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روابط عمومی شركت
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ایستادگی موجب پیشرفت
و تسلیم باعث عقب رفت است
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ذوب آهن اصفهان، افتخار 
صنعت و نمونه عالی تولید 

اشتغال آفرین  است 

تنوع و كیفیت از
 اولویت های مركز 
پخت شركت است

همدلی و هماهنگی موجود 
در ذوب آهن اصفهان، آینده 

روشنی را نوید می دهد

آماده توسعه صادرات
به اروپا هستیم
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گزارش
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عملیات تعویض و بازســازی خطوط لوله تصفیه خانه شــیمیایی قدیم مدیریت تولید و توزیع برق شرکت با 
موفقیت به پایان رسید.  شجاعی، سرپرست تصفیه خانه شیمیایی شرکت در این خصوص گفت: تصفیه خانه 
شیمیایی قدیم یکی از بخش های مدیریت تولید و توزیع برق است که در سال 1346 همزمان با نیروگاه مرکزی 

ساخته شده است...

پایان عملیات بازسازی خطوط لوله تصفیه خانه 
شیمیایی شركت

رهبر انقالب اسالمی در دیدار جمعی از مسئوالن 
نظــام و میهمانــان خارجــی شــرکت کننــده در 
کنفرانس وحدت اســالمی، تأکید کردند: وظیفه 
خواص و افراد تأثیرگذار دنیای اســالم، تمرکز بر 
ایجاد راه هــا و زمینه های عملی بــرای اتحاد بین 
مسلمانان اســت زیرا دشــمن در نقطه مقابل، با 
ایجاد یک ســلول ســرطانی در منطقه و در زمین 
فلســطین، به نــام رژیم جعلــی صهیونیســتی و 
اســتقرار صهیونیســت های خبیث، فاسد، قاتل 
و بی رحــم در آن، بــه دنبــال ایجــاد بیشــترین 
 اختالف در میان مســلمانان و کشورهای اسالمی

است.
رهبر انقالب اسالمی، گفتند: ممکن است برخی 
بگویند تحقق وحدت در شــرایط فعلــی با وجود 
برخی رؤســای کشــورهای اســالمی امکان پذیر 
نیست اما روشنفکران، علما، فرزانگان و نخبگان 
دنیــای اســالمی می تواننــد فضــا را متفــاوت از 
خواســت دشــمن کنند که در این صــورت امکان 

تحقق وحدت، آسان تر خواهد شد.
حضرت آیــت ا... خامنه ای خاطرنشــان کردند: 
آنچــه از وحدت در دنیای اســالم مد نظر اســت، 
 وحدت در حفظ منافع امت اســالمی اســت و نه 

وحدت نژادی و جغرافیایی.
رهبــر انقــالب اســالمی، افزودند: یــک نمونه از 
امــکان تحقق تأثیرگــذاری، جمهوری اســالمی 
ایران اســت که نهالی کوچک بــا هدایت های امام 
خمینــی)ره( در مقابــل دو ابرقــدرت آن زمــان 
ایســتاد و آن نهال اکنون به درختــی تناور تبدیل 
شده است که غلط بکند کسی حتی فکر َکندن آن 

را نیز بکند.
ایشان خاطرنشــان کردند: ما ایســتادیم و پیش 
رفتیم، البتــه ایســتادگی نیز مانند هــر کار دیگر 
ســختی هایی دارد اما آن کســانی هم که تســلیم 
می شــوند دچار ســختی می شــوند با این تفاوت 
که ایســتادگی موجب پیشــرفت و تســلیم باعث 

عقب رفت است.
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به همت تالشــگران ذوب آهن اصفهــان رکورد 
تولیــد شــش ماهه چــدن مــذاب بــا تولید یک 
میلیــون و 494 هــزار و 270 تــن در این مجتمع 

عظیم صنعتی  به ثبت رسید. 
همایــون صمیمی مدیــر بخش کــوره بلند ذوب 
آهن اصفهان گفت: بــا وجود همــه کمبودها به 
ویژه زغال داخلــی، بعضًا کک خارجی و ســنگ 
آهــن درشــت دانــه، در شــش ماهه اول ســال 
جاری تولید یک میلیون و 493 هــزار و 381 تن 
چدن مذاب با تالش و کوشش کادرهای مختلف 
سرپرســتی، مهندســی، فورمن ها، تکنســین 
ها، کارگــران و همچنین همــکاری بخش های 
مختلف کارخانه رقــم خورد که نســبت به مدت 
مشــابه ســال قبل که یک میلیــون و 355 هزار و 
768 تن تولید شــد، 10 درصد افزایش را نشــان 

می دهد.   
 کاهش 35 کیلوگرمی کک خشک مصرفی 

و پیشی گرفتن از برنامه تولید 
وی افزود: در سال گذشــته کک خشک مصرفی 
به ازای یک تن چدن تولیــدی 551 و هفت دهم 
کیلوگرم بود که در شــش ماهه اول ســال جاری 
به 517 کیلوگرم رســیده اســت یعنی حدود 35 
کیلوگــرم به ازای هــر تن چدن تولیــدی مصرف 
کک کاهــش یافته اســت و در شــش ماهــه اول 

امسال، دو درصد از برنامه تولید جلو هستیم. 
مدیر بخش کوره بلند ذوب آهن اصفهان تصریح 

کــرد: در کنــار ایــن افزایــش تولیــد، تعمیرات 
جاری و همچنیــن تعمیرات مهــم تعویض نوار 
نقاله cc3 در توقف 44 ســاعته کوره بلند شــماره 
3 و تعمیرات اساســی کارگاه دانه بندی ســرباره 
بــا همدلی بســیار خــوب همــه مدیریــت های 
 معاونت بهره بــرداری و دیگر معاونــت ها انجام

پذیرفت. 
این مقام مسئول افزود: در شــش ماهه دوم نیز 
باتوجه به شــرایط خوب کــوره بلندهــا و برنامه 
ریزی های انجام شده انشاا... تولید طبق برنامه 
انجام می شــود و تولید امســال به 3 میلیون تن 

چدن مذاب می رسد .
وی گفت: ســه کوره بــه میــزان 700 هــزار متر 
مکعب گاز فرایندی در ســاعت تولیــد می کنند 
کــه ارزش حرارتــی آن بــا حــدود 65 هــزار متر 
مکعــب گاز طبیعــی برابــری مــی کنــد و از آن 
 در نیــروگاه و ســایر مصــرف کننده ها اســتفاده 

می گردد. 
محمدعلی عالیــی مدیر بخش تولیــدات کک و 
مواد شــیمیائی ذوب آهن اصفهــان نیز در ادامه 
گفت: در شــش ماهه نخســت امســال علیرغم 
کاهش تولید کک در برخی از ماه هــا که به دلیل 
کمبود تامین زغال اتفاق افتاد، توانســتیم کک 
مورد نیاز کوره بلند را بدون وقفه تامین و با وجود 
اجرای تعمیرات اساســی برخی از ماشین های 
کک در باتری 1  و 3 تامیــن نماییم و همچنین 2 

درصد از برنامه تولید جلوتر هستیم.
وی افــزود: در تعمیــرات اساســی درب بازکــن 
غربی باتری 3 با تعویض مجموعه دوراســیون که 
کار کروکی برداری و تهیه نقشــه آن توسط دفتر 
فنی بخــش انجام و بــا توان یک شــرکت داخلی 
ساخته شده بود موفق شدیم شعار ما می توانیم 

را به اثبات برسانیم. 
 مصرف زغال خارجی در شارژ زغال پنج 

درصد کاهش یافت 
مدیر بخش تولیدات کک و مواد شــیمیایی ذوب 
آهن اصفهــان اظهار داشــت: از اوایــل مهرماه 
جهت کاهــش هزینه ها، مصــرف زغال خارجی 
در شــارژ زغال را پنــج درصد کاهــش دادیم که 
صرفه جویی ارزی قابل توجهی را به همراه دارد 
و در صورت تداوم تامیــن زغال داخلی و افزایش 
کیفیت آن می تــوان از این ناحیــه، قیمت تمام 

شده محصول را کاهش داد.  
محمدعلــی عالیــی اظهــار داشــت: در زمــان 
تعمیرات 44 ساعته شهریور ماه کوره بلند امکان 
تعویض دو دســتگاه الکتروگریبکس نــوار نقاله 
K2-3  که طراحی آن با توانمندی پرسنل شرکت 
انجام شــده بود، میســر گردیــد و با ایــن اقدام 
یکی از مســایل مهم در مســیر اصلی خط تولید 
 یعنی ارســال کک باتری 3 به کوره بلند 3 مرتفع

 گردید.   
 افزایش 11 درصدی تولید آگلومره

محمدجــواد ذبیحی مدیر بخش آگلومراســیون 
ذوب آهــن اصفهــان نیــز اضافه کرد: در شــش 
ماهه اول ســال 1401 در مجموع یــک میلیون 
و 721 هــزار و 713 تن آگلومــره و 83 هزار و 657 
تن آهک  پخته تولید و به میزان 3 میلیون و 213 
هــزار و 490 تن انواع مــواد معدنــی از انبار مواد 
خام ارسال شد. وی افزود: این ارقام در مقایسه 
با مدت زمان مشــابه ســال گذشــته، 11 درصد 
افزایش تولید و شش و هفت دهم درصد افزایش 

ارسال مواد معدنی را نشان می دهد. 

ذوب آهــن افزایــش ســرمایه 951 میلیارد 
تومانــی از محــل جــذاب ســود انباشــته را 

پیشنهاد داد.
ذوب آهن اصفهان پیشنهاد افزایش سرمایه 
951 میلیــارد تومانــی از محل جذاب ســود 
انباشته را به ســازمان بورس و ســهامداران 

اعالم کرد.
شــرکت ذوب آهن اصفهان که در بــازار دوم 
معامــالت بــورس حضــور دارد و طــی هفته  

گذشــته در محدوده 250 تــا 220 تومانی هر 
سهم نوســان داشــته، افزایش ســرمایه 15 
درصــدی و معــادل 951 میلیــارد تومانی را 

پیشنهاد داد.
براســاس این گزارش، هیــأت مدیره "ذوب" 
در نظر دارد ســرمایه اســمی بیــش از 6.15 
هزار میلیارد تومانی را از محل ســود انباشته 
به بیش از 7.1 هزار میلیارد تومان برســاند و 

صرف اصالح ساختار مالی این شرکت کند.

كوره به میزان 700 
هزار متر مکعب گاز 
فرایندی در ساعت 
تولید می كنند كه 

ارزش حرارتی آن با 
حدود 65 هزار متر 
مکعب گاز طبیعی 
برابری می كند و از 

آن در نیروگاه و سایر 
مصرف كننده ها 

 استفاده 
می گردد

ذوب آهن اصفهان 
پیشنهاد    افزایش 

سرمایه 951 میلیارد 
تومانی از محل جذاب 

سود  انباشته را به 
سازمان بورس  و 

سهامداران اعالم كرد

خبر خوش برای سهامداران ذوب آهن اصفهان؛

افزایش سرمایه "ذوب" از محل سود انباشته 

ثبت ركورد تولید شش ماهه چدن مذاب در ذوب آهن اصفهان )بخش اول (

بهترین ذوب آهن اصفهان از ابتدای تاسیس
03

تبریک

برادر گرامی جناب آقای دكتر سید صولت مرتضوی
وزیر محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعی

حسن اعتماد نمایندگان مجلس شورای اســالمی به برنامه های مردم  محور و همچنین انتخاب 
شایسته جنابعالی از سوی ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران به عنوان وزیر تعاون، كار و رفاه 

اجتماعی را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می نمایم.
بی گمان تجربیات ارزشمندتان در عرصه های گوناگون مدیریتی با رویکرد سازنده و خدمت محور، 

موجبات پیشرفت روزافزون و توسعه جامعه كار، تولید و تعاون را فراهم خواهد نمود.
حضور جنابعالی به عنوان مدیری پرتالش، متعهد و كار آزموده، با سابقه ای درخشان كه نمایان گر 
تجربیات گران بهای علمی و عملی طی سالیان بسیار است، فرصت مغتنمی است كه نتایج مطلوب 
و درخوری را به ارمغان خواهد آورد و موجبات تعالی و سربلندی این وزارتخانه را به همراه خواهد 

داشت.
ضمن تبریک مجدد، به نمایندگی از خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان از درگاه خداوند متعال توفیق 
روزافزون جنابعالی را در جهت پیشبرد برنامه های دولت مردمی و انقالبی و خدمت به مردم و نظام 

مقدس جمهوری اسالمی ایران خواستارم. 
ایرج رخصتی -  مدیرعامل ذوب آهن اصفهان

نوع ردیف
موضوعشمارهفراخوان

مهلت   
ارائه 

پیشنهاد

زمان 
بازگشائی 

پاكات

8 /8 /71401 /8 /1401دو ردیف چرخ دنده117667 -3مناقصه1

11 /8 /101401 /8 /1401تعمیر گیربكس118956مناقصه2

11 /8 /101401 /8 /1401ساخت قطعات مبدل سرد كن140103851 -119646مناقصه3

ساخت پنج مجموعه دریچه هوای 140006385 -118761 -2مناقصه4
8 /8 /71401 /8 /1401گرم

 -فرآخوان5

اجرای عملیات تراشیدن زغال های 
باقیمانده در كف و دیواره های 

واگن های حاوی زغالسنگ به كمك 
بیل مكانیكی در جا)ثابت (مستقر 

در باالی ریل مسیر حركت واگن

1401/ 8/ 81401/ 8/ 9

خبر خوش برای سهامداران ذوب آهن اصفهان؛
افزایش سرمایه "ذوب" از محل سود انباشته 

تشکر و سپاس
به حکم ادب و احترام، سر تعظیم فرود می آورم در مقابل همه عزیزانی كه به نحوی از انحاء، در 

غم از دست دادن پدر عزیز تر از جانم، تسلی بخش كانون غم زده و مصیبت دیده ما، بودند. 
سپاس گزار و قدردان محبت و الطاف شما هستم. امیدوارم خداوند بزرگ، توفیقی دهد تا در 

شادی های شما سروران جبران زحمات نمایم.
ان شاءا... وجودتان از هر گزندی به دور باد.

محمد جعفر صالحی
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شماره  1347 2E v e n t
رویداد

نشریه داخلی

سالم آتشکار

درخواست های شما  وپاسخ مسئولین :
 با توجه به شــروع فصل ســرما و شــیوع بیماری های 
ویروســی آیا تمهیداتی جهت توزیع ماســک و مواد ضد 

عفونی کننده در نظر گرفته شده است؟
مدیریت بهداشت و محیط زیســت: با هماهنگی با مدیریت های 
سفارشــات وکنترل کاال و خرید مواد مصرفی ماســک و مواد ضد 
عفونی کننده  جهــت توزیع بیــن کارکنان خریداری شــده که در 

حال حاضر ماسک در حال توزیع می باشد.
 علت صف های طوالنی رستوران توحید در ساعات 12 تا 

13 جهت سرو غذا چیست؟ 
مدیریت خدمــات و امور رفاهی: بــا توجه به تعطیلی رســتوران 
متالوژی و افزایش کالس های آموزشــی در ســال جدید توســط 
مدیریت آموزش و توســعه منابع انســانی موجب شلوغی و صف 
 شــده که توســط کارشناســان در دســت بررســی و رفع مشــکل

 می باشد.
*** تعدادی از همکاران نیز انجام موارد زیر را خواستار شدند 

•  تسریع در پرداخت هزینه های درمانی توسط بیمه دانا 
• پاســخگویی بیمارستان شــهید مطهری به تاخیر بسیار زیاد در 

خدمات دندانپزشکی این بیمارستان

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

به شرح زیر می باشد:

با حذف پره 
های كمکی، 

هاردفیسینگ 
نمودن سطح پره 
ها و بدنه داخلی و 

دیفیوزرها درراندمان 
پروانه ها تغییری 

حاصل نشد

Rگزارش e p o r t

ذوب آهن اصفهان، افتخار صنعت و نمونه عالی تولید اشتغال آفرین  است 

ذوب آهن اصفهان  
خود یک دانشگاه 

است

تصفیه خانه 
شیمیایی قدیم 

یکی از بخش های 
مدیریت تولید و 
توزیع برق است

پایان عملیات بازسازی خطوط لوله تصفیه خانه شیمیایی شركت

عملیات تعویض و بازســازی خطوط لوله تصفیه 
خانه شیمیایی قدیم مدیریت تولید و توزیع برق 

شرکت با موفقیت به پایان رسید. 
شجاعی، سرپرست تصفیه خانه شیمیایی شرکت 
در این خصوص گفــت: تصفیه خانه شــیمیایی 
قدیم یکی از بخش های مدیریــت تولید و توزیع 

برق است که در ســال 1346 
همزمــان با نیــروگاه مرکزی 
ساخته شده اســت. وظیفه 
تصفیــه خانــه شــیمیایی، 
 )Soft Water( تولید آب َنرم
مصرفی تقریبــا کل کارخانه 
شــامل نیروگاه مرکزی، کک 
سازی، کارگاه اکسیژن و ... و 
نیز تصفیه کندانس )میعان( 
های برگشتی از سایر بخش 
های کارخانه می باشد. عملکرد مطلوب تصفیه 
خانه شیمیایی باعث  افزایش طول عمر تجهیزات 

کارخانه می شود.
دارای  کارخانــه  ورودی  آب  افــزود:  شــجاعی 
مقادیر زیادی امالح و مواد معدنی مانند کلسیم، 
 منیزیم و ... است که به اصطالح به آن آب سخت

می گویند. این آب موجب تشکیل رسوب آهکی 
سخت و گرفتگی در لوله ها و تجهیزات کارخانه و 
فرســایش آن ها و تصفیه خانه شیمیایی با انجام 
فرآیند شیمیایی، باعث َنرم شــدن آن می شود. 
در واقــع در فرآیند َنرم شــدن آب، امــالح و مواد 
معدنی تشکیل دهنده رسوب، از آب جدا و باعث 
کاهش سختی آن می گردد. وی خاطر نشان کرد: 
بیش از 55 سال از عمر تصفیه خانه قدیم می گذرد 
و خطوط لوله ایــن تصفیه خانه، دچار رســوب و 
گرفتگی شــده و باعث کاهش بازدهــی و افزایش 
فشــار به موتورهای الکتریکی و مصرف برق این 
کارگاه شــده بود. بنابراین بدون برون سپاری و به 
منظور صرفه جویــی در هزینه هــای کارخانه، با 
تالش و همت کارکنــان بخش تعمیرات مکانیک 
و همچنین بهره بردار تصفیه خانه، کلیه خطوط 
لوله و زانوهــای مســیر ورودی تصفیــه خانه در 

حدود 500 متر با قطرهای 125 تا 400 میلیمتر، 
طی عملیات برشکاری و جوشــکاری، تعویض و 
بازسازی و 30 عدد شیرفلکه نیز دمونتاژ و تعمیر 
شد.  سرپرست تصفیه خانه شیمیایی گفت: پس 
از این پروژه، ظرفیت تولید آب َنرم کارگاه حدود 2 
برابر افزایش و از 60 متر مکعب در ســاعت به 130  
متر مکعب در ساعت افزایش یافت. به علت بهره 
برداری از ظرفیت بال اســتفاده تجهیزات تصفیه 
خانه قدیــم، زمان کارکرد ایــن تجهیزات کاهش 
یافت و در نتیجه به کاهش چشمگیر 20 درصدی 
مصرف برق و نیز کاهش اســتهالک تجهیزات در 
این تصفیــه خانه منجر شــد و با ایــن تعمیرات، 
تصفیه خانه قدیم قادر است در مواقعی که کارخانه 
به آب بیشتری نیاز داشته باشــد، آن را به راحتی 

تامین کند. 
عبدالرضا معتمدی-      خبرنگار افتخاری

طی سال گذشته 
بالغ بر 45 درصد 

محصوالت فوالدی 
ذوب آهن اصفهان 
به بیش از 20 كشور 
مختلف در آسیا، 

آفریقا و اروپا صادر 
گردید

محمد نورانیان راد مدیر بازاریابی و صادرات ذوب 
آهن اصفهان در مصاحبه ای که به مناسبت بیست 
و نهم مهر ماه، روز ملی صادرات انجام شد با تاکید 
بر اهمیت صادرات به عنوان موتور محرک توسعه 
اقتصادی و رمز بقای کشورها در بازارهای جهانی 
به تشــریح عملکرد صادرات این شــرکت طی دو 

سال اخیر پرداخت. 
محمد نورانیان راد گفت: با توجه به رکود نســبی 
بازار داخلی طی ســال های اخیر، توســعه کمی 
و کیفی صــادرات محصوالت در دســتور کار قرار 
گرفت و با برنامه ریزی کالن انجام شــده در حوزه 
بازاریابی و فروش، رشد قابل توجه حجم صادرات 
و در کنار آن تنوع بخشی به محصوالت صادراتی و 

بازارهای هدف انجام پذیرفت. 
وی افزود: طی ســال گذشــته بالغ بــر 45 درصد 
محصوالت فوالدی ذوب آهــن اصفهان به بیش 
از 20 کشور مختلف در آســیا، آفریقا و اروپا صادر 
گردیــد ضمن این کــه از نظــر درآمــد صادراتی، 
عالوه بر تحقق بیش از صد در صدی درآمد ارزی 
پیش بینی شــده در بودجه ســال گذشته، مبالغ 
قابل توجهی نیز  از محل اســترداد حقوق گمرکی 
ورودی و همچنین تسویه مالیات بر ارزش افزوده 
از محل پروانه های صادراتی به حســاب شــرکت 

برگشت شدکه این دستاوردها با توجه به سیاست 
هــای کالن دولت در زمینه توســعه صادرات غیر 
نفتی و قطع وابستگی به نفت از اهمیت به سزایی 

برخوردار می باشد.   
مدیر بازاریابــی و صادرات ذوب آهــن اصفهان با 
تشریح دستاوردهای مدیریت صادرات از جمله 
تداوم رشــد صادرات، افزایش تعــداد بازارهای 
هدف صادراتی، افزایش صادرات به کشــورهای 
منطقه، آفریقایی، جنوب شــرق آســیا و اروپا و 
برگشــت بالغ بر 100 درصد ارز حاصل از صادرات 
به چرخه اقتصادی کشور، افزود: این دستاوردها 
در کنار اخذ هفت لوح صادرکننده نمونه و یک لوح 
صادرکننده ممتاز سبب شد، ذوب آهن اصفهان 
در سال 1399 عنوان تنها مدال آور ملی صادرات 
در صنعت فوالد )باالترین نشان صادرات کشور( را 

کسب نماید.  
وی گفت: با توجــه به ثبت جهانی برنــد و لوگوی   
ESCO و ZOBESCO   و اقدامات انجام شده جهت 
دریافــت و تمدیــد گواهینامه های بیــن المللی 
از جملــه تمدیــد گواهینامــه CARES  و دریافت 
گواهینامــه HOMOLOGATION برای صادرات 
محصول بــه اروپا به عنــوان اولیــن تولیدکننده 
داخلی و به ویژه صــادرات اولین محموله میلگرد 

تولیدی شرکت به یکی از کشور های اروپای شرقی 
طی ســال جاری، ایــن مدیریت آمــاده افزایش 

صادرات به بازارهای اروپایی می باشد.   
مدیر بازاریابی و صادرات شــرکت در ادامه برخی 
 از چالــش هــا و موانع فعلــی صــادرات در عرصه

بیــن المللــی را چنین برشــمرد: تحریــم های 
ظالمانه بین المللی، تبعات ناشی از جنگ روسیه 
و اوکرایــن به ویــژه دامپینگ کشــور روســیه که 
منجر به کاهش شدید قیمت های فوالد گردیده، 
اختالفات آمریکا و چین که بر بازارهای آســیای 
جنوب شرقی تاثیرگذار بوده و مشکالت اقتصادی 
چین کــه صادرات به این کشــور را دچار مشــکل 

نموده از جمله چالش ها محسوب می شود. 
وی اضافه کرد: همچنین در ُبعد داخلی با چالش 
های متعــددی از  جملــه تغییرات مکــرر و بعضًا 
غیر کارشناســی قوانین و مقررات، وضع عوارض 
صادراتی،کمبــود و افزایــش بهــای حامل های 
انرژی، رقابت منفی برخی رقبای داخلی، افزایش 
مکرر هزینه های حمل جاده ای، ظرفیت محدود 
پذیرش تریلرها در مرزها و گمرک ها و بسته شدن 
مرزها به دفعات از سوی طرفین )ایران و کشورهای 
همسایه( مواجه بوده و هستیم، هر چند با وجود 
تمام این موانع و مشــکالت و با در نظر گرفتن نیاز 

ارزی شرکت، با تدابیر موثر و به موقع صورت گرفته 
ضمن افزایش چابکی فرآیند، افزایش صادرات به 
بازارهای جایگزین در کشورهای همسایه و حوزه 
CIS  در دســتور کار قرار گرفت که از نتایج اقدامات 
انجام شــده می توان به افزایش ســه و نیم برابری 
صادرات کالف به بازارهای حوزه CIS  و افزایش ده 
و نیم برابری صادرات میلگرد و 14 برابری کالف به 

بازار عراق  اشاره نمود. 
نورانیــان راد، خواســتار در اولویت قــرار گرفتن 
مواردی نظیــر تولید و صــادرات محصــوالت با 
ارزش افزوده باال و تکمیل سبد محصوالت خاص 
از جمله تیرآهن های بــال پهن در جهت افزایش 

سهم در بازارهای هدف صادراتی گردید.   

عملیات تغییر طــرح پروانه مکنده آگلوماشــین 
های مدیریت آگلومراسیون با هدف صرفه جویی 
در مصرف انرژی اجرا شــد و با موفقیــت به  پایان 
رسید.  حســین کبیری مهندس ارشد مکانیک 
پخت مدیریت آگلومراســیون با اعالم این خبر به 
خبرنگار ما گفت: به منظور بومی ســازی ساخت 
پروانه مکنده آگلوماشین های قدیم، بهینه نمودن 
و برطرف نمودن مشکل انحصاری بودن و تامین از 
خارج کشور این نوع پروانه ها و همچنین به منظور 
افزایش طول عمر و راندمان آن، جلسات متعدد 
متخصصــان مدیریت آگلومراســیون با شــرکت 

منگان برگزار شــد و ضمن تحلیل و بررسی دقیق 
موضوع، یک عدد پروانه مکنده با اعمال تغییرات 
اساسی به طور آزمایشی ساخته و نصب گردید که 
خوشبختانه عالوه بر رسیدن به اهداف مورد نظر، 
حدود 15 درصد انرژی در مصرف الکتریکی موتور 
برق با توان 2.3 مگاوات نسبت به سایر پروانه های 

درحال بهره برداری نیز صرفه جویی شد.
کبیری افزود: در این طرح تعــداد پره ها از 24 
به 12 عــدد کاهش یافــت و با حذف پــره های 
کمکی، هاردفیســینگ نمودن ســطح پره ها و 
بدنه داخلی و دیفیوزرهــا درراندمان پروانه ها 

تغییری حاصل نشد.
فرشــید کنعانی معــاون تجهیزات 
مکانیکی مدیریت آگلومراسیون با 
تاکید بر اســتفاده از توان تخصصی 
داخل کشــور جهت مرتفع نمودن 
نیازهای کارخانه، گفــت: کارکنان 
مدیریت های نت مکانیــک و امور 
فنی و برنامه ریزی تولید، همکاران 
سخت کوش شاخه های مکانیک، 
تولید، برق و اتوماســیون مدیریت 

آگلومراسیون و شرکت منگان در   اجرای این طرح 
مشارکتی فعال داشتند.

محمدعلی قدرتی پور-     خبرنگار افتخاری

مدیر بازاریابی و صادرات ذوب آهن اصفهان عنوان كرد : 
آماده توسعه صادرات به اروپا هستیم

تغییر طرح پروانه مکنده آگلوماشین های قدیم آگلومراسیون

ســید صولت مرتضــوی با کســب اکثریــت آرا 
نماینــدگان مجلس، وزیــر تعــاون، کار و رفاه 

اجتماعی شد. 
در جلســه علنــی 27 مهرماه مجلس شــورای 
برنامه هــای صولــت  اســالمی، صالحیــت و 
مرتضوی وزیر پیشــنهادی تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی دولت ســیزدهم مورد بحث و بررسی 
قرار گرفــت و نماینــدگان مجلس بــا 176 رأی 
موافــق، 64 رأی مخالــف، 13 رأی ممتنــع و 
5 رأی باطلــه از مجمــوع 258 آرای مأخــوذه، 

تصدی وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی را 
به مرتضوی سپردند.

ســید صولت مرتضوی معاونت وزارت کشــور، 
شهرداری مشهد مقدس، مدیرعاملی سازمان 
موقوفــات آســتان قــدس رضــوی، ریاســت 
ســازمان اموال و امــالک بنیاد مســتضعفان و 
 فرمانــداری بیرجنــد را در کارنامــه کاری خود

 دارد.
مرتضــوی همچنیــن یــک چهــره رســانه ای 
اســت که مدتی مدیرمســئول روزنامه حمایت 

و دبیــرکل انجمــن روزنامه نــگاران مســلمان 
مدیــره  هیــأت  ریاســت  و  عضویــت  بــود. 
بنیــاد تعــاون قــوه قضائیــه و آزاد راه تهــران 
 - شــمال از دیگــر مســئولیت های وی بــوده

 است.
وی از آغــاز دولــت ســیزدهم معــاون اجرایی 
ریاســت  نهــاد  سرپرســت  و  رئیس جمهــور 
جمهوری است که مسئولیت سفر های استانی 
و پیگیری مصوبات سفر های استانی را به عهده 

داشته است.

مرتضوی   یک چهره 
رسانه ای است كه 

مدتی مدیرمسئول 
روزنامه حمایت 
و دبیركل انجمن 
روزنامه نگاران 

مسلمان بود

صولت مرتضوی وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی شد

رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی با بیان این که 
کمیسیون معادن اتاق ایران پروژه بهره برداری از معادن فراسرزمینی 
را دنبال می کنــد، گفت: منابع طبیعی، محیط زیســت و معارضین 
معدنی مشــکالت زیادی برای فعاالن معدنی و صاحبــان معدن در 
ایران ایجاد کرده اســت از این رو در اتاق پیشــنهاد سرمایه گذاری در 

معادن دیگر کشورها را مطرح کردیم.
ابراهیم جمیلی با اشاره به تجربه 30 ســاله فعاالن بخش خصوصی 
در حوزه صنعت، خاطر نشــان کرد: بخش خصوصــی تالش دارد که 
سرمایه گذاری در معادن کشورهای افغانســتان، عراق، قزاقستان، 

قرقیزستان و آذربایجان را آغاز کند.
رئیس کمیســیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با اشاره به نحوه 
همکاری ها در بخش معادن فراسرزمینی، خاطر نشان کرد: قرار است 
که کنسرسیوم تشکیل دهیم و اگر الزم بود به این کشورها تکنولوژی 
ببریم و در ازای آن مواد اولیه مورد نیاز کشــور را به جای خریداری از 

دیگر کشور از این معادن تهیه و تامین کنیم.
به گفته جمیلی؛ طرح معادن فراســرزمینی مورد اســتقبال فعاالن 
بخش خصوصی قرار گرفت و امیدواریم که در چند کشــور به صورت 

کنسرسیومی این پروژه را فعال کنیم.
این فعال اقتصادی بــا بیان اینکه دولــت در این زمینــه ورود نکرده 
است، تصریح کرد: رســالت ما تقویت بخش خصوصی است و دولت 
باید در این زمینه از ما حمایت کنــد و در این میان اگر دولت در بخش 
دیپلماســی اقتصادی از فعاالن خصوصی حمایت کند بدون تردید 

زودتر به نتیجه خواهیم رسید.
جمیلی ادامه داد: کشورها در حوزه صنعت قوانین خاص خود را دارد 
ما باتوجه به میزان عیار ذخیره شــده در معادن، راه  های دسترســی 
و زیرساخت های موجود در آن  کشــورها تعیین می کنیم که در کدام 
کشورها سرمایه گذاری را آغاز کنیم. باید به این نکته توجه داشت که 
در بخش زیرساخت ها و ماشین آالت معدنی ضعیف هستیم و باید از 

سایر کشورها این نیازها را تامین کنیم.
وی بــا بیان این که میــزان ســرمایه گذاری در معادن فراســرزمینی 
مشخص نیست، افزود: بهره گیری از علم و دانش شرکت های دانش 
بنیان باید به یک اولویت و هدف تبدیل شــود و ما باید به ســمت این 

پروژه های بزرگ هدایت کنیم.
رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با اشاره به احیای 
هزار معدن کوچک و متوسط در دستور کار قرار گرفته است، بیان کرد: 
پروژه احیا و هوشمند سازی معادن را دنبال می کنیم در این شرایط 
هر معدنی یک کارت هوشــمند خواهد داشــت و می توانــد نیازها را 
تشخیص و به موقع مشکالت را رفع کند. این طرح در غالب یک پروژه 
بزرگ از سوی دولت دنبال می شود که می تواند به معادن راکد کمک و 

آنها را به معادن فعال تبدیل کند.

سرمایه گذاری ایران در معادن 
فراسرزمینی

خبرآسمانی

تعامالت ذوب آهن اصفهان با  مراکز دانشــگاهی 
و دانش بنیــان از گذشــته تاکنون همــواره برای 
این شرکت و مرکز علمی راهگشــا و برکت آفرین 
بوده اســت. در همین زمینه ذوب آهن اصفهان 
24 مهر ماه جاری میزبان حجج االســالم پیمان 
آقایی معاون، عباســعلی حیدری مســئول نهاد 

ولی  نمایندگــی 
فقیه و جمعی از 
اساتید و کارکنان 
دانشگاه پیام نور 
اســتان اصفهان 
بــود.  مرتضــی 
پــرور  شــیرین 
مدیــر تحقیق و 
شرکت  توســعه 
ایــن  جمــع  در 
دانشگاهیان به تشریح فعالیت های پژوهشی و از 
جمله طرح دریچه های کشویی و طرح خردایش و 

دانه بندی لجن کنورتور شرکت پرداخت. 
ســعید جعفری مدیر نــوآوری و راهبری فعالیت 
های دانــش بنیان نیز بــا بیان این کــه ذوب آهن 

اصفهان خود یک دانشــگاه اســت به ارتباط این 
شرکت با دانشگاه های بزرگ کشور پرداخت. 

وی آمادگــی ذوب آهن اصفهان بــرای همکاری 
متقابل با دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان را 

اعالم کرد. 
حجت اال سالم والمســلمین عباسعلی حیدری 
مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه پیام 
نور استان اصفهان نیز گفت: پیش از این بار ها از 
مجموعه بزرگ صنعتی ذوب آهن اصفهان بازدید 
کرده ام و این بازدید ها، تجربیــات و رهاوردهای 
متنوعی بــرای مــن و همراهان به دنبال داشــته 

است. 
وی افــزود: ذوب آهن اصفهــان  افتخار صنعت و 
نمونه عالی تولید اشتغال آفرین است و بازدید از 
ذوب آهن برای اســاتید و دانشجویان رشته های 

مختلف فنی و غیر فنی الزم بــوده و در این بازدید 
ها است که عالقه مندی های مشترک برای انجام 

پروژه های تحقیقاتی حاصل می شود.
وی از مدیریت هــای تحقیق و توســعه و نوآوری 
و راهبــری فعالیــت هــای دانش بنیان شــرکت 
درخواست کرد با اطالع رسانی نیازها و طرح های 
پژوهشی ذوب آهن توجه و مشارکت دانشگاهیان 

و محققان  را جلب کنند. 
شــایان ذکر است؛ مســئولین دانشــگاه پیام نور 
اســتان در بازدید از بخش های اصلی خط تولید 
شرکت نیز با توضیحات کارشناسان روابط عمومی 
و خــط تولید در جریان دســتاوردهای شــرکت، 
مراحل تولید، تنوع محصوالت فوالدی و از جمله 
تولیــد انواع ریــل و تیر آهــن های بال پهــن قرار 

گرفتند.

طی حکمی از ســوی مدیرعامل 
ذوب آهن اصفهان شهرام برومند 
به عنوان مدیر بازرسی این شرکت 

منصوب شد .  
از 18 مــرداد مــاه  کــه  برومنــد 
امســال بــه عنــوان سرپرســت 
مدیریت بازرسی مشــغول به کار 
اســت، ســال 1373 به استخدام 
ذوب آهن اصفهــان درآمد. وی دارای مدرک مهندســی مکانیک از 
دانشگاه صنعتی شریف است و پیش از این در سمت هایی همچون 
سرپرست بازرسی واحدهای تولید و توسعه، سرپرست بازرسی فنی و 
مهندسی، سرپرست نصب تجهیزات مکانیکی، سرپرست تجهیزات 

تاسیسات در معاونت برنامه ریزی و توسعه مشغول به کار بوده است . 

برومند، مدیر بازرسی شركت شد
انتصابآسمانی
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تنوع و كیفیت از اولویت های مركز پخت شركت است

 به مناســبت  26 مهرماه و همزمان با روز آشــپز، 
مهــدی بهرامــی معــاون پشــتیبانی و خدمات 
اجتماعی، روح اله صالحی مدیــر خدمات و امور 
رفاهی و علــی زمانی سرپرســت رســتوران ها و 
پذیرایی با حضور در مرکز پخت شــرکت از دست 
اندرکاران طبخ غذای شــرکت با اهدا شــاخه گل 

قدردانی کردند .
بهرامی طبخ غذا کارکنان را یکی از حساس ترین 
پارامترهای دانســت و گفت: تالشــگران شرکت 
با  فعالیت در یک شیفت ســخت کاری احتیاج به 
یک غذای مطلــوب جهت ریــکاوری دارند و این 
مهم باید در مرکز پخت توســط آشپزهای شرکت 

رعایت شود تا غذای کارکنان در باالترین کیفیت 
در اختیار تالشگران شرکت قرار گیرد . 

وی افزود: همواره هدف کارکنان مرکز پخت باید 
رضایتمندی تالشــگران از کیفیــت غذای طبخ 

شده باشد .
صالحی نیز گفت: عملکرد آشــپزها در بهره وری 
و کارایی کارکنان در هر ســازمانی نقش مستقیم 
دارد، آشــپز با هنر و مهارت خود مــواد اولیه خام 
را تبدیل به غذایی مــی کند که انــرژی الزم برای 
جسم و ذهن را  فراهم می کند.  وی با اشاره به این 
که حدود 400 نفر در مرکز پخت شــرکت مشغول 
به تهیه غذای کارکنان در دوشــیفت ناهار و شام 

و همچنین ســحری و افطار در ماه 
مبارک رمضان هستند یاد آور شد: 
در این مرکز سعی شده تا با استفاده 
از بهترین متریال، غذایی با سطح  
کیفیــت مطلــوب طبخ گــردد و به 

دست تالشگران شرکت برسد .
مدیر خدمات و امور رفاهی با بیان 
این که تعــادل، تنــوع و کیفیت از 
اولویــت های قســمت رســتوران 
ها و پذیرایی می باشــد گفــت: راه 
اندازی سیســتم  رزرواسیون غذا، 

امکان رزرو غذا از طریق پرتال شرکت و اپلیکیشن 
موبایــل و همچنیــن اصالحــات تجهیزاتــی در 

راستای همین اهداف انجام شده است .

نشریه داخلی
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  اول آبان ماه؛  به عنوان روز ابوالفضل بیهقی
نامگذاری روز اول آبــان ماه به عنوان روز ابوالفضــل بیهقی، پدر نثر 
فارسی، در نشست شــورای عالی انقالب فرهنگی تصویب شد و در 
تقویم رسمی کشور به ثبت رســید. بیهقی، مورخ نامدار و بلندآوازه 
ایرانی است که تاریخ دوره غزنوی را با نثری فاخر و بی نظیر نگاشت و از 

وی به عنوان پدر تاریخ و مورخان ایران زمین نام برده می شود. 
1 آبان؛ روز آمار و برنامه ریزی

 اول آبان مــاه در تقویم کشــورمان روز ملــی آمار و برنامــه ریزی نام 
گذاری شــده ، اگر چه در تقویم جهانی 20 اکتبر مقــارن 28 آبان ماه، 
روز جهانی آمار است. ســال 1297 هجری شمســی به منظور ثبت 
وقایع چهارگانه، اداره ثبت احوال کشــور تاسیس شــد. سال 1303 
هجری شمسی آیین نامه ای به تصویب رسید و در این آیین نامه اداره 
مســئول آمار و وظایف آن مشخص و خرداد ماه ســال 1318 هجری 

شمسی اولین قانون سرشماری در مجلس شورای ملی تصویب شد. 
2 آبان )24 اکتبــر(؛ روز ملل متحد و روز جهانی توســعه 

اطالعات
همه ساله 24 اکتبر به عنوان روز گســترش اطالعات در جهان گرامی 
داشته می شــود. فناوری اطالعات از جنبه های مختلفی چه از نظر 
فرهنگی و ساختار اقتصادی و اجتماعی و جمعیتی قابل بحت است، 
در این میان توجه به سرعتی که جوامع در این راه و برای ایجاد زمینه 

های حضور خود دارند قابل تامل می نماید . 
چهارم آبان؛ سالروز افشاگری تاریخی امام خمینی )ره( علیه 

پذیرش کاپیتوالسیون 
بعد از تصویب قانون ننگین کاپیتوالسیون توسط دولت و مجلس در 
مهرماه 1342، امام)ره( که به تازگی از زندان آزاد شــده بودند با ایراد 
سخنانی کوبنده و تاریخی تصویب این الیحه ننگین را مورد اعتراض 
و مصونیت قضایی اتباع آمریکا در ایران را شدیدا مورد نقد قرار دادند.

کاپیتوالسیون پیامدهایی از جمله، تبعید امام خمینی)ره( ، نقص 
استقالل و حاکمیت ایران، هجوم گسترده امریکاییان به ایران و فساد 

فرهنگی اخالقی به همراه داشت.
25   اکتبر روز جهانی هنرمند

روز جهانی هنرمند برای به رسمیت شناختن جهان هنر، و ارج دادن 
تمام راه هایی که هنرمندان دیدگاه خاص خود را به زندگی می دهند، 
ایجاد کرد. هنرمندان در طیف وسیعی از فعالیت ها حضور دارند اما 

خالقیت عنصر مشترک بین آن ها در تمامی زمینه ها می باشد. 
5 آبان )27 اکتبر( روز جهانی میراث سمعی و بصری

یونسکو روز 27 اکتبر را بعنوان روز جهانی میراث دیداری و شنیداری 
تعیین کرده است. این روز در ســال 2005 توسط سازمان آموزشی، 
علمی و فرهنگی ملل متحد، جهت افزایش آگاهی نسبت به اهمیت 
و مخاطرات نگهداری از اصوات ضبط شــده و اسناد سمعی و بصری 
)فیلم هــا، اصــوات و تصاویر ضبط شــده، برنامــه هــای رادیویی و 

تلویزیونی(   می باشد.
27 اکتبر؛ روز جهانی کار درمانی

روز جهانی »کاردرمانی« که نخســتین بار در روز 27 اکتبر سال 2010 
میالدی نامگذاری شد، به عنوان یک رویداد مهم بین المللی و با هدف 
ارتقای مشاغل در ســطح جهانی به ثبت رسیده اســت. کاردرمانی 
شــاخه ای از حرفه پزشــکی اســت که در شــاخه »مراقبت سالمت« 
معرفی شــده اســت. این تخصــص درمــان بیماری هــای عصبی، 
روانپزشــکی و جســمانی را پس از ارجاع از سوی پزشــک از طریق 

شیوه های مختلف درمانی در بر می گیرد. 
6 آبان ماه 1397 ؛ سالروز تولید اولین ذوب فوالد ریل

اولین ذوب فــوالد ریــل)R260 ( در بخــش فوالدســازی ذوب آهن 
اصفهان در تاریخ 6 آبان 1397 با موفقیت تولید شد. از زمانی که صدای 
ســوت قطار برای اولین بار در ایران به صدا درآمد و حمل و نقل ریلی 
آغاز شد بیش از یك قرن می گذرد اما خود کفایی در این صنعت، هنوز 
با چالش هایی مواجه است که تولید ریل، یکی از مهم ترین آن ها بود. 
تولید ریل در ذوب آهن اصفهان عالوه بر تامین ریل مورد نیاز کشور از 

واردات ساالنه دست کم 100 هزار تن ریل نیز جلوگیری  می کند.

چنگک قراضه بردار مدیریت فوالد سازی نصب شد و به بهره برداری 
رسید. پریشانی مهندس ارشد مکانیک تعمیرات باالبرها در رابطه 
با نصب مکانیــزم چنــگک در کارگاه آهــن قراضه گفت: از  ســالیان 
گذشــته بهره برداری کارگاه آهن قراضه بخش فوالدســازی توسط 
مکانیزم مگنت انجام می شود. با توجه به وجود انواع قراضه در بخش 
فوالدســازی، وجود چنگک قراضه بــردار در کارگاه، الزم به نظر می 
رسید. مطالعات جهت تعیین نوع چنگک مورد نیاز انجام، در نهایت 

نوع چنگک انتخاب و نسبت به خرید آن اقدام شد. 
خدادادی مهندس ارشــد برق باالبرها در این رابطه بیان کرد: جهت 
مونتاژ این مکانیزم تابلو برق نصب و کابل کشی مورد نیاز انجام و لیور 
مناسب طراحی و در کابین جرثقیل مونتاژ شد همچنین نیاز به خرید 
یک مجموعه مکانیزم کابل جمع کن وجود داشت که توسط کارکنان 
برق و مکانیک طرح جایگزین بدون هیچ گونه هزینه اضافی و با توجه 
به امکانات موجود بــه عنوان کابل جمع کن روی جرثقیل شــماره 2 

کارگاه آهن قراضه نصب شد. 
وی افزود: اضافه شدن مکانیزم چنگک، موجب افزایش قدرت مانور 
کارگاه جهت شــارژ آهن قراضه و افزایش بهره وری تولید و همچنین 

کاهش هزینه در خرید مگنت  می گردد.

مناسبت های هفته

حدیث هفته
 امام علی)ع(:  

با ســه صفت محّبــت و دوســتی به دســت مــی آورى: انصــاف در 
معاشرت، همدردى با دیگران در خوشی و ناخوشی و برخورد با قلب 

پاک و سالم.

R e p o r t
گزارش

از ایده توسعه تا تجاری ســازی محصول در ذوب 
آهن اصفهان را با علیرضا مهرابی قائم مقام مدیر 
نورد شــرکت مورد کنکاش قرار دادیم که قسمت 

دوم و پایانی آن را در ادامه می خوانید. 
قائم مقام مدیر نورد شــرکت گفــت: در نورد 500 
نبشــی 8  و 10 و ناودانــی ســبک و ســنگین در 
سایزهای 14و 16 و 18 تولید شــد. با اجرای نورد 
انیورسال ناودانی در سال گذشته با همت و تالش 

مهندسین دفتر طراحی کالیبر و تکنولوژ، ناودانی 
20 ســنگین در نورد650 و ناودانی18ســبک در 
نورد 500 با تناژ خوب و کیفیت عالی تولید شد که 
تناژ در نورد500 به دو برابر در شــیفت)550 تن( 
و در نورد 650 )450تن( رســید. این توســعه پی 
در پی، ما را به ســمت تولید پروفیل در سایزهای 
دیگر و با روش جدید انیورسال رهنمون ساخت 
تا ارتقاء تولید با کمترین ضایعات به ثمر بنشیند. 
میلگــرد 60، آرماتــور 50 و 70 از دیگــر تولیدات 
کارگاه نــورد 500 می باشــند از تولیــدات جدید 
این نورد می تــوان به تیرآهن های ســبک و فوق 
ســبک 14 در اشــل های مختلــف اشــاره کرد و 

IPN14,IPN12  نیز در این کارگاه تولید شد. 
قائم مقام مدیر نورد شرکت تاکید کرد: دو اره برش 
سرد به خط نورد 500 برای تولید محصول میلگرد 
اضافه شد و بازار صادراتی آن ها را بهبود بخشید 
و تولید میلگــرد را تا ســایز 60 در گریدها صنعتی 
میســر ســاخت که قبال به دلیل برش با قیچی از 

کیفیت پایین تری برخوردار بود. 

مهرابی گفت: قبل از توســعه ریل، آرک V21 نیز 
در نورد 650  تولید شــد و پس از توسعه ریل انواع 
ورق ســازه های فوالدی در عرض های مختلف از 
200 تا300 میلی متر و با ضخامــت های 12تا25  
با کیفیت عالی و تناژ مناسب تولید شد. در توسعه 
دوم نورد 650 برای توســعه تولید ریل، دو قفسه 
جدید)5آ و 6 ( و کلیه ملزومات تولید ریل از جمله 
تست ســنتر منحصر به فرد، بدین منظور اضافه 
شد و شــرایط برای تولید  انواع ریل صنعتی و غیر 

صنعتی وH ها فراهم شد. 
وی از آرک TH36 بــه عنوان تولیــدی منحصر به 
فرد یاد کرد و در خصوص شــرایط بعد از توســعه 
نورد 650 و همزمان شــدن آن با دوران تحریم ها 
نیز گفت: کارشناســان آلمانی که برای همکاری 
در تولید ریل های U33 و UIC60 حضور داشتند، 
کارخانه را ترک کردند. ریل، محصول استراتژیکی 
که در کنار رعایت کلیه پارامترهای ســختگیرانه، 
پس از تولید نیز باید توســط بازرسان بین المللی 
 UIC60, U33صحه گذاری شــود. تولیــد ریــل

انجام شــد و با رعایت کلیــه الزامات اســتاندارد 
تحویل راه آهن جمهوری اســالمی گردید. ریل 
هــای UIC54 و S49  که مخصوص متــرو تهران و 
اصفهان بود تولید گردید و کشور را از وابستگی به 
محصوالت استراتژیک ریلی بی نیاز کرد. در ادامه 
ریل R18 هم تولید شد و معادن را از این حیث به 
خارج بی نیاز کرد. یکی دیگــر از اعضای خانواده 
High-tech ریلــی ذوب آهــن اصفهــان، ریــل 
ســوزن UIC60 نام دارد که به ابتکار دفتر طراحی 
کالیبر و کارشناسان نورد تولید شد و تجلی بخش 
خودکفایی در صنعت ریلی کشور نام گرفت و پس 
از آن ریل UIC54 هم به این جمع صنعتی اضافه 
شد. وی گفت: در ادامه H30 متوسط نورد شد. در 
این محصول از شمش اولیه بیم بلنک تولید ذوب 
آهن اســتفاده گردید. تیرماه امسال H30 سبک 
با کیفیت ابعادی عالــی و عدم تقارن خــوب و در 
مرداد ماه H24  متوسط و سبک با طراحی دقیق 
و کمترین هزینه با استفاده از بیم بلنک ذوب آهن 

تولید شد.

از ایده تا تجاری سازی محصول در ذوب آهن اصفهان )بخش پایانی(

آمارهای تولیــدی ذوب آهن اصفهان در شــش 
ماهه ابتدای سال جاری حاکی از ثبت رکوردهای 
جدید از ابتدای تاسیس این شرکت است. تولید 
چدن مذاب کــه یکی از معیارهــای اصلی میزان 
تولید این مجتمع عظیم صنعتی است با ده درصد 
افزایش نسبت به سال گذشــته به یک میلیون و 
493 هزار و 381 تن رسید که باالترین میزان تولید 

از ابتدای تاسیس ذوب آهن می باشد.
مهندس رخصتی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان 
در این خصــوص گفــت: از ابتدای ســال جاری 
دستاوردهای بســیار خوبی داشــتیم و در تولید 
چدن مــذاب 2درصد از برنامه پیش هســتیم که 
نوید دستیابی به تولید 3 میلیون تن تا پایان سال 

را می دهد .
وی افزود: این تولید در شــرایط ســختی صورت 
گرفته اســت و مشــکالتی که از بیرون ســازمان 
تحمیل شــده همچون افزایش حقــوق گمرکی 

واردات و قیمت حامــل های انرژی بــه ویژه گاز، 
تولید اقتصادی ذوب آهن را با چالش مواجه کرده 

است .
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان افزود: با پی گیری 
های صورت گرفته در مجلس برای حل مشــکل 
افزایش حقوق گمرکی، اقدامــات خوبی صورت 
گرفته اما نتیجه نهایی حاصل نشــده اســت. در 
خصــوص افزایش قیمــت گاز نیز با توجــه به نوع 
تولید ذوب آهن اصفهان و بــی بهره بودن از یارانه 
انرژی، متاسفانه با مشکل جدی مواجه هستیم به 
گونه ای که حفظ تولید ذوب آهن، تنها با حل این 

مشکالت امکان پذیر است  .
وی افزود: مشکالت ذکر شده، بار مالی سنگینی 
ایجاد کرده و موجب شناســایی زیــان در صورت 
هــای مالــی ذوب آهن شــده اســت در حالی که 
برای افزایــش تولیــد که نیاز کشــور اســت باید 
تعادل سودآوری برقرار باشــد و برای این امر باید 

مشکالت طرح شده حل شود .
مهندس رخصتی، تولیدات ذوب آهن اصفهان 
را بسیار استراتژیک و موثر در امنیت اقتصادی 
دانست و اظهار داشــت: برای تامین مواد اولیه 
با اقدامــات مختلــف از جمله تغییــر در ترکیب 
مواد ورودی به شرکت، تغییر رویکرد در ارتباط 
و تعامل بــا معــادن و...  موفق شــدیم در کوتاه 
مدت این مشــکل را حل کنیم امــا، برای تامین 
پایدار مواد اولیه نیاز به انجام اکتشافات معدنی 
اســت. در این خصوص می بایســت مساعدت 
 الزم از طــرف وزارت صمــت بــرای واگــذاری

پهنه های معدنی درخواست شده انجام شود .
مهنــدس رخصتــی با اشــاره به عــدم تخصیص 
سهمیه یک میلیون و 700 هزار تنی سنگ آهن به 
ذوب آهن، گفت: این سهمیه با توجه به نوع تولید 
ذوب آهن در کمیســیون هــای مختلف مجلس 
تصویب شد که اجرایی شــدن آن، تایید دولت را 
می طلبد و امیدوارم با در نظرگرفتن این سهمیه 
برای ذوب آهن، بتوانیم همچنــان در تامین نیاز 
بازار و تولید محصوالت استراتژیک با قدرت عمل 
کنیم. این مشکل در حالی اســت که سایر تولید 
کنندگان فوالد از معادن دولتی سهمیه دارند ولی 
ذوب آهن بی بهره است . وی با اشاره به دستاورد 
مهم ذوب آهــن در تولید ریل گفت:  این شــرکت 
با وجود مشکالت فراوان ســرمایه گذاری زیادی 
برای تولید ریل انجام داد اما دولت به عنوان تنها 
مشــتری اصلی این محصــول بایــد در پرداخت 
هزینه خرید ریل به نحوی عمل کند که تولید ریل 

برای ذوب آهن امکان پذیر باشد.
مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان با اشــاره به تولید 
ســایر محصوالت با ارزش افــزوده بــاال از جمله 
تیرآهن های بال پهــن در این شــرکت گفت: در 
تولیــد این محصــوالت هم مطابــق برنامه پیش 
رفته ایم که اهمیــت بســیاری در تحول صنعت 
ساختمان دارد و در تحقق نهضت ملی مسکن نیز 

نقش آفرین است .
مهرداد توالئیان معاون بهره برداری ذوب آهن نیز 
در خصوص رکوردهای تولیدی این شرکت گفت: 
در سال گذشــته، ذوب آهن موفق شد بیشترین 

تولید تاریخ خود را تجربه کند با این وجود در شش 
ماهه اول ســال جاری رکورد تولید ســال گذشته 
شکسته شد . وی گفت: تولید محصول نهایی به 
یک میلیون و 380 هزار و 396 تن در پایان شــش 
ماهه نخست سال رســید که  15 درصد نسبت به 
سال گذشــته افزایش داشــته و تولید چدن با ده 
درصد افزایش به یک میلیــون و 493 هزار و 381 
تن رســید که باالترین میزان تولید شش ماهه از 
ابتدای تاسیس ذوب آهن اصفهان است. ضمن 
این که تولید فوالد بــا 13 درصــد افزایش به یک 
میلیون و 339 هزار و 53 تن، محصوالت نوردی با 
14 درصد افزایش به 811 هــزار و 175 تن،  تولید 
آگلومره با 10 درصد افزایش به یک میلیون و 721 
هزار تن و تولید کک بــا 2.5 درصد افزایش به 626 

هزار و 860 تن رسیده است .
توالئیان افزود: ذوب آهن اصفهان در حالی موفق 
به ثبت این ارقام تولیدی شده که برای تامین مواد 
اولیه با چالش مواجه بود اما موفق شدیم با برنامه 
ریــزی و قراردادهای بلند مــدت، موجودی مواد 

اولیه را حفظ کنیم .
معاون بهــره بــرداری ذوب آهن  اظهار داشــت: 
امسال در خصوص تکمیل ســبد H ها ، گام های 
خوبی برداشتیم و ســایز 24 و 30 این محصول به 
بازار عرضه شد و تالش می کنیم با افزایش تولید، 
نیاز بازار را تامین نماییــم. همچنین برای تولید 
H و تیرآهن های با سایز بزرگ تر نیز برنامه ریزی 
کردیم و امیدواریم تیرآهن 400 را تا پایان سال به 

تولید برسانیم .

این شركت با وجود 
مشکالت فراوان 

سرمایه گذاری زیادی 
برای تولید ریل انجام 
داد اما دولت به عنوان 
تنها مشتری اصلی 
این محصول باید در 

پرداخت هزینه خرید 
ریل به نحوی عمل 
كند كه تولید ریل 

برای ذوب آهن امکان 
پذیر باشد

تالشگران شركت 
با  فعالیت در یک 

شیفت سخت كاری 
احتیاج به یک 

غذای مطلوب جهت 
ریکاوری دارند

این توسعه پی در پی، 
ما را به سمت تولید 

پروفیل در سایزهای 
دیگر و با روش جدید 
انیورسال رهنمون 

ساخت تا ارتقاء تولید 
با كمترین ضایعات به 

ثمر بنشیند

در این مقاله به بیان 
مزایای حاصل از 

پیاده سازی این طرح 
در ذوب آهن اصفهان 

پرداخته شده است

بهترین ذوب آهن از ابتدای تاسیس

خبر

Rگزارش e p o r t

مطالعات پیاده سازی هوش تجاری در حوزه برنامه ریزی  و توسعه شركت

در راســتای اجرای برنامه های ســازمانی در 
امر توسعه هوشمندســازی، مقاله ای توسط 
مصطفی براتی و پریناز واعظ از کارشناســان 
مدیریــت برنامه ریــزی و مهندســی صنایع 
شرکت در سومین کنفرانس بین المللی چالش 
هــا و راهکارهای نوین در مهندســی صنایع، 
مدیریت و حســابداری تحت عنوان بررســی 
اهمیت و کاربرد داده کاوی منطبق بر سیستم 
هوش تجاری در تصمیم گیری ســازمان ها، 
پیشــنهاد و راهکارها  با مطالعه موردی ذوب 

آهن اصفهان ارایه و چاپ شد.
مصطفی براتی با اعالم این خبر گفت: در این 

مطالعه به بیان چالش های موجــود در ذوب 
آهن اصفهــان و ارایه راهکارها با اســتفاده از 
هوش تجاری  مبتنی بــر داده کاوی پرداخته 
شده است. این مطالعه بر آن است تا با رویکرد 
پژوهشی و استنتاجی به بیان میزان آمادگی 
سازمان جهت پذیرش هوش تجاری مبتنی بر 

داده کاوی و عوامل موثر بر آن بپردازد. 
وی افــزود: در ایــن مقالــه بــه بیــان مزایای 
حاصل از پیاده ســازی این طرح در ذوب آهن 
اصفهان پرداخته شده اســت تا اذعان نماید 
که بیشــترین بهره مندی به دســت آمــده از 
هوشمندی کســب وکار مبتنی بر داده کاوی، 
امکان دسترسی بی واسطه به داده ها توسط 
 تصمیم گیرندگان در تمام ســطوح ســازمان

 می باشند.
پریناز واعــظ نیز گفت: بهره گرفتــن از هوش 
تجــاری)BI(  در ذوب آهن اصفهــان مزایای 
متعددی از جمله بهبود فرآیند تصمیم گیری 
و ســرعت بخشــیدن بــه آن، بهینه ســازی 
فرآیندهــای داخلــی کســب و کار، افزایــش 
بهــره وری و اثرگــذاری عملیاتــی، افزایــش 

امکان شناســایی مشکالت ســازمان که باید 
برطرف شــوند، رهگیری و نظارت بر وضعیت 
پروژه های کســب و کار برای مدیــران پروژه و 
امکان کســب اطالعات رقابتی و تحلیل آن را 
نام برد. عالوه بر این، تیم های هوش تجاری، 
مدیریت داده و فناوری اطالعات نیز می توانند 
از هــوش تجــاری بــرای تحلیــل جنبه های 
مختلــف عملیات هــای مرتبط با فنــاوری و 
تحلیل و ارزیابی در شرکت ها استفاده کنند. 
خوشبختانه در راســتای پیاده سازی هوش 
تجاری و تحلیل داده گام هایی مهم در معاونت  

برنامه ریزی و توسعه برداشته شده است.

بهره برداری از چنگک قراضه بردار 
مدیریت فوالد سازی

خبر

مجمــع  جلســه  دومیــن 
عمومی عادی فــوق العاده 
شــرکت تعاونــی مســکن 
کارکنان ذوب آهن اصفهان 
اعضــاء  انتخــاب  بــرای 
هیــأت مدیــره، بــازرس و 
حسابرس قانونی و بررسی 
 ســایر موارد، 20 مهرماه در
تاالر آهن شرکت با حضور اکثر اعضاء و سهامداران برگزار شد.

در این جلســه پس از گــزارش هیــأت مدیــره و تبیین خط 
مشــی آینده تعاونی مســکن، از مجموع 437 رای مأخوذه، 
اکبرهاشم زاده 335 رأی، محمدرضا جاللی 318 رأی، سید 
فرهاد محمد حجازی283 رأی، محمد قنبری جولرستانی 
280 رأی و سعید مسیح زاده 265 رأی، به عنوان اعضاء اصلی 
و ندا رحمانی 114 رأی، آرش شفیعی68 رأی و ایرج شیرالی 
64 رأی به عنوان اعضاء علی البدل هیأت مدیره این شرکت 
تعاونی انتخاب شــدند و شــرکت حسابرســی معین مشاور 

مجرب نیز به عنوان بازرس قانونی شرکت انتخاب شد. 

برگزاری مجمع عمومی 
شركت تعاونی مسکن كاركنان 

ذوب آهن اصفهان



تسلیت

همکاران گرامی آقایان:
مالک شیخی، كامران تركی، نبی ا...سلیمی،

عبدا...سلیمی، علیرضا منتظری، احمدرضا منتظری، 
فرزاد غفاری

با تأسف، مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده محترمتان 
صمیمانه تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای 
آن مرحومین رحمت و مغفرت واسعه و برای شما و خانواده 

محترمتان صبوری و شکیبایی مسئلت    می نماییم. خداوند 
قرین رحمتشان فرماید.

روابط عمومی شركت

تشکر و سپاس

از هیأت مدیره، مدیرعامل، معاونین، مدیران وكلیه همکاران و 
دوستان گرامی كه در مصیبت وارده به اینجانب به انحای مختلف ابراز  
لطف و همدردی نموده و تسلی خاطر بازماندگان را فراهم ساختند، 

صمیمانه قدردانی نموده، امید است در شادیهایتان جبران نمایم.

محمدجواد ذبیحی

تشکر و سپاس

از كلیه همکاران و دوستان گرامی كه در مصیبت وارده به اینجانبان 
ضمن ابراز همدردی، تسلی خاطر بازماندگان را فراهم نمودند، 

صمیمانه قدردانی نموده، امید است در شادیهایتان جبران نماییم.

فرزاد قاسمی، فرزاد غفاری، مهرداد باجالنی، مهدی 
زارع، داود صباغی، خانواده مرحوم سعید نقدی

آسمانی

آسمانی

پیوند

خبر

پیوند مهرورزان
ازدواج و تشکیل خانواده، فصلی نو و سبز در  زندگی انسان است. 
این پیوند نیکو را بــه همکاران گرانقــدر ذو ب آهنی که اخیراً 
ازدواج کرد ه اند و اسامی آنها در پی می آید، تبریک گفته، برای 
این عزیزان آرزوی زندگی سعادتمند، فرزندان نیکو و سالمتی 

در سایه اهل بیت)ع( و آقا ا مام زمان)عج( آرزومندیم.
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TPM
اصول اجرای نگهداری و تعمیرات 

بهره ور جامع  در راستای حفظ 
دارایی های فیزیکی 

مژگان خدادادی به تیم بسکتبال 
ذوب آهن پیوست

آسمانی

آسمانی

آموزش

خبر

دانش نت، اصولی را به شما آموزش می دهد تا:
1. ماشین آالت را به درستی نگه داری کنید و نیاز آن ها به لوازم یدکی 

را به حداقل رسانید.
2. لوازم یدکی موجود در انبار را ســازماندهی کنید تا نیاز فوری به آن 
ها پیدا نکنید و مجبور نشــوید به خاطر یک قطعه، کارخانه را تعطیل 

کنید.
3. اقالم موجــود در انبار را به درســتی نگه داری کنیــد و عمر آن ها را 

افزایش دهید.
علم نگهداری و تعمیر نیز مانند ســایر علوم، رشــدی پیوســته داشته 
و به مــرور زمان تکنیک هــا و روش هــای مختلفی به آن اضافه شــده 
اســت. یعنی مــی توان گفــت کــه روز بــه روز تکنیک هــای جدیدی 
به نت اضافه شــده تــا نگهداری ماشــین آالت بــه اقتصــادی ترین و 
بهــره ورترین حالــت نزدیک شــود. این تکنیــک ها به همــراه زمان 
 تقریبی ارایه آن ها را معرفــی می کنیم تا به بررســی جداگانه هرکدام

 بپردازم.
1. تعمیر اضطراری تا قبل از دهه 1940

2. تعمیر بعد از وقوع خرابی آگاهانه - دهه 1940
3. نت پیشگیرانه زمانی - دهه 1950

4. نت بهره ور فراگیر - دهه 1960 
5. نت پیش بینانه - دهه 1970
6. نت هوشمندانه - دهه 1990

7. نت مبتنی بر قابلیت اطمینان - دهه 1990
8. نت بر پایه تجارت - دهه 2000

در تصویر زیر،  می توانید نمــودار تاریخچه تکنیک ها و روش های نت 
را مشاهده کنید.

)Emergency Maintenance( تعمیرات اضطراری -
هرگاه خرابی دســتگاه به طور ناگهانی اتفاق بیفتد و ما ناچار باشیم آن 
را فورا تعمیر کنیم، مــی گوییم تعمیر اضطراری یــا )EM( انجام داده 
ایم. منظور از خرابی ناگهانی این اســت که یک ماشــین، بدون اطالع 
قبلی و در حیــن کار ناگهــان از کار بیفتد )مثال تســمه ای پاره شــود، 
شافتی ببرد، دستگاه روشــن نشــود و... در این حالت تولید متوقف 
شده و کارکنان تعمیرات باید در ســریع ترین زمان ممکن، دستگاه را 
تعمیر کنند. قطعا بروز خرابی ناگهانی چیز مطلوبی نیست و مشکالت 
خاص خود را ایجاد می کند. برای مثال به چند مورد از این مشــکالت 

اشاره می کنم.
1. از آنجایــی کــه این اتفاق بــدون اطالع قبلــی به وقوع مــی پیوندد 
تولید، ناگهان متوقف شــده و باعــث هدررفت زمان و از دســت رفتن 

سود کارخانه می شود.
2. با خرابــی ناگهانی قطعه یا مکانیزمی از ماشــین، امکان آســیب به 

قسمت های دیگر ماشین نیز وجود دارد.
3. ممکن اســت قطعه یا قطعات خراب شــده در انبار کارخانه موجود 

نباشند و نیاز به اقدامات قبلی داشته باشد.
4. خرابی ناگهانی ممکن است با تلفات انسانی همراه باشد.

مدیریت برنامه ریزی و مهندسی صنایع

مژگان خــدادادی بازیکــن ارزشــمند و باتجربه فصل گذشــته تیم 
بســکتبال بانوان پاالیــش نفت آبادان بــه تیم ذوب آهــن اصفهان 

پیوست.
بازیکن ارزنده و باتجربه قزوینی ســال گذشــته یکــی از مهره های 
مهم تیم پاالیش نفت آبادان بود اما امســال ترجیح داد به اصفهان 
بازگردد. خدادادی دو فصل پیش بازیکن تیــم نامی نو اصفهان بود 
و امســال نیز بار دیگر در اصفهان حضور دارد اما برای نخســتین بار 

پیراهن ذوب آهن را بر تن می کند.

بر بال لک لک ها

در روزهای گذشته، نورسیده هایی به خانواده بزرگ 
ذوب آهن پیوســته اند كه حضور سبزشــان را به 
خانواده های آنها تبریک گفتــه و برای این عزیزان، 
آرزوی ســالمتی و موفقیت در تمام مراحل 
زندگی داریم. اسامی این نی نی كوچولوها و پدر 

گرامی شان به شرح ذیل است:

تولدت مبارک

رسول معتمدی ملی پوش لنجانی دسته 109 
کیلوگرم وزنه بــرداری ایران که ورزشــکاری از 

خانــواده ذوب آهن اصفهان اســت 24 مهرماه 
موفق شد ســه مدال طال در بازی های آسیایی 
کسب کند. در مسابقات وزنه برداری قهرمانی 
آسیا 2022 بحرین، رسول معتمدی در دسته 
109 کیلوگرم، 3 نشــان طالی یــک ضرب، دو 

ضرب و مجموع را از آن خود کرد. 
  در رقابت هــای وزن 109  کیلوگرم، معتمدی 
بــا مهــار موفــق وزنــه 180  کیلــو مــدال طال 
را بــرای خــود قطعــی کــرد. این ملــی پوش 
ایرانــی در دوضــرب ابتــدا وزنــه 215 را مهار 

کــرد و در حرکــت دوم رکــورد 217  را ثبــت 
کرد و با مســجل شــدن طالی خــود از حرکت 
ســوم انصــراف داد. معتمــدی در نهایــت بــا 
 رکورد مجمــوع 397  کیلوگرم، قهرمان آســیا 
شــد. مهندس ایرج رخصتی مدیرعامل ذوب 
آهــن اصفهان ایــن موفقیــت غــرور آفرین را 
به رســول معتمدی، خانــواده و پــدر وی که از 
تالشگران پیشکسوت ذوب آهن اصفهان است 
و مردم شــریف ایران به ویژه استان اصفهان و 

شهرستان لنجان تبریک گفت.

همــراه بــا موفقیت های شــغلی 
تالشــگران واحــد بهره بــرداری 
مدیریت آگلومراســیون، علیرضا 
ســبکتکین از همکاران شــاغل 
در انبار مــواد خام ایــن مدیریت 
د.د  مســابقات  دوره  اولیــن  در 
لیفــت قهرمانی کارگران اســتان 
اصفهان که در مهر ماه سال جاری 
به مناســبت گرامیداشــت هفته 
وحدت برگــزار گردید موفق شــد 

در وزن 105 کیلوگرم و رده سنی مستر یک با مجموع 200 کیلوگرم  مقام نایب 
قهرمانی را کسب کند.

این تالشگر ذوب آهنی عالوه بر موفقیت در تولید با کسب مدال نقره و حکم 
قهرمانی نیز خوش درخشید.

محمدعلی قدرتی پور- خبرنگار افتخاری

کاپیتان تیــم فوتبــال ذوب آهن 
اصفهــان نمی تواند تیمــش را در 

آینده همراهی کند.
مســعود ابراهیم زاده مدافع چپ 
تیم فوتبال ذوب آهن در چند بازی 
قبلی تیمش به دلیل مصدومیت 
حضور نداشــت. آســیب دیدگی 
این بازیکن از ناحیه زانوست و این 
بازیکن کماکان شرایطی همراهی 

تیمش را ندارد.
ابراهیم زاده روند درمان مصدومیتش را ادامه می دهد و در بازی مقابل نفت 
مسجدسلیمان نیز حضور نخواهد داشت. این بازیکن بعد از تعطیالت لیگ 

برتر شرایط همراهی ذوبی ها را پیدا خواهد کرد.

نایب قهرمانی همکار تالشگر شاغل 
در آگلومراسیون شركت

بازگشت كاپیتان ذوب آهن بعد از 
تعطیالت لیگ برتر

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن گفت: همه راه ها 
را بســته بودیم و فضاها را از بازیکنان ســرعتی 
استقالل گرفته بودیم و راهکاری به غیر از ضربات 

ایستگاهی نداشتند.
مهدی تارتار پس از شکست یک بر صفر تیمش 
مقابل اســتقالل گفت: خیلی ســخت بود که در 
نشســت خبری حاضر شــوم، چون بد موقع گل 
خوردیم و گل بدی هم خوردیم. بازی ســنگینی 
برای هر دو تیم بود. همه راه ها را بســته بودیم و 
دلم خیلی سوخت. وی افزود: بازیکنی که خیلی 
خوب کار کرده بود به اشتباه دروازه خودمان را باز 
کرد. زیبایی های فوتبال به همین چیز هاست. 
همانطور که قریشی بار ها باعث موفقیت ما شد در 
این بازی باعث باخت شد. البته مهدی پور ارسال 

خیلی خوبی داشت.
ســرمربی تیــم فوتبــال ذوب آهن اضافــه کرد: 
در نیمــه دوم موقعیت هــای بهتری نســبت به 
استقالل داشتیم. فضاها را از بازیکنان سرعتی 

این تیم گرفته بودیم و راهکاری به غیر از ضربات 
ایستگاهی برای گل زدن به ما نداشتند.

وی ادامه داد: سعی کردیم در نیمه دوم میانگین 
قدی را باال ببریم ولی در نهایت گل خوردیم. همه 
با هم باختیم، مثل زمان هایی که همه با هم پیروز 

می شویم.
تارتار دربــاره اینکه بــا این نتیجه و شکســته 
شدن طلسم شکســت ناپذیری ذوب آهن، آیا 
این تیــم در بازی های بعــد برای پیــروزی کار 
می کند یا شکســت نخوردن، گفت: هیچ وقت 
برای تساوی نجنگیدیم. این اشتباه را نکنید. 
در همین بازی هــم در نیمه اول ســعی کردیم 
اســتقالل را از جلو پرس کنیم. برخی از تیم ها 
هزینه های زیــادی کرده و بــرای قهرمانی تیم 
بسته اند. ما با توجه به پتانسیل خودمان نتیجه 
می گیریم. در بــازی با تیم هــای مدعی به یک 
شــکل و تیم های معمولی تر یک شکل دیگر به 
میدان می رویم. ســعی می کنیم برای هر بازی 

استراتژی مشخصی داشته باشیم.
سرمربی ذوب آهن درباره اینکه آیا تیمش ضعف 
مهره است، گفت: آســیب دیدگی باقرپسند در 
ابتدای فصل ضربه بزرگی به مــا زد ولی بقیه در 
حال تالش هستند. امسال لیگ سختی داریم و 
فاصله ها بین تیم ها کم شده است. فکر می کنم تا 
آخرین هفته تکلیف قهرمانی و تیم های سقوط 

کننده  مشخص  نشود.

عوامل و شــرایط فیزیکی محیط کار عبارت 
از مجموعــه عوامل و شــرایط قابــل درک به 
وســیله حواس پنجگانه اســت کــه جزیی از 
محیط فیزیکی کار را تشکیل می دهند عالوه 
بر جا و مکان و وســایل و ابــزار کار مورد نیاز 
کارکنان عواملی نظیر روشنایی گرما، سرما، 
رطوبت، صــدا و غیره نیز به طور مســتقیم یا 

غیرمستقیم در بازدهی کار مؤثر می باشند.
• جا و مکان وسایل و تجهیزات

محیط کار در مســأله حفاظت، عامل روانی 
مهمی اســت. اســتقرار کارکنان در مکان و 
فضای مناســب و دسترســی آن ها به لوازم 
مــورد نیــاز یکــی از ضروریــات محیــط کار 
اســت. تنگی و کوچکی فضــای محیط کار و 
فشــردگی افراد در یک محل کوچک، عالوه 
بر آن که شــوق و عالقه و روحیــه کارگران را 
از میــان می برد آن ها را معــذب می کند و در 
بسیاری از موارد ممکن است سوانح ناگواری 
در محیط کار بــه وجود آورد بــا توجه به نوع 
کار وظایف و مســئولیت های محوله و انواع 
مشــاغل، فضای کار  تفاوت خواهد داشت. 

استفاده از وســایل و تجهیزات از قبیل میز، 
صندلی، مبل، تلفن و غیــره در محیط کار با 
تــوان مالی و فضای مورد اســتفاده و شــکل 
ساختمان های مورد بهره برداری واحدهای 

سازمان ارتباط پیدا می کند. 
در انتخــاب و تخصیص وســایل و تجهیزات 

باید نکات زیر مورد توجه قرار گیرد:
الف: از وســایل موجود حداکثر اســتفاده به 
عمل آیــد و حتی المقــدور از ایجــاد و صرف 
هزینه برای خرید وسایل و اثاثیه خودداری 
شــود. در عین حال باید به کیفیت وسایل و 
تجهیزات نیــز توجه کافی مبذول شــود و در 
صورت فرسودگی و از کارافتادگی فورًا از رده 

خارج شود.
 ب: ابــزاری که در دســترس هر فــرد در هر 
شــغلی قــرار داده می شــود بایــد دقیقــًا با 
احتیاجات شــغلی او تطبیق داده شود تا به 
این وســیله امکان اســتفاده از انــواع ابزار و 

وسایل مورد نیاز محقق شود.
ج: برای استقرار وســایل و تجهیزات اداری 
همواره باید فضای کافی در نظر گرفته شود تا 

آن که دسترسی به آن ها بی اشکال و حرکت 
و تــردد افراد بــدون ایجــاد ناراحتی صورت 

پذیرد.
د: به کارکنانی که انجام وظایف و مســئولیت 
های آن ها مســتلزم اســتفاده دایــم و مکرر 
از تلفن اســت یــک شــماره تلفن مســتقل 

اختصاص داده شود.
ه : تجهیــزات ســنگین و وزن دار در طبقات 
پایین تــر و در کنــار دیواره هــا یا ســتون ها 

مستقر شوند. 
و: از طریق  بررســی های مداوم ســعی شود 
وســایل و تجهیزات اضافی و بالاســتفاده از 

محیط کار دور و به انبار تحویل داده شود.
ز: در محیط کار به تعداد کافی سرویس های 
عمومی از قبیل دستشــویی، آب ســردکن و 

غیره پیش بینی شود.
ح: برای تقویت حس وقت شناســی و توجه 
بــه ارزش زمان الزم اســت ســاعت دیواری 
به میــزان مورد نیــاز تهیــه و در معرض دید 

کارکنان در محل کار نصب شود.
 ادامه دارد...

در جلســه اخیــر شــورای معاونیــن ذوب آهن 
اصفهان که 27 مهرماه برگزار شــد، مدیرعامل از 
تالشگران معاونت های بهره برداری، بازاریابی 
و فروش و مالی و اقتصــادی به جهت رکوردهای 
اخیر تولید، مدیریت ســبد محصــوالت و بازار 
و عملکرد مناســب کارگــروه کنتــرل هزینه ها 

قدردانی کرد.  
ضرورت افزایش حاشیه سود عملیاتی با کاهش 
هزینه های تولیــد و تولید محصــوالت با ارزش 
افزوده بــاال و ضرورت کنترل هزینــه ها و تامین 
نقدینگی جهت عبور از شرایط کنونی اقتصادی 
از جمله مــواردی بود کــه در شــورای معاونین 
مطرح گردید . همچنین مدیرعامل شــرکت در 
این جلســه ، بر رویکرد عدم تاثیر منفی ناشــی 

از وضعیــت بــازار و شــرایط 
اقتصادی شــرکت بر حقوق و 
مزایای پرســنل تاکیــد کرد و 
پرداخت مزایا و کمک هزینه 
هــا بیــش از بودجــه مصوب 
6 ماهــه را گــواه اجــرای این 

رویکرد دانست.
همچنین در جلســه شورای 
معاونیــن عنــوان گردیــد که 
عملکــرد همــه حــوزه های 

شرکت مناسب است و هماهنگی خوبی در بخش 
های مختلف وجود دارد، اما با مشکالتی از جمله 
افزایش هزینــه گاز و حقوق گمرکی مــواد اولیه 
مواجه هستیم که از بیرون سازمان تحمیل شده 

و باید با مدیریت مناسب، آثار و تبعات آن کنترل 
شود. در این راستا می توانیم با همدلی، همراهی 
و هماهنگی تمام بخش ها از شــرایط اقتصادی 
نامناســب کنونی عبور کنیم و این همدلی نوید 

بخش آینده مطلوبی برای شرکت می باشد .

طالی آسیا بر سینه پوالدمردی از خانواده ذوب آهن اصفهان

عوامل فیزیکی زیان آور محیط كار

هیچ وقت برای تساوی نجنگیدیم

در جلسه شورای معاونین مطرح شد: 
همدلی و هماهنگی موجود در ذوب آهن اصفهان،

آینده روشنی را نوید می دهد

تاریخ تولدنام فرزند محل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1401/06/27آرادراه آهنمجید زمانی

1401/04/07محمد طاهاسفارشاتمهدی عادلیان

1401/06/18علیحراستمحمدرضا مختاری

1401/06/30پارساحراستحمید اكبری

1401/06/26حسیننوردمهدی هادی

1401/06/29میثمنوردجعفر مصطفائی

1401/07/13آروینفوالدسازیرسول صادقی

1401/07/16رستافوالدسازیمهدی زارع

1401/06/28رادمهركک سازیاحمد سبزواری

1401/07/11محمد هادیفوالدسازیعلی سپهری

1401/07/07ماهلینكوره بلندمهران قاسمی

1401/07/12مهدیارفوالدسازیابوذر زاهدی

1401/07/04مرساناآگلومراسیونحبیب كیانی

1401/07/17شیرینفوالدسازیرامک رحیمی

1401/07/09امیر علیآگلومراسیونمحمد حسین رجائی

1401/06/30آبتینآزمایشگاه مركزیاحسان حسام فر


