راه آهن

زینب

1399/11/27

مهدی عابدی

کوره بلند

آدرینا

1399/12/18

مصطفیسهرابی

آگلومراسیون

باران

1399/12/18

رسولابراهیمی

برنامه ریزی اقتصادی

فاطمهبهار

1399/12/06

پیوند
آسمانی

صادق سعیدی
شمارهپرسنلی7007988 :
تولیدوتوزیعبرق

مهدی منتظری
شمارهپرسنلی7017872 :
خدمات(مرکز پخت)

ابراهیم دهقانی
شمارهپرسنلی7022928 :
اموال،انباروامالک

محمد گنجی
شماره پرسنلی7033352:
راهبریماشینآالت

ناصر حسین پور
شماره پرسنلی7034827 :
نورد

غالمرضا ترکی
شمارهپرسنلی7034898 :
نورد

سید قربانعلی عظیمی
شمارهپرسنلی7039701 :
آبرسانی

بهنام براتی
شمارهپرسنلی7055783 :
اجرایینسوز

اسماعیل ایزدی
شماره پرسنلی7063365:
نتمکانیک

اکبر صالحی
شمارهپرسنلی7138106:
پشتیبانی فروش

ساماندهی قطعات و تجهیزات مکانیک واحد دو کارگاه های شیمیایی کک سازي

در راستاي اجراي طرح ساماندهي محيط كار( )5Sدر
شركت با تالش و همت همكاران بخش تولیدات کک و
مواد شیمیایی اين طرح در محوطه بيروني و داخلی انبار
شماره یک با استفاده از منابع و قابليت هاي موجود در
این بخش انجام شد.
ابراهیم کاظمی مسئول تيم گفت :از مشکالت عمده
مکانیک واحد دو کارگاه های شــیمیایی نداشــتن
انبارمتمرکز و عدم وجود نظم مناسب در رزروسازی
و تامین نشــدن به موقع متریال مصرفی این قسمت

بوده اســت و عدم امــکان پایش مــداوم موجودی
قطعات ،عــدم اقدام بــه موقع جهت تامیــن رزرو و
انبارش صحیح و منظم ،همواره از دغدغه های اصلی
ما بوده است.
اسماعیل علی اکبری تكنسين ارشــد مكانيك واحد
دو بازیابی مواد عضو ديگر اين تيــم عنوان كرد :پس از
موافقت مدیر تولیدات کک و مواد شیمیایی و با همكاري
اعضاي تيــم ،مکان فعلــی پاکســازی و حدود50تن
ضایعات و قراضــه و اقالم غیر کاربــردی ازداخل آنجا

پسازساماندهی

پیشازساماندهی

تخلیه و به گود قراضه منتقل شــد و یا بــا جا به جایی
قطعات و تجهیزات ،جانمایی و جاگذاری مطلوب صورت
پذیرفــت .)S2(.وی افزود :بعد از آن اقدام به ســاخت
قفســه ها،رنگ آمیزی وپارتیشن بندی آنها و چيدمان
قطعات به صورت منظم و دســته بندي شده گردید( .
S2و . )S1سپس اقدام به شمارش ،تهیه فایل ، excel
تهیه پالن و شماره بندی قفسه ها به صورت ماتریسی و
موقعیتدهیو تهیه اتیکتگردید.
مهدی ربانی مدير برنامه ريزي ومهندســي صنايع نیز
گفت :با ارزيابي عملكرد اين گروه در شناســايي وجمع
آوري اموال شــركت ( )S1و جانمايي وطبقه بندي آن
جهت سهولت دسترســي وكاهش آسيب به تجهيزات
( )S2و همچنين شناســايي و تحويل بالــغ بر  50تن
قراضه بالغ بر 5ميليارد ريال صرفه جويي انجام شــده
اســت .اجراي اين طرح عالوه بر زيبا سازي محيط كار
منجر به حفاظت از تجهيزات و دسترسي سريع و آسان
به آنها گرديده و امکان کنترل موجودی وبرنامه ریزی
جهت ســفارش قطعات به صورت صحيح و اقتصادي
ميسر شده است.

بازنشسته ذوب آهنی برنده یک دستگاه پراید شد

تشکر و سپاس
از كليه همكاران و دوستان گرامي كه در مصيبت وارده به اينجانبان ضمن
ابراز همدردي ،موجب تسلي خاطر بازماندگان را فراهم نمودند ،صميمانه
قدرداني نموده ،اميد است در شاديهايتان جبران نماییم.

علی سلیمانی ،مرتضی رئیسی ،محمد صالحی ،علی
اکبر صادقی ،داود رجبــی ،عبداله رضائی ،علی
عباسی،علیملکی،علیرضاهاشمی

تولدت مبارک

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 سالمتی و موفقیت در تمام مراحل زندگی
داریم .اسامی این نی نی کوچولوها و پدر گرامی
شانبهشرحذیلاست:

بنا بر اعالم شــرکت تعاونی مصرف
کارکنان؛ در راستای تداوم سیاست
های حمایتی خود از جامعه سهامداری و

اعضاء تعاونی مصرف کارکنان ذوب آهن
اصفهان و تنوع بخشی  ،فروش فوق العاده
برنج با کیفیت شــمال ،طرح جایزه ویژه

یک دستگاه پراید ارائه گردید.
 18اســفندماه بــه مناســبت مبعث رســول
اکــرم حضرت محمــد (ص) پیامبــر مهربانی
طی مراســمی با حضــور منصور یــزدی زاده
مدیرعامــل ،مرتضی یزدخواســتی عضوهیأت
مدیره ،احمد ســلیمی معاون مالی و اقتصادی
و احمدپور مدیر حراســت ذوب آهن اصفهان
در پنجمین نشســت شــرکت هــای تابعه از
بین شــرکت کنندگانــی که در ســال جاری
شــماره ســریال کارت خرید خود را از طریق
پیامک به تعاونی مصرف ارســال نموده بودند
قرعه کشــی به عمل آمــد و لطفعلــی نکویی
شــهرکی ،بازنشســته ذوب آهــن بــه عنوان
برنده خــوش شــانس یــک دســتگاه پراید
شد.

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 اخیرا ً
ازدواج کرد ه اند و اسامی آنها در پی می آید ،تبریک گفته ،برای
این عزیزان آرزوی زندگی سعادتمند ،فرزندان نیکو و سالمتی
در سایه اهل بیت(ع) و آقا ا مام زمان(عج) آرزومندیم.
نام و نام خانوادگی شاغل
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خبر
آسمانی

اعتماد به نفس ذوبآهن برگشته
است
مصطفی صالحی نــژاد ،اظهار
کرد :با تغییراتی که انجام شد
و حســینی به عنوان سرمربی
جدید به تیم آمد ،توانستند دو
پیروزی به دست آورند و از نظر
روحی و روانی بهتر شوند.
کاپیتان اســبق تیــم فوتبال
ذوبآهن اعتقاد دارد این تیم
روحیه و اعتماد به نفس خود را
دوباره به دست آورده و میتواند در دور برگشت لیگ بازیهای بهتری به
نمایش بگذارد.
صالحی نژاد ادامه داد :ذوبآهن همیشه در جام حذفی مدعی بوده و حرف
برای گفتن داشته و یک پای فینال و یا نیمه نهایی بوده است .ذوبآهن هر
زمانی که در لیگ برتر نتوانسته نتیجه بگیرد در جام حذفی پرقدرت ظاهر
شده و به نوعی جبران کرده است.
وی در خصــوص رفتن حبیب زاده و شــایعاتی که در مــورد رفتن میالد
جهانی اســت ،گفت :این مســائل مهم نیســت ،هر بازیکنی ممکن است
روزی از تیمش جدا شــود ،زمانی کــه دل یک بازیکن با تیم نباشــد این
اتفاقات رخ خواهد داد و هر بازیکنی تا زمانی عضو تیم است با تمام وجود
بازی می کند و بعد از رفتن یک بازیکن جایگزینهایی که هســتند تالش
میکنند بهترین بازی خود را به نمایش بگذارند .درســت است ذوبآهن
امسال دستش از بازیکن خالی بوده و نتوانسته بازیکنان خاصی بگیرد ،اما
بازیکنانی که دارد انگیزههای زیاد و کیفیت خوبی دارند.
وی در خصوص تغییر مدیریت در ذوبآهن ،گفت :فریدونی سابقه خوبی
در کارخانه ذوب آهن داشته و به نظر من گزینه خوبی برای مدیریت است
و حضور مداوم و منظم ایشــان در تمرینات تاثیرگذار است .زمانی که ما
بازی میکردیم ،زمانی که مدیرعامل در تمرینــات میآمد یک اعتماد به
نفس و انگیزهای پیدا میکردیم و این موضوع از نظر روحی و روانی بسیار
تاثیرگذار است.

تسلیت
همکاران گرامی آقایان  :سعید عبدالهی ،ماشاا...
زرگری ،محســن براتی ،حجت سبکتکین ،فرهاد
صادقی پور ،مراد محمدی ،هاشم رحیمی ،حسین
میرزائیان ،فرزاد خسروی
با تاسف ،مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده محترمتان صميمانه تسليت
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 عمومي شركت

