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دفاع مقدس در کالم
رهبر معظم انقالب
(مدظله العالی)

افزایشظرفیتتولیدریلذوبآهناصفهانبا
نصب دستگاه اره و دریل جدید
پروژه احداث یکدســتگاه اره و دریل جهت افزایش ظرفیت تولید ریل در کارگاه
نورد  ،650وارد فاز نصب گردید .عباس کشتکار مجری پروژه با اعالم تکمیل عملیات
ساخت تجهیز فوق توسط یکی از برترین شرکتهای اروپایی ،شروع عملیات نصب
را از تاریخ 20شهریورماه جاری اعالم نمود.
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@atashkar
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وزیر راه و شهرسازی:
* جنگ به وســیله مردم اداره شــد .هم ارتش و هم
ســپاه پاســداران انقالب اســامی و هــم نیروهای
گوناگون ،متکــی به مردم بودند؛ بــه ایمان مردم ،به
عشق مردم و به صفای مردم.
* جنگ هشــت ســاله ،ما را قویتر کرد .اگر جنگ
هشت ســاله نبود ،این سرداران شــجاع ،این مردان
برجسته نشان داده نمی شدند ،در بین ملت بروز نمی
عظیم مخلصانه مردم مجال بروز و
کردند .این حرکت
ِ
ظهور پیدا نمی کرد.
* هشت سال دفاع مقدس ما صرفاً یک امتداد زمانی
گنجینه عظیمی

برهه زمانــی نیســت،
و فقــط یک 
اســت که تا مدت های طوالنی ملت ما مــی تواند از
آن استفاده کند ،آن را استخراج کند و مصرف کند و
سرمایهگذاری کند.
* این هشت سال ،مظهری از برترین صفاتی است که
یک جامعه می تواند به آن ها ببالد و از جوانان خودش
انتظار داشته باشد .یعنی دفاع مقدس مظهر حماسه
اســت ،مظهر معنویت و دینداری است ،مظهر آرمان
خواهی اســت ،مظهر ایثار و از خودگذشتگی است،
مظهر ایســتادگی و پایداری و مقاومت است ،مظهر
تدبیر و حکمت است.
* تحقیقاً پرمشتریترین آثار هنری بعد از انقالب در
زمینههای مختلف ،آن آثار هنری است که مربوط به
دفاع مقدس بود؛ چه در زمینه فیلم و ســینما ،چه در
زمینه کتاب ،خاطره ،داستان.
* همه باید بدانند کــه در دوران دفــاع مقدس چه
معجزات عظیمــی از حضــور مؤمنانــه و پر تالش
نیروهای بسیجی در صحنههای جنگ اتفاق افتاد.
* دوران دفــاع مقــدس بــرای ملت مــا ظرفیت و
موقعیتی بــود که این ملــت بتواند اعمــاق جوهر ه
خودش را در ابعاد مختلف نشان دهد و نشان داد.
* جنگ هشــت ســاله ،این ملت را آبدیده ،شجاع و
متکی به نفس کرد .نام این ملــت را بلند کرد .خیلی
از ملت های مسلمان دنیا به خاطر جنگ و عقاید شما
توجه و گرایش پیدا کردهاند.
ملّتّ ،

ذوب آهن اصفهان یاری رسان
دولت در تامین مسکن است
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02

گاز مورد نیاز نیروگاه های
ذوب آهن از فرایند تولید
تأمین می شود
02

رویداد
مهرداد توالییان خبر داد:

رشد 10درصدی تولید
ذوب آهن اصفهان
02

گزارش

تعمیرات اساسی آگلوماشین
شماره یک شرکت
با موفقیت انجام شد
03

ایثار ذوب آهنی ها در دفاع مقدس ،دستاورد
همیشگی این مجتمع عظیم صنعتی

ذوب آهن اصفهان یاری رسان دولت در تامین مسکن است

کارشناســان و مســئوالن غرفه در جریان آخرین
تحوالت و دستاوردهای تولیدی ذوب آهن اصفهان
از جمله ریل راه آهن قرار گرفت.
وزیر راه و شهرسازی ،ذوب آهن اصفهان و محصوالت
آن را یاری رســان دولــت در تامین مســکن برای
هموطنان برشــمرد و ضمن آگاهی از انواع تولیدات
و مشــکالت و محدودیت های تولیــدی ذوب آهن
اصفهان بــر رفع مشــکالت تامین مــواد اولیه این

شرکت تاکید کرد.
محمود محمود زاده ،معاون مســکن و
ســاختمان وزارت راه و شهر سازی نیز
ضمن بازدید از غرفه ذوب آهن اصفهان
در گفتگو با خبرنگار آتشکار با قدردانی
از زحمات کارکنــان ذوب آهن اصفهان
در تولید و تامین نیازهای اولیه مسکن
در کشــور به پروژه ساخت هر سال یک
میلیون مسکن در کشــور اشاره کرد و
افزود :وزارت راه و شهرســازی آمادگی
دارد که با پیــش خرید تولیــدات ،در
تامین مالی این شرکت همکاری نماید.
وی گفت :وزارت راه و شــهر سازی در
صدد است که با هماهنگی دیگر سازمان
های مرتبط به کاهش قیمت تمام شده
تولیدات ذوب آهن اصفهان کمک کند
تا از ایــن طریق هم این شــرکت و هم
مصرف کنندگان منتفع شوند.
گفتنی است؛ بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی
ساختمان تا  ۲۵شــهریور ماه دایر بود و با استقبال و
حضور فعال شرکت های داخلی و خارجی به منظور
ارائه آخرین دســتاوردها و فــن آوری های صنعت
ســاختمان جهان و تعامالت بازرگانی و تبادل نظر
صاحب نظران قرار گرفت.

وزارت راه و
شهرسازی آمادگی
دارد که با پیش خرید
تولیدات ،در تامین
مالی این شرکت
همکارینماید

به کار تعدادی از همکاران که ســال هــای قبل بنا به
دالیلی اخراج و یا قطع همــکاری گردیده اند ،برگزاری
جلســات متعدد با مدیر امور اداری در خصوص تعامل
بیشتر به منظور عدم خاتمه پیمان پرسنل غایب تا زمان
تصمیم گیری در کمیته انضباط کار ،بررســی و تدوین
آئین نامه جدید انضباط کار بــا همکاری مدیریت های
ذیربط و هماهنگی جهت ارســال به اداره تعاون ،کار و
امور اجتماعی جهت تصویــب آن ،پیگیری طراحی نرم
افزار جامع درخواســت ها ،مدیریت جلسات و مصوبات
کمیته انضبــاط کار و پیگیری اخذ مجــوز های الزم
جهت بهســازی مکان فعلی کمیته انضبــاط کار را از
جمله اقداماتی است که در این کمیته درحال پیگیری
و اجرا می باشد .
کریمی دبیر کمیتــه انضباط با بیان ایــن که وظایف
نمایندگان کارگری در کمیته انضباط کار صرفا مربوط
به آن حوزه و رســیدگی به تخلفات مطروحه در کمیته
می باشد ،گفت :مسائل مربوط به سایر حوزه ها از جمله
کمیته طبقه بندی مشــاغل امری کامال تخصصی و از
کمیته انضباط کار جدا می باشــد ،هیچگونه دخالت و
یا اظهار نظری درآن صــورت نمی گیرد و پیگیری کلیه
مســائل مرتبط در هر حوزه توسط نمایندگان منتخب
در آن حوزه به عمل می آید.

وی افـــــــزود:
هــدف و اولویت
اصلی نمایندگان
کارگــری کمیته
انضبـــــاط کار
حمایــت از کلیه
پرسنــل شاغل
در شـــرکت می
باشــد  ،در برخی
از موارد مجازات شــخص متخلف در راســتای حمایت
از سایر پرسنل است و چه بســا عدم مجازات شخص به
دلیل ســهل انگاری ،عدم انجام و ظیفه و  ...در کمیته
انضباط کار منتهی به ورود خســارت به سایر کارکنان
شرکت می باشد که وظایف خود را به نحو احسن انجام
می دهند.
در پایان نماینــدگان کارگــری کمیته انضبــاط کار
از همــکاری علیرضــا رضوانیــان رئیــس کمیتــه
انضبــاط کار ،ابراهیم علیخانی و محســن شــیرازی
نماینــدگان مدیرعامــل بــه جهــت ایجــاد فضای
احتــرام و رســیدگی عادالنــه بــه پرونده پرســنلی
کــه در کمیته حاضــر می گردنــد تشــکر و قدردانی
نمودند.

دفاع مقدس ،لوح رشادت شیرمردان و زنان این مرز
و بوم و تابلوی افتخارات ملت ایران است  .به راستی
که دوران دفاع مقدس در ادامه حماســه عاشــورا
است و شهدای دوران دفاع مقدس به تأسی از واقعه
عاشورابهدفاعوحماسهآفرینیپرداختند.
بی شک یکی از صفحات ماندگار و پر افتخار کتاب
افتخارات نیم قرنی ذوب آهن اصفهان ،رشــادت
و همکاری در ایــن دفاع جانانه اســت .ذوب آهن
اصفهان و تالشــگران آن با ایثار عجین هســتند،
بلندهمتانی که ذوب آهن را ســاختند و از تجربه
آن در پیشبرد انقالب اســامی و حماسه آفرینی
سال های دفاع مقدس ،جانبازانه و ایثارگرانه بهره گرفتند و با از
خودگذشتگی در همه جبهه های دفاع مقدس نقشی ماندگار از
خوددرحافظهتاریخیملتایرانبرجاینهادند.
ذوب آهنی ها که رزمندگان چهار دهه پیش بودند در سال های
دهه شصت و رفتن کارشناسان خارجی از ایران عالوه بر حفظ
تولید در شرایط ســخت آن روزگار و بمباران کارخانه و شهادت
تنی چند از همکاران خود ،قطعات مورد نیاز دفاع مقدس را هم
ساختند .ساخت شعله پوش توپ و تانک ،ابزارها ،ادوات ،سنگر و
پل تنها بخشی از کارهای عظیمی است که ذوب آهنی ها در آن
دوران انجام دادند .
در همان زمان بسیاری از ذوب آهنی ها نیز در خط مقدم جبهه

های غرب و جنوب کشــور با ایثار جانشان به شهادت رسیدند،
برخی به اسارت رفتند ،دیگرانی مجروح شدند و تا پایان عمرشان
سختی و رنج را به جان خریدند تا اســام ،ایران و دستاوردهای
انقالب اسالمی بر جای بماند  .تقدیم  287شهید سرافراز ذوب
آهنیسرآمداینافتخاراتاست.
فرا رسیدن هفته دفاع مقدس که نمودار مجموعه ای از برجسته
ترین افتخارات ملت ایران در دفاع از مرزهای میهن اســامی و
جان فشانی دالورانه در پای پرچم برافراشته اسالم و قرآن است
را تبریک عرض نموده و از خداوند متعال توفیق ادامه راه شهیدان
جنگتحمیلیرا برایخودوهمگانمسألتمیکنم.
منصوریزدیزاده
مدیرعاملذوبآهناصفهان

مناقصه
شرکت پویش معادن ذوب آهن اصفهان به شناسه ملی  14004274080در نظر دارد از طریق مناقصه
عمومینسبتبهخریدتجهیزاتموردنیاز Serverو Storageمرکزدادهخوداقدامنماید.
متقاضیانــی کــه توانمنــدی تأمیــن موضــوع مناقصــه را دارند به وب ســایت شــرکت بــه آدرس
 www.pmzaco.comقسمت مناقصه ها مراجعه نمایند.
شرکت پویش معادن ذوب آهن اصفهان

گزارش اقدامات صورت گرفته در کمیته انضباط کار شرکت
وحیـــد رحمتی
نایــــب رئـیس
کمیتـــه انضباط
کار ،کارشنـــاس
امـور حقـوقی و
وکیـــل پایه یک
دادگستـــری و
یوســـف کریمی
دبیــــر کمیتــه
انضباط کار و سرپرســت حفاظت پرسنلی پشتیبانی و
توسعه مدیریت حراست ،نمایندگان کارگری درکمیته
انضباط کارشــرکت ،فعالیت های شــش ماهه ســال
 1400این کمیته را تشریح کردند.
رحمتی با اشاره به تاکید و سفارش مدیرعامل شرکت
در بــه کارگیری رافت اســامی و داشــتن جدیت در
خصوص بررســی تخلفات و صدور آراء ،گفت :از ابتدای
ســال تعداد  64پرونده مورد بررسی قرار گرفت و بیش
از  10پرونده ارجاعی که مجازات تخلف آن ها بر اساس
آئین نامه اخراج تعیین شــده بود با اعمــال تخفیف به
مجازات سبک تر تبدیل گردید.
وی افزود :پیگیری و اخذ نظر مساعد مدیرعامل شرکت
جهت اخــذ مصوبه از هیأت مدیره به منظور بازگشــت

برای تحقق ساخت یک
میلیون مسکن در سال توسط
دولت ،تالش خواهیم کرد
رویداد

وزیر راه و شهرسازی:

بیســت و یکمین نمایشــگاه بین المللــی صنعت
ســاختمان با حضور رســتم قاســمی وزیــر راه و
شهرســازی و مشــارکت ذوب آهــن اصفهــان و
شــرکت های داخلــی و خارجی ۲۲ ،شــهریورماه
در محل نمایشــگاه بیــن المللی تهران گشــایش
یافت.
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی از غرفه ذوب آهن
اصفهان در این نمایشگاه بازدید نمود و با توضیحات

رویداد

(( آگهی فراخوان ))
شركت سهامی ذوب آهن اصفهان

هدف و اولویت اصلی
نمایندگانکارگری
کمیته انضباط کار
حمایت از کلیه
پرسنل شاغل در
شرکت می باشد

ردیف

نوع فراخوان

شماره

موضوع فراخوان

مهلت ارائه
پیشنهاد

زمانبازگشائی
پاكات

1

مناقصه

46058

خرید  2100عدد شبكه های چوبی برج بنزول
كك سازی

107/1400/

117/1400/

2

مناقصه

46011

خرید  6ردیف گیربكس و قطعات كوره بلند

107/1400/

117/1400/

3

مناقصه

46055

خرید دو دستگاه ترانسفورماتور روغنی2500
کیلو ولت آمپر پمپ خانه فوالدشهر

3106/1400/

  -----

4

مناقصه

140000061

خرید  45عدد رادیاتور آب لكوموتیو روسی

87/1400/

117/1400/

5

مناقصه

9802178

پمپ طبقاتی تغذیه KSB

3006/1400/

  -----

ضمن ًالیستاستعالمهایمربوطبهخریدهایمتوسط(بدونبرگزاریمناقصه)درسایتشركتبهآدرسذیلدرجمیگردد.

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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خبر

برای تحقق ساخت یک میلیون مسکن در سال توسط دولت ،تالش خواهیم کرد

هرچند کارخانه ما
قدمت دارد ولی با
توجه به طرح های
توسعه و نوسازی،
تمامی قسمت ها این
شرکت به روز شده
است

رشد  10درصدی تولید ذوب آهن اصفهان

در مواقع
بحرانی مثل االن
بازچرخانیهایویژه
انجام میدهیم که
اگرچه در درازمدت
برای تجهیزات خوب
نیست

مهدی کرمی سرپرست بهینه سازی سوخت مدیریت انرژی و بهینه سازی
سوخت شرکت در گفتگوی تصویری با سیمای مرکز اصفهان ،گفت :حدود
 70درصد از انرژی تولیدی شرکت ما از زغال سنگ تامین می شود که یارانه
انرژی هم به آن تعلق نمی گیرد و به لحاظ ریالی مبلغ بسیار سنگینی بابت
تامین زغال سنگ و کک پرداخت می شود .
وی تأکید کرد :کارکنان ذوب آهن انتظــار دارند ارزی که برای واردات کک
خارجی تعلق می گیرد یارانه ای باشــد تا مقداری از هزینه های انرژی این
شرکت کاسته شود.
کرمی با بیان این که نیروگاه های ذوب آهن حتی تا  70درصد یا بیشــتر از
انرژی خود را از گازهای فرایندی کک و کــوره بلند تامین می کنند ،افزود:
بنابراین نیروگاه ذوب آهن نیروگاهی نیست که به محض ایجاد محدودیت
در آب یا گاز متوقف شود و بهره کمی از گاز طبیعی کشور می برد ،بنابراین
باید این نیروگاه حفظ شود.
سرپرست بهینه ســازی ســوخت مدیریت انرژی و بهینه سازی سوخت
شرکت ،گفت :توقع دیگر هم این است تا جایی که امکان دارد در تولید ذوب
آهن توقف ایجاد نشــود تا هم بتواند برق را به صورت مستمر تأمین کند و
هم مانند سال های گذشته به خصوص در شــرایط پیک مصرف در فصل
تابستان تا  40مگاوات برق از طریق ذوب آهن به شبکه به شبکه سراسری
کمک شود.
وی در خصوص تعرفه نیروگاهی گاز طبیعی نیز گفت :انتظار می رود ،برای
نیروگاه ذوب آهن و شرکت های مشابه که خود تامین کننده برق هستند،
تعرفه گاز نیروگاه های این شرکت ها مطابق با تعرفه سایر نیروگاه ها اعمال
شود و گازی که خوراک نیروگاه است با تعرفه سایر نیروگاه ها تامین شود و
در کل انتظار داریم برای تامین پایدار انرژی مورد نیاز این شرکت ها برنامه
ریزی جامعی صورت گیرد.

معــاون بهرهبــرداری ذوبآهــن اصفهــان علیرغم
محدودیتهای مصرف آب و برق از رشد تولید در  5ماه
نخست سال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خبر
داد .مهرداد توالییــان در خصوص مدیریت چالشهای
موجود در راستای کمبود برق و مشکالت زیرساختها
افزود :ذوبآهن اصفهان  4نیروگاه تأمین برق به ظرفیت
تولید  220مگاوات بــرق دارد .با به کارگیری روشهای
صرفهجویی و متوقف کردن کارگاههای جانبی توانستیم
از  190مگاوات برق مصرفی کارخانه 160مگاوات برق را
از نیروگاه داخلی تامین کنیم و تنها  30تا  40مگاوات از
شبکه میگیریم .معاون بهرهبرداری ذوبآهن اصفهان
ادامه داد :همزمان با شرکت مپنا قرارداد دوجانبهای برای
احداث یک تصفیهخانه فاضالب شهری منعقد کردیم

تا مقداری از آب مورد نیازمان را از تصفیه پساب شهرها
تامین کنیم این پروژههای برنامهریزیشــده درســال
 1401به نتیجه میرسد و فعال ســال  1400را با برنامه
فعلیطیمیکنیم.
وی تصریــح کــرد :در مواقــع بحرانــی مثــل االن
بازچرخانیهای ویــژه انجام میدهیم کــه اگرچه در
درازمدت بــرای تجهیزات خوب نیســت اما مجبوریم
خروجی یک سیکل تولید را به سیکل تولید دیگر بریزیم
در صورتی که محدودیت فنی دارد و به صورت نامحدود
نمیتوان انجام داد .معاون بهرهبرداری ذوب آهن اصفهان
در خصوص سخنان وزیر صمت درباره احتمال افزایش
قیمت زغال سنگ در بازدید ســرزده روز جمعه رئیس
جمهور از معادن زغال ســنگ طبس نیز گفت :قطعا با

این موضوع مخالف هســتیم چرا که معتقدیم قیمت
زغال ســنگ  26.5درصد شــمش فوالد و رقم بسیار
معقولی است و از ســوی دیگر کیفیت زغال معادن ما
بسیار پایین است و ناچاریم 30درصد زغال مصرفیمان
را وارد کنیم .وی افزود :در حــال حاضر ما تنها خریدار
عمده زغالسنگ در کشور هستیم .قیمت زغالسنگ
مثل قبل دستوری نیســت و تنها خریدار عمدهاش در
کشور ذوب آهن اصفهان اســت .از طرفی قیمت زغال
باید نسبت معقولی از نقش آن در فوالد باشد و نمیتوان
نقش آن را مانند کنسانتره یا گندله با باال بردن قیمتش
به صورت دستوری پررنگ کنیم .توالئیان با بیان این که
معادن زغال سنگ کشور از فرصت افزایش قیمت زغال
برای بهبود خطوط تولید کنســانتره و ارتقای کیفیت

آن استفاده نکردند گفت :انتظار ما این بود که در مقابل
موافقت ذوبآهن با افزایش قیمت زغال سنگ ،معادن
در ارتقای کیفیت کنسانتره بیشتر کار کنند و راندمان
کارراباالترببرند.

امانتدار مردم در تامین اجتماعی هستیم

تعمیرونگهداریساختمانهاو
تاسیساتذوبآهناصفهانبا
تکنولوژیهایجدید

ارز کک وارداتی ذوب آهن اصفهان
با نرخ یارانه ای محاسبه شود

منصور یــزدی زاده مدیر عامــل ذوب آهن اصفهان
بیست و چهارم شهریورماه از بیست و یکمین نمایشگاه
بین المللی صنعت ســاختمان تهران بازدید کرد .وی
ضمن بازدید از غرفه های شــرکت هــای مختلف به
گفتگو و تبادل نظر با صاحبان صنایع و صاحب نظران
حاضر در نمایشگاه پرداخت.

یــزدی زاده بــا حضور
در غرفــه ذوب آهــن
اصفهــان پاســخگوی
حاضــران و بازدیــد
کنندگان بود.
وی در این بازدیدگفت:
ذوب آهن اصفهان تابع
قوانینجمهوریاسالمی
ایران بوده و همــواره با
شــرکت در نمایشگاه
های مختلف نسبت به
شناسایینیازهایجامعه
وپاسخگوییمناسببهآنتالشمیکند.
مدیر عامل ذوب آهن اصفهان با اشــاره بــه تولید انواع
محصوالت فوالدی کیفی صنعتی ،ســازه های مختلف
فوالدی و تولید انواع ریل متــرو و راه آهن و محصوالتی
مانند آرگ ۳۶برای معادن گفــت :تمام این محصوالت

براساس نیاز جامعه و تقاضای بازار ،تولید و عرضه شده
اســت .یزدی زاده افزود :محصوالت فوالدی ذوب آهن
اصفهــان در بورس به فروش می رســد ولی با کســب
مجوز و کمک شــرکت های دســت اندرکار فروش و
توزیع محصوالت خود ،درصدد یافتن راهی برای عرضه
مســتقیم و پاســخگویی به رفع نیازها و تقاضا های با
مقیاسپایینمردموتکمیلسبدخریدآنهاهستیم.
مدیر عامل ذوب آهــن اصفهان تأکید کــرد :هرچند
کارخانه ما قدمت دارد ولی با توجه به طرح های توسعه و
نوسازی ،تمامی قسمت ها این شرکت به روز شده است .
یزدی زاده به اهمیت ســازه های فوالدی در ســاخت و
ســازهای جدید و نقش ذوب آهن اصفهــان در تامین
نیازهای این سازه ها پرداخت و با اشاره به برنامه ساخت
یک میلیون مسکن در سال توسط دولت گفت :ذوب آهن
اصفهان این برنامه را فرصت مناسبی برای توسعه سازه
های فوالدی می داند و با تمام توان برای تحقق آن تالش
خواهد کرد .با این حال از مسئوالن بلند پایه کشور انتظار

می رود که نیازهای شرکت های تولیدی و صنعت فوالد
کشور از جمله ذوب آهن اصفهان را در نظر بگیرند و همان
گونه که انتظار دارند محصوالت فوالدی با کیفیت و ارزان
قیمت تحویل بگیرند ،در جهت تامین مواد اولیه و انرژی
با قیمت مناسب برای آن ها هم اقدام کنند .در واقع برای
تقویت زنجیره تولید باید از ابتدا تا انتها هم به فکر مصرف
کنندهوهمتولیدکنندهباشیم.
وی افزود :در این زمینه بانک ها ،معادن و ســازمان های
مختلف باید با تولید کنندگانی مانند ذوب آهن اصفهان
همکاری و مشــارکت نمایند .در این صــورت با عرضه
تولیداتفوالدیودیگرمصالحساختمانیتوسطشرکت
های مختلف و از جمله ذوب آهن اصفهان ،طرح ساخت
یک میلیون مسکن دولت و تبعات اقتصادی و اشتغالزایی
آن خیلی ســریع تر و باالتر از انتظار به ثمر می رسد .به
هر حال ذوب آهن اصفهان در این زمینه با سازمان های
مختلف و به ویزه سازندگان ســازه های فوالدی،آماده
همکاریاست.

مهرداد توالییان خبر داد:

مدیرتعمیراتونوسازیراهوساختمانشرکتعنوانکرد:

ســعید مصلح ،مدیر تعمیــرات و
نوســازی راه و ســاختمان ذوب
آهــن اصفهان در بیســت و یکمین
نمایشــگاه بین المللی ســاختمان
تهران با حضــور در غرفه ذوب آهن
اصفهان در این نمایشگاه پاسخگوی
بازدیدکنندگان ،خبرنگاران و عالقه
مندان بود .وی در گفتگو با خبرنگار
آتشکار گفت :هدف من از بازدید این
نمایشگاه آشنایی با فنون و تکنولوژی های جدید در عرصه تعمیر و نگهداری
ساختمان ها بود و خوشبختانه به موارد خوبی هم برخورد کردم .وی افزود :ما
با شناخت تکنولوژی های جدید در عرصه تعمیر و نگهداری ساختمان های
شرکت از آن ها استفاده می کنیم.
مدیر تعمیرات و نوسازی راه و ساختمان ذوب آهن اصفهان گفت :در سال های
اخیر با استفاده از تکنولوژی های جدید از جمله نانو ،کاشت بولت و ساندویچ
پانل در ذوب آهن اصفهان ضمن صرفه جویی هــای زیاد و پرهیز از تخریب،
نوسازی ســاختمان ها و ایمنی کارکنان در برابر خطرات احتمالی را تامین
کرده ایم.
وی نمونه کارهــای انجام شــده را در مواردی مانند نوســازی نمای بیرونی
ســاختمان توحید ،عایق نمــودن صوتی و حرارتــی اتاق هــای فرمان و
فونداسیون های جدید در سطح کارخانه برشمرد.
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سالم آتشکار
تعــدادی از همــکاران
درتماس با شماره  104سالم
آتشکار روابط عمومی سؤاالت
خود را مطرح وپاسخ مسئوالن
بهشرحزیرمی باشد:
درخواست هایشما وپاسخمسئولین:
محل خرید عینک وسمعک طرف قرارداد بیمه تکمیل درمان دانا
درفوالدشهروشاهینشهررااطالعرسانینمایید؟
مدیریت خدمات مالی و بیمه :عینک طبی آیدیس در فوالدشهرمحله ب4
بلوار شهیدمطهری وعینک شاهین در شاهین شهر ،خیابان رازی ،نبش
خیابان ملک الشعراء بهار به عنوان طرف قرارداد آماده ارائه خدمات می باشند .
داروخانه های طرف قرارداد بیمه تکمیل درمان دانا در اصفهان را
اطالعرسانینمایید؟
مدیریت خدمات مالی و بیمه :داروخانه شفاء واقع درخیابان کاوه ،رو به روی
ترمینال بابلدشت و داروخانه دکتر حسینی واقع در سه راه سیمین ،بلوار
کشاورز رو به روی موسسه مهر به عنوان طرف قرارداد آماده ارائه خدمات می
باشند سایرداروخانه ها نیز به مرور اطالع رسانی می گردد در ضمن کارکنان
می توانند در صورت عدم اجرای صحیح قرارداد داروئی طبق شیوه نامه با
شماره داخلی 2651اداره بیمه شرکت تماس حاصل فرمایند.
علت عدم رفع مشکل واریزی بابت خرید زمین پروژه (دماوند )3
تعاونی مسکن بعد از دو سال چیست؟
مدیریت شرکت تعاونی مسکن  :باتوجه به افزایش قیمت زمین طی دو سال
گذشته فروشنده زمین به تعهدات خود در قبال تحویل زمین به تعاونی عمل
ننموده است که از طریق مراجع قضائی با گرفتن وکیل مجرب در دست
پیگیری می باشد که با تشکیل جلسه دادگاه در مهر ماه این مشکل تعیین
تکلیف می گردد .
نحوه انتقال سوابق خدمت از یک صندوق بازنشستگی به
صندوقدیگرچگونهاست؟
مدیریت امور اداری :هرگونه انتقال سوابق از یک صندوق بازنشستگی
به صندوق دیگر تابع قوانین ومقررات و قانون نقل و انتقال سوابق بیمه و
بازنشستگی و پرداخت مابه التفاوت سهم بیمه می باشد .
*** تعدادی از همکاران نیز خواستارانجام موارد زیر شده اند .
برنامه ریزی جهت تعیین پارکینگ جایگزین برای مسدودی پارکینگ رو به
روی ساختمان توحید برای مراسمات مختلف از جمله صبحگاه مشترک و...
افکارسنجیروابطعمومی

atashkarweekly@esfahansteel.ir

میرهاشم موســوی گفت :یکی از رویکردهای ما عدالت
است که مسیر ما را مشخص میکند در تامین اجتماعی
ما امانتدار مردم هستیم بر این اساس باید دست اندازی
به اموال تامین اجتماعی قطع شود چرا که این دولت به
دنبالفسادستیزیاست.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت :امیدوارم بتوانم
این مسئولیت خطیر را به سرانجام برســانم و آنچه که
مدنظرآقایعبدالملکیاستجامعهعملبپوشانم.
وی افزود :بحث رفاه و تامین اجتماعــی یکی از دغدغه
های مختلف حاکمیت است از این منظر که نظام مقدس
جمهوری اسالمی به عدالت توجه ویژه ای دارد به همین

بحث رفاه و تامین
اجتماعی یکی از
دغدغه های مختلف
حاکمیت است

دلیل موضوع سازمان تامین اجتماعی اهمیت بیشتری
دارد.موسویتصریحکرد:درتامیناجتماعی،میخواهیم
به مفاهیم تحــول ،عدالت و اعتماد برســیم ،علی رغم
اقداماتیکهانجامشدهاماهمچنانظرفیتهایمختلفی
در درون سازمان نهفته است و بیش از این می توانیم به
مفهومتحولبرسیم.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ادامه داد :نگاه تحولی
در برنامه باید به شکل سیســتمی باشد در این صورت با
تامین اجتماعی ای مواجه نمی شویم که در حوزه های
مختلفدارایچالشاست.
موسوی گفت :رویکرد بعدی عدالت است که مسیر ما را

مشــخص میکند در تامین اجتماعی ما امانتدار مردم
هستیم ،انتصابات باید از راه درست باشد دست اندازی به
اموالتامیناجتماعیبایدقطعشود
وی با بیان این که رویکرد بعدی اعتماد اســت ،ادامه داد:
بایدکاراییخودمانرابهحدیبرسانیمکهرضایتعمومی
حاصل شود ،هرچه قدر هم بگوییم این خدمت را انجام
دادیماماتارضایتمردمحاصلنشودنتیجهنگرفتیمباید
رضایتدرخدمتگیرندهماوجودداشتهباشدوتمامبیمه
شــدگان باید بگویند که از خدمات ما رضایت دارند ،این
رضایت مردم فاصله بین مردم و دولت را کم می کند و به
کاراییسیستمکمکمیکند.

برنامه ریزی جهت دریافت مجدد گواهینامه موسسه  CARESانگلستان

از سال  1398به
دلیل تحریم های
ظالمانه  ،موسسه
CARES
این گواهینامه را
تمدید نکرده است

جلسه مقدماتی ممیزی محصول جهت اخذ گواهینامه
 CARESبه صــورت ارتباط  On-lineو با اســتفاده
از بســتر اینترنت با پالمر و بهادیر از مدیران موسســه
 CARESبا حضور مدیران مرتبط شــرکت در ســالن
جلسات معاونت بهره برداری ذوب آهن اصفهان برگزار
گردید .
ســید حســین دیباجی مدیر کیفیت فراگیر شرکت
گفت  :پالمر در این جلسه مطابق پاورپوینت ارسالی به
معرفی موسسه کرز و دامنه فعالیت این موسسه و سپس
چگونگی انجام ممیزی جهت اخذ گواهینامه CARES
پرداخت و در پایان خواسته های موسسه کرز از سازمان

در جریان انجام ممیزی را اعالم نمــود و در این ارتباط
استفاده از  QR-CODEثابت و دینامیک بر روی پالک
محصول تولیدی را برای ارسال به کشور انگلستان الزامی
دانست  .همچنین در این جلســه جهت انجام ممیزی
برنامه ریزی الزم انجام پذیرفت .
وی افزود  :در ادامه بهادیر مواردی را در مورد نحوه انجام
ممیزی  Sustainabilityکه بــه تازگی جزء الزامات
انجام ممیزی جهت اخذ گواهینامه CARESمی باشد را
ارایه نمود و مقرر گردید جلسه هماهنگی قبل از جلسه
ممیزی برنامه ریزی شود .
شایان ذکر است شرکت ســهامی ذوب آهن اصفهان از

سال  1396تا سال 1398
دارای گواهینامه CARES
بوده که از ســال  1398به
دلیل تحریم های ظالمانه
 ،موسســه  CARESاین
گواهینامه را تمدید نکرده
و بدین علت در این ســال
مجــددا ً ممیــزی جهت
اخذ گواهینامه به صورت
صدور مجدد انجام خواهد
پذیرفت.

دیدار مدیرعامل شرکت زغالسنگ البرز شرقی با فرماندار شاهرود
بابک براتی مدیر عامل شــرکت زغال سنگ البرز
شرقی  22شــهریورماه با ابوطالب جاللی معاون
استاندار و فرماندار ویژه شهرستان شاهرود دیدار
و گفتگو کرد.
فرماندار شاهرود بر تعیین راهکارهایی موثر جهت
همکاری بیشتر فی مابین تاکید کرد.
بابک براتی نیز با ارایه گزارشی از آخرین اقدامات
و فعالیت های انجــام گرفته در رابطــه با تولید و
اشــتغال و بهبود فضای کســب وکار در شرکت
البرز شــرقی گفت :شــرکت زغال ســنگ البرز

زغال سنگ از
محصوالت راهبردی
محسوب می شود

شرقی با ظرفیت و پتانســیل قوی و قابل استفاده
توانســته اشــتغال خوبــی را در منطقــه ایجاد
کند.
مدیر عامل شــرکت زغال ســنگ البرز شــرقی
اظهــار داشــت :زغــال ســنگ از محصــوالت
راهبــردی محســوب می شــود و تاکنــون دو
مرحلــه در لیســت کاالی تحریمی قــرار گرفته
اســت ،بنابراین بــرای رفــع موانع تولیــد مورد
انتظــار ،حمایــت بیــش از پیش مســئولین را
می طلبد.

News

خبر

گاز مورد نیاز نیروگاه های ذوب آهن از فرایند تولید تأمین می شود

با احداث کوره بلند
شماره  3و واحد 2
کک سازی در دهه
اخیر ،تولید گاز های
فرایندیکارخانه
به دو برابر افزایش
یافته است

اسماعیل دانش سرپرســت گاز رسانی مدیریت انرژی و
بهینه سازی سوخت شرکت در گفتگو با سیمای مرکز
اصفهان ،گفت :تولید فوالد جایگاه به ســزایی در اقتصاد
کشورهای دنیا دارد .فوالد صنعت مادر و محرک بسیاری
ازصنایعساختوتولیددرکشوراست.
دانش گفت :ذوب آهن اصفهان برق و گازهای مورد نیاز
خود را از فرایند تولید تأمین می کند و بابت قطع حامل
های انرژی نگرانــی ندارد .اگر ایــن کار در کارخانه ای با
وسعت دویست هکتار انجام نمی شد باید در طول سال
حدود  800میلیــون متر مکعب گاز طبیعــی از دولت
خریداری می شــد که معادل مصرف گاز طبیعی چند
شهرستانبزرگاستاناست.
وی با بیان این که در کوره بلند های ذوب آهن  700هزار
متر مکعب به ارزش حرارتی  800تا  1000کیلو کالری
بر ساعت ،گاز تولید می شود ،افزود :در باطری های کک

سازی هم گاز تولید می شود که حدود 4000کیلو کالری
ارزش حرارتی دارد و با یک شبکه 7کیلومتری به نیروگاه
برقانتقالمییابد.
دانش تأکید کرد :نیروگاه های برق ذوب آهن با ظرفیت
 200مگا وات این شرکت را به خودکفایی رسانده است.
حتی اگر پیک مصرف نباشــد می تواند تا  40مگاوات به
شبکه سراســری برق بدهد این میزان یعنی تامین برق
بیشاز 220هزارخانوار.
سرپرســت گاز رســانی مدیریت انرژی و بهینه سازی
سوخت شرکت با بیان این که استفاده از گازهای فرایندی
باعثمیشودکهآلودگیمحیطزیستهموجودنداشته
باشد ،گفت :با احداث کوره بلند شماره  3و واحد  2کک
سازی در دهه اخیر ،تولید گاز های فرایندی کارخانه به دو
برابر افزایش یافته است .وی به ارزش حرارتی این گاز ها
در برابر گاز طبیعی پرداخت و افزود :گاز طبیعی کارخانه

ذوب آهن حدود هشت هزار و پانصد کالری بر متر مکعب
است که در مقایسه با گاز کک نصف این میزان و گاز کور
بلند نیز یک نهم ارزش حرارتی دارد اما با این شرایط اگر
ذوب آهن به سمت تولید گاز فرایندی نرود و یا امکانش
نباشد و فقط گاز طبیعی خریداری کند باید بالغ بر دو و
نیم برابر گاز مصرفی در شبانه روز از شبکه گاز کشور ،گاز
خریداری بشود و باید مبلغ زیادی پرداخت کند .دانش
با بیان این که ماهیت مشعل ها به گونه ای است که نیاز
به مصرف گاز طبیعــی دارد ،گفت :طرح های توســعه
ذوب آهن ،به سمت افزایش چشم گیر گازهای مصرفی
فرایندی و به تناســب آن طرح های توسعه به گونه ای
برنامه ریزی شد که تولید و مصرف مطابق با یک باالنس
باشد .وی با تأکید بر این موضوع که ذوب آهن مجبور شد
در ساعات غیر پیک مصرف(  11شب به بعد) با زحمات
فراوان همکاران و برنامه ریزی مدیران ،ظرفیت تولید در

شیفت شب را افزایش دهد و از پروسه سفارش محصول
عقب نماند ،تصریح کرد :متاسفانه در تولید وقفه به وجود
آمد و در مقاطعی برق هم به مقدار کم از شبکه سراسری
خریداریشد.
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وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :دغدغه و هدف همه
ما رفاه کارگران است و ما مدافع رفاه کارگران با محوریت
کاهشتورمواشتغالزاییهستیم.
حجتا ...عبدالملکی در نشستی با نمایندگان کارگری
گفت:مسکن،امنیتشغلی،دستمزدومتشکلشدنهم
جزئیازرفاهاست.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی افزود :در موضوع تامین
رفاه کارگران بخشی از آن موضوعهای کالن کشور است
مثل تورم هر یک درصدی که تورم باال میرود عدد قابل
مالحظهایرفاهمردمپایینمیایدویکیازکارهاییکهما
بایدانجامدهیمپیگیریاقتصادکالناست.
عبدالملکی گفت :در ســطح کالن در سیاستگذاری

مدیرعامــل شــرکت ذوب آهن اصفهــان ،از کاهش
برداشت آب از زاینده رود و جایگزینی پساب به جای
آن تا سه سال آینده خبر داد.
منصور یزدی زاده در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به کاهش تولید چدن
به دلیل کمبود آب در این واحد صنعتی افزود :با اجرای
طرح استفاده از پســاب به جای آب زاینده رود که به
روش  botعملیاتی خواهد شــد تا ســه سال آینده
میزان برداشــت آب از رودخانه زاینــده رود کاهش
خواهد یافت.
وی با اشاره به این که میانگین فعلی تولید چدن ۷۵۰۰

شما عضو خواهید بود ،همکاران خود ما هم عضو خواهند
بود و نخبگان و کسانی که صاحب اندیشه و ایده هستند
همعضومیشوندوبرایاینکمیتههادستورکارعملیاتی
تعریفمیکنیم،کمیتههابایدبررسیکنندکهبرایحل
هر مشکل چهکاری باید انجام دهیم به چه بخشی باید
توجهکنیموچهبخشیبایداصالحشود.
وی افزود :بخشی از کارها در دست ماست که حتما انجام
میشود و بخشی هم در ید دولت است و من قول قطعی
میدهم که از طرف دولت هم پیگیر شــوم ،دولت واقعا
دغدغه کارگران را دارد هر بخشی هم که در سطح مجلس
باشد ،مجلس هم دغدغه رفاه مردم و کارگران را دارد؛ پس
درهمهسطوحدرخدمتشماهستیم.

در جبهههای نبرد با دشــمن همواره آماده و در راه خدا جهاد نمایید كه
شرف و افتخار را بعد از خود برای فرزندانتان به یادگار خواهید گذاشت.
بخشی از کارها در
دست ماست که
حتما انجام میشود
و بخشی هم در ید
دولت است و من
قول قطعی میدهم
که از طرف دولت هم
پیگیر شوم

مورد نیاز خود را از پساب تامین میکند و طبق قانون
امکان برداشت یک مترمکعب در ثانیه از آب زاینده رود
را دارد که البته هم اکنــون  ۴۵درصد دیماند تعیین
شده ،برداشت میکنیم که این رقم پاسخگوی تولید
فعلی هست.
وی با اشاره به این که در تولید فوالد با مشکلی مواجه
نیســتیم گفت :ما برای حفظ درآمد بــه دنبال تولید
محصوالت با ارزش افزوده بــاال و همچنین بازارهای
صادراتی هستیم که البته در ســال  ۹۸صادرات روند
مطلوبی داشتیم که امیدواریم در سال جاری نیز این
روند ادامه خواهد داشت.

ذوب آهن هم اکنون
بخشی از آب مورد
نیاز خود را از پساب
تامینمیکند

تعمیرات اساسی آگلوماشین شماره یک شرکت با موفقیت انجام شد

تعمیرات اساســی آگلوماشین شــماره یک مدیریت
آگلومراســیون و مرحله اول بهینه ســازی سیستم
تصفیه غبار الکتروفیلتر  110از نهم تا بیســت و سوم
شهریورماه با موفقیت انجام شد.
محمدرضا یزدان پناه مدیر برنامــه ریزی و نظارت بر
نگهداری و تعمیرات کارخانه با اعالم این خبر گفت :با
توجه به  10شبانه روز فرصت در نظر گرفته شده جهت
بهینه سازی و تعمیرات الکتروفیلترهای آگلوماشین
شــماره یک ،تعمیرات اساسی بر روی ســایر نواحی
کارگاه پخت در دستورکار این مهندسی قرار گرفت.
وی افــزود :آخرین تعمیــرات بر روی آگلوماشــین
شماره یک در بهمن سال  1390و همزمان با عملیات
ریومپینگ تجهیزات آن اجرا شده بود.
یزدان پناه افزود :در طول این ســال هــا و با توجه به
شــرایط تولید و نیاز مبرم بخش کــوره بلند به تولید
آگلومره ،فرصت مناســب جهت امکان توقف طوالنی

مدت و تعمیرات اساســی بر روی تجهیــزات مذکور
فراهم نگردیده بود ولی در تعمیرات جاری سعی شده
بود تا حد ممکن آماده بــه کار بودن تجهیزات حفظ و
همواره در مدار تولید قرار گیرند .
مدیر مهندسی نت با اشاره به اهمیت راه اندازی هرچه
ســریعتر و اتمام بهینه تعمیرات اساسی کارگاه پخت
افزود :با توجــه به راه اندازی کوره بلند شــماره یک و
بهره برداری همزمان ازســه کوره بلند ازسال گذشته،
سعی شد تا کلیه فعالیت های خط بحرانی تعمیرات در
کمترین زمان ممکن و به صورت شبانه روزی و بدون
وقفه اجرا و خطوط تولید آگلومره با ظرفیت کامل در
مدار قرار گیرند.
محمدجواد ذبیحی ،مدیر آگلومراســیون شرکت نیز
در این خصوص گفــت :برای اجرای ایــن تعمیرات،
قسمت تولید با اهتمام به آمادگی جبهه های تعمیراتی
اقدامات الزم را برنامه ریزی و انجــام داد و همزمان با
اجرای تعمیرات در تمام جبهه های کاری با گروه های
تعمیراتی ،همکاری الزم به عمل آمد .
مدیر آگلومراسیون شــرکت افزود :عملیات بازسازی
و تعمیرات کوره پخت آگلوماشــین یک نیز توســط
مدیریت اجرایی نســوز انجام و مراحــل پیش گرم و
خشــک کردن نســوز چینی این کوره پخــت از 21
شهریورماه آغاز شد.
وی تأکیــد کــرد :در ایــن تعمیــرات مدیریت های
مهندســی نت ،تعمیرات و نوســازی راه و ساختمان،
راهبری و پشتیبانی ماشین آالت ،تولید وتوزیع برق،
اجرایی نسوز ،امور فنی و برنامه ریزی تولید ،مهندسی

و پشتیبانی طرح ها ،مدیریت ایمنی ،بهداشت و محیط
زیست ،خدمات شــهری ،اورژانس کارخانه و شرکت
نوید صنعت سبز مشارکت داشتند.
محمود شــفیعی ،معــاون برنامه ریــزی و تعمیرات
تجهیزات مکانیک مدیریت نت در این خصوص گفت:
با توجه به تراکم تعمیرات اساســی کارخانه در شش
ماهه ابتدایی هر سال همواره اجرای تعمیرات طوالنی
مدت در بخش های تولیدی بــا چالش های متعددی
همراه اســت .آماده به کار نگه داشــتن ســایر بخش
های تولید حین اجرای تعمیرات اساســی در صورت
بروز مشــکل نیازمند برنامه ریزی دقیق در این زمینه
اســت .در این تعمیرات نیز با توجه بــه حادثه آتش
ســوزی رخ داده در کارگاه نورد  ،300تعمیرات مورد
نیاز در کارگاه فوق و به صــورت همزمان با تعمیرات
اساسی آگلوماشین شــماره یک با برنامه ریزی دقیق
کارشناســان مدیریت مهندســی نت انجام شد و با

موفقیت به اتمام رسید.
حامد محمــدی ،سرپرســت برنامه ریــزی و پایش
تعمیرات مدیریت نت در مورد اجــرای فعالیت های
تعمیراتی در آگلوماشین شــماره یک گفت :عالوه بر
اجرای فعالیت های مهمی همچون تعویض صفحات
و روتور خردکن و شــین های انتهایی ،بازسازی و الیه
بندی و تعویــض ورق های بونکرهــای  117 ،116و
 ،120اصالح و بازسازی شــیبر  125و تچکای  ،KDبا
ضرورت بهینه ســازی الکتروفیلترهای ماشین پخت
شماره یک جهت همکاری با شرکت نوید صنعت سبز،
ســعی شــد گروه های اجرایی با توجه به نیاز ،برنامه
ریزی گردد .در این زمینه درزبندی کلیه نواحی واکوم
های  1تا  15به صورت پیوســته و بی وقفه در دستور
کار قرار گرفت  .عالوه بر این کلیه فعالیت های انرژی
و مکانیک نیز طی ده شــبانه روز با همکاری کارکنان
مکانیک کارگاه های پخت اجرایی شد.

آماده به کار نگه
داشتن سایر بخش
های تولید حین
اجرای تعمیرات
اساسی در صورت
بروز مشکل نیازمند
برنامه ریزی دقیق در
این زمینه است

افزایش ظرفیت تولید ریل ذوبآهن اصفهان با نصب دستگاه اره و دریل جدید
پروژه احداث یکدســتگاه اره و دریــل جهت افزایش
ظرفیت تولید ریل در کارگاه نــورد  ،650وارد فاز نصب
گردید.
محمدامین یوســفزاده مدیر مهندســی نورد در این
خصوص گفت :تجهیزات پیشــرفته این خط با وجود
تحریمهای ســنگین ،حدود یکماه پیش وارد شرکت
ت قبلی خط ریل
گردید و بــا راهاندازی آن ،محدودیــ 
برطرف شــده و از این پس ریل تولید شــده در ناحیه
 Finishingهمزمان برشــکاری ،سوراخکاری و بسته
بندی شده و ظرفیت تولید کارگاه ریل حدود  30درصد
افزایش یافته و بر همین اســاس صــادرات محصول
استراتژیکریلدردستورکار قرارگرفتهاست.
مدیر مهندســی نورد افزود :در بخش بستهبندی نیز با
تلفیق ایدههای همکاران مهندســی نورد و تحقیق و
توسعه ،تجهیزات مربوطه در داخل و خارج کارخانه در
حال ساخت بوده و به زودی نصب خواهند گردید.
عباس کشــتکار مجری پروژه با اعالم تکمیل عملیات
ساخت تجهیز فوق توسط یکی از برترین شرکتهای

اروپایی ،شروع عملیات نصب را از تاریخ  20شهریورماه
جاری اعالم نمود.
وی گفت :این تجهیز با هزینــه تامین حدود  950هزار
یورو ،از دقیقترین و ســریعترین نمونههای اره و دریل
ریل موجود در دنیا بوده و عملیات نصب آن حدود یکماه
برنامهریزیشدهاست.

کشتکار تأکید کرد :عملیات نصب تجهیز فوق با استفاده
از توان همکاران تالشگر مدیریتهای نورد ،برنامهریزی
و نظارت بر نگهداری وتعمیــرات مکانیک ،تعمیرات و
نوسازی راه و ســاختمان ،تولید وتوزیع برق و راهبری
و نگهداریماشــینآالت و با همــکاری مدیریتهای
مهندسی و نظارت ،مهندســیبهره برداری ،امور فنی

و برنامهریزی تولیــد و با راهبری و نظــارت مدیریت
اجراییپروژهها در حال انجام میباشد.
مهران قمــی مدیر امــور هماهنگی امور مهندســی
و نظارت در ایــن خصوص گفــت  :با اضافــه نمودن
این دستگاه در خط ســمت شــمال کارگاه می توان
 18شــاخه  36متری را درســاعت بــرش و بصورت
همزمان  6عدد ســوراخ از قطر  16الــی  40میلیمتر
بــر روی ریل ایجــاد نماید.همچنین عمر تیغــه اره و
مته های آن  2برابر بیشتر از تیغه اره و مته های موجود
میباشد.
همجنین الزم به ذکر اســت با نصب اره و دریل جدید
پروژه ای نیز جهت بســته بندی آن بر روی بستر های
پست  16و  22تیر آهن کارگاه نورد  650تعریف شده که
در حال انجام بوده و درفاز مهندسی می باشد.
گفتنی است نظارتعالی و مهندسی طرح با محوریت
مدیریت مهندســی و نظارت و فرایند تامین نیز توسط
مدیریت خرید تجهیزات و قراردادهای توســعه انجام
شده است.

ظرفیت تولید کارگاه
ریل حدود  30درصد
افزایش یافته است

پروژه تعمیــرات گازبند های گوگرد مــذاب در واحد
کالووس مدیریــت تولیدات کک و مواد شــیمیایی به
مدت  35روز با  4000نفر-ســاعت کار و تخلیه و جمع
آوری ضایعــات فلزی و غیــر فلزی به میــزان  7تن با
موفقیت انجام شد و این واحد در مدار تولید قرار گرفت.
حسن برغندان سرپرست واحد دو بازیابی مواد مدیریت
تولیدات کک و مواد شیمیایی شرکت با اعالم این خبر،
نشــتی بخارات گوگرد از دریچه چک باکس گوگرد به
دلیل عدم آب بندی ناشــی از خوردگی و کامل نبودن
جاکت لوله های تخلیه گوگرد به حوضچه که منجر به
گرفتگی متعدد مسیر ها می شــد را از جمله مشکالت
متعددی در قسمت گازبند ها ،حوضچه و مخزن گوگرد
مذاب برشــمرد و افزود :این مشــکالت عالوه بر از بین
رفتن مقدار زیادی گوگرد و انــرژی (بخار) باعث ایجاد
شرایط کاری دشوار و مخاطره آمیز شده بود .وی گفت:

با توجه به مشکالت ذکر شده پروژه تعمیراتی بر مبنای
پنج محور حذف چک باکس های گوگرد و جایگزینی
چهار راهی جاکت دار با قابلیت رفع گرفتگی آســان در
مواقع نیاز ،اصالح جاکت و نوســازی کلیه مسیرهای

تخلیه گوگرد به حوضچه گوگرد مذاب ،طراحی جدید و
بهینه سازی سقف و فونداسیون داخلی حوضچه گوگرد
مذاب ،نوسازی کویل بخار حوضچه گوگرد (استفاده از
لوله استیل جهت جلوگیری از خوردگی مجدد) و اصالح

 27شهریورماه؛ روز شعر و ادب پارسی گرامی باد
روز بيست و هفتم شهريور ماه ،سالروز درگذشت شهريار ،شاعر ايراني ،با
تصويب شوراي عالي انقالب فرهنگي ،روز ملي شعر و ادب پارسی ،ناميده
شده است.
در فرهنگ ما ،زندگی با شــعر آغاز و با شعر بدرقه می شــود .کودک در
گاهواره ،الالیی می شــنود و از همان آغاز به شــعر اُنس می گیرد و پس
از مرگ نیز ،آرایه مزارش ،شعری اســت که برایش می سرایند و چه بسا
خود پیش از مرگ برای خویش شعری می ُســراید .این آمیختگی ما با
شعر و تأثیری که شعر بر فرهنگ و روحیات و رفتار ما می گذارد ،ضرورت
پرداختن به آن و ضرورت پاســداری از حریم این عنصــر اعجاز آفرین را
بیشتر روشن می سازد.
اين حضور و نفوذ حكايت از آن دارد كه در ژرفاي زبان و ادب فارسي آنقدر
معاني بلند و مضامين دلنشين علمي ،ادبي ،اخالقي و انساني وجود دارد،
كه هر انســان ســليم الطبعي با اطالع و آگاهي از آن ها ،خود به خود به
فارسي و ذخاير مندرج در آن دل مي سپرد
شهریارودنیایهنر
شــهریار به تمامی هنرها ،به ویژه شعر ،موســیقی و خوشنویسی عالقه
داشت .او نســخ ،نســتعلیق و خط تحریری را خوب می نوشت و قرآن را
با خط خوش کتابت می کرد .در جوانی ،ســه تــار را به نیکویی تمام می
نواخت ،ولی پس از مدتی در پی تحوالتی درونی ،برای همیشه آن را کنار
گذاشت.
بیان لطیف ،ساده ،روان و جذابیت کالم ،ویژگی های شعر شهریار است.
البته گاه در کنار بیان لطیف و ادیبانه ،دیده می شــود شاعر با شجاعت،
پروایی از کاربرد اصطالحات عامیانه ندارد و تصاویــر زیبای کالمی را با
جمالت محاوره ای در می آمیزد و از اینکه ادیبان ،سطح شعرش را نازل
بپندارند نمی هراسد .این تلفیق شاعرانه ،از ویژگی های شعر شهریار است.
شهریار معتقد به تحول و تجدید حیات در شعر ادبی بود و آثار این نوگرایی
در بیشتر اشعارش دیده می شود .او از کاربرد مضامین نو ،پروایی نداشت و
در این زمینه ،نوآوری های فراوانی دارد.
 31شهریور؛ آغاز هفته دفاع مقدس مبارک باد
در  31شــهريور  1359رژيم بعثي عراق با تصميم و طرح قبلي و با هدف
برانداختن نظام نوپاي جمهوري اســامي جنگي تمام عيار را عليه ايران
اسالمي آغاز کرد .صدام حسين رييس جمهور عراق با ظاهر شدن در برابر
دوربينهاي تلويزيون عراق با پاره کردن قرارداد  1975الجزاير ،آغاز تجاوز
رژيم بعثي به خاک ايران را اعالم کرد.
جنگي نابرابر در شــرايطي به ايران تحميل شــد که از جانب اســتکبار
جهاني بويژه آمريکا تحت فشــار شديدي قرار داشــت و در داخل کشور
نيز جناحهاي وابسته به غرب و شرق ،با ايجاد هياهوي تبليغاتي و ايجاد
درگيريهاي نظامي در صدد تضعيف نظام بودند و نيروهاي نظامي نيز به
خاطر تبعات قهري انقالب ،هنوز مراحل بازسازي و ساماندهي را به طور
کامل پشت سر ننهاده بودند.
ارتش عراق که بر اساس محاسبات خود از وضعيت داخلي و خارجي ايران،
فتح يک هفتهاي تهران را در سر ميپرورانيد ،در روزهاي نخست تجاوز،
بدون مانعي جدي در مرزها تا دروازههاي اهواز و خرمشــهر پيش تاخت.
تحت چنين شرايطي امام خمینی (ره) به خروش آمد و نداي ملکوتيش
دلهاي شيفتگان انقالب و نظام را متوجه دفاع از کيان جمهوري اسالمي
نمود؛ به طوري که ،نيروهاي مردمي بــدون امکانات و تجهيزات و حتي
آموزشهاينظاميبهمقاومتپرداختند.
 ویژگی های دفاع مقدس دفاعی بودندر جنگ تحمیلی ،رژیم بعث عراق ،جنگی ناخواسته را به کشور ما تحمیل
کرد و با نادیده گرفتن استقالل سرزمین ما به ایران اسالمی تجاوز کرد .از
این رو ،مردم غیرتمند ایران ،در دفاعی مقــدس ،از حق خود که دفاع از
استقالل سرزمین و هویت دینی ـ ملی خود بود ،دفاع کردند.
 معنویت جبهه های جنگ و دفاع مقدسدفاع مقدس ،فرصت نمایش خالصانه ترین و زیباترین مناجات ها و دعاها
را پدید آورد .در کنار نماز و قرآن ،دعا وسیله دیگری بود که یاد خدا را در
دل رزمندگان زنده نگاه می داشــت ،به آنان قدرت روحی می بخشید و
تحمل سختی های نبرد را برای آنان آسان تر می ساخت.
 استقامت رزمندگان و فرماندهان در نبردفرماندهان در ســخنان خود درباره دفاع مقدس ،به پایداری و مقاومت
رزمندگان در عملیات های مختلف اشــاره کردنــد و آن را از علت های
پیروزی لشکر اسالم برشمرده اند .سردار شهید ،مهدی زین الدین ،درباره
مقاومت و ایستادگی و تأثیر آن در پیروزی می گوید« :تنها کسانی که در
صحنه نبرد راست قامت هستند که به خداوند اتکال نمایند و با توکل بر او
پیش بتازند .نه در سختی ها و نه در پیروزی ها ،در هیچ کجا از یاد او غافل
نشوند و محکم و مقاوم چون کوه بایستند و دشمن را از پای درآورند و این
صفت فقط مخصوص رزمندگان اسالم است»

کاهش زمان ساخت و ایمنی بیشتر
پروژه ها با سازه های فوالدی

گازبند های گوگرد مذاب تولیدات کک و مواد شیمیایی در مدار تولید قرار گرفت
جاکت و نوسازی مسیر ارسال گوگرد مذاب از حوضچه
به مخزن ذخیره گوگرد ،برنامه ریزی گردید.
سرپرست واحد دو بازیابی مواد مدیریت تولیدات کک و
مواد شیمیایی شرکت تصریح کرد :برای تعمیرات ،واحد
کالووس متوقف گردید و پس از تخلیه ضایعات فلزی و
غیر فلزی به صورت کامل و آماده سازی محل ،تعمیرات
براساس محورهایپنجگانهانجام شد.
وی تأکید کرد :یکی از موارد شــاخص انجام شده طی
این پروژه ،باز طراحی کامل سقف و فونداسیون داخلی
حوضچه گوگرد به صورت بهینه توســط کارشناسان
شــرکت و همچنین اصالح پایپینگ مطابق طراحی
انجام شــده بود که موجب کاهش چشــمگیر هزینه
تعمیرات و سهولت کار با تجهیزات مستقر در این ناحیه
شد.
مجیدمهدیه-خبرنگارافتخاری
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امام جعفرصادق (ع):

کاهش مصرف آب توسط ذوب آهن اصفهان
تن در روز اســت گفت :پیش بینی ما از تولید چدن به
طور میانگین روزانه  ۸۵۰۰تن است که به دلیل کمبود
آب هنوز به این رقم نرسیدیم.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با اشــاره به این که در ۳
ماه نخست امسال روند خوبی در تولید چدن داشتیم
ادامه داد :طبق برنامه ریزیهای انجام شــده باید در
ســال  ,۱۴۰۰بیش از  ۳میلیون تن چدن تولید کنیم
که اگر روند کمبود آب ادامه دار نشود تا عدد  ۲میلیون
و  ۷۵۰هزار تن خواهیم رســید ،اما در صورت تامین
نشدن آب مورد نیاز این رقم محقق نخواهد شد.
یزدی زاده افزود :ذوب آهن هم اکنون بخشــی از آب
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مدافع رفاه کارگران هستیم
اقتصادی کشــور باید به نحوی ایفای نقش کنیم تا رفاه
توده مردم به خصوص کارگران تامین شود و اگر نرخ تورم
رامدیریتکنیم،دغدغههایشماهمبرطرفمیشود.
وزیر کار با اشاره به اینکه بخش دوم رفاه کارگران مربوط به
اقدامات صنفی و بخشی است ،افزود :تشکلهای کارگری
دو کار انجام دهند و مشکالت را برای ما بنویسند و بگویند
اصل مشکل از کجا آب میخورد و بگویند راهحل چیست،
همه گزارشها را میخوانم و کار عملیاتی را با کمک شما
انجاممیدهیم.
عبدالملکــی ادامــه داد :در قــدم بعدی مشــکالت را
دستهبندی میکنیم و برای هر مشکل کمیته تشکیل
میدهیممثلکمیتهدستمزد،کمیتهمسکنو...کهخود

گزارش

نشریهداخلی

برای تعمیرات ،واحد
کالووس متوقف
گردید و پس از
تخلیه ضایعات فلزی
و غیر فلزی به صورت
کامل و آماده سازی
محل ،تعمیرات بر
اساس محورهای
پنجگانه انجام شد

عبدالرضا گلپایگانی معاون شــهر سازی
و معمــاری شــهرداری تهــران با حضور
در غرفــه ذوب آهن اصفهان در بیســت
و یکمین نمایشــگاه بیــن المللی صنعت
ســاختمان تهران با آخرین دستاوردها و
تولید محصوالت این شــرکت آشنا شده و
با کارشناسان ذوب آهن اصفهان به گفتگو
و تبادل نظر پرداخت  .وی ضمن اشاره به
پروژه های ساختمانی در حال اجرا در سطح کشور و از جمله شهرداری تهران
گفت :در حال حاضر در اجرای پروژه های ســاختمانی با سازه های فوالدی،
کمتر شدن زمان ساخت و تضمین ایمنی بیشتر در پروژه ها مبنای عمل است.
از طرفی سازه های فوالدی پیشــرفته با صرفه جویی در کاربرد دیگر مصالح
ساختمانیبهکاهشقیمتتمامشدهپروژههامیانجامد.
وی در ادامه با مالحظه نمونه محصوالت به نمایش درآمده در غرفه ذوب آهن
اصفهان از جمله تیــر ورق ،تیرآهن  H300و تیر آهن هــای بال پهن و انواع
ریل تولیدی شرکت ،گفت :محصوالت فوالدی ذوب آهن اصفهان نیز در همین
جهت طراحی و ساخته شده است .در ادامه بازدید عالقه مندان و مسئولین،
حجت االســام آقا میری رییس کمیته عمران و شهرسازی شورای اسالمی
شهر تهران نیز از غرفه ذوب آهن بازدید کرد.
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نفرات برتر ایمنی در مرداد ماه
همکاران ذوب آهنی با تجربیاتی که کســب می کنند عالوه بر مشارکت
در ساخت و توســعه صنعت فوالد و ســایر صنایع در کانون های رسمی
دادگســتری نیز تجربیات خود را بــه کار می گیرند .محســن ظریفی
اصفهانی ،ســعید براتــی چمگردانی ،غالمرضــا ترابی ســیاه بومی از
همکاران شــاغل در  HSEشــرکت با اخذ پروانه در رشته حوادث ناشی
از کار به جرگه کارشناسان رسمی دادگستری پیوستند .با تبریک با این
همکاران ،توفیقات روز افزون برای آن ها آرزومندیم.

بلندقامتان ذوب آهن در تالش برای
رسیدن به روزهای اوج
تیــم بســکتبال ذوب آهن
اصفهــان بــرای حضــوری
پرقدرت در لیگ برتر و کسب
عنوان قهرمانی این روزها در
حال آماده سازی است.
ســرمربی تیــم بســکتبال
ذوب آهن با بیــان این که دو
هفتهای اســت که تمرینات
خود را برای فصل جدید آغاز
کرده اند گفت :سعی کردیم
شاکله اصلی خود را برای این
فصل از رقابتها حفظ کنیم تا با کمترین تغییرات در لیگ برتر حاضر شویم.
فرزاد کوهیان افزود :برای تقویت تیم  ۴بازیکن جدیــد و خوب را هم به خدمت
گرفته ایم که در حال حاضر در اردوی آماده سازی حضور دارند.
کوهیان گفت :هر تیمی در لیگ برتر بسکتبال میتواند از  ۲تا ۳بازیکن خارجی
استفاده کند ،ما هم در تالشیم  ۲بازیکن خارجی و با کیفیت را به خدمت بگیریم
و با تمام توان در لیگ امسال حاضر شویم.
سرمربی تیم بســکتبال ذوب آهن در ادامه و با اشــاره به ظرفیتهای بسکتبال
اصفهان افزود :اصفهان همیشــه جــزء اســتانهای برتر در بســکتبال بوده و
ورزشکاران زیادی را هم به تیم ملی معرفی کرده است.
وی گفت :ذوب آهن پس از دوری چندســاله در سطح نخست بسکتبال ۲ ،سالی
است که دوباره به این سطح رســیده ،ولی در این  ۲ســال همواره در میانههای
جدول لیگ بوده و امســال در تالشیم که یک عنوان شایســته و در خور باشگاه
بزرگ ذوب آهن کسب کنیم.
کوهیان با اشــاره به این کــه ذوب آهن همــواره در دهه  ۸۰جــزء برترینها و
قهرمانان بســکتبال بوده افزود :با حمایتهای هیأت مدیره و مدیرعامل باشگاه
که امسال توجه ویژهای به بسکتبال دارند امیدواریم دوباره به روزهای درخشش
ذوب آهن در بسکتبال باز گردیم.

دروازهبان سابق سایپا به ذوبآهن
پیوست

مدیریت ایمنی ،بهداشت و محیط زیست شرکت با
قدردانی از همکارانی که با رعایت اصول و مقررات ایمنی
موجبات آرامش و افزایش بهره وری در ذوب آهن اصفهان را
فراهم می کنند .افراد زیر را به عنوان نفرات برتر ایمنی در مرداد
ماه سال جاری معرفی کرد .این همکاران می توانند با مراجعه به
دبیرخانهمدیریت HSEهدایایخودرادریافتکنند .بنابراعالم
مدیریتایمنی،بهداشتومحیطزیستشرکت،طیسال1399
و پنج ماه اول 1400بالغ بر 286نفر از کارکنان کارگاه های مختلف
شرکتبهعنواننفربرترایمنیمعرفیشدهوکارتهدیهبیست
میلیونریالیخودراازاینمدیریتدریافتنمودهاند.

ایرجاسماعیلی
شماره پرسنلی401200 :
راه آهن و ترابری
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ساماندهی انبارک نسوز کک سازی

مرتضی حیدری
شمارهپرسنلی442445 :
آزمایشگاه مرکزی

محسن باقری مبارکه
شماره پرسنلی424188 :
کوره بلند

احسان کاظمی
شمارهپرسنلی446198 :
نت مکانیک

ایمان یوسفی
شماره پرسنلی453155 :
کک سازی

محمود موسوی
شماره پرسنلی455722 :
آبرسانی

مصطفی نصیری
شماره پرسنلی460744 :
اتوماسیون و ارتباطات

پرویز ابراهیمی
شماره پرسنلی1744496 :
آگلومراسیون

عباس خدادادی
شمارهپرسنلی7016358 :
نت راه و ساختمان

رحمان براتی
شماره پرسنلی7021957:
حراست

رضا جعفری
شماره پرسنلی7027523 :
انرژیوبهینهسازیسوخت

مصطفی کریمی
شماره پرسنلی7051125:
راهبریماشینآالت

جواد رئیسی
شمارهپرسنلی7053332:
نورد350

حمیدرضا دری
شمارهپرسنلی7057493 :
نسوز

احمد هاشمی
شمارهپرسنلی7060117 :
تولید و توزیع برق

ساالر رفیعی
شمارهپرسنلی7091631 :
پشتیبانیوبرنامهریزحمل

مسعود اسکندری
شماره پرسنلی7158018 :
نورد650

ابراهیم بختیاری
شماره پرسنلی7232538 :
فوالدسازی

واکسیناسیون اعضای تیم فوتبال بزرگساالن ذوب آهن اصفهان

پارسا جعفری دروازهبان فصل
گذشته ســایپا با قراردادی به
مدت  ۳فصل بــه تیم فوتبال
ذوبآهن اصفهان پیوست.
جعفری که ســابقه حضور در
تیمهــای ســایپا و امیدهای
اســتقالل را در کارنامه خود
دارد ،جــزء ســهمیه زیر ۲۱
ســال ذوبآهن محســوب
میشود.

توصیه های بعد از تزریق واکسن

قبل از اجرا
بازیکنان تیم فوتبال بزرگســاالن ذوب آهن 22
شــهریور ماه با حضور در ذوب آهن اصفهان اولین
دوز واکسن کرونا خود را دریافت کردند.
حسین پاشــایی عضو کادر فنی تیم فوتبال ذوب
آهن گفت :واکسیناســیون کارکنان و ورزشکاران
ذوب آهن یکــی از اقدامات مهــم در جهت قطع
زنجیره کرونا اســت و این که مسئولین ذوب آهن

اصفهان به سالمت کارکنان و ورزشکاران اهمیت
می دهد در خور توجه و قدردانی است.
وی با اشاره به این که ذوب آهن سالمتی کارکنان
خود را در اولویت قرار می دهــد افزود :ذوب آهن
به عنوان یک واحد صنعتــی بیش از توان خود در
راســتای مســئولیت های اجتماعی گام برداشته
است.

وی گفــت :امســال با توجــه تغییــر و تحوالتی
که داشــتیم تیــم جوانی را بســتیم  ،بــا توان و
پتانســیلی کــه از بازیکنان و باشــگاه ذوب آهن
اصفهان مــی شناســم مــی توانیم مشــکالت
دو ســال اخیر را پشــت ســر بگذاریم و مقامی
در شــأن ذوب آهن برای هــواداران بــه ارمغان
بیاوریم..

سازمان لیگ یک طرفه بخشنامه میدهد

برنامه واکسیناســیون را با دو نوبــت تزریق طبق فاصله زمانی اعالم شــده
تکمیل کنید.
بعد از واکسیناســیون همچنان باید توصیه های بهداشتی مانند استفاده از
ماسک و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنید زیرا:
هیچ واکسنی نمی تواند صد در صد سبب محافظت شما از بیماری شود.
امکان ابتال به سویه های جدید ویروس مطرح است.
ممکن است فرم خفیف بیماری را بگیرید و با ماســک نزدن ویروس را به
دیگران و بستگان خود منتقل نمایید.
بعد از تزریق واکســن کووید  ،19آیا آزمایش کووید 19مثبت می شود یا
بیماری کوید 19ایجاد می شود؟
خیر .چون در واکســن یا تنها قطعاتی از ویروس و یا صرفــا پروتئین های
غیرقابل تکثیر ویروس وجود دارند .ایجاد بیماری در اثر واکســن از اســاس
غیرعلمی و غیرممکن اســت و هیچ یک از واکســن هــای کووید  19باعث
مثبت شــدن آزمایش نمونه حلقی/بینی کوید 19نمی شــود .واکسن های
کووید 19به سیستم ایمنی بدن ما می آموزد که چگونه ویروس عامل کووید
19را بشناسد و با آن مبارزه کند .گاهی این روند می تواند عالئمی مانند تب
در سه روز اول بعد از واکسیناســیون ایجاد نماید .پیدایش این عالئم در سه
روز اول ،طبیعی هستند و نشانه این اســت که بدن در حال ایجاد ایمنی در
برابر ویروس کووید 19اســت .خود واکســن ،بیماری کووید  19ایجاد نمی
کند .بلکه ورود ویروس در تجمعات در همان روزها ،قبل از آن که واکســن
اثراتش را شــروع کند ،باعث بیماری می شــود ،پس همچنــان باید نکات
پیشگیرانه را رعایت نمود.
مدیریت  HSEشرکت

در راســتاي اجراي طرح ســاماندهي محيط
كار( )5Sدر شركت با تالش و همت همكاران
بخش نســوز ککســازی اين طرح در محوطه
بيرونــي و داخلی انبار نســوز کک ســازی با
اســتفاده از منابع و قابليتهاي موجود در بخش
انجام گرديد.
منصــور شــاهمرادی مســئول تيــم عنوان
كــرد :انبــار نســوز کک ســازی محوطه ای
باز و بدون دیوار و ســقف بود که هنگام بارندگی مقــدار زیادی از متریال
نسوز از جمله پودرهای شــاموت ،پودر مرتل ،سیمان نســوز و ...علیرغم
کشــیدن پالســتیک بر روی آن ها از بین مــی رفت .به هــم ریختگی
داخــل محوطه باعــث صرف زمــان بیشــتری جهت جدا کــردن تیپ
های مختلف آجرهای نســوز جهــت تعمیرات می شــد .در حال حاضر
حصار و ســقف در این مکان ایجاد و قفســه هایی تعبیه شــده که کلیه
آجرها به صورت تفکیک شــده در آن ها چیده شــد و مشــخصات کلیه
متریال با اســتفاده از تابلو در باالی هر یک نصب شــده و با توجه به گران
قیمت بودن مواد نســوز باعث صرفه جویــی در هزینــه و افزايش دقت
می شود .
وی افزود :از مشــکالت عمده نداشــتن انبار متمرکز و عــدم وجود نظم
مناسب در رزروسازی و تامین نشدن به موقع متریال مصرفی این قسمت
بوده اســت و عدم امکان پایش مداوم موجودی قطعات انبارش صحیح و
منظم ،همواره از دغدغه های اصلی ما بوده است.
مرتضی ربانی مديــر برنامه ريزي ومهندســي صنايع گفت :بــا ارزيابي
عملكرد اين گروه اجراي اين طرح عالوه بر زيبا سازي محيط كار منجر به
حفاظت از تجهيزات و دسترسي سريع و آســان به آن ها گرديده و امکان
کنترل موجودی وبرنامه ریزی جهت سفارش قطعات به صورت صحيح و
اقتصادي ميسر شده است.

مجتبی فریدونی
در خصوص ابالغ
جدید ســازمان
لیــگ بــرای
تبلیغــات روی
پیراهن تیمهای
لیگ برتری اظهار
داشت :آئیننامه
جدیــدی بــرای
اســتفاده از فضای تبلیغاتی روی لباس به دســت ما
رسید که این فضا را به پشــت و روی پیراهن محدود

بعد از اجرا

کردهانــد .در صورتی که ســال قبــل روی پیراهن،
آستینها و پشت پیراهن  5فضا داشتیم.
وی تصریح کرد :سازمان لیگ و فدراسیون خدا را شکر
از پرداخت حق پخش که عاجز هســتند .در دنیا مهم
ترین منبع درآمد باشــگاهها حق پخش است که ما
در ایران آن را نداریم .تبلیغات محیطی سازمان لیگ
هم معلوم نیســت که چطور بسته میشود ،چه زمانی
پرداخت میکنند و اص ً
ال آیا پرداخت میشود یا خیر .از
تماشاچی و بلیتفروشی هم که خبری نیست.
مدیرعامل باشــگاه ذوبآهــن افزود :همیــن تنها
منبع درآمدی هم که برای باشــگاهها وجود داشــت

و میتوانســتیم از آن پولی در بیاوریم را نابود کردند.
آقایان سازمان لیگ نشستهاند و یک طرفه آییننامه و
بخشنامه صادر میکنند .کسی هم جوابگو نیست .من
با کامرانیفر تماس گرفتم گفت قطر هستم و میآیم و
صحبت میکنم اما به هر حال سازمان لیگ این کار را
کرده و درآمد حداقلی باشگا ه ها محدود شده است.
فریدونی عنوان کرد :حاال که این اتفاق افتاده ،حداقل
حق پخش را بگیرند یا تبلیغــات محیطی را باال ببرند
و به موقع پرداخت کنند .محدود کردن را هر کســی
میتواند انجام بدهد .نمیدانم توجیه این کار چه بوده
است.

تشکر و سپاس

تسلیت

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

همکاران گرامی آقایان:
محمد زارع ،مهدی ابراهیمی ،علی صابری ،وحید شوقی،
ایرج کریمی ،مهدیقلی چوپان سامانی ،اکبر مهدی ،لطفعلی
یزدانی ،محمدحسن منتظری ،رحیم امانی ،محمدرضا
فاضلی ،محسن جابری ،صادق حقیقی ،محمد صادقی

مصطفی عباسی فر ،اصغر عقیلی ،علی عقیلی ،محسن
عطائی زاده ،مجید عطائی زاده ،قربانعلی عطائی،
خدارحم نام خاصی ،شهرام عادل جو ،سعید رحیمی ،حامد
سورانی ،امامقلی ضیائی ،علی رنجبر ،بهزاد کیخسروی،
حسین مومنی ،رحمت بذرافشان ،اکبر جهانبخش ،خانواده
مرحوم سید فضل ا ...صفوی ،خانواده مرحوم محمد حسین
اعرابی ،خانواده مرحوم عبدالحمید نورانی

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

روابط عمومی شرکت

