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بومی سازی دوراسیون های 
کک سازی، مانع خروج 330 

هزار یورو از کشور شد

ذوب آهن اصفهان توانایی 
انجام پروژه های سنگین با 

دانش داخلی را دارد

تقویت کانون های مصرف 
برای صنعت فوالد کشور 

حیاتی است

ذوب آهن اصفهان پتانسیل 
استخراج و بهره برداری از 

معادن کشور را دارد
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تعمیرات اساسی ماشین تخلیه شــماره 2 واحد یک مدیریت تولیدات کک و مواد شیمیایی 
شرکت با موفقیت انجام شد.

علی محمد تفکری، سرپرست کک واحد یک مدیریت تولیدات کک و مواد  شیمیایی شرکت 
با اعالم این خبر، گفت: ماشین تخلیه یکی از چهار مکانیزم اصلی در فرایند شارژ زغال سنگ 

و تخلیه کک است... 

تعمیرات اساسی ماشین تخلیه شماره 2  مدیریت 
تولیدات کک و مواد شیمیایی

  اصلی ترین نیاز یک ملت
امنیت، یکی از اساســی ترین و اصلی ترین نیازهای 
یک ملت و یک کشور است. مهمترین مشکل برای 
یک کشور وقتی به وجود می آید که مردم احساس 
امنیت نکنند. این جاست که مغزهای فعال، دست 
های توانا و سرانگشــتان ماهر، هیچ یک نخواهند 
توانست مســئولیت مهمی را که هر کدام بر دوش 
دارند، به انجام برســانند. در فضای امنیت اســت 
که تالش علمی، تالش اقتصادی، روحیه و نشــاط 
و همه فعالیت های یک کشــور می تواند به درستی 
برنامه ریزی شــود و با دقت دنبال گردد و به نتایج 

خود برسد.
  احتیــاج ملت به امنیت شــهروندی در 

محیط زندگی
ملت احتیاج دارد در محیــط زندگی خود از امنیت 
شهروندی برخوردار باشــد و متجاوزان، سرکشان، 
فتنه گران، آشوبگران، ســتون های پنجم نیروهای 
بیگانه و دشــمن در درون کشــور، نتوانند مقاصد 
دشمنان را در این کشور و به زیان این ملت برآورده 
کنند. خانه های مردم، محیط زندگی مردم، محیط 
کســب و کار مردم، محیط تحصیل مردم، باید امن 

باشد. 
امنیت روانی و مقابله با شــایعه و دروغ، 

جزء حقوق عمومی مردم است
یکی از حقوق عمومی مردم همین است که امنّیت 
روانی داشــته باشــند. امنّیت یعنی هــر روز یک 
شایعه ای، یک دروغی، یک حرف هراس افکننده ای 
در ذهن ها پخش نشــود. هر چند وقت یا چند روز 
یک بار، گاهی چند ســاعت یک بار یک شایعه ای، 
یک دروغی، یــک حرفی را یک آدم مشــّخصی یا 
نامشّخصی در فضای مجازی منتشر می کند، مردم 
را نگران می کند، ذهن مردم را خراب می کند. یک 
دروغی را مطرح می کند، شــایع مــی کند، امنّیت 

روانی مردم از بین می رود. 
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)) آگهی فراخوان  (( 
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

سایر موارد :
1 - زمان دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان ساعت اداری مهلت دریافت اسناد )مندرج در جدول( 

2 -جهت  دریافت اسناد و كسب اطالعات بیشتر به آدرس www.esfahansteel.ir   مراجعه فرمایید. 

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

روابط عمومی شركت

کاهش ۸ درصدی صادرات محصوالت معدنی کشورذوب آهن اصفهان حلقه طالیی زنجیره طرح نهضت ملی مسکن

معاون وزیر راه و شــهر ســازی گفت: ســالیانه 
۶۰۰ هزار تقاضا برای مسکن افزایش می یابد و 
در قالب طرح نهضت ملی مسکن جامعه هدف، 

دهک های اول، دوم و سوم قرار گرفته اند.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در شــهریور ماه 
امسال از آمادگی ذوب آهن در چارچوب کمک 
به دولت بــه منظور تحقق نهضت ملی مســکن 
خبــر داد و افزود: این امــر به ویــژه از راه ارائه 
محصوالت خاص همچون تیرآهن بال پهن می 
تواند مزایایی از جمله ســرعت در ساخت و ساز، 
افزایش ایمنی و کاهش هزینه، بهبود در فناوری 
ساخت و ســاز، زیباسازی ســاختمان به لحاظ 

معماری و ... به دنبال داشته باشد.
ایرج رخصتــی تأکید کرد: رویکــرد ذوب آهن 
همواره حمایت از دولت و ایجــاد ثبات در بازار 
مسکن اســت و عرصۀ محصوالت در بورس کاال 

یکی از این اقدامات است.
کارشناســان بخش ســاختمان و مسکن براین 
باورند که ســاخت خانه های ایمــن و پایدار با 
بهره گیری از مصالح ســاختمانی با کیفیت، به 
ویژه مقاطع فوالدی اســتاندارد، ضامن صیانت 
 از ســرمایه های ملی در این بخش محســوب 

می شود.
امروز تولید تیرآهن بال پهن از سوی ذوب آهن 
عالوه بر برخورداری از استانداردهای روز کشور 
و بین المللی، ضامن مقاومت و اســتحکام مورد 

انتظار است.
متخصصان صنعت ســاختمان همواره از خطر 

زلزله به عنوان یک عامل جدی در تخریب بناها 
و ســاختمان ها یاد می کننــد و در این ارتباط 
اســتفاده از مصالح ســاختمانی اســتاندارد به 
 ویژه در بخش مقاطع ســاختمانی نقش کلیدی 

دارد.
گزارش های منتشر شــده گویای آن است که 
ســال گذشــته در مجموع ۱۱ میلیون و ۲۰۶ 
هزارتــن کل مقاطع طویــل تولیــدی بود که 
تیرآهن، میلگرد، ناودانی، نبشــی و سایر مقاطع 
را شامل شد و از این میزان هشت میلیون و ۴۵۲ 

هزار تن برای مصرف داخل بود.
پیش از این مدیرعامل ذوب آهن اصفهان اعالم 
کرد: ۶۵ درصد نیاز تیرآهن کشــور توسط این 
شرکت تامین می شــود و اعالم آمادگی کرد تا 
کاالهای درخواســتی پروژه های مســکن را در 
سطح کشــور در حد توان تولید کرده و تحویل 

دهد.
امروز ذوب آهــن گرایش بــه تولید محصوالت 
خاص دارد و در واقع تنها تولید کننده در بخش 
های مربوطه محســوب می شود که از جمله آن 

ها تیرآهن بال پهن و انواع ریل است.
در هر صــورت، تامین فوالد یکــی از اصلیترین 
موضوعاتی اســت کــه میتواند بر رونــد اجرا و 
هزینه های پروژه نهضت ملی مســکن اثرگذار 
باشــد و از ســویی دیگر، تامین بازار داخلی را 
هم تحت تاثیــر قرار دهــد. ذوب آهن اصفهان 
به عنــوان بزرگتریــن تولیدکننــده فوالدهای 
ساختمانی می تواند نقشــی راهبردی داشته و 

بخش عمده ای از این نیاز را تامین کند. 
نگاهی به آمارهای منتشرشــده از سوی برخی 
کارشناسان حوزه مسکن نشــان میدهد، طرح 
نهضت ملی مسکن در ســال اول به ۱۱ میلیون 
تن، ســال دوم ۲۰ میلیون تن و ســال سوم ۹ 
میلیون تن فوالد نیاز دارد کــه در مجموع باید 
۴۰ میلیون تن فــوالد در این پروژه ملی مصرف 
شود، البته براســاس همین آمارها، در سال اول 
۸ میلیون تن، در ســال دوم ۱۳ میلیون تن و در 
سال سوم ۶ میلیون تن کمبود فوالد پیش بینی 
می شــود، در نتیجــه کار تولیدکنندگان فوالد 
در بخش فوالدهای ســاختمانی بــه ویژه ذوب 
آهن اصفهان به عنــوان بزرگنرین تولید کننده 
فوالدهای ساختمانی، کمی سخت خواهد شد، 
زیرا در کنار تامیــن بازار داخلی بایــد نیاز این 
پروژه ملی را هم تامین کننــد تا از خروج ارز در 
کشور جلوگیری شــود امری که دولت به نیکی 
بر آن واقف اســت و باید برای تامین فوالد مورد 
نیاز این پروژه ملی، در تامیــن پایدار مواد اولیه 
و توسعه زیر ســاخت های الزم، فوالدسازان را 

یاری کند.   
انتظار می رود طرح نهضت ملی ساخت مسکن 
که از سوی دولت ســیزدهم ریل گذاری شده، 
لکوموتیــو ذوب آهن اصفهان بــه خوبی در آن 
نقش آفرینی کند و پاســخگوی انتطارات باشد 
و با پوشــش نیازهای این بخش بسان حلقه ای 
 طالیی در زنجیــره، نقش کلیدی خــود را ایفا

کند.

صــادرات محصوالت معدنــی و صنایع 
معدنی در شــش ماهه اول سال جاری 

هشت درصد کاهش داشته است.
شــرکت های بخــش معــدن و صنایع 
معدنی کشــور تا پایان شــهریورماه ۲۱ 
میلیون و ۱۵۰ هزار تن انواع محصوالت 
بــه ارزش ۵ میلیون و ۶۲۹ هــزار دالر 
صادر کردنــد. این آمــاری از نظر وزن۶ 
درصد و از نظر ارزش ۸ درصد کاهش را 

نشان می دهند.
بر پایه این گــزارش، در نیمــه ابتدایی 
امســال بیــش از ۲.۵۸ میلیــارد دالر 

محصوالت زنجیره فوالد صادر شــد کــه از افت ۲۷ 
درصدی حکایت دارد.

مس و محصوالت پایین دســتی بــا ۷۷۷.۸ میلیون 
دالر بیشــترین صــادرات محصــوالت را بــه خود 
اختصاص داد ولی در مقایســه با شش ماهه اول سال 

۱۴۰۰ کاهش ۶ درصدی نشان می دهد.
در این مدت محصوالت زنجیره آلومینیوم با ۵۶۴.۴ 
میلیون دالر، ســایر معدن و صنایع معدنی با ۴۹۶.۴ 

میلیون دالر، زنجیره روی  بــا ۲۹۴.۱ میلیون دالر، 
گندله بــا  ۲۳۴.۶ میلیون دالر، زغال ســنگ و کک  
با ۱۶۷.۲ میلیــون دالر و زنجیره ســیمان با ۱۶۱.۹ 

میلیون دالر صادرات را به خود اختصاص داده اند.
در این بازه زمانی ۴۰۰ میلیون دالر انواع کنســانتره 
آهن و گندله بــه وزن ۲.۴۴ میلیون تن صادر شــده 
است که مرتبط با کمبود زیرســاخت فوالد کشور و 
محدودیت های تولید ناشی از آن... و نامتوازن بودن 

زنجیره ارزش فوالد کشور است.

امروز ذوب آهن 
گرایش به تولید 
محصوالت خاص 

دارد و در واقع تنها 
تولید کننده در 

بخش های مربوطه 
محسوب می شود 
که از جمله آن ها 
تیرآهن بال پهن و 

انواع ریل است

دولت ســیزدهم یکی از برنامه های 
مهم خــود را در دوره چهارســاله 
ســاخت چهار میلیون واحد مسکونی در 
قالب طرح نهضت ملی مسکن برنامه ریزی 
کرده کــه در زنجیره تحقــق این هدف، 
شرکت ذوب آهن اصفهان به عنوان حلقه 

طالیی محسوب می شود.
مر کز آمــار ایران در ســال 9۸ جمعیت 
کشور را بیش از ۸3 میلیون نفر ذکر کرد 
و بالغ بر 22 درصد آن حدود 1۸ میلیون و 
 200 هزار نفر در دامنه 15 تا 29 ســال قرار

دارند.
همچنین آمار ازدواج ثبت شــده کشور 
در سال 99 بالغ بر 55۶ هزار و ۷31 فقره 
 بوده که نیاز به مسکن آن ها یک ضرورت 

است.

03رکورد حمل و نقل ریلی مواد اولیه در ذوب آهن اصفهان شکسته شد

مهلت ارائه موضوعشمارهنوع فراخوانردیف
پیشنهاد

زمان بازگشائی 
پاكات

9906144 مناقصه1
عملیات اجرایی احداث و نوسازی 

ساختمانهای صنعتی و اداری 
كارخانه

1401/ 08/ 171401/ 08/ 18

140102401 منااقصه2
پروژه پوشش GRP 5 عدد 

مخزن آب كندانسه تصفیه خانه 
شیمیایی

1401/ 08/ 211401/ 08/ 22

118988مناقصه3

خرید سالیانه تعداد 3500000 
) سه میلیون و پانصد هزار (پاكت 
شیر استریل UHT 200 سی سی با 
نی و چهار گوش و به صورت بسته 

بندی تتراپك

1401/ 08/ 281401/ 08/ 29

119668مناقصه4
احداث پل روگذر)توسعه پل 

هوایی( و ابنیه ایستگاه راه آهن 
انبار مواد خام

1401/ 08/ 25- 
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سالم آتشکار

درخواست های شما  وپاسخ مسئولین :
 تعرفه و نحوه محاســبه هزینه های دندانپزشــکی چگونه 

می باشد؟
مدیریت خدمات مالی و بیمه: همکارانی که به مطب ها وکلینیک های 
دندانپزشکی غیر طرف قرارداد مراجعه می نمایند، باید صورتحساب 
و مدارك مربوطه را پس از تایید دندانپزشــکان معتمد، به نمایندگی 
بیمه دانا تحویــل نمایند .) ریــز خدمات ثبت و بــا درج تاریخ و مهر 
دندانپزشک به بیمه دانا ارائه شــود (. الزم به ذکر است پرداخت  ۷۰ 
درصد هزینه های دندانپزشــکی طبق تعرفه های جدید شــرکت تا 
ســقف ۵ میلیون ریال به ازای هر خانوار توســط بیمه دانا به حساب 
بیمه شــده اصلی واریز و مابقی آن توســط شــرکت از طریق پرفراژ 

حقوقی  پرداخت می شود.
آیا برای مبالغ واریزی توسط شرکت به صندوق نوویرا جهت 

کارکنان گواهی صادر می شود؟
مدیریــت راهبری شــرکت ها، امــور مجامــع و ســهام: کارکنانی که 
دارای یونیــت های ســرمایه گذاری بــا در آمد ثابت)صندوق ســرمایه 
گذاری زمــرد نوویــرا ذوب آهن( بــوده و قصــد هرگونــه عملیاتی بر 
 www.nsfmf.ir روی آن هــا دارند بــا مراجعه بــه آدرس اینترنتــی 
و اخذ نرم افزار همراه صندوق بر روی گوشــی همراه خود، عملیات مورد 
نظر را انجام دهند. در صورت نیاز به راهنمایی می توانند با شــماره تلفن 
۰۲۱۲۲۶۶۳۷۵۴  صندوق ســرمایه گذاری زمرد نوویرا ذوب آهن جهت 

تکمیل یا اصالح اطالعات شخصی خود اقدام  نمایند .
*** تعدادی از همکاران نیز انجام مورد زیر را خواستار شده اند .

  برنامه ریزی جهت تسریع در پرداخت هزینه بیمه تکمیل درمان دانا 

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

ســید مهدی طالبیان معاون امور شرکت های بنیاد به شرح زیر می باشد:
بهره وری موقوفات آســتان قــدس رضوی، مهدی 
قربانی مدیرعامل موسســه عمران و توسعه رضوی 
و هیات همراه ضمن بازدید از خط تولید ذوب آهن 
اصفهان با مهندس ایرج رخصتی مدیرعامل و جمعی 
از  مسئولین شــرکت، دیدار و در خصوص تعامل و 
همکاری بیشــتر در جهت افزایش بهره وری هر دو 

مجموعه گفتگو کردند .
مهندس رخصتی با اشــاره به توانایــی های ذوب 
آهن اصفهــان در امر اکتشــاف و بهره بــرداری از 
معادن کشور گفت: در سال های گذشته ذوب آهن 
اصفهان با برخورداری از معدن، دارای زنجیره تولید 
کامل بود و تولید در این شرکت بدون دغدغه انجام 
می شــد ولی هم اکنون به دلیل برخی تصمیمات 
اشــتباه این زنجیره قطع شــده و تولید با مشکل 

مواجه شده است. 
وی یاد آور شد: ذوب آهن اصفهان آمادگی دارد تا با 

شرکت های که در زمینه معدن کاری فعالیت دارند 
همکاری داشته باشد و آستان قدس رضوی پتانسیل 

این همکاری را دارد.
مدیرعامل شرکت با اشاره به این که معدن کاری در 
کشور با تولد ذوب آهن آغاز شده است گفت: معادن 
کشور از ذوب آهن اصفهان جدا نیستند و هم اکنون 
که استراتژی ذوب آهن با تولید ۱۲ محصول جدید 
از بهمن ماه بر مبنای افزایش تنوع محصول و تولید 
محصوالت ارزش افزا شکل گرفته، معادن کشور نیز 
می توانند با حمایت خود از این سیاســت بهره مند 

شوند.
وی تفکر ذوب آهن در تولیدات خود را ملی دانست و 
افزود: در شرایط کنونی که کیفیت محصوالت ذوب 
آهن اصفهان زبانزد است صادرات می تواند یکی از راه 

های برون رفت از مشکالت باشد .
سید مهدی طالبیان نیز به توسعه همکاری بین ذوب 
آهن اصفهان و آستان قدس رضوی اشاره کرد و گفت: 

شرکت عمران و توسعه رضوی یکی از شرکت های 
جدید در آستان قدس رضوی است که ظرفیت بسیار 
مناســبی برای کارهای عمرانی، معدنی و صنعتی را 
دارد و می تواند بســتر بسیار مناسبی برای تعامالت 
بیشــتر هر دو مجموعه در جهت افزایش بهره وری 

باشد .

وی به پتانسیل ذوب آهن اصفهان در حوزه اکتشاف 
و بهره برداری از معادن کشــور اشــاره کرد و گفت: 
آستان قدس رضوی به دلیل نزدیکی به معادن خواف 
و ســنگان می تواند همکاری خوبــی در حوزه بهره 
برداری با ذوب آهن اصفهان داشــته باشد که امید 

است این همکاری هر چه زودتر محقق گردد .

معاون امور شرکت های بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی :

ذوب آهن اصفهان پتانسیل استخراج و بهره برداری از معادن کشور را دارد

معادن کشور از ذوب 
آهن اصفهان جدا 

نیستند

به همت تالشگران ذوب آهن اصفهان : 
بومی سازی دوراسیون های کک سازی، مانع خروج 330 هزار یورو  از کشور شد

رویکرد ذوب آهن به شرکت های دانش بنیان؛
زیست بومی برای ایده های خالق

با شروع جنگ 
روسیه و اوکراین، 
تهیه اقالم خاص با 
مشکالتی مواجه 

شده است

ماشین تخلیه یکی از 
چهار مکانیزم اصلی 
در فرایند شارژ زغال 
سنگ و تخلیه کک 

است

شرکت های 
دانش بنیان امکان 

حل و برطرف کردن 
بخش بزرگی از 

نیازهای فن آورانه 
صنایع معدنی و به 
ویژه چالش های 

انرژی را دارا هستند

مدیر تحقیق و توســعه شــرکت گفت: در ذوب آهن، 
زیســت  بومی ایجاد شــده که انگیزه هــای الزم در 
بخش خصوصی برای سرمایه گذاری بر روی ایده های 

خالقانه را ایجاد می کند.
مرتضی شــیرین پرور با بیان این که دانش بنیان شدن 

و همکاری و تعامل سازنده با شرکت های دانش بنیان 
به منظور کاربردی کردن تولیدات و افزایش بهره وری 
برای صنایع بــزرگ از ضــرورت ویــژه ای برخوردار 
است، خاطر نشان ســاخت: برای راهبردهای توسعه 
و عمق دهی اکوسیســتم دانش بنیان در صنعت فوالد 
و صنایع معدنی، می توان به پیاده ســازی فرآیندهای 
نوآوری در زمینه توســعه محصول، فرآیند، توســعه 
فضای کسب و کارهای نوپا و توسعه خدمات، تسهیل 
در شــکل گیری الگوی جدید همکاری بین شــرکت 
و مراکز علمی، پژوهشی و شــرکت های دانش بنیان، 
تدویــن برنامه و ســند توســعه نوآوری شــرکت، 
بسترسازی مناسب برای ایجاد حق مالکیت فن آوری و 
تبدیل شرکت به شرکت پیشرو و صاحب فن آوری های 
دانش بنیان، شناســایی، ارزیابی و پــرورش ایده های 
نوآورانه و دانش بنیان با اســتفاده از تجاری  ســازی 
ایده های برگزیده و پیشنهادهای فنی دریافت شده و 

همچنین تامین شــرایط و امکانات الزم جهت توسعه 
کارآفرینی و خلق ارزش از طریق تولید دانش با تکیه 
بر توان داخلی شرکت و نخبگان خارج از سازمان اشاره 

کرد.
شــیرین پرور گفــت: انجــام تحقیقــات کاربردی، 
ارایــه خدمــات تخصصــی و مشــاوره ای )خدمات 
علمی،تحقیقاتی و فنی(، تولید محصوالت یا فناوری 
نوین)توســعه فنــاوری(، ارایه خدمات توســعه کار 
آفرینی، توسعه محصول جدید و با ارزش افزوده باالتر و 
توسعه  کسب و کار جدید، از جمله خدماتی هستند که 
شرکت های دانش بنیان می توانند به صنایع فوالدی و 

معدنی ارایه دهند.
مدیر تحقیق و توسعه شــرکت از توسعه فضای کسب 
و کار و تمرکز بــر مدیریــت هزینه هــا، مطالعات و 
بررســی هایی در جهت کاهش مصــارف حامل های 
انــرژی در ذوب آهن اصفهان خبــر داد و افزود: ایجاد 

ســاختار مســتقل در کنار مدیریت تحقیق و توسعه 
و تعریف نیازها و فعالیت هایــی جهت ترغیب هیات 
علمی دانشــگاه ها، شــهرك ها، پارك و مراکز علم و 
فناوری و واحدهای  پژوهشی برای فعالیت های بیشتر 
در جهت رفع نیاز صنعت، تجاری ســازی یافته های 
 پژوهشی، اســتفاده از ظرفیت های معافیت مالیاتی 
از جمله اقداماتی اســت که در خصوص جذب شرکت 

های دانش بنیان در دستور کار قرار گرفته است. 
وی تأکید کرد: شــرکت های دانش بنیــان با رویکرد 
فــن آوری  محور، اقتصــاد محور و بهبود شــاخص ها 
در حوزه های علمی، صنعتی و اقتصــادی با توجه به 
ظرفیت هــا و توانمندی هــای موجود، امــکان حل و 
برطرف کردن بخش بزرگی از نیازهای فن آورانه صنایع 
معدنی و به ویژه چالش های انرژی را دارا هســتند. در 
این راســتا حمایت  های مالی از شــرکت های دانش 

بنیان ضروری به نظر می رسد.
احسان دشــتیانه مدیرعامل شرك 
صبا فوالد خلیج فارس در حاشــیه 
بیســت و چهارمین ســمپوزیوم 
و نمایشــگاه بین المللــی فوالد به 
خبرنگار ما گفت: یکی از مشکالت 
صنعت فــوالد مربوط بــه قیمت 
گذاری دستوری و یا قیمت گذاری 
از طریق کنترل ضرایب اســت که 
نتایج خوبی ندارد. چرا که اساســاً 
قیمت گذاری کار نادرستی است و قانون توســعه ابزار های مالی ماده ۱۸ 
صراحت دارد که کاالهای پذیرفته شــده در بورس از شمول قیمت گذاری 
خارج اســت. لذا دولت موظف اســت این کاالها را از شمول قیمت گذاری 
خارج کند و در واقع بهترین مکانیزم قیمت گذاری همین عرضه و تقاضا در 

بورس کاالست.
وی افزود: وضعیت صنعت فوالد دردنیا دچار رکود شــده که بیشتر حاصل 
شرایطی اســت که بر چین حاکم می باشد. کاهش رشــد اقتصادی چین، 
جنگ روسیه و باال رفتن قیمت انرژی در اروپا همه دست به دست هم داده 
تا حرکت رونق اقتصادی کل دنیا متوقف شود و وقتی رشد اقتصادی کشور 
های بزرگ کاهش پیدا کند، قطعا مصرف فوالد هم به عنوان یکی از شاخص 

های رشد اقتصادی کاهش پیدا می کند.
دشتیانه اظهار داشــت: در ایران و جهان با مازاد ظرفیت تولید فوالد مواجه 
هســتیم. در بازار فوالد جهان و ایران هم اکنون تقاضا نسبت به عرضه توان 
کمتری دارد و لذا شــاهد کاهش قیمت هستیم. متاســفانه صنعت فوالد 

کشور از این اتفاق آسیب دیده است.
مدیرعامل صبا فــوالد خلیج فارس اظهار داشــت: افزایش نرخ حامل های 
انرژی سود دهی صنعت را کم می کند به ویژه برای شرکتی مانند ذوب آهن 
که از یارانه انرژی برخوردار نیست و به  همین دلیل در رقابت با سایر شرکت 
ها، سود کمتری دارد، بسیارآســیب زننده است. در خصوص قیمت گاز نیز 
باید در نظر گرفت که گاز در ذوب آهن بر خالف سایر شرکت های فوالدی، 
جز فرایند تولید نیست و به همین دلیل، محاسبه قیمت گاز باید به عنوان 

سوخت باشد نه خوراك تولید تا به این شرکت اجحاف نشود.
وی افزود: در وضع قوانین باید شــیوه تولید ذوب آهــن و برخوردارنبودن 
این شــرکت از یارانه انرژی در نظر گرفته شــود و از جمله در صادرات هیچ 

محدودیتی نباید برای این شرکت در نظر گرفت .

جلسه نوبت دوم مجمع عمومی کانون بازنشستگان ذوب آهن اصفهان 
پنجم آبان ماه برگزار شد. در این جلسه اعضای هیأت مدیره این کانون 
انتخاب شدند. بر این اساس غالمعلی براتی، اصغر صالحی، امان ا... امامی 
و محسن محبی به ترتیب به عنوان رییس، نایب رییس و دیگر اعضای 
هیات مدیره و نعمــت ا... خلیلی نژاد و مجتبی احمــدی نیز به عنوان 

خزانه دار و بازرس کانون بازنشستگان ذوب آهن برگزیده شدند.

احسان دشتیانه :

برخوردار نبودن ذوب آهن از 
یارانه انرژی در مصوبه ها در نظر 

گرفته شود

اعضای هیأت مدیره کانون
 بازنشستگان ذوب آهن

 انتخاب شدند

Rگزارش e p o r t

کلیه قطعات دمونتاژ 
شده نوارنقاله   به 
عنوان قطعات و 

تجهیزات کامالً سالم 
و قابل بهره برداری در 
انبار مکانیک مستقر 

شد

خبر

تعمیرات اساسی ماشــین تخلیه شــماره ۲ واحد یک 
مدیریت تولیدات کک و مواد شیمیایی شرکت با موفقیت 

انجام شد.
علی محمد تفکری، سرپرست کک واحد یک مدیریت 
تولیدات کک و مواد  شیمیایی شرکت با اعالم این خبر، 

گفت: ماشین تخلیه یکی 
از چهار مکانیزم اصلی در 
فرایند شــارژ زغال سنگ 
و تخلیــه کک اســت که 
این ماشین از سه قسمت 
اصلــی دوراســیون کــه 
وظیفــه آن باز کــردن در 
 سلول به هنگام تخلیه کک

می باشــد، اشــتانگ که 
وظیفــه آن تخلیــه کک 
گداخته از سلول کک است 
و پالنیر که وظیفه آن، هم 
سطح کردن زغال سنگ شارژ  شده در داخل سلول می 
باشد، تشکیل شده اســت. وی افزود: آماده به کار بودن 
مکانیزم ها در حفظ  شرایط تولید بسیار حائز اهمیت است 
که در این راستا تعمیرات و سرویس های جاری روزانه و 

همچنین تعمیرات اساســی مکانیزم ها بر طبق گراف، 
نقش به سزایی در حفظ تولید ایفا می کند. 

تفکری تصریح کرد: به منظور حفظ شرایط مکانیزم برای 
تولید، تعمیرات اساسی ماشین تخلیه شماره دو کارگاه 
کک واحد یک از ۹ مهرماه شــروع شد و با تالش مستمر 

همه گروه ها، پس از ۷ روز با موفقیت به اتمام رسید.
حمید ابراهیمی مهندس ارشد مکانیک کک واحد یک  
نیز در خصوص این تعمیرات گفت: تعمیرات اساسی این 
ماشین، طبق گراف مصوب ســالیانه کارخانه با گذشت 
۵ سال از آخرین تعمیرات اساســی آن، در مهر ماه سال 
جاری به انجام رسید. انجام این تعمیرات طی ۱۰ شبانه 
روز برنامه ریزی شده بود که با تالش کارکنان و افزایش 
راندمان به ۷ شبانه روز کاهش یافت و ۲۰۰۰ نفر ساعت 

نیروی تعمیراتی نیز صرفه جویی شد.
ابراهیمی، تعویض ســه عدد مکانیزم حرکتی با صرفه 
جویی ۷۰ درصدی در ساخت، سرویس گیربکس های 

حرکتی و پالنیر )۳ دســتگاه(،  تعویض جک جلو برنده 
دوراسیون، اصالح یاتاقان چرخشی مکانیزم دوراسیون 
پس از دمونتاژ کامل مکانیزم دوراســیون، اصالح بدنه 
اشتانگ، اصالح بدنه گالفکی، تعویض پمپ ها و اتصاالت 
و جک های هیدرولیک و اصالح بدنه و اســکلت فلزی 
ماشین و ... را از مهم ترین اقدامات میکانیکی این تعمیرات 
برشمرد و افزود: سرویس میانی هفت دستگاه الکتروموتور، 
تعویض۲۰۰ متر سیم و کابل فرسوده، سرویس و آزمایش 
درایوها و کارت هــای plc  و ســرویس و آزمایش کلیه 
تجهیزات حفاظت الکتریکی نیــز از مهم ترین اقدامات 

الکتریکی این تعمیرات بود.
شایان ذکر اســت؛ در این تعمیرات کارکنان مکانیک، 
برق، دفتر فنی و سفارشات مدیریت تولیدات کک و مواد 
شیمیایی و مدیریت های ماشــین آالت و نت مکانیک 

مشارکت داشتند.
مجید مهدیه-  خبرنگار افتخاری

نصب حــذف نوارنقالــه N.1.3.b  و عملیات نصب و 
جایگزینی شوت انتقال مواد در مدیریت آگلومراسیون 

شرکت انجام و مورد بهره برداری قرارگرفت.
احمدرضا نجار مهندس ارشد مکانیک انبار مواد خام و 
پخت آهک مدیریت آگلومراسیون با اعالم این خبرگفت: 
مســیرهای HLRF وظیفه دانه بندی مواد برگشــتی 
سرندهای آگلومره را برعهده دارند. پس از انجام مراحل 
دانه بندی و رصد دقیق مسیرهای بارگیری و همچنین 
میزان ظرفیت انتقال مواد ارسالی از طریق مسیرهای سه 
گانه واحد کوره بلند، مشخص شد حدود ۹۰ درصد بار 
ارسالی از طریق HLRF  توســط مسیرهای KD1-1  و 
KD1-2  به بخش کوره بلند انجام می پذیرد که در این 

بین نوارنقاله N.1.3.b  وظیفه هدایت مواد دانه بندی 
شــده را به روی نوارنقاله هــای KD1-1  و KD1-3  بر 

عهده داشت. 
وی افزود: با توجه به آلودگی ناشــی از ریــزش مواد در 
محیط کارگاه و طراحی نامناسب هواکش های نوارنقاله 
N.1.3.b مصرف مــداوم انرژی الکتریکی، هزینه های 
جانبی مربوط به یک مجموعه کامــل نوارنقاله و هزینه 
های تعمیر و نگهداری را در پی داشــت که در راستای 
کاهش هزینــه های کارخانــه، جایگزینــی نوارنقاله 
N.1.3.b با راهگاه در دستور کار قرارگرفت و در نهایت 
توانستیم در کمترین زمان ممکن بدون ایجاد اختالل در 
روند جاری ارسال مواد اولیه به کوره بلند، نوارنقاله مذکور 

را حذف نماییم.
نجار افزود: کلیه قطعات دمونتاژ شــده نوارنقاله نیز به 
عنوان قطعات و تجهیزات کامالً سالم و قابل بهره برداری 
در انبار مکانیک مستقر شد تا در آینده و در صورت نیاز به 

عنوان رزرو استفاده گردند.
وی با رضایتمندی از این طرح اجراء شده، گفت: مدیریت 
های کوره بلند ، امور فنی و برنامــه ریزی تولید، برنامه 
ریزی و نظارت بر نگهداری و تعمیــرات و به ویژه کارگاه 
۵۱  این مدیریــت و همچنین کارکنان تالشــگر برق، 
اتوماسیون و مکانیک مدیریت آگلومراسیون در اجرای 

بهینه این پروژه، مشارکتی فعال داشتند
محمدعلی قدرتی پور- خبرنگار افتخاری

دوراسیون های ماشین های تخلیه و درب بازکن  مدیریت 
تولیدات کک و مواد شیمیایی با همکاری یکی از شرکت 
های توانمند داخلی بومی سازی شد. این دستاورد بزرگ را 
در گفتگو با تنی چند از تالشگران این عرصه مورد بررسی 

قرار دادیم. 
محمدحســین ترکان مدیر خرید تجهیزات ذوب آهن 
اصفهان گفت : با شــروع جنگ روسیه و اوکراین، تهیه 
اقالم خاص با مشکالتی مواجه شــده و این موضوع بر 
ساخت قطعات و تحویل آن ها نیز تاثیر مستقیم داشته 

است. 
مدیر خرید تجهیزات ذوب آهن اصفهان با اعالم این خبر 
که بومی ســازی ۵ درصدی کاالهایی که قبالً از خارج از 
کشــور تامین می شــد، از جمله مهمترین اهداف این 
مدیریت در سال جاری است، تصریح کرد: در این شرایط 
بومی سازی قطعات و تجهیزات در داخل کشورمان بیش 
از پیش اهمیت یافته اســت و این رویکرد در ذوب آهن 

اصفهان نیز با جدیت دنبال می شود.  
مسعود رفیعی سرپرست خرید قطعات ساخت شرکت 
نیز گفت: قطعات و تجهیزاتی که امکان ســاخت آن ها 

در داخل کارخانه و یا تامین شان از خارج از کشور وجود 
ندارد، بومی سازی آنها از طریق این اداره پیگیری می شود.  
وی افزود: بدین منظور کروکی برداری و تهیه نقشــه از 
تجهیزات توسط دفتر فنی قســمت درخواست کننده 
انجام و فرایند ساخت آن از طریق شرکت توانمند داخلی 

منتخب آغاز می شود. 
سرپرست خرید قطعات ساخت شرکت تصریح کرد: در 
خصوص ساخت دوراسیون های ماشین های درب بازکن 
و تخلیه نیز واردات این تجهیزات میسر نشد، لذا این دو 
تجهیز در مدت زمان یک و نیم ســال، توســط شرکت 
ماشین سازی اصفهان ساخته و به این مدیریت تحویل 

شد. 
رفیعی گفت: این تجهیزات با هزینه ای بالغ بر ۳۰ میلیارد 
ریال ساخته شــدند و از خروج ۳۳۰ هزار یورو از کشور 

جلوگیری شد. 
احمد رضا بهرامــی کاردان بازرگانــی مدیریت خرید 
تجهیزات شــرکت نیز گفت: پس از بررسی های فنی، 
برآورد هزینه و همچنین تکمیل نقشه ها، از شرکت های 
توانمند داخلی که سابقه همکاری با ذوب آهن اصفهان 

داشتند، دعوت شــد و پس از بازدید از 
محل و بررسی شرایط آنها، پیشنهادات 

اخذ و مناقصه برگزار شد. 
یوسف اســکندری معاون تجهیزات 
مکانیک مدیریت تولیدات کک و مواد 
شیمیایی نیز گفت: تداوم فرآیند تولید 
در باتری شماره ۳ به دلیل نیاز به انجام 
تعمیــرات و نگهــداری از تجهیزات با 
چالش های فراوانی از جمله عدم وجود 
قطعات رزرو، نقشه و مدارك فنی و عدم 
پیش بینی پلت فرم هــای تعمیراتی 

جهت قطعات حساس مواجه بود. 
معاون تجهیزات مدیریت تولیدات کک و مواد شیمیایی 
ادامه داد: این قطعه طی سالیان نیاز به تعویض داشت که 
پس از ساخت آن توسط شــرکت توانمند داخلی، طی 
هشت شبانه روز در مهرماه سال جاری نصب و راه اندازی 

شد.  
حسن رضا جان محمدی سرپرست واحد ۲ تولید کک نیز 
اظهار داشت: با استهالك این تجهیزات، توقف های زیادی 

را شاهد بودیم که ریسک هایی مانند افت کمی و کیفی 
تولید و تحت الشــعاع قرار گرفتن برنامه های تعمیرات 

تجهیزات را در پی داشت. 
وی افزود: به کمک مدیریت هــای نت مکانیک و نت راه 
و ساختمان، محوطه سازی برای تعویض این دوراسیون 

ها انجام گرفت.  
سرپرست واحد ۲ تولید کک شرکت خاطر نشان کرد: در 
طول عملیات تعویض و راه اندازی این دوراسیون ها، هیچ 

گونه توقفی در تولید کک باتری ۳ رخ نداد.    

تعمیرات اساسی ماشین تخلیه شماره 2  مدیریت تولیدات کک و مواد شیمیایی

راهگاه جایگزین نوارنقاله N.1.3.b  در انبار مواد خام آگلومراسیون
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  14 آبان؛ روز فرهنگ عمومی
فرهنگ عمومی به معنای فرهنگ غالب و گسترده ای است که در میان عموم 
جامعه رواج و رســوخ دارد و حوزه ای از عقاید،  ارزش ها، جلوه های احساسی و 
هنجارهاست که اجبار اجتماعی غیر رســمی از آن حمایت می کند و فراتر از 
گروه ها و اقشار خاص در کلیت جامعه مورد قبول است. فرهنگ تعیین کننده 
چگونگی تفکر و احساس اعضای جامعه است. فرهنگ راهنمای اعمال انسان 
ها و معرف جهان بینی های آن ها در زندگی است. شورای فرهنگ عمومی ۱۴ 

آبان ماه را به نام "روز فرهنگ عمومی"  نامگذاری کرد. 
۶ نوامبر)9 آبان(؛ روز جهانی پیشگیری از سوء استفاده از محیط 

زیست در جنگ ها و مناقشات مسلحانه
سازمان ملل متحد از سال ۲۰۰۱، روز ششــم نوامبر را به عنوان »روز جهانی 
پیشگیری از سوء استفاده از محیط زیســت به هنگام جنگ و درگیری های 
مسلحانه« نام گذاری کرده است تا افزایش آگاهی های عمومی نسبت به تاثیرات 
زیان بار این پدیده صورت گیرد. محیط زیست مقوله ای جهان شمول است و 
نمی توان حد و مرزی برای آن مشخص کرد بنابراین هنگامیکه محیط زیست 
در گوشه ای از جهان تخریب می شود آثارش تا کیلومترها دورتر مشاهده می 
شود. حفاظت از محیط زیســت و منابع طبیعی برای بقای انسان ها و حیات 

وحش امری ضروری است.
1۸ آبان؛ روز ملی کیفیت

در روز ملی کیفیت به برترین و ســرآمدترین سازمان های ایرانی حائز شرایط 
در بخش های مختلف کشور شامل ســازمان ها، بنگاه های اقتصادی بزرگ، 
واحدهای عملیاتی، مؤسســات بخش عمومی، بنگاه های کوچک و متوسط 
مستقل و بنگاه های کوچک و متوسط وابســته که در زمینه ارتقاء کیفیت و 
سرآمدی کسب و کار، فعالیت های چشــم گیری انجام داده اند جوائزی اعطا 

می شود.
19 آبان ماه؛ )10نوامبر(، روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه

سازمان جهانی یونسکو نخستین بار در ۱۹۹۹ میالدی  در نشست بوداپست 
مجارســتان ۱۰ نوامبر را به عنوان روز جهانی علم در خدمت صلح و توســعه 
نامگذاری کرد. از مهمترین اهداف یونسکو از نام گذاری روز علم، بهره مندی 
آحاد جامعه از ثمرات علم، فن آوری و نوآوری، ایجاد بســتر و فضای مناسب 
گفتمان پیرامون تاثیر علم، فن آوری و نوآوری بر زندگی روزمره مردم، صلح و 
توسعه و معرفی برخی موقعیت های جدید بود که موجب ارتقا کیفیت عمومی 

زندگی می شود.
 19 آبان ماه)10 نوامبر(؛ روز جهانی حسابداری

فدراســیون بین المللی حســابداران )IFAC( در یازدهمیــن کنگره جهانی 
حســابداران در هفتم اکتبر ۱۹۷۷ در مونیــخ )آلمان( و با حضــور ۶۳ نهاد 
حسابداری و حسابرسی از ۵۱ کشور جهان تشکیل شده و مقر آن در نیویورك 
اســت. در حال حاضر اعضای فدراســیون شــامل ۱۷۵ نهاد حســابداری و 
حسابرسی از ۱۳۰ کشور جهان می باشند. وظایف اصلی آیفک استاندارد گذاری 
در سطح بین المللی در زمینه حسابداری و حسابرسی، تدوین استانداردهای 
آموزش حرفه ای مستمر، تدوین آیین رفتار حرفه ای برای حسابداران حرفه ای 

و تهیه استانداردهای حسابداری بخش عمومی است.

 آثار سر و صدا
۱- عوارض روانی و عصبی: اثر روانی سر و صدا بستگی به مشخصات فیزیکی آن 
)شدت صدا( دارد و به طور کلی سروصدای زیاد باعث کاهش تمرکز اعصاب و 
فعالیتهای مغزی شده، بر روی سلسله اعصاب اثر می گذارد و به صورت عالئمی 
مانند سردرد، سرگیجه، ضعف عمومی، بی خوابی و عصبانیت ظاهر می گردد، 
تداوم کار در معرض چنین سروصدائی ممکن است فرد را به امراض روانی نیز 

مبتال کند.
۲-  تداخل در ارتباطات: در محیط پر سروصدا، امکان صحبت کردن و گاهی از 
اوقات به علت نوع کار، انجام دادن درست آن مقدور نمی باشد. در چنین حالتی 
افراد مجبورند که با صدای بلند صحبت کنند که ادامه این کار عوارض مختلفی 

را ایجاد می نماید.
۳- خستگی و کاهش راندمان کار: اثر دیگر ســروصدا بر روی انسان، کاهش 
کارایــی و راندمان کار از نظر کیفی و کمی می باشــد که ایــن موضوع از نظر 

اقتصادی بسیار مهم است.
۴- اثر فیزیولوژیکی: سروصدای شدید بر روی دستگاه های مختلف بدن عوارض 
گوناگونی را ایجاد می نماید، از جمله کاهش میزان شنوایی است که ممکن است 
منجر به کری موقت یا دائمی گردد. از آثار دیگر فیزیولوژیک صدا بیماری زایی 

آن، نظیر درد گوش باال رفتن فشار خون زخم معده و غیره می باشند.
کاهش و کنترل سر و صدا:

برای کاهش و کنترل سر و صدا در کارگاه های صنعتی، تمهیدات و شیوه های 
مختلفی از قدیم به کار گرفته شده اســت، مانند: تعویض ادوات و وسایل کار، 
استفاده از ماشین های بدون سر و صدا، استفاده از روش های سنتی، از قبیل 
روغنکاری ماشین ها و تعویض قطعات کهنه و فرسوده آن و ... چنانچه این روش 
ها مؤثر نباشند باید از گوشی ها و کاله های مخصوص جهت حفاظت کارگران 

استفاده نمود.
الف( جذب صدا: در این روش شدت ســر و صدا در محیط کار با تقلیل میزان 
انعکاس امواج صوتی به وسیله نصب وسایلی برای گرفتن و تخفیف ارتعاشات 
صوتی تقلیل داده می شود. به این معنی که با اســتقرار وسایل جذب صدا در 
ســقف ها و در دیوارها، به جای اینکه امواج صوتی تولید شده منعکس شود، 
جذب دیوارها و سقف ها شده، بدین صورت مقدار زیادی از شدت صدای تولید 

شده کاسته می شود.
ب( عایق کردن صدا: در این روش کانون ها و عملیات مولد صدا، نظیر محل کار 
ماشین ها از سایر قسمت های محیط کار توسط کشیدن دیوار یا نصب آن ها در 

محل های جداگانه مجزا و از انتقال آن به جاهای دیگر جلوگیری می شود.  
 عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار

الف( بیماری ها و مسمومیت هایی که ناشــی از جذب مواد از طریق دستگاه 
تنفسی می باشند. ذرات گرد و غبار، گازها و دود از این طریق جذب می گردند.

ب( بیماری ها و مســمومیت هایی که ناشــی از جذب مواد از طریق دستگاه 
گوارشی می باشند. از موادی که از این طریق ممکن است وارد بدن شوند و ایجاد 

ناراحتی نمایند ارسینک و فسفر و سیانورها قابل ذکر هستند.
ج(  بیماری ها و مســمومیت هایی که ناشــی از جذب مواد از طریق پوســت 

می باشند، مانند جذب تترا اتیل سرب، آنیلین، تی ان تی و فنول.
 راه های پیشگیری و کنترل ذرات در محیط کار:

جهت آلودگی در یک محیط کار سه عامل وجود دارد: الف(  عامل تولیدکننده. 
ب( عامل انتقال دهنده. ج( کارگر گیرنده آلودگی

الف( عامل تولید آلودگی به چند روش قابل کنترل است:
جایگزینی، تغییر در روش کار، جدا کردن، روش هــای مرطوب، تعمیرات و 

نگهداری، نظافت عمومی
ب( عامل های انتقال دهنده آلودگی با این روش ها قابل کنترل است:

هواکش های طبیعی یا مصنوعی جهت خارج کردن گرد و غبار، هواکش های 
موضعی در محل بروز گرد و غبار، جلوگیری از ریخــت و پاش، ایجاد فاصله، 

تعمیرات و سرویس ها
ج( شیوه موجود کنترل کارگران بدین گونه است:

 ماسک های حفاظتی فیلتردار، چرخش کارگری، تنظیم ساعت کار

مناسبت های هفته

حدیث هفته

ایمنی

 پیامبر اسالم )ص( : 
بی گمان بدترین مردمان از نظر جایگاه در روز قیامت کســانی هستند که 

مردم از زبانش یا شّرش بترسند.

علیرضا رضوانیــان معاون برنامه ریزی و توســعه 
ذوب آهن اصفهان در حاشــیه بیست و چهارمین 
ســمپوزیوم و نمایشــگاه بین المللــی فــوالد به 
خبرنگار ما گفت: ذوب آهن اصفهــان با توجه به 
شــرایط صنعت فوالد کشــور و جهان، به سمت 
تولید پایــدار، کاهش هزینــه و جایگزین کردن 
 محصوالت با محصول بــا ارزش افزوده باال حرکت 

می کند. 
وی افــزود: این مجتمع عظیــم صنعتی به جهت 
داشتن نیروهای مجرب و تکنولوژی بومی سازی 
شده می تواند با همکاری شرکت های دانش بنیان 
و تجهیزات به روز، پروژه های بســیار سنگین را با 

تکیه بر نیروهای خود انجام دهــد که تاکنون نیز 
این امر را اثبات کرده است. 

معاون برنامه ریــزی و توســعه ذوب آهن اظهار 
داشت: یکی از محاسن برگزاری همایش هایی که 
شرکت های فوالدی در آن حضور دارند این است 
که می توان در سیاســت گذاری ها و برنامه ریزی 
ها که معطوف به آینده است، با رقبا هم راستا بود. 

وی افزود: در بــازار کنونی صنعت فــوالد، تعامل 
با شــرکای اقتصادی بســیار ضــروری و  حیاتی 
اســت. این همایش فرصت خوبی فراهم کرد که 
با وجود تنش های بازار و مشــکالت نقدینگی، با 
تامین کنندگانمان تعامــل کنیم و همکاری های 

را توسعه دهیم.
رضوانیان افزود: یکی دیگر از محاســن برگزاری 
این ســمپوزیوم، آشنا شــدن با روش های آینده 
تولید فوالد اســت که در دنیا به ســمت صنعت 
سبز در حال حرکت می باشــد. لذا در ذوب آهن 
اصفهان نیز که پروژه های زیست محیطی مهمی 
انجام شده، باید حرکت به سمت تولید فوالد سبز 

را تسریع کنیم. 
شایان ذکراســت بیســت و چهارمین سمپوزیوم 
و نمایشــگاه بین المللی فوالد ۱۰ تــا ۱۲ آبان ماه 
 در ســالن همایش های بین المللی کیش برگزار 

شد. 

با مدیریت زمان 
و انجام تعمیرات 

اساسی دیزل ها در 
زمانی که کمترین 
پیک ورود مواد 

اولیه به شرکت را 
داریم بهره وری در 
این بخش را افزایش 

دادیم

 در بازار کنونی 
صنعت فوالد، تعامل 
با شرکای اقتصادی 
بسیار ضروری و  

حیاتی است

قیمت محصوالت 
فوالدی با قیمت مواد 
اولیه تناسب ندارد 
که این موجب زیان 
شرکت های فوالدی 

می شود

توطئه اخیر نیز با 
برنامه ریزی دشمنان 
در زمان سفر رئیس 
جمهور به سازمان 
ملل متحد شروع 

شد

R e p o r t
گزارش

یکی از مهــم ترین بخش های سیســتم حمل ونقل در 
کارخانجات تولیدی که نقش زیر بنایی و غیر قابل انکاری 
در توسعه پایدار و جا به جایی مواد اولیه دارند حمل و نقل 
ریلی اســت ، حمل و نقل ریلی مانند شریان های اصلی 
وظیفه جا به جایی و حمل مواد را دارند مدیریت راه آهن 
و ترابری شرکت توانسته رکورد حمل مواد اولیه به داخل 

شرکت را در شهریور با حمل ۳۴۷ واگن و مهرماه ۳۴۹ 
واگن  بهبود بخشد .

حامد محمدی مدیر راه آهن و ترابری شرکت با اعالم این 
خبر گفت: با توجه به این کــه ذوب آهن اصفهان از ۳۷ 
مبدا مواد اولیه خود را بارگیری و در یک مقصد که ذوب 
آهن اصفهان می باشد تخلیه می کند، برنامه ریزی جهت 
بارگیری و حمل می تواند در تولید ذوب آهن بسیار مهم 
باشد و حمل و نقل ریلی یکی از ارکان مهم افزایش تولید 

است.
 وی یاد آور شــد: در ذوب آهن اصفهان ۴ واگن برگردان 
)دو دستگاه برای ســنگ آهن و دو دستگاه برای زغال ( 
داریم که در هفتم شهریورماه ۳۴۷ واگن و در ۲۶ مهرماه 
۳۴۹ واگن مواد اولیه وارد شرکت و تخلیه گردیده است 

که در نوع خود بی نظیر است . 
مدیر راه آهن و ترابری شرکت با اشاره به این که در مدت 
مشابه سال قبل ۲۷ هزار واگن مواد اولیه وارد شرکت و 
امسال این رقم به ۳۴ هزار افزایش پیدا کرده است، گفت:  

یکی از رســالت های مدیریت راه آهن و ترابری رساندن 
مواد اولیه به دو کارگاه بزرگ تولید آگلومره و کک سازی 
می باشــد و با توجه به مبداهای مختلف سیر و حرکت، 
برنامه ریزی دقیقی برای تولید الزم اســت که این مهم 
توسط تالشگران این مدیریت به صورت شبانه روزی در 

حال انجام است.
وی گفت: با مدیریت زمان و انجام تعمیرات اساسی دیزل 
ها در زمانی که کمترین پیک ورود مواد اولیه به شرکت را 

داریم بهره وری در این بخش را افزایش دادیم.
سعید نصیری سرپرست دایره حرکت مدیریت راه آهن 
و ترابری گفت: با تالش شــبانه روزی و بدون وقفه ۴۴۳ 
نفر از تالشگران دایره حرکت، واگن های حامل مواد اولیه 
از ایستگاه زرین شهر به ایســتگاه مواد خام و سپس به 
قسمت واژگون های سنگ آهن و زغال سنگ  انتقال می 

یابد تا به موقع تخلیه شود .
 وی افزود: این بخش پس از تخلیه، ارســال واگن های 
خالی به ایستگاه زرین شــهر را بر عهده دارد تا به موقع 

بارنامه به معادن جهت بارگیری ارســال گردد که این 
فرایند با برنامه ریزی های دقیق همراه با اجرای مقررات 

عمومی حرکت قطار انجام می گیرد .
نصیری گفت: با توجه به در مدار بودن تولید هر سه کوره 
ورود ۳۴۷ واگن حامل مواد اولیه طی ســه شیفت در ۷ 

شهریور ماه و ۳۴۹ واگن در ۲۶ مهرماه انجام شد.

پنل تخصصی بررسی چالش های صنعت فوالد کشور 
به همت گروه رســانه ای دنیای اقتصاد در حاشــیه 
ســمپوزیوم فوالد کیش با حضور محسن سلطانی 
مدیر امور فنی و برنامه ریزی تولید ذوب آهن اصفهان، 
مهران محجوب نــژاد معاون برنامه ریزی شــرکت 
مهندسی بین المللی فوالد تکنیک و حسین بختیاری 

معاون فروش فوالد خراسان برگزار شد . 

مدیر امور فنی و برنامه ریزی تولید ذوب آهن اصفهان 
در این پنل گفت: تولید در شش ماهه اول سال جاری 
در ذوب آهن اصفهان به خوبی انجام شــد و با وجود 

مشکالت مختلف ۳ درصد از برنامه پیش هستیم.
وی افزود: مشکالت تولید مربوط به مصوبه هایی است 
که ایجاد محدودیت می کنــد و هزینه های تولید را 
افزایش می دهد. این امر  مشکالت مالی برای شرکت 

هایی مانند ذوب آهن ایجاد مــی کند و اجرای پروژه 
های آنها را با مشــکل مواجه می سازد ضمن این که 
با وجود تورم شاهد کاهش قیمت محصوالت فوالدی 

هستیم.
ســلطانی یکی از مشــکالت پیش روی تولید فوالد 
را مسئله آب دانســت و گفت: ذوب آهن اصفهان از 
نیروگاه برخوردار است و از آب برای تولید برق استفاده 
می کند تا به شبکه سراسری برق فشار وارد نشود. از 
طرفی این شــرکت با اجرای پروژه های مختلف، به 
زودی برداشت آب از زاینده رود را به حداقل می رساند. 
در بخش صنعت به طور کلی تنها ۵ درصد آب کشور 
مصرف می شــود و صنایع به ویژه صنایع فوالدی در 
زمینه کاهش مصرف آب اقدامات گسترده ای انجام 

داده اند.
معاون برنامه ریزی شرکت مهندســی بین المللی 
فوالد تکنیک نیز در این پنل به مشکل مازاد ظرفیت 

تولید فوالد کشور اشاره کرد و گفت: در شرایطی که 
به دلیل مســائل مختلف جهانی، با کاهش صادرات 
مواجه هستیم ، باید کانون های مصرف فوالد کشور 
مانند صنعت ساختمان، لوازم خانگی و .... تقویت شوند 

تا صنعت فوالد با بحران مواجه نگردد.
وی افزود: قیمت محصوالت فــوالدی با قیمت مواد 
اولیه تناسب ندارد که این موجب زیان شرکت های 
فوالدی می شود. ضمن این که این امر باعث شد سال 
گذشته ۱۱۰ واحد کوچک فوالد سازی تعطیل شوند . 
معاون فروش فوالد خراســان نیــز از کمبود برق به 
عنوان یکی از مشــکالت تولید فوالد یاد کرد که در 
سال گذشــته موجب کاهش تولید این محصوالت 
شد و افزود: برخی تصمیمات غیر کارشناسی موجب 
عدم توازن در زنجیره فوالد شــده است که عدم رفع 
 آن به زودی مشکالت جدی برای صنعت فوالد ایجاد 

می کند.

مراسم گرامیداشــت یاد و خاطره شــهدای مظلوم 
عملیات تروریســتی داعش در مرقد مطهر حضرت 
احمد بن موسی کاظم)ع( در شیراز، دوشنبه ۹ آبان 
ماه در مســجد الزهرا)س( ذوب آهن اصفهان برگزار 

شد. 
در این مراسم که توسط شورای فرهنگی و با حضور 
مهندس رخصتــی مدیرعامل و جمعــی از مدیران 
و کارکنان شــرکت برگزار شــد، حجت االســالم 
والمسلمین طالب پور کارشــناس مسایل سیاسی 
به تشــریح اهداف دشمنان اســالم به ویژه داعشی 
ها، وهابی ها و منافقین در  اغتشاشات اخیر و حمله 
ناجوانمردانه به مــردم در کوچه، خیابــان و مراکز 
مذهبی و مقدس مانند مساجد و امامزاده ها پرداخت. 

وی با اشــاره به طرح های آمریکا در سال های اخیر 
علیه انقالب اسالمی گفت: آن ها چالش های روسیه 
و اکراین، چین و تایوان و چالش ایران را روی میز خود 
قرار داده و برای بحران آفرینــی برنامه ریزی کردند. 

دشمنان معتقد بودند که چالش ایران برای آن ها از 
همه مهم تر است و در این راســتا سعی کردند ایران 

را دچار اغتشاش کرده و برجام را به بن بست بکشند. 
حجت االسالم والمسلمین طالب پور با بیان این که 
مرگ مهســا امینی، بهانه ای در ادامه این توطئه ها 
بود، گفت: به فرموده مقام معظم رهبری، مرگ مهسا 
امینی و بحث حجاب بهانه است، هدف آن ها کل نظام 

است.
وی با بیان این که منافقین، داعش و کومله با پرونده 
های کثیف، مدعی حمایت از مــردم و حقوق زن ها 
شــده اند، تأکید کرد: توطئه اخیر نیز با برنامه ریزی 
دشمنان در زمان سفر رئیس جمهور به سازمان ملل 
متحد شروع شد و ادامه یافت تا کشور را از پیشرفت 

باز دارند. 
حجت االسالم والمسلمین طالب پور گفت: عملیات 
تروریســتی داعش در مرقد مطهــر حضرت احمد 
بن موســی)ع( در ادامه این توطئه ها بود البته آن ها 

در مقابل ملت ایران به جزء چنین اقدامات ذلیالنه و 
مذبوحانه، کار دیگری نمی توانند انجام دهند.  

سخنران این مراسم گفت: دشمنان می خواهند کشور 
را تجزیه کنند. به همین دلیل بیشترین توطئه ها را در 
خوزستان، کردستان و زاهدان طراحی کرده اند البته 

رهبر معظم انقالب اسالمی از قبل توطئه کلی و خطر 
شبکه مجازی را تذکر داده بودند. بنابراین همگان باید 
هوشیاری، مراقبت از فرزندان و حفظ اتحاد و همدلی 
را سرلوح کار خود قرار دهند تا دشمنان نتواند بحران 

آفرینی کنند.

رکورد حمل و نقل ریلی مواد اولیه در ذوب آهن اصفهان شکسته شد

در پنل تخصصی دنیای اقتصاد مطرح شد
تقویت کانون های مصرف برای صنعت فوالد کشور حیاتی است

ارائه دو مقاله از ذوب آهن اصفهان در سمپوزیوم و نمایشگاه بین المللی فوالد
دو مقاله با عناوین روش های نوین جلوگیری از خوردگی 
فوالد در محیط های اســیدی و طراحی و پیاده سازی 
انتقال نور خورشــید توســط لوله های نوری توســط 
کارشناســان ذوب آهن اصفهان در بیست و چهارمین 

سمپوزیوم و نمایشگاه بین المللی فوالد ارائه شد.
این دو مقاله توســط عماد هاشــمی کارشناس بهینه 
ســازی انرژی و محمد مقیمی فورمــن ایمنی فنی در 
مدیریت انرژی و بهینه سازی سوخت تهیه و در پنل های 
تخصصی ارائه شد که با استقبال شرکت کنندگان مواجه 

گردید.
هاشمی در خصوص مقاله روش های نوین جلوگیری از 
خوردگی فوالد در محیط های اســیدی، گفت: به دلیل 
پیچیدگی و باال بودن هزینه های پوشــش دهی فلزات 

برای جلوگیــری از خوردگی فوالدهــا در محیط های 
خورنده مخصوصاً اسیدی روش جدیدی جهت پوشش 
دهی با راندمان باالتر به دســت آمده کــه این روش با 
استفاده از الیه های نانو روی سطح فلز را پوشش دهی می 
کند. براین اساس می توانیم باالترین راندمان را در برابر 
حمالت یون های مهاجم داشته باشیم. از جمله مزیت 
های این طرح می توان به پایین بودن هزینه و ســادگی 

و سرعت باالی پوشش اشاره کرد. 
محمد مقیمی نیز در خصوص مقالــه طراحی و پیاده 
سازی انتقال نور خورشید توسط لوله های نوری گفت: 
طراحی و پیاده سازی انتقال نور خورشید توسط لوله های 
نوری )سان تیوب( جهت صرفه جویی در مصرف انرژی 
در سیستم های روشنایی ســاختمان هاو کارگاه های 

مســقف صورت می گیرد. این امر موجب صرف جویی 
بیــش از ۵۰ در صدی در مصرف انرژی شــده و کاهش 

آالینده های زیست محیطی و گاز های گلخانه ای را نیز 
در پی دارد .

Cگفت و گو o n v e r s a t i o n

از جمله مزیت های 
این طرح می توان به 
پایین بودن هزینه 
و سادگی و سرعت 
باالی پوشش اشاره 

کرد

عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار
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V a r i o u s
گوناگون

همزمــان بــا شــب والدت با 
سعادت امام حسن عسکری)ع( 
جشن های با شکوهی با حضور 
همکاران در ســطح شــرکت 

برگزار شد.
در این شــب فرخنده با برپایی 
ایستگاه های صلواتی و موکب 
های جشن در چندین نقطه از 
ذوب آهن اصفهــان، با کیک و 

شربت از همکاران و دوستداران آن امام همام پذیرایی به عمل آمد.
شایان ذکر اســت؛ این جشن ها با برنامه ریزی شــورای فرهنگی ذوب آهن و توسط 

اعضای پایگاه های بسیج شهید تندگویان شرکت برگزار شد.

از  اســالمی  محمدحســین 
ذوب آهــن اصفهــان بــا نظر 
کارلوس کی روش، سرمربی تیم 
ملی فوتبال به اردوی تیم ملی 

دعوت شد.
بازیکن جوان ذوب آهن همراه با 
بازیکنانی دیگر از رده تیم های 
امید و جوانان شــامل امیرعلی 
صادقی )استقالل(، محمدامین 
حزباوی )فوالد(، سامان تورانیان )مس کرمان(، آریا برزگر )نفت مسجدسلیمان(، سینا 
عبداللهی )نفت مسجدسلیمان(، احمد شریعت زاده )صنعت نفت آبادان(، محمدمهدی 
احمدی )پرسپولیس(، علیرضا باویه )فوالد( و مهدی هاشم نژاد )تراکتور( به اردو دعوت 
شده اند. این بازیکن با حضور در کمپ تیم های ملی در کنار دیگر بازیکنان دعوت شده 
قرار می گیرد، اردویی که بیشتر برای کسب تجربه بازیکنان و تکمیل اردوی بزرگساالن 

در راستای انجام درست تمرینات در نظر گرفته شده است.
تیم ملی فوتبال ایران در نخســتین دیدار خود در چارچوب رقابت های جام جهانی 

۲۰۲۲ قطر ۳۰ آبان برابر انگلیس قرار خواهد گرفت.

 )Predetermined Maintenance( 3-  نت پیشگیرانه زمانی
     روش نت پیشگیرانه زمانی )از 
پیش تعیین شده(، به اختصار 
PM نامیده می شود که در دهه 
۱۹۵۰ و برای پیشگیری از وقوع 
خرابی های ناگهانی ارائه شد. در 
این روش باید قطعات مختلف 
یک ماشــین در بــازه زمانی از 
پیش تعیین شده تعمیر اساسی 
یا تعویض شوند. یک کمپرسور 
را در نظر بگیرید. بر اســاس این تکنیک می بایســت به طور مثال هر ۱۲ ماه یکبار 
کمپرسور کامال باز شده و قسمت های مختلف آن بازدید شوند، همچنین باید بعضی 

از قطعات آن تعویض یا تعمیر اساسی شوند و در نهایت، مجموعه را مجددا مونتاژ کرد.
  معایب نت پیشگیرانه زمانی 

این روش اگرچه باعث کاهش چشمگیر خرابی های ناگهانی می شود ولی معایبی نیز 
دارد. بعضی از معایب نت پیشگیرانه زمانی شامل موارد زیر می شوند.

موارد فراوانی اتفاق افتاده که دستگاه هایی که نیاز به تعمیر نداشته اند مورد تعمیر قرار 
گرفته اند به عنوان مثال در آماری که یکی از مراکز تعمیراتی کمپرسور ارائه داده ۶۰ 
درصد کمپرسورهایی که بر اساس این تکنیک صرفا در بازه زمانی مشخص برای تعمیر 
فرستاده شده اند هیچ مشکلی نداشته اند. در این روش، شرایط کارکرد ماشین مانند 

این که ماشین در چه آب و هوایی استفاده شده و... در نظر گرفته نمی شود.
۱- خود باز و بست مکانیزم ها ریسک خرابی آن ها را افزایش می دهد.

۲- در بسیاری از مواقع، قطعات جدید، کیفیت قطعات قدیمی را ندارند.
با توجه به این مشکالت، روش های بعدی ارائه و مورد استفاده قرار می گیرند.البته این 
بدین معنی نیست که این روش یا روش های قبلی منسوخ شده اند. مثال در صنایع و 
ماشین آالتی که خرابی ناگهانی قطعات آن ها تلفات یا خسارت های شدیدی به بار می 
آورد و تعویض قطعه مشکل خاصی به وجود نمی آورد، این روش مورد استفاده قرار می 

گیرد. به عنوان مثال برای تعویض روغن خودرو از این روش استفاده می شود و راننده 
می بایست در یک بازه زمانی یا کیلومتر مشخص اقدام به تعویض روغن خودرو نماید.

هر روشی کاربرد مخصوص به خود را دارد. شما به عنوان یک مهندس یا مدیر تعمیرات 
باید از تمام روش ها اطالعات کافی داشته باشید و درباره هر دستگاه روش نگهداری 

مناسب را به کار ببرید.
مدیریت برنامه ریزی و مهندسی صنایع

استفاده از مدیریت مشارکتی بهینه 
و جلب نظر کارکنان جهت همکاری 
و دخالت موثر در تصمیمات سازمان 
به زمــان نیاز دارد و چیزی بیشــتر 
از برگــزاری چند جلســه توجیهی 
مختصر، طــول می کشــد. در واقع 
مدیران و کارکنان می بایســت در 
مــورد افــکار گذشــته تجدید نظر 
نماینــد و اصول مدیریتــی نوین را 

فراگیرند.
در سازمان های موفق و پویا مدیریت 
مولفه کلیدی برای ایجاد و گسترش 

مدیریت مشارکتی بهینه محســوب می شود و مدیران با اســتفاده از روش های 
جدید، نقش مهمی را ایفا می کننــد و به عنوان یک انگیزاننــده در جهت ایجاد 

تغییرات با کارکنان تعامل و همکاری دارند.
هر ســازمانی همیشــه تحت فشــار های داخلی و خارجی قرار دارد. این فشارها 
ســازمان را ملزم می کند که  در برابــر تغییرات منعطف عمــل کند و تصمیمات 
دقیقی بگیرد. از لحاظ خارجی، سخت تر شدن و افزایش یافتن رقابت های جهانی 
که به طور باور نکردنی در حال تغییر سریع می باشند و سازمان برای حفظ منافع 
و موقعیت در عرصه رقابت و رسیدن به شرایط مطلوب می بایست از حیث کیفیت 
و تکنولوژی و دانش فنی منابع الزم را به کار گیرد و ملزم به عکس العمل ســریع 
می باشــد و از لحاظ داخلی نیز از آنجــا که کارکنان به علــت تقاضاهای جدید و 
تغییر قوانین و مقررات از طرف ســازمان ، مستاصل می شوند، حس سرخوردگی، 
یاس، خستگی و ناتوانی به آن ها دســت می دهد و کارکنان در خصوص تعهدات 
و مسئولیت هایشــان تردید می کنند، پس سازمان باید با تایید و قبول روش های 

جدید مدیریتی برای انجام کارها، آموزش ببیند و تجهیز شود.
مدیریت برنامه ریزی و مهندسی صنایع

بر بال لک لک ها

پیشنهادات

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

گرامی شان به شرح ذیل است:

تولدت مبارک

پیوندآسمانی
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.

چرا مدیریت مشارکتی بهینه؟

بر اساس قرعه کشی انجام شده برای مسابقات بسکتبال 
باشگاه های غرب آسیا، حریفان شهرداری گرگان و ذوب 

آهن اصفهان در این رقابت ها مشخص شدند.
فصل جدید رقابت های لیگ بسکتبال باشگاه های غرب 

آسیا پس از سه ساله وقفه برگزار خواهد شد.
۸ تیم از کشــورهای ایران، لبنان، فلســطین، سوریه 

برگزارکننده این دوره از مسابقات خواهند بود. شهرداری 
گرگان و ذوب آهن اصفهان هم دو نماینده ایران در لیگ 
باشگاهی بسکتبال غرب آسیا هســتند. این دو تیم به 
عنوان قهرمان و نایب قهرمان فصل گذشــته لیگ برتر 

کشور در این رقابت ها شرکت می کنند.
قرعه کشی لیگ باشگاهی غرب آســیا انجام شده و بر 
اساس آن حریفان نمایندگان کشورمان در این رقابت ها 

به این شرح مشخص شده اند:
گروه A: بیروت لبنان ، االتحاد سوریه، ارتودوکس رام ا... 

فلسطین، ذوب آهن اصفهان
گروه B: شــهرداری گرگان، الریاضی لبنــان، الکرامه 

سوریه، نفت سوریه
مسابقات بسکتبال لیگ غرب آسیا از ۲۸ آذرماه آغاز می 
شود. قرار اســت این رقابت ها به صورت رفت و برگشت 

برگزار شود.

همزمان با غرب آســیا، رقابت های لیگ منطقه جنوب 
خلیج فارس هم با حضور ۸ تیم برگزار می شــود. گروه 
بندی تیم های شرکت کننده در این منطقه به این شرح 

است:
گروه A: الهالل عربستان، شباب االهلی امارات، البشائر 

عمان و کاظما کویت
گروه B: منامه بحرین، السد قطر، الکویت کویت و النصر 

عربستان
پــس از دیدارهای رفت و برگشــت از هــر منطقه و 
راهیابی تیم ها به نیمه نهایی و فینــال و رده بندی، ۳ 
تیم برتر به دور بعد راه می یابند تــا با قهرمانان هند و 
قزاقستان )مجموع ۸ تیم( مرحله پایانی را برگزار کنند. 
در نهایت دو تیم راه یافته به فینال ســوپرلیگ غرب 
آسیا، سهمیه حضور در مسابقات قهرمانی باشگاه های 

آسیا را کسب می کنند.

با توجه به حوادث اخیر در کشور و ایجاد فضای غبارآلود 
توسط برخی رسانه ها، همایش بررسی نقش رسانه ها 
در تحوالت اجتماعی به همــت معاونت فضای مجازی 
و رسانه حوزه مقاومت بسیج شــهید تندگویان در تاالر 

تشریفات روابط عمومی برگزار گردید.
در این همایش که جمعی از بسیجیان 
شــرکت حضور داشــتند، حامد کمال 
از متخصصین فضای مجازی و رســانه 
ای کشور با تعریف رســانه، شیوه های 
تبلیغ و اقناع رســانه ای و تکنیک های 
آن، ســیر تاثیــر گــذاری محتواهای 
شــنیداری، دیــداری و نوشــتاری بر 
مخاطب و رویکردهای انواع رســانه ها 
در چگونگی اســتفاده از هر کدام از این 
تکنیک ها را بررسی و تبیین نمود. وی، 
ده سناریوی دشمنان در اتفاقات اخیر کشور با استفاده 
آن ها از رســانه را تشــریح و نقش فضای مجازی در 
اقناع مخاطب، دروغ پردازی، شایعه پراکنی، تحریک 

احساسات، فتنه انگیزی و ایجاد تشنج و اغتشاشات را 
مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. 

کمال، راهکارها و شیوه های شناخت محتواها و کسب 
مهارت ســواد رســانه ای را در این زمان بسیار حائز 
اهمیت دانست و افزود: آنچه دشمنان قسم خورده این 
مملکت در دستور کار دارند تجزیه ایران با ایجاد جنگ 
های ترکیبی، شناختی با استفاده از تسخیر اذهان در 
رسانه هاســت و وظایف آحاد مردم را شناخت هرچه 
بیشتر و بهتر فضای مجازی و تشخیص به موقع شرایط 
اســت. وی تکنیک های دروغ بزرگ، ارعاب و ترس، 
تحریک احساسات، بزرگ نمایی، سلبریتی ها، تطمیع 
و طنز از بارزترین شــیوه های اســتفاده این روزها در 
رســانه ها و فضای مجازی عنوان کرد. این جلسه آگاه 

سازی با پرسش و پاسخ حاضرین پایان یافت.

چهارمین دوره مسابقات بســکتبال ایمیدرو و شرکت 
های تابعه به میزبانی ذوب آهن اصفهان با حضور مهدی 
بهرامی معاون پشتیبانی و خدمات اجتماعی این شرکت، 
محسن آذر مهر رییس کارگروه ورزش ایمیدرو و شرکت 
های تابعه، عباس قنبری معاون اداری ایمیدرو، سرهنگ 
مهران مختاری فرمانده حوزه مقاومت بســیج شــهید 
تندگویــان ذوب آهن اصفهان و جمعی از مســئولین و 
شش تیم از شرکت های مختلف فوالدی و معدنی)ذوب 
آهن اصفهان، گل گهر ســیرجان، فــوالد مبارکه، مس 
سرچشمه، فوالد خوزستان و صنایع معدنی و فلزی خلیج 

فارس( در ورزشگاه فوالدشهر هشتم آبان ماه آغاز شد .
 معاون پشــتیبانی و خدمات اجتماعــی ذوب آهن در 
آیین گشایش این مسابقات، گفت: سرمایه گذاری برای 
ورزش کارکنان و ترویج این فرهنگ در بین خانواده ها 
یکی از مهمترین ارکان منابع انسانی است که باعث بهبود 

شرایط کاری و افزایش بهره وری خواهد شد.
وی افزود: پر کردن اوقات فراغت کارکنان با ورزش می تواند 

تاثیر به سزایی در نشاط و انگیزه کاری داشته باشد.
مهدی بهرامی برگزاری مســابقات ورزشــی را باعث 
بهبود روابط کارکنان و شرکت ها با یکدیگر دانست و 
گفت: با کنار گذاشتن غرور می توان رقابتی سالم را در 
این مسابقات شاهد بود که افزایش همدلی و رفاقت را 

به دنبال دارد . 
محسن آذرمهر رییس کارگروه ورزش ایمیدرو 
با اشــاره به میزبانی ذوب آهــن اصفهان در 
مسابقات بســکتبال ایمیدرو گفت: تدارکات 
این مسابقات بسیار سخت و نفسگیر است و از 
تمامی کارکنان شرکت قدردانی می کنم که به 

خوبی از سایر تیم های مهمان نوازی کردند . 
وی یاد آور شــد: هدف اصلی این مســابقات 
ایجــاد همدلی و همبســتگی بیشــتر بین 
کارکنان صنایع فوالدی و معدنی می باشد و 
ایجاد انسجام بین کارکنان شرکت های تابعه 

ایمیدرو است . محســن آذر مهر گفت: این مسابقات در 
هفت رشته فوتســال، والیبال، تنیس، شــنا، آمادگی 

جسمانی، دارت و دو و میدانی برگزار می گردد.
 شهداد مرتجی سرپرست ورزش همگانی شرکت گفت: 
امید است که با برگزاری این مســابقات، همبستگی و 
همدلی بین کارکنان شرکت های تابعه ایمیدرو بیشتر 

شود و هدف اصلی رقابت سالم و دوستی باشد . 
سرپرست ورزش همگانی شــرکت از برنامه ریزی برای 
اجرای ورزش صبحگاهی یک بار در هفته برای کارکنان 
و همچنیــن راه اندازی اتوماســیون ورزش با همکاری 
مدیریت امور اداری و IT برای بهره برداری بیشتر از اماکن 

ورزشی و بهبود شــرایط کالس های آموزشی فرزندان 
کارکنان و تنوع بیشتر رشته های ورزشی تا سال آینده 

خبر داد.
 در بازی فینال این مســابقات دو تیم گل گهر سیرجان 
و مس سرچشمه به مصاف هم رفتند که در پایان بازی 
تیم گل گهر با نتیجه ۶۰- ۵۱ به پیروزی رسید و قهرمان 
این دوره از مسابقات شد، مس سرچشمه نیز به مقام نایب 
قهرمانی دست یافت. دیدار رده بندی را تیم های فوالد 
مبارکه ســپاهان و صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس 
برگزار کردند که در پایان این بازی فوالد مبارکه سپاهان 
با نتیجه ۶۸- ۴۳ از سد حریف گذشت و به مقام سومی 

این مسابقات دست یافت.

همدلی و همبستگی کارکنان هدف اصلی مسابقات ایمیدرو است

پس از پایان بازی های هفته یازدهم و تعطیلی لیگ برتر، 
تمرینات تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان به مدت دو هفته 
متوقف شد. لیگ برتر فوتبال ایران پس از انجام بازی های 
هفته یازدهم، به دلیل اردوی تیم ملی فوتبال کشورمان 
و ســپس تورنمنت جذاب و مهــم جام جهانی ۲۰۲۲ 
قطر، برای حدود دو ماه تعطیل می شــود و باشگاه های 
لیگ برتری باید به اندازه یک نیم فصل منتظر شروع مجدد 

لیگ بمانند.
گاندوها نیز در پایان هفته یازدهم، با کسب دو پیروزی، 
هفت تساوی و دو شکست و البته کســب ۱۳ امتیاز در 

جایگاه نهم جدول ایســتادند و با روحیه ای مضاعف به 
تعطیالت رفتنــد. از همین رو و با توقــف طوالنی مدت 
لیگ برتر، تمرینات تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان به مدت 
دو هفته تعطیل شــد تا بازیکنان این تیم اســتراحتی 
۱۴ روزه داشته باشــند و بعد از آن، سبزپوشان اصفهانی 
تمرینات بدنسازی را برای مدت دو هفته آغاز خواهند کرد. 
شاگردان تارتار یک ماه دیگر نیز پس از پشت سر گذاشتن 
تعطیالت و تمرینات بدنسازی، بازی های تدارکاتی را در 
دستور کار قرار خواهند داد تا در زمان آغاز مجدد لیگ برتر، 

با آمادگی کامل مقابل حریفان ظاهر شوند.

آنفوالنزا و ســرماخوردگی چه تفاوت هایی 
دارند؟  

عالئم ســرما خوردگی عبارت اســت از عطسه، سرفه، 
گرفتگی بینی، خستگی، سردرد و تب که معموالً ظرف 
چند روز با استراحت و مصرف آنتی بیوتیک های ضعیف 
درمان می شــود و فرد می تواند به کارهــای روزانه خود 

رسیدگی کند.
اما آنفوالنزا در اثر ورود ویروس بــه بدن رخ می دهد و 
عالئم بیماری در آن بســیار شدیدتر از سرما خوردگی 
است، معموالً فرد مبتال به آنفوالنزا با مشکل تنفسی به 

دلیل التهاب ریه مواجه می شود.
آنفوالنزا در کودکان:

 تب ناگهانی ۳۸/۳  درجه سیلسیوس یا باالتر
 خســتگی، بی حالی به همراه نشــانه هایی همچون 

سرفه های خشک و بینی گرفته
از دیگر نشانه های آنفوالنزا می توان به زودرنج شدن، 
بی میلی و کم اشــتهایی، گلودرد و ورم گلو اشاره کرد. 
آنفوالنزا همچنین باعث ایجاد درد در ناحیه شــکم و 

اسهال و استفراغ می شود.
چگونه به آنفوالنزا مبتال می شویم؟

  فرد مبتال به آنفوالنزا، از یــک روز پیش از بروز عالئم 
بیماری و ۵ تا ۷ روز پس از آن ناقل بیماری است و آن را 

منتقل می کند.
از آنجا که ویروس آنفوالنزا به سرعت تکثیر می شود، این 

بیماری می تواند به راحتــی در محل های پرجمعیت، 
مدرسه، مراکز نگهداری کودکان، زمین های بازی و حتی 
خانواده پخش شود. بیشتر مواقع، حتی افرادی که تصور 
می شود مبتال نشــده اند نیز پس از یک تا ۴ روز عالئم 
بیماری را نشان می دهند. البته از آنجا که مقاومت افراد 
در مقابل ویروس آنفوالنزا متفاوت است، شاید فردی به 
آن مبتال باشد و خودش خبر نداشته باشد یا نشانه های 
خفیفی داشته باشند که تصور شود سرماخوردگی است 
و به راحتی این ویروس را به بقیه افراد منتقل کند. پس در 
صورت داشتن هر گونه عالئم بیماری از ماسک استفاده 

کنید تا به قطع زنجیره انتقال کمک کند.
بهترین درمان آنفوالنزا، استراحت و نوشیدن مایعات 
است. خوردن سوپ یا آبگوشت نیز بسیار کمک کننده 

است و باعث از بین رفتن گرفتگی ها می شود.
اگر متوجه شدید فرزند شما راحت نیست و درد دارد، 
با دکتر او مشورت کنید و در صورت تایید، از داروهای 
مسکن همچون اســتامینوفن کودکان استفاده کنید. 
هیچ گاه بدون مشورت دکتر به فرزندان خود آسپرین 
ندهید زیرا ممکن است منجر به بیماری و سندروم های 
خطرناك در کودکان بشود. البته این مساله بسیار نادر 

است اما احتیاط شرط عقل است.
چه زمانــی باید فرزند خــود را پیش دکتر 

ببریم؟
  اگر کودك شما ۳۸ تا باالی ۳۹.۴ درجه سیلسیوس 

و یا بیشتر از سه روز تب دارد.
  سرفه هایی که پس از یک هفته هنوز خوب نشده اند.

 داشتن نشانه های آنفوالنزا در صورت داشتن بیماری 
های مزمن همچون ســرطان، کم خونی داسی شکل، 

دیابت یا ناراحتی های قلب، ریه یا کلیه
  داشتن نشــانه های آنفوالنزا و آرتروت روماتیسمی 
یا کاواساکی که هر دو با آســپرین درمانی برای مدت 

طوالی بر طرف می شوند.
  گوش درد داشتن

  خس خس کردن گلو یا سخت نفس کشیدن
  دوباره مریض شــدن بالفاصله پس از خوب شدن و 

درمان آنفوالنزا
  کم آب شدن بدن

 واکسیناسیون:
  افرادی که دارای بیماری زمینــه ای قلبی، کلیوی، 
دیابت و یا سرطان ها هســتند حتما هر ساله واکسن 
دریافت کنند و در صورت بیمار شدن سریع به پزشک 

مراجعه کنند.
  بهترین زمان تزریق واکســن اواخر تابستان و اوایل 

پاییز است. 
  برای عملکرد واکســن در بدن حدود دو هفته زمان 
الزم اســت و حدود۶۰ تا ۷۵ درصد از ابتال به بیماری 

پیشگیری می شود.
مدیریت بهداشت و محیط زیست

گاندوها به تعطیالت 2 هفته ای رفتند

آنفوالنزا و مراقبت های بهداشتی

حریفان نمایندگان ایران در لیگ بسکتبال غرب آسیا مشخص شدند

در همایش بررسی نقش رسانه ها در تحوالت اجتماعی عنوان شد:
هدف دشمن تجزیه ایران با استفاده از تسخیر اذهان در رسانه هاست

تاریخ تولدنام فرزند محل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1401/07/13رایاناموال و انبارمحمد شیخی

1401/07/17فاطمهاموال و انبارعلی اصغر رحیمی

1401/07/10سامانكک سازیصالح داوری

1401/07/27حسینكوره بلندمحمد براتی

1401/07/12ایداآگلومراسیونسلیمان بهرامی

1401/07/23امیر علیآبرسانیابراهیم شریفیان

1401/07/01عمادآبرسانیمحمد زمانی

1401/07/26دلنازراه آهنمحمد جواد سورانی

1401/06/06الواحوزه مدیر عاملرسول انصاریان

1401/07/20مهرساكوره بلندمسعود علی محمد خرزوقی

1401/07/23آنیلكک سازیایمان رحیمی

1401/06/31آتریناآگلومراسیونمجید كرار

1401/07/20آتوسانورداسماعیل مرادی

1401/07/20آوانوردمحمود امینی

1401/07/22ایلیانوردمیالد زمانی

1401/07/20رهامكک سازیداریوش رفیع زاده

1401/07/14نورانوردمحمد رجبی

1401/07/27فاطمه زهرانوردمحمد شیخی

1401/06/29رهامنوردمجید اسماعیلی

1401/06/31محمد مهدیتحقیق و توسعهحسین جعفری

1401/06/16سبحاناتوماسیونعلی جمشیدیان

1401/06/28مهراداتوماسیونمحمد علی وكیلی

1401/06/31پارسااتوماسیونعلیرضا محمدی

1401/06/31فرهاناتوماسیونحبیب اله سلیمیان

1401/07/05پوریااتوماسیونقاسمعلی ربیعی

1401/06/24رهااتوماسیونعلی منتظری

1401/07/15ستایشاتوماسیونمهدی رضامند

1401/07/15علیرضااتوماسیونمهدی رضامند

1401/07/27رادمهراتوماسیونمحسن صادقی

1401/07/19نویدنوردمیالد عمید

تاریخ ازدواجمحل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1401/07/12نوردحامد محمودی

1401/07/15آگلومراسیونمهدی قاسمی

تسلیت

همکاران گرامی آقایان:
محمد رضا کامران فر، رحمان حسینی، عبدا...

عبدالوند، موسی کیانی، غالمرضا کیانی، سهراب زینان

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


