
تالش های ذوب آهن اصفهان برای
 تحقق اقتصاد مقاومتی

سخن اول
مقام معظم رهبری)مدظله العالی(:

برنامه دشمن، القاء بن بست و 
کارنابلدی مسئوالن است

نشـــریه  داخلـــی شنبه 4 تیر ماه 1401    |    25 ذی القعده 1443   |     25 ژوئن  2022    |     شماره 1331

حمایت از صادرات ذوب آهن 
اصفهان، حمایت از تولید 

ملی است

تحول در منابع انسانی 
سازمان در راه است

طراحی و اجرای سیستم 
کنترل پایداری روغن 

هیدرولیک استکر 
در آگلومراسیون

ساخت قالب های شمش 
چدن صادراتی در کارگاه 

ریخته گری و مدلسازی

03

02

02

03

گزارش

رویداد

گزارش

رویداد

w w w . e s f a h a n s t e e l . i r

در راستای استفاده بهینه از مشــخصات فنی آیتم کدها)کاتالوگ( در سیستم ERP، نشست معاونت های 
برنامه ریزی و توسعه و خرید ذوب آهن اصفهان با حضور جمعی از کارشناسان، بیست و چهارم خردادماه در 

محل سالن جلسات معاونت برنامه ریزی و توسعه ذوب آهن اصفهان برگزار شد. 

راه اندازی سیستم کاتالوگ تجهیزات و قطعات 
برای بهبود فرایند تامین

حضرت آیــت ا... خامنه ای در دیدار دســت اندرکاران 
کنگــره ملی شــهدای عشــایر، گفتند: امــروز تکیه 
بدخواهان ایران و اســام به جنگ نرم است بنابراین 
همه آحاد ملت به امور و تولیــدات فرهنگی نیاز دارند 
البته در کار فرهنگی همچــون تولید فیلم و کتاب باید 
بازخورد و تأثیر تولیدات مورد توجه و اندازه گیری قرار 

بگیرد.
حضرت آیت ا... خامنه ای با تأکیــد بر نقش منحصر به 
فرد انگیزه دینی در مجاهــدت رزمندگان و همچنین 
صبر و آرامش خانواده های شهدا، گفتند: البته بعضی ها 
که ســر و کاری با دین ندارند به دنبال دست بردن در 
انگیزه های دینی شــهدا و رزمندگان هستند اما نباید 
انگیزه های عزتمندانه شهدا را به چیزی کمتر از انگیزه 

دینی و کسب رضای خداوند فروکاست.
ایشــان از مهم ترین ابعــاد جنگ نــرم را خاموش یا 
تضعیف کردن انگیزه های دینی در کشــور خواندند و 
افزودند: امروز هر کاری در کشور علیه دین، سنت ها، 
مقدسات و شــعائر دینی انجام می شود، متکی به یک 
انگیزه سیاســی و مورد استفاده دشــمن است اگرچه 
ممکن اســت عامل انجام آن کار از این واقعیت غافل 

و ناآگاه باشد.
رهبر انقــاب، تضعیف ایمــان دینــی، تضعیف امید 
و خوش بینی به آینده کشــور را از جملــه مؤلفه های 
جنگ نرم علیه ملت دانســتند و خاطرنشــان کردند: 
القاء بی آینده گی، بن بســت و این که مســئوالن اداره 
کشــور را بلد نیســتند از جمله کارهــای بدخواهان 
ایران اســت و امروز هر کس مــردم را از آینده ناامید، 
یا ایمان های مردم را تضعیــف، یا مردم را به تاش ها و 
برنامه ریزی های مسئوالن بی اعتقاد یا بدبین کند، چه 

بداند و چه نداند به سود دشمن کار می کند.
ایشــان درس مهم شــهیدان را درس امید خواندند و 
خاطرنشــان کردند: رزمندگان ما در شــرایطی وارد 
میدان رزم شــدند که بر اســاس محاســبات عادی، 
امیدی به پیروزی وجود نداشت اما در اثر آن مجاهدت 
های امیدوارانــه، جنگ با عزت جمهوری اســامی و 
منکوب شــدن متجاوزان خاتمه یافت و این یعنی در 
سخت ترین شرایط نیز باید به کمک الهی و همت خود 

امیدوار بود.
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مدیرعامل تاصیکو منصوب شد
امیرحســین نادری به عنوان مدیرعامل شــرکت ســرمایه 

گذاری صدرتامین)تاصیکو( منصوب شد.
نادری که از ابتدای سال جاری بعنوان سرپرست در تاصیکو 
مشغول به کار شد، با حضور ابراهیم بازیان مدیرعامل و سایر 
معاونین شســتا و اعضاء هیأت مدیره تاصیکو به سمت مدیر 
عامل و عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صدرتامین 

منصوب شد .
 گفتنی اســت امیر حســین نادری متولد ۱۳۵۲ از مدیران 
جوان با ۲۳ ســال تجربه  در صنعت و  فعالیت در حوزه فوالد 
و صنایع معدنی و مدیریت در شرکت های مختلف صنعتی و 

بورسی است.
مدیرعاملی شــرکت  ملی فوالد ایران، مدیرعاملی شــرکت 
ســرمایه گذاری توســعه معادن و فلزات، ریاست و عضویت 
در هیأت مدیره شــرکت های فوالد مبارکــه اصفهان، فوالد 
خراسان، ذوب آهن اصفهان، معدنی و صنعتی گل گهر، فوالد 

هرمزگان، فوالد تاراز، فوالد متیل و همچنین مشــاور رئیس 
هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 

از جمله سوابق مدیریتی وی است .

ذوب آهن یک 
شخص نیست بلکه 
مجموعه عظیمی 
است که وابستگی 
بورسی دارد و هر 
منفعتی در این 

کارخانه اجتماعی 
است

مدیرعامل ذوب آهن اصفهــان نتیجه اقتصاد مقاومتی 
را نگاه به داشته های کشــور به جای خارج عنوان کرد 
و درباره برنامه های این شــرکت بــرای تحقق اقتصاد 

مقاومتی توضیح داد.
مهندس ایرج رخصتــی در خصوص  تحقــق  اقتصاد 
مقاومتی در بدنه اقتصاد کشــور بیان کرد: استنباط من 
از اقتصاد مقاومتی این است که ســاختارهایی را ایجاد 
کنیم تا اقتصادمان با هر تکانه ای دچار مشــکل نشود. 
در کارخانه ذوب آهن این زیرســاخت ها به خوبی فراهم 
اســت. این زیرســاخت ها باید حتی در صــورت ایراد 
داشــتن اصاح، احیا و به کارکیری شــوند. البته الزم 
است به بیرون از مجموعه و کشور نگاهی داشته باشیم 
و از دستاوردها استفاده کنیم اما امیدی به بیرون کشور 
نداشــته باشــیم. با توجه به این که امکانات الزم را در 

داخل کشور داریم باید بتوانیم از آن ها استفاده کنیم.
مهنــدس رخصتی دربــاره وضعیت کنونی شــرکت 
ذوب آهن توضیــح داد: به دلیل نگاهی که به مســاله 
اقتصاد مقاومتــی داریم و بــا توجه بــه امکاناتی که 
وجود دارد، ۸۵درصد قطعات مورد نیاز بومی ســازی 
شده اســت و در مقابل تکانه های خارج از کشور مقاوم 
هستیم. الزم اســت در داخل کشور هم یک هم افزایی 
بین کل زنجیره های ارزش و تامین و کاال ایجاد شــود 
که خدا را شکر در حال حاضر از این لحاظ هم وضعیت 

نسبتا مناسبی داریم.
وی درباره انتظارات شــرکت ذوب آهــن از حاکمیت 
اظهار کرد: از حاکمیت انتظــار داریم که به ذوب آهن 

به عنــوان کارخانه ای که یک صنعت مادر را پوشــش 
می دهد، نگاه ویژه ای داشته باشد. نیاز به این نگاه ویژه 
در تحویل معادن به شدت احساس می شود. ذوب آهن 
در حال حاضر مشــکلی برای تامیــن روزمره، ماهیانه 
و ســاالنه مواد اولیه ندارد اما اگر بپرسند در سه سال 
آینده مواد اولیه از کجا تامین می شود، پاسخی نداریم. 
بخشی از مقاوم سازی اقتصاد که شعار اقتصاد مقاومتی 
در پی آن است، همین است که کارخانه ای به عظمت 
ذوب آهن، از لحاظ تامین مواد اولیه مشــکلی نداشته 
باشد و این مهم مستلزم مالکیت این کارخانه بر بعضی 

معادن است.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان درباره اثرات این شرکت 
بر جامعه تشــریح کرد: ذوب آهن یک شــخص نیست 
بلکه مجموعه عظیمی است که وابستگی بورسی دارد 
و هر منفعتی در این کارخانه اجتماعی است. ذوب آهن 
با توجه به مواردی که گفته شد نباید نگران تامین مواد 
اولیه برای ســال  های آینده باشــد و این موضوع بستر 

مناسبی است برای متحول شدن تامین مواد اولیه.
مهندس رخصتی برنامه های شــرکت ذوب آهن برای 
رفع مشکل یادشــده را این گونه عنوان کرد: با وزارت 
صمــت و زیرمجموعه هایش مذاکراتــی داریم که به 
آن ها معادنی را پیشنهاد داده ایم که این وزارت بتواند 
در چارچوب قانونی بــه ما تحویل دهــد. تعامات تا 
کنون رضایت بخش بوده و مراحــل پایانی خود را طی 
می کند. ما برای تامین منابع کارخانه سه هاب تعریف 
کرده ایم کــه در اصفهان، خراســان ها و کردســتان 
هســتند. امیدواریم بتوانیــم آن ها را فــراوری کنیم 
و کنسانتره ســازی و گندله ســازی کوره بلند را ایجاد 
کنیم. در شــرایطی که مواد آهن دار کنار معدن باشد. 
برای رســیدن به اهدافمــان نامه نــگاری هایی انجام 
دادیم و توافقات اولیه حاصل شده است بقیه ماجرا به 

وزارت صمت برمی گردد.
وی در خصــوص حامل های انــرژی مورد اســتفاده 
در ذوب آهن اظهــار کرد: ذوب آهن تنهــا کارخانه ای 
اســت که برق مصرفــی خــود را تولیــد می کند. به 
دلیل مشــکاتی که گاز حاصل از تولیــد کک و تولید 
کوره بلند برای محیط زیســت به وجود می آورد، این 
گاز به گازی تبدیل شده اســت که در بویلر با گازهای 

طبیعی ترکیب شــود. با توجه به این موضوع کارخانه 
ذوب آهن زیرســاخت تولید ۲۴۰ مگاوات برق را دارد 
در حالی که نیاز ایــن کارخانه به بــرق ۱۸۰ مگاوات 
است. مشــکلی که وجود دارد قیمت گاز است به دلیل 
عدم کارشناســی دقیق تمایزی بیــن کارخانه فوالد 
و پتروشــیمی قائل نشــده اند که در حال رایزنی برای 
حل مشکل قیمت گاز هســتیم که اگر به نتیجه برسد 

مشکل دیگری در تامین انرژی نداریم.
مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان دربــاره مصرف آب در 
کارخانــه ذوب آهن بیان کرد: در ۲۵ ســال گذشــته 
میزان آب مصرفی بــرای تولید هر تن چــدن بالغ بر 
۲۰متر مکعب بوده اســت که این مقــدار امروز به ۵ 
مترمکعب رســیده است. برای رســیدن به این هدف 
عملیات ویژه ای به منظور بازچرخانی درون کارخانه ای 
و بهبود کیفیت بهره وری آب درون کارخانه انجام شده 
اســت. کنترل مصرف برج های خنک کننده، انســداد 
مســیرهای پرت آب و اســتفاده از آب کندانس باعث 
شــده که مصرف آب کارخانه به شــدت پایین بیاید. 
در حال ســرمایه گذاری ۲هــزار میلیــارد تومانی در 
پروژه پساب هستیم. در ســاعت ۸۵۰ متر مکعب آب 
از منطقه وسیع فاورجان اصفهان جمع آوری می شود 
که بــا ورود ایــن مقدار آب بــه مدار در ســال جاری 

برداشت آب از زاینده رود به صفر  می رسد.
مهندس رخصتی با بیان این که مجموعه دانش بنیان 
ذوب آهــن و مجموعه مپنا بــه عنوان ســرمایه گذار 
بی اوتی بدون حضــور خارجی ها فعالیــت ذوب آهن 
را پیش می برنــد درباره تولید ســوزن ریل اطاع داد: 
ذوب آهن اگر نگوییم خاورمیانه، در حوزه خلیج فارس 
تنها کارخانه ای اســت که تولید ریــل انجام می دهد. 
ســرمایه گذاری ســنگینی در حوزه تولید ریل انجام 
شده است و چرخه این تولید فقط به خود ریل محدود 
نمی شود و یک عنصر تاثیرگذار این چرخه سوزن ریل 
است. در کشور نیاز به ۷هزار تن سوزن ریل وجود دارد 
که احتماال ظرف چند ماه آینده اولین نمونه های تولید 
ذوب آهن اصفهان به راه آهن جمهوری اســامی ایران 
تحویل داده خواهد شد. در حال حاضر در مرحله عقد 
قرارداد و تکمیل زیرســاخت های تولید ســوزن ریل 

هستیم و قطعه مرکزی را تولید کرده ایم.

جشن تجلیل از دانش پژوهان ممتاز 
ذوب آهن اصفهان

با برنامه ریزی های روابط عمومی شرکت، جشــن تجلیل از دانش پژوهان 
ممتاز سال تحصیلی 1400-1399 خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان از تاریخ 
10 الی 14 تیرماه در شهر اصفهان و از تاریخ 19 الی 24 تیرماه در فوالدشهر بر 

اساس محل سکونت همکاران گرامی برگزار خواهد شد. 

تالش های ذوب آهن اصفهان برای تحقق اقتصاد مقاومتی

)) آگهی فراخوان  (( 
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

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.ir   مراجعه فرمایید. 

ضمناً  لیست استعالم های مربوط به خریدهای متوسط )بدون برگزاری مناقصه( در سایت شرکت به آدرس ذیل درج می گردد.

روابط عمومی شركت

ثبت رکورد تولید پروفیل  H18  در نورد ذوب آهن اصفهان

مهلت   ارائه موضوعشمارهنوع فراخوانردیف
پیشنهاد

زمان بازگشائی 
پاكات

خرید شش ردیف رولیك 108739 -140100143مناقصه1
15 /4 /141401 /4 /1401صافكاری

خرید درب، پنجره و توری 108649 -140007731تمدید مناقصه2
8 /4 /61401 /4 /1401آلومینیومی

107669 -140010059تمدید مناقصه3
خرید دو مدل ایزوگام با 

ضخامت 4 عرض 1000 میلیمتر و 
پرایمر مخصوص ایزوگام

1401/ 4/ 101401/ 4/ 12

تبریک

جناب آقای دکتر امیرحسین نادری
مدیرعامل محترم هلدینگ صدرتامین

 انتصاب شایســته حضرتعالی را که از ســرمایه های ارزشــمند عرصه صنعت و معدن کشــور 
می باشید، به عنوان مدیرعامل هلدینگ صدرتامین صمیمانه تبریک عرض می نمایم.

 ان شــاءا... این انتخاب سرآغاز مســیری سراسر امید و پیشــرفت در بخش های گوناگون برای 
خانواده بزرگ صدرتامین است.

توفیق روزافزون حضرتعالــی را برای خدمت به نظام مقدس جمهوری اســامی ایران از درگاه 
خداوند متعال مسألت می نمایم.

ایرج رخصتی
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان

03
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شماره  1331 2E v e n t
رویداد

نشریه داخلی

محور اصلی فعالیت 
این کارگاه، بازسازی 

و احیاء ولوهای از 
رده خارج با استفاده 
از توان متخصصین 
داخلی و کمترین 
هزینه تعریف شد

با توجه به استراتژی 
ذوب آهن اصفهان 

مبنی بر فروش 
شمش چدن و در 
راستای کاهش 

ضایعات شمش های 
تولیدی، قالب های 

مورد نیاز بخش 
کوره بلند طراحی و 

ساخته شد

سالم آتشکار

درخواست های شما  وپاسخ مسئولین :
  چه اقداماتی برای افزایش تعلق ســازمانی الزم است؟ )سوال 
مطرح شده در همایش مدیران و کارشناسان حوزه بهره برداری در 

فروردین ماه سال جاری(.
کارشناســان حوزه بهره برداری: شــفافیت و ایجاد حس اعتماد، استفاده از 
تخصص نیروهای داخلی، ایجاد آموزش مستمر، حفظ کرامت انسانی کارکنان، 
ایجاد شرایط کاری مناسب برای کارکنان و بهبود شرایط مالی و رفاهی، سرمایه 
گذاری برروی ارتباط میان کارکنان و مدیران، شناسایی کارکنان نخبه و تشویق 
آن ها، برنامه ریزی جهت افزایش سامت ورفاه کارکنان درون شرکت ؛ استفاده 
مستمر از نظرات کاربردی کارکنان در محل کار ؛ شناخت صحیح استعدادهای 
کارکنان و محول کردن وظایف براساس آن، آگاهی کارکنان از اهداف شرکت، 
انعکاس موفقیت های کارکنان شرکت، آموزش در خصوص باال بردن آگاهی 
کارکنان و این که موفقیت هر سازمان در دست های نیروی انسانی آن سازمان 
است، بیشتر نمودن ارتباط کاری با طرح هایی مثل نظام پیشنهادها و مشارکت 
خود کارکنان در کمیته های نظام  پیشــنهادها، ارزش مندی کارکنان و قدر 
شناسی از آن ها، استفاده از شبکه های اجتماعی و اطاع رسانی پیشرفت ها 
و مشکات کارخانه، اصاح سیستم پاداش کارکنان، باال بردن جایگاه شرکت 
در جامعه، توزیع عادالنه امکانات و منابع رفاهی بین همه کارکنان، فراهم نمودن 
شرایط الزم برای نقش آفرینی بیشترکارکنان در شرکت، حمایت های مادی 
و معنوی ازکارکنان، فرهنگ سازی با برگزاری کاس های خانوادگی، تعریف 

معیارهایی مناسب و محسوس برای سنجش مسئولیت. 
 برای انعقاد قرارداد خدمات دندانپزشکی با کلینیک های نجف 

آباد چه اقداماتی شده است ؟    
مدیریت خدمات مالی و بیمه: مراکز و کلینیک های موجود در نجف آباد مورد 
بررسی و بازدید قرار گرفت و  نسبت به انعقاد قرارداد با کلینیک های مهرگان 
واقع در خیابان امام خمینی شرقی کوچه شهید منتظری و ماهان در چهارراه 

شهرداری اقدام گردید.
ابراز گالیه تعدادی از پرسنل ساختمان اداری در خصوص استعمال 

سیگار در راهروها و معابر عمومی 
مدیریت امــوراداری: با توجــه بــه مصوبــه ۱۷۴۴6/ ه  و  ۷۵۰۲۴/ ت مورخ 
۸6/۱۰/۱۵ هیأت وزیران اســتعمال هرگونه ســیگار و مواد دخانی در اماکن 
عمومی مسقف ممنوع بوده و متخلفین توسط مسئولین ذیربط باید به کمیته 

انضباطی شرکت معرفی شوند.  
*** تعدادی از همکاران نیز خواستار انجام موارد زیر شده اند .

  برنامه ریزی جهت پرداخت هزینه های سفرکارکنان .
  اطاع رسانی از دستور العمل شرایط و ضوابط  پذیرش مدرک کارکنان .

 تقدیر وتشکر از مدیریت خدمات و امور رفاهی و سرپرستی رفاهی در خصوص 
برگزاری تورهای چادگان و انزلی کارکنان                       

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

به شرح زیر می باشد:
هـــــادی  محمـــــد 
سرپرســت  زاهدی وفــا، 
وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی پس از نشســت 
مســئوالن  با  مشــترکی 
حــوزه بازنشســتگان این 

وزارتخانه و نمایندگان کانون های بازنشستگی 
کشورگفت:   در نشست صمیمانه ای با نمایندگان 
کانون هــای بازنشســتگی، دربــاره مصوبــه 
دولت در خصــوص میزان افزایش مســتمری 
  بازنشستگان در ســال ۱۴۰۱ بحث و تبادل نظر

 شد.

وی تأکیــد کــرد: تحقــق عدالــت رویکــرد 
وزارت  و  اســت  ســیزدهم  دولــت  اصلــی 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در چارچــوب 
قانون همــه تاش خــود را بــرای تأمین بهتر 
 معیشــت بازنشســتگان عزیز بــه کار خواهد 

بست.

تأکید بر تأمین بهتر معیشت بازنشستگان

تحقق عدالت 
رویکرد اصلی دولت 

سیزدهم است

مهندس ایــرج رخصتی مدیرعامل ذوب 
آهــن اصفهــان بــا حجت االســالم 
مردم  نماینده  الدینی  میرتاج  سیدمحمدرضا 
تبریز در مجلس شــورای اســالمی دیدار و 

گفتگوکرد . 
در این دیدار که محمد جعفــر صالحی معاون خرید 
ذوب آهــن اصفهــان نیز حضــور داشــت، میرتاج 
الدینی گفت: ذوب آهن اصفهــان یکی از صنایع پایه 
و از افتخارات نظام مقدس جمهوری اســامی ایران 
محسوب می شود ومحصوالت این شرکت از کیفیت 

باالیی برخوردار است. 
وی افزود: تولید ریل و دیگر محصــوالت صنعتی از 

دستاوردهای مهم ذوب آهن اصفهان است بنابراین 
حمایت از این واحد صنعتی ضروری است . 

مهندس رخصتی نیــز در این دیــدار گفت: رویکرد 
ذوب آهن اصفهان به تولید محصــوالت صنعتی و با 
ارزش افزوده باال، زمینه ساز شــکوفایی این شرکت 
خواهد بود و تاش می کنیم سهم این محصوالت از 

کل تولید ذوب آهن اصفهان به تدریج افزایش یابد . 
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان بــه اقدامات اخیر این 
شرکت در راستای تامین پایدار مواد اولیه اشاره کرد 
و ابراز امیدواری نمود که امســال با وجود مشکات 
مختلف، شــاهد رکورد جدیدی در تولید ساالنه این 

شرکت باشیم. 

قالب های شــمش چدن صادراتی مورد نیاز بخش کوره بلند در 
کارگاه ریخته گری و مدل سازی مدیریت مهندسی نت مکانیک 
ذوب آهن اصفهان ساخته شد. معاون برنامه ریزی و ساخت قطعات 
و تجهیزات مکانیکی مدیریت مهندســی نت مکانیک شــرکت 
در گفتگو با خبرنگار آتشــکار و با اعام این خبر گفت: با توجه به 
اســتراتژی ذوب آهن اصفهان مبنی بر فروش شمش چدن و در 
راستای کاهش ضایعات شمش های تولیدی، قالب های مورد نیاز 
بخش کوره بلند طراحی و ساخته شد. رمضانعلی فرهادی افزود: 
تولید این قالب ها در کارگاه ریخته گری و مدلسازی با مدل مورد 

نیاز با تهیه نقشه و ساخت آزمایشی قطعات و مونتاژ آن ها 
در ماشین های چدن ریزی آغاز شد و با سرعت مناسب نیز 
ادامه دارد .  بهمن خجسته بخت، سرپرست کارگاه ریخته 
گری و مدلسازی مدیریت مهندسی نت مکانیک شرکت 
نیز گفت: با توجه به طرح پیشــنهادی بخش کوره بلند با 
رویکرد تغییر قالب های قدیمی وکاهش ضایعات شمش 
های تولیدی و همچنین به روز رسانی خط قدیم با طرح 
جدید، تیم کارشناسان مجموعه مدیریت مهندسی نت در 
دو ماه منتهی به پایان سال ۱۴۰۰ به طراحی، تکنولوژی 
اولیه و ساخت مدل های آزمایشــی با تولید محدود اقدام 
نمود. وی افزود: پــس از چندین مرحله تغییرات و پایش 
نحوه کارکرد قالب ها در خط تولید، نواقص آن ها رفع و در نهایت 
تولید این قطعات در کارگاه ریخته گری و مدلســازی آغاز شــد.  
سرپرست کارگاه ریخته گری و مدلسازی مدیریت مهندسی نت 
مکانیک شــرکت با بیان این که به ۵۰۰عدد از قالب های شمش 
طرح جدید تولید و به مدیریت بخش کوره بلند تحویل شده است، 
گفت: این قالب ها با جایگزینی قالــب های طرح قدیم به کاهش 
ضایعات، تولید بهینه و محصوالت با کیفیت تر منجر می شود و 

قطعا باعث خواهد شد قیمت چدن شرکت در بازار نیز افزایش یابد.
خلیل  شکرانی- خبرنگار افتخاری

دیدار مدیرعامل ذوب آهن اصفهان و نماینده مردم تبریز در مجلس

در مدیریت مهندسی نت شرکت انجام شد
ساخت قالب های شمش چدن صادراتی در کارگاه 

ریخته گری و مدلسازی

طراحی و اجرای سیستم کنترل پایداری 
روغن هیدرولیک استکر  در آگلومراسیون

نشست تعاملی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان و مدیر کل صدا و سیمای استان

رسانه ملی در جبهه 
فرهنگی و ذوب آهن 

در جبهه صنعت و 
اقتصاد جهاد می کند

ذوب آهن اصفهان 
یکی از صنایع پایه و از 
افتخارات نظام مقدس 

جمهوری اسالمی 
ایران محسوب

 می شود

مهندس ایرج رخصتی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان 
۳۱ خردادماه با حضور در مرکز صدا و سیمای اصفهان 
با بهرام عبدالحسینی مدیر کل و دیگر مسئولین این 
سازمان در خصوص فعالیت های رسانه ای و فرهنگی 

مشترک، دیدار و گفتگو کرد .
مدیــر کل صدا و ســیمای اصفهان در ایــن دیدار به 
اهمیت تولید ملی که مورد تاکید مقام معظم رهبری 
است اشــاره کرد و گفت: یکی از رســالت های اصلی 
رســانه ملی، حمایــت از تولید ملی اســت و به ویژه 

انعکاس دســتاوردهای صنعتی، اقتصادی و تولیدی 
نقش مهمی در امیدآفرینی در جامعه دارد . 

وی ارتباط صدا وســیما و ذوب آهن اصفهان در سال 
های اخیر را بســیار خوب و تعاملی دانســت و گفت: 
رســانه ملی در جبهه فرهنگی و ذوب آهن در جبهه 
صنعت و اقتصاد جهاد می کنــد که هر دو برای مقابله 
با دشمنان این مردم، اهمیت حیاتی دارند و لذا توسعه 
همکاری ها در نهایت منجر به خدمت بیشتر به جامعه 

می شود . 

عبدالحســینی اظهار داشت: صدا و ســیما نسبت به 
دغدغه هــای صنایع از جمله ذوب آهــن اصفهان در 
موضوعاتی همچون بومی ســازی، محیط زیســت، 
کمبود آب و برق و ... واقف است و آن ها را دغدغه های 
خود نیز می داند و لذا در این زمینه با مشارکت صنایع 

تولید محتوا و پیگیری می کند . 
وی ذوب آهن را یکی از معدود صنایع کشور دانست که 
به لحاظ سابقه فعالیت های فرهنگی از جایگاه واالیی 
برخوردار است و افزود: یکی از رویکردهای مهم صدا و 
سیما، تولید برنامه های مشارکتی است و سازمان های 
بزرگی همچون ذوب آهن اصفهان که عاوه بر تاثیرات 
اقتصادی و صنعتی، به لحاظ اجتماعی و فرهنگی نیز 
دارای جایگاه مهمی هستند با  همکاری در تولید این 
برنامه ها، نقش خود را در ارتقاء فرهنگ جامعه به ویژه 
در جهت آگاهی افکار عمومی از دستاوردهای صنعتی 

به خوبی ایفا می کنند .
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان از ارتباط خوب و نگرش 
ســازنده صدا و ســیمای اصفهان به صنعت و اقتصاد 
اســتان قدردانی نمود و اظهار داشت: این تعامل قطعاً 
موجب اثرات بســیار خوبی در عملکرد هر دو سازمان 

می شود و به ویژه در شــرایط سخت می توان موجب 
پایداری بیشتر و پیشرفت سریع تر شود. 

مهندس رخصتی اظهار داشت: ذوب آهن اصفهان در 
تمام فعالیت های خود به مســئولیت اجتماعی توجه 
دارد . این شرکت با توســعه صادرات به رفع نیازهای 
ارزی پرداختــه و بــا کاهــش مصــرف آب از طریق 
بازچرخانی و همچنین ســرمایه گــذاری در جذب 
پساب شــهرهای اطراف که مصرف آب این شرکت را 
۵۰ درصد کاهش داده به دنبال این است که برداشت 

آب از زاینده رود را به حداقل برساند . 
وی افــزود: ذوب آهــن از نیروگاه جهــت تولید برق 
برخوردار اســت که در واقع به نوعی صرفه جویی در 
مصرف آب کشور نیز محسوب می شــود اما باید گاز 
مورد اســتفاده این نیروگاه ها با قیمت گاز نیروگاهی 
محاسبه شود تا صنایع، بیشــتر به تولید برق ترغیب 
شوند که در نهایت افزایش تولید ملی را به همراه دارد . 

مهندس رخصتــی ابراز امیدواری نمــود که ارتباط و 
تعامــل ذوب آهن اصفهان و صدا و ســیمای اصفهان 
در راســتای خدمت به جامعه و اقتصاد کشور بیش از 

گذشته توسعه یابد .

در سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین و در راستای 
نیل به اهداف کان شــرکت با هماهنگــی های الزم، 
کارگاه تعمیر ولو  ذوب آهن اصفهان تاسیس و تجهیز 

شد. 
محمدرضا امین صبوری مدیر مهندسی تولید و توزیع 

برق شــرکت با اعام این 
خبر و بــا بیــان این که  
اســتفاده بهینه از منابع 
داخلی، کاهش وابستگی 
به تولیدکنندگان خارجی 
و مدیریت تحریم ها، خط 
مشــی اصلی ایــن پروژه 
اســت، گفت: با توجه به 
اینکه حجم باالیی ولو در 
واحدهای ایــن مدیریت، 
چــه از نظر تنــوع اندازه 
و چه از نظر تنوع فشــار 
کاری مورد اســتفاده قرار 
می گیرد؛ پیشنهاد  تاســیس و تجهیز کارگاه سرویس 
و تعمیر ولوهای صنعتی ذوب آهــن اصفهان از طرف 
کارکنان این مدیریت در نظام پیشنهادات ارائه و مورد 
اســتقبال قرار گرفت و به همین دلیــل در این پروژه، 

مدیریت مهندســی تولید و توزیع برق پیش قدم شد و 
با همکاری شرکت مهندسی و پویش ساخت به صورت 
پایلوت، طــرح را برای ولوهای منتخــب نیروگاه های 

حرارتی و مرکزی اجرا کرد.
امین صبوری افزود: مطالعات و امکان ســنجی اجرای 
این پروژه توسط ملک محمدی، ســعیدی و جواهران 
از کارشناســان نیــروگاه حرارتی انجام شــد. این تیم 
کارشناســی پس از رایزنی ها و برگزاری جلســات هم 
اندیشی با کارشناسان شرکت مهندسی و پویش ساخت 

نقشه راه این پروژه را در قالب کار گروهی تدوین کردند.
 مدیر مهندسی تولید و توزیع برق شرکت، تأکید کرد: 
محور اصلی فعالیت این کارگاه، بازسازی و احیاء ولوهای 
از رده خارج با اســتفاده از تــوان متخصصین داخلی و 
کمترین هزینه تعریف شــد که با فعالیت کارگاه ولو از 
زمان آغاز پروژه صرفه جویی اقتصادی قابل ماحظه ای 

برای کارخانه حاصل شده است.
عبدالرضا توکلی معاون تولیــد مدیریت تولید و توزیع 

برق شرکت نیز گفت: پیش از شروع کار این کارگاه، اکثر 
ولوهای قابل سرویس و بازسازی در کارخانه اسقاط و ولو 
نو خریداری یا برای تعمیر برون سپاری می شد. در حال 
حاضر در بخش های مختلف با ولوهای اسقاطی روبرو 
هستیم که با سرویس می توانند مجددا استفاده شوند. با 
پیگیری های صورت گرفته زیرساخت های سرویس ولو 
مهیا شده است و در گام بعدی تعمیرات ولو هم در این 

کارگاه انجام می شود.
توکلــی خاطر نشــان کــرد: در حالی که بــرای رفع 
محدودیت های تولید برق در نیروگاه حرارتی، تصمیم 
بر خرید ولوهای پروانه ای دیگ بخار گرفته شــده بود، 
با تاش و همراهی کارکنان تعمیرات نیروگاه حرارتی 
و تاشگران کارگاه ولو، سه عدد از این ولوها با موفقیت 

سرویس و تحویل بهره بردار شدند.
وی تأکید کرد: سرویس و بازسازی ولو دروازه ای  ۱۰۰۰  
میلی متر آب ســیرکوله نیــروگاه حرارتی هم بخش 

دیگری از فعالیت این کارگاه است.

در راســتای اســتفاده بهینــه از مشــخصات فنی آیتم 
کدها)کاتالوگ( در سیستم ERP، نشست معاونت های برنامه 
ریزی و توســعه و خرید ذوب آهن اصفهان بــا حضور جمعی از 
کارشناسان، بیســت و چهارم خردادماه در محل سالن جلسات 

معاونت برنامه ریزی و توسعه ذوب آهن اصفهان برگزار شد. 
علیرضا رضوانیان معاون برنامه ریزی و توسعه گفت: صنایع با توجه به قدمت 
و نوع فعالیت که برای آنها تعریف شده است، تابع دستورالعمل های ملی و 
بین المللی هســتند. ذوب آهن اصفهان نیز در دهه ۴۰ با همکاری روس ها 
ساخته شد و این گروه، استانداردهای خاصی برای کاالها و قطعات تعریف 
کردند، بعد از آن با اروپایی ها کار ادامه یافت که بر این اســاس نیز قطعات 
و تجهیزات اروپایی برای کارخانه خریداری شــد، ســپس به علت تحریم 
ها ســراغ چینی ها رفتیم و بعد از آن بومی ســازی و تولید داخل قوی تر 
از گذشته دنبال شــد. این روند فعالیت متنوعی را می طلبد که بهره بردار 
و تامین کننده کاال با تعامل بیشتر و بر اســاس یک رویه واحد سیستمی، 

فرایند تامین و تحویل را با کمترین خطا تعریف و دنبال کنند. 
وی اظهار داشت: این روند فعالیت ها در بخش های مختلف به ویژه در حوزه 
بهره برداری را تســریع خواهد کرد و همچنین از این محل صرفه اقتصادی 

باالیی نیز برای کارخانه محقق می شود.
معاون برنامه ریزی و توســعه شــرکت بیان کرد: با توجه بــه الکترونیکی 
شدن فرایندهای مختلف و در راستای ســهولت فعالیت ها،کلیه عملیات 
مربوط به GRN و ثبــت فاکتور در خصوص قطعــات و تجهیزات مختلف 
سیســتمی شــد و از بخش های مختلف شــرکت این روند را آغاز کردیم 
 که حتی نامــه ای که بر روی فاکتــور قرار می گیرد هم در سیســتم ثبت

شود.  
محمدجعفرصالحی معاون خریــد ذوب آهن اصفهان نیــز گفت: به دلیل 
قدمت و تنوع تولیــدات این کارخانــه، بخش های مختلــف روزانه برای 
تامین کاالها و تجهیزات مورد نیازشــان درخواســت های زیــادی دارند 
که به دلیل تعدد و تشابه بســیاری که بین آنها وجود دارد، نیاز است تمایز 
هر یک از درخواست ها بر اساس یک ســاختار مشخص و به دور از ذهنیت 
طرفین)سفارش دهنده و تحویل گیرنده(، به صورت ملموس و جامع تحت 
عنوان کاتالوگ اختصاصی برای هر قطعــه و تجهیز حتی با درج تصویر، در 

سیستم تعریف شود. 
مهدی شــاطری مدیر سفارشــات و کنترل کاال نیز گفت: برای ایجاد زبان 
مشــترک بین ذی نفعان فرایند تامین الزم اســت کلیه ویژگی های کاال 
به صورت کامل مشــخص گردد. سیســتم یکپارچــه ERP دارای قابلیت 
مهم جهت ایجاد این زیرســاخت می باشــد بصورتیکــه ویژگی های یک 
کاال شناســایی و در سیســتم تعریف می گردد و بانک اطاعاتی جامعی از 
ویژگی های کلیه کاالهای مورد اســتفاده با طبقه بندی مناسب به صورت 
الکترونیکی و تحت عنوان کاتالوگ تدوین و از این طریق امکان جســتجو 
برای همکاران بهره برداری و اعام دقیق نیاز شــرکت به تامین کنندگان 
فراهم می گردد. پس از اجرایی شــدن، کلیه مراحل فرایند تامین از مرحله 
اعام نیاز بخش، صدور درخواســت، شناســایی تامین کنندگان و انبار با 

سهولت، دقت و کیفیت بهتر انجام می گیرد. 
وی در ادامه گزارشی از فعالیت های انجام شــده در این زمینه و نحوه وارد 

نمودن اطاعات در سامانه را ارائه نمود. 

اجــرای  و  طراحــی 
سیستم کنترل پایداری 
هیدرولیــک  روغــن 
استکر)بارگیر( در بخش 
آگلومراسیون با موفقیت 

انجام و اجرا شد.
کرمونــدی  رضــا   
اتوماسیون  کارشناس 
آگلومراســیون  بخش 
با بیان ایــن خبر افزود: 
با توجه بــه نقش مهم 

ماشین استکر در بارگیری مواد اولیه از سکوهای انبار مواد و ارســال مداوم و اتومات آن ها به بخش های 
مختلف تولیدی کارخانه، کارکرد مناسب این تجهیز به صورت پیوسته و بدون وقفه ضروری می باشد.

وی گفت: یکی از پارامترهای مهمی که می تواند تاثیر به سزایی در عملکرد این تجهیز داشته باشد کنترل 
پارامترهای سیستم روغن هیدرولیک است که در جهت انتقال بهتر توان و حفظ اجزا مکانیکی و آب بندی 
شیلنگ های هیدرولیک مکانیزم اهمیت دارد. کارشناس اتوماسیون بخش آگلومراسیون شرکت ادامه 
داد: جهت تثبیت پارامتر مذکور، طرح سیستم کنترل اتومات با همکاری مکانیک بخش تهیه و اجرایی شد 
که در این پروسه حرارت و فشار سیستم هیدرولیک با توجه به کارکرد مکانیزم با استفاده از کولر و هیتر 

روغن، با الگوریتم کنترلی توسط PLC  در رنج مناسب کنترل می گردد.
محمدعلی قدرتی پور- خبرنگار افتخاری

راه اندازی سیستم کاتالوگ تجهیزات و 
قطعات برای بهبود فرایند تامین

Rگزارش e p o r t

خبرآسمانی

تاسیس و تجهیز کارگاه سرویس و تعمیر ولوهای صنعتی ذوب آهن اصفهان

سرپرســت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تالش این وزارتخانه برای تأمین بهتر معیشــت بازنشستگان در 
چارچوب قانون خبر داد.
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رویکرد و نگرش جدید ذوب آهن اصفهان به تامین مواد 
اولیه که بر استراتژی تامین پایدار مواد اولیه به خصوص 
سنگ آهن تاکید می کند، موجب شکل گیری اقدامات 
مهمی در این زمینه شده که بخشــی از آن در شرکت 
پویش معادن این مجتمع عظیم صنعتی دنبال می شود .  
مهندس ایرج رخصتی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در 
این خصوص گفت: برای تامین پایــدار مواد اولیه مجوز 
احداث واحدهای فرآوری در نقاط مختلف کشور در حال 
بررسی است که تا کنون موفق شدیم با همکاری سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اســتان خراسان رضوی، مجوز 
احداث واحد دو میلیون تنی خردایش و فرآوری سنگ 

آهن در منطقه سنگان دریافت کنیم .

وی با اشاره به موانع و محدودیت های مختلف برای صدور 
این مجوزها، افزود: دریافت این مجــوز برای ذوب آهن 

اصفهان بسیار ارزشمند است .
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان افزود: در منطقه سنگان 
معادن کوچکی وجود دارد که کلوخه تولید می کنند و 
در واقع واحد های فرآوری، این کلوخه ها را دریافت کرده 
و آن بخشی که برای مصارف ذوب آهن مفید است دانه 
بندی و مابقی نیز به کنسانتره و گندله تبدیل می شود 
و ذوب آهن این ماده اولیه را از این شرکت ها خریداری 
می کند . وی افزود: ذوب آهــن تاکنون مجبور بود مواد 
اولیه را از شــرکت های فرآوری تهیه کند ولی با کسب 
این مجوز می توانیم کلوخه ها را از دیگر معادن ازجمله 

معادن کوچک خریداری و پس 
از فرآوری برای استفاده به ذوب 
آهن منتقل و مابقــی نیز برای 
تبدیل به کنسانتره و تولیدگندله 
و نهایتا برای مصارف ذوب آهن 

اصفهان استفاده کنیم.
مهندس رخصتــی مزایای این 
اقــدام را، پایــداری تامین مواد 
اولیه با کیفیت مــورد نیاز ذوب 
آهن اصفهان، افزایش بهره وری، 
افزایش تولید و کاهش هزینه ها 

دانست .

علیرضا مقدسی معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس 
کل گمرک ایران و هیأت همراه پنج شنبه دوم تیرماه با 
حضــور در ذوب آهن اصفهان ضمن دیــدار و گفتگو با 
مدیرعامل و دیگر مسئولین این مجتمع عظیم صنعتی 
در آیین افتتاح ساختمان جدید گمرک اختصاصی ذوب 

آهن شرکت نمود .  
گمرک اختصاصی ذوب آهن اصفهــان، اولین گمرک 
اختصاصی واحدهای تولیدی کشور محسوب می شود 
که در دهه پنجاه همزمان با تاسیس این شرکت آغاز به 
کار نمود و هم اکنون عمده واردات و صادرات ذوب آهن 

از این طریق انجام می شود .    
رئیس کل گمرک ایران در آیین افتتاح ساختمان جدید 
گمرک اختصاصی ذوب آهن اصفهان گفت: این شرکت، 
یک مجموعه پرتاش و پرتوان در صنعت کشور محسوب 
می شود که با صادرات چشمگیر محصوالت خود نقش 

مهمی در ارزآوری ایفا کرده است . 
وی افزود: گمرک به عنــوان یک نهاد حاکمیتی وظیفه 
حمایت کامل از تولیــد را دارد و باید بــه گونه ای عمل 
کند که وقفه ای در تولید کشور ایجاد نشود و لذا از تمام 

ظرفیت های قانونی برای همکاری با صنایع از جمله ذوب 
آهن اصفهان استفاده می کنیم . 

مقدسی اظهار داشت: گمرک در کنار ذوب آهن اصفهان 
است چرا که این شرکت را پشتوانه ای برای صنعت کشور 
می دانیم و تاشگران آن نیز در واقع ایثارگرانی هستند 

که در برابر تحریم های اقتصادی جهاد می کنند . 
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان نیز ضمن تقدیر از مسئولین 
گمرک کشور که حمایت از تولید را در اولویت قرار داده 
اند، گفت: این شرکت از ســال گذشته حرکت تازه ای را 
در بخش تامین پایدار مواد اولیه از طریق ورود به معدن 
داری و فراوری مواد اولیه آغاز کرده اســت . بخشــی از 
تامین مواد اولیه که از طریق واردات تامین می شــود، 
بستگی بسیاری به همکاری گمرک و مسائل مربوط به 
مبادی ورودی کشور دارد که در این زمینه تعامات بسیار 
خوبی با گمرک برقرار شــده است تا خدشه ای به تولید 

وارد نشود. 
وی با اشاره به این که ذوب آهن اصفهان همکاری خوبی 
با گمرک در دهه های گذشته داشته و قطعاً این همکاری 
ها توســعه می یابد، افزود: با توجه به مازاد تولید فوالد و 

سرانه مصرف فوالد، صادرات اهمیت 
ویژه ای برای واحدهای تولیدکننده 
فوالد دارد که برخی مســائل آن که 
به مبادی خروجی مربوط اســت از 
طریق همــکاری و تعامل با گمرک 

کشور حل می شود . 
مهندس رخصتی افزود: ذوب آهن 
اصفهان سال گذشته یک میلیون و 
صد و پنجاه هزار تن صادرات داشته 
که این امر امسال نیز با جدیت دنبال 
می شود و البته تعامل با گمرک در 
دستیابی به این هدف نقش مهمی 

دارد. لذا در جلسات و دیدارها با مسئولین گمرک کشور، 
مشکات موجود در صادرات و راهکارهای آن بررسی می 
شود تا از طریق توسعه صادرات بتوانیم ارزآوری بیشتری 

داشته باشیم و به اقتصاد کشور نیز کمک شود . 
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت: این شرکت تامین 
نیازهای داخل را در اولویت قرار داده اســت و تنها مازاد 
تولید صادر می شود که ارز حاصل از آن نیز صرف واردات 

مواد اولیه و تجهیزات می شــود که در عمل برای حفظ 
تولید بسیار ضروری است . 

شایان ذکر است ساختمان جدید گمرک اخصاصی ذوب 
آهن اصفهان با مســاحت ۱۸۵ متر با حضور مسئولین 
گمرک کشور و استان اصفهان و مسئولین این شرکت  
افتتاح شــد که مجهز به فیبر نوری بوده و در تســهیل 
ارتباطات مربوط به این گمرک کــه در بین ۵۰ گمرک 

برتر کشور قرار دارد، بسیار موثر است . 

نشریه داخلی
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میرهاشــم موســوی گفــت: در 
طراحی تشکیات سازمانی تامین 
اجتماعی باید چابک سازی، توازن 
بین نیروهای اصلی و پشــتیبانی 
و همچنین هماهنگی و تقســیم 
شــفاف وظایــف مــورد توجــه 

قرارگیرد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی 

گفت: شاه کلید تحول در ســازمان تأمین اجتماعی حوزه منابع انسانی 
است و باید با تغییر نگرش نســبت به نیروی انسانی، زمینه ایجاد تحول 
و ارتقاء همه جانبه خدمات ســازمان برای افزایش رضایتمندی جامعه را 
فراهم کنیم. افزایــش انگیزه و رضایتمندی کارکنــان منجر به افزایش 
رضایتمندی مردم می شــود. وی اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی به 
دلیل تنوع خدمات و گستردگی جامعه تحت پوشش ویژگی های خاصی 
دارد و آثار فعالیت این ســازمان در کل حاکمیت و نظــام، بروز و ظهور 
دارد، لذا باید در تصمیم گیری های مربوط به این ســازمان جامع نگری 
مورد توجه باشــد. نگرش مدیریت نسبت به منابع انسانی نیز متناسب با 
راهبرد و رویکرد اصولی حاکم بر ســازمان، مبتنی بر جامع نگری است و 
در تمامی حوزه های ســازمان باید نسبت به منابع انسانی همین رویکرد 
دنبال شود. ارتباط واحدهای مختلف سازمان و ارتباط بین صف و ستاد 
نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی اســت و باید ارتباطی روشن و موثر 
بین صف و ستاد سازمان ایجاد شود. موسوی افزود: در حوزه منابع انسانی 
مسئله اصلی که باید مورد توجه قرارگیرد، بهره وری سازمانی است. باید 
افزایش بهره وری را همواره مورد توجه قرار دهیم. برای افزایش بهره وری 
باید برنامه ای اصولی برای تمامی سازمان داشته باشیم و در هر بخش نیز 
متناسب با برنامه سازمانی بتوانیم با اتخاذ راهکارهای موثر برای افزایش 
بهره وری، هدف گذاری کرد و برنامه ویژه داشته باشیم. یادگیری سازمانی 
نیز در حوزه منابع انســانی باید همواره مورد توجه قرار گرفته و پیگیری 
شود. آموزش کارکنان، چرخش شغلی، جانشین پروری و انتقال مهارت 
سازمانی یکی از مسائل مهمی اســت که در تمامی بخش های تخصصی 
باید با جدیت دنبال شود. تعامات سازمانی باید مبتنی بر انتقال آگاهی 
باشد و باید بتوانیم در مورد مسائل مختلف تصمیم گیری صحیح و مبتنی 

بر دانش و مهارت سازمانی داشته باشیم.

حدیث هفته
 پیامبر اکرم)ص(:

هر کس از مرد یا زن مسلمانی غیبت کند، خداوند تا چهل شبانه روز نماز، 
روزه و عبادات او را نپذیرد، مگر این که غیبت شونده او را ببخشد.

در جلسه اخیر شورای معاونین بر ضرورت 
انضباط مالی در هزینه های شــرکت به 
ویژه هزینه های امور فرهنگی، مسئولیت 
های اجتماعی و عام المنفعه تاکید شــد 
تا این هزینه هــا ببش از گذشــته برای 
ســهامداران و مشــارکت کنندگان قابل 

پذیرش باشد . 
 در این جلســه، ضرورت توجه به تقویت 
سهام شــرکت در تمام فعالیت ها جهت 
حفظ منافع ســهامداران مورد تاکید قرار 

گرفت . 
همچنین مقرر شــد تامین مواد اولیه بر اساس 
نقدینگی موجود و با توافق های درازمدت انجام 
شــود تا بتوان از تمام ظرفیت ها در تامین مواد 

اولیه بهره برد. 
ضرورت رعایت مسائل ایمنی در شرکت، تامین 
وسایل ایمنی و بهداشتی برای کلیه کارکنان و 
اتخاذ شیوه های مختلف جهت کاهش مصرف 
آب از جمله دیگــر مواردی بود که در جلســه 

شورای معاونین مطرح شد . 

بر انضباط مالی در 
هزینه های شرکت به 
ویژه هزینه های امور 
فرهنگی، مسئولیت 
های اجتماعی و عام 

المنفعه تاکید شد

رئیس کل گمرک ایران در آیین افتتاح ساختمان جدیدگمرک اختصاصی شرکت:

حمایت از صادرات ذوب آهن اصفهان، حمایت از تولید ملی است

R e p o r t
گزارش

پروژه 2 میلیون تنی سنگ آهن پویش معادن ذوب آهن در سنگان

برای تامین پایدار 
مواد اولیه مجوز 

احداث واحدهای 
فرآوری در نقاط 
مختلف کشور در 
حال بررسی است

احداث شهر 
فوالدشهر از جمله 
دستاوردهای دیگر 
ذوب آهن اصفهان 
است که به عنوان 
یک شهر مدرن 

ساخته شد

حضور خبرنگاران صنعت و معدن در ذوب آهن اصفهان
خبرنگاران حوزه صنعت و معدن کشور در راستای افزایش 
تعامل و همکاری ذوب آهن اصفهان و رسانه ها و آشنایی 
نزدیک تر این خبرنگاران با خط تولید شــنبه بیست و 
هشــتم خردادماه در قالب برنامه تور رســانه ای از این 

مجتمع عظیم صنعتی بازدید نمودند .
احمد اکبری معاون سرمایه های انسانی و توسعه مدیریت 
ذوب آهن اصفهان در جمع این خبرنگاران گفت : سرمایه 
های انسانی ذوب اصفهان که امروز در بخش های گوناگون 
خط تولید، شاهد تاش و کوشش آن ها بودید، اساسی 
ترین دارایی های کارخانه محسوب می شوند زیرا بدون 
حضور این عزیزان و دانش و اندیشــه پویای آن ها، این 
ماشــین آالت و تجهیزات کارایی نخواهند داشت.  وی 
افزود: برای حفظ سرمایه های انسانی و توسعه شایستگی 
ها و توانمندی های آن ها، سامتی این عزیزان در اولویت 
اول ما قرار دارد و این مهم رسالت اولیه ذوب آهن اصفهان 
از بدو تاسیس تاکنون است.  معاون سرمایه های انسانی و 
توسعه مدیریت شرکت تصریح کرد: این کارخانه ۱6 هزار 
و پانصد هکتار فضای سبز منحصر به فرد و دست کاشت 
دارد که سرانه فضای سبز شرکت به ازای کارکنان، بیش 

از یک هکتار می باشد . 
این مقام مسئول خاطر نشــان کرد: این کارخانه یکی از 

بزرگترین و مجهز ترین بیمارستان های سطح کشور را 
دارا است که در کنار خدمت رسانی به کارکنان شرکت و 
خانواده های آن ها به عموم هموطنان عزیز در امر سامت 
یاری می رساند. علیرضا امیری مدیر روابط عمومی ذوب 
آهن اصفهان نیز در نشست با این خبرنگاران گفت: تولید 
فوالد در ایران ثمره احداث ذوب آهن اصفهان است، این 
کارخانه عظیم صنعتی به عنوان یک آرمان ملی با حضور 
نیروهای مختلف از سطح کشور و تاش شبانه روزی آن 
ها طی چهار سال ساخته شد که این دستاورد بی نظیر به 

عنوان یک رکورد ثبت گردید. 
وی افزود: احداث شهر فوالدشهر از جمله دستاوردهای 
دیگر ذوب آهن اصفهان است که به عنوان یک شهر مدرن 
 ساخته شد و یک مســئولیت اجتماعی بزرگ به شمار

 می رود. 
مدیر روابط عمومی ذوب آهن اصفهــان تصریح کرد: از 
زمان ســاخت ذوب آهن تاکنون حدود ۱۴۰ هزار نفر در 
آموزشگاه این کارخانه آموزش دیدند و در صنایع مختلف 
کشور منشا خیر و برکت شدند و این رویکرد تاکنون ادامه 

دارد.
علیرضا امیری بیان کــرد: ذوب آهن اصفهــان با بهره 
مندی از انواع گواهینامه های ملی و بین المللی مطابق با 

روز  اســتانداردهای 
دنیا، انواع محصوالت 
فــوالدی مانند ریل، 
انواع  معــدن،  آرک 
و...  میلگرد  تیرآهن، 
را تولید مــی کند و 
در کنــار تامین نیاز 
بازار داخــل، نیمی از 
محصوالتش را صادر 
مــی کنــد.  حمید 
مدیــر  حســینی 
بهداشــت و محیط 
زیست ذوب آهن نیز 
گفت: این شرکت در 

حدود سال 9۴ ، دویست متر مکعب بر ساعت پساب زرین 
شهر را در تصیفه خانه جذب کرد و هم اکنون نیز ۸۴۰ متر 
مکعب پساب شهرهای ایمان شهر، فوالدشهر و لنجان را 
در تصفیه خانه جذب می کند که از منظر بهداشت بسیار 
موثر اســت و از بُعد تامین آب نیز حدود ۵۰ درصد از آب 
برداشــتی از کارخانه را کاهش می دهد.  وی افزود : این 
شرکت ۱6 هزار و پانصد هکتار جنگل دست کاشت دارد 

که در بین صنایع یک رکورد بی نظیر به شــمار می رود. 
از این عدد ۱۴ هزار هکتار آن دیم است و مابقی آن نیز از 

طریق پساب مازاد کارخانه آبیاری می شود.
شایان ذکر است، فوالدسازی، کوره بلند شماره یک ، پروژه 
ساخت درب های فلکسیبل کک سازی و مدیریت نورد 
از جمله بخش هایی بود که مورد بازدید خبرنگاران قرار 
گرفت و آن ها از نزدیک فرایند تولید را مشاهده کردند و 

کارشناسان فنی نیز پاسخگوی سواالت آن ها بودند.

Rگزارش e p o r t

تحول در منابع انسانی سازمان
تیرآهن های بال پهن  در راه است

یا IPB  به دلیل شکل 
ظاهری به تیرآهن 
H معروف هستند و 

تفاوت عمده تیرآهن 
معمولی یا  IPE  و 

تیرآهن H  در شکل 
و اندازه سطح مقطع 

آن است

ذوب آهن اصفهان 
همکاری خوبی با 

گمرک در دهه های 
گذشته داشته و 

قطعاً این همکاری ها 
توسعه می یابد

در راستای تولید محصوالت دارای ارزش افزوده باال 

تالشگران ذوب آهن اصفهان رکورد تولید 750 تن H18  در یک شیفت را ثبت کردند

تاشــگران ذوب آهن اصفهان رکــورد تولید ۷۵۰ تن 
H18  که یک محصــول دارای ارزش افــزوده باال در 
سبد محصوالت این مجتمع عظیم صنعتی محسوب 
می شــود را در یک شــیفت ثبت کردند . این موفقیت 
پس از گذشت حدود ۷  ســال از تولید این محصول با 
اختاف باالی ۱۵۰ تن تولید نسبت به قبل، سی و یکم 
خردادماه به ثمر نشست و علت عمده آن اصاحاتی در 
اســتندها و تقویت تجهیزات، افزایش ســرعت خطی 

تجهیزات، تجربه و مهارت بی نظیر پرســنل تولیدی 
است.  محمدامین یوسف زاده مدیر مهندسی نورد ذوب 
آهن اصفهان با اعام این خبر گفت: این رکورد تولید به 
همت تاشگران گروه سه نورد 6۵۰ به عنوان برگ زرین 
دیگری در این مجتمع عظیم صنعتی و در بخش تولید 
محصوالت دارای ارزش افزوده باال محسوب می شود و 
حقیقتاً تمرکز امسال ما تکمیل سبد کامل تیرآهن های 
H می باشد و انشاا... تا پایان ســال تا سایز H400  را به 
ســبد محصوالت با ارزش افزوده باال اضافه می کنیم و 
به زودی خبر تولید Hهای جدید اعام خواهد شــد. به 
طور نمونه در H240  هم طراحــی و هم تراش غلتک 
ها خاتمه یافته و تا قبل از پایان تیرمــاه به بازار عرضه 
خواهد شد و به دنبال آن با یک فاصله دو الی سه هفته 

ای H260  را خواهیم داشت. 
وی با اشــاره به این که این مقطع تولیــدی به عنوان 
کاربردی تریــن تیرآهن بال پهن، بازار بســیار خوبی 
دارد، افــزود: بــدون تردیــد وقتی که بازار کشــور و 
مهندسین محاسب نظام مهندسی از تامین کافی و به 
موقع مقاطع H اطمینان خاطر داشته باشند، به زودی 

محاسبات سازه ها از بتن مسلح به سمت اسکلت فلزی 
بر مبنای H تغییر داده خواهد شــد که ایمنی آن در 
مقابل زلزله، حداقل ۳۰ درصد باالتر اســت و سرعت 
ســاخت و ســاز هم چیزی حدود ۲۵ درصد سریع تر 
می باشــد و از همه مهم تر عمر مفید سازه که در حال 
حاضر در ایران حدود ۲۵ ســال است به بیش از ۱۰۰ 
سال خواهد رســید و در کل هزینه های ساخت و ساز 
را در دراز مدت بسیار کاهش خواهد داد بر اساس رده 
بندی فعلی بازار از  لحاظ سود آوری ،Hها در رتبه اول 
محصوالت با ارزش باال هســتند که در انحصار ذوب 
آهن می باشد، ســپس کاف و پس از آن ها  I 7  )آی 

هفت ( قرار دارد.  
مهــران مقراضچی سرپرســت نــورد 6۵۰ ذوب آهن 
  IPB اصفهان نیز در ادامه گفت: تیرآهن های بال پهن یا
به دلیل شــکل ظاهری به تیرآهن H معروف هستند و 
تفاوت عمده تیرآهن معمولی یــا  IPE  و تیرآهن H  در 
شکل و اندازه سطح مقطع آن اســت. از آنجا که سطح 
مقطع تیرآهن های H بزرگتر اســت، سبب شده این 
پروفیل از اســتحکام و مقاومت باالیی نسبت به سایر 

تیرآهن ها برخوردار باشد لذا این محصول کاربرد زیادی 
در ساختمان سازی و ساخت پروژه های صنعتی مانند 
ساخت اسکله، کشتی سازی، سکوهای نفتی، سوله، پل 
سازی و سد سازی دارد .  وی با اشاره به این که تیرآهن 
های بال پهن یکی از پرکاربرد ترین مقاطع فوالدی در 
بازار دنیا هســتند و به عنوان رکن اصلی اسکلت بندی 
ساختمان شناخته می شوند، افزود: استفاده از تیرآهن 
های بــال پهن در صنعت ســاختمان ســازی مزایای 
بسیاری دارد که از جمله آن می توان به مقاومت باال در 
برابر زلزله و رانش زمین اشاره کرد و از آنجا که ایران در 
منطقه زلزله خیز قرار دارد، استفاده از سازه های فلزی به 
جای سازه های بتنی باعث افزایش ایمنی ساختمان در 

برابر زلزله خواهد شد.  
سرپرست نورد 6۵۰ تصریح کرد: از سال های قبل برای 
تامین نیاز کشور به تیرآهن بال پهن، طراحی و تولید این 
پروفیل در دستور کار مهندسی نورد قرار گرفت و تا کنون 
ســایزهای ۱۴ و ۱6 و ۱۸ و ۲۰ و ۳۰ در دو اندازه سبک 
و سنگین با موفقیت تولید شده و طراحی سایر سایزهای 

دیگر نیز در دست اقدام است. 

  پنجم تیر)26 ژوئن(؛  روز جهانی مبارزه با مواد مخدر
۲6 ژوئن برابر با ۵ تیر روز جهانی مبارزه با مواد مخدر اســت. کنفرانس 
بین المللی مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد مخــدر از تاریخ ۱۷ تا ۲6 ژوئن 
۱9۸۷ در شهر وین به منظور ابراز عزم سیاســی ملت ها در امر مبارزه با 
پدیده خانمان سوز و شوم مواد مخدر تشکیل شد و در آن سندی با عنوان 

C.M.O به تصویب کشورهای شرکت کننده رسید. 
 26 ژوئن؛ روز جهانی جمعیت

روز جهانی جمعیت هر ســال در ۲6 ژوئن برگزار می شــود و هدف آن 
آگاه سازی درباره مسائل و مشکات جمعیت جهان اســت.. این روز در 
۲6 ژوئن ۱9۸۷ به مناسبت رســیدن جمعیت جهان به پنج میلیارد نفر 

نامگذاری شده است. 
 7 تیرماه؛ سالروز شهادت دکتر بهشتی و 72 تن از یاران امام، 

روز قوه قضائیه 
ساعت بیست و سی دقیقه یکشنبه، هفتم تیر ۱۳6۰، جلسه ای در سالن 
اجتماعات دفتر مرکزی حزب جمهوری اسامی، واقع در سرچشمه تهران 
برگزار شد. ناگهان انفجاری مهیب روی داد و در کمتر از ثانیه ای، از سالن 
اجتماعات حزب جمهوری اسامی جز تلی از خاک چیزی نماند. فاجعه 
انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اســامی ایران در تهران و شهادت 
مظلومانه هفتاد و دو تن از برجستگان و نیروهای شایسته و کارآمد انقاب 
و در رأس آنها دکتر شهید بهشــتی، با توطئه سازمان منافقین، واکنش 
اســتکبار جهانی و عوامل داخلی آنها در قبال برکناری بنی صدر خائن و 

حذف ضد انقاب از صحنه سیاسی کشور بود.
  روز قوه قضائیه

جهت ارج نهادن و تکریم از مقام شامخ شهید مظلوم آیت ا...دکتر بهشتی 
اّولین مســئول دستگاه قضایی جمهوری اســامی و بنا به پیشنهاد قوه 
قضائیه، مبنی بر نامگذاری هفته اّول تیرماه به عنوان هفته قوه قضائیه ، 
این پیشــنهاد در تاریخ ۱۳۷۳/۴/۲۷ در شورای فرهنگی عمومی مطرح 

شد و به تصویب رسید.
 10 تیر؛ روز صنعت و معدن گرامی باد

با تایید شورای عالی انقاب فرهنگی، اختصاص دهم تیرماه به عنوان روز 
صنعت و معدن، فرصت مناسبی ایجاد شد تا به مهم ترین موتور محرکه  
اقتصاد یعنی بخش صنعت و معدن، نگاهی اندیشمندانه شود. چرا که این 
بخش در مقام عامل مولد اشتغال پایدار در افزایش تولید ناخالص ملی و 

درآمد سرانه، نقش به سزایی دارد. 
 29 ذی القعده؛ سالروز شهادت حضرت امام محمد تقی)ع( 

تسلیت باد
۲9 ماه ذی العقده، ســالروز شهادت امام محمدتقی)ع(، نهمین پیشوای 
ما شیعیان اثنی عشری است..دوران زندگی و امامت امام جواد )ع(، عصر 
شکوفایی تمدن اسامی و رواج اندیشــه های اعتقادی و فلسفی جهان 
اســام بود. درباره امام جواد)ع( باید گفت که اوصــاف مهربانی و تواضع 
ایشــان در برخورد با مردم بسیار مشــهود بود. عاوه بر آن وصف جود و 
بخشش آن حضرت بســیار معروف بود و از همین رو لقب »جواد االئمه« 

به ایشان اطاق می شود. 
 اول ذی الحجه؛ ســالروز ازدواج حضرت علی)ع( و حضرت 

فاطمه)س( مبارک باد
نخستین روز از آخرین ماه قمری، سالروز ازدواج فرخنده حضرت فاطمه 
)س( و حضرت علی )ع( که به عنوان روز ازدواج نامگذاری شده است، یکم 
ذی الحجه یادآور روزی در تاریخ اسام است که بانوی دو عالم والیت علی 
ابن ابیطالب را بر خود قبول کرده است. ســالگرد ازدواج این دو نور عالم 
رخداد عظیمی اســت. از این رو اول ذی الحجه مصادف با سالگرد ازدواج 
حضرت فاطمه)س( و حضرت امیرالمومنین علی)ع( روز مبارکی است که 

بیشترین زوج های جوان پیوند خودشان را در این روز رقم می زنند.

مناسبت های هفته

خبر

مهم ترین موارد مطرح شده در شورای معاونین شرکت



تسلیت

همکاران گرامی آقایان: 
یوسف هاشمی، پژمان کیانپور، مهرزاد خورشیدی راد، 

حسین احمدی، سیدجواد دانش، سید مجید دانش ، 
محسن یزدانی، نصراله کامران فر

با تاســف، مصیبت وارده را خدمت شــما و خانواده محترمتان 
صمیمانه تســلیت عرض نمــوده، از درگاه خداوند متعال برای 
آن مرحومین رحمت و مغفرت واســعه و برای شــما و خانواده 
محترمتان صبوری و شکیبایی مسئلت می نماییم. خداوند قرین 

رحمتشان فرماید.

روابط عمومی شرکت

تشکر و سپاس

از کلیه همکاران و دوستان گرامی که در مصیبت وارده به 
اینجانبان ضمن ابراز همدردی، تسلی خاطر بازماندگان را فراهم 

نمودند، صمیمانه قدردانی نموده، امید است در شادیهایتان 
جبران نماییم.

رضا نریمانی، حسن حلبی ساز اصفهانی، رسول مرادی، 
شیوا اسفندمند، امیر پناهی شعبان، غالمرضا نوری، 

مهدی مختاری، محمد مختاری

با توجه به برگزاری مسابقات كشوری شنا كارگری 
در دو رده آقایــان و بانــوان، از همــكاران عالقه 
مند به این رشــته دعــوت به عمل مــی آید جهت 
 شركت در تمرینات تا تاریخ دهم تیرماه با شماره

 4616-129-0913 )جهانشــاه( تمــاس گرفتــه و 
آمادگی خود را اعالم نمایند.

• امكان ثبت نام و حضور جهت پیمانكاران شركت 
نیز فراهم می باشد.

مدیریت خدمات و امور رفاهی

اطالعیه

به منظــور تكریم و پاســخگویی مناســب و به 
موقــع بــه ســواالت و مشــكالت كاركنــان در 
حوزه سرمایه های انســانی و توسعه مدیریت 
شــركت، ســامانه پاســخگویی این حــوزه راه 
اندازی شــد. همكاران گرامی مــی توانند در 
پورتــال كاركنان و یا ســایت رســمی شــركت 
در قســمت منابــع انســانی، درخواســت های 
خود را ثبــت و تا زمان حصول نتیجــه، از روند 

درخواست خود اطالع حاصل نمایند.
معاونت سرمایه های انسانی و توسعه 

مدیریت

اطالعیه
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V a r i o u s
گوناگون

مدیرعامــل و جمعی از مســئوالن باشــگاه 
فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان ۳۱ خرداد 
ماه "روز باشــگاه ذوب آهن" در دیدار با خانواده 
معظم سردار شهید اصغر الوی این روز را با یاد و 

خاطره این شهید بزرگوار پیوند زدند.
در این دیدار علیرضا احسانی مدیر عامل باشگاه 
ذوب آهن اصفهــان گفت: مــا همگی مدیون 
شهدایی امثال شهید الوی هستیم و ان شاءا...  

بتوانیم رهرو واقعی ایشان باشیم .
مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن افزود: باشــگاه 
ذوب آهن به شهدای ورزشــکار مفتخر است و 
توصیه های این شــهیدان عزیز همواره الگوی 
ما بوده و اگــر در مباحث حرفــه ای در برخی 
رشته ها به باالترین ســطح نرسیده ایم ولی به 

لطف خداوند و توجه شهدا در مباحث اخاقی و کسب 
کاپ های متعدد اخاق ســرآمد بوده ایــم و این همه 
نشــأت گرفته از پیروی ما از آرمان های شهدای عزیزی 

همچون این سردار واالمقام است.
مدیر عامــل باشــگاه ذوب آهــن و هیأت همــراه از 
یادگارهای سردار شــهید در نمایشگاه کوچکی تحت 
عنوان موقعیت "سردار شــهید الوی" بازدید به عمل 
آوردند و با اهدا پیراهن و نماد باشگاه ذوب آهن به موزه 
شهید و فرزند وی از این خانواده گرانقدر تجلیل نمودند .

شایان ذکر اســت؛ محمد الوی برادر زاده سردار شهید 
الوی از مقطــع نونهاالن تــا امید به عنــوان بازیکن و 
کاپیتانی بااخاق در تیم های فوتبال باشگاه ذوب آهن 
عضویت داشــت و درحــال  حاضر نیز ســرمربی تیم 

چهارده ساله های آکادمی فوتبال ذوب آهن است.

مسابقات قهرمانی کاراته دانشجویان دانشگاه های منطقه 
6 کشور به میزبانی استان یزد برگزار شد.

در این دوره از مســابقات که در دو بخش کاتا و کومیته 
برگزار شــد تیم یزد با ۳ طا و ۳ برنز مقام اول، دانشگاه 
صنعتی اصفهان با ۲ طا و ۳ برنز مقام دوم را کسب کردند. 
تیم ورزشکاران دانشگاه جامع علمی کاربردی اصفهان به 
مربیگری مهدی اسفندیاری نیز در این مسابقات شرکت 
کرد که در بخش کومیته، وزن 6۰ کیلو حامد زمانیان مقام 
اول، وزن ۸۴ کیلو محمد جواد اشرفی مقام دوم، وزن 6۷ 
کیلوگرم  ناصر جعفری از دانشگاه علمی کاربردی ذوب 

آهن اصفهان دوم و در کاتــا نیز میاد 
شریفیان سوم شدند. 

شایان ذکر است ناصر جعفری دانشجوی 
ترم ۵ رشته کارشناسی ایمنی، بهداشت 
و محیط زیست )HSE( دانشگاه علمی 
کاربردی ذوب آهن اصفهان  در گفتگو 
با خبرنگار ما سطح مســابقات را بسیار 
خوب ارزیابی کرد و از زحمات مسئولین 
دانشــگاه علمی کاربــردی ذوب آهن 

قدردانی کرد.  

امروز بعد از ۲6 ســال و دو ماه کار بازنشســته شدم. 
باتوجه به خدمت ســربازی و ســنوات شــیفت که 

درمجموع سوابق من به ۳۰ سال رسید. 
در طول این ۲6 ســال هیــچ اتفاق و یا مناســبتی 
نتوانست کار شــیفت را حتی یک روز، تکرار می کنم 
حتی یک روز به تعطیلی بکشــاند . تمام این سال ها 

بدون حتی یــک روز تاخیر و یا غیبــت در محل کار 
حاضر شــدم و هیچ گونه تــرک کارگاه بــدون اخذ 
مرخصی نداشــتم . در طول این ۲6 سال به جزء دوره 
قرنطینه کرونا که به صورت تایید کارکرد بود از هیچ 
گونه استراحت یا معذوریت پزشکی استفاده نکردم . 
در طول این ســال ها عاوه بر مسئولیت های شغلی، 

کارهای ســاختمانی و برقی را هم انجام می دادم که 
بازســازی اتاق فرمان های کارگاه ســاخت، چندین 
اتاق اپراتوری، رختکن حمام و ســرویس بهداشتی از 
جمله این کارها بود که با درج بیش از ۱۱۰ تشویقی 
در پرونده رکورد دار تشویقی در بخش آگلومراسیون 
گردیدم و امروز با وجدانی آسوده و با افتخار محل کار 

را ترک نمودم . 
بــرای همکارانــم آرزوی ســامتی دارم و امیدوارم 
همگی در این مجتمع عظیم صنعتی موفق باشــند و 

به سامت دوره کاری را سپری کنند . 
در ایــن فرصــت از خانــواده ام بــه ویژه همســرم 
عذرخواهــی می کنم که بســیاری اوقــات به دلیل 
مشغله کاری نتوانستم به کارها و امورات آن ها به طور 
کامل  رســیدگی کنم و بار این امور به دوش همسرم 

افتاد . 
با این وجود مفتخرم که این گونه کار کردن را از نسل 
اول ذوب آهنی ها آموختم که ایــن کارخانه بزرگ را 
ساختند و امروز با افتخار به آن ها می گویم که همانند 

شما با جان و دل برای ذوب آهن کار کردم . 

 کار و زندگی در چند متری زمین ســبب افزایش حس 
مســئولیت پذیری، اراده و پشــتکار افراد می شود، در 
ذوب آهن اصفهان نیز همکارانی هســتند که کار آن ها 
همیشه چند متر از ســطح زمین فاصله دارد به عبارتی 
این همکاران همیشه از باال و زاویه دید گسترده تری به 
محیط کار می نگرند و به نظر می رسد در زندگی هم دید 
و دیدگاه خاص خود دارنــد. علی ذوالفقاری از همکاران 
شاغل در کارگاه اکسیژن از این دست افرادی است که در 

گفتگو با خبرنگار ما به شرایط کاری خود پرداخت.
ذوالفقاری گفت:  ۵۳ ســاله اهل روســتای کــره، در 6 
کیلومتری دهاقان و ساکن شــهرضا هستم، خداوند دو 
فرزند پسر به نام های محمد عرفان و محمد عارف به من 
هدیه داده است. ســال ۷۵ کار در ذوب آهن اصفهان را 
در شرکت تابان نیرو آغاز کردم، سال ۸9 به عنوان نیروی 

قرارداد کار معین با مسئولیت سیم 
پیــچ در کارگاه تعمیرات الکتریکی 
مشغول به کار شدم و در حال حاضر 
نیز در کارگاه اکســیژن با ۲۸ سال 

سابقه کار، راننده جرثقیل هستم.
وی افزود: افتخار می کنم که در یکی 
از مهم ترین کارگاه های ذوب آهن 
اصفهان فعالیت مــی کنم و بر خود 
می بالم که در صنعتی شاغل هستم 
که در تمــام صنایع کشــور از خود 

ردپایی بر جای گذاشته است.
این همکار تاشگر افزود: خدا را شاکرم که در سایه لطف 
و رحمتش با تاش  و کار روزی خود و خانواده ام را کسب 
می کنم و چه توفیقی از این بهتر که بزرگان دین و ادب 

گفته اندکه :  آن کس که خانواده اش را از راه حال روزی 
دهد مجاهد فی سبیل ا... است. و به قول سعدی؛

 به دست آهن تفته کردن خمیر   
 به از دست بر سینه پیش امیر

روز باشگاه ذوب آهن اصفهان به نام سردار شهید الوی متبرک شد

دانشجوی مدال آور علمی کاربردی ذوب آهن اصفهان

اراده ، پشتکار و تالش بن مایه هر ذوب آهنی

دل نوشته همکاری پرتالش در روز بازنشستگی

نقل و انتقاالت باشگاه ذوب آهن 
اصفهان

شیوع ویروس جدید با عالیم گوارشی

تیم جودو ورزش همگانی ذوب آهن 
نایب قهرمان کارگران استان شد

آسمانی

آسمانی

ورزش

سالمت

خبر

 آرمان قاسمی قرارداد خود 
را با ذوب آهن تمدید کرد

آرمان قاســمی مدافع تیم فوتبال 
ذوب آهــن اصفهــان به مدت یک  

فصل دیگر در این تیم ماندنی شد.
آرمان قاســمی مدافع مســتحکم 
و تنومنــد گاندوهــای اصفهانی 
که فصل گذشــته از پیکان راهی 
اصفهان شــد قراردادش را به مدت 
یک ســال دیگر با ذوب آهن تمدید 

کرد.
آرمان قاسمی که فصل خوبی را در 
کنار هم تیمی هایش در ذوب آهن ســپری کرد و در ۲۷ بازی لیگ برتری و ۲ 
بازی حذفی در ترکیب ذوب آهن حضور ثابت داشت، با تمدید قرارداد خود در 

خط دفاعی گاندوها ماندنی شد.

مهاجم اسبق خیبر خرم آباد به ذوب آهن پیوست
شــهرام ســاالری مهاجم فصل گذشــته تیم فوتبال خیبر خرم آبــاد با عقد 

قراردادی به تیم ذوب آهن اصفهان پیوست.
این مهاجم ۲9 ســاله فوتبال ایران به جز تیم خیبر خرم آباد سابقه حضور در 
تیم های ملوان بندرانزلی، ســایپا، پدیده و شاهین بوشــهر را در کارنامه خود 

دارد.
ساالری در حالی به جمع سبزپوشان اضافه می شود که فصلی موفق را در تیم 
خیبر خرم آباد پشت ســر گذاشــته و در رده دوم جدول گلزنان لیگ آزادگان 
قرار گرفته است. او در فصل گذشــته ۱۵ گل و ۴ پاس گل ثبت کرد و عملکرد 

مؤثری در تیمش داشت.

ایرج خســرونیا، رئیس جامعه پزشــکان داخلی ایران می گوید: در پی شیوع یک 
ویروس جدید با عایم گوارشــی، مراجعه مردم به مراکز درمانی افزایش یافته ولی 

این ویروس کرونا نیست. 
به گفته وی، یک ویروس جدید با عایم گوارشی شامل اسهال، بی حالی، دل درد و 
تب در کشور شیوع یافته است و فرد مبتا ۲۴ ساعت این عایم را تجربه می کند و 

خود به خود درمان می شود.
البته افرادی که بیماری های خاص و زمینه ای ندارند، هنگامی که دچار این ویروس 
شدند می توانند آنتی بیوتیک مصرف کنند، چند روز غذاهای خانگی سالم مصرف 

کنند و جای نگرانی نیست زیرا این ویروس ۲۴ ساعت بعد از بدن خارج می شود.
بیماران دیابتی، قلبی و عروقی و ریوی اگر به این ویروس مبتا شدند باید سریع به 

پزشک مراجعه کرده و دارو را با نظارت پزشک مصرف کنند.
به گفته خسرونیا، بسیاری از مبتایان، این ویروس را با کرونا اشتباه می گیرند، در 
حالی که عایم کرونا بسیار متفاوت بوده و فرد مبتا باید پنج تا ۱۰ روز در قرنطینه 
باشد و تمام اصول بهداشت از جمله اســتفاده از ماسک و فاصله گذاری اجتماعی را 

رعایت کند.
وی افزود: مصرف آب و ســبزیجات در روزهای گرم سال برای بدن بسیار ضروری و 
مفید است، نوشیدن مایعات زیاد برای جلوگیری از کمبود آب بدن مهم است. آب 
و نوشیدنی های ورزشی که جایگزین مواد معدنی از دســت رفته به نام الکترولیت 
هستند، گزینه های خوبی هستند و کافئین می تواند کمبود آب بدن را تشدید کند.

خســرونیا تصریح کرد: در هوای گرم و هر زمان که بدن در حال تعریق است مانند 
ورزش کردن مصرف مایعات یاید افزایش یابد و ســعی شود در روزهای گرم سال، 

غذاهای آماده و حاضری کمتر مصرف و بیشتر از غذاهای خانگی استفاده شود.
در اول خرداد ماه ۱۴۰۱ در چندین دانشــگاه کشــور مسموم شــدن تعدادی از 
دانشجویان به جهت درگیری با این بیماری تایید شــد. محمدمهدی گویا رئیس 
مرکز مدیریت بیماری هــای واگیردار گفــت: موارد ویروس گوارشــی به صورت 
طغیانی در بعضی مناطق کشور مشاهده می شود. شیوع این بیماری نسبت به سال 

گذشته افزایش ۷/۲ برابری داشته است. 
وی افزود: عمده موارد بیماری ناشــی از مصرف آب های غیربهداشتی و لوله کشی 
نشده و میوه هایی که ضدعفونی نشده اند می باشد. توصیه های بهداشتی به جهت 
جلوگیری از مبتا شدن به این ویروس، رعایت بهداشت فردی در هنگام مسافرت 
و صرف غذا در بیرون از منزل، مخصوصاً شستن دست ها و رعایت ضدعفونی کامل 

میوه ها و سبزیجات است.
وی یادآور شــد: با توجه به آنچه که تاکنون شاهد آن هســتیم، احتماال تابستان 
ســختی را در رابطه با بیماری  عفونت های گوارشــی در پیش داشــته باشیم. از 
ابتدای سال تاکنون موارد بســیاری در رابطه با بیماری های مسمویت غذایی به 
ثبت رسیده که همه آنها ناشــی از مصرف مواد غذایی خوب نگهداری نشده بوده 

است.
به گفته پزشکان، متاسفانه این ویروس سرایت پذیری باالیی دارد و می توانند افراد 
زیادی را درگیــر کنند. راه انتقــال آن از طریق تماس فرد به فرد، اشــیاء آلوده به 
ویروس و اســتفاده از غذای آلوده، می باشــد. افراد بیمار باید از تماس با افراد دیگر 
به خصوص گروه های آسیب پذیر مانند ســالمندان، کودکان یا افرادی که سیستم 

ایمنی ضعیفی دارند خودداری نمایند. 
این ویروس بســیار مسری اســت و از طریق ســطوح آلوده و غذا یا آب آلوده بین 
انسان ها منتقل می شود. در صورت ابتا به این بیماری ۱۲ تا ۴۸ ساعت پس از ابتا 
عائم بروز خواهند کرد و شــیوع آن در مناطقی مانند شهربازی ها که تجمع افراد 

زیاد است یا مهدکودک ها و مدارس، بیشتر گزارش می شود.
درمان این ویروس بیشــتر توســط خود بدن صورت می گیرد و در واقع درمان به 
خصوصی برای آن وجود ندارد. مبتایان باید اســتراحت کنند و مایعات زیاد بدون 
قند مصرف کنند. الزم به ذکر است مایعات قندی موجب شدت گرفتن این بیماری 
می شــود. همچنین از مصرف چای، قهوه و نوشــیدنی های کافئین دار نیز پرهیز 
و از مصرف خودســرانه آنتی بیوتیک ها مگر به دستور پزشــک خودداری نمایند. 
کته، زیره، ماست و نعنا و موز موجب کاهش شــدت این بیماری می شود. مصرف 
پروبیوتیک ها نیز با تجویز پزشــک می تواند در بهبود و درمــان این بیماری کمک 

کننده باشد. 

تیم جودو ذوب آهن با قدمت چهل ســاله یکی از اولین تیم های ورزشی تشکیل 
شده درکارخانه ذوب آهن اســت که همواره در استان اصفهان و کشور از تیم های 

پر افتخار و صاحب عنوان در رشته جودو بوده و است.
 مسابقات قهرمانی کارگران استان بعد از دو ســال وقفه به خاطر بیماری کرونا در 
مجموعه ورزشی شهید نصراصفهان)خانه جودو( برگزار شد و تیم جودو کارگری 
ذوب آهن با کســب دو مدال طا، دو نقره، ســه برنز و ســه مقام پنجمی به نایب 

قهرمان این مسابقات دست یافت.
 این مســابقات با شــرکت بیش از ۷۰ جودو کار در قالب ۱۰ تیــم از کارخانجات 
متعدد سطح اســتان و مشــاغل آزاد برگزارشــد که توکا فوالد مقام اول، ورزش 
همگانی ذوب آهن مقام دوم تیمی و تیم های فوالد مبارکه سپاهان و پارس ام تی 

مشترکا مقام سوم تیمی را کسب نمودند.
در تیــم ورزش همگانی شــرکت، ابراهیــم کیانی)راه آهــن و ترابــری(، امید 
توکلی)عضــو باشــگاه( )مــدال طــا(- حامــد امیدی)نــورد۳۵۰(، ایمــان 
هاکوئی)شرکت های تابعه()مدال نقره(، حسن دردشــتی )انبارها(، سید جواد 
سیدنیا)کک ســازی()مدال برنز(، صادق نوریان)عضو باشگاه()مدال برنز(، فرهاد 
نادری)نورد6۵۰(، مجتبی غنی )مهندســی نت(، علی دردشــتی و محمد هادی 
رحیمی)عضو باشــگاه و فرزندان بازنشســته ذوب آهن( از همکاران ذوب آهنی و 

خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان حضور داشتند.
شایان ذکر است؛ تمرینات تیم مدرسه جودو ذوب آهن روزهای زوج از ساعت ۱9 
تا ۲۰.۳۰ سالن حجاب ذوب آهن واقع در فوالدشــهر محله a2 و روزهای فرد نیز 
از ســاعت ۲۰  تا ۲۱.۳۰ ســالن تختی فاورجان مجموعه ورزشی شهید بهشتی 

برگزار می شود.
همکاران شــاغل و بازنشســته و فرزندان آن ها در کلیه ردهای ســنی می توانند 
جهت ثبت نام در این رشــته المپیکی به ســالن حجاب واقع در فوالدشهر محله 
a2 مراجعه و جهت اطاعات بیشتر با شماره موبایل ۰9۱۳۳۱۵۴۲۳۰  هیوا شاه 

محمدی مربی تیم جودو تماس حاصل نمایند.
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شنبه

دكتر امین صالح امین جعفری )تحصیلی - شغلی(
الهام مبلیان )خانواده - ازدواج(
زهرا عسگری )تحصیلی - شغلی(

دكتر سمانه مختاری )خانواده - فردی(

دكتر سیما عندلیب )بالینی(
محمد حسین پورعبائیان )بالینی(

دكتر قاسم نوروزی )كودک با نیازهای خاص(

دكتر مهرنوش فرودستان )خانواده - ازدواج(
شهره فامیل دردشتی )بالینی(

زهره فنایی )نوجوان(

مهناز كریمی )خانواده - ازدواج(
ناهید شماعی زاده )خانواده - 

ازدواج(
حسین حسین پور )بالینی(

یك شنبه

شهرزاد دامادنژاد )خانواده - ازدواج(
دكتر مهران علیپور )بالینی(
دكتر سیما عندلیب )بالینی(

شهرزاد عدیلی )خانواده - جنسی(

صدیقه افشار )خانواده - ازدواج(
سوسن سعیدی )خانواده - ازدواج(

پریا حیدری )بالینی(
مریم عشوریون )بالینی(

شیما پاشا )تحصیلی - شغلی(
لیال جنترانی )كودک و نوجوان(

عالیه سادات سیدمعلمی )بازی درمانی(
هما آزادی )بالینی(

مریم فروغی )بالینی(
فخرالملوک واعظی )خانواده(

میثم شریف )خانواده - مذهبی(

دوشنبه

افسانه ملكی )خانواده - جنسی(
شهره فامیل دردشتی )بالینی(

دكتر مهران علیپور )بالینی(
عاطفه مبلیان )خانواده - ازدواج(

مرضیه مصطفایی )تحصیلی - شغلی(
ناهید شماعی زاده )خانواده - ازدواج(

محمد حسین پورعبائیان )بالینی

دكتر پریسا نیلفروشان )خانواده - ازدواج(
مهناز كریمی )خانواده - ازدواج(

دكتر مهرنوش فرودستان )خانواده - ازدواج(
دكتر سیمین قاسمی )خانواده - ازدواج(

حسین حسین پور )بالینی(
مریم جعفری )تحصیلی - شغلی(

مریم قاسمی )تحصیلی(
الهه صادقی )تحصیلی(

سه شنبه

دكتر مهران علیپور )بالینی(
شهره فامیل دردشتی )بالینی(

مرضیه شریفیان )گروه انتخاب(
زهره جعفری )گروه انتخاب(

هما آزادی )بالینی(
دكترقاسم نوروزی)كودک با نیازهای خاص(

دكتر سمانه سلیمی )تحصیلی - شغلی(
مرضیه هادی )تحصیلی - شغلی(

زهره فنایی )نوجوان(
شیما پاشا )تحصیلی - شغلی(
دكتر سارا آقابابایی )كودک(

فخرالملوک خسروانی ) كودک- نوجوان-
خانواده(

سعید ظهیری )نوجوان-بالینی(
فخرالملوک واعظی )خانواده(

میثم شریف )خانواده - مذهبی(
رویا درخشنده )كودک(

چهارشنبه

مرضیه مصطفایی )تحصیلی - شغلی(
شهره فامیل دردشتی )بالینی(

دكترقاسم نوروزی)كودک با نیازهای خاص(
زهره فنایی )نوجوان(

فرهناز رحمت الهی )خانواده - فردی(
سعید نصیری )خانواده - فردی(

دكتر سمانه سلیمی )تحصیلی - شغلی(
دكتر سهیال صالحی )روانپزشک(

دكتر مهرنوش فرودستان )خانواده - ازدواج(
سید محمد مهدی روحانی )بالینی(
مرضیه هادی )تحصیلی - شغلی(

دكتر سیما عندلیب )بالینی(

پروین میرعنایت )نوجوان(
فخرالملوک واعظی )خانواده(

شهرزاد دامادنژاد )خانواده - 
ازدواج(

پنج شنبه

دكتر مرضیه سلطانی )خانواده - ازدواج(
مهناز كریمی )خانواده - ازدواج(

دكتر علی محرابی )بالینی(
دكتر پریناز سجادیان )بالینی(

دكتر قاسم نوروزی )كودک با نیازهای خاص(
مریم فروغی )بالینی(

شیما پاشا )تحصیلی - شغلی(

دكتر سیمین قاسمی )خانواده - ازدواج(
دكتر حامد مصلحی )تحصیلی - شغلی(

رویا هنرمندزاده )بازی درمانی(
هادی رجبی )خانواده - ازدواج(

مدیریت بهداشت و محیط زیست

برنامه حضور  مشاوران روانشناسی در مرکز مشاوره دانشگاه اصفهان  
تلفن تماس جهت رزرو : 42339663130 و 00523973130


