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منصوریزدیزاده:

هفته دولت در کالم رهبر
معظم انقالب (مدظله العالی)

بهثمررسیدنسرمایهگذاری ۲۰۰۰میلیاردتومانیذوب
آهن در پروژه های انتقال و تصفیه پساب  ،در انتظار مانع
زدایی سازمان های ذی ربط
به منظور بررسی میزان پیشرفت پروژه های انتقال و تصفیه پســاپ ذوب آهن اصفهان،منصور یزدی زاده مدیر عامل
شرکتازاینپروژههابازدیدکرد.

@atashkar
مناســبت هفتــه دولت یکــی از مناســبتهای
پرمعناســت .هفته دولت این کشور یادبود شهادت
دو شخصیت دولتی برجسته است .در کشور ما هفته
دولت ،هفته والدت دولت نیست .جاهای دیگر اگر
بخواهند ،چنین روزی و چنین مناسبتی بگذارند،
قاعدتــاً والدت دولت ،یا مث ً
ال کار برجســتهای که
دولت انجام داده ،این را به عنوان هفته دولت معین
میکنند ،اما ما آمدیم و هفته دولــت مان را یادبود
شهادت قراردادیم .این چیز خیلی پرمعنا و مهمی
است .
ممکن اســت ما انواع و اقســام کارها و برنامهها را
پیش رو داشــته باشــیم و اجرا کنیم .باید در میان
آن ها ،آنچه خدمترســانی عمیقتر و ماندگارتر و
زودبازدهتر محســوب میشــود ،اولویت پیدا کند.
به ویژه این کارها باید بیشــتر در خدمت قشرهای
مستضعف و محروم و محتاج جامعه صورت گیرد.
از اهداف اصلی حکومت اســامی ،برپایی قســط
و عدالت اجتماعی اســت .اجرای درســت عدالت
در جامعه و بهرهمندی تمامــی مردمان از امکانات
موجود ،اصلیترین عامل اجتماعی حرکت جامعه
انسانی به سوی تعالی است .بنابراین ،وظیفه دولت
اسالمی است که در تأمین عدالت اجتماعی تالش
کند.
مبــادا در میــان كارگــزاران دولتــی غــرض ها
وانگیزههای شخصی و بیماری های اخالقی موجب
شــود كه چیزی را برخالف حــق و مصلحت انجام
بدهندووضعبكنند.
شهید رجایی در ســلول های تاریك زندان با صبر
خود مأموران ســاواك را به زانو در آورد ،آن شهید
بزرگوار هیچگاه در برابر مقام و قدرت جذب نشد و
توانست مالك كار را برای خدا برهمه امورش حاكم
كند وی یك نخســت وزیر موفق بــود كه علیرغم
مشكالت بسیار ،مملكت را اداره كرد.

www.esfahansteel.ir

ذوب آهن اصفهان اولین محموله آرک
معدن را به خارج از کشور صادر کرد

رویداد
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ذوب آهن اصفهان در جبهه
صنعتوفعالیتهایاجتماعی
پیشتازصنایعاست
رویداد
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کاهش  75درصدی هزینه
های ساخت و ارزبری با بومی
سازی در آگلومراسیون
گزارش

تاکید بر تسریع در
واکسیناسیون کارکنان در
شورای معاونین شرکت
گزارش

02

03

رشد  12درصدی تولید
جهانی فوالد خام /افزایش
 9.9درصدی تولید ایران

پیاممدیر عاملتاصیکو
بهمناسبتهفتهدولت

هفته اول شــهریور مــاه ،که با نــام و یاد شــهیدان واال
مقام”رجایــی” و ” باهنر” مزین و هفتــه دولت نامگذاری
شده فرصتی برای سرمشــق قراردادن راه ،روش و منش
این عزیزان در زمینه خدمت رســانی بی منت و خالصانه
به مردم است .بیتردید در ســالی که از سوی رهبر فرزانه
انقالب اسالمی سال “تولید ،پشــتیبانی ها و مانع زدایی
ها” نامگذاری شده اســت ،تمام مسئوالن و مدیران باید با
تأسی از ویژگیهای واالی اخالقی و رفتاری شهدای دولت
و منش آنان ،در راستای سربلندی و عزت ایران اسالمی و
جامه عمل پوشاندن به منویات مقام معظم رهبری (مدظله
العالی) با محوریت شعار امسال ،گام بردارند.
شرکت ســرمایه گذاری صدرتامین وابســته به شستا در
پاسخ به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص تولید و
اشتغال زائی و بیانات ریاست جمهوری در روزهای ابتدایی
دولت ســیزدهم تا پایان ســال  ۱۰پروژه ملی از مجموع
پروژه های هلدینگ در مناطق محروم و کمتر برخوردار به
ارزش بیش از  ۲هزار میلیارد تومان و اشتغال زائی بیش از
 ۵۰۰نفر را تا پایان سال به بهره برداری می رساند.
صدرتامین بــا درک تغییر پاردایم های جهانی نگرشــی
جدیدی کــه به معدن و صنایــع معدنی دارد و در ســال
گذشته نخســتین شــتابدهنده حوزه معدن و صنایع
معدنی را افتتاح کرد .رسالت این شتابدهنده حمایت از
استارتاپ ها و ایده های نو در بخش معدن و صنایع معدنی
است .براساس آخرین گزارش های دریافتی نیز صدر فردا
اکنون  ۶طرح نوآورانه شــامل طرح تولید آلیاژ های فلزی
خاص با کارایی باال ،طرح تولید مکمل گیاهی با طمع شور،
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پیاممدیرعاملذوبآهن
اصفهانبهمناسبتهفتهدولت
طرح بازســازی لیزری توربین های بادی ،طرح پردازش
زغال سنگ برای اســتفاده در صنایع فوالد ،طرح بازیافت
ضایعات الکترونیکی و اســتحصال عناصر ارزشــمند از
ضایعات و طرح تولید کربنات کلســیم گرید دارویی را در
دستور کار دارد.
همچنین یکی دیگر از اقدامات صدرتامین طی  ۲ســال
گذشته بومی ســازی قطعات و مواد اســت .البته در این
مسیر بیش از  ۲۴۰هزار قطعه وارداتی که شرکت ها پیشتر
نیازمند ارز برای واردات آنها بودند از ســوی جوانان نخبه
کشــور به مبلغ بالغ بر  ۱۰میلیون دالر بومی سازی شده
اســت و عالوه بر آن در بخش فنــاوری ،اقدامات مؤثری
از جمله تربیت نیروی انســانی ،ارتقــاء تکنولوژی ،تولید
با ارزش افزوده را در دســتور کار قــرار داده ایم .همچنین
ســرمایه هلدینگ صدرتامین از مبلــغ  ۲.۰۰۰میلیارد
تومان به  ۳۱۰۰میلیارد تومان در سال  ۱۳۹۹رسیده است.
تاصیکو از نمادهای اطمینان بخش و موثر در بازار سرمایه
است و ارقام به ثبت رسیده حاصل تالش کار تیمی در ستاد
صدرتامین ،مدیران ،هیات مدیره ها و کارگران زحمتکش
شرکت های تابعه بوده است به طوری که با بررسی اعداد
می توانید رشــد  ۵۶۵درصدی ارزش پورتفوی بورســی
هلدینگ از مبلغ  ۷.۰۴۳میلیارد تومان در اردیبهشت ماه
سال  ۱۳۹۸به مبلغ  ۴۶.۸۶۱میلیارد تومان در اردیبهشت
سال  ۱۴۰۰و رشد  ۵۰۱درصدی ارزش کل بازار هلدینگ
از مبلغ  ۵.۰۹۴میلیــارد تومان از ســال  ۱۳۹۸به مبلغ
 ۳۰.۶۵۹میلیارد تومان در خرداد ۱۴۰۰مشاهده کنید.
اینجانب در پایان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای
واالمقام دولت ،به ویژه شهیدان رجایی و باهنر ،هفته دولت
را به ریاست جمهوری دوره سیزدهم ،مدیران و مسئوالن و
کارمندان دستگاه های مختلف به ویژه مدیران وکارکنان
و کارگران زحمت کش خانواده بزرگ صدر تامین تبریک
عرض می کنم و ضمن آرزوی ســامتی در برابر ویروس
کرونا ،توفیق روزافــزون این عزیــزان را در ارایه خدمات
شایســته به کشــور و مردم عزیزمان از درگاه ایزد منان
مسئلتدارم.
غالمرضاسلیمانی
مدیرعاملشرکتسرمایهگذاریصدرتامین

آگهیمناقصهخریدلیفتراک
شرکت پویش معادن ذوب آهن به شناســه ملی  14004274080در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی
نسبتبهخریدتعدادیلیفتراکبهشرحزیراقدامنماید.
 -1لیفتراک دیزلی 3تنی 4عدد  -2لیفتراک دیزلی 5تنی 7عدد  -3لیفتراک دیزلی 7تنی 7عدد
متقاضیانیکهتوانمندیتأمینموضوعمناقصهرادارنداسنادمناقصهراازسایتwww.pmzaco.
 comقسمت مناقصه ها دانلود نموده و پس از تکمیل اسناد و تهیه مســتندات مربوطه (پاکات الف،
ب و ج) را به صورت در بسته و الک و مهر شــده حداکثر تا تاریخ  1400/06/13به آدرس اصفهان ،بلوار
بوســتان ملت ،جنب مجتمع تجاری بلوار ،شــماره  ،168طبقه دوم ،واحد  4کدپســتی8173633497 :
پستنمودهویاحضوریتحویلدهند.
در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره تلفن های  03136241412و  03136241346واحد بازرگانی
تماسحاصلنمایند.
شرکتپویشمعادنذوبآهن
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تبریک
جناب آقای دکتر حجت ا ...عبدالملکی
وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

جناب آقای دکتر سیدرضا فاطمی امین
وزیر محتـرم صنعت ،معـدن و تجارت

انتخاب شایسته آن جنابان به ســمت وزیرتعاون ،کار و رفاه اجتماعی و وزیر صنعت ،معدن و تجارت
نشانگر توانمندیهای علمی و تجربههای ارزشمند مدیریتی شما و نویدبخش روزهایی روشنتر برای
مهم کار و خدمت ،در نظام مقدس جمهوری اسالمی است.
این عرصۀ های ِ
ضمن آرزوی توفیق روزافزون برای آن جنابان در ســایۀ عنایات پیوستۀ حضرت ولیعصر(عج) ،این
فرصت خدمتگزاری را صمیمانه تبریک عرض میکنیم.
هیات مدیره و مدیرعامل ذوب آهن اصفهان

هفته دولت نمــاد خدمتگزاری و وحــدت مردم و دولــت ،یادگار
ارزشمند دو اســوه مجاهد ،شــهیدان رجایی و باهنر است که نام و
خاطره آنان به عنوان یک سرمشق و نمونه خدمت بیمنت ماندگار
شده است .این هفته فرصتی مناسب است تا نیروهای خدمتگزار در
تجدید پیمان با امام راحل (ره) و این شــهدای بزرگوار ،صحنههای
متعالی از رشــد و توسعه کشــور را رقم بزنند و پیشرفت روزافزون
کشور را در تمامی زمینهها فراهم آورند.
امروزه بخش بزرگی از موفقیتها و پیشــرفتهای روزافزون نظام
مرهون تجربه ،تخصص و توانمندی برجسته و چشمگیر کارکنان
صنعت فوالد کشور است و در این میان تالشگران شرکت ذوبآهن
اصفهان با سختکوشی و تعهد و مسئولیتپذیری مضاعف در جبهه
صادرات ،عالوه بر پشــتیبانی از تولید و توسعه صنایع ،با اهتمام به
حفظ منافع ملی ،کوشش در راه توسعه و اقتدار و سرافرازی کشور
را ،الگو و سرلوحه اصلی کاری خود قرار دادهاند.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای واالمقام دولت و به
ویژه شهیدان رجایی و باهنر ،هفته دولت و روز کارمند را به تمامی
همکاران عزیز تبریک عرض نموده ،موفقیت همگان را در راستای
تحقق آرمانهای بلند حضــرت امام خمینــی (ره) و مقام معظم
رهبری و اهداف مهم انقالب اســامی ایران از درگاه خداوند متعال
مسئلت می نمایم.
منصور یزدیزاده
مدیرعامل ذوبآهن اصفهان

تسلیت
با نهایت تأسف و تأثر و قلبی آکنده از اندوه درگذشت همكار
گرامیمان ،مرحومه زهرا مهدیپور ،از کارکنان و مجاهدان
خدمت و سالمت بیمارستان شهید مطهری ذوبآهن اصفهان
را به خانواده محتر م ایشان و کلیه همکاران تسلیت عرض
مینمائیم .از خداوند بزرگ برای آن مرحومه غفران واسعه
الهی و برای بازماندگان محترم صبری جمیل و اجری جزیل را
مسئلت میداریم .روحش شاد و یادش گرامی باد

روابط عمومی ذوبآهن اصفهان

(( آگهی فراخوان ))
شركت سهامی ذوب آهن اصفهان
ردیف

نوع فراخوان

شماره

موضوع
مهلت دریافت اسناد

مهلت ارائه پیشنهاد

زمان بازگشائی پاكات

1

مناقصه

39380

خرید یك مجموعه قطاع مربوط به لودكا

136/1400/

146 /1400/

2

مناقصه

43548

عملیات آماده سازی و اجرای جامك و چاه
وموتور خانه آسانسور بونكرهای كوره بلند
شماره 3

136/1400/

146/1400/

3

مناقصه

9904842

خرید تخته روسی ،الوار و چوب چهارتراش

136/1400/

146/1400/

ضمن ًا لیست استعالم های مربوط به خریدهای متوسط (بدون برگزاری مناقصه) در سایت شركت به آدرس ذیل درج می گردد.
سایر موارد :
1 -زمان دریافت اسناد :از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان ساعت اداری مهلت دریافت اسناد (مندرج در جدول)
2-جهت دریافت اسناد و كسب اطالعات بیشتر به آدرس  www.esfahansteel.irمراجعه فرمایید.

روابط عمومی شرکت

نشریهداخلی

2
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منصوریزدیزاده:

سالم آتشکار
تعــدادی از همــکاران
درتماس با شماره  104سالم
آتشکار روابط عمومی سؤاالت
خود را مطرح وپاسخ مسئوالن
بهشرحزیرمی باشد:
درخواست هایشما وپاسخمسئولین:
در خصوص کلینیک دندانپزشکی طرف قرارداد بیمه تکمیل
درمان دانا در شاهین شهر اطالع رسانی فرمائید .
مدیریت خدمات بیمه و مالی  :کلینیک فردوسی واقع در خیابان رازی،
فرعی اشرفی به عنوان طرف قرارداد آماده ارائه خدمات می باشد  .ضمنا
درپرتالشرکت،قسمتکارکنان،لینکبیمهتکمیلدرمان،بهطورکاملکلیه
فرم ها ،دستورالعمل ها و شیوه نامه ها جهت اطالع رسانی و استفاده مسئولین
رفاهی قسمت ها قرار داده شده است.
داروخانه های طرف قرارداد بیمه تکمیل درمان دانا در شاهین
شهررااطالعرسانیفرمائید.
مدیریت خدمات بیمه و مالی  :با پیگیرهای انجام شده وابالغ شیوه نامه
جدید به داروخانه ها در شهر شاهین شهر،داروخانه دکترگلشیری واقع در
خیابان فردوسی،بین فرعی 3و 4شرقی،به عنوان طرف قرارداد آماده ارائه
خدمات است .در ضمن کارکنان می توانند در صورت عدم اجرای صحیح
قرارداد داروئی ،طبق شیوه نامه با شماره داخلی ، 2651اداره بیمه شرکت
تماسحاصلفرمایند.
ابراز گالیه کارکنان از عدم افزایش وام ازدواج طی سالهای
گذشتهتاکنون.
مدیریت امور اداری  :مقرر شد سقف وام ازدواج افزایش یابد و لذا
دستورالعمل مربوطه در دست تدوین می باشد و پس از دریافت مجوزهای
الزم،ثبت و صدور نهایی آن اجرایی می گردد اما در حال حاضر درخواست ها
طبق روال قبلی پرداخت می گردد .
علت عدم توزیع آب معدنی با توجه به قطعی مکرر آب در سطح
کارخانهچیست؟
مدیریت خدمات وامور رفاهی :با توجه به شرایط موجود و کمبود آب در
سطح کارخانه،روزانه در کلیه مدیریت ها آب معدنی یک ونیم لیتری توزیع می
گردد و هیچ گونه مشکلی در این خصوص وجود ندارد.
آیا شیر توزیعی در سطح شرکت از نظر سالمت بررسی می
گردد؟
مدیریت خدمات وامور رفاهی :جهت رعایت سالمت کامل کارکنان،شیر
سهمیه ای پرسنل بهره برداری به محض ورود به کارخانه به صورت روزانه
توسط آزمایشگاه مرکزی تست و بعد از دریافت مجوز و تایید آن ،نسبت به
توزیع اقدام می گردد.
ارائه راهکار جهت نوبت دهی به کارکنان بر اساس هر مدیریت برای
واکسیناسیونبهمنظورجلوگیریازازدحام
افکارسنجیروابطعمومی

atashkarweekly@esfahansteel.ir

به ثمر رسیدن سرمایه گذاری  ۲۰۰۰میلیارد تومانی ذوب آهن در پروژه های انتقال و
تصفیه پساب  ،در انتظار مانع زدایی سازمان های ذی ربط

به علت حیاتی بودن
پروژه های تصفیه
آب برای ذوب آهن
و تاثیر آنها بر کاهش
میزان برداشت آب
خام روند اجرایی
شدن آنها به صورت
مستمر مورد بررسی
قرار می گیرد

به منظور بررسی میزان پیشــرفت پروژه های انتقال و
تصفیه پساپ ذوب آهن اصفهان،منصور یزدی زاده مدیر
عاملشرکتازاینپروژههابازدیدکرد.
مهدی نصر معاون برنامه ریزی و توسعه و همچنین مدیر
و همکاران ذیربــط اجرایی این پروژه هــا در این بازدید
توضیحاتی از آخرین وضعیت و میزان پیشرفت پروژهها و
چالشهایپیشروارائهدادند.
مدیرعامل شرکت ضمن تاکید بر تسریع در روند اجرای
این پروژه ها گفت  :به علت حیاتی بودن پروژه های تصفیه
آب برای ذوب آهن و تاثیر آنها بر کاهش میزان برداشت
آب خام روند اجرایی شــدن آنها به صورت مستمر مورد
بررسیقرارمیگیرد.
وی سرمایهگذاری کالن بیش از  ۲۰۰۰میلیارد تومانی
ذوبآهن اصفهان در این زمینه را بیانگر اعتقاد عمیق این
شرکت به مسؤلیتهای اجتماعی و درک شرایط بحران

ذوب آهن اصفهان اولین محموله آرک معدن را به خارج از کشور صادر کرد
غرب آســیا به عنوان یکی از غنی ترین نقاط کره زمین
از نظر منابع معدنی مطرح اســت که متاسفانه به دلیل
وضعیت سیاسی منطقه به صورت کافی توسعه نیافته
است .در سال های اخیر و با توجه به اکتشافات صورت
گرفته و همچنین افزایــش ارزش مواد معدنی اهمیت
توسعه معادن بیش از پیش آشکار گردیده است.
نظر به این که سالیان متمادی آرک معدنی به صورت
وارداتی تامین می شده است ،شرکت ذوب آهن اصفهان
به عنوان تنها تولید کننده آرک معدنی در غرب آســیا
در راستای توســعه بازار و پاسخ به نیاز داخل در مرحله

شرکت ذوب آهن
اصفهان به عنوان
تنها تولید کننده
آرک معدنی در غرب
آسیا است

به مناسبت روز پزشک انجام شد :

تقدیر از پزشکان پرتالش بیمارستان
شهید مطهری ذوب آهن اصفهان

بازدید استاندار اصفهان از پروژه
متروی اصفهان -بهارستان

بیمارستانشهید
مطهری متشکل از
 ۱۱۰پزشک حاذق و
متعهد است
اســتاندار اصفهان از پروژه متروی اصفهان -بهارســتان که با ریل ذوب آهن
اصفهان در حال انجام اســت  ،بازدید کرد .عباس رضایی استاندار اصفهان به
همراه غالمی معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری از مســیر متروی
اصفهان  -بهارستان و ایستگاه متروی این شهر جدید بازدید نمود و از نزدیک
در جریان پیشرفت چشــمگیر این پروژه قرار گرفت .قطار شهری بهارستان
به طول  ۱۴.۷کیلومتر یکی از مهمترین پروژه های استان اصفهان است که
با همت استانداری و شرکت عمران بهارستان به زودی شاهد بهره برداری از
آن خواهیم بود .در ریل گذاری متروی بهارســتان برای اولین بار در ایران از
ریل ملی ساخت ذوب آهن اصفهان استفاده شــده است و اخیرا ً این شرکت
ریل مورد نیاز مترو کالن شــهر تهران را نیز تولید کرد .الزم به ذکر است این
ششمین بازدید میدانی و عملیاتی استاندار اصفهان از شــروع دوباره پروژه
مترویبهارستانبهاصفهاناست.

عضو هیات مدیره شرکت ذوب
آهن اصفهان گفت :انتظار ما از
وزیر جدید صمت حل مشــکل
انرژیصنعتاست؛چراکهاکنون
تامین برق مورد نیاز واحدهای
فــوالدی و همچنین بحران کم
آبی برای این واحدها مشکالت
جدی به وجود آورده است .این
دو موضوع به عنــوان نیازهای
اولیه صنعــت و جلوگیری از به
خطرافتادناشتغال۱۰هاهزارکارگرفعالدرصنعتفوالداست.
احسان دشــتیانه درخصوص اقداماتی که میتواند در دستور کار وزیر جدید
صمت قرار گیرد اظهار کرد :حمایت از طرح های توســعه ای و توسعه صادرات
به عنوان اصلی ترین عامل و محرک توســعه صنعت به شمار می آیند؛ درواقع
تقویتشرکتهابرایحضوردربازارهایبینالمللیازطریقایجادنظامکارآمد
متشکل از قوانین تسهیل کننده برای آسانتر شدن صادرات ،یکی از اقداماتی
استکهوزیرصمتمیتواندآنرابهمرحلهاجرانزدیککند.
به عقیده وی ،یکی از مهمترین راهکارهای توســعه صنعت فوالد این است که
صادراتراگسترشدهیم.درزمینهتولیدنیزحذفموانعتولیدیکیازمهمترین
نیازهایصنعتاستواکنونبزرگترینمانعبرایاینبخشمشکالتیاستکه
در تامین انرژی صنایع رخ داده است .البته انتظار میرود که برای پروژه های نیمه
تمامنیز اهتمام کافی جهت تکمیلشان گذاشته شود .در واقع تکمیلپروژه های
نیمه تمام از شروع پروژه های جدید در صنعت مهم تر است و اگر تمام توان برای
به سرانجام رساندن پروژه های ناتمام صنعت گذاشته شود ،در نهایت منابعی که
تابهامروزبدوناستفادهباقیماندهاندرامیتوانبهچرخهتولیدواردکرد.
عضو هیئت مدیره شرکت ذوبآهن اصفهان ادامه داد :در حوزه معدن نیز باید به
سمتاکتشافحرکتکردهومنابعجدیدمعدنیرابهذخایرموجوداضافهکنیم؛
چراکه ذخایر معدنی کشور روبه اتمام است و اگر اکتشافات جدید انجام نشود در
 ۲دهه آینده با مشکالت جدی مواجه خواهیم شد .البته برای انجام اکتشافات
جدید نیاز است از طرف متولیان امر سیاستهای تشویقی در نظر گرفته شود تا
سرمایهگذارانبخشخصوصینیزبهاینبخشورودکنند.

تصفیهخانه پســاب ( BOTمرحله اول) :به
ظرفیت ۸۵۰مترمکعبپسابدرساعت،پیشرفتپروژه
۳۳درصد،سرمایهگذارشرکتتوسعهنوینآبمپنا.

در راستای تداوم صادرات محصوالت با ارزش افزوده باال

خبر

لزوم توجه وزیر جدید صمت به
مشکل انرژی صنایع

کمآبی منطقه دانست و اظهار داشت  :امیدوارم در سالی
که به عنوان تولید  ،پشتیبانی ها  ،مانع زدایی ها نام گذاری
شده است  ،مراجع برون ســازمانی جهت برطرف شدن
کاملموانعموجودمجوزهایالزمراصادرنمایند.
شایان ذکر است پروژههای انتقال و تصفیه پساب ذوب
آهناصفهانعبارتنداز:
فاز ۱خط انتقال پســاب فوالدشهر :از مخزن
مجاور گردنه تا تصفیه خانه پساب ،BOTپیشرفت پروژه
۱۰۰درصد ،پیمانکار شرکت مهندسی و پویشساخت
ذوبآهناصفهان
فاز ۲خط انتقال پســاب فوالدشهر :از مجاور
ورزشگاهفوالدشهرتامخزنمجاورگردنه،پیشرفتپروژه
۸۶درصد،پیمانکارشرکتجهانفوالدمروارید
فاز ۳خط انتقال پساب فوالدشهر و پمپخانه:
پمپخانه جهت پمپاژ پساب از تصفیهخانه فوالد شهر به

تصفیهخانه،BOTخطانتقالاز
مجاور تصفیه خانه فوالدشهر تا
مجاور ورزشــگاه فوالدشــهر،
پیشــرفت پــروژه ۵۳درصد،
پیمانکار شــرکت جهان فوالد
مروارید.
خــط انتقال پســاب
زرینشهر و چاهها :از مجاور
تصفیهخانــه زرینشــهر تــا
تصفیهخانه.BOT
خــط انتقــال آب از
تصفیهخانهBOTتاکارخانه:
اجــرای خطــوط خروجی از
تصفیهخانه  BOTتا محل مصرف کارخانه ،پیشــرفت
پروژه۴۹درصد،پیمانکارشرکتجهانفوالدمروارید.

جمعی از مســئولین ذوب آهن اصفهان به مناسبت اول
شهریورماه روز پزشــک با حضور در بیمارستان شهید
مطهری از پزشکان پرتالش این مرکز درمانی با اهداء لوح
سپاسازطرفمدیرعاملشرکت،تقدیربهعملآوردند.
رئیس بیمارستان شهید مطهری در حاشیه این بازدید با
قدردانیاززحماتپزشکاناینبیمارستان،گفت:تمامی
کادر بیمارستان شهید مطهری طی بیست ماه گذشته
به صورت شــبانه روز در خدمت تالشــگران ذوب آهن

اصفهان و مردم جامعه بوده اند و تنها عشــق
به مردم و احســاس مسئولیت نسبت به این
شغل مقدس باعث شده که بتوانند مشکالت
وسختیهایگوناگونراتحملکنند.
علیرضا آجدانی با اشاره به اینکه کادرپزشکی
بیمارستان شهید مطهری متشکل از ۱۱۰
پزشکحاذقومتعهداست،گفت:اینعزیزان
شبانه روز در تالشــند تا رنج و تلخی بیماری
ها را به شیرینی بهبودی بدل کرده و سالمت
دردمندان را به آن هــا برگردانند و از این نظر
کارشان مقدس است .در این مراسم تقدیر که در محل
کار پزشکان انجام شد ،علیرضا آجدانی و مهرداد قدیری،
رئیس و معاون بیمارستان شــهید مطهری ،سرهنگ
مختاری فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان و
مجید مرادیان معاون روابط عمومی ذوب آهن اصفهان
حضور داشتند و لوح های تقدیر و هدایا را به این پزشکان
پرتالشتقدیمکردند.

اول اقدام بــه تولید ارک معدنی  V21نمــوده و پس از
پاسخگویی به نیاز داخل و استقالل کشور از واردات این
محصول استراتژیک ،باتوجه به نیاز کشورهای منطقه
و توســعه معادن همســایگان اقدام به تحقیقات بازار
صادراتی و شناسایی کشــورهای دارای معادن در حال
رشد و توسعه کرد .
پس از مذاکره با مشــتریان صادراتــی ،اولین محموله
این محصول پس از تولید در نورد  ۶۵۰کارخانه و انجام
عملیات خم کاری ،نورد سرد و برشــکاری در کارگاه
شرکت پویش معادن از شــرکت های تابعه ذوب آهن،

حمل محصول نهایی به مقصــد صادراتی انجام گرفت.
الزم به ذکر اســت برای این محموله صادراتی عالوه بر
تولید درکارخانه ،فرآیندهای تکمیلی نیز توسط شرکت
های وابسته ذوب آهن صورت پذیرفت و به این ترتیب
ارزش افزوده باالتری درمقایسه با صادرات پروفیل خام
حاصلگردید.
در ادامه رشد و توســعه محصوالت شرکت ذوب آهن،
تولید آرک معدنی  TH36نیز مطابق با استانداردهای
روز اروپا و با کاربرد معادن بسیار عمیق طراحی و به تولید
رسید.

نقش آفرینی شرکت تارابگین در تکمیل پروژه
ورزشگاه نقش جهان اصفهان
پس از راه اندازی موفقیت آمیز کارگاه خانه
سازی پلی گون ذوب آهن ،به لطف خداوند
و همت واالی متخصصان شرکت تارابگین
پس از چندین دهه تامین ســفارش مورد
نیاز ذوب آهن و صنایع پتروشــیمی الوان
عســلویه در زمینه تولید دیوارهای پیش
ســاخته بتنی با باالتریــن کیفیت،تامین
دیوارهای محصور کننده ورزشــگاه نقش
جهان بر اســاس کارشناســی های انجام
گرفته و توافــق با مجتمع فــوالد مبارکه
حاصل گردید.
جالل ابوترابی مدیر عامل شرکت تارابگین با اعالم این
خبر گفت  :پیرو مناقصه برگزار شده با موضوع تولید،
حمل و نصب دیوارهای محصور کننده ورزشگاه نقش
جهان این شرکت به پشتوانه نیروی انسانی متخصص
و متعهد و در اختیار داشتن تجهیزات تخصصی مورد
نیاز در زنجیره ی تولید محصــوالت بتنی در مناقصه

مذکور شــرکت و موفق به کســب تاییدیه های الزم
از نظر کیفی و ریالی نسبت به ســایر رقبا گردید و به
عنوان برنده مناقصه اعالم شد.
شــایان ذکر اســت ســفارش مجتمع فوالد مبارکه
اصفهان به میزان 7500متــر مربع بوده که با توجه به
توانمندیهای باالی این شــرکت در زمینه های تولید
و اجرای این نوع قطعات امید اســت عملیات مذکور
ظرف مدت کمتر از سه ماه انجام پذیرد.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در بازدید از غرفه ذوب آهن اصفهان :

ذوبآهناصفهاندرجبههصنعتوفعالیتهایاجتماعیپیشتازصنایعاست

سپاه در صدد
سرعت بخشیدن به
روندواکسیناسیون
کرونا در کشور است

سردار سرلشــکر پاسدار حسین ســامی فرمانده کل
سپاه پاسداران انقالب اسالمی دوشنبه یکم شهریور از
غرفه گروه جهادی فوالدمردان عاشق والیت ذوب آهن
اصفهان ( ناحیه مقاومت بســیج لنجان ) در نمایشگاه
دســتاوردهای گروه های جهادی در محل ساختمان
ناحیهمقاومتبسیجامامصادق(ع)اصفهانبازدیدکرد.
سردار سالمی به اتفاق سردار مجتبی فدا ،فرمانده سپاه
صاحب الزمان (عج) اســتان اصفهــان در طول حضور
خود در این غرفه ،ضمن اســتماع گزارش مسئول گروه
جهادی ،از خدمات عمرانی ارزشــمند گــروه جهادی
(ســاخت  ۲۲منزل برای نیازمندان ،تعمیرات ،توسعه و

بازسازی تعدادی از اماکن عمومی شهرستان لنجان و )...
ارائه خدمات فنی ،مهندسی و جمع آوری و ارسال کمک
های کارکنان به زلزله زدگان و ســیل زدگان چند سال
گذشته و اجرای طرح های فرهنگی(خانه تکانی بهشتی،
مهر در انتظار مهربانیو )...نیز مطلع شد .
وی نقــش ذوب آهــن را در فعالیت هــای اقتصادی و
اجتماعی قابل تحسین برشــمرد و اظهار داشت  :ذوب
آهن اصفهان هم در جبهه صنعت و هم در فعالیت های
اجتماعیپیشتازصنایعاست.
فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان نیز در
این بازدید به فعالیتهای گروههای جهادی و سازندگی

بسیج و سپاه در مناطق محروم کشور اشاره کرد
و گفت :سپاه در صدد سرعت بخشیدن به روند
واکسیناسیونکرونادرکشوراست.
سرهنگ حسن عجمی معاون بسیج سازندگی
سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان نیز در
بازدید از غرفه ذوب آهن اصفهان با اشاره به روند
فعالیت های امدادی و عمرانی این شرکت در
ســال های اخیر گفت :با توجه به انواع و حجم
کارهای ســازندگی ذوب آهــن اصفهان ،این
شرکت رتبه برتر جهادی را به خود اختصاص داده است .
شایان ذکر اســت فرمانده کل ســپاه در سفر به استان

اصفهان در نشست ستاد استانی طرح پیشگیری و مقابله
باکرونایسردارشهیدسلیمانیحضوریافت.

محمد جواد ذبیحی ،مدیر آگلومراسیون ذوب آهن اصفهان

کاهش 75درصدی هزینه های ساخت و ارزبری با بومی سازی در آگلومراسیون

 45مورد بومی
سازی قطعات و
تجهیزات در بخش
آگلومراسیون

ذوب آهن اصفهان به عنوان مــادر صنعت و بنیانگذار
صنایع فوالدی کشور در ادوار مختلف همواره توانسته
اســت با نیروهای فنی ،متخصص و توانمند خود نقش
مهمی در تامین نیازهــای داخلی خــود و همچنین
صنایع مختلف داشــته باشــد .کارکنان سختکوش و
متخصص مدیریت آگلومراسیون نیز هم راستا با دیگر
مدیریت های این مجتمع عظیم در جهت بومی سازی
قطعات ،تجهیزات ،نســوز و نرم افزارها به منظور خود
کفایی و قطع نیاز و وابســتگی به شرکت های خارجی،
کارهای مهمی بالغ بر  45مورد بومی ســازی قطعات و
تجهیزات مکانیکی ،برقی و اتوماسیونی را طی سالهای
اخیر با موفقیت انجام داده اند .این امر ضمن کاهش 75
درصدی هزینه های ساخت و تامین قطعات و تجهیزات
نسبت به مشابه خارجی ،از خروج ارز از کشور جلوگیری
کرده است.

برنامههایبومیسازیاینمدیریتبدینشرحاست:
 -1بروز رســانی و بومی ســازی تابلوهــای راه اندازی
الکتروموتورهای مکنده دود آگلوماشین های ( 3 ،2 ،1از
نوعروسیبهفنآوریداخلی).
 -2ســاخت تابلو و بروزرســانی تابلوی تحریک الکترو
موتورهای سنکرون مکنده های الکتروفیلترهای ناحیه
دیماسوسبخشبافناوریداخلی.
 -3پروژه نوسازی سیســتم های کنترل و مانیتورینگ
مکنده های قدیــم ،به منظــور دسترســی اپراتور به
پارامترهایابزاردقیق.
-4ساختصفحاتجذبغبارالکتروفیلترها.
-5ساختیاتاقانهایژورنال(درانحصارکشورآلمان).
 -6ساخت هیدروکوپلینگ (انحصار کشورهای آلمان،
ایتالیاوکرهجنوبی).
 -7ســاخت ویبراتور ســرند با تیپ  JR806و JR608
(انحصارکشورآلمان).
 -8ســاخت نیم بوش مخصوص کوره های پلی زیوس،
لنت حرارتی باالی  200درجه سانتی گراد ،لنت با سیم
فوالدی،ST1250دستگاهبارگیریموادخامشماره.5
برخیازقطعاتبومیسازیشدهبدینشرحاست:
پروژه راه اندازی کارگاه آماده ســازی مواد ،شامل I/O
چک ،برنامه نویسی سیستم های کنترل و مانیتورینگ
و راه اندازی سرد و گرم و گروهی تجهیزات کارگاه آماده

سازی مواد در سال  95با دانش داخلی پرسنل ذوب آهن
انجامگرفت(.بالغبر 2100نفرساعت).
پروژه راه اندازی کوره های شعله پرده ای آگلوماشین ها،
شامل I/Oچکشاملبرنامهنویسیسیستمهایکنترل
و مانیتورینگ و راه اندازی سرد و گرم و گروهی تجهیزات
کارگاهپختدرسال 96اجراشد(بالغبر 1000نفرساعت).
پروژه نوسازی سیســتم های مانیتورینگ کارگاه پلی
زیوس،بهمنظورنمایشوآرشیواینپارامترهادرسال98
کهباامکاناتداخلیانجامشد(.بالغبر 300نفرساعت).
پروژه راه اندازی غنی سازی سنگ آهن ،برنامه نویسی
سیستمهایکنترلو مانیتورینگو راه اندازی سردوگرم
و گروهی تجهیزات با استفاده از تجربیات و دانش داخلی
در سال 98انجام و مورد بهره برداری قرارگرفت .در بالغ بر
 1000نفرساعت.
پروژه ساخت آناالیزر اکسیژن ،جهت اندازگیری درصد
اکســیژن گاز کورهای پلیزیوس آهــک ،جهت آناالیز
اکسیژن گاز کوره در سال  99با تجهیزات داخلی ساخته
و اجرا شد.
برنامه ریزی و ســفارش ســاخت الکتروموتور مکنده
دود آگلوماشــین  ) EGF ( 4با طراحی و فن آوری داخل
کشور (این موتور با ظرفیت  45000Kwجزء بزرگترین
الکتروموتورهای کارخانه ذوبآهن می باشد و در انحصار
شرکت alstomفرانسهبودهاست).

تغییر طرح گیربکس  PIVپیش گــرم کن کوره های
دوار (.در داخل ذوب آهن انجام شد)
بروز رسانی تابلوهای الکتروموتور های سنکرون ناحیه
دیماسوس
بومیسازیتابلوهایالکتروموتورهایمکندههایدو
بروزرســانی تابلو تحریک موتورهای سنکرون ناحیه
دیماسوس
بومی سازی تابلوهای حرکتی اشــتابل های  Iو  ( IIدر
داخلذوبآهنانجامشد)
بومی سازی تابلوهای نوار نقاله اشتابل های  Iو  ( IIدر
داخلذوبآهنانجامشد)
بومی ســازی موتــور  ( 10Kv 1700Kw 1-ESPبا
همکاریشرکتهایداخلکشور)
بومی ســازی موتــور  ( 10Kv 2800Kw 2-ESPبا
همکاریشرکتهایداخلکشور)
بومی سازی مخلوط کن( با همکاری شرکت های داخل
کشور)
بومی ســازی خردکن  (10Kv 600Kwبا همکاری
شرکتهایداخلکشور)
بومی سازی  (10Kv 860Kw Cooling Air fanبا
همکاریشرکتهایداخلکشور)
بومی ســازی تابلو ارابه انتقــال( در داخل ذوب آهن
انجامشد)
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نشست تعاملی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با امام جمعه زرین شهر
منصور یزدی زاده مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان با
حجت االسالم و المسلمین قاسم باقریان امام جمعه
زرین شهر دیدار و گفتگو کرد.
در این نشســت که مهدی بهرامی معاون پشتیبانی
و خدمات اجتماعی ،کوروش اسفندمند مدیر حوزه
مدیرعامل و تعامالت منطقــه ای و علیرضا امیری
مدیر روابط عمومی ذوب آهن حضور داشــتند ،امام
جمعه زرین شــهر ،تعامل با منطقه و پاســخگویی
مدیریت ذوب آهن اصفهان را از جمله نقاط قوت این
مجتمع عظیم صنعتی دانست و گفت :همه ما در یک
فضا زیســت می کنیم بنابراین موفقیت ذوب آهن
اصفهان،موفقیتمنطقهمحسوبمیشود.
وی افزود :تالشــگران ذوب آهن اصفهان چه بومی و
چه غیر بومی ،افرادی زحمت کش و متعهد هستند
که برای رزق حالل تالش می کنند و باعث پیشرفت
منطقه می شوند .

حجت االسالم و المسلمین باقریان به ضرورت اطالع
رسانی بیشتر دستاوردهای ذوب آهن اصفهان برای
مردم منطقه و کشــور تاکید کرد و گفت :متاسفانه
شایعات بی اساس بسیاری وجود دارد که سعی دارند
دستاوردهایکشورراناچیزقلمدادکنندوفضایسیاه
ومنفیترسیمکنندولذاهمهسازمانهابایدبهتبعیت
از فرامین حضــرت امام (ره) و مقــام معظم رهبری،
دستاوردهای کشور و انقالب را به اطالع افکار عمومی
برسانند.
منصور یزدی زاده نیــز در این دیدار نگرش و دیدگاه
سازنده و تعاملی امام جمعه زرین شهر نسبت به ذوب
آهن اصفهان را شایســته قدردانی دانست و گفت:
مسئولین و کارکنان این مجتمع عظیم صنعتی که
بخش زیادی از آن ها بومی و ساکن منطقه هستند،
هرگز خود را جدا از شهرستان لنجان نمی دانند.
وی افزود :تالشــگران این مجتمع عظیم صنعتی با

توجه به نقش این شرکت در
معیشت هزاران نفر به صورت
مســتقیم و غیر مستقیم در
این منطقه و ســایر اســتان
های کشور ،تالش می کنند
با وجود مشــکالت ناشی از
تامین مواد اولیه ،شیوع کرونا،
تحریم های ظالمانه ،بحران
آب ،وضعیــت بــازار فوالد
و ...تولیــد را حفــظ نمایند.
مدیرعامل ذوب آهن اظهار داشــت :این شــرکت با
وجود همه مشکالت دستاوردهای مهمی همچون
تولید انواع ریــل ،آرک معــدن و دیگر محصوالت
صنعتی را حاصل کرده اســت که در شرایط تحریم
برای کشور بسیار تعیین کننده است .
وی افزود :امیدوارم دولت جدید ،مشــکالت تولید

زندگینامه

کنندگان را بیش از گذشته درک کند و اقدامات الزم
را جهت مانع زدایی و پشتیبانی از تولید انجام دهد تا
صنایع بتوانند رسالت خود را به انجام برسانند .
یزدی زاده با اشــاره به اهمیت ویــژه ذوب آهن به
تعامالت منطقه ای گفت :در این راســتا مسئولیت
تعامل با منطقه به آقای کوروش اســفندمند مدیر
حوزهمدیرعاملسپردهشد.

جدید گمرک اختصاصی شرکت و برنامه ریزی
معاونت بهره برداری جهت تزریق پودر زغال به
کوره بلند ها یادآور گردید.
اتخاذ شیوه های مختلف جهت کاهش مصرف
آب  ،رعایــت پروتــکل های بهداشــتی جهت
مصون ماندن از بیماری کرونا و ضرورت تامین
وسایل ایمنی و بهداشــتی برای کلیه کارکنان
و تاکید بر فاصلــه گذاری اجتماعــی از جمله
دیگر مواردی بود که در جلسه شورای معاونین
مطرح گردید .

سرهنگ مهران مختاری فرمانده حوزه
مقاومت بسیج شهید تندگویان شرکت
نیز گزارشی از عملکرد این حوزه ارائه داد
و ابراز امیدواری نمود که با تعامل نزدیک
تر با مدیریت حوزه مدیرعامل و تعامالت
منطقه ای  ،نیروهای بسیج بتوانند بیش
از گذشــته در فعالیت های مختلف به
ویژه در ارائه خدمــات به مردم منطقه
موفق باشند .

مسئولین و کارکنان
این مجتمع عظیم
صنعتی که بخش
زیادی از آن ها بومی
و ساکن منطقه
هستند ،هرگز خود
را جدا از شهرستان
لنجان نمی دانند

در این جلسه بر
ضرورت تامین پایدار
مواد اولیه به ویژه
مواد آهن دار تاکید
شد

ضرورت بهره گیری
هر چه بیشتر از
پتانسیلباالی
بسیجیانغیور
ذوب آهن در جهت
دستیابی این مجتمع
عظیم صنعتی به
اهداف سال جاری

به مناسبت  10شهریوربمباران هوایی ذوب آهن اصفهان توسط رژیم بعثی عراق در سال 1364

ذوب آهن تیری در چشم دشمن بود
ذوب آهن اصفهان یکی از تیرهایی بود که در چشــم
دشــمن فرو رفته بود و مرتب تــاش میکردند این
کارخانه عظیم را بخوابانند .این شــرکت دو بار مورد
حمله جنگنده هــای عراقی قرار گرفــت و بمباران
شــد و تعدادی از کارکنان در بخش هــای مختلف
کارخانه به شــهادت رســیدند .بعد از بمباران ها از
طرف ســازمان ملل به دلیــل اینکه ایــران در حال
پیشــروی در مناطق جنگی بود ،فشــار مــی آورند
که ایران قطعنامــه را بپذیرد،ظاهرا ً روســها هم به

حرکت عمومی جهان پیوســته بودند کــه ایران را
مجبور به پذیرش قطعنامه کننــد .روس ها به دلیل
این بمبــاران اعالم کردند احســاس امنیت ندارند و
از طرف مســکو اعالم شده،کارشناســان و خانواده
شــان بازگردند و لذا آنها عازم بازگشت شدند و اعالم
کردند ما برویم کارخانه دچار مشــکالت بزرگی می
شــود اما در کمال بهــت و نابــاوری همه،بالفاصله
با تالش و از خودگذشــتگی کارکنــان در بخش ها
وکارگاهها،آثار بمباران بر طرف گردید و چرخ تولید

پروژه های بومی سازی ذوب آهن اصفهان

طراحی و ساخت دستگاه تست
گندله
کشورسازندهقبلی:کرهجنوبی
شرکت طراح و سازنده داخلی :ذوبآهن -پایا صنعت
سما
تاریختولید1392:
محلنصبوبهرهبرداری :آزمایشگاه مرکزی
کلیات:
یکی از مراحل تولید فوالد ساخت گندله از سنگ آهن
خرد شده است ،خواص مکانیکی این محصول پارامتری
تعیین کننده برای ایجاد ســهولت و کیفیت در مراحل
بعدی تولید فوالد میباشد .از این رو در این پروژه سعی
بر این شد تا استحکام گندله خام و پخته بوسیله دستگاه
ویژه ای اندازه گیری شــود .بر این اســاس این طرح با
اهداف زیر تعریف گردید:
اهداف پروژه:
 .1سرعت عمل باال در تست های انجام شده .2 .آزمایش
همزمان گندله ها با قطرهای متفاوت  .3 .ثبت و ذخیره

اطالعات و امکان متوسط گیری از
دیتاهای بدســت آمده در نرم افزار
دستگاه  .4صرفه جویی ارزی ناشی
از ساخت و بومی سازی دستگاه .
دستاوردها:
 .1صرفه جویی بالغ بر  260میلیون
تومان بهره گیری این دســتگاه از
سیستمپشتیبانیداخلی
 .2ســرعت عمــل باال در تســت
گندله های خام و پخته با کمترین
خطا  .3قابلیت تســت همزمان 60
عدد گندله با قطرهــای متفاوت با
پیشــرفته ترین برنامه نرم افزاری
 .4امکان متوسط گیری و محاسبه
پارامترهــای دلخــواه از داده های
بدستآمده

با توکل به خــدا ،اراده آهنین و تالش بــی وقفه  ،پر
توان تر از همیشه چرخید تا ثابت کند تحقق آرزوی
مردم ایران برای داشــتن ذوب آهن توســط نسلی
عاشــق و متعهد در کوتاهترین زمــان ممکن به ثمر
می نشیند.
این غیرت و شــوق به کار به گونه ای بود که حتی در
اعالم وضعیت های قرمز بعدی تعدادی از کارکنان از
جان گذشته به صورت خود جوش با تشکیل " گروه
مقاومت تا مرگ" (زمانی که همه ملــزم به رفتن به

پناهگاه بودند) بــرای جلوگیری از توقــف تولید در
محل های مورد نیاز که ذوب ریزی در حال انجام بود
کار تولید را به دســت می گرفتند و اجازه نمی دادند
هر وضعیت قرمزی باعث ایجاد ضرر و زیان به بخش
های مختلف کارخانه شود.
در اینجا الزم است خاطره فداکاری و ایثارگری های
همکاران و شــهدای واالمقام کارخانــه که در حین
بمبارانها و یا در جبهه های جنگ تحمیلی به شهادت
رسیدند ،گرامی بداریم.

ارتقاء و اجرای سیستم  5sدر انبار
مرکزی شرکت تعاونی مصرف
ذوب آهن انجام شد
در راســتای تامین و توزیــع کاالی مورد نیاز پرســنل ذوب آهن اصفهان و ســایر
شهروندان و با توجه به گســتردگی و پراکندگی فروشگاههای تعاونی مصرف ذوب
آهن در سطح شهر اصفهان (فالورجان ،نجف آباد،فوالدشهر،زرین شهر و مبارکه )
فضایی با وسعت تقریبی  700متر مربع به منظور انبارداری در انبار مرکزی دستگرد
در نظر گرفته شد.
در این راستا شــرکت تعاونی مصرف کارکنان ذوب آهن این سیستم را در ورودی
و خروجی انبار نصب کرده تا از طریق حســابداری ( )FIFOو بر اســاس استاندارها
تخلیه و بارگیری اقــام انجام گیرد .با این فرآیند حــوادث احتمالی کاهش یافته و
افزایش بهره وری در محیط انبار،ساماندهی و تفکیک پذیری انجام می گیرد.
گفتنــی اســت  5Sبا هــدف برقــراری ایمنــی بیشــتر ،ارتقــاء کیفیت،حذف
ضایعات،کاهش خرابی تجهیزات و جلب رضایت مشــتریان صورت گرفته اســت و
همچنین فضای انبار شــرکت تعاونی بیش از  40درصد برای چیدمان از شــرایط
بهتری برخوردار شد.
شایان ذکر است با توجه به راه اندازی فروشــگاه اینترنتی تعاونی مصرف کارکنان با
نام زودی کاال،انبار مرکزی در راستای ارتقاء ســطح خدمات بسیار موثر و موفقیت
آمیز بوده است .

کارکنان از جان
گذشته اجازه
نمی دادند هر
وضعیت قرمزی
باعث ایجاد ضرر و
زیان به بخش های
مختلفکارخانه
شود

 5Sباهدفبرقراری
ایمنیبیشتر،ارتقاء
کیفیت،حذف
ضایعات،کاهش
خرابیتجهیزات
وجلبرضایت
مشتریانصورت
گرفتهاست

رشد 12درصدی تولید جهانی فوالد خام/افزایش 9.9درصدی تولید ایران
انجمــن جهانی فــوالد از رشــد 12.4
درصدی تولید فــوالد خام جهان طی 7
ماهه نخست ســال جاری میالدی خبر
داد.تولیــد این محصــول در ایران9.9
درصد افزایش یافت.
به گزارش انجمــن جهانی فوالد WSA
میزان تولید جهانی فــوالد خام طی 7
ماهه نخست ســال جاری میالدی،یک
میلیارد و  165میلیــون و  300هزار تن
به ثبت رســیدکه حاکی از رشــد12.4
درصدی نســبت به مدت مشــابه سال
گذشــته اســت .طی این مدت ،تولید

فوالد خام ایران نیز با رشــد  9.9درصدی نســبت به
مدت مشابه ســال گذشــته میالدی به  17میلیون و
 800هزار تن رســید .از ابتدای ژانویه تا پایان جوالی
 2021میالدی ،چین با تولید  649میلیون و 300هزار
تن فوالد خام( 8درصدافزایش نسبت به مدت مشابه
ســال  2020میالدی) همچنان در صدر تولید این
محصول در جهان ایستاد .همچنین هند با تولید 68
میلیون تن( 28.7درصــد افزایش) ،ژاپن با تولید 56
میلیون و  100هزار تن( 16.2درصد افزایش)،ایاالت
متحده آمریکا با  49میلیــون و  500هزار تن(18.5
درصد افزایش) و روســیه با تولید  44میلیون و 900
هزارتن( 9.5درصد افزایــش) به ترتیب در رتبه های

امام سجاد ( ع ) فرزند حســین بن علی بن ابیطالب ( ع) و ملقب به "سجاد" و
"زین العابدین" است .امام سجاد(ع) در سال 38هجری در مدینه والدت یافت
و در واقعه جانگداز کربال حضور داشت ولی به اذن خدا به علت بیماری و تب
شدید از آن حادثه جان به سالمت برد ،زیرا جهاد از بیمار برداشته شده است و
پدر بزرگوارش با همه عالقه ای که فرزندش به شرکت در آن واقعه داشت به
او اجازه جنگ کردن نداد .مصلحت الهی این بود که آن رشته گسیخته نشود و
امام سجاد(ع) وارث آن رسالت بزرگ ،یعنی امامت و والیت گردد.
عمر شریف حضرت زین العابدین(ع) 35سال بود که تمام آن مدت به مبارزه
و خدمت به خلق و عبادت و مناجات با حق ســپری شد .سن شریف حضرت
ســجاد (ع) را در روز دهم محرم ســال 61هجری که بنا به وصیت پدر و امر
خدا و رسول خدا ( ص ) به امامت رسید به اختالف روایات در حدود  24سال
نوشته اند .
مورخین اختالف
همان طور که در روز تولد حضرت زین العابدین (ع) در بین ّ
است ،در روز و سال شــهادت او نیز اختالف وجود دارد .دامنه این اختالف از
سال  92هجری تا سال  100هجری است ،اما آن چه از همه مشهورتر است،
یکی سال  94هجری است که آن را به مناسبت ارتحال فقهای بیشماری از اهل
مدینه « ،سنه الفقهاء » نامیده اند و دیگری سال  95هجری است.

مناسبت های هفته

هشتمشهریور؛روزمبارزهباتروریسمدرایران
تروریسم ،از اساسی ترین معضالت جامعه جهانی و خطرناک ترین تهدیدها بر
ضد حقوق ملت ها و ثبات بین المللی است .در طول تاریخ ،به ویژه یک صد سال
اخیر،تروریسم،ریشهمهمترینتهدیدهابرضدصلحوامنیتجهانیبودهاست.
روز هشتم شهریور ،که روز مبارزه با تروریسم نام دارد ،مصادف است با عملیات
كم سابقه تروریستی نسبت به مقامات ارشد كشــورمان در سال  1360كه به
شهادت دو یار دیرین انقالب و دو اسوه علم و تقوا ،شهیدان محمد علی رجایی،
رئیسجمهورومحمدجوادباهنر،نخستوزیركشورمانوتنیچندازهمراهان
آنها انجامید .این اقدام تروریســتی كه به دســت عوامل ضد انقالب وابسته به
گروههای جاسوسی و اطالعاتی غرب و با هدف مقابله با اراده انقالبی ملت ایران
و فروپاشی نظام نوپای جمهوری اسالمی ایران انجام شد  ،در میان سایر عملیات
های تروریستی به دلیل شــهادت نفرات اول و دوم دستگاه اجرایی یك كشور
كامالبیسابقهبهشمارمیآید.
10شهریور؛روزبانکداریاسالمی
آنچه در بانکداری اسالمی مدنظر اســت کارآمدی بانکداری بدون ربا در ایجاد
عدالتاجتماعیاست.بانکداریاسالمیبایستیاولینهدفنظاماقتصاداسالم
راکهعدالتاجتماعیاست،تامینکند.
قانون عملیات بانکی بدون ربا که مشتمل بر  ۲۷ماده و  ۴تبصره است در روز ۸
شهریور سال ۱۳۶۲تصویب شد و در ۱۰شهریور ۱۳۶۲به تایید شورای نگهبان
رسید و چنین روزی ،روز بانکداری اســامی نامگذاری شد .بانکداری اسالمی
نوعی بانکداری یا فعالیت بانکی است که با احکام اسالم (بهویژه از دید مقابله ربا و
رباخواری)همخوانیداردودرقالباقتصاداسالمیتعریفمیشود.
 10شهریور؛ سالروز تشکیل نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری
اسالمیایران
نیرویپدافندهوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران یکی از ۴نیروی زیرمجموعه
ارتش جمهوری اسالمی ایران است ،که وظیفه دفاع زمینی از حریم هوایی ایران
را برعهده دارد .پیشینه شــکلگیری این نیرو به سال  ۱۳۷۱و تشکیل قرارگاه
پدافند هوایی خاتماالنبیاء بازمیگردد .این قرارگاه از ســال  ۱۳۷۱فعالیت در
نیروهای مسلح ایران را آغاز کرد و از سال ۱۳۸۷یگانهای پدافند هوایی نیروی
هوایی ارتش نیز به این مجموعه اضافه گردیــد .نیروی پدافند هوایی ارتش در
سال  ۱۳۹۸با تفکیک از قرارگاه پدافند هوایی خاتماالنبیاء به عنوان چهارمین
نیرویفعالارتش،فعالیترسمیخودراآغازکرد.
11شهریور؛روزملیصنعتچاپ
یازدهم شهریور برای اهالی صنعت چاپ اهمیت بســیاری دارد چرا که در این
روز ،صنعت چاپ ایران با بیش از دو ســده قدمت دارای هویت شد و «روز ملی
صنعت چاپ» نام گرفت .نخستینبار ،یوهانس گوتنبرگ آلمانی در سال۱۴۵۶
میالدی چاپ را اختراع کرد .نخستین چاپخانه در ایران در شهر تبریز تاسیس
شد .عباس میرزا نایبالسلطنه ،میرزا زینالعابدین تبریزی را مامور فراگیری فن
چاپ و راه انداختن نخستین چاپخانه در تبریز کرد .میرزا زینالعابدین تبریزی
در ســال  ۱۲۳۳هجری قمری ابزارآالت چاپ حروفی را به تبریز آورده و تحت
حمایتعباسمیرزانایبالسلطنهکهدرآنزمانحکمرانآذربایجانبودمطبعه
کوچکیبرقرارکرد.
12شهریور؛روزملیمبارزهبااستعمارانگلیس(سالروزکشتهشدن
رئیسعلیدلواری)
 12شهریور سال  1294رئیسعلی دلواری فرمانده نیروهای مقاومت تنگستان
در برابر نیروهای انگلیسی به شهادت رسید به همین دلیل سالروز کشته شدن
ایشان در تقویم به نام روز ملی مبارزه با استعمار انگلیس نامگذاری شده است.
س علی دلواری در سال 1261هجری شمسی برابر با 1882میالدی (1299
رئی 
قمری) در روستای دلوار از توابع تنگستان متولد شد .مادر رئیسعلی بنام شهین
محمد کدخدای دلوار بود که بعدها به «معیناالسالم» ملقّب شد.
و پدرش زائیر ّ
رئیسعلیدرمحلیبهنام«تنگکصفر»هنگامشبیخونبهقوایبریتانیاتوسط
فردینفوذی و اجیر شدهبهنام غالمحسین تنگکی ،ازپشت سرهدفگلوله قرار
گرفتودرسن ۳۳سالگیکشتهشد.

همزمان با دومین روز از هفته دولت
با آرمان های حضرت امام (ره) و
شهدای گرانقدر تجدید میثاق شد

انجمن جهانی فوالد گزارش داد:

دوم تا پنجم تولیــد فوالد جهان جــای گرفتند .نام
ایران همچنان به عنوان دهمین فوالدساز برترجهان
در فهرست  10کشور فوالدســاز برتر جهان به چشم
می خورد .البته بنابر گزارش انجمن تولید کنندگان
فوالد ایــران  ،انجمن جهانی فــوالد در این گزارش
میزان تولید فوالد خام ایران در مــاه ژوئیه ( ۱۰تیر
تا  ۹مــرداد) را  ۲.۶میلیون تن برآورد کرده اســت.
این برآورد در حالی صورت گرفته کــه در  ۲۶روز از
ماه ژوئیه (از  ۱۵تیرماه به بعد) فوالدســازان ایرانی با
محدودیت شــدید مصرف برق روبرو بودهاند و مقدار
تولید فــوالد خام ایــران در این ماه بســیار کمتر از
برآورد انجمن جهانی فوالد است.

زندگینامهامامسجاد(ع)
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امام سجاد(ع):
معرفت و کمال دیانت مسلمان ،ترک کالم بى فایده و کم جدل کردن،
و حلم و صبر و خوشخویى اوست.

برگزارینشستتعاملیحوزهمدیرعاملوبسیجشرکت
نشســت تعاملی مدیریت حوزه مدیرعامل و تعامالت
منطقه ای و حوزه مقاومت بســیج شــهید تندگویان
شرکت در دفتر حوزه مدیرعامل برگزار شد .
در این نشســت کــوروش اســفند مند مدیــر حوزه
مدیرعامل و تعامــات منطقه ای ضمــن قدردانی از
فعالیت های مختلف بســیج شــرکت بر ضرورت بهره
گیری هر چه بیشــتر از پتانسیل باالی بسیجیان غیور
ذوب آهن در جهت دستیابی این مجتمع عظیم صنعتی
به اهداف سال جاری تاکید کرد .

Repor t
حدیث هفته

تاکید بر تسریع در واکسیناسیون کارکنان در شورای معاونین شرکت
در جلســه اخیــر شــورای
معاونین شــرکت بر تســریع در
واکسیناسیون کارکنان به منظور
حفظ سالمت این تالشگران تاکید
شد .
همچنین در این جلسه بر ضرورت
تامین پایــدار مواد اولیــه به ویژه
مواد آهن دار ،جذب سربازتاپ که
اطالعیه آن در رسانه های شرکت
منتشر شــد ،پی گیری ساختمان

گزارش

نشریهداخلی

نام ایران همچنان
به عنوان دهمین
فوالدسازبرترجهان
به چشم می خورد

همزمان با دومین روز از هفته دولت و گرامیداشــت یاد شهیدان رجایی و
باهنر ،اســتاندار اصفهان به همراه جمعی از مســئوالن و مدیران استانی با
حضور در گلستان شهدای اصفهان و گلباران مزار شهدا  ،با آرمانهای بلند
امام راحل (ره) و شهدا تجدید بیعت کردند.

فرهنگی
مسابقه
آسمانی

برندگان مسابقه کتابخوانی ویژه ماه
محرم از کتاب حماسه حسینی
مسابقه کتابخوانی ویژه ماه محرم از کتاب حماسه حسینی به صورت
الکترونیکی به همت روابط عمومی شرکت جهت خانواده بزرگ ذوب
آهن اصفهان برگزار شد  .در این مســابقه  1041نفر شرکت نموده و
 716نفر پاسخ صحیح ارسال نمودند که از این نفرات به قید قرعه 72
نفر برگزیده شدند.
این عزیزان مــی توانند جهت دریافــت هدایای خــود از تاریخ 13
شــهریورماه با همراه داشتن کارت پرســنلی به امورشهدا ،جانبازان
و ایثارگران شــرکت (آقای عمرانی ؛ تلفن تمــاس ) 4320 :مراجعه
نمایند.
نام

نام خانوادگی

شمارهپرسنلی

نسبت

مریم

جهرمیدستجر

0407313

همسر

ساینا

كیانی

0410772

فرزند دختر

راضیه

اسلمی

0415626

همسر

زهرا

ابراهیمی

0420166

فرزند دختر

نعیمه

كریمیان

0423262

همسر

معصومه

كرمی كله مسیحی

0423505

همسر

الهه

خوش اخالق

0426407

همسر

زهرا

شاهمرادی

0429023

همسر

علی

زمانی

0433616

فرزند پسر

محمدحسین

میرزائی

0435490

فرزند پسر

مائده

صادقی قرق آقائی

0436089

فرزند دختر

مهدی

عرب ماركده

0447334

همسر

سامینا

كریمی

0447706

فرزند دختر

سیمین

احمدی

0447874

همسر

امیرحسین

محمدیقلعهسفیدی

0452374

فرزند پسر

علی

گلرخی

0452914

فرزند پسر

شعله

افشاری

0454123

همسر

سمانه

فرجی

0462057

همسر

سمیه

كریمیان

0463241

همسر

صدرا

مارانی

0463546

فرزند پسر

زهرا

رحیمیتمندگانی

1743295

همسر

متین

جاللی

7002435

فرزند پسر

حسنا

عابدینیچمگردانی

7002999

فرزند دختر

لیال

جعفری

7003488

همسر

سارا

صمیمی

7004511

فرزند دختر

نیایش

محمدی

7007516

فرزند دختر

مهسا

عبادی

7008015

فرزند دختر

سمیه

اسماعیلیچمگردانی

7009209

همسر

معصومه

وكیلیسهرفیروزانی

7010091

همسر

محمدمتین

حسینیباباعربی

7010216

فرزند پسر

معصومه

افشار

7010361

همسر

سمیرا

صالحیموركانی

7010564

همسر

رادمان

جوادی

7011482

فرزند پسر

رادمان

جوادی

7011482

فرزند پسر

امیرمحمد

امامی

7011503

فرزند پسر

اعظم

سلیمیآذرخوارانی

7011678

همسر

محمدطاها

كریمی

7026291

فرزند پسر

طاهره

عابدینیچمگردانی

7034972

همسر

منصوره

اسفندیاری

7045973

همسر

رضا

غفاری نیا

7049282

فرزند پسر

فاطمه زهرا

رضائی

7058685

فرزند دختر

بهار

دوستینوگورانی

7060064

فرزند دختر

لیال

محمدیباباشیخعلی

7092441

همسر

ناهید

فروغی

7107888

همسر

فاطمه سادات

موسوی فرد

7136474

فرزند دختر

سارینا

جعفرینیا

7137427

فرزند دختر

زهرا

قدیری حاجی آبادی

7151903

همسر

كبری

خسروی تبار

7154631

همسر

طوبی

رشنو

7160139

همسر

خبر

استارت تمرینات ذوبآهن از  ۶شهریور

گوناگون
Various
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شماره 1291

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

S M S : 300073194

نشست تجاری شرکت مهندسی و پویش ساخت ذوب آهن با مسئولین شرکت
هوتنیجمهوریچک
نشســت تجاری شــرکت مهندســی و پویش ساخت
ذوبآهن با مشارکت شرکت هوتنی جمهوری چک،با
حضور محمدعلی عالئــی مدیر تولیــدات کک و مواد
شــیمیایی،امیر ایرانپور مدیرعامل شرکت مهندسی و
پویشساختذوبآهنوکارشناسانمجربشرکتهن
سنالکتریکایرانیانهجدهممردادماهبرگزارشد.
امیر ایرانپور مدیرعامل شرکت مهندسی و پویش ساخت
در این نشســت گفت :با توجه به شــرایط خاص باتری
شماره ســه کک ســازی و عدم امکان توقف الزم بود از
شرکت های با تجربه بین المللی که دانش  ،تجربه و توان
فنی کافی در زمینه انجام عملیات ریومپینگ دارند بهره
گرفته شود .وی افزود  :کارشناسان شرکت مهندسی و

پویش ساخت ذوب آهن طی سی روز
برگزاریجلساتآنالینباشرکتهای
خارجی توانستند نظر مساعد شرکت
هوتنی کشور جمهوری چک را برای
مشارکت در بهبود شــرایط زیست
محیطــی و عملیــات ریومپینگ
مدیریتتولیداتککوموادشیمیایی
کارخانه را با وجــود محدودیتهای
بینالمللی و همچنین شیوع گسترده
ویروسکروناجلبنمایند .شایانذکر
است در حاشیه برگزاری این نشست و پس از بازدیدهای
میدانی از بخش تولیدات کک و مواد شیمیایی کارخانه

مراســم تشــییع و خاکسپاری
مجاهد خدمت و سالمت ،مرحومه
زهرا مهدی پور از همکاران خدوم
بیمارستان شهید مطهری ذوب
آهن اصفهان ،ســه شــنبه دوم
شــهریورماه با حضور مسئولین
ایــن بیمارستان،شهرســتان
لنجان و همــکاران وی با رعایت
پروتکل های بهداشــتی از محل

از كلیه همكاران و دوستان گرامی كه در مصیبت وارده به اینجانب ضمن
ابراز همدردی ،موجب تسلی خاطر بازماندگان را فراهم نمودند ،صمیمانه
قدردانی نموده ،امید است در شادیهایتان جبران نمایم.

حمید مهدی خشویی

مقرر شد تا چند هفته آینده شرکت مهندسی و پویش
ساخت ذوب آهن با مشارکت شرکت هوتنی پیشنهادات
اولیهخودرا ارائهنماید.

این بیمارستان تا گلزار شــهدای حمزه سید الشهداء
فوالدشهربرگزارشد.
شایان ذکر است چهارشنبه ســوم شهریورماه ،مهدی
بهرامی معاون پشتیبانی و خدمات اجتماعی ذوب آهن
اصفهان ،کوروش اســفندمند مدیرحوزه مدیرعامل و
تعامالت منطقه ای و علیرضا آجدانی رییس بیمارستان
شــهید مطهری و جمعی از کارکنان ایــن بخش ها به
منظور تجلیل از مقام شــامخ آن مدافع سالمت ،بر سر
مزارش حضور یافتند .

تیم فوتبال ذوبآهن ،هفت بازیکن جدید جذب کرد
تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان برای حضوری قدرتمند
در فصل جدید لیگ برتر باشگاههای ایران ،هفت بازیکن
جدید جذب کرد.
مسئوالن باشگاه ذوبآهن پس از انتخاب مهدی تارتار
ب ه عنوان سرمربی جدید این تیم ،اقدام به جذب فهرست
مورد نظر این مربی کردند ،در این راســتا هفت بازیکن
جدید جذب شده و قرارداد یک بازیکن هم تمدید شد.

سجاد دانایی مدافع فصل گذشــته تیم هوادار تهران با
قرارداد سه ساله ،سجاد جعفری هافبک فصل گذشته
نفت مسجدسلیمان با قرارداد دو ســاله ،بابا محمدی
مهاجم فصل گذشــته مس کرمان با قرارداد دو ساله،
محمد خدابندهلو هافبک فصل گذشته پیکان با قرارداد
دو ساله ،رضا خالقیفر مهاجم فصل گذشته صنعت نفت
آبادان با قرارداد دو ســاله ،دانیال ماهینی مدافع سابق

پیکان با قرارداد دو ســاله و امیرحسین صدقی مدافع
راست فصل گذشته فجرسپاســی با قرارداد دو ساله به
عضویتذوبآهندرآمدند.
قاسم حدادی فر هافبک باتجربه و کاپیتان تیم فوتبال
ذوب آهن اصفهان نیز قرارداد خود را یک فصل دیگر با
اینتیمتمدیدکرد.همچنینقراردادسیدمحمدقریشی
هم به مدت دو فصل دیگر تمدید شد.

مدیرخدمات و امور رفاهی شرکت خبر داد:

راه اندازی آزمایشی سیستم اتوماسیون رزرو غذا

سیستم اتوماســیون رزرو غذا به طور آزمایشی راه اندازی
شد.
روح ا ...صالحی مدیرخدمات و امور رفاهی شرکت با اعالم
این خبر ،گفت :پس از بررسی و پیگیری های انجام شده
توسطاینمدیریتومدیریتفنآوریاطالعاتوسیستم
ها و با انتخاب و تأمین دستگاههای ثبت و صدور ژتون غذا
در رستورانها با قابلیت های موردنیاز و همچنین اصالح و
ویرایش نرم افزار اتوماسیون تغذیه ،این سیستم به صورت
آزمایشی از تاریخ  1400/06/06در رستوران کک سازی
راهاندازیخواهدشد.
صالحی با بیان این که سیستم اتوماسیون رزرو غذا در سایر

رستورانها نیز اجرا
خواهد شد افزود:
همکارانمیتوانند
از طریــق نصــب
اپلیکیشن موبایلی
طراحی شــده و یا
از طریــق پرتــال
شرکت نسبت به
رزرو غــذای خود
اقدامنمایند.
وی تاکید کرد :فایل آموزش نحوه ثبت و رزرو غذا و نصب

ویروس ویرانگر کووید  ۱۹در شــکل و فرم جدید خود و با
جهشهایی که داشته است با نام دلتا به گردش درآمده و با
یک موج عفونت شدید به سرعت گسترش یافته و بسیاری
ازکشورهاازجملهایرانرادرنوردیدهاست.
نمودکرونادلتابعدازچندروز
متخصصان بیماریهای عفونی تاکید دارند عالئم سویه
جدید کرونای دلتا دو تا ســه روز در بدن افراد نشان داده
میشود و تفاوت چندانی میان عالئم کرونای دلتا با موارد
قبلی این ویروس وجود ندارد ،بیماری کرونا با لرز ،بدن درد،
گلودردوسرفهخشکبایابدونتببروزمیکند.
سرعت انتقال این ویروس به حدی است که عمدتاً موارد
ابتال به صورت خانوادگی است و قرنطینه خانوادگی باید
صورتبگیرد.
عالمتهایاخطارکرونایدلتارابشناسید
 تب رو به افزایش که با اســتامینوفن و ســایر تببرها وبدنشویه کمی پایین میآید و دوباره به باالی  ۳۸.۵درجه
میرود.
تعریقشدیدهمراهباضعفوبیحالیفزاینده. تعداد تنفسی که هر بار از دفعه قبل و در حالت استراحتدر یک دقیقه بیشــتر شــود .تعــداد نرمــال تنفس در
بزرگساالن  ۱۲تا  ۱۸است .تعداد تنفس باالی  ۳۰در یک
دقیقهچهدراطفالچهدربزرگساالناخطارکاملاست.

خانواده داغدار مرحوم محمد رضا محمودی
با نهایت تاسف و تالم  ،مصیبت وارده را به شما خانواده محترم تسلیت عرض
نموده واز خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان
سالمتی و طول عمر خواستاریم .

تسلیت
جناب آقای دکتر رمضان قربان ابراهیمی
با نهایت تاسف و تالم  ،درگذشت برادر گرامیتان که از پیشگامان تالشگر
ذوب آهن اصفهان بود را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده واز
خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان سالمتی و طول
عمر خواستاریم .

روابط عمومی شرکت

تولدت مبارک

نام و نام خانوادگی شاغل

محل كار

نام فرزند

تاریخ تولد

مسعودمهاجری

آگلومراسیون

امیر مهدی

1400/05/04

مجیدعباسیان

آگلومراسیون

کوثر

1400/05/01

سید امین عبدالهی

راه آهن

نفس

1400/04/12

علی اصغر جعفری

نت

آوینا

1400/05/10

سید مجید صفوی

تولید و توزیع برق

سید محمد حسین

1400/05/14

کاظممجیری

کوره بلند

معصومه

1400/05/12

علیقربانی

حسابداریصنعتی

ابالفضل

1400/05/13

ابوالفضلاشراقی

انرژی

دایانا

1400/05/11

حمزهفتاحیان

آزمایشگاهمرکزی

آویسا

1400/05/06

محمدمعظم

سفارشات

مهراد

1400/04/23

عبدالرضاخانی

تولید و توزیع برق

امید

1400/05/17

جاللشفیعی

آگلومراسیون

پارسا

1400/05/02

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 خانوادگی شاغل

محل كار

تاریخ ازدواج

اصغرایرانپور

کیفیت

1400/05/15

مرتضی زارع

نورد

1400/05/05

اطالعیه

اپلیکیشن نیز در قسمت رفاه و خدمات پرتال شرکت برای
بهرهگیریهمکاراندردسترسقرارخواهدگرفت.

عالئم اخطار و انتشار کرونای دلتا
 باال رفتن ضربان قلب در یک دقیقه( .ضربان قلب نرمالدر یک دقیقه ۷۰تا ۹۰است).
 در کودکان زیر  ۹سال ضربان قلب تا  ۱۱۰در یک دقیقههمنرمالاست.
تیرهشدنلبهاوزیرناخنهاهمراهباتنگینفسیاتعدادتنفسباال.
 ضعف فزاینده و خواب آلودگی و هذیان و کلمات بیربط وعدمتشخیصزمانومکان.
بیاختیاریدرادراریامدفوعواسهالیااستفراغشدید.سرفههایشدید،قطاریوهمراهباخلطزردیاتیره. درد تشدید شونده روی قفسه سینه ،به خصوص هنگامحرکتوباالرفتنازپله.
 کاهش تعداد ضربان قلب به زیر  ۵۰و باال رفتن قند خونبهصورتفزاینده.
 کاهش اکسیژن خون ناگهانی زیر  ۹۰یا کاهش ساعتبهساعتآن.
 قطع یا کاهش فزاینده میزان ادرار در  ۲۴ساعت ،نرمالآن حدود یک لیتر ادرار در ۲۴ساعت است .البته به شرطی
کهمایعاتمناسبمیلشود.
چهکسانیبهکرونادلتامبتالنمیشوند؟
کارشناســان تاکید دارند که هیچ فردی از پیش در برابر
بیماری کرونا مصون نیست برخالف تصور عموم احتمال

بر بال لک لک ها

در روزهای گذشته ،نورسیده هایی به خانواده بزرگ
ذوب آهن پیوســته اند که حضور سبزشــان را به
خانواده های آنها تبریک گفتــه و برای این عزیزان،
آرزوی ســامتی و موفقیت در تمام مراحل
زندگیداریم.اسامیایننینیکوچولوهاوپدر
گرامیشانبهشرحذیلاست:

تشییع و خاکسپاری مجاهد خدمت و سالمت بیمارستان شهید مطهری
ذوب آهن اصفهان

روابط عمومی شرکت
تشکر و سپاس

www.esfahansteel.ir

ت محیطی باتری شماره سه کک سازی انجام گرفت :
در راستای بهبود شرایط زیس 

تسلیت
تمرینات تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان از  6شــهریورماه آغاز خواهد شــد .تیم
فوتبال ذوبآهن با سرمربی گری مهدی تارتار که در حال جذب بازیکنان مورد
نظر این مربی و تکمیل کردن لیست خود است .طبق تصمیم تارتار از  6شهریور
ی خود را شروع می کند.
ماه تمرینات آمادهساز 

نشانی اینترنتیwww.esfahansteel.ir:
پست الکترونیکیAtashkarweekly@esfahansteel.ir:
چاپ :پرستو موبایل09120447691 :
شمارگان 7000 :نسخه
نشانی :انتهای اتوبان ذوب آهن ،روابط عمومی ذوب آهن اصفهان
تلفن03152574978 - 4945 - 4936 :
پیام گیر03152571040 :

ابتال به این بیماری در کودکان نیز وجود دارد اما در اغلب
موارد عالئم بیمــاری در کودکان خفیف اســت عوارض
جدی این بیماری عمدتاً در افراد مســن و یا افراد با سابقه
بیماریهایزمینهایمیتواندرخدهد.
افرادواکسینههمحتم ًاماسکبزنند
کارشناســان بهداشت در سراســر جهان تاکید دارند که
تنها راه مقابله با این ویروس هزارچهره استفاده از ماسک
و رعایت صحیح پروتکلهای بهداشــتی اســت .آن ها
تاکید میکنند حتی اگر واکســینه شدهاید هم از ماسک
استفاده کنید .پزشکان همچنین به افراد واکسینه شده
توصیه میکنند از تجمعهای بزرگ خودداری کرده و در
خانههایی که وضعیت واکسیناسیون افراد دیگر مشخص
نیست،ماسکبزنند.
بهترین نسخه دارویی؛ تغذیه خوب و نوشیدن
مایعات
متخصصان تاکید دارند برای کرونــا داروی مؤثری وجود
ندارد و ما اغلب میبینیم که بیماران یا برخی از همکاران ما
تعدادزیادیداروتجویزمیکنندواینهاآنتیبیوتیکهایی
هســتند که ما عوارض آن را میبینیم و امــروز عوارض
داروها بیش از عوارض کرونا است .از این رو بهترین نسخه
استراحت و تغذیه خوب و نوشیدن مایعات است ،بهترین
مایعاتآباستوحداکثرآبمیوههایسبکبایدنوشید.

تسلیت

همکاران گرامی آقایان:
جواد حسینی ،محمد باقری ،صدراله رعایایی ،محمدرضا
امین صبوری ،علی قادری ،محمدجواد طالبی ،علی محمد
کریمی ،علی هاشمی نیا ،علیرضا علیمرادی ،سعید صادقی،
مجتبی شفیعی ،سعید رحیمی ،محمدعلی حاجی باقری،
اکبر عنایتی ،حیدرعلی حقانی ،محمدرضا طغیانی ،مجید
نورانی ،ابراهیم شیرمحمدی ،محمد صفری ،علی سلیمانی،
رضا رضائی ،اســماعیل طغیانی ،مهدی ادیبی ،عبداله
عابدینی ،علی اصغر عابدینی ،علیرضــا عابدینی ،رضا
طغیانی ،سیدمجید صفوی ،اکبر خاکسار حقانی
با تاسف ،مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده محترمتان صمیمانه تسلیت
عرض نموده ،از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومین رحمت و مغفرت
واسعه و برای شما و خانواده محترمتان صبوری و شکیبایی مسئلت می
نماییم .خداوند قرین رحمتشان فرماید.

روابط عمومی شركت

نحوهجذبسربازتاپ درذوبآهناصفهانبراساسمصوبهوزارت
صنعت،معدنوتجارت
در چارچوب ابــاغ نامــه هــای شــماره 67730 99/مــورخ 0307/1399/
و5036 1400/مورخ 2201/ 1400/وزارت صنعت  ،معدن وتجارت به مراکز
استانها  ،در خصوص جذب فارغ التحصیالن دانشگاه های کشور در مقطع
تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری  ،در شــرکت ها و موسساتی که دارای
واحد های سازمانی پژوهشی  ،تحقیق وتوســعه و یا عناوین مشابه بوده و
در امر پژوهش و توسعه سازمان فعالیت می نمایند ،شرکت سهامی ذوب
آهن اصفهان در همین راستا و براساس نامه شماره 42482 1400/مورخ
1404/ 1400/ومجوز شماره59214 1400/مورخ2305/ 1400/جهت جذب
ساالنه تعداد  15نفر از واجدین شرایط  ،به منظور استفاده از خدمات این
قبیلفارغالتحصیالندررشتههایتحصیلیمهندسیمکانیک،مهندسی
برق ،مهندســی متالورژی(مواد)  ،مهندســی صنایع ،مهندسی کامپیوتر
(و آی تی)  ،مهندســی محیط زیست ،مهندسی شــیمی ،مهندسی عمران
(گرایش سازه و گرایش راه وترابری) و مهندسی راه آهن( گرایش خطوط)،
مبادرت به جذب فارغ التحصیالن این رشــته ها تحت عنوان سرباز تاپ ،
می نماید  .فارغ التحصیالن در رشــته های تحصیلی مورد اشاره به منظور
انجام خدمت دوره نظام وظیفه ،می توانند با مراجعه به ســایت ســازمان
صنعت  ،معدن وتجارت به آدرس  www.iranetop.irو انتخاب گزینه
ثبت نام (بخش مربوط به ثبت نام استاد ،دانشجو  ،سرباز) و ثبت اطالعات
مورد نظر ،نسبت به ثبت نام اقدام نمایند  .بدیهی است سازمان صنعت،
معدن و تجارت استان اصفهان پس از بررسی سوابق تحصیلی اعالم شده
توسطمتقاضیانوانطباقآنهاباشرایطاعالمشدهازسویشرکتسهامی
ذوب آهن اصفهان ،نسبت به معرفی آن ها به این شرکت  ،از طریق سایت
مورد نظر ،اقدام می نماید  .پس از اعالم واجدین شرایط از طریق سازمان
صمتاصفهان،افرادموردنظرازطریقمدیریتتحقیقوتوسعهبهمنظور
انجام مصاحبه حضوری و بررســی ســوابق علمی و اجرایــی و تهیه پروژه
علمی و عملیاتی مورد نظر شرکت سهامی ذوب اهن اصفهان ،برنامه ریزی
می گردد .در صورت تایید ســوابق علمی و اجرایی وپروژه عملیاتی مورد
نظر ،افراد واجد شرایط نسبت به تهیه وتکمیل فرم های کاربرگ فعالیت
و تعهد نامه مربوطه  ،اقدام و در نهایت نتیجه به ســازمان صمت اســتان
اصفهان اعالم می گردد تا جهت دریافت امریه و شروع خدمت نظام وظیفه
در شرکت  ،برای واجدین شــرایط ،از طریق وزارت صنعت  ،معدن وتجارت
و ســازمان صنعت  ،معدن وتجارت اســتان اصفهان ،برنامه ریزی و اقدام
گردد.
معاونتسرمایههایانسانیوتوسعهمدیریتشرکت

یادداشت

بیژن قربان ابراهیمی از اهالی امروز بود
بیژن قربــان ابراهیمی و زنده
یــاد باقرزاده ســالها پیش در
دهه هفتاد همکار ما در روابط
عمومی ذوب آهــن اصفهان
بودند .روح هر دوی آنها شــاد
و قریــن آرامش .بیــژن اهل
ذوق بود و کتاب را می فهمید.
شعر را می فهمید و جهان را و
انسان را.
او درخواســت روابط عمومی را برای حضور و بازی در فیلم پنجاه سالگی شرکت
پذیرفت و آمد .نه یک روز و دو روز .آمد تا آن فیلم ســاخته و در فستیوال سینما
حقیقت پخش شد .یک شــب فیلم را در خانه اش با گروه و خانواده اش دیدیم.
چه حسی داشت بیژن .یادش بخیر و نیکی باد که از اهالی امروز بود.

