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آرامش حاکم بر فضای تولید، 
پیامد درایت کارکنان است

افزایش تولید و کاهش 
مصرف انرژی در کوره 

بلند های ذوب آهن اصفهان

تعامل ذوب آهن اصفهان 
و بانک صادرات افزایش 

می یابد

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در دیدار
 با مدیر عامل بیمه دانا :
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به همت تالشــگران مدیریت های راه آهن و ترابــری ذوب آهن اصفهان و سفارشــات و کنترل 
کاال،جارینگ های پیستون لوکوموتیو TGM6 با صرفه اقتصادی بالغ بر 50 میلیارد ریال در این 

شرکت احیا و بومی سازی شد.

با  احیا و بومی سازی  تجهیزات صورت گرفت 

صرفه جویی 50 میلیارد ریالی در راه آهن و 
ترابری ذوب آهن اصفهان

رهبر معظــم انقاب اســامی در دیدار صدهــا نفر از 
نخبگان جوان و اســتعدادهای برتــر علمی، گفتند: 
همه به ویژه مســئوالن و مؤثرین در فضای کشور باید 
نخبــگان علمی را جزء مهــم ترین ثروت های کشــور 
بدانند و از آن ها حمایت کنند و نخبگان نیز ظرفیت ها 
و استعدادهای فردی خود را به سرمایه پیشرفت کشور 
تبدیل کنند. ایشان با اشاره به افق روشن آینده کشور 
تأکید کردند: در چهل و ســه ســال اخیر چندین بار از 
فروپاشی جمهوری اسامی حرف زده اند اما پایداری و 
استمرار حرکت انقاب نشان می دهد این تحلیل غلط 

و غیر واقع بینانه است.
رهبر انقاب استعداد طبیعی ، هوش سرشار، همت و 
تاش ، پشتکار و هدایت و توفیق الهی را عناصر اصلی 
تبدیل یک فرد با هوش به فردی نخبه ، ممتاز و برگزیده 
و فراهم شــدن زمینه نخبه پروری با پیــروزی انقاب 
اسامی را واقعیتی مسلم و تشکیک ناپذیر خواندند و 
افزودند: پس از انقاب، با توسعه دانشگاه ها در اقصی 
نقاط کشــور،  افزایش خیره کننده تعداد دانشجویان 
و اســتادان و ایجاد پرشمار پژوهشــگاه و اندیشکده، 
زمینه توســعه علم و نخبه پروری فراهم آمده و هدف 
جمهوری اسامی یعنی گسترش دانشــگاه و ارتقای 

توانایی علمی به فضل الهی محقق شده است.
رهبر انقاب، گفتند: نخبگان دانشگاهی ما بدون هیچ 
مبالغه، موجب آبروی ایران هستند و در هر زمینه ای 
دانشــمندان ما ورود و تمرکز کردند، تحسین مجامع 
علمی جهان را برانگیختند بنابراین هم باید دیگران 
قدر شما را بدانند هم خودتان، و من نیز بسیار قدردان 
شــما هســتم. حضرت آیت ا... خامنــه ای موضوع 
»انتظار از نخبــگان« را مطرح کردند و گفتنــد: از فرد 
نخبه این انتظار وجود دارد که ظرفیت شــخصی خود 
را تبدیل به ظرفیت ملی کند و توانایی های خود را در 

جهت حل مسائل کشور قرار دهد.
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زیرســاخت هــای حیاتــی صنعــت و تولید 
امروزه  بــه دلیل تحریــم ها و جنــگ نابرابر 
اقتصادی دشــمنان قســم خورده این مرز  و 
بوم در برابر حــوادث، بیش از پیش آســیب 
پذیر شــده انــد و بروز هــر گونه اختــال در 
فرایندهــای هر یک از آنها می تواند توســعه 
پایدار و اقتصاد جامعه را دچار آسیب جدی 
نماید . اجرای الزامــات پدافند غیرعامل در 
حوزه زیرساخت های حیاتی می تواند نقش 
موثــری در کاهش اثــرات ناشــی از  اینگونه 

حوادث ایفا نماید و در واقع در کاهش آسیب 
هــای ناشــی از بایــا و حــوادث مصنوعی و 
 طبیعی بــه طــور موثــری مفید واقع شــده

 است.
تجربه سنوات گذشته نشان داده این شرکت 
مســتمرًا مــورد تهدید دشــمنان جمهوری 
اسامی بوده و از هر اقدامی در این خصوص 
فرو گــذار نبوده انــد. در این راســتا موضوع 
پدافند غیرعامل می بایســت در شــرکت نه 
به عنوان یک موضوع نمایشــی  که به عنوان 

یک امر مهم و اساسی 
تعریف و اجرائی گردد،  
لــذا  از کلیــه مدیران و 
مســئولین این شرکت 
انتظار می رود در همه 
امور تولید و توســعه، 
پدافنـــــد  الزامــــات 
غیرعامـــل را مدنظــر 
قــــرار داده و اجـرایی 

نمایند.

دولت ســیزدهم در تاش است تا پروژه نهضت 
ملــی مســکن را اجرایی کنــد؛ پــروژه ای که با 
چالش های بسیاری همراه است، اما در این بین 
مجموعه ای همچون ذوب آهن اصفهان باوجود 
موانعی در تولید ) تامین زیرساخت و مواد اولیه 
(، برای تامین فــوالد این پــروژه  اعام آمادگی 
می کنــد که رفــع ایــن موانع، حمایــت هرچه 
بیشــتر دولت و اجرای راهکارهای تخصصی را 
می طلبد. در این رابطه مهندس ایرج رخصتی 
مدیرعامل این شرکت به پرسش های خبرنگار 

ما پاسخ داده که در ادامه می خوانید: 
 ذوب آهن اصفهان تا چــه اندازه آماده 
تامین نیــاز فوالد در پــروژه نهضت ملی 
مسکن است؟ با توجه به کمبودهای پیش 

بینی شده ای که در این زمینه وجود دارد.
صنعت فــوالد کشــور در بخش هــای مختلف 
با دغدغه های بســیاری بــرای تولیــد مواجه 
می باشــد و ذوب آهــن اصفهان هم بــه عنوان 
شناســنامه صنعت فوالد کشــور از این قاعده 
مستثنی نیست اما با رویکرد جدیدی که برای 
این مجتمع عظیم صنعتی تعریف شده،تامین 
نیــاز بــازار داخل و بــه ویژه قــرار گرفتــن این 
کارخانه در کنار مجموعه دولت به منظور تامین 
مقاطع ســاختمانی مــورد نیاز طــرح نهضت 
ملی مســکن در راس برنامه ها قــرار دارد. این 
کارخانه عظیــم بر پایه شــعار برنــد دیرینه )با 
اطمینان بسازید( برای تامین ایمنی و آسایش 
هموطنان،خــودش را مســئول مــی داند لذا 

تاش همه جانبــه ذوب آهــن اصفهان،ارائه 
سبد متنوع مقاطع ساختمانی با هدف کاهش 
هزینه ها و افزایش ایمنی و استحکام ساختمان 
ها اســت . از جملــه این محصوالت مــی توان 
به تیرآهن بــال پهن مطابق با اســتانداردهای 
روز اشــاره کرد که مزایایی نظیر کاهش قیمت 
تمام شــده ساختمان،تســریع در ســاخت و 
ســاز،کاهش 30 درصدی وزن ســازه و از همه 

مهمتر ایمنی ساختمان را در پی دارد.
 امروز چه چالش هایی می تواند بر نقش 
ذوب آهن اصفهان در تامین نیاز این پروژه 

موثر باشد؟
تولید فوالد به روش کوره بلند،شــیوه مرسوم 
دنیا اســت و هم اکنــون بیــش از 70 درصد از 
فــوالد دنیا بــا ایــن روش تولید می شــود. در 
ایران نیــز ذوب آهــن اصفهان به عنــوان یک 
برند جهانی،شــیوه تولید کوره بلنــد را بنیان 
نهاد. روشــی که در آن فوالد تمیــز از معدن تا 
محصول نهایی تولید می شــود. در این روش 
تولیــدی کک و زغــال ســنگ ، انــرژی اصلی 
فرایند تولید در کــوره بلند به شــمار می روند 
که تنها هزینه تامین این دو قلــم از نهاده های 
تولید در سال 1400 ، حدود 158 هزار میلیارد 
ریال بوده که 51 درصد از کل قیمت تمام شده 
کارخانه را شــامل می شــود لذا قیمــت تمام 
شــده محصول آن در مقایســه با ســایر روش 
های تولید ، 80 هزار ریال به ازای یک کیلوگرم 
بیشتر است. بنابراین یکی از مهمترین عوامل 
تولیــد فوالد،مبحث تامین پایــدار مواد اولیه 
اســت،ذوب آهن اصفهان به عنوان مجموعه 
ای که فعالت هــای معدنی را در ایــران بنیان 
نهاد،متاسفانه معادنی که از دهه 40 مالک آن 
بود را به دلیل خصوصی ســازی های نادرست 
از دست داد و لذا کمبود مواد اولیه، آسیب های 
بســیاری بر تولید این کارخانه وارد ســاخت. 
موضوع تامین مواد اولیــه در رویکرد جدید با 
تغییر در ترکیب مواد مصرفی در فرایند تولید 
کارخانــه در کوتاه مدت حل شــد امــا در بلند 

مدت ایــن دغدغه بــزرگ، صرفًا بــا در اختیار 
داشــتن پهنه های معدنــی و انجــام فعالیت 
هــای معدنــکاری برطرف می شــود تــا ذوب 
آهن اصفهان بتواند آســوده خاطــر از ذخیره 
مواد اولیه،ظرفیت تولید مقاطع ســاختمانی 
خودش را افزایش دهد که این موضوع به طور 
مستقیم با طرح نهضت ملی مسکن در ارتباط 
اســت. در ضمن اکثــر تولید کننــدگان بزرگ 
فوالد در کشور از ســهمیه سنگ آهن تولیدی 
معادن دولتی برخوردار هستند ولی برای ذوب 
آهن اصفهان سهمیه ای در نظر گرفته نشده و 
سهمیه یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تنی 
که در دولت قبل برای این شرکت در نظر گرفته 
شده بود متاسفانه تنها یکســال اجرایی شد و 
پس از آن متوقف شد.همچنین افزایش قیمت 
حامل های انــرژی و نیز افزایــش قیمت مواد 
اولیه ، قیمت تمام شده محصوالت این شرکت 
را به میزانی افزایش داده که موجب شناسایی 
زیــان در صورت های مالی شــده که چالشــی 
اساسی محسوب می شــود در حالی که در کل 
زنجیره فــوالد تنها قیمت فــروش محصوالت 

نهایی به صورت دستوری تعیین می شود.
 تعرفه گاز با توجه بــه اینکه ذوب آهن 
اصفهان یکی از بزرگترین تولید کنندگان 
فوالد ساختمانی است چه تاثیری بر تولید 
آن خواهد داشت و پیشنهاد شما برای رفع 

این مشکل چیست؟
مصــرف  تریــن  کلیــدی  حاضــر  حــال  در 
کننــده محصــوالت ســاختمانی ذوب آهــن 
اصفهان،وزارت راه و شهرســازی است و وعده 
ساخت یک میلیون واحد ساختمانی در سال 
برای هموطنان عزیزمان توسط دولت سیزدهم 
مطرح شده و با جدیت نیز دنبال می شود و لذا 
می طلبد کــه قانون گذار در مقوله ســاماندهی 
نرخ گاز بــه ذوب آهن اصفهان بــه دلیل اینکه 
این شــرکت از یارانه های استفاده شده توسط 
سایر فوالدسازان بی بهره است بازنگری داشته 
باشــد. در این زمینه راهکار موثر این است که 

این کارخانه عظیم بــا توجه بــه روش  تولید از 
گروه شــرکت های احیاء مستقیم خارج شده و 
در گروه شرکت های تولید کننده فوالد به روش 
کوره بلند قرار بگیــرد و تعرفــه گاز آن با نرخ 10 
درصدی محاســبه شــود. این رویکرد در کنار 
افزایش تولید مقاطع ساختمانی مورد نیاز برای 
طرح نهضت ملی مسکن، به دلیل بیشتر بودن 
ظرفیت تولید فوالد از نیاز داخل کشور،حفظ 
بازارهای صادراتی که به سختی شناسایی می 
شوند و ارزآوری قابل توجه برای کشور را نیز در 

پی دارد.
نرخ گاز از ســال 99 تا 1401 حدود 770 درصد 
افزایش داشته است اما نرخ فروش محصوالت 
ذوب آهن اصفهان در بازه زمانی مذکور حدود 

86 درصد رشد داشته است.
ضمن اینکه هزینــه گاز در ســال 99 ،حدود3 
درصد قیمت تمام شده بوده اما در سال 1401 
به حدود 16 درصد رســیده است. این افزایش 
نــرخ گاز طبیعی در ســال 1401 باعث افزایش 
هزینه ها به میزان 15 هزار میلیارد ریال نسبت 
به سال 99 گردیده اســت و بدین ترتیب هزینه 
گاز طبیعی در سال جاری معادل 86 درصد سود 
خالص ذوب آهن اصفهان طی سال 1400 می 

باشد.
همچنین قیمت برق خریداری شــده در سال 
99 ، بالغ بر 645 ریال بر کیلو وات بوده درحالی 
که در سال 1401 به رقم 8400 ریال بر کیلو وات 
افزایش یافته اســت بدین ترتیــب هزینه برق 
خریداری شده از شبکه برق سراسری در سال 
99 ، بالغ بر 179 میلیارد ریال بوده در حالی که 
پیش بینی می شــود این رقم در سال 1401 به 

بیش از 3300 میلیارد ریال افزایش یابد.
این افزایش قیمت حامل های انرژی درحالی 
اســت که به ذوب آهن اصفهان مشــابه ســایر 
فوالدســازان داخلی نــگاه می شــود ، اما این 
شــرکت از یارانه های سرشــار انــرژی که دیگر 
 تولیــد کنندگان فــوالد داخلی از آن اســتفاده 

می کنند ، بی بهره است . 

در پی وعده دولت برای ساخت 4 میلیون مسکن

»ذوب آهن« آماده است؛
اگر دولت مشکالت را حل کند

پیام مدیرعامل ذوب آهن اصفهان به مناسبت هفته پدافند غیرعامل
پدافند غیر عامل در خدمت توسعه پایدار و اقتصاد جامعه
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روابط عمومی ذوب آهن اصفهان

در پی وعده دولت برای ساخت 4 میلیون مسکن؛
»ذوب آهن« آماده است؛ اگر دولت مشکالت را حل کند

موضوع : تامین مالی پروژه احداث خط کالف با ظرفیت 550 هزار تن در سال
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در نظر دارد با مشارکت سرمایه گذاران واجد صالحیت نسبت به تامین مالی پروژه  احداث خط 

کالف با ظرفیت 550 هزار تن در سال در کارگاه نورد 350  اقدام  نماید.
از ســرمایه گذاران حقیقی و حقوقی واجد شــرایط، دعوت می شــود مشــخصات و اطالعات پــروژه را  از تاریــخ 1401/8/7 الی 
1401/8/15 از وب ســایت ذوب آهــن اصفهــان )www.esfahansteel.ir- بخــش تأمین کنندگان( دریافت و پیشــنهاد 
سرمایه گذاری همراه با اطالعات سوابق و تجارب قبلی خود را حداکثر تا تاریخ 1401/8/22 به آدرس : اصفهان - انتهای اتوبان 
ذوب آهن - کارخانه ذوب آهن اصفهان - ساختمان توحید - طبقه هفتم - دفتر مدیریت خرید تجهیزات و قراردادهای توسعه  و 
یا از طریق آدرس ایمیل Commercial@EsfahanSteel.ir  ارسال نمایند. برای دریافت اطالعات بیشتر، بازدید از محل و 

یا تشكیل جلسه، پیشنهاد دهندگان می توانند با تلفن های ذیل تماس حاصل نمایند:
تلفن: )پاسخگویی سؤاالت بازرگانی 03152573655- سؤاالت فنی 03152572250(

دورنگار:2061 - 0315257

)) 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 کسب 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 شرکت

نوع ردیف
مهلت ارائه موضوعشمارهفراخوان

پیشنهاد
زمان بازگشائی 

پاکات

k401/04مزایده1

تجدید مزایده فروش حدود 375 تن انواع 
سیم و کابل برق و مخابراتی مستعمل و 

ضایعاتی مختلط مطابق اسناد)مهلت بازدید 
)1401/08/10

1401/0 8/ 11
پس از دریافت 

و کفایت 
پیشنهادات

فروش اقالم انبارهای اسقاط، مستعمل و K401/05مزایده2
11 /8 1401/0راکد)مهلت بازدید 1401/08/11(

پس از دریافت 
و کفایت 

پیشنهادات

22 /8 211401/0 /08 /1401خرید 3 عدد تراورس با چنگک فوالد سازی140102904 مناقصه3

18 /08 /171401 /8 1401/0چهار ردیف تیغه قیچی140104453مناقصه4

تجدید 5
15 /8 141401/0 /08 /1401خرید 4 عدد گیربكس RKD کوره بلند140100900 مناقصه

22 /08 /211401 /08 /1401ساخت 5 ردیف قطعات وینچ اسكیپ2-118879 مناقصه6

119780فراخوان7
عملیات استحصال  آهن قراضه ، شاالکه و 
اقالم قابل فروش تا مرحله دانه بندی از 

سرباره  در منطقه هواشناسی
1401/ 08/ 17- 

15 /08 /141401 /8 1401/0الكتروموتور سه فاز ضد انفجار118949مناقصه8
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شماره  1348 2E v e n t
رویداد

نشریه داخلی

سالم آتشکار

درخواست های شما  وپاسخ مسئولین :
 آیا برای تعطیلی اســتخر شــهرک صفائیه مبارکه 

تدابیری اتخاذ گردیده است   ؟    
مدیریت خدمات وامور رفاهی: با توجه به تعطیلی استخر 
شــهرک صفائیه مبارکه اســتخر “اســپینر” تجارت مبارکه 
بعنــوان جایگزین برای اســتفاده همــکاران در نظر گرفته 

شده است 
 آیا امکان استفاده از یک اتوبوس ثابت برای مسیر 

خیابان  امام خمینی اصفهان وجود دارد ؟
مدیریت خدمات وامور رفاهی:  باتوجــه به انصراف راننده 
صبح  مســیر خیابــان امــام خمینی  طــی ماه گذشــته  به 
پیمانکار مربوطه )شــرکت  ایثارگران  حدید(  اباغ گردیده 
است که در اسرع وقت نسبت به تامین اتوبوس ثابت  اقدام 

نماید.
 شرایط بازنشســتگی در کارهای سخت وزیان آور 

چگونه می باشد  ؟
مدیریت امور اداری  : طبق قانون بازنشســتگی در مشاغل 
ســخت وزیان آور ؛ افرادی که حداقل 20 سال متوالی و 25 
سال متناوب در کارهای ســخت وزیان آور اشتغال داشته 
اند ودر هرمــورد حق بیمه مذکــور را به ســازمان پرداخت 
کرده باشــند بــدون شــرایط ســنی مــی تواننــد تقاضای 

بازنشستگی کنند . 
*** تعدادی از همکاران نیز خواستارانجام موارد زیر شده 

اند .
  برنامــه ریزی جهت اضافــه نمودن فروشــگاههای لوازم 
خانگی؛ کامپیوتر ولپ تاپ به لیســت طــرف قراردادهای 
شــرکت تعاونی مصرف جهــت خرید بن غیر نقدی شــش 

ماهه  
  برنامه ریــزی جهت تــداوم بیمه عمر وحــوادث کارکنان 

برای سال 1402 
           افکارسنجی روابط عمومی

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

به شرح زیر می باشد:

با اجرای این طرح 
ضمن حفظ سالمتی 
کارکنان شاغل در 

کارگاه و رانندگان، از 
پراکندگی گرد و غبار 
به محوطه کارگاه های 
اطراف نیز پیشگیری 

گردید

Rگزارش e p o r t

جهش تولید فوالد، رونق ساخت مسکن

بخش مهمی از  فوالد 
کشور در مجموعه 
ذوب آهن اصفهان 

تولید می شود

این بازسازی  که 
طی زمان کوتاهی 

انجام گرفت، توقفات 
حین کار  را به میزان 
زیادی کاهش داد و 

لذا ارتقاء بهره وری را 
رقم زد

با احیاء و بومی سازی تجهیزات صورت گرفت 
صرفه جویی 50 میلیارد ریالی در راه آهن و ترابری ذوب آهن اصفهان

به همــت تاشــگران مدیریــت هــای راه آهن و 
ترابــری و سفارشــات و کنتــرل کاالی ذوب آهن 
اصفهــان ،جارینگ هــای پیســتون لوکوموتیو 
TGM6 با صرفه اقتصادی بالغ بر 50  میلیارد ریال 

در این شرکت احیاء و بومی سازی شد.
* افشــین ژیانی فر سرپرســت تعمیــرات ناوگان 

مدیریت راه آهن و ترابری 
شــرکت در این خصوص 
به خبرنــگار ما گفــت : با 
توجه به نقش حساسی که 
این پیســتون ها در موتور 
و  دارند،احیا  لوکوموتیــو 
بازســازی آنها توسط یک 
شــرکت توانمنــد داخلی 
آغاز شــد که انتقال تجربه 
خوبی نیز برای تعمیرات 
آتی به ثمر نشســت.  وی افزود : این بازسازی  که 
طی زمان کوتاهی انجام گرفت، توقفات حین کار  
را به میزان زیادی کاهش داد و لذا ارتقاء بهره وری 

را رقم زد.  
این تاشــگر ذوب آهنی اظهار داشت : حمایت 
مســئولین شــرکت در احیــا و بومی ســازی این 

پیستون های لوکوموتیو بســیار موثر بود و چنین 
رویکردهایی قطعًا نوید بخش بومی ســازی های 

بیشتر برای کارخانه به شمار می رود. 
* پوریا مقــدس کاردان بازرگانــی مدیریت خرید 
تجهیــزات نیزگفــت:  بر اســاس اســتعام های 
اخــذ شــده در خصــوص احیــا و بازســازی این 
پیستون،شــرکت ســازنده مطابق با مشخصات 

مورد نیاز ذوب آهن مشخص گردید.
وی افزود: خرید این پیســتون 50 میلیارد ریال 
برای شرکت هزینه در برداشت اما بومی سازی آن 
با هزینه ای بالغ بر 350 میلیون تومان و طی شش 

ماه انجام گرفت. 
کاردان بازرگانی مدیریت خرید تجهیزات تصریح 
کرد : واردات این پیستون به دلیل تحریم ها امکان 
پذیر نبود و لذا یکبار دیگر از دل تحریم ها فرصتی 
بــرای بومی ســازی و اثبــات توانمندی ســخت 

کوشان ذوب آهن اصفهان فراهم گردید. 
* اکبــر ســلیمیان کاردان مدیریت سفارشــات و 
کنترل کاال نیــز اضافه کرد : پیســتون هــای این 
لوکوموتیو، روسی هســتند و لذا واردات و تامین 
آنها به دلیل تحریم ها زمان بر و بعضًا امکان پذیر 

نبود. 
وی افزود : نمونه اولیه این پیستون توسط شرکت 
ســازنده آماده و به ذوب آهن ارائه گردید و پس از 
بررســی فنی و تایید مدیریت مدیریت راه آهن و 
ترابری و جلســات با مدیریت سفارشات و کنترل 
کاال، احیا و بومی سازی 100 عدد از آنها در دستور 

کار قرار گرفت.  
وی خاطر نشــان کرد : این پیســتون ها به دلیل 
مستهلک بودن قابلیت اســتفاده نداشتند اما از 
طریق بومی سازی، مجدداً احیا شدند و در فرایند 

بهره برداری قرار گرفتند.    

بازنشستگان شرکت 
از سرمایه ها و 

افتخارات این مجتمع 
صنعتی  هستند

مهندس رخصتی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان 
در آیین بازنشســتگی مهرداد اســماعیلی مدیر 
مهندسی آبرسانی با تشریح شرایط این شرکت، 
گفت: درایت و تیز هوشــی کارکنان ذوب آهن در 
شــرایط موجود و با توجه به التهابات اخیر کشور 
باعث شــد این شــرکت در آرامش کامل در زمینه 
های مختلف و از جمله تامین مواد اولیه برای کوتاه 
مدت و بلند مدت و کســب رکوردهــای تولیدی، 

موفقیت های شایانی را به دست آورد. 
آییــن بازنشســتگی مهــرداد اســماعیلی مدیر 
مهندسی آبرسانی شرکت، با حضور مدیرعامل، 
معاونین، مدیران و جمعــی از کارکنان مدیریت 
آبرســانی، 30 مهر ماه در تاالر تشــریفات روابط 

عمومی برگزار شد. 

مهندس رخصتی در این آییــن در رابطه با دوران 
مدیریت مهرداد اســماعیلی در آبرسانی شرکت 
گفــت: وی از مدیــران موفــق و همیشــه آماده 
شــرکت بــود و در دوران بحــران کم آبــی به حل 
این معضــل پرداخت.  وی افزود: بازنشســتگان 
شــرکت از ســرمایه ها و افتخــارات این مجتمع 
صنعتی هستند و در دوران بازنشستگی نیز باید از 

تجربیات و خدمات آن ها استفاده کنیم. 
مهرداد توالییان معاون بهره برداری شــرکت در 
مورد ویژگــی ها و ســختی هــای کار در مدیریت 
آبرســانی و به ویژه تامین آب مورد نیاز شرکت از 
ســال 1397 گفت: همکاران حوزه بهره برداری و 
مدیریت آبرسانی بیشتر از سایر قسمت ها نگران 
تامین آب مــورد نیاز کارخانه بوده و هســتند. در 

ایــن زمینه مهنــدس اســماعیلی 
خیلــی زودتــر از دیگــران متوجه 
بحــران کم آبی شــد و با مســئوالن 
استان و کشــاورزان منطقه، تعامل 
و چــاره جویی کــرد. معــاون بهره 
برداری شرکت، مهندس اسماعیلی 
را فــردی عاقه مند، صبــور و پرکار 
دانســت و بــرای او در مرحله جدید 

زندگی آرزوی موفقیت کرد.
مهرداد اســماعیلی مدیر آبرسانی  
شــرکت نیز گفــت: ســال 70 فارغ 
التحصیل و پس از خدمت سربازی، 

سال 1373 در ذوب آهن اصفهان استخدام شدم.
اســماعیلی ذوب آهن اصفهــان را بهترین مکان 

برای آموزش و کسب تجربه دانست و از همکاران 
خواســت که ارزش کار و خدمــت در این مجتمع 

صنعتی را بدانند. 

عملیات محدودســازی فضای تخلیه و بارگیری 
غبار الکتروفیلترهــای کارگاه پخــت آگلومره در 
مدیریت آگلومراسیون شــرکت با موفقیت انجام 

شد و مورد بهره برداری قرار گرفت.
منصور کندرانی مهندس ارشد تولید کارگاه پخت 
آگلومره در آگلومراســیون با بیــان این موضوع به 
خبرنگار ما گفت: یکــی از عمده ترین مســائل و 
مشــکات ما در کارگاه الکتروفیلترهــای کارگاه 
پخت، بحث آلودگی شدید محیط ناشی از تخلیه 

و بارگیــری غبــار انباشــته در الکتروفیلترها بود 
که عاوه بر کارکنان شــاغل در کارگاه، نارضایتی 
رانندگان کامیون اعزامی را هم به همراه داشــت 
از این رو کنترل و محدودسازی فضای پراکندگی 
غبار هدف گذاری شــد و اقداماتی در دســتور کار 
قرار گرفت. براین اســاس اطــراف محدوده های 
اســتقرار و بارگیری کامیون ها با نصب ورق های 
فلزی پوشانده شــد و گذر ورودی نیز با پرده های 

الستیکی به طور کامل محصور گردید.

کندرانی افــزود: با اجرای ایــن طرح ضمن حفظ 
سامتی کارکنان شــاغل در کارگاه و رانندگان، از 
پراکندگی گرد و غبار به محوطه کارگاه های اطراف 

نیز پیشگیری گردید.
شایان ذکر اســت؛ مدیریت های نت ساختمان، 
نت مکانیک و قســمت هــای مکانیــک، تولید و 
روابط صنعتی مدیریت آگلومراســیون در اجرای 

این پروژه مشارکت داشتند.
محمدعلی قدرتی پور- خبرنگار افتخاری

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان:
آرامش حاکم بر فضای تولید، پیامد درایت کارکنان است

محدودسازی فضای تخلیه غبار الکتروفیلترهای کارگاه پخت آگلومره

رضا جعفری مدیرعامل ، ســید داود حســینی 
عضو هیات مدیــره و تعدادی از مدیــران بیمه 
دانا بــا حضــور در ذوب آهــن اصفهــان ضمن 
بازدید از خط تولیــد،  با مهندس ایرج رخصتی 
مدیرعامــل ، احمــد ســلیمی معــاون مالی و 
اقتصادی و مهدی بهرامی معاون پشــتیبانی و 
خدمات اجتماعی شــرکت دیدار و در خصوص 

توسعه همکاری فی مابین گفتگو کردند .
مهندس رخصتی در این دیدار با اشاره به اینکه 
در شرایطی کنونی هدف دشمن تحریم و ضربه 

اقتصــاد  بــه  زدن 
کشور است و تولید 
یک رکن مهم برای 
مقابلــه بــا توطئــه 
های دشــمنان می 
باشــد، گفــت : در 
ایــن شــرایط ذوب 
اصفهــان  آهــن 
توانسته تولید خود 
را افزایــش دهــد و 
این نشــان از همت 

پوالدمردان این شرکت است .
مدیر عامــل ذوب آهــن اصفهــان با اشــاره به 
اینکه ســامت ســرمایه های انســانی اولویت 
اول شــرکت اســت،گفت : موضــوع درمــان و 
سامت کارکنان  بســیار مهم است و ذوب آهن 
هرچه می تواند بایستی هزینه کند تا مسئولیت 
خود در قبال تاشــگران این شرکت را به انجام 

برساند.
دکتر جعفری مدیر عامل بیمه دانا نیز با اشــاره 

بــه اینکه توســعه همــکاری های فــی مابین و 
ارتقاء ســطح کیفــی تعامــات از اهــداف این 
جلســه بود گفــت : ذوب آهن اصفهــان یکی از 
بزرگترین تولید کننــدگان محصوالت فوالدی 
کشــور می باشــد که در منطقه بی نظیر است و 
بی شــک یکی از افتخارات کشــور، وجود این 

مجموعه و تولیدات آن است .
وی با اشــاره به اینکه ذوب آهــن اصفهان رکن 
اساسی تولید فوالد در کشور است یاد آور شد: 
این مجموعه عظیم صنعتــی یکی از مهمترین 
صنایع اثرگــذار در بخش تولیــد و اقتصاد کان 
کشــور مــی باشــد و از تمامی زحمت کشــان و 
پوالدمــردان ذوب آهن اصفهــان قدردانی می 
کنم کــه باعث برافراشــته شــدن پرچم صنعت 

هستند .
مدیر عامل بیمه دانــا افزود : مســئولین ذوب 
آهــن توجه خاصــی به ســرمایه های انســانی 
خود دارند و در این راستا تاش شد که بهترین 
خدمــات بــرای شــاغلین و بازنشســتگان این 

مجموعه در نظر گرفته شود . 

وی افــزود : امنیت یکــی از عناصــر مهم برای 
تولید اســت و در این راســتا باید ریســک ها و 
خطراتی که سازمان را تهدید می کند شناخت 
و آن را تحت پوشــش بیمه قــرار داد و در واقع 
بیمه گذاران با قبول این ریسک، تولید را حفظ 

می کنند .
احمد ســلیمی معاون مالــی و اقتصادی ذوب 
آهن نیز به شــرایط اقتصادی حاکــم بر جامعه 
و ریســک های متعــدد در حــوزه کســب و کار 
اشــاره کرد و گفت : نقش شــرکت های بیمه در 
 پوشــش ریســک های حاکم بر کســب و کار  در

 زمینه های مختلف بسیار مهم است و می تواند 
تاثیر گذار باشــد و این جلســه به همین منظور 
انجام شد . وی ارتقاء سطح کیفی بیمه کارکنان 
را یکی از مهمترین موضوعات مورد بررسی در 
این جلسه دانســت و افزود :  پوشــش درمانی 
شــاغلین و بازنشســتگان و محاســبه اموال و 
دارایــی های شــرکت بــه منظور پوشــش این 
ریســک ها موضوع این جلســه بود که به نتایج 

مثبتی در این موارد رسیدیم .

مسئولین ذوب آهن 
توجه خاصی به 

سرمایه های انسانی 
خود دارند

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در دیدار با مدیر عامل بیمه دانا :

سالمت سرمایه های انسانی اولویت اول شرکت است

 در ســده کنونی امنیت و نیــاز به تامین آن بــه عنوان یکی 
از خواســته های مهــم صنایــع تولیــدی و اقتصــادی به 
شــمار میرود که ارتباط معنــاداری با مولفه هــای تولید، 
درآمدزایــی، شــکوفایی اقتصــادی و ... دارد، ایجــاد 
امنیــت از طریــق اجــرای الزامــات پدافنــد غیرعامل از 
اصول پایه و اساســی و به نوعی مهمترین اصل دســتیابی 
 بــه اســتانداردهای مطلــوب تامیــن امنیــت در صنایــع 

می باشد. 
بدون شــک پدافند غیرعامل در مفهومی جامع مستقیمًا 
با موضوعاتی همچون آســیب و ایمنی ارتباط مستقیمی 
دارد و هر چه رعایــت مفاد و الزامات پدافنــدی در ایجاد، 
احداث، بســط و توســعه صنایع رعایت گــردد بالطبع در 
 دفع مخاطرات بالقــوه و بالفعل طبیعــی و مصنوعی موثر 

می باشد .
این شــرکت به عنوان مادر صنایع فوالدی کشــور و یکی از 
مهمتریــن عناصر پیشــران اقتصاد اســتان طی ســنوات 
گذشــته ؛ با درک اهمیت موضوع، اولویــت اجرای اصول 
و الزامات پدافند غیرعامل را در دســتور کار قــرار داده که 
با الطاف الهی موفق بــه اجرائی نمودن مولفــه های مورد 
نظر در مســتحدثات جدید التاســیس گردیــده و برای آن 
دسته از ابنیه و تاسیساتی که در ســالهای گذشته احداث 
 گردیده و  نیازمند استاندارد سازی  اصول پدافند بوده اند 

طرح ریزی و در حال اجرا می باشد.
 هم چنین به منظور پیشــبرد اهــداف راهبــردی پدافند 
غیرعامــل درکنــار ارائــه خدمــات آموزشــی مربوطه به 
پرسنل، با تشکیل کمیته های ذیربط و هم چنین برگزاری 
جلســات مربوطــه و پیگیــری مصوبــات آن، اقــدام الزم 

صورت گرفته و در جریان می باشد .

طی حکمی مهدی دانشمند به 
عنوان مدیر مهندسی آبرسانی 
ذوب آهــن اصفهــان منصوب  

شد. 
وی متولــــــد 1354 و فــــارغ 
التحصیل مهندســی مکانیک 
از دانشــگاه صنعتــی اصفهان 
است.  دانشمند در سال 1377 به استخدام ذوب آهن اصفهان 
در آمد و در مدیریت آبرسانی مشغول به کار شد و سابقه فعالیت 

در مدیریت امور فنی بهره برداری شرکت را نیز دارد .

مهدی دانشمند مدیر مهندسی 
آب رسانی شرکت شد

آسمانی

آسمانی

پیام

انتصاب

افشین پروین پور مشاور وزیر صمت در گفتگوی 
اختصاصی با هفته نامه آتشکار گفت: به منظور 
طراحــی و مدیریــت زنجیــره تامین فــوالد به 
عنوان یکــی از ارکان اصلی در ســاخت و ســاز، 
فراینــد تولید مقاطــع ســاختمانی را از نزدیک 

در ذوب آهن اصفهان مشــاهده کــردم، به همه 
تاشــگران جبهه تولید که برای رونق و آبادانی 
ایران عزیزمان تاش می کنند، خســته نباشید 

می گویم.
وی افــزود: بخــش مهمــی از  فوالد کشــور در 
مجموعه ذوب آهــن اصفهان تولید می شــود و 
این واحد عظیم صنعتی در بخش تولید مقاطع 
ساختمانی کیفی، نقش موثری در طرح نهضت 

ملی مسکن دارا می باشد. 
عضو شورای عالی مســکن تصریح کرد: نشست 
هایی بــرای تشــکیل یــک کار گــروه تخصصی 
متشــکل از ذوب آهن اصفهان و مرکز تحقیقات 
راه و شهرسازی کشور برگزار شده تا بر این اساس 
و ظرف مدت هفته های آینده، برنامه عملیاتی 

برای زنجیره تامین مصالــح ُپر مصرف در بخش 
فوالد تدوین شــود و ما نیز عملیاتی شــدن این 

برنامه را پیگیری می کنیم. 
پروین پور خاطر نشان کرد: تنوع بیشتر مقاطع 
ســاختمانی و تولید انــواع گریدهــای فوالدی 
جدید نیازمنــد توجه بیشــتر دولــت در بخش 
تامین نهاده های تولید است و در این بخش نیز 

برنامه های خوبی در دست اقدام قرار دارد. 
مشــاور وزیــر صمــت، دو پارامتر مهــم کاهش 
قیمت تمام شده ساختمان و احداث واحدهای 
ایمن و اســتاندارد را از جمله مهمترین اهداف 
طرح نهضــت ملــی مســکن برشــمرد و اظهار 
داشــت: بر اســاس تعاملی که بیــن ذوب آهن 
اصفهان و مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی 

در بخش تدویــن آیین نامــه ها نیــز  برقرار می 
گردد، طراحی و احداث واحدهای ســاختمانی 
بر پایه مصالح اســتاندارد کلید زده می شــود که 
این موضوع تسریع در ساخت و ساز، ایمن بودن 
ســازه ها و کاهش قیمت تمام شده ساختمان را 

در پی دارد.
وی در پاسخ به این ســوال که دولت چگونه می 
تواند جهش تولید فوالد را به رونق تولید مسکن 
پیوند دهد، گفت: وزارت صمت با قاعده گذاری 
صحیح در ســه بخش تولیــد، توزیــع و مصرف 
شمش و همچنین محصوالت فوالدی می تواند 
یاری رســان کارخانه های تولید فوالد در سطح 
کشــور باشــد که این موضوع به طور مستقیم با 

رونق بیشتر ساخت و ساز مرتبط است.

پیام مدیرحراست 
به مناسبت هفته پدافند غیرعامل

پدافند غیرعامل یکی از اولویت های 
اصلی ذوب آهن اصفهان
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تعامل ذوب آهن اصفهان و بانک صادرات افزایش می یابد

کیومرث جهــان بانــی مدیرامــور شــعب بانک 
صادرات استان اصفهان و هیات همراه سه شنبه 
سوم آبان در راستای افزایش تعامات و همکاری 
ها، ضمن حضور در ذوب آهن اصفهان با مهندس 
ایرج رخصتی مدیرعامل و جمعی از مســئولین 
معاونــت مالی و اقتصــادی این شــرکت، دیدار و 

گفتگو نمودند.   
مهندس ایرج رخصتی گفت : ذوب آهن اصفهان، 
هر چنــد نیم قرن قدمــت دارد امــا تجهیزات آن 
مدرن شده و این مجتمع عظیم صنعتی مطابق با 
استانداردهای روز دنیا، سبد متنوع محصوالتش 
را گســترش می دهــد. وی افزود : هــم اکنون به 
لحاظ تامین مواد اولیه در کوتاه مدت، نســبت به 
حدود هفت سال گذشته در شرایط بسیار خوبی 
قرار داریم و برای تامین بلندمدت نیز برنامه ریزی 
شده است. مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در ادامه 
به ســرمایه گذاری های این شرکت در پروژه های 
گوناگون پرداخت و تصریح کرد : ســرمایه گذاری 

2 هزار میلیارد تومانی ذوب آهن در پروژه پساب 
که بخشــی از آن به صورت BOT اســت سبب می 
شــود، برداشــت آب از رودخانه زاینده رود صرفًا 
جهت شرب صورت گیرد. ایجاد چنین زیرساخت 
هایی صنعت و جامعه را در کنار یکدیگر توســعه 
می دهد.  این مقام مسئول ادامه داد : ذوب آهن 
اصفهان از زمان تاسیس تاکنون، در سال جاری 
موفق شــده دو درصد از برنامه تولیدش پیشــی 
بگیــرد و این موضوع نشــان می دهــد، در داخل 
مجموعه مشکلی نداریم اما از بیرون محدودیت 
های زیادی مانند افزایش نرخ گاز، نحوه واگذاری 
معادن،قیمت گذاری های دستوری و ... تحمیل 

می شود که آسیب زننده است. 
مهندس رخصتی خاطر نشــان کرد : بــا توجه به 
شعار دولت ســیزدهم در خصوص ساخت چهار 
میلیــون واحــد مســکونی،ذوب آهــن اصفهان 
آمادگی خودش را برای تامین فوالد این پروژه به 
صورت کامل اعام کرده است و انشاا... دولت نیز 

پشتیبان جبهه تولید باشد.  
مدیرعامــل ذوب آهــن اصفهــان 
گفت : متاسفانه  در دهه 40 معدنی 
کــه در مالکیــت ذوب آهــن قــرار 
داشــت را گرفتند و این مجموعه را 
بدون معــدن به بخــش خصوصی 
واگذار کردند و لذا آســیب های این 
رویکردهای غیر کارشناســی از آن 

دوران تاکنون پابرجاست. 
در ادامــه کیومــرث جهــان بانــی 
مدیرامــور شــعب بانک صــادرات 

اســتان اصفهان نیز گفت : این بانــک، مراودات 
بسیار خوبی از دوران گذشته با ذوب آهن اصفهان 
داشــته اســت و امروز هم از طریــق افزایش حد 
اعتبــاری شــرکت، صــدور اوراق گام، پرداخت 
تســهیات به پرســنل، افزایش تعهــدات ریالی 
از جمله صــدور اعتبارات اســنادی و ضمانتنامه 
 های بانکی و همچنین توسعه روابط در بخش ارز 

بــا راه انــدازی باجــه ارزی در شــعبه ذوب آهن 
اصفهان آماده همکاری با   این شرکت هستیم. 

الزم بذکر اســت در حــال حاضر بالغ بــر 15000 
میلیارد ریــال مجمــوع مصوبات اعطایــی بانك 
صادرات به شرکت ذوب اهن اصفهان تخصیص و 
پرداخت گردیده است.شایان ذکر است مسئولین 
بانک صادرات از بخش هــای مختلف خط تولید 

کارخانه نیز بازدید کردند. 

نشریه داخلی
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  8 آبان ماه ؛ سالروز شــهادت محمد حسین فهمیده؛ روز 
بسیج دانش آموزی

محمد حسین فهمیده متولد 16   اردیبهشت 1346 در شهر قم است. 
او با توجه بــه فرمان امام)ره( تصمیم گرفت کــه به جبهه های جنگ 
تحمیلی برود. در جنگ تحمیلی در حالی که پــای او تیر خورده بود 
خود را به جلوترین تانک دشــمن رســاند و در زیــرآن نارنجک های 
همراه خود را منهدم کرد و به شــهادت رســید. پیکر شهید حسین 

فهمیده در بهشت زهرا، قطعه 24، به خاک سپرده شده است.
8 آبان ماه؛ روز پدافند غیرعامل 

هشــتم آبان ماه، ســالروز صدور فرمان مقام معظم رهبــری، برای 
تشکیل سازمان پدافند غیرعامل که در تقویم رسمی کشور به عنوان 
روز پدافند غیرعامل ثبت شده؛ فرصت مغتنمی برای تبیین اهمیت 
و دســتاوردهای مثبت پدافند غیرعامل در عرصــه های مختلف در 

بین مسئوالن، مدیران، کارشناسان و آحاد جامعه است.
8 ربیع الثانی ؛ والدت حضرت امام حســن عسگری )ع( 

مبارک باد
هشتمین روز از ماه ربیع الثانی مصادف است با سالروز والدت احیاگر 
فقه جعفری حضرت امام حســن عســکری )ع(.  این امام ُهمام در 
ســال 232 هجری قمری در شــهر مدینه دیده به جهان گشود، نام 
ایشان حســن، و کنیه آن بزرگوار ابومحمد واز القاب ایشان “زکی” و 
“عسکری” است. امام عسکری با بانویی بزرگوار  به نام نرجس خاتون 

ازدواج کردند و حضرت مهدی )عج(  فرزند ایشان می باشند. 
13 آبان سالروز تسخیر النه جاسوســی آمریکا و روز ملی 

مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز گرامی باد
روز ۱۳ آبان یادآور ســه واقعه مهم در تاریخ معاصر ایران اســت که از 
تبعید امام خمینی)ره( به ترکیه تا تســخیر النه جاسوســی آمریکا 
در تهران را شامل می شــود. 13 آبان در تاریخ انقاب اسامی ایران 
همواره روز تقابل حق و باطل بوده است، تبعید امام خمینی)ره( به 
ترکیه در 13  آبان 1343، واقعه کشتار جمعی دانش آموزان تهرانی در 
13 آبان 1357 که بعدها روز دانش آموز نام گرفت و در نهایت تسخیر 
النه جاسوسی در 13 آبان 1358 که امام خمینی)ره( از این اتفاقات 
به عنوان انقاب دوم نام بردند؛ به عنوان ســه حادثــه مهم تاریخی 

مطرح در تقویم کشورمان ثبت شده است.
هیچ یک از این ســه واقعه تاریخی را نمی توان از نظر اهمیت نسبت 
به دیگری اولی تر دانست؛ چرا که هر کدام در دوره   وقوع تأثیرگذاری 

خاص خود را داشته و شرایط را به نحوی تغییر داده اند. 
13 آبان ماه 1395 ؛ افتتاح رســمی تولید ریل ملی در ذوب 

آهن اصفهان
تولید ریل ملــی جلوه ای از خودباوری ملی اســت. بایــد باور کنیم، 
توانایی های این مملکت، مردم مستعد این سرزمین و ذخایر آن به 
قدر کفایت دارای ارزش و توان  افزایی است که بتوانیم مسایل کشور 
را با آن حل کنیم. دشــمن با تحریم ما به دنبال این اســت که مسیر 
پیشــرفت ما را مســدود کند و نگذارد که ما به موفقیت برسیم. خود 
باوری و استفاده از ظرفیت های داخل، کمک می کند که طرح دشمن 
شکســت بخورد و به لطف خداوند تاکنون نیز این گونه بوده اســت و 

دشمن به هیچ کجا نتوانسته برسد.

طی حکمی از ســوی مهندس ایرج 
رخصتــی مدیرعامــل ذوب آهــن 
اصفهان، مهــدی مرادی بــه عنوان 
سرپرست شرکت پیشرو معادن ذوب 

آهن سوادکوه معرفی شد. 
در بخشــی از متن این حکم انتصاب 
آمــده اســت : بــا عنایت بــه حادثه 
ایجاد شــده برای مهندس محســن 

یوسفیان، مهندس مهدی مرادی به عنوان سرپرست مدیریت عامل 
شرکت پیشرو معادن ذوب آهن سوادکوه تعیین و منصوب می گردد 
تا با هماهنگی سایر اعضای هیأت مدیره شرکت، در چهارچوب مفاد 

اساسنامه و قوانین مربوطه انجام وظیفه نماید. 

نشست هماهنگی راهداری زمســتانی منطقه مرکز و جنوب استان 
اصفهان به میزبانی اداره راهنمایی راهــداری و حمل و نقل جاده ای 
شهرســتان لنجان و ذوب آهن اصفهان در روز 4 آبان مــاه جاری در 
محل سالن دانش این شرکت برگزار شد.   در این نشست که سرهنگ 
عبد الرضا میرزایی جانشــین پلیس راه فرماندهی انتظامی اســتان 
اصفهان ، چند تن از معاونین و مسئولین اداره کل راهنمایی راهداری 
و حمل و نقل جاده ای استان ، چند تن از روسای ادارات شهرستانی 
مربوطه و چند تن از مسئولین سازمان هال احمر و مرکز فوریت های 
پزشکی استان حضور داشتند، مســایل مختلف راهداری زمستانی 
استان و راه حل های پیشنهادی مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در این 
نشست ســرهنگ عبد الرضا میرزایی جانشین پلیس راه فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان ضمن تشــکر از ذوب آهن اصفهان به لحاظ 
میزبانی این نشست وکمک های این شرکت به سازمان های اجتماعی 
، به تشریح شرایط انتظامی و جاده ای استان و برشمردن نقاط حادثه 
خیز آن و اقدامات انجام شده برای کنترل مسیرها و برقراری امنیت 

جاده ای پرداخت. 
در این نشست مهندس مهدی فقهی معاون مدیرکل راهداری وحمل 
و نقل جاده ای اســتان اصفهان نیز  با اشــاره به فعالیت های اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان در طی سال گذشته به تشریح 

برنامه های این اداره کل در پاییز و زمستان سال جاری پرداخت. 

مناسبت های هفته

حدیث هفته
 پیامبر اکرم)ص(:

هر کس از برادر خود گناهی بدانــد و آن را بپوشــاند، خداوند در روز 
قیامت گناهان او را بپوشاند.

R e p o r t
گزارش

نسیم مهر تاشگران ذوب آهن اصفهان از دیرباز، 
دل نیازمندان را آکنده از شــادی ســاخته است . 
کمک های نوع دوستانه ذوب آهنی ها سالهاست 
از طریق موسسه خیریه والفجر کارکنان شرکت به 
سمت مســتمند ترین ها هدایت می شود و البته 
نیازمندان این خانواده بزرگ در اولویت قرار گرفته 
اند . همت ذوب آهنی ها همچنــان که در عرصه 
تولید وصنعت کشور ، دستاوردهای بزرگی حاصل 
کرده ، در افزایش حمایت از این موسســه خیریه 

نیز مــی تواند بیش 
از گذشــته افتخــار 
آفریــن باشــد . در 
این بین تاشگران 
بخش کک ســازی 
به ویژه سرپرســتی 
انرژی و بیوشــیمی 
گــوی ســبقت را از 
همــکاران  دیگــر 
ربوده انــد و در صدر 
تمامی بخش های 
شرکت به لحاظ میزان کمک به خیریه والفجر قرار 

گرفته اند .
مهــدی دانشــمند مدیرعامل موسســه خیریه 
والفجر کارکنــان ذوب آهن اصفهان به آتشــکار 
گفت: در 5 سال گذشــته کارکنان بخش تولیدات 
کک و مواد شیمیایی پیشگام امور خیر و پرداخت 
وجــوه نقدی  بــوده و رتبــه برتر کمک بــه خیریه 

والفجر را به خود اختصاص داده اند.

احمد عادلی سرپرست واحد 2 انرژی و بیوشیمی 
مدیریت تولیدات کک و مواد شیمیایی نیز گفت: 
این سنت حسنه از گذشته های دور در این بخش 
از شــرکت وجــود داشــته و در عین حــال که این 
مدیریت در کل شــرکت رتبــه اول را دارا  اســت، 
همکاران این سرپرســتی نیز در یک ســال اخیر 

کمک های خود را 9 برابر افزایش داده اند.
وی افزود:  انجام کارهای خیر و کمک به نیازمندان 
باید برای خدا باشد ولی برای تشــویق دیگران و 
افزایش کمک ها باید در این زمینه اطاع رسانی 

شده و رقابت برقرار شود. 
علی زارع اپراتور انرژی واحد 2 و از جانبازان دفاع 
مقدس نیز گفت: انجام کار خیر در درجه اول باعث 
خوشحالی فرد خیر شده و در مرحله بعد موجب 

خشنودی و رضایت افراد نیازمند می شود.  
مهدی ســرلک فورمن واحد 2 انرژی و بیوشیمی 
مدیریــت تولیــدات کک و مــواد شــیمیایی نیز 
گفت: اطاع رســانی کمک های کارکنان و اعام 
موارد هزینه شــدن کمک ها بر رونق امور خیریه 

 و افزایــش داوطلبــان و افزایــش وجــوه اهدایی 
خواهد شد.

آرش کاظمــی نیــز گفــت: همــکاران در برابــر 
نیازمندان و رفع نیاز آن ها مســئول بوده و در حد 
امکان باید در انجام امور خیر کمک کنند. ما باید 
بدانیم که مبالغ اهدایی ما هر مقدار باشــد در نزد 
خداوند بزرگ چند برابر شده و ضمن رفع نیاز افراد 
نیازمند برای ما هم مایه خیر و برکت خواهد بود، 
وظیفه همگان است که درحد توان خود به کمک 

نیازمندان بشتابند. 
شایان ذکر اســت؛ همکاران و سایر عاقه مندان 
برای تدوام کمک های خود می توانند با شــماره 
تلفن هــای 52621140 031 و 52621141 031 
و  شــماره همــراه 09131340161 تماس گرفته 
و یــا با مراجعــه به نشــانی فوالد شــهر، محله ب 
4 ، بلوار شهید مطهری، نرســیده به میدان امام 
خمینــی)ره(، وجوه نقدی و دیگــر هدایای خود 
را جهــت نیازمندان به موسســه مذکــور تحویل 

نمایند.

با وجود همه کمبودها به ویژه زغال داخلی، بعضًا 
کک خارجی و سنگ آهن درشــت دانه،در شش 
ماهه اول ســال جاری رکورد تولید 1494270تن 
چدن مذاب با تاش و کوشش کادرهای مختلف 
سرپرستی، مهندســی، فورمن ها، تکنسین ها، 
کارگران و همچنین همکاری بخش های مختلف 
کارخانه به ثبت رســید و رکورد قبلی شــش ماهه 
سال گذشته که به میزان 1355768 تن بود، طی 

این شش ماهه شکسته شد.   
شهرام گلی معاون تولید بخش کــوره بلند ذوب 
آهن اصفهان در خصوص این رکورد و فعالیت های 
صورت گرفته جهت کاهش مصرف انرژی گفت: در 
شش ماهه اول ســال جاری مجموع کک مصرف 
شده در کوره بلند 772 هزار و هفتاد و دو تن بوده که 
در مجموع در سه کوره بلند کارخانه به ازای هر یک 
تن چدن 517 کیلو کک درشت دانه وریز دانه که از 
این مقدار 504 کیلو گــرم بازای یک تن چدن کک 
درشــت دانه   و13کیلوگرم بــه ازای یک تن چدن 

کک ریز دانه مصرف شده است.  

وی بیان کرد : در بخــش مواد آهن دار  ســه کوره 
بلند کارخانه نیز کل گندله مصرف شده 628 هزار 
و 649 تن،آگلومره یک میلیــون و 466 هزار و 322 
تن، سنگ آهن درشــت دانه 352 هزار و 788 تن 
و ســنگ آهن منگنز دار نیــز به میــزان 38 هزار و 
967 تن  سنگ کوارتزیت 6069 تن وسنگ منگنز 
درشــت دانه 9251 تن برای تحقق تولید شــش 

ماهه مصرف شده است.
 معاون تولید بخش کوره بلند ذوب آهن اصفهان 
اضافه کرد: در کارگاه جنبی ســرباره برای تحقق 
این میزان از تولید نیز فعالیت خوبی وجود داشت 
به گونه ای که میزان ســرباره تولید شــده در6 ماه 
به564322 تن  و  378 کیلو بــه ازای یک تن چدن 
رســید که کاهش 4.5 درصدی رانشان می دهد و 
در کارگاه چدن ریزی بخش کوره بلند 110 هزار و 
ششصد پانزده تن در این شش ماهه شمش چدن 

تولید شده است . 
وی در پاسخ به این سوال که مصرف انرژی در سه 
کوره بلند نسبت به مدت مشابه سال قبل چگونه 

بوده اســت نیز گفت: امســال 12.22 گیگاژول به 
ازای یک تــن چدن مصــرف انرژی داشــتیم که 
نسبت به مدت مشابه ســال گذشته کاهش 1.13 

درصدی را   نشان می دهد. 
 در ادامــه محمدرضا شانه سرپرســت کوره بلند 
شــماره دو نیز در تشــریح  عملکرد این کوره طی 
شش ماه اول ســال جاری عنوان کرد: 575 هزار 
و 16 تن چدن تولید شــده است به منظور کاهش 
هزینه ها، مصرف کک متالورژی نیز با اســتفاده 
بیشتر از کک )30-20( و پلت کاهش خوبی داشته 
و مصرف کک خشک به 482.2 کیلو گرم به ازای هر 
تن چدن رسیده است که دستاورد بزرگی به شمار 
می رود.  وی افزود: به منظور کاهش مصرف کک 
در شش ماهه اول سال جاری، مصرف گاز طبیعی 
34 متر مکعب بــه ازای یــک تن چــدن افزایش 
یافته است، استفاده از گندله که عیار بار آهن دار 
را افزایش داده، بهره گیــری از کک ریزه به میزان 
17.4 کیلوگرم به ازای یک تن چدن، بهبود توزیع 
بار در کوره بلند و در نتیجه افزایش بهره شیمیایی 
گاز کوره به میزان  4.6 درصد نســبت به سال قبل 
افزایــش داشــت و  همچنین کک برگشــتی 5.8 
درصد کاهش داشته است که همه این دستاوردها 
ثمره تاش،کوشــش و خاقیــت کارکنان بخش 
کوره بلند و ســایر قســمت های مختلف کارخانه 

است.  
سرپرســت کوره بلند شــماره دو تصریح کرد : در 
سال های قبل با اختال فورم سوزی مواجه بودیم 
که ایــن موضوع در شــش ماهه اول ســال جاری 

حدود 65 درصد  نســبت به ســنوات قبل کاهش 
یافته است.  

محمدرضــا شــانه اظهار داشــت: بحمــدا... از 
عملکرد کوره بلند شــماره دو طی شش ماهه اول 
سال جاری راضی هستم اما هنوز جای کار بسیار 
زیادی وجود دارد و عواملی مانندکاهش توقفات 
غیر برنامه ای حاصــل از عدم جذب چدن یا بعضًا 
نوسان کیفی و کمی در مواد اولیه در افزایش تولید 
بسیار موثر اســت. نکته مهم دیگر تقویت انگیزه 
کارکنان در راســتای تاش و کوشش بیشتر است 
که از جمله مهمتریــن عوامل افزایــش راندمان 

کارکنان در این بخش به شمار می رود.  
 محسن اسدی سرپرست کوره بلند شماره 3 نیز 
گفت: تولید شش ماهه اول سال 1401 کوره بلند     
شماره سه به میزان 634464/6 تن بود که نسبت 
به مدت مشابه ســال 1400 افزایش 10 درصدی 
در تولید داشته است . عاوه بر افزایش در تولید، 
مصرف کک خشــک به ازاء یک تن چدن در شش 
ماهه اول ســال 1401 ، نســبت به مدت مشــابه 
سال قبل 7 درصد کاهش داشته است. همچنین 
در شــش ماهه اول ســال 1401 تعداد سوختگی 
فورم های دمشی 18 عدد بوده است،که نسبت به 
مشابه سال قبل با کاهش 56 درصدی همراه بوده 
اســت.   وی افزود: با توجه به کمبود کک تولیدی 
 در شــش ماهه اول ســال جاری به طور میانگین

 kg/THM 10   کک ریزه اســتفاده شد در صورتی 
که استفاده از این ماده معدنی در مدت مشابه سال 

قبل صفر بوده است. 

در جلســه اخیر شــورای معاونین ذوب آهن 
اصفهان که سه شــنبه 3 آبان ماه برگزار شد ، 
به منظور پیشــبرد تولید مطابق  با برنامه ، بر 
تامین مواد اولیــه مورد نیاز بــا در نظرگرفتن 
نوسانات و چالش های پیش رو در طول سال 

تاکید  شد.
افزایش تنوع در روش های فروش ، توســعه 
بازار و ایجاد بازارهای جدید در داخل و خارج 
و افزایش تولید محصوالت با ارزش افزوده باال 
از جمله مواردی بود که در شــورای معاونین 

مطرح گردید .

همچنین در این جلســه بر بررســی الزامات 
ایمنــی تجهیــزات در کارگاه هــا و رعایــت 
اصول ایمنی فردی و تجهیزاتی توســط همه 
همکاران ،  ضــرورت تامین وســایل ایمنی و 
بهداشتی برای کلیه کارکنان و رعایت پروتکل 

های بهداشتی تاکید شد.
اتخاذ شــیوه هــای مختلــف جهــت کاهش 
مصــرف آب و همچنیــن پیگیــری و تعیین 
تکلیف اماک شرکت نیز از دیگر مواردی بود 
که در شــورای معاونین حائز اهمیت بســیار 

دانسته شد .  

امسال 12.22 
گیگاژول به ازای 

یک تن چدن مصرف 
انرژی داشتیم که 

نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته کاهش 
1.13 درصدی را   

نشان می دهد

افزایش تنوع در روش 
های فروش ، توسعه 
بازار و ایجاد بازارهای 

جدید در داخل و 
خارج و افزایش 

تولید محصوالت با 
ارزش افزوده باال از 

جمله مواردی بود که 
در شورای معاونین 

مطرح گردید

ذوب آهن اصفهان 
از زمان تاسیس 
تاکنون، در سال 
جاری موفق شده 
دو درصد از برنامه 
تولیدش پیشی 

بگیرد

انجام کارهای خیر و 
کمک به نیازمندان 
باید برای خدا باشد

افزایش تولید و کاهش مصرف انرژی در کوره بلند های ذوب آهن اصفهان - بخش دوم 

در جلسه شورای معاونین مطرح شد:

 ضرورت تنوع در شیوه های فروش و تامین مواد اولیه

انتصاب

خبر

 انتصاب سرپرست مدیریت عامل 
شرکت پیشرو معادن ذوب آهن 

سوادکوه 

برگزاری نشست  هماهنگی  راهداری 
زمستانی استان در ذوب آهن اصفهان

Rگزارش e p o r t

پیشتازی همکاران تولیدات کک و مواد شیمیایی در امور خیریه
نسیم مهر ذوب آهن اصفهان از کک سازی می وزد



تسلیت

همکاران گرامی آقایان:
مسعود صلح وند، ابراهیم عطایی، عباس ناصحی، 

مهرداد ادب آوازه، محمد رضا شاکریان، هاشم خلیل 
لنجی، شهنام رئیسی

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 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.

مالک شیخی، کامران ترکی، نبی ا... سلیمی، عبدا... 
سلیمی، علیرضا منتظری، احمدرضا منتظری، فرزاد غفاری

تسلیت
خانواده های محترم داغدار، مرحوم مرتضی روان شناس 

و مرحوم امین ندری

با نهایت تاسف و تالم فراوان درگذشت همکاران گرامیمان مرحوم 
مرتضی روان شناس و مرحوم امین ندری را خدمت شما خانواده های 
محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن مرحومین علو 
درجات و برای شما و سایر بازماندگان شکیبایی، سالمتی و طول عمر 

خواستاریم .

روابط عمومی شرکت 

اهدای خون نشانه ای از همبستگی 
به اطالع کلیه همكاران گرامی میرساند با توجه 
به تغییرات فصلی آب و هوا و افزایش شــیوع 
عفونت هــای ویروســی ، میزان اهــدای خون 
کاهش یافته اســت. عالقمنــدان جهت اهدای 
خون مــی توانند به پایــگاه خون گیــری زرین 
شــهر واقع در بلوار معلم در روزهای یكشنبه 

و سه شنبه از ساعت 8 الی 12 مراجعه نمایند.
مدیریت خدمات و امور رفاهی
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V a r i o u s
گوناگون

TPM
اصول اجرای نگهداری و تعمیرات 

بهره ور جامع  در راستای حفظ 
دارایی های فیزیکی 

دو بازیکن تیم بسکتبال ذوب آهن 
اصفهان در اردوی تیم ملی

پیروزی دختران سبزپوش در دیدار 
خانگی

آسمانی

آسمانی

آموزش

خبر

 Break-down( 2- تعمیــرات بعد از وقــوع خرابی آگاهانــه
)Maintenance

تکنیک تعمیرات بعد از وقوع خرابــی آگاهانه یا تعمیر اصاحی غیر 
فوری در دهه 1940 ارائه شــد و به اختصار BM  نامیده می شود. در 
این روش باید بعد از هر خرابی ناگهانــی و تعمیر اضطراری، گزارش 
کار نوشــته شــود تا در تعمیرهای بعدی از این گزارش کار اســتفاده 
شــود. هدف این روش این اســت کــه تعمیرهای بعــدی به صورت 

آگاهانه و با آمادگی قبلی صورت گیرد.
مثا فرض کنید در کارخانــه تعداد 100 عدد دســتگاه تراش دارید 
و الکتروموتور یکــی از این دســتگاه ها خراب می شــود. تعمیرکار 
دســتگاه را تعمیر می کند. قطعا تعمیــرکار الکتروموتور تجربیاتی 
از تعمیر خود به دســت می آورد. مشــکات حین تعمیر و روشــی 
که برای حل آن مشکل اســتفاده کرده می تواند در تعمیرات بعدی 
همان دستگاه یا دستگاه های مشــابه به شدت راهگشا باشد. شاید 
تصور کنیم این تجربیات در ذهن تعمیرکار باقی می ماند و نیازی به 
ثبت و نگارش آن ها نیست ممکن اســت تجربیات یک تعمیرکار در 
ذهن او باقی بماند ولی در نظر داشته باشــید که ممکن است تعمیر 
بعدی چند سال بعد اتفاق بیفتد و تعمیرکار در این چند سال، چند 
صد تعمیــر دیگر انجام داده اســت.در این صورت قطعــا نمی تواند 

تمام نکات و تجربیات قبلی را در ذهن داشته باشد.
عاوه بر این در هر کارخانه چندین تعمیرکار مشــغول به کار هستند 
و هرکدام تجربه خاص خود را کســب می کنند و البتــه تعمیرکاران 

قبلی بازنشسته و تعمیرکاران جدیدی استخدام می شوند.
با ثبت تجربیات و گــزارش کار تعمیرات انجام شــده، تمام کارکنان 
تعمیرات می توانند از تجربیات یکدیگر اســتفاده کنند و تعمیرات 

بعدی را آگاهانه و با آمادگی قبلی انجام دهند.
قطعا با به کار بردن این تکنیک، تعمیرات ماشین آالت، سریعتر، با 

کیفیت تر و البته لذت بخش تر انجام خواهد شد. 
 مدیریت برنامه ریزی و مهندسی صنایع 

دو بازیکن تیم بسکتبال ذوب آهن اصفهان به اردوی تیم ملی برای 
انتخابی جام جهانی دعوت شدند.

براســاس اعام فدراسیون بسکتبال، ســعید ارمغانی سرمربی تیم 
ملی، سجاد مشــایخی و ارســان کاظمی از ذوب آهن به همراه 15 
بازیکن را به اردوی آمادگی تیم ملی بسکتبال ایران  برای شرکت در 

پنجره انتخابی جام جهانی دعوت کرد.
تیم ملــی در پنجره پنجــم انتخابی جــام جهانی بیســتم آبانماه در 
ســالن بســکتبال مجموعه ورزشــی آزادی تهران بــه مصاف چین 

می رود و 23  آبانماه در همین سالن میزبان استرالیا خواهد بود.

تیــم والیبــال بانــوان ذوب آهن در 
هفتــه دوم لیــگ برتــر بــه دومین 
پیروزی خود دســت یافت. پریســا 
بحرینی در این دیــدار خانگی مونا 
دریس محمودی، زینب هاشــمی، 
مبینا کریمــی، فاطمــه ایدلخانی، 
روســتا،  مینــا  جبلــی،  ســتایش 
فاطمه حســنی، مینا بختیار، پرنیا 

یاوری، زهرا قنواتــی و معصومه اســماعیلی را برای سبزپوشــان به 
زمین فرستاد. بانوان ذوب آهنی در ســت نخست این دیدار با نتیجه 
25 بر 9 پیروز شــدند و ســت دوم را با نتیجــه 25 بر 14 به ســود خود 
پایان رســاندند.  ذوبی ها در سومین ســت بازی هم با برتری کامل و 
نتیجــه 25 بر 6 حریف خــود را از پیش رو برداشــتند. بــه این ترتیب 
ذوب آهنی ها که در هفته نخست رقابت های لیگ برتر والیبال بانوان 
تیم طلوع یــزد مهر را شکســت داده بودند، به دومیــن پیروزی خود 

دست پیدا کردند.

امروزه ســازمان ها به منظور پیشرفت، بهبود 
عملکرد، افزایش بهــره وری، کاهش ضایعات 
و به طور کلی موفقیت در رقابت به شــیوه های 
نوین مدیریتی توجه بســیاری دارنــد، از این 
رو برای مدیران عالی ســازمان هــا، مدیریت 
مشــارکتی و نظــام پیشــنهادات از اهمیــت 

بسیاری برخوردار است .
اســتفاده از ایده ها و نظــرات کارکنان یا همان 
ســرمایه هــای انســانی در تصمیم گیــری ها 
امری ضروری تلقی می گــردد، بنابراین نظام 
پیشــنهادات و پذیــرش ایده هــا، یــک ابزار 
قدرتمند در ســازمان محســوب می شــود که 
می تواند مدیریت مشــارکتی را معنا بخشــد و 
در جهان کنونی در بســیاری از ســازمان های 

صنعتی،  بازرگانی و خدماتی 
چه بخش خصوصی و چه در 
بخش دولتی جایگاه کاربردی 
پیــدا کــرده اســت. در واقع 
نظــام مدیریت مشــارکتی، 
نظام همکاری فکری و علمی 
کارکنــان یــک ســازمان بــا 
سطوح مختلف مدیریتی آن 

سازمان است.
در ایــن نظــام کارکنــان بــا  
استفاده از خاقیت و توانایی 
فردی، در قالب پیشــنهاد، به بیــان طرح ها و 
مســائل و راهکارهای مناســب برای رسیدن 
به بهروری بیشتر و رشــد و توسعه سازمان می 
پردازند. نیروی انســانی گنجینــه خاقیت و 
نوآوری هر سازمان محسوب می شود و مدیران 
عالی هر چه از ایده ها و نظرات کارکنان استفاده 
بیشــتری نمایند به همان مقدار امکان بهبود 
عملکرد و رشد و توسعه ســازمان افزایش می 
یابد و کارکنان نیز به توانایی های  خود بیشــتر 
پی می برند.کارکنانی که با ایده های سازنده در 
مسیر مشارکت و همفکری حرکت کنند عاوه 
بر رشد و توسعه ســازمان در جهت تعالی خود 

نیز گام  برداشته اند.  

  اگر بخواهیم سازمانی موفق و در عین حال پویا 
داشته باشــیم و کارکنان را ترغیب به مشارکت 
در نظام های بهبود نماییم، باید عاوه بر ایجاد 
انگیزه و تشویق آن ها به این نکته که هر چیزی 
می تواند بهبود یابد و هرشخص می تواند عقاید 
و نظام سازمانی را بهبود دهد، توجه نماییم. از 
طرفی کارکنان باید بدانند که پیشنهاد در نظام 
مدیریتی یعنی ارائه یک راهکار و طرح و یا ایده 
نو، بنابراین پیشنهاد صرفا بیان  انتقاد نیست، 
بلکه می بایست جهت رفع مسائل و مشکات، 
راهکار مناســب و قابل اجرا ارائه نمــود. از این 
رو مسیر ارائه پیشنهاد و ایده ها، هدفمند می 
گــردد و نتایــج ارزشــمندی را در جهت بهبود 
فرایندها، توسعه و پیشرفت سازمان به دنبال 

دارد.
ایده ها و پیشنهاد ها هدفمند و سازمان یافته 
نیســتند و به صورت سیســتمی شــکل نمی 
گیرند و چه بســا بیشــتر نوآوران و افراد خاق 
پدیده های خــود را یکبــاره و در اثــر جرقه در 
ذهن ارائه نمودند و در بیان ایده و نظر، پشتکار 
و زحمت زیاد  و سختکوشــی نقشــی نــدارد و 
 الزم است  از فرایندها نیز شناخت کافی داشته 

باشیم .
 ادامه دارد...

 پوکی استخوان، یک »بیماری خاموش اســت« و تا زمان بروز شکستگی، به 
طور معمول هیچ عائم و نشانه ای ندارد .  شکستگی مهم ترین و جدی ترین 
عواقب پدیده این بیماری خاموش  است. امروزه  پوکی استخوان، شایع ترین 
بیماری متابولیک استخوان است که به عنوان یک معضل بهداشت عمومی و 
یک اپیدمی نهان  شناخته شده و با باال رفتن متوسط سن جامعه، اهمیت آن 

به خصوص برای زنان روزبه روز بیشتر می شود.
 با توجه به اینکه آمار ابتای زنان بیش از مردان است، از 50 سالگی به بعد از 
هر سه زن یک نفر و از هر پنج مرد یک نفر در طول عمر خود دچار شکستگی 
می شوند. پوکی استخوان در زنان، شایع ترین دلیل بستری در بیمارستان 
بوده و از سرطان پستان، تخمدان و رحم بیشــتر سامت زنان را تهدید می 
کند. لذا توصیه می شود تا زنان باالی 40 ســال غربالگری ها و مراقبت های 

بهداشتی را به صورت دوره ای انجام دهند.
 چرا توجه به پوکی استخوان در نوجوانی اهمیت دارد؟

در سال های گذشته پوکی اســتخوان را مســئله ای طبیعی در دوران پیری 
می دانستند )مانند چروک شدن پوست یا سفید شدن مو( ولی در سال های 
اخیر پژوهشگران آن را بیماری می دانند که نه تنها در سالمندان و مخصوصا 
زنان دیده می شود، بلکه پوکی استخوان بیماری است که صرف نظر از جنس 
و سن، امکان ابتا به آن برای همه مردم وجود دارد.زمینه های ابتا به پوکی 
استخوان می تواند از دوران کودکی و نوجوانی فراهم شود. بیش از 40 درصد 
از توده اســتخوانی، در نوجوانی تشکیل می شــود. بنابراین احتمال ابتا به 
پوکی استخوان به این بستگی دارد که در دوران نوجوانی تراکم استخوان شما 
به چه حدی می رسد. هر چه تراکم استخوان بیشتر باشد، ذخیره استخوان 

بیشتری دارید و با افزایش سن، کمتر به پوکی استخوان دچار می شوید.
دوران کودکی و نوجوانی فرصتی برای ساختن استخوان های قوی و محکم 
است. توده استخوانی معموال در ســنین 20  الی 30  سالگی به حداکثر رشد 
خود می رسد . بنابراین بهتر است پیشگیری از این بیماری از دوران نوجوانی 

آغاز شود.
چند پیام و توصیه کوتاه:

ورزش به ساخته شدن استخوان در کودکان و نوجوانان و به حفظ استخوان در 
بزرگساالن کمک می کند.

 در هر ســنی، بهترین نوع ورزش برای سامت استخوان، تمرینات تحمل 
وزن و تقویت عضات است.

 با انجــام ورزش های وزنه برداری، اســتقامتی، دویدن و پریدن به ســمت 
داشتن استخوان های قوی تر پیش برویم. 

 تقویت عضات و استخوان ها برای کاهش خطر پوکی استخوان، سقوط و 
شکستگی ضروری است.

 چهار ساعت پیاده روی در هفته با ســرعت زیاد، احتمال شکستگی ها در 
ناحیه ران را کاهش می دهد.

  چهار نکته طایی برای بهبود سامت استخوان و عضله و کاهش خطر پوکی 
استخوان شامل ترکیبی از فعالیت، داشتن یک رژیم غذایی غنی از کلسیم، 

پروتئین و مصرف مکمل ویتامین  D   است.
   مصرف مکمل ویتامین  D  در بیماران صرع ضروری است.

 در هفته حداقل 3 تا 4 بار هر بار به مــدت 30 الی 40 دقیقه تمرینات تحمل 
وزن و مقاومتی انجام دهید. )ادامه دارد(

مدیریت بهداشت و محیط زیست

به مناسبت هفته سالمت بانوان ایرانی

آشنایی با روش های پیشگیری از 
پوکی استخوان 

 روشنایی
روشــنایی به عنوان یــک عامــل حفاظتی در 
محیط دارای اهمیت به ســزایی می باشد نور 
نه تنها برای دیدن اشــیاء و اســتفاده از آن ها 
و انجام کارها ضروری اســت بلکه عاملی مهم 
برای ایجاد یــک محیط کار مطبــوع و دلپذیر 

است.
نــور کافــی و مناســب در محیــط  کار دارای 

محاسن زیر است: 
جلوگیــری از احســاس خســتگی کارکنــان، 
کاهش اشــتباهات، کاهش تعــداد حوادث و 
سوانح در محیط های کارگاهی، بهبود روحیه 

کارکنان، بهبود کیفیت کار و افزایش بازدهی
 تهویه در محیط کار

منظــور از تهویــه در ادارات و محیط های کار 
عبارت اســت از کنترل کیفی هوای داخل این 
گونه محل هــا، از نظــر درجه حــرارت میزان 
رطوبت جریان هوا و احیانــًا تصفیه مواد مضر 

موجود در هوا به ویژه در کارگاه های صنعتی.
هدف از تهویه در محیط کار آن اســت که افراد 
از تغییرات درجه حرارت هــوا دچار ناراحتی 
نشــوند و درجه حرارت و رطوبــت هوا همواره 
متناسب با نیازهای فصل بوده، جریان هوای 

سالم در محیط کار تضمین شود.

درجه حرارت مناســب بســتگی به نوع کار در 
محیط مورد نظــر دارد وقتی کــه گرمای اتاق 
بیش از حد طبیعی باشــد برای حفظ سامت 
مناســب نیســت و اصواًل درجه حرارت بیش 
از 21 درجه ســانتیگراد بــرای ادارات اضافی 

است.
برای جلوگیری از آلودگی هــوا باید در محیط 
کار هوا جریان داشــته باشــد بــدون تصفیه و 
تعویض هــوا در فواصــل زمانــی الزم بوهای 
نامطبوع به ویژه بوی ناخوشایند دود سیگار، 
تراکــم گاز کربنیــک ناشــی از تنفس افــراد و 
تغییر درجه حــرارت و حرارت هــوا در جهت 
نامســاعد، باعث ناراحتی افراد می  شــود. در 
برخی از محیط های کار بــا تعبیه یک هواکش 
ساده می توان جریان هوا را برقرار کرد بدیهی 
اســت که اندازه و قدرت هواکش ها با توجه به 
فضای محیــط کار انتخاب می شــود. این کار 
یک روش علمی و صحیح بــرای تصفیه هوا به 

شمار می رود.  
  صدا

اشــخاصی که در کارگاه هــای مختلف صنعتی 
ماننــد کارخانه هــای صنایع ســنگین کارگاه 
های موتور جت و غیــره کار می کنند کارگرانی 
که بــا چکش هــای پنوماتیک )چکــش های 

بادی( مته های برقی پر ســر و صدا و ماشــین 
های برش سر وکار دارند و ســرانجام کارگران 
صاف کار، آهنگر، فلــزکار، نجار، میخ پرچ کن 
و غیره بیش از همه در معــرض خطر ضایعات 

جبران ناپذیر گوش قرار دارند.
کم شــنوایی موجب عوارضــی از قبیل: ایجاد 
عصبانیــت،  پرخاشــگری،  تفاهــم،  ســوء 
قلبــی  بیماری هــای  حتــی  و  گوشــه گیری 

می شود.
بطور کلی صدا در محیط کار از دو عامل نشأت 

می گیرد:
  صداهایی کــه در داخــل ســاختمان ایجاد 
می شــود مثل ســر و صداهــای ناشــی از کار 

دستگاه ها، ماشینها، زنگ تلفن و غیره.
  صداهایــی کــه منشــأ آن خــارج از محیط 
کار اســت، مانند صــدا و بــوق اتومبیــل ها و 
همهمه عابران کــه به دلیل مجــاورت محیط 
 کار با خیابــان یا بــا محیط های شــلوغ ایجاد 

می شود.
صوت به صورت امواج به گوش وارد می شــود 
و پرده گوش را تحریک می کند و توســط مراکز 
شــنوایی درک می شــود، ســپس ایــن امواج 
در گــوش داخلی بــه امواج الکتریکــی تبدیل 

می شوند و به مراکز مغزی می روند.  

تیم پاورلیفتینگ باشــگاه ذوب آهن در اولین 
حضور خــود در رقابــت های لیگ کشــور و در 
رقابتی تنگاتنگ با حریفــان مدعی حاضر در 
این مســابقات جــام قهرمانی کشــور را برای 
خانواده بــزرگ ذوب آهن اصفهــان به ارمغان 
آورد، نکته شایان توجه در این دوره از رقابت 
ها حضور چند تن از کارکنان شرکت و عضویت 

آن ها در تیم ذوب آهن بود.
احســان صادقی سرپرســت تیم پاورلیفتینگ 
ذوب آهن در گفت وگو با سایت باشگاه ذوب آهن 
دراین ارتباط اظهار داشــت: دومین دوره لیگ 
پاورلیفتینگ باشگاه های کشــور جام زنده یاد 
حبیب اله عایل با حضور 9 تیم از سراســر کشور 
برگزار گردید و دراین میان توانستیم با کسب 57 
امتیاز مقام نخســت این رقابت هــا را از آن خود 

کنیم.
وی افزود: بسیار خوشــحالم که تیم ذوب آهن 
در اولین حضــور خود در ایــن رقابت ها خوش 
درخشید و توانستیم با کســب عنوان قهرمانی 
لیگ کشور بخشی از زحمات کارکنان کارخانه 

و باشــگاه را جبــران 
نماییم و پاســخ گوی 
اعتماد ایــن عزیزان 
باشــیم.  ایــن داور و 
مربــی پاورلیفتینگ 
گفــت:  کشــورمان 
ازآنجایی که اصفهان 
همواره قطب رشــته 
بوده  پاورلیفتینــگ 
عنــوان  بــه  اســت 
از  کوچکــی  عضــو 
بدنســازی  جامعــه 
کشــور بســیار عاقه 
مندم و امیــدوارم که 

همچنان باشــگاه پرافتخار ذوب آهــن در این 
رشته تیم داری و کسب افتخار نماید.  صادقی 
تأکید کرد: نکته بسیار مهمی که پشتوانه ما در 
این مسابقات بود حمایت بی شائبه و همکاری 
همه جانبه مجموعه شرکت ذوب آهن اصفهان 
بــود و از آن جایی که این پیــروزی بدون کمک 

ایــن بزرگواران به دســت نمی آمد جــا دارد که 
به نمایندگی از اعضا تیم، از همه آن ها تشــکر 
نمایم، بسیار خوشبختم از این که در مجموعه 
ای کار مــی کنم که پیوند بیــن صنعت و  ورزش 
ناگسســتنی اســت و در طول بیش از نیم قرن 
تاش و حضور همواره حامی ورزشکاران بوده 

و  هستند.

نظام مدیریت مشارکت و بهبود مستمر

عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار

با اولین حضورمان در لیگ کشور خوش درخشیدیم


