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دومیندستگاهتراش CNCپیشرفتهآلمانی
ریل،بومی سازی و راه اندازی شد

تاکیدات رهبر معظم انقالب
در حوزه اقتصاد در دیدار
دولت

به همت تالشــگران مدیریت مهندســی نورد و با توان داخل دومین دستگاه تراش CNC
پیشرفته آلمانی ریل،بومی سازی و راه اندازی شد .
علیرضا مهرابی سرپرســت خدمات فنی تولید در مدیریت مهندسی نورد با اعالم این خبر
گفت  :این دستگاه سنگین تراش ساخت شــرکت  GEORGآلمان با طول بستر  13متر است
که قابلیت ماشین کاری قطر یک و نیم و طول هشت متر را دارد و جزء دقیق ترین ماشین های
تراش CNCاست که قابلیت تراش غلتک های ریل را دارا می باشد.
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منصور یزدی زاده عنوان کرد:

حضرت آیــتاهلل خامنــهای رهبر معظــم انقالب
اســامی درخصوص موضوع اقتصاد به عنوان یکی
از اولویت های اصلی کشــور« ،تورم باال ،کســری
بودجه ،مسائل معیشــتی مردم ،کاهش ارزش پول
ملی ،کاهش قــدرت خرید مردم ،مســائل فضای
کســب و کار و نظــام بانکی» را از مشــکالت مهم
اقتصادی برشمردند و افزودند :باید برای حل هر یک
از این مشکالت برنامهریزی شــود و در مرحله بعد،
مســئوالن اقتصادی دولت هماهنگ عمل کنند که
این هماهنگی یکی از مصادیق انسجام دولت است.
ایشان گفتند :در این فعالیت ها اگر اختالف نظری
هم پیش آمد نباید آن را به میان مردم کشــاند زیرا
تأثیر خود را بر محیط اقتصادی خواهد گذاشت.
رهبر انقــاب اســامی توجــه به پیشــرانهای
اقتصادی و به حرکــت درآوردن آنها همچون بخش
مسکن ،صنایع فوالد ،خودروســازی و بخش های
انرژی و پتروشــیمی را بســیار ضــروری خواندند
و بر لــزوم هماهنگــی متولیان این بخشــها تأکید
کردند.
حضرت آیتاهلل خامنــهای درخصوص کنترل نظام
بانکی به موضوع خلق پول و تولید نقدینگی اشــاره
کردند و گفتند :صاحبنظــران اقتصادی معتقدند
خلق پول باید در نســبت با تولید انجام شــود و اگر
این نسبت وجود نداشــت ،جلوی خلق پول گرفته
شود که اگر در این زمینه درست اقدام شود ،نتیجه
آن جلوگیری از تورم ،رونق تولید و اشتغال و تقویت
قدرت پول ملی خواهد بود.
ایشــان در زمینه اقتصاد با تأکید بــر همت ،تدبیر
و کار جهــادی ،دو نکته مهم را گوشــزد کردند-۱ :
برای حل مشــکالت اقتصادی به دنبال راهحلهای
موقتی و ُمســ ّکن نروید و پیگیر راهحلهای اساسی
باشید -۲ .حل مشکالت اقتصادی را موکول به رفع
تحریمها نکنید و برنامهریزیها برای رفع مشکالت
با فرض وجود تحریمها انجام شود.

رشد  10درصدی تولید چدن ذوب آهن
اصفهان با وجود کمبود آب
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شرکت های حمل ریلی خود
را جزیی از زنجیره تولید
ذوب آهن اصفهان می دانند
02

گزارش

شرکت های تابعه ذوب آهن
اصفهان،برندمطرحدراقصی
نقاطکشورهستند
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گوناگون

ساخت مسکن برای
نیازمندان ،یک کار
ارزشمندجهادی و
انسانی است

برای برای قراضه این میزان  ۱۵۰کیلو کمتر اســت و
اگر بتوانیم این نسبت را کاهش دهیم اندکی تاثیرگذار
خواهدبود.
وی تصریح کرد  :با توجــه به اینکه منبــع آب نیز در
اختیار وزارت نیرو اســت اما در حوزه کاری ذوب آهن
کوچکترین برنامه ریزی را تاکنون شاهد نبودیم همیشه
دیوار فوالد سازی ها به عنوان صنایع آب بر کوتاه است
و لذا نیاز است در وزارت نیرو برنامه ریزی راهبردی در
این خصوص تدوین شــود که تحت هیچ شرایطی آب
ورودی شرکت هایی که خودشــان تامین کننده برق

شان هستند تحت الشعاع قرار نگیرد زیرا طبیعتاً این بار
را باید خودشان تحمل کنند.
این مقام مســئول با اشــاره به اینکه امســال شرکت
زیســکو از زیر مجموعه های میدکو هم به عنوان یک
تولید کننده کوره بلندی در چرخه تولید فوالد کشور
قرار گرفته است،تصریح کرد  :یکی از ویژگی های کوره
بلند این است که از گازهای فرایندی استفاده می کند و
ویژگی آن این اســت زمانی که نیروگاه را ارزیابی کنند
به فراخور راندمان نیروگاهی اظهارنظر می کنند که آیا
چه تعرفه ای به آن تعلق می گیــرد .ارزش حرارتی گاز
فرایندی ما پایین است و طبیعی است که ورودی باید
بیشتر باشــد و آن عدد را به صورت قدرمطلق محاسبه
می کنند و نتیجه این می شــود که بــه ظاهر راندمان
پایین داریم در صورتی که می توانیم گازهای فرایندی
را به اتمســفر بدهیــم زیرا آلودگی زیســت محیطی
هم نــدارد و تقاضا کنیم کــه گاز طبیعــی در اختیار
بگذارند.
یزدی زاده گفت  :برای اینکه بتوانیم گازهای فرایندی را
به بهترین شکل استفاده کنیم هیچ مشوقی نداریم لذا
باید تفاوتی بین فرایندهای کوره بلندی ها و سایر روش
هاباشد.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با امام جمعه
زرین شهر در ماه جاری

برای اینکه بتوانیم
گازهای فرایندی
را به بهترین شکل
استفاده کنیم هیچ
مشوقی نداریم

به همت تالشگران مدیریت مهندسی نورد و با توان داخلی

دومین دستگاه تراش  CNCپیشرفته آلمانی ریل،بومی سازی و راه اندازی شد

را چنین برشــمرد  :پردازش فوق العاده باال،سیمولیشن
باال که می توان روی صفحه کنترلر(مانتیور) مشــاهده و
کنترل پردازش ها را داشته باشد،اجرای برنامه به صورت
نامحدود plc،آن محدودیت ورودی و خروجی ندارد،یکی
از شاخص های آن عالوه بر دیجیتال بودن این است که می
تواند آنالوگ ها را نیز بخواند اما کنترلرهای سری  802این
قابلیت را نداشتند و اینکه همزمان می تواند چهار دستگاه
را کنترل کند وقابلیت کنترل فرمان های 21محور را دارد.
سرپرست خدمات فنی تولید در مدیریت مهندسی نورد
تصریح کرد  :این دستگاه حساس و کلیدی با توانمندی
و همت کارشناسان داخل کشور و در اوج تحریم ها و در
یک بازه زمانی دو ماهه کلیه برنامه نویسی های آن انجام
شد و بعد از چهار سال راه اندازی گردید.

مهرابی خاطر نشــان کــرد  :همزمانی قطر تراشــی و
کالیبراسیون (کالیبر تراشی) از شاخص های این دستگاه
اســت که افزایش کیفیت بیشــتر ریل تولیدی،کاهش
خوردگــی غلتک،افزایش طــول عمر و راندمــان و تناژ
بهره بــرداری بــاالو از طرف دیگــر با افزایــش مراحل
تنظیم،رسیدن به ابعاد باالتر را آسان تر می کند.
وی یادآور شــد :این ســه دســتگاه آلمانی است که دو
دستگاه آن به بهره برداری رسید و این دو دستگاه نواقصی
در قطعات مکمل ،کنترلر و برنامه نویسی داشت که نگران
کننده شــده بود و با کمک پرســنل بخش و همچینی
کارشناسان بخش خصوصی رفع اشکال گردید و همین
موضوع باعث طوالنی شدن راه اندازی شد.
این دستگاه عمال بدون هزینه از طرف آلمان به ذوب آهن
داده شد و بنابراین آنها تعهدی برای نصب  ،راه اندازی و
تکمیل نداشتند .نصب همین دستگاهها که از حساسیت
بســیار باالیی برخوردار است توســط نیروهای داخل
کارخانه انجام شد.
ارزش تقریبی این سه دســتگاه سنگین تراش  cncبالغ
بر  ۹۰میلیارد برآورد شده است.شایان ذکر است دستگاه
تراش  CNCاول در بهمن ماه ســال  99راه اندازی شده
بود و انشااهلل بزودی شــاهد راه اندازی دستگاه سنگین
تراش  cncسوم که ساخت شرکت والدریج آلمان است
خواهیم بود.
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دومین نشست تعاملی

با وجود بحران آب ،بدون مشوق ،برق تولیدی خودمان و گاز فرآیندی
مصرف می کنیم

به همت تالشــگران مدیریت مهندســی نورد و با توان
داخل دومین دســتگاه تراش  CNCپیشــرفته آلمانی
ریل،بومی سازی و راه اندازی شد .
علیرضا مهرابی سرپرست خدمات فنی تولید در مدیریت
مهندســی نورد با اعالم ایــن خبر گفت  :این دســتگاه
سنگین تراش ساخت شــرکت  GEORGآلمان با طول
بستر  13متر است که قابلیت ماشــین کاری قطر یک و
نیم و طول هشــت متر را دارد و جزء دقیق ترین ماشین
های تراش  CNCاست که قابلیت تراش غلتک های ریل
را دارا می باشد.
وی با اشــاره به اینکه در فرایند فنی مهندسی داخلی در
مدیریت نورد،کنترلر  840diانتخاب شد که قابلیت این
دســتگاه را چند برابر می کند،مزایای این دستگاه تراش

02

تولیداکسیژنبههرساعت
 10000مترمکعبافزایش
یافت
رویداد

مدیر عامل ذوب آهن اصفهان:

ســمینار تخصصی «چالش برق در زنجیــره فوالد»
با حضور ســعید زرندی معاون طــرح و برنامه وزارت
صمت،بهرام ســبحانی رییس انجمن تولید کنندگان
فوالد ایران،منصور یــزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن
اصفهان و تنی چند از دیگر مدیران عامل شرکت های
فوالدی و صاحب نظران صنعت فوالد کشــور و عرصه
برق یک شنبه  ۱۴شهریور برگزار شد .
منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در پنل
تخصصی تامین پایدار برق در زنجیره فوالد گفت :برای
 DRIبه حدود  ۶۰۰کیلو وات تامین برق نیاز داریم اما

رویداد

حجت االسالم و المســلمین قاســم باقریان امام جمعه
زرین شــهر در پی نشست اخیر با مســئولین ذوب آهن
اصفهان  ،در این مجتمع عظیــم صنعتی حضور یافت و با
منصور یزدی زاده مدیرعامل این شــرکت دیدار و گفتگو
کرد.
در این نشســت که به منظور پیگیری مباحث مربوط به
تعامالت منطقه ای برگزار شــد  ،امام جمعه زرین شهر،
فعالیت های مشترک فرهنگی و همچنین توجه به اشتغال
وهمکاری وارتبــاط نزدیک با اداره کار منطقه در ســال
گذشته و سال جاری را شایسته قدردانی دانست و گفت:
ذوب آهن اصفهان باید در خصوص مســائلی که ابهامات
و ســواالتی وجود دارد  ،اطالع رسانی بیشتری انجام دهد
و از طریق برگزاری جلسات مختلف با مسئولین و نخبگان
منطقه ،ابهامات را رفع نماید.
وی در این نشســت که با حضور کوروش اسفندمند مدیر
حوزه مدیرعامل و تعامالت منطقــه ای و علیرضا امیری
مدیر روابط عمومی برگزار شــد با اشاره به اهمیت تقویت
اطالع رســانی فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته به ویژه

در شــرایط کنونی افزود :در این راســتا بهتر اســت که
امکان بازدید از پروژه های مربوط به آب وانتقال پســاب
برای مسئولین منطقه فراهم شود و کارشناسان مربوطه
توضیحات الزم را ارائه نمایند .
منصور یزدی زاده نیز طی سخنانی به اقدامات این شرکت
در جهت اشــتغال زایی و در اولویت بودن منطقه واستان
اشــاره کرد و گفت  :آمادگی و تمایل کامل برای استفاده
از توانمندی هــای منطقه داریم و در این راه با مشــکل و
محدودیتی مواجه نیستیم .
وی افــزود  :ذوب آهن اصفهان نگاه ویژه ای به اســتفاده
از نیروهای بومی و اشــتغال زایی در منطقه دارد اما حل
مشکل اشــتغال تنها با فعالیت یک شــرکت امکان پذیر
نیست .البته حرکت ذوب آهن در این مسیر مشهود است
و در سال های اخیر شاهد افزایش به کار گیری نیروهای
بومی در این مجتمع عظیم صنعتی هستیم .
مدیرعامل ذوب آهن در ادامه ســخنان خود از امام جمعه
زرین شــهر که همواره مشــوق فعالیت های مشترک و
خدمت به منطقه است قدردانی نمود.

(( آگهی فراخوان ))
شركت سهامی ذوب آهن اصفهان
یکی از شاخص های
آن عالوه بر دیجیتال
بودن این است که
می تواند آنالوگ ها را
نیز بخواند
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ضمن ًا لیست استعالم های مربوط به خریدهای متوسط (بدون برگزاری مناقصه) در سایت شركت به آدرس ذیل
درج می گردد.
سایر موارد :
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2-جهت دریافت اسناد و كسب اطالعات بیشتر به آدرس  www.esfahansteel.irمراجعه فرمایید.
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سالم آتشکار

رشد  10درصدی تولید چدن ذوب آهن اصفهان با وجود کمبود آب

تعــدادی از همــکاران
درتماس با شماره  104سالم
آتشکار روابط عمومی سؤاالت
خود را مطرح وپاسخ مسئوالن
بهشرحزیرمی باشد:

درخواست های شما وپاسخ مسئولین :
محل خرید عینک و سمعک طرف قرارداد بیمه تکمیل
درمان دانا در زرین شهر و مبارکه را اطالع رسانی نمایید.
مدیریت خدمات مالی و بیمه :عینک حمید در زرین شهر،واقع در
خیابان باهنر ،جنب پیتزا ایرونی وعینک اینیک در مبارکه،خیابان
بسیج شمالی،روبروی مطب دکتر صفائی به عنوان طرف قرارداد
آماده ارائه خدمات می باشند .
داروخانه های طرف قرارداد بیمه تکمیل درمان دانا در
فالورجان و ملک شهر اصفهان را اطالع رسانی فرمائید.
مدیریت خدمات مالی و بیمه :با پیگیری های انجام شده و ابالغ
شیوه نامه جدید به داروخانه ها در شهر فالورجان ،داروخانه دکتر
پاستور واقع درخیابان طالقانی ،جنب پمپ بنزین و داروخانه دکتر
فصیحی در ملک شهر ،واقع در خیابان شهید مطهری ،بعداز کوچه
بسیج به عنوان طرف قرارداد آماده ارائه خدمات می باشند .در
ضمن کارکنان می توانند در صورت عدم اجرای صحیح قرارداد
دارویی  ،طبق شیوه نامه با شماره داخلی ، 2651اداره بیمه
شرکت تماس حاصل فرمایند.
علت ادغام مسیر صفائیه و مبارکه با توجه به تعداد 41
نفر سرنشین در این مسیرچیست ؟
مدیریت خدمات وامور رفاهی :در خصوص افزایش یک دستگاه
اتوبوس مسیر مبارکه،صفائیه اقدام خواهد شد .
شرایط پرداخت کمک هزینه ازدواج برای مشمولین
تامین اجتماعی به چه صورت می باشد؟
مدیریت امور اداری :برای مشمولین تامین اجتماعی که برای
اولین بار ازدواج می کنند بارعایت شرایط کمک هزینه ای معادل
متوسط یک ماه مزد پرداخت می گردد.
*** تعدادی از همکاران نیز خواستارانجام موارد زیر شده اند .
افزایش تعداد دستگاه اتوبوس برای مسیرهای شلوغ و پر تردد
جهت کاهش شیوع کرونا
برنامه ریزی جهت ارائه آخرین اقدامات صورت پذیرفته در
خصوص تبدیل وضعیت فرزندان ایثارگر شرکت
افکارسنجی روابط عمومی

خبر

حفظ و ارتقاء صالحیت حرفه ای
کارکنانذوبآهناصفهان

برنامه تولید سه
میلیون تن در
دستور کار گذاشته
شده است

منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در
گفتگویی رسانه ای به تشریح شــرایط این شرکت
در  6ماهه اول ســال جاری پرداخت و گفت  :سال
گذشــته کوره بلند شــماره یک پس از حدود شش
ســال توقف که به دلیل کمبود مواد اولیه بود  ،در
مدار تولید قرار گرفت.
قبل از راه اندازی کوره یک دکتر مدرس خیابانی در
سمت سرپرست وزارت صمت بازدیدی از کوره بلند
شماره یک داشــت و ایمیدرو را متولی جهش تولید
ذوب آهن معرفی نمود .این افزایش تولید مســتلزم
ســهمیه یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تن مواد
اولیه برای ذوب آهن بود که تداوم آن بسیار مهم بود .
در آن شرایط کوره بلند شماره یک راه اندازی شد اما
به دلیل تغییرات در وزارت صمت و عدم پاسخگویی

به سوال مجلس در این خصوص  ،این سهمیه سنگ
آهن از دست رفت.
وی با اشــاره به اینکه رکورد تولیدی کــه تا کنون در
ذوب آهن زده شــده مربوط به ســال  ، 93با سه کوره
بلند وعدد دو میلیون و هفتصد و بیست هزار تن چدن
است،افزود  :مواد اولیه مورد نیاز کوره بلند شماره یک
برای سال جاری باید به هر نحو ممکن تامین شود زیرا
برنامه تولید ســه میلیون تن در دســتور کار گذاشته
شده است .
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان خاطر نشــان کرد  :در
سال  1400مقرر شــده بود از این رکورد عبور کنیم با
شروع ســال،در فروردین و اردیبهشت تولید مطلوب
بود اما اتفاق های مختلفی رقم خورد .ســال گذشته
سال خاصی بود و کرونا در بازارهای صادراتی،داخلی
و تامین مواد اولیه بســیار تاثیر گذار بــود  ،امید می
رفت در سال  1400این مسئله وجود نداشته باشد اما
متاسفانه در سال جاری این مشکالت به شکل دیگری
بروز کرد کــه مهمترین آن،بحران آب در کشــور و به
دنبال آن در اســتان اصفهان بود که بر عملکرد ذوب
آهن نیز تاثیر گذاشت.
این مقام مسئول بیان کرد  :بخش های تولیدی برای
بازچرخانی به آب نیاز دارند و ذوب آهن اصفهان تنها
شرکتی اســت که اگرآب مورد نیازش تامین شود نه
تنها برق خودش را تامین مــی کند ،بلکه می تواند در
تامین برق شبکه هم نقش آفرین باشد.در سال گذشته
این چالش مدیریت شــد  ،اما متاســفانه مشــکالت
بارندگی سال قبل و بحران کم آبی منجر به مشکالت

تولید در سال جاری شــد و نه تنها به شبکه برق داده
نشــد بلکه به ناچــار ذوب آهن هم برق مــورد نیاز را
خریداری کرد و عالوه بــر تاثیر اقتصادی ،بر تولید هم
اثرگذاشت.
یزدی زاده ادامه داد  :ابالغیه مصــرف هم معادل 10
درصد دیماند اســت،دیماند ذوب آهن معادل  90مگا
وات برساعت است که ده درصد آن  9مگا وات می شود
.این عدد بــه اندازه حفظ تجهیزات هم نیســت ( نیاز
مصرف ساالنه ذوب آهن حدود  180تا  190مگا وات
بر ساعت اســت) .برای حفظ تجهیزات و بدون تولید
حدود  30تا  40مگاوات برســاعت برق نیاز اســت تا
تجهیزات آسیب نبیند .بنابراین با ده درصد دیماند  ،نه
تنها کل تولید از دست می رود تجهیزات نیز از دست
خواهد رفت.
وی گفت  :در پنج ماه گذشــته به صــورت جزئی و به
دلیل تغییرات آب و هوا ،برخی از مشکالت و بحران ها
اندکی برطرف شد .با تالش همه همکاران ذوب آهنی
جهت دســت یابی به افزایش تولیدی که مد نظر بود و
با وجود همه مشــکالت،تولید چدن در مقایسه با سال
گذشته رشد  10درصدی را تجربه کرد که در این مهم
 ،راه اندازی کوره بلند شماره یک عامل اصلی است  .اما
در حوزه تولید فوالد به دلیل نقــش مهم مصرف آب ،
دو کنورتور از سه کنورتور مورد استفاده قرار گرفت ،در
نتیجه تولید فوالد با همه تــاش های صورت گرفته تا
به امروز مثل سال گذشــته بوده است که درمورد سایر
تولیدکنندگان به این صورت نیســت و افت تولید زیاد
داشــتند .تالش داریم با وجود ســه کوره بلند تولید را

ارتقاء دهیم تا بتوانیم هزینه های سربار را جبران کنیم.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهــان افزود:همچنین برای
جبران هزینه های سربار ،برنامه ریزی شد تا در حوزه
صادرات ،فعال تر عمل شــود ،وبا تولید محصوالتی با
ارزش افــزوده باالتر ،مانند ریــل  UIC54برای مترو
تهران،آرک  TH36که برای اولین بار جهت استفاده
در معادن تولید شــد،میلگرد،انواع تیرآهن و ...شرایط
بهتری را رقم بزنیم.وقتی از نظر کمی نمی توان به عدد
مورد نظر رسید،حداقل از نظر کیفی محصولی تولید
شود که ارزش سهم خود را در بازار نه تنها حفظ ،بلکه
تقویت هم بکند.

با تعمیرات اساسی بلوک تفکیک هوای شماره  4کارگاه اکسیژن

تولید اکسیژن به هرساعت  10000مترمکعب افزایش یافت

تعمیراتاساسی
بلوک تفکیک هوای
شماره  4کارگاه
اکسیژن با موفقیت
انجام شد

تعمیرات اساســی بلــوک تفکیک هوای شــماره 4
کارگاه اکســیژن با موفقیت انجام شد.سعید دهقانی
سرپرســت کارگاه اکســیژن با اعالم این خبر گفت :
بلوک تفکیک هوای شماره  4پس از  18ماه کارکرد
تحت تعمیرات اساســی مکانیک،برقی ،اتوماسیون و
تکنولوژی قرار گرفت و پس از  3مــاه تعمیرات یکم
شهریورماه به بهره برداری رسید و در حال حاضر در
هرساعت  10000هزار متر مکعب اکسیژن تولید و
به واحد های بهره برداری ارسال می کند.
مجیــد آقایی مهندس ارشــد مکانیــک کارگاه نیز
افزود :در این مدت فعالیت های مختلفی با 11000
هزار نفر ساعت انجام گردید و از شرکت مهندسی و
پویش ساخت ذوب آهن ،نت مکانیک ،اتوماسیون و

تولید و توزیع برق کــه در این تعمیرات
همکاری داشته اند تشکر و قدردانی کرد.
عملیــات انجام گرفتــه در این راســتا
عبارتنــد از :بازســازی کامل اســکروبر
آب و هــوا و ازت پــس از  36ســال
کارکرد،دمونتــاژ  ،ســرویس و مونتــاژ
حدود  300عدد والو و تعمیرات اساســی
دو عدد توربو اکسپاندر،تست تکنولوژی
مخازن و سرویس کلیه تجهیزات برقی و
اتوماســیونی،تخلیه و شارژ پشم و شیشه
درب بلوکها و بازدید از ســیلیکازل فیلتر
ادسوربرها و تعمیرات همزمان  4دستگاه
توربو کمپرسور.

در نشست تعاملی ذوب آهن اصفهان با شرکت های حمل ریلی عنوان شد:

شرکت های حمل ریلی خود را جزیی از زنجیره تولید ذوب آهن اصفهان می دانند

با همکاری ســازمان فنــی و حرفه ای اســتان اصفهان،صالحیت
حرفه ای کارکنان ذوب آهن اصفهان حفظ و ارتقاء یافته است.
رضا فرهت مشــاور اجرایی معاونت ســرمایه های انسانی و توسعه
مدیریت شــرکت در گفتگو با خبرنگار ما به نقش نیروی انســانی
ماهر در پیشــبرد اهداف فنی و تولیدی ذوب آهــن و همچنین به
تالش های گسترده این شرکت در راستای حفظ و ارتقاء صالحیت
های حرفه ای کارکنان پرداخت.
وی افزود  :با توجه به نقش اساســی و کاربــردی تخصص و مهارت
های مختلــف از جمله مهارت های جوشــکاری،کار با جرثقیل ها،
مهارت های نســوز کاری،مکانیکی و ...در صنعت و جایگاه ویژه آن
در ذوب آهن ،توســعه و تقویت این مهارت ها در دستور کار شرکت
قرار گرفت.
مشاور اجرایی معاونت سرمایه های انسانی و توسعه مدیریت شرکت
خاطر نشــان کرد  :در این جهت با مســاعدت مدیر عامل و با هدف
حفظ دانش موجود،تقویت و به روز رســانی مهارت و توان کارکنان
و ارتقاءهرچه بیشــتر صالحیت های حرفه ای آنان از سال 1392
موضوع صالحیت حرفه ای کارکنان در سطح شرکت کلید زده شد
و این فرایند آموزشــی و مهارتی با همکاری مدیریت های مختلف
و توســط مدیریت آموزش و توســعه منابع انســانی ذوب آهن و با
همکاری سازمان فنی و حرفه ای اســتان اصفهان آغاز شده است و
همچنان ادامه دارد.
فرهت ادامــه داد  :تا کنون بیــش از  2100نفــر از کارکنان فنی و
ماهر شــرکت در ارزیابی هــا ،مســابقات و دوره های آموزشــی
مربوطه شــرکت کرده و گواهینامه های صالحیت حرفه ای خود را از
سازمان فنی و حرفه ای استان اصفهان دریافت کردند .این همکاران با
آموزش های مهارتی دریافتی در انتقال تجربیات و مهارت های خود
به دیگر کارکنان ،شرکت کرده و پاسخگوی نیاز های فنی کارخانه
هســتند .از آن جا که گواهینامه های مهارتــی دارای تاریخ انقضا
هستند،همکاران هر ســال طی فراخوانی با ارزیابی های مهارتی ،
آموزش های الزم و تکمیلی را فرا می گیرند.
در گفتگو با چند تن از همــکاران دارای گواهینامه صالحیت های
حرفه ای شــرکت از جمله مهدی گرجی شاغل در مدیریت تولید و
توزیع برق ،کارگاه الکتریکی خبره در مهارت جوشــکاری و مهدی
جعفری خبره در کار راننده گی جرثقیل ها در ایستگاه ریخته گری
بخش فوالد ســازی  ،حفظ و ارتقاء مهارتی آنــان در فرایند مذکور
مورد بررسی قرار گرفت.
این همکاران در سخنانی ضمن تشــریح توانمندی های خود پس از
حضور در برنامه ها و مسابقات آموزشــی مربوطه در مقایسه با قبل از
آن یادآور شدند که در زمینه های مختلف بر توانمندی و مهارت های
آنان افزوده شده و با آرامش و توان باال در انجام وظایف خود و انتقال
تجربیات به سایر همکاران و نفرات جدید موفق بودند و همچنین از
برگزار کنندگان این دوره های آموزشی تشکر کردند.

ذوب آهن اصفهان
نیز به عنوان یکی از
بهره برداران حمل
ریلی ایران با حداکثر
توان در خدمت
توسعه سیستم حمل
ریلی کشور است

جلســه تعاملی ذوب آهن اصفهان با شرکت های
حمل ریلی کشور و نمایندگان شــرکت راه آهن
جمهوری اســامی ایران با هدف تعامل و برنامه
ریزی مناســب و تعیین میزان حق مالکانه ســال
 1400چهار شنبه  17شهریور ماه در محل سالن
جلسات مدیر عامل شرکت برگزار شد.

در این جلســه که نمایندگان ذوب آهن اصفهان
 ،نمایندگان و مدیران  8شــرکت بــزرگ و معتبر
ریلی کشور و چند تن از مسئولین شرکت راه آهن
جمهوری اســامی ایران حضور داشتند ،ظرفیت
ها و مســایل مرتبط با سیســتم حمل ریلی ذوب
آهن اصفهان و شرایط موجود شرکت های حمل

ریلی ایران و تعامــات فی مابین مــورد بحث و
بررسی قرار گرفت.
در این جلســه محمد جعفر صالحی معاون خرید
ذوب آهن اصفهان ضمن بیان اهمیت حمل ریلی
در کشــور و جایگاه و نیاز های حمــل ریلی ذوب
آهن اصفهان گفت  :توسعه زیر ساخت های ریلی
کشور مورد فراموشــی قرار گرفته و الزم است که
همراه با توســعه زیر ســاخت های جاده ای  ،زیر
ساخت های ریلی هم مورد توجه قرار گیرد .ذوب
آهن اصفهان نیــز به عنوان یکــی از بهره برداران
حمل ریلی ایران با حداکثر توان در خدمت توسعه
سیستم حمل ریلی کشور است.
وی تاکید کــرد  :ذوب آهن اصفهــان ضمن این
که مانند بعضی دیگر از شــرکت هــای تولیدی با
مشکالت مربوط به گرانی تهیه مواد اولیه و انرژی
مواجه است ،به کمبودها و مشکالت شرکت های
مرتبط با حمــل ریلی نیز واقف بوده و متناســب
با شــرایط کشــوری در جهت برطــرف نمودن

مشکالت فیمابین تالش می کند.
در این جلسه مدیران شرکت های حمل ریلی نیز
در سخنان خود به ظرفیت ها و جایگاه حمل ریلی
کشور اشاره کرده و یاد آور شدند  :سیستم مذکور
 10درصد از بار کشــور را حمل کرده و با حرکت
یک قطار باری از حرکــت  150تریلی بی نیاز و از
خسارات احتمالی آن دور می شویم.
نمایندگان حاضر با بیان مشکالت موجود حمل
ریلی از جمله مشــکالت و گرانی های مربوط به
تهیــه قطعــات الزم و انجام تعمیــرات جاری و
ساالنه تاکید کردند که شــرکت های حمل ریلی
طرف قرارداد ذوب آهن اصفهــان ،همواره خود را
جزیی از زنجیره تولید این شــرکت دانسته و فارغ
از هرگونه کمبود و حاشــیه ای به همکاری با آن
می پردازند .در ابتدای این جلســه مسایل مربوط
به پرتال داخلی و عملکرد نرم افزار بارگیری ریلی
ذوب آهن اصفهان از معادن تا ایســتگاه تخلیه از
طرف شرکت مربوطه تشریح شد.

News

خبر

اهم فعالیت های موثر بخش آگلومراسیون در سه ماهه اول سال 1400

اقدامات مذکور
قطع ًا بدون همدلی
پرسنل و پیگیری و
مساعدتمسئولین
دیگر قسمت های
بخش قابل اجرا نبود

اقدامات و فعالیت های مهم و موثر در سه ماهه اول
سال جاری توســط مکانیک انبار مواد خام بخش
آگلومراسیون به انجام رسیده است.
احمدرضــا نجار مهندس ارشــد مکانیــک انبار
مواد خــام و پخت آهک بــا بیان ایــن خبر گفت
 :در راســتای کاهــش هزینه ها،بهبــود مکانیزم
ها،افزایــش راندمان تولیــد و همچنین بهره وری
مناســب،اقدامات مهمی در این بخش در دستور
کار قــرار گرفت که با تالش و همکاری پرســنل و
مسئولین ارشد مکانیک انجام و با موفقیت به پایان
رسید.
* تغییر طرح و حذف  Zشکل های نوار نقاله های
مسیرهای بارگیری ســکوهای طرح توسعه انبار
مواد خام.
حسن امینی فورمن کارگاه مکانیک انبار مواد خام:
بــا افزایــش ظرفیــت تولیــد ذوب آهــن و راه
اندازی کوره بلند شــماره  3مســیرهای ارســال
مواد نیز توســعه پیــدا کرد و در مجموع  4ســکو
جهــت تخلیــه و بارگیری مــواد اضافــه گردید
کــه در همین راســتا چهــار نوارنقالــه بارگیری
( 1a-KC6Uو 1b-KC6Uو 1c-KC6Uو)1d-KC6U

بعلت وجود  Zشــکل در انتهای مســیر مشکالت
زیادی جهت ســرویس  ،نگهداری ،نظافــت و . . .
بوجود آورده بود .طی بررســی های صورت گرفته

توسط کارگاه با حذف این مجموعه
ها مشکالت نظافتی و سرویس دهی
برطــرف و چهار نقطــه حادثه خیز
حذف و روند ارســال بار نیز بهبود و
توقفات مســیر نیز کاهــش یافت و
صرفه جویــی قابل توجهــی از نظر
کاهش قطعات ،تجهیزات ،طول لنت
نوارنقاله و  . . .بدنبال داشت.
دمونتاژ و نصب سازه های اسکلت فلزی
سوله های بال استفاده.
علی اصغر ضیایی مکانیک ارشــد کارگاه
مکانیک انبار مواد خام:
با اجرای تغییر طرح و حذف  Zشکل نوارنقاله های
فوق الذکر چهار مجموع سازه سوله با ابعاد مجموع
 500مترمربع از رده خارج شده که با باز طراحی و
جانمایی در مکان های جدید بدون تحمیل هزینه
اضافه بــرای کارخانه انبارک هــای جدید جهت
استفاده بهینه و نگهداری صحیح قطعات مکانیکی
و همچنین محوطه کارگاهی ساخته شد.
اصالح و تغییر طرح و رفع اشکاالت شیبر
وراهگاه آفتوسیال.
مجید اسماعیلی جوشکار و برشکار کارگاه
مکانیک انبار مواد خام:
مکانیزم آفتوسیال در مســیر تخلیه انبار مواد خام

وظیفه تقسیم مواد بین سکوهای طرح توسعه انبار
مواد خام را دارد و با توجه به اینکه در مسیر اصلی
تخلیه مواد معدنــی قرار گرفتــه و بدلیل ماهیت
کاری آن در معرض سایش شدید قرار دارد که برای
باال بردن زمان کاری و کاهش مدت زمان تعمیرات
با توجه به حساســیت باالی این تجهیز،توســط
پرســنل زحمت کش مکانیک و با هماهنگی های
الزم مسئولین با برنامه ریزی های منظم به صورت
ناپیوسته و در چندین نوبت به گونه ای که در روند
تولید اختاللی به وجود نیاید طرح بازسازی و تغییر
طرح های پیشنهادی از قبیل اصالح شیب و نصب
صفحات ضد ســایش و ..مورد اجرا قرار گرفت .این
امر تاثیر بسزایی در کاهش توقفات بخصوص موقع
تخلیه کنسانتره داشت.
اصالح و تغییر طــرح مکانیزم محرک
شیبر تریپرهای  23و .53
احسان علیپور تعمیرکار ارشد مکانیک انبار

مواد خام:
مکانیزم هــای تریپر که وظیفه تقســیم مواد بین
ســکوهای مختلــف را برعهــده دارد و از ابتدای
بهره برداری از آن مشــکالت متعددی را به همراه
داشــت ،با اجرای تغییر طرح پیشنهاد شده ضمن
جلوگیری از ایجاد حوادث بریدن شافت و خسارت
به گیربکس و موتور آن باعث کاهش زمان توقفات
مسیر تخلیه جدید شده است.
نجار در پایــان اضافه کرد  :اقدامــات مذکور قطعاً
بدون همدلــی پرســنل و پیگیری و مســاعدت
مســئولین دیگر قســمت های بخــش قابل اجرا
نبود،از مدیریت امور فنی و برنامــه ریزی تولید و
بخش آگلومراســیون،معاون مکانیــک ،معاون و
مسئولین برق در انبار مواد خام ،معاون و مسئولین
تولید در کارگاه انبار مواد خام و کلیه عزیزانی که با
همراهی موجبات این موفقیت ها را فراهم کردند
تشکر و قدردانی نمود.

www.esfahansteel.ir

atashkarweekly@esfahansteel.ir

 20شهریور ماه 1400
 4صفر1443
 11سپتامبر 2021
شماره 1293

300073194
مرتضی یزدخواستی :

نشســت تعاملی شــرکت های تابعــه ذوب آهن
اصفهان شنبه سیزدهم شهریورماه با حضور مرتضی
یزدخواستی عضو هیات مدیره ذوب آهن،تنی چند از
معاونین و مدیران این شرکت و مدیران عامل شرکت
های تابعه به میزبانی پویش معادن برگزار شد.
مرتضییزدخواستیدرایننشستگفت:شرکتهای
تابعه ذوب آهن اصفهان با توجه به اســتراتژی های
تعریف شده در مسیر پیشرفت قرار گرفتند و از رشد
خوبیبرخوردارهستند.
وی افزود  :با توجه به تنوع فعالیت های این شــرکت
ها و حضور موفقی که در اقصی نقاط کشور در قالب
پروژه های گوناگون دارند در حــال حاضر به عنوان
یک برند مطرح در تخصص خودشــان شــناخته
میشوند.
عضو هیات مدیره ذوب آهــن اصفهان تصریح کرد :
فرصت های بسیار خوبی برای گسترش هر چه بیشتر
فعالیت های این شرکت ها وجود دارد و لذا نیاز است
مدیران عامل از زمــان و امکاناتی که در اختیار دارند
نهایتاستفادهراببرند.
این مقام مســئول اظهار داشــت  :با توجه به شیوع
گسترده ویروس کرونا در کشور نیاز است کلیه لوازم
بهداشتی به میزان مناسب تهیه شــده و در اختیار
پرسنل شرکت ها قرار گیرد تا این تالشگران بتوانند با
آرامشخاطربیشتریبهفعالیتبپردازند.

یزدخواســتی گفــت  :تدویــن چارت ســازمانی
اســتاندارد،تهیه طرح توجیهی بــرای کلیه پروژه
ها،رسیدگی بیشتر به امور رفاهی و تشویق پرسنل،
برنامه ریزی برای برگزاری مجامــع در زمان مقرر و
همچنین اطالع رســانی فعالیت های شرکت ها به
صورت هفتگی در رسانه های ذوب آهن نیاز است به
صورت ویژه مورد توجه مدیران عامل شرکت ها قرار
گیرد.
مهدی بهرامی معاون پشتیبانی و خدمات اجتماعی
ذوب آهن نیز گفــت  :در زمینــه  HSEذوب آهن
تجارب بسیار خوبی دارد که قطعاً شرکت های تابعه
می توانند با بهره گیری از آنها در محیط آرام و بدون
حادثهبهفعالیتبپردازند.

وی افزود  :واکسیناسیون پرسنل ذوب آهن و شرکت
های تابعه مدتی است در محل کارخانه آغاز شده و لذا
مدیرانعاملشرکتهایتابعهنیازاستبرایاستفاده
بیشترازاینامکان،اقداماتالزمراانجامدهند.
روح ا ...فاضل پــور مدیر راهبری شــرکت ها،امور
مجامع و ســهام نیز گفت  :تدوین گزارش توجیهی
بــرای کلیه پروژه های شــرکت های تابعه مســیر
مطمئن را برای فعالیت های آنها ترسیم می کند و لذا
نیاز است مدیران عامل شرکت ها این موضوع مهم را
مورد توجه قرار دهند.
وی افزود  :با توجه به ابــاغ هلدینگ صدرتامین در
خصوص توجه ویژه به مباحث  HSEدر شــرکت ها
تابعه و نظارت مستقیم ذوب آهن بر این فرایند نیاز

اولین جلسه هیأت مدیره شرکت معادن زغالسنگ
البرز شــرقی با حضور بابک براتی مدیر عامل این
شرکت و تنی چند از مســئولین ذوب آهن و البرز
شرقی یکشنبه چهاردهم شــهریورماه در منطقه
معدنی تخت برگزار شد.
بابک براتی پــس از بازدید از تونــل  ۶معدن تخت
گفت  :رفع موانع و مشکالت پیش روی این معدن،
پیشرفت آن و همچنین مسائل معدن شماره  7نیاز

حضرت امام حسن (ع) :

مناسبت های هفته

با توجه به شیوع
گسترده ویروس
کرونا در کشور نیاز
است کلیه لوازم
بهداشتی به میزان
مناسب تهیه شده
و در اختیار پرسنل
شرکت ها قرار گیرد

رفع موانع و
مشکالت پیش روی
این معدن ،پیشرفت
آن و همچنین
مسائل معدن شماره
 7نیاز است با جدیت
بیشتر پیگیری شود

امیرایرانپور:

شرکتمهندسیوپویشساخت،بازویتوانمندذوبآهندرعملیاتتخریبونسوزچینیحوزه
بهرهبرداریاست

امیر ایرانپور مدیرعامل شــرکت مهندســی و پویش
ســاخت در گفتگو با خبرنــگار آتشــکار در ارتباط با
عملیات تخریب و نســوزچینی نواحی مختلف حوزه
بهره برداری گفت  :از ابتدای ســال  98با اعتماد ذوب
آهن اصفهان به توانمندی های شــرکت مهندسی و
پویش ســاخت ،عملیات تخریب و نسوز چینی کوره
های متدیک و رولیکی نورد  300بــا احجام تخریب

به میزان  700تن ،نسوزکاری ســقف به همراه نصب
آجرهای مشــعل به میزان  200تن و همچنین نسوز
کاری کف و دیواره ها به میزان  500تن به این شرکت
واگذار شد که طی  10شبانه روز و با فعالیت  200نفر
از پرسنل مجرب طی دو شــیفت کاری  12ساعته و با
کیفیت مطلوب و مورد تأیید دســتگاه نظارت انجام
گردید.
وی افزود :در این راســتا در ســال  99و بــا توجه به
تأکیدات مدیریت عالی ذوب آهن و به منظور تکمیل
عملیات اجرایی و راه اندازی کوره بلند شماره  ، 1نسوز
چینی این کوره نیز که قب ً
ال توسط معدود شرکت های
پیمانــکاری و با نظارت کارشناســان خارجی صورت
می گرفت ،به این شرکت واگذار گردید .در این راستا
عمیات در مدت زمان  40شــبانه روز و با به کارگیری
 200نفر نســوزکار حرفه ای در قالب  4گروه  50نفره
 ،بلوک های کربنــی به میزان  412تــن ،بلوک های
گرافیتی به میزان  140تن  ،خمیر گرافیتی به میزان

 65تن  ،آجر آلومینا مربوط به کف بوته به میزان 310
تن و آجر شاموتی به میزان  180تن چیدمان گردید.
مدیرعامل شرکت مهندسی و پویش ساخت همچنین
تصریح کرد :از ویژگی های مهم این پروژه می توان به نوع
بلوک ها و آجرها و همچنین شرایط چیدمان آن ها اشاره
کرد ،به نحوی که با توجه به تأمین آن ها از خارج از کشور،
شکل و ابعاد منحصر به فرد و شماره گذاری آن ها ،کنترل
های لحظه به لحظه توسط دوربین نقشه برداری در حین
چیدمان آن ها صورت می گرفت که این پروژه نیز در زمان
مقرر با کیفیت مطلوب تحویل و مورد بهره برداری قرار
گرفت.
ایرانپور خاطرنشــان کرد  :در ســال  99پس از برگزاری
مناقصه عملیــات تخریب و نســوزچینی کلیه نواحی
کارخانه ذوب آهن ،این شــرکت با احراز حداقل قیمت،
برندهمناقصهشد.
این مقام با اشــاره بــه عملیات تخریب و نســوزچینی
دودکش کائوپر کوره بلند شــماره  2گفــت  :دودکش

مذکور به ارتفاع  70متر و قطر دهانه  6متر ( در قســمت
پایین ) و ســه و نیم متر ( در قســمت باال ) بوده که این
عملیات شــامل  130تن عملیات تخریــب و  330تن
عملیات چیدمان نســوز بود که با توجه به ارتفاع بلند و
مخاطرات موجــود این عملیات طی چنــد مرحله و به
صورت متناوب پس از مونتاژ هر مرحله پوسته فلزی آن
وبابهترینکیفیتانجامگرفت.
مدیرعامل شرکت مهندسی و پویش ساخت ذوب آهن
اظهارداشت:تخریبونسوزچینیمیکسرکنورتوربخش
فوالدسازی ،انجام تعمیرات جاری و اساسی کلیه کارگاه
هایمهندسینورد،نیروگاهمرکزیوحرارتی،واحدآهک
سازی پلی زیوس ،آگلوماشین های  1الی  4طرح قائم و
سرویسدهیدرقالبانجامتعمیراتوهمچنینتخریب،
نسوزچینی و جرم گیری دیگ شماره  4نیروگاه مرکزی
ازجمله سایر اقدامات این شرکت محسوب می شود که
شامل  1070تن عملیات تخریب و  1290تن عملیات
نسوزچینیمیباشد.

از ویژگی های مهم
این پروژه می توان به
نوع بلوک ها و آجرها
و همچنین شرایط
چیدمان آن ها اشاره
کرد
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گزارش

تالشگرانپروژهتمیزکنندهباتریسهککسازی:

با توجه به عملیات ساخت،نصب و بهره برداری از پروژه
تمیزکننده های باتری شماره  3کک سازی،تنی چند از
تالشگران این پروژه زیست محیطی در گفتگو با خبرنگار
هفته نامه آتشــکار به فعالیت های انجام گرفته در این
زمینهپرداختندکهمشروحآنازنظرتانمیگذرد.
سیدکریمموسوی،تکنسینمکانیک:
بعد از تعویض درب سلول های باتری،راه اندازی مکانیزم
تمیز کننده نه تنها در کاهش میــزان آالیندگی تا ۹۰
درصد موثر بود ،بلکه افزایش عمر مفید و عملکرد صحیح
این نوع درب ها را پی دارد.
این عملیات در طول مدت ۱۰ماه و با سعی و تالش تیمی
و بررسی آخرین دستاوردهای کارخانه های کک سازی
در زمینه تمیزکننده هــای رام و درب و همچنین انجام
تغییراتمتناسببادربهایموجودتحققیافت.
از جمله اقدامات انجام شده می توان به  ۵۰درصد بهینه
سازی در عملکرد فرآیند و همچنین تغییرات در متریال
اشارهکردکههمهبهنوعیابداعیبودند.
به عبارت دیگر توانســتیم با اتکا به دانش فنی خودمان
و اســتفاده از تحقیقات روز دنیا به این مهم دست پیدا
کنیم ،بنده باور دارم برای کارکنان سختکوش ذوب آهن

اصفهاننمیتوانیموجودندارد.
مهدیقرقانیپور،فورمنمکانیک:
از آن جایی که طراحی سیســتم قبلی تمیز کننده ها
،کارایی الزم را برای تمیزکردن درب های فلکســیبل
نداشت طراحی و بهسازی جدیدی بر روی سیستم انجام
گرفت .با توجه به تمیزکاری درب ســلول ها در هر دو
سمت باتری که به طول  2500Mدر طول سه شیفت
کاری باید انجام می گرفت و با در نظر گرفتن شــرایط
باتری،آلودگی و حرارت مستقیم،تمیزکاری به صورت
دستی انجام می گرفت که نیاز بود مکانیزه شود.جهت
راه اندازی سیستم با شرکت های خارجی مذاکراتی انجام
شد که به علت تحریم ها نتیجه ای در برنداشت در این
راستا باری دیگر تالشگران کک سازی با تکیه بر دانش و
تجربه خودشان در راستای بومی سازی و فشردن حریم
تحریم ها،گامــی موثر برای راه انــدازی تمیزکننده ها
برداشتند تا نشان دهند ذوب آهنی های تالشگر با دست
خودشانمسیرخروجارزازکشوررابستند.
فیروزرضایی،تکنسینمکانیک:
اقدامات انجام شده در زمینه راه اندازی پروژه تمیز کننده
به دو بخش تقسیم می شــود .الف) قبل از تعویض درب

شهادت حضرت امام حســن مجتبی ( ع) سال  50ه .ق به
روایتی
حسن بن علی بن ابیطالب(ع) مشهور به امام حسن مجتبی (۵۰-۳ق)
دومین امام شیعیان که  ۱۰سال (۵۰-۴۰ق) امامت و والیت مسلمین
را به عهده داشت  .امام حسن بن علی نخســتین فرزند امام علی(ع) و
فاطمه زهرا(س) و نخستین نوه پیامبر(ص) اســت .بنابر گزارشهای
تاریخی ،نام «حسن» را پیامبر(ص) برای او برگزید و او را بسیار دوست
داشت .او هفت ســال از عمر خود را با پیامبر(ص) همراه بود و در بیعت
رضوان و ماجرای مباهله با مسیحیان نجران حضور داشت.
فضایل امام حسن(ع) در منابع شیعه و اهل ســنت آمده است .او یکی
از اصحاب کسا اســت که آیه تطهیر درباره آنان نازل شــد .امام پس از
ماجرای صلح در ســال  ۴۱قمری ،به مدینه بازگشت و تا پایان عمر در
آنجا ماند .او در مدینــه مرجعیت علمی را بر عهده داشــت و از جایگاه
اجتماعی باالیی برخوردار بود.
امام حسن مجتبی علیه السالم در  28صفر سال پنجاه هجری در سن
 47سالگی به دستور معاویه بن ابی سفیان و به دست جعده دختر اَشْ َع ِ
ث
بن قِیس مسموم شد و بر اثر همان زهر به شهادت رسید .
ِ
بزرگداشت سلمان فارسی یکی از اصحاب پیامبر(ص)
حدود دویست و شانزده یا ســیصد و شانزده ســال قبل از هجرت ،در
روستای «جی» (از روستاهای اصفهان) فرزندی به دنیا آمد ،که نامش را
«روزبه» گذاشتند و بعدها پیامبر اسالم(ص) او را «سلمان» نامید .پدر
ی اش
سلمان «بدخشــان کاهن» (روحانی زرتشتی) بود و کار همیشگ 
هیزم نهادن بر شعله آتش .با اینکه ســلمان در میان خاندان و محیطی
زرتشتی دیده به جهان گشود ،ولی هرگز در برابر آتش سر فرود نیاورد و
به خدای یکتا اعتقاد یافت .سلمان در دوران کودکی مادرش را از دست
داد و عم ه اش سرپرستی او را به عهده گرفت.
سلمان ،بعد از آنکه دریافت قرار است او را شش ماه با اعمال شاقه زندانی
ســازند و پس از آن اگر به آیین نیاکانش ایمان نیاورد اعدامش کنند ،با
همکاری عم ه اش گریخت و روانه بیابان شد .در بیابان کاروانی دید که
به سوی شام میرفت ،پس به مسافران پیوست و رهسپار سرزمینهای
ناشناخته گردید.
سرانجام ســلمان ،در همان آغاز هجرت گمشدهاش را یافت و در حالی
که برده یک یهودی بود ،در محضر رسول خدا(ص) مسلمان شد.
شهادت دومین شهید محراب آیت اهلل سید اسداهلل مدنی به
دست منافقان ()1360
آیت اهلل سید اسداهلل مدنی در سال  1293هجری شمسی در شهرستان
آذر شهر متولد شد .وی در جریان انقالب سال  42شمسی همپای مردم
بپاخاســته كشــورمان در نجف از امام تبعیت كرد ،و در انتشار تلگراف
آیت اهلل حكیم به همین مناســبت نقش بسزائی داشــت  .این مجاهد
نستوه که خدمات شــایان توجهی را به این دیار انجام داد،سرانجام در
بیستم شهریور  1360شمسی برابر دوازدهم ذیقعده  1401قمری در
 68سالگی پس از اقامه نماز در محراب نماز جمعه تبریز توسط منافقین
به شهادت رسید و پس از تشییعی با شکوه در تبریز و قم ،در حرم مطهر
حضرت معصومه (س) به خاک سپرده شد.
 21شهریور؛ روز سینما
بانى ورود نخســتین دوربین فیلمبردارى و نمایش فیلــم به ایران ،در
سال  1279شمســی برابر با  1900میالدی مظفرالدینشاه بوده است
و نخســتین فیلمبردار ایرانى نیز ابراهیمخان عکاسباشــى محسوب
مىشود.
در سال  1379در چهارمین جشن بزرگ ســینمای ایران و همزمان با
بزرگداشت صدمین سال ورود سینما به ایران بود که  21شهریور ماه به
عنوان «روز ملی سینما» شــناخته شد و هر سال جشن خانه سینما در
این روز برگزار می شود و  21شــهریور ماه به عنوان روزی نمادین وارد
تقویم شد.
برادران لومیر ،در دســامبر  ۱۸۹۵دســتگاهى را بــه راه انداختند که
سینماتوگراف نام داشــت .این دســتگاه پیچیده عکسهاى متحرک
را نشان مىداد .لومىیر با چرخاندن دســتک آن عکسهاى متحرک
را روى پردهاى ســفید به نمایش مىگذاشــتند .آنها پس از استقبال
پاریســىها از ســینماتوگراف ،نمایندگانــى به کشــورهاى مختلف
فرستادند تا مردم آن کشورها را با این دستگاه آشنا کنند.

خبر

راه اندازی تمیز کننده در کاهش میزان آالیندگی تا  ۹۰درصد موثر بود

هایفلکسیبل،تمیزکنندهرویماشینتخلیهمتناسببا
درب های موجود طراحی،ساخته و راه اندازی گردید،ب)
بعدازتعویضدربهاوجایگزینشدندربهایفلکسیبل
با توجه به تغییرات انجام شده طراحی تیغه ها بر اساس
درب های جدید انجام،نصب،مونتاژ و راه اندازی گردید.
با توجه به استهالک زیاد تجهیزات تمیزکننده حفظ و
نگهداری و آماده به کار بودن همیشگی آنها و همچنین
آمادهکردنقطعاتیدکیمطرحاستکهبندهوهمکارانم
این وظیفه را به عهده داریم .بنده به عنوان عضو کوچکی
از ذوب آهن بزرگ احساس غرور می کنم که توانستم در
حفظمحیطزیستوبهبودروندتولیدقدمبردارم.
حمیدعزیزی،فورمنبرق:
به علت تغییرات و اصالحات انجام شده بر روی سیستم
تمیز کننده درب و رام نیاز به اصالح و همســان سازی
سیســتم کنترل با طرح جدیــد بود که در این راســتا
اقداماتی انجام گرفته که عبارتنــد از  :اصالح برنامه پی
ال سی ماشین های در بازکن و تخلیه و ایجاد تغییرات
و اینترالک های مورد نیاز جهت فراهم ســازی امکان
کنترل سیستم به صورت دســتی و اتوماتیک،اصالح
برنامه تاچ پنل ماشــین های دربازکن و تخلیه و افزودن
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چنان بــرای دنیایت تالش کن که گویاهمیشــه زنــده ای ،و چنان برای
آخرتت تالش کن که گوئی فردا مرگت فرا می رسد( .الحیاة ،ج  ،5ص )66

اولین جلسه هیأت مدیره شرکت زغالسنگ البرز شرقی در منطقه معدنی تخت برگزار شد
است با جدیت بیشتر پیگیری شود.
وی به اتفاق هیات همــراه از کانکس ها و اتاق های
کارگری تونل  ۶بازدید نمود و دســتور بازسازی و
جایگزینی کانکس های این مجموعه را صادر کرد.
شــایان ذکر است در ســفر یک روزه مدیرعامل به
این منطقه معدنی در دیداری دوســتانه و چهره به
چهره کارگران تونل  5مشکالت خود را بیان کردند
و دستور پیگیری نیز از سوی مدیرعامل داده شد.

Repor t
حدیث هفته

شرکت های تابعه ذوب آهن اصفهان،برند مطرح در اقصی نقاط کشور هستند
اســت این مقوله در چارت ســازمانی شرکت ها به
صورتتخصصیلحاظشود.
مجید مکاری مدیر ایمنی،بهداشت و محیط زیست
ذوب آهن نیز در سخنانی به اهمیت رعایت مسائل
بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی پرداخت و گفت:
کار و تــاش در ایــن شرایط،ســختی های خاص
خودش را دارد اما با رعایت پروتکل های بهداشــتی
انشاا ...با کمترین آســیب فعالیت روزانه در شرکت
های جاری خواهد بود.
علیرضا امیری مدیر روابط عمومــی ذوب آهن نیز
گفت  :این مجموعه بــا امکاناتی نظیر انتشــارات
متنوع،حضور موثر در نمایشگاه ها و  ...آماده همکاری
با شرکت های تابعه است تا بتوانند دستاوردهای خود
را در زمینه های مختلف اطالع رسانی کنند.
در ابتدای این نشست حســن محمدی مدیرعامل
شرکت پویش معادن نیز در گزارشی دستاوردهای
ایــن شــرکت را در زمینه هــای اخــذ مجوزهای
معدنی،ماشــین آالت،تولید ریل ، R18آرک معدن
و ...ارائه کرد.
شایان ذکر است در این نشست مدیران عامل شرکت
های تابعه ذوب آهن نیز به بیان دیدگاهها و چالش
های مجموعه مدیریتی خود پرداختند و راهکارهای
اثربخش از سوی مسئولین حاضر در جلسه نیز ارائه
شد.

گزارش

نشریهداخلی

تغییر در هیات مدیره شرکت
تارابگین ذوب آهن اصفهان

فلوچارت توالی مراحل تمیــزکاری در صفحات مربوط
به فرمان تمیز کننده این ماشین ها،استفاده از سیستم
حفاظت به روز و بسیار دقیق بر روی مدار کنترل محرک
تیغه های تمیــز کننده با توجه به افزایش حساســیت
تیغه ها پس از انجــام تغییر طرح و نصب،ســربندی و
تست شــیرهای فرمان هیدرولیک،سنسورها ولیمیت
سوییچهایکنترلمحدودهحرکتیتمیزکنندهها.
ایماننصرالهی،مهندستعمیراتمکانیک:
جهت بازسازی و راه اندازی تمیزکننده ها،تصمیم بر این
شد یک گروه بر روی تمیزکننده های درب ماشین ها و
گروه دیگر بر روی تمیز کننده های رام سلول ها متمرکز
شوند .پس از ســاخت ،مونتاژ و تأیید نهایی بهره بردار،
برنامه نویسی  PLCنصب سنســورها و لیمیت سوئیچ
ها توســط نفرات گروه برق انجام و راه اندازی آزمایشی
صورت گرفت .پــس از دریافت بازخورد مثبت همزمان
گروه سومی برای نگهداری و تعمیرات مکانیزم ها در نظر
گرفته شد که این طرح بدون وقفه و مشکل به کار خود
ادامه دهد .تالشگران ذوب آهن اصفهان که با صرف فعل
خواستن از سد تحریم عبور کردند و برگ زرین دیگری
درافتخاراتذوبآهنثبتکردند،شایستهتقدیرند.

با توجه به استهالک
زیاد تجهیزات
تمیزکننده حفظ و
نگهداری و آماده به
کار بودن همیشگی
آنها و همچنین آماده
کردن قطعات یدکی
مطرح است

آیین معارفه عضــو جدید هیات مدیره شــرکت تارابگیــن با حضور
مرتضی یزدخواســتی عضو هیات مدیــره،روح ا ...فاضــل پور مدیر
راهبری شــرکت ها ،امور مجامع و ســهام،جالل ابوترابی مدیرعامل
شرکت تارابگین ،مهدی احمدپور مدیر حراست و جمعی از مسئولین
این شرکت برگزار شد.
مرتضی یزد خواســتی عضو هیات مدیره ذوب آهــن اصفهان ضمن
تشــکر از بابک بیگی،انتصــاب مجید صالحــی را تبریــک گفت و
دستاوردهای بدســت آمده شامل ســودآوری قابل تحسین،افزایش
زمینه تولید محصوالت و حضور در بازارهای ســطح کشور را شایسته
تقدیر دانست.
جالل ابوترابی مدیرعامل شرکت تارابگین نیز به ارائه گزارش عملکرد
شش ماهه اول ســال مالی منتهی به آذر ماه  1400پرداخت و ضمن
مقایســه عملکرد این دوره نسبت به مدت مشابه ســال قبل افزود  :با
وجود مشــکالت متعدد مانند کمبود آب و شیوع گســترده بیماری
کرونا ،سود این شرکت رشد قابل توجهی داشــت که این مهم نشان
از همت و تالش پرســنل و حمایت های همه جانبه اعضا هیات مدیره
شرکت تارابگین و مسولین ذوب آهن اصفهان است.
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ذوب آهن با واکسیناسیون کارکنان ،دو مقوله سالمت و تولید را در کنار یکدیگر دارد
محمد عباسی جاراله
 1365/06/18ذوب اهن

مهدی میرزاقائی علی
 1358/06/19كردستان

حسن محمدی فالورجانی
حسین 1365/06/13آبادان

خبر
آسمانی

با حمایت ذوب آهن اصفهان

تیم فوتسال امید ورزش روستایی
شهرستان لنجان نایب قهرمان استان
اصفهان شد

با توجه به موفقیت تیم هیئت ورزش روستایی شهرستان لنجان در کسب عنوان
نایب قهرمانی و صعود به زیرگروه کشــور ،طی مراسمی با حضور حجت االسالم
و المســلمین باقریان امام جمعه زرین شــهر ،محمودی عضو شــورای اسالمی
زرین شهر و دیگر مسئولین از اعضای کادر این تیم تقدیرشد .
در این مراسم حجت االسالم باقریان ضمن تقدیر و تشــکر از تالش های انجام
شده توســط حامیان ،مربیان و ورزشکارانی که وقت خودشــان را وقف ورزش و
توسعه ورزشی نموده اند اظهار داشت  :ورزش باعث سازندگی جوانان و پرهیز از
آسیب ها و بالهای اجتماعی میشود.
وی با اشــاره به فرمایشــات امام راحل و مقام معظم رهبری که فرمودند من از
جوانان تحصیــل ،تذهیب و ورزش مــی خواهم ،افــزود  :حمایــت از ورزش،
یک خدمت بــزرگ به جامعــه می باشــد و انشــاءاهلل فعالیت های ورزشــی
تبدیل به یــک فرهنگ در جامعه شــود تــا همــگان از بــرکات آن بهره مند
شوند.
شــایان ذکر اســت که برای اولین بــار در ســطح فوتبال شهرســتان لنجان
تیمی به مســابقات کشــوری راه پیدا می کند .غالمرضا عابــدی رئیس هیئت
ورزشــی روســتایی لنجان ضمن تقدیر و تشــکر از مســاعدت های شــرکت
ذوب آهن و باشــگاه فرهنگــی ورزشــی ذوب آهــن در راه دســتیابی به این
مقــام ارزشــمند از مســئولین شــرکت ذوب آهن خواســت جهــت حضور
این تیــم در رقابت های کشــوری مثــل گذاشــته حمایتهای خــود را ادامه
دهند.

نشست صمیمی نمایندگان باشگاه
ذوب آهن اصفهان وآکادمی ورزشی
بلگراد

مسئولین شــبکه بهداشت و درمان اســتان اصفهان و
شهرســتان لنجان ،چهارشنبه هفدهم شــهریورماه با
حضور در ذوب آهن اصفهان از واکسیناســیون پرسنل
و روند انجام کار بازدید و در ادامه با معاون پشــتیبانی و
خدمات اجتماعی و تنی چند از مسئولین شرکت دیدار
وگفتگوکردند.
مهدیبهرامیمعاونپشتیبانیوخدماتاجتماعیذوب
آهن ضمن تقدیر و تشکر از زحمات شبانه روزی مدافعان
جبهه سالمت در این دیدار گفت :از آنجاییکه کارکنان
شرکت بزرگترین سرمایه و دارایی هر سازمانی می باشد،
برنامه ریزی و تالش برای حفظ سالمت این سرمایه ها در
اولویت برنامه های شرکت قرار داشته که واکسیناسیون
سراسری کارکنان در مقابل بیماری کرونا با همین هدف
آغاز گردیده است .در این برنامه با همکاری خوب شبکه
بهداشت از سبد واکسن موجود در کشور طی یک برنامه
زمانبندی به شرکت واکسن تخصیص می یابد که ان شاء
ا ...پوشش کامل را خواهیم داشت.
وی افزود :شرکت ذوب آهن از ابتدای شیوع این بیماری
عالوه بر توجه به سالمت کارکنان خود در مشارکت در
برنامه های پیشــگیری و مقابله با کرونا در شهرستان و
استان مشارکت فعال و گســترده داشته است که عالوه
بر خدمت رسانی تمام عیار بیمارستان شهید مطهری،
ایجاد و پشتیبانی مرکز واکسیناسیون فوالد شهر نیز از
دیگراقداماتموثرمیباشد..
معاونپشتیبانیوخدماتاجتماعیتصریحکرد:درکنار
واکسیناسیون پرسنل ذوب آهن،امکاناتی فراهم شد تا
شاغلین در شرکت های تابعه و پیمانکاری هم بتوانند از
این امکان بهره مند شــوند .چرا که عالوه بر نگاه برابر در

موضوع ســامت ،چرخه
تولید کارخانه یک فرایند
پیوسته است و اگر بخشی
با مشکل مواجه شود کل
خط تولید آسیب می بیند،
بنابراین واکسیناســیون
همگانــی و در کنــار آن
رعایــت پروتــکل های
بهداشتی از اهمیت بسیار
زیادیبرخورداراست.
علــی وحدتــی ،مدیــر
شبکه بهداشــت و درمان
شهرســتان لنجان نیز با
اشــاره به اینکه همکاری و تعامل بسیار سازنده ای بین
مجموعه بهداشت و درمان شهرستان،استان و ذوب آهن
اصفهان در حوزه ســامت وجود دارد،گفت :با توجه به
اهمیت واکسیناسیون قشرهای مختلف جامعه بر اساس
رده بندی وزارت بهداشت،مرکز تجمیع واکسیناسیون
پرسنل ذوب آهن اصفهان ،در محلکاربرنامه ریزی شد.
وی تصریح کرد  :ذوب آهن برای واکسیناسیون پرسنل
در محل کار فضای مناسبی فراهم کرده تا دو مقوله تولید
وسالمتپرسنلدرکناریکدیگررعایتشود.
مجید مکاری مدیر ایمنی،بهداشــت و محیط زیست
شرکت نیز گفت  :بر اســاس برنامه ریزی های صورت
گرفته و به منظور جلوگیری از ازدحام پرسنل در محل
تزریق واکسن ،اطالع رسانی از طریق ابزارهای مختلف
ارتباطیشرکتانجامگرفت.
وی افزود  :تجهیزات و امکانات الزم بــرای نگهداری از

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 ســامتی و موفقیت در تمام مراحل
زندگیداریم.اسامیایننینیکوچولوهاوپدر
گرامیشانبهشرحذیلاست:

محموله های واکسن دریافتی آماده شده است و با توجه
به حساســیت موضوع این فرایند همچنان نیز در حال
ارتقاء است تا از این طریق تالشگران ذوب آهنی بتوانند
در محیطی ایمــن و با رعایت پروتکل های بهداشــتی
فعالیتداشتهباشند.
اســماعیل اختر کارشــناس مســئول ایمن ســازی
دانشگاه علوم پزشکی اســتان اصفهان نیز اضافه کرد :
واکسیناسیون قشــرهای مختلف جامعه بر اساس رده
بندی وزارت بهداشــت در حال انجام است اما استفاده
از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی ،مکمل این موضوع
استتابتوانیمبهایمنیباالتریبرسیم.
وی افزود  :واکسیناسیون در محیط کار به ویژه در صنایع
از اهمیت بســیار باالیی برخوردار است زیرا غیبت های
کاری ناشی از ابتال را کاهش داده و روند تولید حفظ می
شود،بنابراین نیاز است پرسنل برای تزریق واکسن های
موجودمراجعهکنند.

برای دومین بار

تعاونی مصرف کارکنان ذوب آهن اصفهان  ،تعاونی برتر ملی شد

مراســم تقدیر از تعاونی های برتر ملی ســه شنبه ۱۶
شهریور ۱۴۰۰باحضورحجتاهللعبدالملکیوزیرتعاون،
کارورفاهاجتماعی درسالنتالشوزارتکاربرگزارشد.
در این مراسم که اســتاندار و مدیر کل تعاون ،کارو رفاه
اجتماعی اســتان اصفهان نیز حضور داشتند  ،تعاونی
مصرفکارکنانذوبآهناصفهانبرایدومینبار،عنوان
تعاونیبرترملیراکسبنمود.
تعاونی مصرف ذوب آهن اصفهان جزء قدیمی ترین و در
عین حال با سابقه ترین تعاونی های مصرف در ایران در

شاخه خدمت به جامعه کارگری
و کارمندی به شمار می رود .این
مجموعهفعالیتهایدیگرینیز
در بخش های پشتیبانی از تولید
در قالب پروژه های گوناگون دارد
که بازخورد خوبی افکارعمومی
داشتهاست.
امین قنبری با این اشاره به این به
موضوع در گفتگو با خبرنگار ما
اظهار داشــت  :در محیط کسب
و کار امــروزی ،افزایش هزینه ها
و پیچیدگــی هــای موجود در
پروژه ها از یک سو و افزایش عدم
قطعیت و ریسک های موجود از سوی دیگر سبب شده،
اینمجموعهبهمنظورکاهشخطرپذیریوانحرافپروژه
از اهداف تعیین شده ،مدیریت ریسک را در برنامه ریزی و
کنترلپروژهها،سرلوحهفعالیتهاقراردهد.
وی افزود  :لذا تعاونی مصرف بر همین اساس از استاندارد
های بین المللی در مباحث پروژه ای خود در شاخه های
مختلف پشتیبانی از تولید مانند تنوع باالی فعالیت های
پیمانکاری تحت مدیریت های متفــاوت ،تدوین برنامه

بر بال لک لک ها

ریزی جامع در روابط با ذینفعان و نیز تنوع اقالم مورد نیاز
و تامین آنها در محیط کسب و کار ذوب آهن با رویکردی
یکپارچه و منسجم به مقوله ارزیابی ریسک و مدیریت آن
هموارهتوجهویژهداشتهاست.
مدیرعامل شرکت تعاونی مصرف ادامه داد  :این اقدامات
و همچنین دریافت اســتانداردهای بین المللی نظیر
سیســتم مدیریت پروژه ها  ،ISO 21500سیســتم
رضایتمنــدی مشــتریان  ،ISO 10004سیســتم
رسیدگی به شــکایات مشــتریان  ،ISO 1002خلق
ثروت و سود آوری و اشــتغال زایی سبب شده شرکت
تعاونی مصــرف نماد تعاونی برتــر را دریافت کند تا در
عمل به ســهامداران و مشتریان خود نشــان دهد که
همواره در محیط مطمئن و بــا رعایت اخالق حرفه ای
آماده خدمتگذاری است.همچنین اخذ این گواهینامه
ها در زمینه های سیستم مدیریت پروژه ،رضایتمندی
مشــتریان و در نهایت سیستم رســیدگی به شکایات
مشتریان قابل استفاده است .قنبری گفت  :به کارگیری
این استانداردها سبب پیشرفت عملیات اجرایی پروژه ها
در سطح کارخانه شده و همچنین کمک قابل توجه ای
به پیمانکار و کارفرما برای پویایی بیشتر و کسب رضایت
سهامدارانومشتریاناست.

نام و نام خانوادگی شاغل

محل كار

نام فرزند

تاریخ تولد

سعیدشیاسی

تولید و توزیع برق

آرمان

1400/05/19

حبیب اله کرمی

تولید و توزیع برق

علی

1400/05/06

حمزه علی الوندی

کک سازی

یاسمن

1400/05/27

امید عشوری

کک سازی

آرمان

1400/05/27

امین اله براتی

اتوماسیون

امیرحسین

1400/05/31

امیرحسینادیبی

انرژی

سانیار

1400/05/27

فرامرزمیرزایی

نت

سامیار

1400/05/23

علی موذنی

کوره بلند

رادمهر

1400/05/26

مهدیاسحقیان

کوره بلند

ویهان

1400/05/29

مجید ایزدی

نورد

شهریار

1400/05/12

صادق قادری

نورد

آبتین

1400/06/06

صادق قادری

نورد

محمد آرین

1400/06/06

سازی
بومی
آسمانی
بومی سازی های ذوب آهن اصفهان

بومی سازی دستگاه سرند ،ارابه و
فیدر ارتعاشی

فرمانده سپاه ناحیه لنجان:

ساخت مسکن برای نیازمندان ،یک کار ارزشمندجهادی و انسانی است

نشســت تعاملی با حضور جمعی از معاونین ومدیران باشــگاه ذوب آهن شنبه
 ۱۳شهریورماه و به دعوت آکادمی ورزشــی بلگراد در محل کمیته ملی المپیک
برگزار گردید.
در این نشست  ،طرفین پیرامون تاریخچه و امکانات دو آکادمی و پتانسیل های
موجود در آکادمی های طرفین،برای تبادل دانش  ،بازیکن  ،مربیان و اســتفاده
بهینه از امکانات موجود و همچنین همکاری هــای دو جانبه بحث و تبادل نظر
نمودند .تبادل بازیکن در رده های پایه و توســعه رشته های ورزشی مشترک در
باشگاه ذوب اهن اصفهان و آکادمی صربستان نیز یکی از محورهای اصلی جلسه
مذکور بود.
در این جلســه پرفســور لوکمان پدر ورزش صربســتان و بنیان گذار آکادمی
ملی ورزش بلگــراد ضمن ابراز خوشــحالی از ارتباط با باشــگاهی با پیشــینه
بزرگ و امکاناتی همچون باشــگاه ذوب آهن در ارتباط با گســترش و استحکام
بیشترروابط فی مابین اظهار امیدواری نمود.
در این جلسه پروفســور یاســنیچ مدیر فنی مرکز بلگراد،مدیر آموزشو مدیر
اســتعدادیابی آکادمی مذکور به همراه پورکیان رابط بین آکادمی بلگراد و ایران
نیز حضور داشتند.
علی احسانی معاون فنی ورزشــی باشــگاه ذوب آهن که به همراه نواب شوقی
مدیر اکادمی ذوب آهن و هیاتی از باشگاه ذوب آهن در این جلسه حضور داشتند
ضمن بیان تاریخچه مختصری از باشــگاه تجربیات فنی و ورزشی و رشتههای
فعال در باشــگاه ذوب آهن ،پیرامون ارتباطات هرچه بیشــتر این دو آکادمی در
آینده اظهار آمادگی کامل نمود

تسلیت
خانواده های داغدار مرحومین :سید فضل ا ...صفوی،
محمد حسین اعرابی ،عبدالحمید نورانی

ســرهنگ محمدی فرمانده ســپاه ناحیه لنجان به
اتفاق ســرهنگ مختاری فرمانده بســیج ذوب آهن
اصفهــان در بازدیــد از مراحل ســاخت چند واحد
مســکونی جهت نیازمندان ،ضمن قدر دانی از گروه
جهادی حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان ذوب
آهن گفت :ساخت مســکن برای نیازمندان و انجام
فعالیت های فرهنگی در مناطق محــروم و نیازمند
 ،یک کار ارزشمند خداپســندانه و جهادی است که
خوشــبختانه به همت گروه های جهــادی با جدیت
دنبال می شود.

شایان ذکر است که هم اکنون به
همت گروه های جهادی شــهید
تندگویــان ذوب آهــن اصفهان
و شــهید جواد محمــدی ناحیه
امــام رضا(ع) اصفهــان ،تعمیر و
بازســازی یک باب مدرسه "چم
یوســفعلی" و ســاخت دوبــاب
منزل مســکونی در روســتاهای
چم نور و چم طاق از توابع بخش
باغبهادران در حال انجام است.

شبکه شوفاژ کارخانه برای فصول سرد سال سرویس شد
تعمیرات اساسی ســالیانه شبکه
شــوفاژ کارخانه به همت مدیریت
انرژی و بهینه ســازی ســوخت و
با همــکاری بخش هــای مختلف
انجام گرفت.
ســید حمید حســینی سرپرست
سیســتم های حرارتی و برودتی
کارخانــه بااعــام ایــن خبــر
گفت:شــبکه شــوفاژ کارخانه از
تاریخ  1400/6/2به مدت  10روز
با  5000هزار نفر ســاعت تعمیر و
جهت استفاده پرســنل در فصول
تسلیت

همکاران گرامی آقایان:
مصطفی عباسی فر ،اصغر عقیلی ،علی عقیلی ،محسن عطائی
زاده ،مجید عطائــی زاده ،قربانعلی عطائی ،خدارحم نام
خاصی ،شهرام عادل جو ،ســعید رحیمی ،حامد سورانی،
امامقلی ضیائی ،علی رنجبر ،بهزاد کیخســروی ،حسین
مومنی ،رحمت بذرافشان ،اکبر جهانبخش ،شهاب نیک خوی

با نهایت تاسف و تالم فراوان مصیبت وارده را به شما خانواده
های محترم تسلیت عرض نموده واز خداوند متعال برای آن
مرحومین علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان سالمتی و
طول عمر خواستاریم .

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

روابط عمومی شرکت

روابط عمومی شركت

سرد سال آماده بهر برداری گردید.
وی در ادامه از همــکاری مدیریت های تولید و
توزیع برق  ،مدیریت راهبری ماشین آالت و نت
مکانیک و  HSEو همچنین شــرکت مهندسی
و پویش ســاخت پویــش ســاخت در اجرای
تعمیرات ،تشکر و قدردانی کرد.
اقدامــات انجام گرفتــه عبارتند از  :ســرویس
 17عــدد تانــک  12000لیتــری تامین آب
گرم،ســرویس تعداد  400عدد والوهای شبکه
در سایزهای متفاوت،تعویض لوله های فرسوده
در سایزهای متفاوت و عایق کاری کلیه خطوط
آسیب دیده .

موارد کاربرد :سرند ارتعاشــی با مرتعش کردن مواد و حرکت دادن آنها با توجه به
قطر و اندازه دانه ها ،مواد ورودی را دانه بندی کــرده و مواد را در خروجی بصورت
طبقه بندی شده منتقل می نماید و فیدر ارتعاشی کار انتقال و تخلیه یکنواخت و
بی وقفه مواد را از دستگاه قبلی به تجهیز بعدی برعهده دارد.
شرکت سازنده طرح :ذوب آهن اصفهان ،شــرکت مهندسی و پویش ساخت ذوب
آهن
محل نصب و بهره برداری :کوره بلند
حوزه استانی :اصفهان
تاریخ شروع تولید *** 96 :تاریخ پایان تولید96 :
آثار اقتصادی:قطع وابستگی به خارج از کشور و صرفه جویی ارزی بسیار باال
ظرفیت تولید ساالنه :بر اساس نیاز
ابعاد :طول  1900میلی متر عرض میلی متر 160

پویش
آسمانی

پویش#هرخانه-یک-هیات

تشکر و سپاس
از كلیــه همكاران و دوســتان گرامی كه در مصیبــت وارده به
اینجانبان ضمن ابراز همدردی ،موجب تســلی خاطر بازماندگان
را فراهــم نمودند ،صمیمانــه قدردانی نموده ،امید اســت در
شادیهایتان جبران نماییم.
اکبر بهادرام ،حجت اله حیدری ،علیرضا رضایی ،جالل امینی،
حمید بهرامی ،محمد مختاری ،رسول حیدری ،ایمان اعرابی،
سعید اعرابی ،محمدصادق حالج پور ،علی اکبر آزادیخواه،
امیرحسین متین خواه ،بهمن خلیلیان ،اسماعیل شریفی
زاد ،حمید مهرابی ،محمدعلی رحیمی ،مصطفی جعفری،
اصغرابراهیمی ،ایرج نصریان ،پریسا ترکیان

ضمن عرض تســلیت به مناسبت فرا رســیدن ایام ســوگواری ماه صفر ،به اطالع
می رساند:
در پی توزیع  ۵هزار کتیبه مربوط به این ایام  ،در بین کارکنان شرکت  ،می توانید
با عکاسی و فیلمبرداری از محل نصب این کتیبه ها و سایر تصاویر مربوط به پویش
#هرخانه-یک-هیات و ارسال به شماره  ۰۹۳۸۸۷۱۶۲۵۶در پیام رسان واتساپ
تا تاریخ  5مهرماه ( اربعین حسینی ) در مسابقه مربوطه شرکت نمایید.به آثار برتر
رسیده  ،جوایزی اهداء می گردد .
روابط عمومی شرکت

