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منصور یزدی زاده در پویش ملی اطالع رسانی مقابله با کرونا:

در شرکت ذوب آهن اصفهان اقدامات الزم برای غلبه بر کرونا انجام می شود
نشست پویش ملی اطالع رســانی مقابله با کرونا (پویش ملی ره ســامت) با حضور ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی ،کیانوش جهانپور رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت و جمعی از مدیران و مسئوالن سازمان های همراه گام چهارم
بسیجوپویشملیاطالعرسانیمقابلهباکرونابهصورتویدئوکنفرانسدراستودیوسالمتبرگزارشد.
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معاون خرید ذوبآهن اصفهان هشدار داد:

با رقابت مخرب ،هزینه تولید فوالد در کشور باال میرود

رویداد
02

افزایش  ۱۰برابری
اعتبارات تحقیق و توسعه
ذوب آهن اصفهان
گزارش

02

صنعت و تجربه در کنار
علم می تواند بهبود مستمر
را حاصل کند
گزارش

03

تالش می کنیم برنامه های
ذوب آهن اصفهان محقق
شود
گوناگون

بیمارستان شهید مطهری
ذوب آهن ،نماد حضور
صنعت در کنار مردم است
معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت:

سهمبزرگذوبآهناصفهاندربومیسازیساختتجهیزاتصنعتی

برنامه زنده گفتگوی ویژه خبری سیمای
اصفهان  ۱۹فروردیــن ماه با حضور مهدی
نصر معاون برنامه ریزی و توســعه ذوب آهن
اصفهان به دســتاوردهای این شرکت در حوزه
بومی سازی در سال ۹۹پرداخت .
بر اساس آمار وزارت صمت و بررســی دوازده شرکت
بزرگ معدنی فلزی مانند فوالدهای مبارکه ،خوزستان،
خراسان ،شــرکت مس ،گل گهر ،صنایع آلومینیم و
 ...از  ۵۲۴میلیــون دالر صرفه جویــی در بخش بومی
ســازی ۲۷،درصد آن به ذوب آهن اصفهان اختصاص
یافته است که این دستاورد ارزشمند ثمره به بار نشستن
زحمات نسل های مختلف ذوب آهن از بدو تاسیس این
کارخانهمادرصنعتیتاکنونمیباشد.
معاون برنامه ریزی و توسعه ذوب آهن اصفهان در ادامه
سیاست های بومی سازی این شرکت را در پنج محور
بدین شــرح بیان نمودند :محور اول ،تولید محصوالت
جدید :به دلیل تحریم ها،کشورمان در زمینه زیرساخت
ها با چالش هایی مواجه شــد ،در این راستا ذوب آهن
اصفهان با تولید انواع ریل های مترو،راه آهن ،زبانه سوزن
و همچنیــن تیرآهن  ،Hپروفیل هــای خاص معدن،
انواع پروفیل ها ی صنعتــی ،کالف های صنعتی برای
تولید ابزارها و الکترود،نقش موثری در تامین نیازهای
کشور ایفا کرده است و در این راســتا در سال  ۹۹لوح
زرین نوآوری محصول را برای تولید ریل زبانه سوزن به
عنوان برترین محصول فوالدی ساخت داخل از دانشگاه
صنعتیشریفدریافتنمود.
این مقام مسئول از بومی ســازی در حوزه پروژه ها به
عنوان دومین محور از سیاست های بومی سازی شرکت
نام برد و خاطر نشان نمود  :این دیدگاه سنتی که پروژه
از ابتدا تــا انتها از خارج خریداری شــود ،در ذوب آهن
اصفهان جایگاهی ندارد و هم اکنون حداکثر ســاخت
تجهیزات پروژه ها در داخل کارخانه و یا داخل کشــور
انجام می گیرد .به عنوان نمونه موفق و بارز ،ریخته گری
بیلت و شمش یک میلیون و  ۲۰۰هزار تنی است که با
آخرین تکنولوژی روز دنیا تاســیس شد و از  ۱۷۰۰تن
تجهیزات ریخته گری ۱۳۰۰ ،تن آن در ذوب آهن و ۴
شرکت در شهر اصفهان ساخته شده است و فقط ۴۰۰
تن تجهیزات از خارج کشور وارد شد ،یعنی بیش از ۷۵
درصد از تجهیزات پروژه در داخل ساخته شد.
مهدی نصر تصریح کرد :محور سوم بومی سازی قطعات
است ،این شرکت همان طور که اشاره شد حجم باالیی
از قطعات مورد نیاز خود و همچنیــن صنعت فوالد را
بومی سازی کرده است .یکی از جدیدترین قطعات برای
ذوب آهن و صنعت کشور ،بومی سازی دریچه کشویی
پاتیل فوالد بود که ساالنه در ذوب آهن  ۵۰۰هزار یورو
هزینه برای تامین این دریچه ها اختصاص می یافت که
االن هر دریچه کشویی با یک سوم هزینه خرید از خارج
در داخل ساخته می شود و تاکنون هر یک از این دریچه

ها برای بیش از  ۱۳۵۰ذوب نیز در عمل تســت شده ا
ند .الزم به ذکر اســت که قب ً
ال این دریچه های کشویی
از کشــورهای چین و اتریش و سوئیس وارد می شدند
که به علت تحریم های ظالمانه این مسیر مسدود شد
و با بومی ســازی آنها در ذوب آهن اصفهان با یک سوم
هزینه ،دیگر نیازی به واردات آن ها نداریم.
وی ادامه داد :در ســال های اخیر ذوب آهن اصفهان با
تاسیس شرکت های مهندسی و ســاخت گام بزرگی
در مسیر بومی سازی برداشته اســت و هم ا کنون این
شرکت ها منشا خدمات بسیار ارزنده ای نه تنها به ذوب
آهن بلکه برای به کل صنعت کشــور شدند .ذوب آهن
همواره از این مسیر خدمات بســیاری را به کشور ارائه
کرده است و حلقه های وابستگی به خارج را کاهش داده
است.ساختتجهیزاتیچونبرجگردانریختهگریکه
در یکی از شرکت های اصفهانی تحقق یافت و یا طراحی
و ساخت دریچه کشویی و ساخت گیربکس های خاص
از نمونه های موفق در بومی سازی تجهیزات و قطعات
است .زمانی کشور به سختی می توانست ۲۰۰کیلومتر
توسعه راه آهن در سال داشته باشــد اما هم اکنون راه
آهن جمهوری اسالمی ،با اتکا به توان تولید ریل ذوب
آهن برنامه ریزی توسعه خطوط ریلی را ۱۰۰۰کیلومتر
در سال در دست اقدام دارد و ذوب آهن اصفهان نیز قادر
است برای بیش از  ۳۰۰۰کیلومتر توسعه خطوط ریلی
در سال تولید ریل داشته است.
معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت بیان کرد  :محور
چهارم کمک به شرکت های مهندسی و ساخت داخل
اســت ،ذوب آهن
با قبول ریســک
معقــول و در
اختیار قــرار دادن
دانش فنی موجود
در شــرکت تحت
همکاری با شرکت
هــای داخلــی،
بسیاری از شرکت
های داخلــی را در
زمینه های بومی
ســازی و ساخت

تجهیزاتی که از خارج وارد می شدند یاری کرده است تا
توانمندی الزم را در این زمینه کسب نمایند که می توان
به پروژه ســاخت کوره های پاتیلی بخش فوالدسازی
اشاره کرد که ســاخت ترانس های آن در یک شرکت
داخلی در حال پیگیری اســت و یا برخی قفسه های
پیچیده نورد که در شــرکت های داخلی پیگیری می
شود.
وی در خصوص محور پنجم گفت :هدف داریم دانش
فنی ایجاد شده را توســعه و مدون کنیم تا در صورتی
که امکان واردات قطعات و تجهیــزات در فردای امروز
تسهیل شــد ،توان رقابتی برای شــرکت های داخلی
وجودداشتهباشد.
وی در ادامه به دیگر دســتاوردهای بومی سازی ذوب
آهن اصفهان پرداخت و خاطر نشــان کرد که کارهای
بزرگی در دســتور کار قرار دارد که انشــاا ...در آینده
خبرهایخوبیدراینزمینهاطالعرسانیمیشود.
وی ســاخت درب های باتری شماره سه کک سازی را
به عنوان دیگر دســتاورد مهم بومی سازی ذوب آهن
اصفهان عنوان کرد و گفت :این درب ها در گذشــته از
کشور اکراین وارد می شــد که تحریم ها این امکان را
متوقف کرد .در این راســتا همکاران در معاونت بهره
برداری و مدیریت های تولیدات کک و مواد شیمیایی
و مهندسی نت در این زمینه زحمات بسیاری کشیدند
و تعداد  ۱۶۸درب ساخته شــد و هفت و نیم میلیون
دالر نیز از این بابت صرفه جویی ارزی حاصل گردید و
آالیندگی های ناشی از درب های قبلی نیز حذف شد.
نصر افزود :پروژه هایی که در شــرکت قابلیت ساخت
داشته باشند به کارشناسان داخلی واگذار می شوند و
در صورتی که نیاز باشد از توان شرکت های دانش بنیان
و موسسات تحقیقاتی و یا دانشــگاه ها استفاده شود،
موضوع به صورت فراخوان عمومی در سایت ذوب آهن
اعالم می شــود و پروپوزال های پژوهشگران بر اساس
معیارهای مشخص امتیاز بندی می شوند .نکته مهم در
این خصوص این که در این مسیر صرفاً هزینه ها مد نظر
نیست بلکه توان فنی،علمی و سوابق اجرایی مورد توجه
قرارمیگیرد.

فراخوان

فراخوان تولید فیلم کوتاه
روابط عمومی ذوب آهن اصفهان در راستای مســئولیت های اجتماعی و معرفی
توانمندی ها و نقش این شــرکت مهم فوالدی در صنعت کشــور  ،در ســال 1400
از تولید ده فیلم کوتاه داســتانی ـ مســتند داستانی و مســتند حمایت می کند .
عالقمندان می توانند فیلــم نامه های خود را به همراه رزومه کامل نویســنده و
کارگردان و برآورد هزینه ساخت فیلم به صورت فایل  Wordو  ،PDFتا تاریخ
 31اردیبهشت ماه هزار و چهارصد به آدرس zobahanfilm@gmail.com
ارسال نمایند .
موضوعات پیشــنهادی :ایثارگری ،تولید ،پشــتیبانی ها ،مانع زدایــی ها ،رزق
حــال ،نقــش آب در صنعــت ،کار و تــاش ،ظرفیت اســمی تولیــد ،ذوب آهن،
رکوردها ،پیشــگامان صنعت فوالد ،ذوب آهن و دفاع مقــدس ،اخالق گرایی در
محیط کار و ...
روابط عمومی شرکت

ذوب آهن اصفهان با
تولید انواع ریل های
مترو ،راه آهن ،زبانه
سوزن و همچنین
تیرآهن  ،Hآرک
معدن ،انواع پروفیل
ها و کالف صنعتی
برای تولید ابزارها
و الکترود ،نقش
موثری در تامین
نیازهای کشور ایفا
کرد

فراخوان

به اطالع همکاران گرامی می رســاند روابط عمومی شــرکت در نظــر دارد عکس
فرزندان کمتر از  5سال شاغلین( متولدین  95/3/1به بعد ) را در پیک خانواده
چاپ نماید همکارانی که تمایل دارند حداکثر تــا تاریخ  1400/3/1عکس فرزند
خود را به روابط صنعتی قسمت مربوطه تحویل نمایند .
شرایط :
 -1عکس تکی باشد از ارائه عکس  2نفره یا بیشتر خوداری نمایید .
 -2از پشت نویسی عکس قبل از تحویل به روابط صنعتی ها خودداری شود .
 -3هنگام تحویل عکس ،اصل و کپی شناســنامه فرزند و کارت پرســنلی شاغل
الزامی است.
 -4از مراجعه حضوری برای تحویل عکس به روابط عمومی خودداری شود .
 -5کســانی که عکس فرزند آن ها در شــماره های قبل چاپ گردیــده از تحویل
عکس به روابط صنعتی خودداری نمایند.
روابط عمومی شرکت

اطالعیه

همکاران گرامی؛ ســامانه پیامکــی  300073815آماده دریافت پیشــنهادات و
شکایات بهداشتی شما در محل کار می باشد.
مدیریت HSE
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منصور یزدی زاده در پویش ملی اطالع رسانی مقابله با کرونا:

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 :
استفاده از مطب ها و كلينيك هاي دندانپزشكي غير طرف
قرارداد به چه صورت می باشد ؟
مدیریت خدمات مالی و بیمه :کارکنان می توانند به دندانپزشك غير
طرف قرارداد مراجعه و ضمن اخذ خدمات دندانپزشكي ،صورتحساب و
مدارك را پس از تاييد توسط يكي از دندانپزشكان معتمد ،به شركت بيمه
دانا ارائه نمایند ضمناً ريز خدمات و هزينه دريافت شده توسط پزشك
معالج صرفاً در دفترچه درماني ثبت و با درج تاريخ و مهر دندانپزشك
به شركت بيمه دانا ارائه مي شود .فرانشيز سهم بيمه شده خدمات
دندانپزشكي به جز ارتودنسي و ايمپلنت كليه بيمه شدگان معادل 30
درصد تعرفه ذوب آهن مي باشد .با عنايت به اين كه استفاده از مراكز
دندانپزشكي طرف قرارداد از نظر مبلغ مقرون به صرفه مي باشد ،بنابراين
به بيمه شدگان شركت توصيه مي شود حتي المقدور از مراكز طرف
قرارداد با شركت استفاده نمايند .
میزان افزایش حقـــوق کارکنان در سال  1400به چه صورت
می باشد ؟
مدیریت امور اداری :میزان افزایش حقوق و مزایای کارکنان براساس ابالغ
مصوبه شورای عالی کار از فرودین ماه سال جاری اعمال خواهد شد و
جزئیات افزایش و درصدآن نیز به صورت جامع اطالع رسانی می گردد .
آخرین اقدامات انجام شده درخصوص توزیع لوازم بهداشتی
و الکل در شرکت را اعالم نمایید؟
مدیریت سفارشات وکنترل کاال  :سهمیه اقالم بهداشتی شامل
ماسک (50عدد) مطابق با مصوبه ستاد کرونا جهت کلیه کارکنان در ماه
فرودین توزیع می شود .در خصوص تامین اسپری الکل؛ درخواست خرید
از طریق مدیریت خرید مواد مصرفی در دست اقدام است و تا پایان ماه
توزیع می گردد.
افکارسنجی روابط عمومی

atashkarweekly@esfahansteel.ir

در شرکت ذوب آهن اصفهان اقدامات الزم برای غلبه بر کرونا انجام می شود

سالمت مردم اعم از
جسمی و روانی بیش
از  ۸۰درصد به عوامل
اجتماعی موثر بر
سالمت وابسته است

نشســت پویش ملی اطالع رســانی مقابلــه با کرونا
(پویش ملی ره ســامت) با حضور ایــرج حریرچی
معاون کل وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی،
کیانــوش جهانپور رییــس مرکز روابــط عمومی و
اطالع رســانی وزارت بهداشــت و جمعی از مدیران
و مسئوالن ســازمان های همراه گام چهارم بسیج و
پویش ملی اطالع رســانی مقابله بــا کرونا به صورت

ویدئو کنفرانس در استودیو سالمت برگزار شد.
در ابتــدای این نشســت حریرچی با بیــان این که
ســامت موضوعی چندوجهی و با ســایر مســائل
اجتماعی بسیار مرتبط اســت ،گفت :اصوال سالمت
مردم اعم از جســمی و روانی بیــش از  ۸۰درصد به
عوامل اجتماعی موثر بر ســامت وابســته اســت
که خارج از حوزه بهداشــت و درمــان رخ می دهد.

همچون میــزان درآمد ملــی آن کشــور خصوصا
ســرانه ملی ،توزیــع مناســب و عادالنــه درآمد،
میزان اشــتغال و بهــره منــدی مردم از مســکن
مناســب یا مــوارد منفی ماننــد اعتیــاد ،طالق و
بیکاری .بی راهه اســت که فکر کنیم همه مســائل
بهداشــت و درمان کشور را با پزشــکی میتوان رفع
کرد.
منصور یزدی زاده مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان در
این نشست با تشریح اقدامات گسترده این شرکت در
مبارزه با کرونا و اختصاص بیمارستان شهید مطهری
برای ارائه خدمات به مــردم و کمک هایی که وزارت
بهداشــت می تواند در این زمینه داشته باشد ،گفت:
در ذوب آهن اصفهان ،رعایــت پروتکل های وزارت
بهداشــت ،عملی و اقدامات الزم برای غلبه بر کرونا
انجام شــده اســت ،بنابراین باید در خارج از محیط
های کار و به ویــژه در ایام تعطیــات ،مراقب افراد
بود.
وی افزود :ما نیز خود را در راســتای غلبــه بر کرونا

مســئول می دانیم تا ان شــاءا ...این دوره سخت را
پشت سر بگذاریم.
در پایان این نشســت جهانپور رییــس مرکز روابط
عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشت از همکاری
و همیاری  ۷۰شرکت و برند صنعتی و تجاری همراه
و همیار گام چهارم بسیج و پویش ملی اطالع رسانی
مقابله با کرونا قدردانی کرد .

معاونخریدذوبآهناصفهانهشدارداد:

با رقابت مخرب ،هزینه تولید فوالد در کشور باال میرود

ذوب آهن اصفهان
در مصوبه ای مجوز
دریافت یک میلیون
و  ۷۵۰هزار تن تامین
مواد اولیه از معادن
«چاه گز و سنگان»
را داشت که تاکنون
عملیاتی نشده است

معاون خرید ذوبآهن اصفهان با تاکید بر این که احتمال
می رود یک ماه آینده وضعیت تامین مواد اولیه آهن دار
در ذوب آهن بحرانی شــود ،گفت :در حال حاضر ذخایر
درشت دانه ذوب آهن برای حدود  ۶۰روز و ذخایر ریزدانه
برای حدود  ۹۰روز است و اگر همین روند ادامه یابد و به
تعهداتعملنشود،ذوبآهنبهمشکلبرمیخورد.
محمدجعفر صالحی در خصــوص وضعیت تامین مواد
اولیه ذوب آهن در ســال  ،۱۴۰۰اظهار داشــت :مشکل

تامین مواد اولیه هیچگاه تمام شدنی نیست و همواره در
نوسان است و مقطعی شرایط رو به بهبودی می رود و در
مقطعیدوبارهشرایطتامینمواداولیهناپایدارمیشود.
وی تاکید کرد :در حال حاضر شــرایط فعالیت سه کوره
ذوب آهن و وضعیت تامین مواد اولیــه ذوب آهن ثابت
استوآنهاازذخایرایجادشده،مصرفمیکنند.
معاون خرید ذوبآهن اصفهان توضیح داد :از بهمن سال
گذشته که کوره شماره یک ذوب آهن وارد مدار شد تا به
امروز حدود ۲۰۰هزار تن از موجودی ذخایر درشت دانه و
همچنین ۱۵۰هزارتنازذخایرریزدانهکاهشیافتهاست
و این نشان می دهد که هنوز میزان ورود مواد اولیه با نیاز
تناسب ندارد ،چرا که تعهداتی که پیش تر داده شده بود و
بر مبنای آن کوره شماره یک را عملیاتی کردیم ،هنوز به
نتیجهنرسیدهاست.
وی گفت :ذوب آهن اصفهان در مصوبه ای مجوز دریافت
یکمیلیونو ۷۵۰هزارتنتامینمواداولیهازمعادن«چاه
گز و سنگان» را داشت که تاکنون عملیاتی نشده است و
امروز در تامین مــواد اولیه آهن دار خود دچار مشــکل
هستیم.

صالحی تصریح کرد :شاید در شــرایط موجود این عدم
اجرای تعهد خود را نشــان ندهد ،اما تا یــک ماه آینده
وضعیت تامین مواد اولیه آهــن دار در ذوب آهن بحرانی
خواهدشد.
صالحــی در خصــوص معامــات وز  ۲۲فروردیــن
ســنگ آهن در بــورس کاال نیــز اظهار داشــت :این
معاملــه و رقابــت  ۲۰درصدی بر ســر خرید ســنگ
آهن دانهبندی و رســیدن قیمــت آن از  ۱۱۳۲تومان
بــه  ۱۳۵۵تومــان ،نوعــی خودزنی و رقابــت مخرب
اســت و باعث افزایــش قیمــت کنســانتره و گندله
میشود.
معاون خرید ذوب آهن اصفهان تشریح کرد :با رقابت ۲۰
درصدی ،این روز ،ســنگ آهن دانهبندی  ۲۲۳تومان به
ازای هر کیلو باالتر از قیمت پایه معامله شد .این امر باعث
میشود که سهم ســنگ آهن در تولید چدن به تنهایی
با معامالت این روز  ۳۷۹تومــان به ازای هر کیلو افزایش
یابد؛ چرا که برای تولید هر تن چدن به ۱.۷تن سنگ آهن
دانهبندی نیاز است .این مورد تأثیر معامله  22فروردین
بر تولید چدن است و تأثیر آن بر هزینه تولید محصوالت

نهایی فوالدی نیز  ۷۰۰تا  ۸۰۰تومــان به ازای هر کیلو
است .با این رقابت مخرب هزینه تولید فوالد در کشور باال
میرود و تولیدکنندگان فوالد که هماکنون نیز با معضل
کنترلقیمتهادستوپنجهمیکنند،آسیبمیبینند.
وی افزود :باز گذاشــتن رقابت در ابتــدای زنجیره فوالد
و کنترل قیمتها در بخشهای بعــدی ،میتواند اثرات
مخربیبرتولیددرکشورداشتهباشد.
صالحی عنوان کرد :سنگ آهن دانهبندی که باید قیمت
آن  ۸درصد شمش فوالدی باشــد ،در این روز  ۱۲تا ۱۳
درصد قیمت شمش فوالدی در بورس کاال معامله شد.
این امر قیمت کنســانتره که باید  ۱۶درصد نرخ شمش
فوالدی باشــد را باال میبرد و به تورم قیمتها در ابتدای
زنجیرهفوالدوافزایشهزینهتولیدمنجرمیشود.
وی بیان داشت :ذوب آهن اصفهان نتوانست در معامالت
این روز با شرکت فوالد زرند ایرانیان که خریدار نهایی بود
رقابت کند و اگر قیمتها را بــاال میبردیم زرند ایرانیان
حتی حاضر بود قیمت سنگ آهن دانهبندی را تا ۱۷۰۰
تومان بــه ازای هر کیلو باال ببرد! ما ایــن رقابت را رقابت
مخربمیدانیمکهبایدبرایآنتدبیریاندیشیدهشود.

افزایش  ۱۰برابری اعتبارات تحقیق و توسعه ذوب آهن اصفهان
اجرای طرح کنترل گوشواره های زنجیر پیش گرمکن کوره های دوار پلی
زیوس کارگاه پخت آهک ،با موفقیت به پایان رسید.
احمدرضا نجار مهندس ارشــد مکانیک انبار مواد خــام و پخت آهک با
بیان این مطلب افزود :عدم وجود سیستم کنترلی گوشواره های معیوب
زنجیر پیش گرمکــن ،از عواملی بود که باعث توقــف خط تولید آهک و
پیش گرمکن و شکستن دانه های زنجیرها و کج شدن شافت های استیل
(اتصال زنجیر و نگهدارنده صفحات مشبک پیش گرمکن) می گردد و با
توجه به ماهیت کارکرد کوره ها باعث توقفات خط تولید آهک کوره های
پلی زیوس می شــد .نجار گفت :با همت و تالش پرسنل مکانیک و برق
کارگاه ،یک سیستم کنترلی ســاخته و در دو سمت پیش گرمکن نصب
شد تا در صورت معیوب و یا خارج شدن گوشــواره از محل خود ،قبل از
بروز اشکال در زنجیر ،سیستم متوقف و در کمترین زمان ممکن گوشواره
اصالح یا تعویض و مجددا سیستم راه اندازی شود.
مهندس نجار اظهار امیــدواری نمود با توجه به اجــرای موفق این طرح
که هم اکنون در حال بهره برداری می باشــد ،از بسیاری از توقفات پیش
گرمکن و خط تولید پخت آهک پزی کوره هــای پلی زیوس جلوگیری
نموده و صرفه جویی قابل توجهی را در بر داشته است.
وی از کلیه کارکنان کارگاه آهک و بخش آگلومراسیون ،که در اجرای این
طرح مشارکت داشتند تشکر و قدردانی کرد.

تامین نیاز ذوب آهن در اولویت
است
در جریان بازدید
مدیر عامل شرکت
تهیه و تولید مواد
معدنی ایران از
مجتمع سنگ آهک
پیربکران بر افزایش
تولید و تامین نیاز
ذوب آهن اصفهان
تاکیدشد.
امیرعلی طاهرزاده،
مدیرعامـل شرکت
تهیه و تولید مواد معدنی ایران در جلسه با مدیران مجتمع سنگ
آهک پیربکران با بیان اینکه با افزایش تولید باید نیازهای ذوب آهن
اصفهان تامین شود ،گفت :تامین نیاز ذوب آهن اصفهان باید در
اولویت این مجتمع باشد.
وی تاکید کرد :تولید این مجتمع طبق برنامه زمانبندی شده و
ترجیحا با استفاده از نیروی انسانی بومی باید انجام شود.
طاهرزاده حفظ کیفیت محصول و افزایش رضایتمندی مشتری را از
جمله اهداف مجتمع سنگ آهک پیربکران برشمرد و گفت :بر اساس
قرارداد منعقد شده با راهبر مجتمع ایجاد و حفظ تولید کاغذ از آهک
و نیز تولید پودر مکانیزه از آهک طبق برنامه زمانبندی شده باید به
بهره برداری برسد .گفتنی است مجتمع سنگ آهک پیربکران ،یکی
از مجتمع های تابعه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران بوده و از
سال ۱۳۴۶در راستای تهیه و تامین مواد اولیه غیرفلزی مورد نیاز ذوب
آهن اصفهان فعالیت خود را آغاز کرده است.

مرتضی شیرین پرور مدیر تحقیق و توسعه ذوب آهن
اصفهان در خصوص تعامل این شرکت با دانشگاهها،
مراکز علمی و فناوری و شــرکت هــای دانش بنیان
گفت :ذوب آهن اصفهان با دانشــگاه های زیادی در
ســطح مدیریت عالی ،تفاهم نامه مبادله کرده است
تا این مجموعه ها از طریــق قراردادهای باز بتوانند با
صنایع همکاری داشته باشــند .در کنار دانشگاه ها
ارتباط با موسسات علمی مانند جهادهای دانشگاهی،
پژوهشکده ها و شــرکت های دانش بنیان نیز انجام
گرفته و در دست اقدام است .

ذوب آهن اصفهان با
دانشگاه های زیادی
در سطح مدیریت
عالی ،تفاهم نامه
مبادله کرده است

وی افزود :با پشــتیبانی مدیریت عالی شــرکت و
جذب  ۲۰۰درصدی اعتبارات در ســال گذشته در
مدیریت تحقیق و توسعه ،خوشبختانه اعتبارات ما
امسال  ۱۰برابر سال گذشــته شده است و تا سقف
 ۱۵۰۰میلیارد ریال قابلیت جــذب در ذوب آهن
اصفهان وجود دارد.
شیرین پرور تصریح کرد :ذوب آهن اصفهان عالوه
بر ارتباط با دانشگاه های برتر کشور و انعقاد تفاهم
نامه با آن ها  ،قراردادهای باز را بر اســاس نیازهای
شرکت تعریف کرده است تا از این طریق دانشگاه ها

بتوانند سریعتر وارد فرایند همکاری با صنایع شوند.
در این راســتا می توان به دانشــگاه های اصفهان،
امیرکبیر ،مالک اشــتر و بســیاری از شرکت های
دانش بنیان اشاره کرد که ثمرات خوبی داشته است
و انشاا ...اســتمرار می باید .عالقمندان می توانند با
مراجعه به سایت ذوب آهن اصفهان ،قسمت تحقیق
و توسعه ،بخش نمایشــگاه مجازی نیازهای ذوب
آهن اصفهان را مشاهده نمایند و در بانک اطالعاتی
مربوطه بر اساس اطالعات طرح شده ،مدارک خود
را بارگذاری نمایند.

Report

گزارش
محمود پوري شعبان:

رتبه برتر آزمایشگاه مرکزی در آزمون های مهارت کشش ،سختی سنجی و متالوگرافی

آزمایشگاه های
ذوب آهن اصفهان
موفق شد رتبه
برتر در آزمون های
مهارت کشش،
سختی سنجی و
متالوگرافی را که
توسط مرکز فنون
آزمایشگاهی
خاورمیانه در سطح
کشور برگزار شد،
کسب کند

محمود پوري شــعبان ،مدير آزمايشگاه مركزي شرکت
در گفتگو با خبر نگار ما به تشریح اهم اقدامات سال  99و
برنامههایسالجدیداینمدیریتپرداخت.
مدير آزمايشگاه مركزي شرکت تداوم و استمرار سیستم
مدیریت کیفیت آزمایشــگاه را از اقدامات این مدیریت
برشمرد و گفت :تضمین کیفیت نتایج آزمون با شرکت
درآزمون های مهارت کوانتومتری و آنالیز شیمیایی به
روش شــیمی تر ،خواص مکانیکی و متالوگرافی که در
این زمینه آزمایشگاه های ذوب آهن اصفهان موفق شد
رتبه برتر در آزمون های مهارت کشش ،سختی سنجی
و متالوگرافی را که توســط مرکز فنون آزمایشــگاهی
خاورمیانه ( نهاد دارای صالحیت از طرف مرکز ملی تایید
صالحیت ایران برای برگزاری آزمونهای مهارت) در سطح
کشور برگزار شد ،کســب کند ،این ها بخشی از اقدامات
قابلذکراینمدیریتدرسالگذشتهاست.
پوری شــعبان با بیان این که با آزمایشــگاه های معتبر
کشور در زمینه برگزاری مقایســات بین آزمایشگاهی
با هدف تضمین کیفیت نتایج آزمون و افزایش ســطح
همکاری های فنی و تخصصی مشارکت داشتیم افزود:

انجام آزمون های مورد نیاز خطوط تولید و قسمت های
پشــتیبان کارخانه ،راه اندازی پــروژه مکانیزه نمودن
سیســتم اطالعات مواد اولیه وارده به کارخانه به صورت
کامیونی با هــدف کاهش خطاهای انســانی و حفظ و
صیانت بهتر از منابع شرکت ،انجام خدمات آزمایشگاهی
متنوع برای مشتریان متقاضی برون سازمانی با در آمد
زایی قریب بــه 13میلیارد ریــال و نصــب و راه اندازی
دســتگاه اندازه گیری گاز در فوالد مــدل HORIBA
جهت ارتقاء سطح کنترل کیفیت اندازه گیری گازهای
اکســیژن ،نیتروژن و هیدروژن در محصوالت تولیدی
کارخانــه از دیگر اقدامــات این مدیریت در ســال 99
بود .وی تهیه و تولید مواد مرجع آزمایشــگاهی ()RM
مورد نیاز جهت آزمون اندازه گیــری گاز در فوالد همراه
با صرفه جویی ارزی در تامین این مــواد را حایز اهمیت
دانســت و افزود :از دیگر اقدامات این مدیریت می توان
به راه اندازی آزمایشگاه مصالح ساختمانی وانجام نمونه
برداری و تعیین استحکام کلیه نمونه های بتن در سطح
کارخانه از تیر ماه  ،1399راه اندازی کوره آزمایشگاهی
باقابلیتتامیندمای 1500درجهسانتیگرادوهمچنین

به روز رسانی دستگاه نســوزندگی تحت بار ،نصب و راه
اندازیدستگاهپتانسیومتردرراستایافزایشسطحدقت
وصحتآزمونتعیینعیارفرومنگنزهاوبازسازیشرایط
محیطی آزمایشگاهی در آزمایشگاه های هیدروشیمی و
آزمایشگاهکوانتومتریLFاشارهکرد.
مدير آزمايشگاه مركزي شرکت به برنامه ها و اهداف سال
 1400این مدیریت نیز پرداخت و گفت :ارتقاء سیستم
مدیریت کیفیت آزمایشــگاه مرکزی ،افزایش آزمون
های تحت گستره گواهینامه تایید صالحیت آزمایشگاه
مرکزی از طرف مرکز ملی تایید صالحیت ایران ،عضویت
در شبکه آزمایشــگاهی فناوری های راهبردی زیر نظر
معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری ،اجرای پروژه
های بهبود شرایط محیطی فضاهای آزمون در آزمایشگاه
خواصمکانیکیوآزمایشگاهکوانتومتریمستقردربخش
فوالد سازی ،تامین تجهیزات و دستگاههای اندازه گیری
از بهترین برندهای موجود ،اجرای پروژه مکانیزه نمودن
سیســتم اطالعات مواد اولیه وارده به کارخانه از طریق
واگن،برنامهریزیالزمجهتتکمیل الکترونیکینمودن
ارسال گزارشــات نتایج آزمون از طریق  MESبا هدف

کاهش مصرف کاغذ ،اجرای برنامه بهبود تعیین فواصل
کالیبراســیون و کنترل میانی تجهیزات و دستگاههای
اندازه گیری مطابق بــا اســتانداردهای معتبر با هدف
مدیریت هزینه های کالیبراسیون و همکاری با سازمان
ملی استاندارد ایران در تدوین و بازنگری استانداردهای
ملی از اهم برنامه ها و اهداف مدیریت آزمایشگاه مرکزی
درسالجدیدمیباشد.

در جهت مبارزه و کنترل شیوع کرونا صورت گرفت:

جلسهویژهومشترکمسئولینروابطعمومیوبیمارستانشهیدمطهری

روابط عمومی
شرکت با همه توان
رسانه ای و فرهنگی
خود در جهت اطالع
رسانی و فرهنگ
سازی در این زمینه
تالش می کند

با توجه به شدت شیوع
"کرونــا" و ضــرروت
اقدامــات فرهنگــی و
اجتماعــی در جهــت
پیشــگیری و کنتــرل
آن  ،جلســه مشــترک
مسئولین روابط عمومی
و بیمارســتان شــهید
مطهریبرگزارشد.

درجلسهمذکورعلیرضاآجدانیرییسبیمارستانشهید
مطهری با قدردانی از رزمندگان خط اول جبهه سالمت
و تشریح وضعیت ویژه و شرایط کرونایی منطقه و کشور،
اهمیت و ضرورت اقدامــات فرهنگی و اجتماعی را مورد
تاکید قرارداد و گفت :این مرکز پزشکی و درمانی بر اساس
رسالت خود ،همانند گذشته با همه توان در حال خدمت
رســانی به همکاران ذوب آهنی ،مردم منطقه و مراجعه
کنندگانازسایرشهرستانهامیباشد.
مجید مرادیان معاون روابط عمومی شــرکت نیز ضمن

قدردانی از زحمات و تالش هــای رزمندگان خط مقدم
جبهه سالمت یاد آور شد :براســاس رسالت اجتماعی
شرکتوتحققدستورالعملهایستادعالیکرونا،روابط
عمومی شرکت با همه توان رسانه ای و فرهنگی خود در
جهت اطالع رسانی و فرهنگ سازی در این زمینه تالش
میکند.
الزم به ذکر اســت که گفتگوی ویژه و زنــده با علیرضا
آجدانی در شبکه سیمای اصفهان از جمله اقدامات مورد
نظربودکهدرتاریخ ۲۳فروردینماهانجامشد.
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منصور یزدی زاده :

منصور یزدی زاده با اشاره به این که ذوب آهن اصفهان
در ســال  99تولید و تحویل  50هزار تــن ریل را برای
احداث  300کیلومتر راه آهن انجام داد ،گفت :در سال
گذشته با وجود مشــکالت ناشــی از بیماری کرونا و
تحریم ،ذوب آهن اصفهان توانست تولید خود را حفظ
کند و به لحاظ کیفی ،دستاوردهای مهمی حاصل شد
که شکوفایی در تولید ریل ،مهمترین آن ها بود .
وی افزود :در ســال گذشــته به دلیل مشکالت ناشی
از تحریــم و به ویــژه برخی محدودیت هــای داخلی،
صادرات این شــرکت در ابتدا با مشــکل مواجه شد اما
با حمایــت وزارت صمت در انتهای ســال که امیدوارم
امســال هم ادامه یابد ،تالش کردیم بخش زیادی از آن
عقب افتادگی در صادرات را جبران کنیم  .خوشبختانه
توانستیم با صادرات ،نیازهای ارزی خود را تامین کنیم و
ارزآوری برای کشور هم داشتیم .

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان اظهار داشــت :تقاضای
خوبی برای تمامی محصوالت این شرکت وجود دارد و
قادر به صادرات کلیه محصوالت خود هستیم که ارزشی
حدود یک و نیم میلیارد دالر دارد .
یزدی زاده گفت :اولویت اصلی ما در سال جدید حرکت
به ســمت تولید محصوالت بــا ارزش افــزوده باالتر و
همچنین افزایش تولید اســت .خوشبختانه کوره بلند
شــماره یک راه اندازی شده و در ســال جاری به طور
متوسط روزانه  8هزار تن تولید داشته ایم که اگر بتوانیم
مواد اولیه مورد نیاز را تامیــن کرده و این تولید را حفظ
کنیم ،به هدف تولید  3میلیون تن در ســال جاری می
رسیم .
وی افزود :اگر ذوب اهن اصفهان همانند سایر واحدهای
فوالدی سهمیه سنگ آهن داشته باشد ،افزایش تولید
محقق می شــود  .وزارت صمت به ذوب آهن اصفهان

جلسه بازخورد جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی
با حضور محمد ناطق رییس کمیته ارزیابی جشنواره نو
آوری محصول و هیات همراه ،مهدی نصر معاون برنامه
ریزی و توســعه  ،بهزاد کرمی معاون بازاریابی و فروش،
مرتضی شــیرین پرور مدیر تحقیق و توسعه و مدیران

قسمت های مختلف شــرکت  22فروردین ماه در سالن
جلساتدفترمدیرعاملبرگزارشد.
محمد ناطق رییس کمیته ارزیابی جشنواره ملی نوآوری
محصولوقائممقامدفترتوسعهفناوریونوآوریدانشگاه
صنعتی شریف گفت :در سال  1399پنجمین جشنواره
نوآوری محصول برتر ایرانی برگزار شــد و طبق روال این
جشنواره شرکت های بزرگ ایرانی و محصوالت نوآورانه
خود را در این جشــنواره عرضه کردند که پس از ارزیابی
فرایندهای نوآورانــه در نهایت  22محصول از بیســت
شرکت به عنوان محصوالت منتخب نو آورانه سال1399
نامگرفتند.
وی با اشــاره به این که ذوب آهن اصفهــان با محصول
ریل زبانــه ســوزن در این جشــنواره شــرکت کرد و
یکی از منتخبین این جشــنواره شــد ،افــزود :یکی از
آیتم های جشنواره براساس ارزیابی فرایندهای نوآوری
توســط ارزیابان جشــنواره و ارائه بازخورد به شــرکت
کنندگان است که نقاط قوت و اقدامات قابل بهبود در این

تقویم ذوب آهن اصفهان

شرکت های دانش بنیان و پیمانکاران داخلی و توسعه
دانش فنی ،بومی سازی را دنبال می کند که امسال نیز
از جمله برنامه های اصلی این شرکت است .

وزارت صمت به ذوب
آهن اصفهان قول
داده که با راه اندازی
کوره شماره یک ،در
تامین مواد اولیه ،این
شرکت را حمایت
می کند

دانش منجر شود ،در مجموعه دانشگاه بیشترین تمرکز را
برای حل مشکالت صنعتی داریم .وی با اشاره به این که از
تجربیات دیگر صنایع می توان برای رشد صنعت استفاده
و دانش را بومی سازی کرد ،افزود :صنعت و تجربه در کنار
علم می تواند بهبود مستمر را حاصل کند و به بهره وری
منجرشود.
مرتضی شــیرین پرور مدیر تحقیق و توســعه شرکت
گفت :تنــوع بــازار و تولید محصوالت اســتراتژیک از
اهداف ذوب آهن اصفهان می باشــد که در این مسیر با
تحقیق و توسعه توانستیم ریل زبانه سوزن را که یکی از
محصوالت استراتژیک در حوزه ریل و راه آهن می باشد
را تولید کنیم  .وی افزود  :با وجود ســرمایه های انسانی
ارزشمندی که در شرکت است هم اکنون بیشتر اقدامات
نظیر طراحی ،ساخت و نصب پروژه های توسعه ای ذوب
آهن را بومی ســازی کرده ایم که با همــکاری با مراکز
دانش بنیان می توان این دانــش را هر چه زودتر بومی
سازی کرد.

ذوب آهن اصفهان
با محصول ریل
زبانه سوزن در
این جشنواره
شرکت کرد و یکی
از منتخبین این
جشنواره شد

تالشمی کنیمبرنامههایذوب آهن اصفهانمحققشود
بخش فوالدسازی شرکت مانند سایر بخش
هادرسال 99خوشدرخشیدوباتولیدفوالد
و ریخته گری انواع شــمش مورد نیاز کارخانه،
کارنامه ای درخشان از فعالیت خود به ثبت رساند.
این بخش با تدوین برنامه ها و تعیین اهداف سال
 1400درتالشاستبااجرایپروژههایتعمیراتیو
بهسازی بر اساس زمان بندی های تعریف شده با
حفظ آمادگی ،روند تأمین شمش های مورد نیاز
شرکترابهبهترینروشممکنادامهدادهواهداف
تولیدی بخش را محقق سازد .به منظور آگاهی از
اینبرنامهواهداف،خبرنگارماباسیاوشخواجوی
مدیر فوالدسازی شرکت گفتگویی انجام داده که
درادامه میخوانید؛
وی با بیان این که عملیات اجرایی پروژه LF3ادامه خواهد
داشت و در سال جدید نیز به بهره برداری می رسد ،گفت:
ریومپینگ ایســتگاه  8ریخته گری مداوم ،ساخت پل و

اسکلت فلزی جرثقیل  ،2ساخت یک دستگاه جرثقیل
سقفی  20تنی کارگاه شــمش ،احداث آسانسور نفر بر
کارگاه ریخته گری مداوم و تعویض آسانســور کنورتور
(تشــریفات) ،اجرای پروژه اســکادا ،تعمیرات اساسی
جرثقیل های شــماره  24 ،12 ،44و تعمیرات اساسی
ایستگاهریختهگریشماره 6ومیکسرهایشماره 1و 2از
جمله پروژه هایی هستند که در بخش فوالد سازی اجرا
خواهدشد.
خواجوی با بیان این که با اجرای ایــن پروژه ها ،آمادگی
این بخش برای افزایش تولید حفظ خواهد شــد ،افزود:
تعویض مخروطی کنورتور شماره  ،1ساخت میکسر نو و
تعویض میکسر ،پروژه بازسازی و اصالح سیستم تصفیه
غبار میکســر ،پروژه تعویض و اصالح خط هوای فشرده
بخش ،پروژه بازسازی و اصالح دستگاه های ایر کاندیشن
اتاق فرمان ،پمپ خانه سیرکوالسیون وسالن های برق
کنورتورها ،بازسازی و اصالح سیستم تصفیه غبار مسیر

مقطع  130×130با طول یک متر در ایستگاه  ، 6مونتاژ
جرثقیل جدید  80تنی کارگاه تعمیر پاتیل و ســاخت
داخلی دریچه کشــویی تاندیش گیت ایستگاه  3جهت
ذوب ریل نیز از سایر پروژه های این بخش در سال 1400
میباشد.

این بخش با تدوین
برنامه ها و تعیین
اهداف سال 1400
در تالش است روند
تأمین شمش های
مورد نیاز شرکت
را به بهترین روش
ممکن ادامه دهد

مدیر کیفیت فراگیر شرکت تشریح کرد:

اهم اقدامات سال ، 99اهداف و برنامه های1400

سید حســین دیباجی مدیر کیفیت فراگیر شرکت در
گفتگو با خبرنگار ما ،اهم اقدامات ســال  99و اهداف و
برنامه های 1400این مدیریت را تشریح کرد.
مدیر کیفیت فراگیر شــرکت با بیــان این که عملیات
بازرســی و کنتــرل محصوالت شــمش فــوالدی و
صــدور گواهینامه فنی بــرای بیــش از  790هزار تن
شــمش تحویلی به خریداران انجام شد ،گفت :بیش از
 1.500.000تن محصول تولیدی در کارگاه های نورد،

بازرســی و کنترل و برای آن هــا گواهینامه فنی صادر
شد ضمن این که بازرسی و کنترل در انبار محصوالت
فوالدی و نظارت بر بارگیری و ترخیص بیش از 92000
تریلینیز با موفقیت انجام شد.
وی به نظارت بر اقدامــات اصالحی ،عملیات تفکیک
و نمونه گیــری از ذوب ها و محصــوالت توقیفی در
کارگاه های نورد به منظور تعیین تکلیف آن ها اشاره
کرد و گفت :پیگیری و اخذ پروانه استاندارد ریل ملی،
تمدید اعتبار گواهینامه  CEجهت صادرات محصول
به کشــورهای اروپایــی ،پیگیری اخــذ گواهینامه
هومولوگیشــن جهت صادرات محصــوالت میلگرد
به کشــور آلمان ،کنترل صافکاری مجدد ریل R18
تولیدی در نورد  ،500همکاری در طراحی ،نصب و راه
اندازی سیستم  MESریل و برگزاری جلسات هفتگی
با محوریــت این مدیریت و انجام عملیات بازرســی و
کنترل پروسه تولید ریل و نتایج آزمایشگاهی مربوطه
مطابق با اســتاندارد  EN13674-1از اهم اقداماتی
است که توسط همکاران مدیریت کیفیت فراگیر انجام
شد.
دیباجی همکاری بــا اداره اســتاندارد در کمیته های

تدوین استاندارد را از دیگر فعالیت های مدیریت کیفیت
فراگیر شرکت عنوان نمود و گفت :ذوب ریل در کارگاه
های کنورتور ،ریخته گری و شــمش بازرسی و کنترل
شد و بر نحوه اندازه گیری مقدار هیدروژن مذاب داخل
پاتیلمیانینیزنظارتداشتیم.
مدیر کیفیت فراگیر شــرکت تاکید کــرد :به منظور
جلوگیری از بروز اشتباه و تســریع در ارسال ذوب ریل
به پیشنهاد مدیریت کیفیت و همکاری مدیریت هایIT
و فوالدسازی و اتوماسیون لیبل حاوی مشخصات ذوب
شامل شماره ذوب و شاخه وشمش و...به صورت بارکد
طراحی و در مقاطع شمش فوالد ریل چسبانده می شود
و بارکد در ورودی کوره نورد 650توسط دوربین اسکن
می گردد.
دیباجی به دریافت گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی
بهداشت شغلی مطابق با اســتاندارد  ISO 45001با
اتکا به توان کارشناسان داخلی و بدون استفاده از مشاور
اشاره کرد و افزود :مميزي داخلي مشترك سيستم هاي
مديريت كيفيت  ،ISO 9001:2015زيست محيطي
 ،ISO 14001:2015ايمنــي و بهداشــت شــغلي
 ISO 45001:2018و آمــوزش  ISO 10015و

تداوم اجرای طرح منتورینگ در ذوب آهن اصفهان
اهمیت و لزوم اجرای طرح ها و برنامه های آموزشی در
حوزه جانشین پروری ،شرکت ها و سازمان های مختلف
دولتی و خصوصی را به اجرای جدید ترین آموزش ها و
محتواهای مربوطه در سازمان های تابعه تشویق و جهت
داده است .منتورینگ به فرایندی گفته می شود که طی
آن یک نفر ،همه مدیران سازمان و یا فرد خبره ای خارج
از سازمان ،چه از نظر آگاهی و چه از نظر تجربه و انتقال
مهارت به همکاران دیگر و یا افراد جانشین خود آموزش
و مشاوره الزم را ارایه داده و برای آن ها مدل های کاری،
فرآیندها و ابزار مدیریت و سرپرستی امور اجرایی مربوطه
را مشخص می کنند .در این زمینه ذوب آهن اصفهان نیز
با توجه به افزایش سن کاری شاغلین و موج بازنشستگی
نیروهای موجود و با هدف جانشین پروری ،حفظ و
انتقال دانش و تجربیات مدیران و سرپرستان در شرف

بیش از 1.500.000
تن محصول تولیدی
در کارگاه های
نورد ،بازرسی و
کنترل و برای آن
ها گواهینامه فنی
صادر شد
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بازنشستگی خود ،اقدام به اجرای پروژه منتورینگ در
بین مدیران و سرپرستان نموده است .در این طرح افرادی
که در 3سال آینده بازنشسته خواهند شد ،طی برنامه ای
یک روزه به نام جلسه کانون ارزیابی با استفاده از ابزارهای
علمیموردارزیابیهایمختلفشایستگیهایآموزشی،
مهارتی و ارتباطی قرار گرفته و بعد از تعیین ویژگی ها
ی فردی و آموزش های مورد نیاز آن ها ،برنامه های
الزم منتورینگ طی چند جلسه ای که از  3تا  6ماه قابل
عرضه است برای آن ها به اجرا در می آید .در مورد نحوه
اجرای پروژه منتورینگ که به زبان ساده و خودمانی می
توان از آن به همان روش های انتقال فنون و مهارت ها در
قالب استاد ،شاگردی قدیم یاد نمود ،قابل توضیح است؛
دومین دوره این فرایند آموزشی با رعایت پروتکل های
بهداشتی از  21تا 24فروردین ماه  1400به مدت  4روز

پيگيري اقدامات اصالحي پيشــگيرانه مرتبط با عدم
انطباق هاي يافت شده در مميزي ها نیز اجرا شد.
وی بررسي ،کنترل و رفع اشکال دســتور العمل هاي
كاري كليه بخش های شــرکت را از دیگر اقدامات این
مدیریت در سال  99برشمرد و با بیان این که پی گیری
برای نصب  Marking Machinدر ایستگاه  3ریخته
گری به منظور ثبت دقیق شماره ذوب ،شمش و شاخه
ریخته گری شده هر شــمش برای فوالد ریل از برنامه
های سال  1400مدیریت فراگیر می باشد ،گفت :صدور
گواهینامه فنی شمش های صادراتی و فروش داخل به
صورت الکترونیکی در سیستم MESو حذف گواهینامه
فنی کاغذی ،تمدید اعتبار گواهینامه های سیستم های
مدیریتی اســتاندارد و  ، CE Markingتداوم عملیات
بازرسی و کنترل در کارگاه های فوالدسازی ،نورد و انبار
محصول و برنامه ریزی بــرای بهبود فرآیندها ،تکمیل
سیســتم  MESریل و رفع نواقص موجــود به منظور
استفاده بهینه از این سیستم و پی گیری ساخت سکوی
جدید بازرســین کنترل کیفیت انبار محصول برنامه
هایی است که توســط همکاران این مدیریت ،اجرایی
خواهدشد.

با حضور  55نفر از مدیران و سرپرستان شرکت به اجرا در
آمد.گفتنیاست؛ادامهبرنامهمنتورینگبرایافرادهدف،

بعد از ماه مبارک رمضان و در باشگاه وحدت چادگان ارایه
خواهدشد.

كارهاي اجرايي ذوب آهــن اصفهان با احداث ســاختمان واحدهاي
مختلف كارخانه از ســال  1346آغاز و با ايجاد كارگاه هاي كك سازي،
آگلومراسيون و كوره بلند شماره يك در نيمه اول دي ماه  ،1350بهره
برداري از این مجتمع با توليد چدن آغاز شد.
از آن پس نیز برای حفظ و افزایش تولید ،تجهیزات مختلف ،نوسازی و
بازسازی شده و به مدار تولید برمی گردد .روز یکم اردیبهشت 1392در
تاریخ ذوب آهن اصفهان روزی اســت که باتری شماره یک کک سازی،
پس از بازسازی و نوسازی به بهره برداری رسید و به مدار تولید کارخانه
پیوست.

مناسبت های هفته

مدیر فوالدسازی شرکت:

مواد کنورتورها ،نوسازی مشعل های چتری پاتیل فوالد
و تاندیش ایســتگاه  ،3تعویض لوله هــای اکران کارگاه
دیگ های اوتیلیزاتور ،تعویض مشــعل های دیگ های
اوتیلیزاتور ،تعویض کنترل والوهای ایســتگاه های بخار
دیگ های اوتیلیزاتور به قطر  300میلی متر و لوله های
تخلیه آب دیگ های اوتیلیزاتور نیــز در برنامه های این
بخشتعریفوتدوینشدهاست.
مدیر فوالدســازی شــرکت ،تعویــض ونتیالتورهای
هوای مشــعل دیگ های اوتیلیزاتور ،ریومپینگ ،LF1
جایگزینی الکتروموتورهــا و درایوهــای  DCمکانیزم
نوسان با الکتروموتورها و درایوهای  ACایستگاه های  3و
 6ریخته گری را از دیگر پروژه های این بخش برشــمرد
و گفت :جایگزینی الکتروموتور و درایوهای  DCماشین
های برش ایســتگاه  3با الکتروموتورها و درایوهای ،AC
ادامه بازسازی ســقف کارگاه شمش ،دمونتاژ تجهیزات
واقع در طبقات ایستگاه 1و  2روسی ،بهره برداری از قالب
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حضرت امام علی (ع):
خاموشى حكمت است و سكوت مايه سالمت و راز دارى گوشه اى از
خوشبختى.

صنعتوتجربهدرکنارعلممیتواندبهبودمستمرراحاصلکند
فرایندبررسیوارائهمیگرددونهایتامادرکنارمنتخبین
این جشــنواره خواهیم بود تا تاثیرگــذاری فرایندهای
نوآوریمحصوالترابهسطحباالتربرسانیم.
وی گفت :در این جشــنواره محصوالت کلیدی نوآورانه
قابل توجه شرکت های بزرگ ایرانی عرضه می شود که
براساس نیاز کارفرما یا نیاز شدید صنعت عرضه می شوند
کهنوآوریدراینحوزهمدنظرمامیباشد.
ناطــق خاطــر نشــان ســاخت :در ایــن جشــنواره
محصوالت بررســی می گردنــد که طی چه پروســه
ای توســعه ،طراحــی و تولیــد شــده اســت و ایــن
فراینــد از ایده تــا بــازار چــه مراحلی را طــی کرده
است .
رییس کمیته ارزیابی جشنواره نوآوری محصول ،نتیجه
جلسه ی ذوب آهن اصفهان و مجموعه دانشگاه صنعتی
شــریف را بســیار مثبت ارزیابی کرد و گفت :تعامل و
همکاری بین این دو مجموعه می تواند اتفاقات جدیدی
در حوزه صنعت ایجاد کند و در نهایت به بومی ســازی
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سال  ، 99سال شکوفایی تولید ریل در ذوب آهن اصفهان بود
قول داده که با راه اندازی کوره شماره یک ،در تامین مواد
اولیه ،این شــرکت را حمایت می کند که امیدوارم این
اتفاق بیافتد  .مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت :یک
نگرانی بزرگ که در سال جاری تولید کنندگان در استان
اصفهان با آن مواجه هستند ،بحران آب است .اقدامات
خوبی برای کاهش مصــرف آب و تامین آب کارخانه از
پساب های منطقه صورت گرفته و با قوت ادامه دارد .
مدیرعامل ذوب آهــن اصفهان به موفقیــت های این
شرکت در حوزه بومی سازی نیز اشاره کرد و گفت :طبق
آمار وزارت صمت 27 ،درصد ارزش دالری مجموع بومی
سازی های انجام شده در  12شــرکت بزرگ صنعتی
کشور ،مربوط به ذوب آهن اصفهان است که دستاورد
مهمی است .
وی افزود :این مجتمع عظیم صنعتی در  5حوزه تولید
محصوالت جدید ،پروژه ها ،ساخت قطعات ،حمایت از
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پروژهمنتورینگ
که به زبان ساده و
خودمانی می توان
از آن به همان روش
های انتقال فنون و
مهارت ها در قالب
استاد ،شاگردی
قدیم یاد نمود

روز ارتش جمهوری اسالمی ايران
امام خمینــی(ره) روز بيســت و نه
فرورديــن را روز ارتــش جمهوری
اســامی ایران نامگذاري كرد .امام
خمينــي (ره) روز پيوســتن ارتش
به مــردم را بــا عبــارت حكيمانه
"لحظه شــادي بندگان خدا و ياس
ســتمگران" نقطه عطف درخشان و
افتخار آميز قلمداد فرمود.
اول اردیبهشت روز بزرگداشت سعدی
اول اردیبهشت ماه در تقویم ملی ایرانیان همزمان با سالروز تولد شیخ
اجل سعدی كه فرهنگوران او را بهعنوان اســتاد سخن میشناسند،
یادروز سعدی نام گرفته است.
شــیخ مصلح الدین ســعدی بی تردید بزرگترین شــاعری است که
بعد از فردوسی آسمان ادب فارســی را با نور خیره کننده اش روشن
ســاخت و آن روشــنی با چنان تأللویی همراه بود کــه هنوز پس از
گذشــت هفت قرن تمام از تاثیر آن کاســته نشده اســت .سعدی در
خانقاهی که اکنون آرامگاه اوســت  ،زندگی می کرد و در همانجا نیز
درگذشت.خانۀ ابدی سعدی در دامنه کوه فهندژ و در کنار باغ دلگشا
است.
تاسیس سپاه پاسداران انقالب اسالمی(  2اردیبهشت)
سپاه پاســداران انقالب اسالمی در
نخســتین روزهای پــس از انقالب
ایران در ســال  ۱۳۵۷به دســتور
حضرت امام خمینی (ره) تشــکیل
شــد .حضرت امام خمینی (ره) در
دوم اردیبهشت ســال  ۱۳۵۸طی
دستوری به شورای انقالب اسالمی
رســماً تأســیس این نهاد را اعالم
کرد و شورای انقالب با تأسیس ســتاد فرماندهی کل سپاه پاسداران
انقالب اســامی ،گام اساســی را در جهــت ســازماندهی این نهاد
برداشت.
زمين پاك ،سالمت كودك ،آينده روشن
روز جهاني زمين پاک هر ســاله در  22آوريل مصادف با  2ارديبهشت
در تمام دنيا برگزار و به همه مردم روي زمين يادآوري مي شــود که
نبايد سياره خود "زمين" را فراموش کنند و به فکر حفظ آن باشند.
اين روز به منظــور ايجاد آگاهي جهاني و نيز سپاســگزاري از مواهب
زمين و منابع و ذخاير طبيعي آن اســت که از ســوي ســازمان ملل
متحد نيز هر ســال طبق مراســم ويژه اي در سراســر جهان برگزار
مي شود.
سوم اردیبشهت ماه ،روز بزرگداشت شیخ بهایی.
بهاءالدین محمد بن حســین عاملی ،معروف به شــیخ در فلســفه،
منطق ،هیئت و ریاضیات تبحر داشــت و ســرآمد دوران خود بود.از
شيخ بهايی در حدود  ۹۵کتاب و رساله در سیاست ،حدیث ،ریاضی،
اخالق ،نجوم ،عرفان ،فقه ،مهندســی و هنر و فیزیــک بر جای مانده
است.
به پاس خدمات شيخ بهايی به علم ستارهشناسی ،یونسکو سال ۲۰۰۹
را به نام او سال «نجوم و شیخ بهایی» نامگذاری کرد.
روز جهانی کتاب
آوريل هر ســال به عنــوان روز جهاني
روز  3ارديبهشــت برابر با 23
ِ
كتاب و حق مؤلف از ســوي اتحادية بينالمللي ناشران ،دولت اسپانيا
و فدراسيون روسيه به بيست وهشــتمين اجالس كنفرانس عمومي
يونسكو در سال  )1374 ( 1995پيشــنهاد گرديد و در اين كنفرانس
به تصويب رسيد.

کلک خیال انگیز
بس بگردید و بگردد روزگار
دل به دنیا در نبندد هوشیار
ای که دستت میرسد کاری بکن
پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار
آنچه دیدی بر قرار خود نماند
واین چه بینی هم نماند بر قرار
نام نیکو گر بماند ز آدمی
به کز او ماند سرای زرنگار
گنج خواهی ،در طلب رنجی ببر
خرمنی میبایدت ،تخمی بکار
چون زبردستیت بخشید آسمان
زیردستان را همیشه نیک دار
شکر نعمت را نکویی کن که حق
دوست دارد بندگان حقگزار
نام نیک رفتگان ضایع مکن
تا بماند نام نیکت پایدار
با غریبان لطف بیاندازه کن
تا رود نامت به نیکی در دیار
از درون خستگان اندیشه کن
وز دعای مردم پرهیزگار
با بدان بد باش و با نیکان نکو
جای گل گل باش و جای خار خار
سعدیا چندان که میدانی بگوی
حق نباید گفتن اال آشکار
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علیرضا آجدانی:

بیمارستان شهید مطهری ذوب آهن ،نماد حضور صنعت
در کنار مردم است
خسرو انصاری سرپرســت عمران و سازه
مدیریت امورفنی و برنامــه ریزی تولید
شرکت ،دانش آموخته دانشگاه صنعتی
اصفهان ،از اعضای فعال ســازمان نظام
مهندســی ســاختمان اصفهان و عضو
انجمن مهندســین محاســب کشور با
بهره گیــری از تجــارب خــود در ذوب
آهن اصفهان ،دو جلد کتــاب با عناوین
تکنولوژی تهیه و اجرای بتن های نســوز
و روش های تقویت و ترمیم المان های سازه های قابل بازسازی با استفاده از
بتن و فوالد ،تألیف نموده است.
این کتاب ها با تالش و تجارب نویسنده و حمایت ذوب آهن اصفهان تألیف
گردیده است.

اطالعیه ساعت کار در ماه مبارک رمضان
با عرض تبریک فرا رسیدن ماه خیر و برکت رمضان  ،ماه مهمانی وبندگی
خدا  ،به منظور ایجاد فرصــت و زمینه مطلوب برای بهــره مندی هرچه
بیشترکارکنان ازفضائل این ماه مبارک ،توجه همکاران محترم را به موارد
زیر جلب می نماید:
 .۱از روز چهارشنبه (۲۵۰۱/ )۱۴۰۰/همزمان با شروع ماه ضیافت ا ...همه
همکاران با رعایت کلیه موازین و شــیوه نامه های بهداشــتی ،موظف به
حضور در محل کار بوده و ســاعات کار بدون تغییر و به شــرح زیر خواهد
بود.
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 .۲مدیریت خدمات و امور رفاهی ،مطابق سال های گذشته درخصوص ایاب
و ذهاب و نیز تامین افطاری وسحری پرســنل نوبتکار ،برنامه ریزی واقدام
خواهد نمود.
 .۳باتوجه به این که سرویس های ایاب و ذهاب شیفت صرفاً جهت کارکنان
نوبتکار تخصیص یافته به منظور اجتناب از بروز مشــکالت احتمالی در امر
ایاب و ذهاب ،انجام اضافه کاری بعد ازساعت ۱۳:۴۵جهت کارکنان جنرال
شیفت مجاز نمی باشد.
در پایان ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات و نیایش های بی ریا وخالصانه
همکاران محترم ازجانب پروردگار متعــال از محضر عزیزانی که به هر علت
در ایام ماه مبارک رمضان روزه دار نمی باشــند ،تقاضا دارد شئونات این ماه
مبارک را رعایت فرمایند.
معاونت سرمایه های انسانی و توسعه مدیریت

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.

سعید انالویی ـ  خانواده مرحوم کریم کریمی ثابت

تسلیت
همکاران گرامی آقایان  :هاشــم شیخیان ،محسن
هنرور ،محســن رجایی ،حسن شیخ میری ،علیرضا
یوسفی ،سعید انالویی ،عقیل کریمی ،محمد روشنی،
مســعود آقایی ،حمیدرضا واعظ ،نوذرعموریزی،
محمد فرهادی ،غالمرضــا گرامی ،مجتبی نجاتی،
سعید علیرضائی ،امید ســوقد ،حجت اله سلیمی،
سیدسعید جزایری ،محسن آقایی ،عباس نصیری،
محمدرضا محمودی ،محسن صادقی ،حسین قربانی،
مرتضی کبوتری ،محمد سلیمی بابا شیخعلی ،رضا
کریمی
با تاســف ،مصیبت وارده را خدمت شــما و خانــواده محترمتان صميمانه
تســليت 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

علیرضا آجدانی گفت :بیمارستان شهید مطهری
ذوب آهن ،بازوی اجرایی و تنها بیمارستان وابسته
به صنعت در اســتان اســت و نقش به سزایی در
جامعه پیرامون دارد و می تــوان آن را نماد حضور
صنعت در کنار مردم دانست .این مجموعه به عنوان
یک بیمارستان درجه یک در استان اصفهان مطرح
بوده و در حال حاضر به عنوان برترین بیمارستان
خصوصیفعالیتدارد.
وی با اشــاره به این که علی رغم نقصان هایی که
بخش دولتی در منطقه دارد ،بیمارســتان شهید
مطهری در اولین پروسه مقابله با کرونا ،به عنوان
اولین بیمارســتان خصوصی وارد این مبارزه شد،
افزود :در سال گذشته که سالی سخت و دشوار بود
 16دستورالعمل از وزارت بهداشت برای ما جهت
کاهش فعالیت های عادی و اختصاص بیمارستان
به واحدهای مبارزه با کرونا صادر و این مهم باعث
شد که بسیاری از جراحی های آتی و معمول که در
اغلب بیمارستان های خصوصی وجود دارد ،تحت
تاثیر قرار گیرد و انتظارات ما را در پروژه هایی که در
پالن اقتصادی مجموعه بسته بودیم شدیدا ً تحت
تاثیرقراردهد.
رییس بیمارســتان شــهید مطهری ادامــه داد:
 60درصد درآمدهای بیمارستان تحت تاثیر این
امر واقع شــد و از ســوی دیگر هزینه های زیادی
هم اتفاق افتاد اما خوشــبختانه بــه دلیل این که
بیمارســتان یک روش خاصی را به نــام (موعود)
برنامه ریزی کرده بود بر این اساس توانست روش
مقابله با بیماری را تغییر دهد .ما در شرایطی این
بیماری را بررســی کردیم که به تازگی در ووهان
چین رخ داده بود و هنوز به صــورت پاندمی بروز
نکرده بود .
این مقام مســئول بیان کــرد :در آن موقع برای
بعضی این روش تعجب بر انگیز بود ،در کنار این
موضوع جزواتی در خصوص استفاده از ماسک و
شوینده ها تهیه کردیم و بیش از هشت مقاله isi
و ســه جلد کتاب در این زمینه توسط همکاران
بیمارستان نوشــته شــد و توزیع گردید .نهایتاً
سناریویی را در کمیته بحران برنامه ریزی کردیم

و بحمدا ...با حمایت های مســئولین شهرستان،
ائمه جماعــات ،نماینده مجلــس ،مدیرعامل و
اعضای هیات مدیره ،فرایند مقابلــه با کرونا در
بیمارستان تعریف شد.
آجدانی گفت :در سال گذشته افرادی که به دلیل
کرونا در بیمارستان از دست رفتند ،بسیار کمتر از
استانداردها بود .گر چه ما برای همان دو نفرفوتی
هم بسیار متاثر شدیم  .بیمارستان شهید مطهری
در ســال  99نزدیک به  18هزار بیمار را از منطقه
تحت پایــش قــرار داد و  14هزار نفر پرســنل را
مدیریت و برنامه ریزی کرد.
علیرضا آجدانی گفت :ما به عنوان اولین بیمارستان
خصوصی استان اصفهان برای مقابله با این بیماری
همه گیر به صورت کامل آماده بودیم .بیش از 450
نفر به طور مستقیم با کرونا در گیر بوده و هستند
اما به این مفهوم نیســت که بخش اداری مصون
اســت ،در واقع همه به نوعی در مقابل این خطر
قرار داشــتند حتی تیم طب کار مستقر در ذوب
آهن که چکاب پرسنل مجموعه را انجام می دهند
نیز شامل می شود .در مورد واکسیناسیون گالیه
داشــتم و نامه ای هم برای همکاران در دانشگاه
نوشتم با وجود این که بیمارستان شهید مطهری به
عنوان یکی از اولین بیمارستان ها وارد عرصه مبارزه
با کرونا شد ،متاسفانه در اختصاص واکسن ما را بعد
از بیمارستان هایی که بیمار کرونایی نداشتند ،قرار
دادند اما اکنون واکسیناســیون در بیمارستان در
حال انجام می باشد.

رییس بیمارستان شهید مطهری گفت :در بیماری
کرونا در خدمت شهرســتان هستیم ،دو بخش ما
با رعایت اســتانداردها در اختیار بیماران کرونایی
قرار دارد .بیمارســتان ساختاری اســت که باید
مدام از لحاظ تکنولوژی ،پرســنل و دانش فنی به
روز شود .ما براساس مجوز دریافتی توانستیم  8تا
 10تخت  ICUبه مجموعه اضافه کنیم و منتظریم
از این شرایط بحرانی خارج شــویم .بخش دیگر
که شهرســتان به آن نیاز دارد و مجوز آن نیز اخذ
شده ،دیالیز است .برای این بخش پنج تخت در نظر
گرفته شده که در خواست  10تخت را ارائه دادیم.
امسال بخش دیالیز در زیر مجموعه بیمارستان راه
اندازی خواهد شد .
وی ادامه داد :برای ارتقاء علمی جامعه ،سامانه ای
طراحی شد که افراد با ورود به آن می توانند با نحوه
درمان و آخرین پروتکل ها آشــنا شوند .در سطح
کارخانه نیز ســعی کردیم اطالع رسانی مستمر
انجام گیرد .اکنون هم هرکس مــی خواهد وارد
کارخانه شود و مشکوک است در کمتر از  10دقیقه
شناسایی می شود و پس از تست و تایید سالمت به
محل کار باز می گردد.
آجدانی تصریح کرد :بیمارســتان شهید مطهری
در آغوش صنعت رشــد کرده است و شاید در کل
دوره ای که ذوب آهن ،بیمارستان شهید مطهری
را داشته است هیچوقت به این میزان خدمات این
مجموعه حس نشده بود .من از تک تک همکاران
خودم و اهالی منطقه وکسانی که ذی نفوذ هستند
تقاضا دارم عادی سازی را از اذهان مردم پاک کنند.
وی گفت :خبر خوشــی که می توانــم بدهم این
اســت که با توجه به توانمندی شــرکت پویش
درمان با همکاری شرکت ذوب آهن مقرر شد این
بیمارستان نســبت به واردات واکسن اقدام کند.
ذوب آهن ،مادر صنعت کشــور اســت و بسیاری
از کسانی که در سایر صنایع حضور دارند ،در این
کارخانه آموزش دیدند .امیدوارم دســت به دست
هم دهیم و در پاس داشــت کیان مملکت و نظام
جمهوری اسالمی ایران و سالمت مردم تا آخرین
لحظهتالشکنیم.

بی تجربگی قهرمانی را از ما گرفت

سرمربی تیم بســکتبال بانوان ذوب آهن گفت:
جوانی و بــی تجربگی بازیکناش موجب شــد تا
قهرمانی را از دست بدهند.
فرحنــاز شــمس پــس از نایــب قهرمانی در
لیگ دســته دو و راهیابی به لیگ دســته یک،
اظهارداشــت :بازیکنان ما فصل گذشته در لیگ
جوانان کشور شرکت داشــتند ،امسال به دلیل
محدودیت های کرونایی که وجود داشــت لیگ

جوانان برگزار نشد و ما در لیگ دسته دو شرکت
کردیم.
وی افزود :تیم ما از ظرفیت و پتانســیل بســیار
باالیی برخوردار است و نسبت به دیگر تیمها سن
کمتری دارد ،خوشبختانه در دور مقدماتی ،پلی
آف و حتی نیمه نهایی عملکرد خوبی داشــت و
توانست ســهمیه لیگ یک را کســب کند .در
فینال نیز خیلی خوب ظاهر شد ،اما به دلیل بی
تجربگی قهرمانی را از دســت دادیــم ،به عنوان
مربی ،امید دارم که با حمایت ،ایــن تیم بتواند
ســال های آینده یک پشــتوانه خوب برای تیم
بسکتبال بانوان استان شود.
ســرمربی تیم بســکتبال بانوان ذوب آهن در
خصوص برنامههای آینــده تیمش برای حضور
در لیگ دســته یک گفت :با توجه به شــرایط،
نزدیک به دو ماه اســتراحت خواهیم داشــت،
بعد از آن بر اســاس برنامه اعالم شــده از سوی
فدراسیون تمرینات خود را آغاز کرده و در لیگ

دســته یک با مهرههای جدیدتر و با تجربهای
که به تیم تزریق میکنیــم بتوانیم نتایج خوبی
بگیریم و سهمیه لیگ برتر را به دست آوریم.
شــمس اضافه کرد :با توجه به هــدف گذاری
باشــگاه مبنی بر حمایــت از تیم هــای پایه،
مدیریت سابق باشــگاه نیز از ما حمایت خوبی
داشــتند و با آمدن مدیرعامل جدیــد نیز این
حمایت هــا ادامه پیدا کرد .با توجــه به این که
تیم در رده پایه اســت و هدف باشــگاه شروع و
بازیکن ســازی از ردههای پایه تا سطوح باال و
همچنین بومی گرایی اســت ،بازیکنان خوب و
مستعد استان اصفهان را کنار هم جمع کردیم
و توانســتیم تیم جوانی در لیگ داشته باشیم،
مســابقات در ســطح و با کیفیت بسیار خوب
برگزار شد ،میزبانی در خور توجهی داشتیم .با
حمایت هایی که ذوب آهن از بسکتبال میکند
امیدوارم این تیم برای ســالهای آینده به خوبی
بماند.

بهداشت مواد غذایی پر مصرف در ماه مبارک رمضان در زمان شیوع کرونا
علت تاکید بر ســالم ســازی مواد غذایی قبل از
مصرف ،جلب توجه مصرف کننده بر این موضوع
اســت که تماس با مواد غذایی که احتمال آلوده
شدن با ذرات ناشی از تنفس  ،عطسه و سرفه فرد
آلوده (ناقل یا مبتال) را دارند می تواند سبب انتقال
به دستگاه تنفس و آلودگی فرد شود ،از این رو الزم
است در سالم ســازی مواد غذایی قبل از مصرف،
مواردبهداشتیرعایتشود:
بهداشت خرما :
فقط در بسته بندی های بهداشــتی ،از مرا کز
معتبر و بهداشتی و با دقت به تاریخ تولید و انقضای
آن خریداری کنید.
از خرید خرمــای فله ای ،بدون بســته بندی،
فشرده و له شده خودداری کنید.
کیســه و جعبه مقوایی که برای بســته بندی
محصول در نظر گرفته شده ممکن است آلوده به
ویروس کرونا باشــد .لذا محتویات آن را به ظرف
تمیزدیگریمنتقلکنید.
قبل از مصرف ،ابتدا دانه هــای خرما را به طور
مجزا با آب سالم و پاکیزه بشویید.
خرمای تــازه باید در دمای یخچــال و به دور از

گرمای محیط نگهداری شود .اما نگهداری خرمای
خشــک بیرون از یخچال و درون ظروف در بسته
اشکالیندارد.
بهداشت زولبیا ،بامیه و شیرينی های سنتی ويژه
ماه مبارک رمضان( :به طور کلی توصیه می شود از
مصرف زياد زولبیا و بامیه خودداری کنید) .
در جعبه های دارای مهر استاندارد سازمان غذا و
دارو و وزارت بهداشت از مراکز و قنادی های دارای
پروانهبهداشتیخریداریکنید.
دقت کنید که فروشنده در هنگام بسته بندی،
از انبرک یا دستکش یکبار مصرف تمیز استفاده
کنند.
مطمئن شــوید کــه از روغن های مناســب و
مخصوص تهیه شیرینی استفاده کرده و از چند بار
مصرف کردن روغن خودداری کنند.
بهتر اســت قبل از مصرف ،داخــل ماکروفر یا
روی حرارت اجاق گاز یا هر وسیله گرماساز دیگر
حرارت داده و سپس میل کنید.
سایرموادغذایی:
محتویات جعبه های نگهداریی مواد غذایی مانند
خرما ،زولبیا بامیه ،انواع شیرینی ،تخم مرغ و ...را

به ظروف تمیز و دربدار منتقل کنید و از قرار دادن
جعبه هــای آن ها و ظروف ضدعفونی نشــده در
یخچالخودداریکنید.
از خرید تخم مرغ های خــارج از یخچال حتی در
ماه های سرد سال اجتناب کنید و بعد از مراجعه
به منزل از شستشوی تخم مرغ ها تا قبل از زمان
مصرف خودداری کــرده و در عوض آنها را تا زمان
مصرف در ظروف دربدار تمیز و در داخل یخچال
نگهداری کنید .در زمان مصرف قبل از شکستن
آن ،دستهای خود و تخم مرغ را با آب گرم بشویید.
از نگهداری مواد غذایی داغ در ظروف پالستیکی
خودداری کنید .از مصرف مــواد غذایی که پخته
نمی شوند و یا ســرد مصرف می شوند مانند انواع
ساالدها و دسر ها که خارج از منزل تهیه شده اند
خودداریکنید.
غذای پخته شــده و آماده مصــرف را بیش از دو
ساعت در فضای آشــپزخانه نگهداری نکنید و در
اسرع وقت پس از گرم کردن مجدد مصرف کنید.
همچنین غذای گــرم را پس از خنک شــدن در
یخچالنگهدارینمایید.
مدیریتایمنیبهداشتومحیطزیست

بر بال لک لک ها

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:

نام و نام خانوادگي شاغل

محل كار

نام فرزند

تاريخ تولد

امید آتشی

انرژی

دلسا

1399/11/14

مصطفینصوحی

فوالدسازی

نویان

1399/12/16

مطلبصادقی

فوالدسازی

زینب

1399/12/12

سعادترفیعی

فوالدسازی

نیکا

1399/12/11

هادی معلم

کک سازی

همتا

1399/12/09

وحیدکاظمی

نورد

دلسا

1399/12/16

محمد کاظم رحیمی

نورد

آرمین

1399/11/20

لطف اله توکلی

نورد

شایان

1399/12/14

محمد رسول کمالی

نورد

نیکا

1399/12/05

محمد حسین عمادی

نورد

مطهره

1399/12/07

رسول امینی

کوره بلند

اسنات

1399/11/19

مجید نان آور

انرژی

شایلین

1400/01/01

جواد اکبری

آگلومراسیون

امیر ارسالن

1400/01/04

محمد جواد حسین خانی

کک سازی

ملیکا

1400/01/07

مرتضیرضائیان

کک سازی

آیلین

1400/01/02

بهروزماندنی

انرژی

آرین

1400/01/10

مرتضیمختاری

کوره بلند

آرشیدا

1400/01/09

محسنصادقی

آگلومراسیون

نهال

1399/12/24

علیعلیزاده

آگلومراسیون

فاطمه

1400/01/01

صابر ملک زاده

فوالدسازی

آیسان

1399/12/27

نوید قاهری

نورد

امیرعباس

1400/01/10

شهابعکاشه

اموال و انبار

فاطمه

1400/01/01

سیدحمیدرضا
سرپوریان

نورد

سید آرمان

1399/12/18

محمدصادقی

نورد

آیناز

1400/01/03

پیوند
آسمانی

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 خانوادگي شاغل

محل كار

تاريخ ازدواج

ایمانحسینی

نورد

1399/12/21

خبر
آسمانی

تشریح اهم برنامه های بسیج در
سال جاری

در اولین جلسه شــورای فرماندهی حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان
ذوب آهن اصفهان ،اهم برنامه های بسیج در سال جاری تشریح شد.
سرهنگ مختاری با اشــاره به برنامه های محقق شــده در سال گذشته و
قدردانی از کلیه بسیجیان و مســئولین شرکت که در ماموریت های محوله
پشتیبان بسیج بودند گفت :در ســال جاری نیز بسیج همچنان با قدرت در
کنار مدیریت و کارکنان سخت کوش شرکت می باشد.
وی ضمن بیان اهم برنامه های بسیج در سال جاری وحرکت در جهت تحقق
شعار سال یاد آور شــد :با توجه به این که در آستانه انتخابات قرار گرفنه ایم
و شــرایط ویژه کرونا ،برنامههای های بصیرتی با رعایت دستورالعمل های
بهداشتی و مجازی برگزار می گردد.
در این جلسه ضمن ارائه گزارش و برنامه های فرماندهان ،نسبت به اقدامات
الزم برای پیشــگیری از کرونا ،صرفه جویی در مصرف آب و حرکت جدی
بسیج در جهت رفع موانع تولید و ...تاکید شد.

