
اولین محموله سنگ آهن معدن ققنوس 
وارد ذوب آهن شد

همزمان با دهه مبارک فجر

حضور حماسی تالشگران ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهان سرآمد »ساخت داخل« قطعات و تجهیزات صنعت فوالد
در راهپیمایی یوم ا... 22 بهمن 

بازسازی لکوموتیو شرکت توسط تالشگران 
مدیریت راه آهن و ترابری

لکوموتیو TGM4-2756 روسی شرکت توسط کارکنان متخصص و تالشگر مدیریت 
راه آهن و ترابری ذوب آهن اصفهان با موفقیت بازسازی شد و در مدار تولید قرار گرفت.

رهبر معظم انقالب)مدظله العالی(:
وظیفه خود را در رابطه با نماز 

جوانان بشناسید

حضرت آیت ا... خامنه ای در پیامی به بیست و نهمین 
اجالس سراسری نماز، تأکید کردند: پیوندهای حیاتی 
در یک جامعه  خوشبخت و خوش فرجام به برکت 
اقامه  نماز استحکام می یابد. در بخشی از پیام معظم 

له آمده است؛
یاد خدا که نماز مظهر کامل آن است، دل و جان 
را آزاد و جامعه را آباد می سازد. پیوندهای حیاتی 
در یک جامعه  خوشبخت و خوش فرجام، همچون 
دوستی و گذشت و مهربانی و همدلی و همدردی و 
یاری رسانی و خیرخواهی و امثال آن به برکت رواج و 
اقامه  نماز، استحکام می یابد. صف های نماز جماعت، 
صفوف به هم پیوسته  فعالیت های اجتماعی را پدید 
آورد. کانون گرم و پرشور مساجد، کانون های  می 
همکاری در عرصه اجتماعی را رونق می بخشد. نماز، 
آنگاه که با احساس حضور خداوند، گزارده شود به 
همه  عرصه های زندگی نورافشانی می کند و دنیا و 

آخرت فرد و جامعه را آباد می سازد.
نمازگزار -هر که و هر جا- به اندازه ظرفیت خود از نماز 
بهره می برد، ولی در این میان، جوانان و نوجوانان از 
همه جلوترند؛ بهره آنان از نمازی که با توجه و خشوع 
خوانده شود بسی بیشتر است. دل جوان و نوجوان 
آمادگی افزونتری دارد برای رسیدن به »فالح« که 

اذان نماز، شتاب گرفتن به آن را سفارش می کند.
و  اندرزگویان  استادان،  و  معلمان  مادران،  و  پدران 
راهنمایان، این حقیقت را در رابطه میان نماز و جوان، 
به یاد داشته باشند و وظیفه ای را که بر دوش آنهاست 

بشناسند.
مدارس، دانشگاه ها، به طور ویژه دانشگاه فرهنگیان، 
صداو سیما و دیگر دستگاه های فرهنگ ساز، در شمار 

مخاطبان اصلی »اقیموا الصالة« جای می گیرند.

مهدی کوهی در چهارمین روز کاری حضور در 
ذوب آهن اصفهان به عنوان مدیرعامل این مجتمع 
عظیم صنعتی به همراه مهرداد توالییان عضو هیات 
مدیره و معاون بهره برداری و تنی چند از معاونین 
با  ماه  بهمن  هفدهم  شرکت،دوشنبه  مدیران  و 
حضور در کارگاههای 46)ریخته گری(، 47)اسکلت 
از  حرارتی(  عملیات  و  کاری  و 48)ماشین  فلزی( 
زیر مجموعه های مدیریت برنامه ریزی و نظارت بر 
نگهداری و تعمیرات کارخانه با توانمندیهای تالشگران 
این کارگاه ها و ساخت قطعات و تجهیزات از نزدیک 
خصوص  در  جلسه ای  طی  همچنین  و  شد  آشنا 
رویکردهای شرکت و نیز اهمیت ساخت قطعات و 

تجهیزات توضیحاتی ارائه نمود. 
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت: این مجتمع 
بزرگ صنعتی، بنیانگذار تولید فوالد در ایران و اشاعه 
دهنده فرهنگ صنعت فوالد در کشورمان محسوب 
می شود. برنامه ریزی برای رشد و پیشرفت ذوب آهن 
اصفهان تا رسیدن به قله های شکوفایی و پیشرفت 
آن، وظیفه تک تک ماست. طبیعتاً در این مسیر 
چالش هایی وجود دارد اما ایمان دارم سرمایه انسانی 

توانمند ذوب آهن ، هر چالش و مانعی را با همدلی و 
هم افزایی از میان بر می دارد تا دستاوردهایی ماندگار 

ایجاد شود. 
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان ادامه داد: تامین مالی 
فروش  و  هوشمندانه  موقع،تولید  به  مناسب،خرید 
را  صنعتی  واحد  یک  موفق  تولید  زنجیره  مدبرانه 
توانمند  انسانی  سرمایه  البته  و  می دهند  تشکیل 
است که اجزای این زنجیره را طی فرایندی هدفمند 
و با کمترین ضایعات تولیدی به ارزش آفرینی می 
رساند و ذوب آهن اصفهان نیز در دوره فعلی، چنین 
رویکردی را با همکاری کلیه بخش ها روزانه رصد می 
کند تا رشد و توسعه مجموعه در ابعاد گوناگون و در 
مقیاسی بزرگتر، اعتالی ایران عزیزمان در عرصه های 

ملی و بین المللی ماندگار شود. 
وی گفت: ساخت مجموعه ای از قطعات و تجهیزات 
در کارگاه های ساخت ذوب آهن اصفهان باعث افتخار 
صنعت فوالد و از مصادیق مدیریت جهادی و دانش 

بنیان است. 
مهدی کوهی با بیان اینکه ذوب آهن اصفهان یک 
افتخار ملی است و باید ملی اداره شود،  خاطر نشان 

عنوان  آن تحت  از  امروزه  : دستاوردهایی که  کرد 
دانش بنیان یاد می شود در شرکت ذوب آهن اجرایی 
شده و خودکفایی را در بخش های مورد نیاز تامین 
کرده و عالوه بر رفع نیاز داخل برای شرکت های 
خارج از ذوب آهن و صنعت سیمان نیز ساخت داخل 

انجام می شود.  
وی اظهار کرد : تولید محصوالت ارزش افزا و تامین 
رویکرد  عنوان یک  به  داخلی  مبادی  از  اولیه  مواد 
مستمر در برنامه کاری شرکت قرار دارد تا از این 
مسیر ارزش آفرینی و کاهش قیمت تمام شده بیشتر 
برای ذوب آهن به ثبت برسد و لذا جهت تحقق یافتن 

این مهم از هیچ تالشی فرو گذار نخواهیم کرد. 
ساخت   : گفت  اصفهان  آهن  ذوب  مدیرعامل 
یوتیلیتی مورد نیاز ذوب آهن با احداث نیروگاه آغاز و 
در زمینه تامین آب هم اقدامات الزم در بخش های 

مختلف انجام خواهد شد. 
این مقام مسئول گفت : رهبر معظم انقالب همواره 
از ساخت داخل حمایت ویژه ای دارند و در ذوب آهن 
اصفهان نیز این رویکرد از سالیان پیش دنبال شده و 
می شود که تولید ریل ملی صرفاً یکی از دستاوردهای 
درخشان بلند همتان این مجموعه محسوب می شود 

که در کارنامه ذوب آهن  جاودانه شد. 
مهرداد توالییان عضو هیات مدیره شرکت و معاون 
بهره برداری نیز گفت : تالشگران کارگاههای ساخت 
کارخانه با فعالیت شبانه روزی خود همواره نشان 
دادند غیرممکنی برای آنها وجود ندارد و با تکیه بر 
دانش و تجربه خویش، قطعات و تجهیزات ذوب آهن 

و صنایع مختلف کشور را تامین می کنند. 
وی افزود : در ثبت رکوردهای مختلف کارخانه، 
ساخت قطعات و تجهیزات استاندارد نقش اساسی 
دارد و در این زمینه خوشبختانه با مشکلی مواجه 
نیستیم و نهاده های فنی مورد نیاز این بخش نیز با 

همکاری مجموعه های مرتبط تامین می شود. 
محمدرضا یزدان پناه مدیر برنامه ریزی و نظارت بر 
نگهداری و تعمیرات ذوب آهن اصفهان نیز گزارش 
کاملی از دستاوردهای این مدیریت در زمینه ساخت 
قطعات و تجهیزات متنوع برای کارخانه و سایر صنایع 
کشور ارائه نمود که مورد توجه حاضرین قرار گرفت.

راهپیمایی حماسی یوم ا... 22 بهمن ماه، مقارن با چهل و 
چهارمین سالروز پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران 
همزمان با سراسر کشور، در میدان امام خمینی )ره( اصفهان 
و میدان انقالب زرین شهر با حضور پرشور مردم والیتمدار و 

شریف این شهرها برگزار شد . 
کارکنان بخش های مختلف ذوب آهن اصفهان به عنوان 
اولین تولید کننده فوالد در ایران نیز با حضور حماسی خود 
در این راهپیمایی، یکبار دیگر با آرمان های بنیانگذار کبیر 
انقالب اسالمی ایران حضرت امام خمینی )ره(، نظام مقدس 
جمهوری اسالمی و شهدای عزیز این مرز و بوم تجدید میثاق 
کردند. پوالدمردان ذوب آهنی با پوشش کارگری که همواره 
آن را به عنوان لباس مقدس رزم در جبهه تولید و خودکفایی 
قلمداد می کنند با سر دادن شعارهای مختلف، انزجار خود را 
از استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا، صهیونیسم جهانی و 
محکومیت جنایات آن ها جلوه گر شدند و آمادگی خود را برای 
نقش آفرینی در استقالل، توسعه و شکوفایی بیش از پیش ایران 

عزیزمان اعالم نمودند. 
گفتنی است روابط عمومی شرکت و باشگاه فرهنگی ورزشی 
ذوب آهن اصفهان همچون سال های گذشته با برپایی غرفه 
ای در میدان امام خمینی )ره( مقابل مسجد شیخ لطف اله، 
محصوالت فرهنگی خود را پیرامون جشن انقالب اسالمی به 

حاضرین در این یوم ا... بزرگ ارائه نمودند.
شایان ذکر است تنی چند از مسئولین شرکت و پیشگامان 
ذوب آهن اصفهان با حضور در غرفه این شرکت در گفتگو با 
خبرنگار ما از خاطرات روزهای انقالب و نقش بی بدیل این 

شناسنامه صنعت ایران در پیروزی انقالب اسالمی گفتند.
مراسم نورافشانی در ذوب آهن اصفهان 

همچنین در شب 22 بهمن سالروز پیروزی انقالب اسالمی 
در ذوب آهن اصفهان مراسم نورافشانی با اجرای سرودهای 
انقالبی برگزار شد. این مراسم از جمله برنامه های شورای 
استقبال  مورد  بود که که  فرهنگی شرکت در دهه فجر 

تالشگران ذوب آهن قرار گرفت.
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همکاران گرامی؛
بازتاب دستاوردها و موفقیت های خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان و معرفی افراد موفق این خانواده بزرگ، از وظایف ذاتی روابط عمومی شرکت می باشد. تقاضا می شود، 
همکاران و هر یک از اعضای خانواده آن ها که در سطح ملی یا بین المللی حایز رتبه و موفقیت هایی شده اند مستندات خود را جهت مصاحبه و درج در هفته نامه آتشکار به 
سرپرستی ارتباطات رسانه ای و نشریات این مدیریت ارسال نمایند. موفقیت های قابل درج در نشریه بدین شرح است: رتبه های برتر کنکور سراسری، برندگان مدال های 
المپیادهای علمی، قهرمانی در مسابقات ورزشی حداقل سطح شهرستان، مسابقات علمی و فرهنگی حداقل سطح شهرستان، پذیرش در مدارس تیزهوشان و موفقیت در 

آزمون های مهم علمی، صنفی و .... و پذیرش مقاله در سمپوزیوم های علمی معتبر .

یک شنبه 23 بهمن ماه I      1401    21 رجب I      1444    12 فوریه I     2023     شماره 1363

همکاری مشترک ذوب آهن 
اصفهان و ماشین سازی اراک

توجه به  بهداشت حرفه ای؛ 
عامل افزایش بازدهی و بهره وری

نیروی انسانی متخصص و 
متعهد؛ نقطه قوت اصلی 

ذوب آهن اصفهان

کسب مقام دوم مسابقات 
ملی مهارت توسط کارگران 

ماهر ذوب آهن اصفهان

کوهگشت خانوادگی
ذوب آهن اصفهان

گوناگون

گزارش

گزارش

رویداد

رویداد

برنامه ریزی برای 
رشد و پیشرفت 

ذوب آهن اصفهان تا 
رسیدن به قله های 

شکوفایی و پیشرفت 
آن، وظیفه تک تک 

ماست. طبیعتاً در این 
مسیر چالش هایی 
وجود دارد اما ایمان 
دارم سرمایه انسانی 
توانمند ذوب آهن ، 
هر چالش و مانعی را 

با همدلی و هم افزایی 
از میان بر می دارد تا 
دستاوردهایی ماندگار 

ایجاد شود. 



1- برای ارزاق شش ماهه دوم و ماه مبارک رمضان چه تمهیداتی اتخاذ 
گردیده است ؟

مدیریت خدمات و امور رفاهی: با مساعدت مدیریت عالی شرکت جهت باال 
بردن معیشت کارکنان هماهنگی الزم جهت ارزاق شش ماهه دوم سال و ماه 

مبارک انجام شده که نحوه و زمان آن اطالع رسانی می گردد.
2- آیا معوقه کمک هزینه مسکن کارکنان پرداخت می گردد؟

مدیریت امور اداری: با توجه به ابالغ افزایش کمک هزینه مسکن در شش ماهه 
اول سال معوقه آن در دست اقدام و پرداخت  می باشد. 

3- آیا حق فنی اخذ شده توسط داروخانه برعهده کارکنان می باشد؟
مدیریت خدمات مالی و بیمه: حق فنی و هزینه های دارویی مرتبط با حادثه 
ناشی از کار و فرانشیز دارویی خاص و صعب العالج برعهده بیمه دانا می باشد. 
4- کلینیک های دندانپزشکی طرف قرارداد بیمه تکمیل درمان دانا 

در فوالدشهر را اطالع رسانی نمایید؟
مدیریت خدمات مالی و بیمه: کلینیک های پارس واقع در بلوار ولیعصر شرقی 
جنب مجتمع تجاری کوثر و کلینیک شهید مطهری در بیمارستان آماده ارائه 

خدمات به کارکنان می باشد .
***تعدادی از همکاران نیز انجام موارد را خواستار زیر شده اند.

▪ تسریع در انعقاد قراردادها برای جلوگیری از وقفه درکارها 
▪ برنامه ریزی جهت ترمیم و رفع مشکالت رختکن فوالدسازی 

▪ قدردانی از کارکنان مدیریت خدمات و امور رفاهی در ساماندهی مسیر و 
اتوبوس ها در ایام زمستان.

قانونی، ۱4 دی ماه این معدن به ذوب آهن تحویل 
داده شد و امروز اولین محموله سنگ آهن ققنوس 
به این شرکت رسید که تقارن آن با میالد با سعادت 
بخش  نوید  فجر،  مبارک  دهه  و  )ع(  علی  حضرت 
صنعتی  عظیم  مجتمع  این  برای  خوب  روزهای 

خواهد بود.
شده  انجام  مطالعات  افزود:  صالحی  محمدجعفر 
در معدن ققنوس یک، نشان دهنده ذخیره خوب 
برافراشته شدن  و  این معدن است  و چشمگیر در 
پرچم ذوب آهن اصفهان در آنجا، دستاورد بزرگی در 

راستای تولید پایدار این شرکت است.
وی به در اختیار داشتن معدن حنار و معادن زغال 
سنگ اشاره کرد و گفت: دو سال پیش معادن زغال 
سنگ سوادکوه به تولید پایدار رسیدند که فرصت 
این  در  و  نشد  مهیا  آن  اندرکاران  دست  از  تقدیر 

فرصت از همه این عزیزان قدردانی می کنم .

مختلف کشــــور، دســتاوردهای بزرگــی حاصــل 
کننــد.

ریزی  برنامه  و  مدیریت  است سازمان   شایان ذکر 
استان اصفهان به لحاظ مساعدت و تالش ذوب آهن 
اصفهان در موضوع مسئولیت اجتماعی و برگزاری 
بیست و پنجمین جشنواره شهید رجایی لوح تقدیری 
به مهدی کوهی مدیرعامل این شرکت اهدا کرد. در 
این جشنواره ۱0 نفر از کارکنان ذوب آهن اصفهان با 

دریافت لوح مورد تقدیر قرار گرفتند .

شود.
وی گفت: بر اساس آمار سازمان کار و بهداشت جهانی 
بیشترین خسارات انسانی و مرگ و میر  نیروهای کار 
در جهان قبل از این که به ایمنی مرتبط باشد به 
دالیل بهداشتی مرتبط است. بنابراین توجه به مسایل 
بهداشت حرفه ای، موجب افزایش بازدهی و بهره وری 

می شود. 
بهداشت  مهندسی  فنی  گروه  مدیر  مشایخ  مجید 
حرفه ای استان اصفهان گفت: به روز رسانی اطالعات 
همکاران بهداشت حرفه ای در سطح استان امری 
الزم بود و باید از ذوب آهن اصفهان برای میزبانی و 

همکاری در برگزاری این کارگاه تشکر کنم. 
وی افزود: برنامه ها و اقدامات  زیر ساختی  ذوب آهن 
اصفهان در زمینه  ارتقاء بهداشت حرفه ای،  ارزیابی 
و اندازه گیری ریسک ها و کنترل جنبه های زیست 
محیطی دقیق و برنامه ریزی شده است و این شرکت 
در راستای سالم سازی و تندرستی کارکنان و خانواده 

آن ها گام های بلندی برداشته است. 

سیف اله سالمی، تکنسین تعمیرات نیز گفت: با توجه 
به این که تکنولوژی و دانش تولید این نوع لکوموتیو در 
دهه 70  میالدی بوده و نقص های فراوان در حفاظت 
از موتور و کارکرد تجهیزات جانبی آن وجود داشت 
موفق شدیم با انجام برنامه ریزی دقیق و با کمترین 

توقفات آن را راه اندازی کنیم. 
مهدی ملکی تکنسین برق ناوگان نیز گفت: برخی از 
مدارات هشدار دهنده و توقف دهنده لکوموتیو را  قبل 
از بروز هر گونه خرابی منجر به توقف کامل لکوموتیو ، 
نصب کردیم و با این کار عمر لکوموتیو  و کارکرد آن را 
به شدت افزایش دادیم که این امر به صورت مستقیم و 
غیر مستقیم باعث صرفه جویی های زیادی شده است.

اصغر شیری تکنسین تعمیرات ناوگان نیز گفت: این 
واحد موفق شد با استفاده از امکانات محدود و علی 
رغم چالش های فراوان و با استفاده از توان و دانش 
کارکنان خود این لکوموتیو را بازسازی نموده و در مدار 

بهره برداری قرار دهد.

رقم می زند .
معاون خرید ذوب آهن اصفهان نیز در این آیین، در 
آرزوی  تحقق  را  یک  ققنوس  معدن  اختیارگرفتن 
ذوب آهنی ها دانست و گفت: پس از طی مراحل 

جهت  در  افزایی،  هم  و  همکاری  با  بود  خواهند 
حوزه های  نیاز  مورد  صنعتی  تجهیزات  ساخت 

جهان پرداخت و یادآور شد: پیروزی انقالب اسالمی 
و موفقیت های کشور در سال های گذشته  ایران 
مربوط به نهادهای زیر بنایی کشور و تعهد و اخالق 

مداری مردم بوده است.
در  رجایی  فرهنگی شهید  تشریح جشنواره  با  وی 
سطح کشور، ذوب آهن اصفهان و کارکنان آن را جزء 
پیشروان و چهره های درخشان این جشنواره معرفی 

کرد. 
در این جشن با اجرای برنامه های متعدد فرهنگی 
هنری از ۱5 همکار ممتاز ذوب آهنی که در جشنواره 
شهید رجایی و مسابقات کشوری مهارت کارگران 
صاحب رتبه شده بودند تقدیر به عمل آمد. همچنین 
لوح مربوط به مقام دوم ذوب آهن اصفهان در بخش 
تیمی این مسابقات که از سوی وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی به ذوب آهن اصفهان اهداء شده بود، 
از سوی مهرداد توالئیان معاون بهره برداری به مهدی 
کوهی مدیرعامل شرکت تقدیم شد که وی نیز آن را 
به موزه شرکت اهداء کرد تا برای همیشه در بخش 

افتخارات ذوب آهن باقی بماند.

دانشگاه ها و مراکز پژوهشی استان در سطح شرکت و 
در میان خانواده های ذوب آهنی اجرا کردیم و  برنامه 
های دیگری هم طراحی شده است که به زودی اجرا 
می شود.   وی گفت: این کارگاه به منظور ارتقاء آگاهی 
های بهداشت حرفه ای و محیط زیستی کارشناسان 
کارشناسان  تمامی  و  کارخانه  ای  حرفه  بهداشت 

بهداشت حرفه ای  استان اصفهان برگزار شد.
مهدی جهانگیری، نویسنده چندین کتاب تخصصی 
در زمینه بهداشت حرفه ای و از اساتید دانشگاه علوم 
پزشکی شیراز به تشریح مباحث تخصصی و جدید 
مرتبط با ارزیابی جامع ریسک  بهداشت حرفه ای  
و دالیل  و نتایج آن  در شرایط عادی و اضطراری 
پرداخت و گفت: در این کارگاه دو روزه مباحث علمی 
و تجربی جدید، با طرح سواالت و آزمون های  الزم و 
معرفی نرم افزارهای موجود ارایه می گردد تا دانش و 
آگاهی کارشناسان بهداشت حرفه ای به روز و تقویت 
شود.  جهانگیری افزود: در این کارگاه آموزشی، آخرین 
تکنیک های ارزیابی ریسک های بهداشتی ارایه می 

زدن میل لنگ و همچنین عدم تامین قطعات یدکی از 
ناوگان حرکت خارج شد. بنا به نیاز شدید و محدودیت 
در تعداد لکوموتیوها، مدیریت راه آهن و ترابری تصمیم 
گرفت علی رغم کمبود قطعات با همکاری مدیریت 
خرید و سفارشات قطعات مورد نیاز تامین و لکوموتیو 
را بازسازی کند، گراف اجرایی تهیه شد و با همت و 
همکاری کارشناسان، تکنسین ها و تعمیرکاران واحد 
تعمیرات ناوگان، دفتر فنی و تدارکات مدیریت، پس 
از پیاده سازی و دمونتاژ موتور، بلوکه و میلنگ ، مونتاژ 
موتور لکوموتیو آغاز شد. پس از مونتاژ و اورهال کامل 
موتور و نصب آن، دوره تست نیز با موفقیت سپری 

شدو لکوموتیو در چرخه سیر قرارگرفت.
وی افزود: با برنامه ریزی انجام شده امیدواریم بتوانیم 
تعدادی از لکوموتیوهای متوقف شده را تا پایان سال 
راه اندازی کنیم. این امر پروژه ای بسیار حیاتی برای 
تسهیل در امر حمل و نقل ریلی مدیریت راه آهن و  
ترابری مجموعه پشتیبانی از تولید کارخانه خواهد بود.

اولین محموله سنگ آهن معدن ققنوس یک ذوب آهن اصفهان ۱6 بهمن ماه همزمان با ایام اا... دهه مبارک 
فجر وارد این مجتمع عظیم صنعتی شد.

 مدیرعامل ذوب آهن اصفهان، در آیین تحویل محموله مذکور به انبار مواد خام این شرکت راه اندازی معدن 
ققنوس یک پس از واگذاری به ذوب آهن را یک گام اساسی برای تامین پایدار مواد اولیه این شرکت دانست 
و گفت: منطقه سنگان که معدن ققنوس در آن قرار دارد به دلیل وسعت باالی ذخایر سنگ آهن منبع 
بزرگی برای تامین مواد اولیه شرکت خواهد بود. مهدی کوهی افزود: حضور صنعت فوالد در مناطق معدنی  
منجر به اشتغال، امنیت، آموزش و توسعه  پایدار می شود که این موضوع در منطقه سنگان مشهود است 

و راه اندازی معدن ققنوس یک، موجب اشتغال دوباره کارگران این معدن و پیمانکاران بومی خواهد شد .
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان این دستاورد مهم را حاصل زحمات مدیران و هیات مدیره سابق و فعلی دانست 
و افزود: تالشگران ذوب آهن دوباره نشان دادند که در شرایط تحریم و دیگر مشکالت اهداف شرکت را محقق 

می کنند و با نگاه اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان، هیچ مشکلی مانع پیشرفت این شرکت نخواهد شد.
 ایرج رخصتی نائب رئیس هیات مدیره ذوب آهن نیز در این آیین گفت: واگذاری معدن ققنوس یک به 
ذوب آهن،  گامی در جهت بهبود شرایط زنجیره صنعت فوالد است چرا که این معدن به تولیدکننده ای 
واگذارشده که اهلیت الزم را دارد و از نیم قرن تجربه معدن داری برخوردار است. وی افزود: فعالیت های 
خوبی برای تامین پایدار مواد اولیه ذوب آهن در حال انجام است که از جمله می توان به دریافت مجوز 
خردایش 2 میلیون تنی سنگ آهن اشاره کرد و این فعالیت ها در مجموع تولید پایدار را در این شرکت 

مهدی کوهی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان و رضا سرائی مدیرعامل ماشین سازی اراک 20 بهمن ماه در محل 
ساختمان فروش ذوب آهن در جهت توسعه ساخت داخل و با هدف توسعه تعامل و همکاری این دو مجتمع 

عظیم صنعتی کشور، دیدار و گفتگو کردند . 
مهدی کوهی در این خصوص به خبرنگار ما گفت: ذوب آهن اصفهان و ماشین سازی اراک دو مجتمع توانمند 
در امر ساخت قطعات و تجهیزات هستند که توسعه همکاری آن ها برکات بسیاری برای صنعت کشور دارد .

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان افزود: در راستای منویات مقام معظم رهبری، در ایام دهه فجر پیروزی انقالب 
اسالمی، برای همکاری مشترک با شرکت ماشین سازی اراک توافق الزم صورت گرفت .

وی با بیان این که در آینده نزدیک در خصوص انعقاد قرارداد و برنامه های اجرایی تصمیم گیری می شود، 
افزود: این همکاری در خصوص توسعه ساخت داخل، قطعه سازی برای صنعت کشور، صدور خدمات فنی و 

مهندسی و دیگر همکاری هایی است که می تواند موجب افزایش ظرفیت ساخت و هم افزایی گردد. 
مدیرعامل ماشین سازی اراک نیز گفت: این دو مجمــوعه بزرگ با توجه به ظرفیت های صنعتی، قادر 

 همزمان با ایام ا... دهه فرخنده فجر و به منظور یادآوري و قدردانی از رشادت ها و حماسه های فجر آفرینان و 
شهدای دوران انقالب اسالمی و تجلیل ازکارکنان نمونه شرکت و همچنین گرامیداشت روز پدر مراسم با شکوهی 

در ۱9 بهمن ماه در تاالر آهن برگزار شد.
در این مراسم با شکوه که به همت شورای فرهنگی و ستاد بزرگداشت دهه فجر شرکت و با حضور آیت ا.. 
رهبر، مهدی کوهی مدیر عامل، قاسمی رییس مدیریت و برنامه ریزی استان، سرهنگ عطایی فرمانده بسیج 
کارخانجات استان و جمعی از مدیران و کارکنان شرکت برگزار شد، مهدی کوهی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان 
گفت: ما همواره و تا ابد خود را مدیون شهدا و ایثارگران انقالب، دفاع مقدس و مدافع حرم دانسته و قدردان 

زحمات و ایثارگری های این عزیزان و خانواده های شان هستیم.
وی با اشاره به این که افتخار دارد سال ها در سمت های مختلف در خدمت صنایع کشور و در جریان فعالیت 
های ذوب آهن اصفهان بوده است، یادآور شد: ذوب آهن اصفهان نمونه ای از فعالیت های جهادی و صنایع موفق 

کشور بوده و از این به بعد هم با تالش بیشتری در این راه گام برمی دارد.
کوهی افزود: یکی از اهداف بزرگ رهبر کبیر انقالب حضرت امام خمینی) ره( و مقام معظم رهبری تحقق شعار 
ما می توانیم و استفاده از ساخت داخل بود که در این جهت ذوب آهن اصفهان به خوبی عمل و این خواسته 
را محقق کرده است. من هم با حضور در این شرکت در کنار همکاران خود در جهت تولید بیشتر اقتصادی و 

نوآورانه اقدام خواهیم کرد.
آیت ا... رهبر مسئول هماهنگی تبلیغات اسالمی شرکت نیز به تشریح عوامل پیروزی انقالب اسالمی در ابعاد 
مختلف دینی، رهبری و مردم متحد کشور پرداخت و یادآور شد: این عوامل به عنوان باعث پیروزی انقالب 

اسالمی و حفظ و بقای آن به شمار می روند. 
قاسمی رییس مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان نیز به تشریح علل پیروزی و شکست ملت ها و کشورها در 

مدل سازی فرایند شارژ 
مواد آگلوماشین شماره 4 
فرایند شارژ  و کنترل  عملیات مدل سازی 
مواد مورد نیاز آگلوماشین شماره 4  مدیریت 
انجام شد و مورد  با موفقیت  آگلومراسیون 
بهره برداری قرارگرفت.  مهندس اتوماسیون 
آگلومراسیون با اعالم این خبر افزود: با توجه به 
عدم طراحی مناسب و بهینه در تناسب حجم 
بین میکسر و تچگاه شیخت آگلوماشین 4، در توقفات ناخواسته و آنی مقدار 
زیادی از مواد شارژ شده در درون میکسر باقی می ماند که تچگاه شیخت، 
ظرفیت کافی برای دریافت این میزان مواد را نداشت بنابراین مواد درون 
میکسر به سمت شوت تخلیه هدایت شده و از چرخه تولید خارج می شد. 
رضا ادریسی گفت: با توجه به تغییر ترکیب مواد مورد نیاز آگلوماشین 4، 
برگشت این مواد به چرخه تولید مشکل ساز و بسیار پرهزینه بود از اینرو 
تیم اتوماسیون با همکاری شاخه تولید مدیریت آگلومراسیون به مدل سازی 
فرایند شارژ مواد اقدام نمود که با توجه به فلوی ورودی و خروجی، سرعت 
میکسر، زمان نگهداری و سایر عوامل، موفق شد میزان مانده مواد درون 
میکسر را مدل سازی کرده و تخمین بزند. ادریسی افزود: با این مدل سازی 
امکان تحلیل و آنالیز  مواد مانده در میکسر با سایر پارامترهای موثر پروسه 
فراهم شد.  وی دیگر عوامل موثر در این فرایند را سطح تچگاه، میزان فلو 
مواد، سرعت ماشین و درام فید، میزان سطح پالت، سرعت و ویبروفیدرها و 
فرمان فیدرهای بونکرهای باالدست بیان کرد. ادریسی بیان داشت: پس از 
یک دوره تحلیل و آنالیز پارامترها به طراحی سیستم کنترل پیش بین و 
هوشمند فرایند شارژ مواد اقدام نمودیم که از این رهگذر موفق شدیم سطح 
تچگاه شیخت در محدوده 30 الی 40 درصد حجم مواد را کنترل و تثبیت 
کنیم و از این پس در زمان توقفات آنی، تچگاه گنجایش مواد درون میکسر را 
داشته و میزان مواد خارج شده از سیکل تولید به سطح کمینه خواهد رسید 
بنابراین حجم مواد بونکر شارژ آگلوماشین، تثبیت و کیفیت محصول آگلومره 
خروجی نیز  بهینه خواهد شد ضمن این که با این اقدام، حجم انباشت 
بار در محوطه SP بسیار کاهش یافته است. شایان ذکر است؛ تالشگران 
آگلومراسیون در اجرای این طرح مشارکت و همکاری شایان ذکری داشتند.
محمدعلی قدرتی پور- خبرنگار افتخاری

در راستای مسئولیت های اجتماعی شرکت، سمینار دو روزه آموزشی با عنوان کارگاه آموزشی ارزیابی ریسک 
بهداشتی از ۱6 بهمن ماه در محل باشگاه فجر ذوب آهن اصفهان برگزار شد. 

این کارگاه آموزشی با مشارکت مدیریت های بهداشت و محیط زیست، آموزش و توسعه منابع انسانی و روابط 
عمومی و با حضور جمعی از کارشناسان بهداشت حرفه ای و محیط زیست شرکت و حدود 50  نفر از کارشناس 

و مسئوالن بهداشت  حرفه ای  27 شهرستان استان اصفهان برگزار شد.
مدیر  بهداشت و محیط زیست شرکت در این سمینار گفت: ذوب آهن اصفهان همواره توجه به  شرایط ایمنی 

و بهداشت حرفه ای کارکنان و خانواده آن ها  را مورد توجه قرار داده است. 
حمید حسینی افزود: در این زمینه چندین  پروژه علمی و طرح های  آموزشی و تحقیقاتی مناسبی با همکاری 

 لکوموتیو TGM4-2756 روسی شرکت توسط کارکنان متخصص و تالشگر مدیریت راه آهن و ترابری ذوب 
آهن اصفهان با موفقیت بازسازی شد و در مدار تولید قرار گرفت.

افشین ژیانی فر، سرپرست تعمیرات ناوگان با اعالم این خبر گفت: این لکوموتیو از ماه ها قبل به دلیل یاتاقان 

شهرسازی،   و  راه  وزیر  معاون 
برای  باید  که  کاری  گفت: 
خودکفایی انجام می شد تولید 
آهن  ذوب  که  بود  ملی  ریل 

اصفهان، این ریل را تولید کرد.
خیراله خادمی معاون وزیر راه و  

شهرسازی و مدیرعامل شرکت 
مادرتخصصی ساخت و توسعه 
نقل کشور  و  زیربنا های حمل 
احداث  ما  مسئولیت  گفت: 
زیرساخت های حمل و نقل کشور یعنی به طور مشخص ساخت راه آهن ها 
و همچنین بزرگراه ها و آزادراه ها و راه های اصلی کشور است و بهره برداری 

از آن را همکاران دیگر انجام می دهند.
وی افزود: در این زمینه ما در قبل از انقالب در بخش شبکه ریلی کشور، 
کل موجودی مان در سراسر کشور 4 هزار و نزدیک به 546 کیلومتر مسیر 
ریلی بوده که در حال حاضر این طول به حدود نزدیک به ۱5 هزار کیلومتر 
و تقریبا سه برابر طول مسیر های ریلی کشور افزایش پیدا کرده است و 
این عدد قابل توجهی است و به خصوص در شبکه هایی که موثر هستند و 
خیلی جا هایی که نیاز بوده که افزایش ظرفیت بدهیم، این کار بزرگ انجام 

گرفته که نشانه عملکرد بسیار خوبی است.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: تمام کار احداث زیرساخت های حمل و 
نقل کشور از جمله مسیر های ریلی را کال در داخل کشور داریم طراحی، 
اجرا و تمام تجهیزات آن هم بومی شده و هیچ چیز از خارج از کشور وارد 
نمی کنیم و این یک ارتقاء در سطح مهندسی کشور بوده که صورت گرفته، 
آخرین حلقه این کار تولید ریل ملی بود، در دنیا کشور های محدودی ریل 
تولید می کنند، با هماهنگی که در داخل کشور صورت گرفت، آخرین 
کاری که باید برای خودکفایی برای این بخش انجام می شد تولید ریل ملی 
بود که با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی و شرکت ذوب آهن اصفهان این 
ریل تولید شد و الحمدا... همه ریل مورد نیاز کشور هم در بخش ما یعنی 
وزارت راه و هم حتی در بخش قطار های شهری االن در داخل دارد ساخته 

می شود و نیازی به ورود ریل از خارج وجود ندارد. 

خــبــر

خــبــر

همکاری مشترک ذوب آهن اصفهان و ماشین سازی اراک

تمامی تالش ها در جهت تولید اقتصادی و نوآورانه بیشتر است

بازسازی لکوموتیو شرکت توسط تالشگران مدیریت راه آهن و ترابری 

توجه به  بهداشت حرفه ای؛ عامل افزایش بازدهی و بهره وری

معاون وزیر راه و شهر سازی تأکید کرد:
همه ریل مورد نیاز کشور را ذوب آهن 

اصفهان تولید می کند

همزمان با دهه مبارک فجر

اولین محموله سنگ آهن معدن ققنوس وارد ذوب آهن شد

23 بهمن ماه 1401
21 رجب 1444
12 فوریه 2023

شماره 1363

 ذوب آهن اصفهان و 
ماشین سازی اراک 

دو مجتمع توانمند در 
امر ساخت قطعات و 
تجهیزات هستند که 
توسعه همکاری آن ها 
برکات بسیاری برای 
صنعت کشور دارد .

تالشگران ذوب آهن 
دوباره نشان دادند که 

در شرایط تحریم و دیگر 
مشکالت اهداف شرکت 
را محقق می کنند و با 
نگاه اقتصاد مقاومتی 
و دانش بنیان، هیچ 

مشکلی مانع پیشرفت 
این شرکت نخواهد شد

ذوب آهن اصفهان 
نمونه ای از فعالیت 

های جهادی و صنایع 
موفق کشور بوده و از 
این به بعد هم با تالش 
بیشتری در این راه گام 

برمی دارد.

ذوب آهن اصفهان 
همواره توجه به  
شرایط ایمنی و 

بهداشت حرفه ای 
کارکنان و خانواده آن 
ها  را مورد توجه قرار 

داده است. 

 با برنامه ریزی انجام 
شده امیدواریم 

بتوانیم تعدادی از 
لکوموتیوهای متوقف 
شده را تا پایان سال 

راه اندازی کنیم



دسـتاوردهای مهمـی حاصـل می کننـد . با تکیه 
بـر ایـن توان و همـت، قطعـاً روزهای روشـنی در 

انتظـار ذوب آهن اصفهان اسـت.
 در ایـن دیدار، معاون بهره بـرداری، معاون خرید، 
معـاون مالـی و اقتصـادی، مدیـر و سرپرسـتان 
مدیریـت آگلومراسـیون،  راهکارهای پیشـنهادی 

افزایـش بهـره وری و تولیـد را ارایـه کردند. 
شـایان ذکـر اسـت؛ مدیرعامل شـرکت بـه همراه 
تالشـگران مدیریت آگلومراسیون در جشن میالد 
امیرالمومنیـن حضـرت علـی )ع( و روز پـدر و 

بزرگداشـت دهـه مبـارک فجر شـرکت کـرد .

سازمانی،  ساختار  اصالح  با  کرد:  تأکید  صالحی 
اتوماسیون این بخش چابک تر از قبل شد.

مصطفی مالکی تکنسین ارشد کوره بلند گفت: 
از  بازدید  مکانیکی،  تجهیزات  نگهداری  و  تعمیر 
تجهیزات هیدرولیکی و پنوماتیکی مته و مسدود 
کننده جهت باز و بسته نمودن مجرای چدن در هر 
شیفت، بازدید از تجهیزات مکانیکی و هیدرولیکی 
تجهیزات دهانه و کائوپرها و رفع عیب از تجهیزات 
هنگام کار کوره و ... بر عهده اینجانب و همکاران 

می باشد.
سید عمران حسینی فورمن برق تعمیرات برق کوره 
بلند شماره 2 گفت: وظیفه ما کنترل سرویس و 

نگهداری تجهیزات برق کوره بلند است.
این بخش، طی  برقی  تمام تجهیزات  افزود:  وی 
و  شود  می  کنترل  و  سرویس  منظم  های  دوره 
تجهیزات رزرو با چیدمان و دسترسی ساده تر و با 
تجربه اتوماسیون اداری تحت کنترل و تعمیر قرار 
می گیرد. حسینی گفت: با برنامه های کنترلی برق و 
 plc مونیتورینگ تمام تجهیزات توسط برنامه های
سیستم اتوماتیک با سرعت رصد و  رفع عیب می 
شوند و این برنامه های با حضور همکاران تحصیل 

کرده و متخصص به روز رسانی می شود.

شهید و جانباز ذوب آهنی مورد تجلیل قرار گرفتند.  

ایجاد نشاط در جامعه کارگری و تغییرات مثبت 
رفتاری، مزایای دیگری از جمله افزایش بهره وری 
وکارایی تحرک اجتماعی، پیشرفت شغلی،گسترش 
خالقیت و نوآوری ،کسب و انتقال تجربه و آشنایی با 
استانداردهای جدید مهارت را در پی دارد و موجب 
شناسایی وکشف استعدادهای برتر و نخبگان مهارتی 

نیز می شود. 
معرفی  برای  را  فرصت  رویدادها  این  افزود:  وی 
بنگاه های اقتصادی متعهد به مهارت آموزی فراهم 
می کند و موجب توسعه برند و گسترش بازار در 

سطح ملی و بین المللی می شود.
شفیعی افزود: مدیریت آموزش و توسعه سرمایه های 
انسانی ضمن برگزاری آزمون های مهارتی داخلی 
و شناسایی استعدادهای مهارتی و گذراندن مراحل 
آماده سازی، نفرات برتر را به این مسابقات اعزام نمود 
که با یاری خداوند و تالش همکاران موفق به کسب 

مقام ارزشمند دوم کشوری شدند. 

امام کاظم)ع(:
هـر کـس دنیـا دوسـت شـود، تـرس آخـرت از قلبـش رخـت 
بربنـدد. اگـر بـه بنـده ای علمـی عطـا شـد و او محبتش بـه دنیا 
افزون گشـت، از خدا دورتر می شـود و خشـم الهی بر او بیشـتر 

شـد. خواهد 

* 13 فوریه؛ روز جهانی رادیو)24 بهمن(
 در سـی و ششـمین اجـالس کنفرانـس عمومی یونسـکو )سـازمان 
آموزشـی، علمـی و فرهنگی ملل متحـد( روز ۱3 فوریـه )24 بهمن( 
بـه عنـوان روز جهانـی رادیو به تصویب رسـید. با این حسـاب اهالی 
رادیـو در ایـران دو بار در سـال روز رسـانه قدیمی و صمیمی شـان را 
جشـن می گیرند. یکی چهارم اردیبهشـت که سـالروز افتتاح اولین 
رادیـو در ایـران اسـت و دیگـری 24 بهمـن کـه بـرای همـه دسـت 
انـدرکاران رادیـو در همـه نقـاط کـره خاکـی روزی مهـم و فرخنده 

است. 
* 25 رجب؛ سالروز شهادت حضرت امام موسی کاظم )ع( 

امـام موسـی کاظـم )ع( در سـن بیسـت سـالگی بـه امامت رسـید، 
مـدت امامت آن حضرت از زمان شـهادت پـدرش، امام جعفر صادق 
)ع(، در شـوال ۱48 هجـری تـا رجـب سـال ۱83 هجـری، به مدت 

35 سـال طول کشـید. 
امـام موسـی کاظـم )ع(در25 رجـب سـال ۱83 هجـری، در سـن 
55 سـالگی، بـه  وسـیله زهری کـه در زندان سـندی بن شـاهک به 
دسـتور هارون  الرشـید به آن حضرت خورانیده شـد و بعد از سـه روز 
مسـمومیت به شـهادت رسـید. محل دفن پیکـر آن حضرت مکانی 
بـه نـام مقابر  قریش در بغداد )در سـرزمین عراق( کـه هم اکنون به 
»کاظمیـن« که زیارتگاه عاشـقان آن حضرت اسـت معروف اسـت. 

*  27 رجب؛ مبعثت حضرت رسول اکرم )ص(
برگزیده  شـدن حضرت محمد)ص( به پیامبری و آغاز رسـالت، بنابر 
مشـهور در روز بیسـت و هفتـم مـاه رجـب سـال چهلـم عـام الفیل 
)مطابـق با سـال6۱0 میـالدی( صورت گرفت، بعثت پیامبر سـرآغاز 
دین اسـالم و مقدمه برچیده  شـدن بت  پرسـتی از حجاز بود. سالروز 

بعثـت پیامبـر اکرم)ص(، روز بزرگی برای تاریخ و بشـریت اسـت.  
روز بعثت تحقیقاً بزرگ ترین روز در تاریخ بشـریت اسـت؛ روز والدت 
برجسـته ترین و شـریف ترین مفاهیم و ارزش هاسـت. آنچه خدای 
تعالـی به وسـیله بعثـت، در درجه اول به انسـان ها می دهـد، ذکر و 
تذکر و به خود آمدن انسـان اسـت. بعثت رسـول خدا)ص(، حکایت 
پایـان یافتـه ای نیسـت. حکایت امروز و فردای ماسـت. همه انسـان 

هـای دیـروز و امروز و فـردا مخاطب اویند .
بعثـت رسـول خـدا)ص( از نظر تاریخی، فقـط یک بـار و در چهارده 
قـرن پیـش رخ داده اسـت، ولـی این حادثـه، برخالف دیگـر حوادث 
تاریخـی و دیگـر بعثـت هـا، یـک حادثـه تمـام شـده نیسـت، بلکه 

فرآینـدی اسـت که همـواره دوام و جریـان دارد.
* 29بهمن ماه؛  روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی

روز 29 بهمـن در تقویـم بـه نـام روز اقتصـاد مقاومتـی و کارآفرینی 
نامگـذاری شـده اسـت، اقتصـاد مقاومتـی روشـی بـرای مقابلـه بـا 
تحریم هـای اقتصـادی علیـه یـک منطقه یا کشـور تحریم شـده، با 
کمترین وابسـتگی بـه خارج از کشـور در خصوص نیازهای اساسـی 
و راهبـردی اسـت. کارآفرینی، خالقیـت در کار و ایجـاد فرصت های 
جدیـد اقتصـادی و تولیدی اسـت، جامعه ای که در بسـترکارآفرینی 
حرکـت می کنـد، زنده، پویا و فعال اسـت و می تواند همه مشـکالت 
و فشـارهای بیرونـی و درونـی را تحمـل کرده و پشـت  سـر بگذارد.

رهبـر معظـم انقـالب هـم، نخسـتین بـار شـهریور ۱389 در جمع 
کارآفرینـان کشـور به تحقـق اقتصاد مقاومتی و نقـش آن در اقتصاد 
مقـاوم و پویـا اشـاره فرمودنـد. در بنـد نخسـت سیاسـت های کلـی 
اقتصـاد مقاومتـی هم، کارآفرینی یکـی از عوامل مهم برای رسـیدن 
بـه نقطـه  مطلـوب اقتصادی اشـاره شـده اسـت. همچنیـن این بند 
بـه حداکثـر رسـاندن مشـارکت مـردم در فعالیت هـای اقتصـادی با 
تسـهیل و تشـویق همکاری های جمعـی و تاکید بر ارتقـای درآمد و 

نقـش طبقات کـم درآمد و متوسـط اشـاره دارد.

وی افزود: با برنامه ریزی های مجموعه مدیریت 
توانستیم  همکاران  وفقه  بی  تالش  و  بلند  کوره 
رکوردهای تولیدی را به ثبت برسانیم و بنابر اعالم 
مسئولین امر در ۱0 ماه سال جاری نسبت به سال 
گذشته 3/ 7 درصد تولید چدن افزایش داشته که 

این موفقیت را به همه همکاران تبریک می گویم.
مجید صالحی، تکنسین اتوماسیون کوره بلند گفت:  
مجموعه اتوماسیون کوره بلند با وجود تحریم ها 
موفق شدند با تغییر نسخه اتوماسیون کوره بلند 
شماره 2 و 3 ، توقفات را کاهش داده و بهره وری و 

تولید را  افزایش دهند.

شایان ذکر است در این یادواره تعدادی از فرزندان 

قرائت و ترتیل، مفاهیم، اذان و نهج البالغه به رقابت 
پرداختند.  حجت االسالم والمسلمین نعمتی گفت: 
داوری این مسابقات توسط مربیان قرآنی شرکت 
انجام شد و برندگان این مسابقات در تمامی رشته 
ها به زودی اعالم و جوایز آن ها به صورت نقدی 
پرداخت خواهد شد. این برندگان در مرحله دوم با 
برگزیدگان دیگر واحدهای سازمان تامین اجتماعی 
به رقابت می پردازند. برندگان مرحله دوم نیز با 
شرکت کنندگان مسابقات قرآنی در سطح کارکنان 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به رقابت خواهند 

پرداخت.

مربی و پژوهش های سازمان آموزش فنی وحرفه ای 
کشور در استان البرز برگزار شد. 

کارگران ماهر ذوب آهن اصفهان در این مسابقات 
در سه گروه ماشینکاری صنعتی، طراحی مهندسی 
و جوشکاری حضور داشتند که در مجموع با کسب 
چهار مدال )دو مدال طال، یک نقره و یک برنز( مقام 
دوم را به خود اختصاص دادند.  محمد کریمی در 
اله  روح  طال،  مدال  یونیورسال  تراشکاری  رشته 
طهماسبی در رشته جوشکاری SMAW مدال 
طال، فرزاد ایمانی در رشته تراشکاری CNC مدال 
نقره و حمزه قنبری در رشته جوشکاری با گاز محافظ 

آرگون مدال برنز را با شایستگی از آن خود نمودند.
های  سرمایه  معاونت  سرپرست  شفیعی  آرش 
انسانی و توسعه مدیریت ذوب آهن در گفتگو با 
خبرنگار ما گفت: برگزاری مسابقات مهارت، میان 
در  اقتصادی  های  بنگاه  و  کارخانجات  شاغلین 
زمینه های مختلف تخصصی و حرفه ای، ضمن 

مدیرعامـل شـرکت ۱6 بهمـن مـاه در ادامـه حضـور در بخـش هـای مختلـف خـط تولیـد بـه همـراه 
معاونیـن بهـره بـرداری، خریـد و مالـی و اقتصـادی در دیـدار و گفتگو با مدیـر، سرپرسـتان و کارکنان 
مدیریـت آگلومراسـیون گفت: یکی از نقـاط قوت اصلی ذوب آهن اصفهان برخورداری از نیروی انسـانی 

متخصص و متعهد اسـت. 
مهـدی کوهـی در گفتگـو با تالشـگران مدیریت آگلومراسـیون، اولویت اصلی برنامه های خـود را توجه 
ویـژه بـه تولیـد پایدار عنـوان کرد و گفت: تالش من این اسـت که فرایندها و نحوه فعالیـت را از نزدیک 
مشـاهده کنـم تا با همفکری بتوانیم بـرای افزایش بهره وری چاره جویی کنیم.کوهـی افزود: موضوعات 
مهمـی همچـون اقتصـاد مقاومتـی، بومی سـازی و مهندسـی معکـوس همگی بـا هدف کوتـاه کردن 
مسـیر برای حل مشـکالت و تامین تجهیزات برای تولید پایدار مطرح هسـتند.مدیرعامل شـرکت، اراده 
و تالش کارکنان برای اعتالی نام و نشـان ذوب آهن را سـتودنی دانسـت و گفت: تالشـگران ذوب آهن 
ثابـت کـرده انـد که در شـرایط تحریم و با وجود همه مشـکالت، با اعتقاد راسـخ به شـعار ما می توانیم، 

تالشگران ذوب آهن اصفهان نمونه بارز جهادگران عرصه صنعت هســتند. آن ها با تالش بی وقفه، چرخ 
صنعــت و تولید را به گــردش در می آورند و همواره حماســه جدیــدی در جبهه صنعت کشــور 

می آفرینند، همکارانی که یکایک آن ها در فرایند تولید و رکوردهای تولیدی نقش بی بدیلی دارند. 
در این شــماره با تعدادی از تالشگران مدیریت کوره بلند گفتگو کردیم کــه در ادامه می خوانید: 

سیامک جباری یکی از تالشگران مدیریت کوره بلند گفت: آماده سازی محوطه برای خروج مذاب چدن و 
سرباره، نظارت بر پر کردن پاتیل ها چدن و سرباره، هماهنگی با راه آهن برای تعویض و مانور پاتیل، تعویض 
فورم های سوخته در حین توقف کوره، باز و بسته کردن مجرای خروج مذاب چدن و ... وظایفی است که 

برای تداوم تولید بر عهده من و جمعی از همکاران می باشد.
مجید کاظمی تکنیسین ارشد تشکیالت گازی کوره بلند نیز گفت: کارکنان تشکیال گازی کوره بلند، کنترل 
پارامترهای دمشی، نظیر هوای فشرده، گاز طبیعی اکسیژن و... و همچنین پیش گرم کردن هوای ارسالی 

از نیروگاه و تزریق از طریق فورم های هوای دم به کوره بلند را برعهده دارند.

در آستانه چهل و چهارمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران، یادواره شهدای کارگر 
شهرستان لنجان با مشارکت روابط عمومی ذوب آهن اصفهان و با حضور حجت االسالم و المسلمین قاسم 
باقریان امام جمعه زرین شهر، مهدی کوهی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان و جمعی از مسئولین استان، 
شهرستان و ذوب آهن اصفهان و خانواده های معزز شهدا، جانبازان و ایثارگران، نوزدهم بهمن ماه در مسجد 

امام محمد باقر)ع( زرین شهر برگزار شد. 
حجت االسالم و المسلمین قاسم باقریان امام جمعه زرین شهر در این یادواره گفت: کلمه کارگر با تالش و 
کوشش عجین است. این عزیزان در طی دوران مختلف و به ویژه شرایط تحریم ظالمانه دشمن، خودکفایی 

را برای ایران اسالمی رقم زدند.
شهرام میالسی رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان لنجان نیز گفت: لنجان حدود 400 شهید 

کارگر دارد که بیش از 290 نفر آن ها از ذوب آهن اصفهان هستند. 
فروغ نجفی مادر شهید حاج علی قوچانی نیز در این یادواره گفت: همسرم ذوب آهنی بودند و فرزندانم با 

رزق این کارخانه بزرگ شدند.
وی افزود : افتخار می کنم که عضوی از خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان هستم،کارخانه ای که بیش از 

290 شهید گلگون کفن را به انقالب اسالمی ایران تقدیم نموده است. 
وی در خصوص فضائل شهید قوچانی و نحوه حضور این شهید عزیز در جبهه های حق علیه باطل 

توضیحاتی ارائه نمود که مورد توجه ویژه حاضرین قرار گرفت. 

ذوب آهن اصفهان ۱7 و ۱8 بهمن ماه میزبان اولین مرحله بیست و چهارمین 
دوره مسابقات سراسری قرآنی سازمان تامین اجتماعی و شرکت  های تابعه در 

ساختمان آموزشگاه توحید ذوب آهن اصفهان بود. 
حجت االسالم والمسلمین عباسعلی نعمتی مسئول دارالقرآن الکریم مدیریت 
آموزش و توسعه منابع انسانی شرکت که مسئولیت برگزاری این مسابقات را 
برعهده داشت، گفت: با آموزش ها و برنامه های قرآنی شرکت در طول سال و از 
جمله ماه مبارک رمضان در جدید ترین برنامه های قرآنی، ضمن اطالع رسانی 
برنامه، دستورالعمل و زمان بندی بیست و چهارمین دوره مسابقات سراسری قرآنی 
سازمان تامین اجتماعی کشور، حدود 70 نفر از همکاران و اعضای خانواده آن ها 
در دو گروه مردان و زنان برگزار شد.  وی افزود: در این مسابقات که با حضور 70 
نفر از شاغلین و اعضا خانواده آن ها در 9 رشته حفظ قرآن کریم، قرائت و تحقیق، 

تیم مهارتی ذوب آهن اصفهان با درخشش و شایستگی، مقام دوم مسابقات کشوری مهارت کارگران ایران ویژه 
شاغلین بنگاه های اقتصادی کشوری را به دست آوردند.

نخستین دوره مسابقات ملی مهارت کارگران ایران ویژه شاغلین بنگاه های اقتصادی با حضور ۱۱0 کارگر ماهر 
28 شرکت و بنگاه اقتصادی از سراسر کشور در ۱0 رشته از ۱2 بهمن ماه به مدت سه روز در مرکز ملی تربیت 

تولید اقتصادی، محور اصلی ذوب آهن اصفهان

مدیـر عامـل ذوب آهن اصفهـان ۱8 بهمن ماه در بازدید  از قسـمت 
هـای  مختلف فوالد سـازی گفـت: روش های افزایش بهـره وری در  

تولید بازنگری می شـود. 
وی بـا شـنیدن نظـرات و پیشـنهادات کارگـران به تشـریح اهداف و 

برنامه هـای تولیـد پرداخت.
مهـدی کوهـی در این جلسـه گفـت: تولیـد اقتصادی، محـور اصلی 
برنامـه و فعالیت های ذوب آهـن اصفهان خواهد بود. وظیفه همگان 
حمایـت از تولیـد به عنوان عامل اصلی  بهره وری شـرکت اسـت. در 
زمـان حاضـر نیز امکانات و تـوان کارکنان ذوب آهـن باید بر افزایش 
ظرفیـت تولیـد متمرکز شـده و روز بـه روز تولید اقتصادی شـرکت 

یابد. ارتقا 
در ابتـدای این جلسـه مهرداد توالییـان معاون بهره برداری شـرکت 

بـه تشـریح امکانات و مراحـل تولید در این بخـش پرداخت .
در ادامـه جلسـه، سـیاوش خواجـوی مدیـر بخـش فوالد سـازی در 
گزارشـی به مسـایل جـاری، برنامه هـا و فعالیت ها، نـوآوری ها، آمار 

تولیـد و رکوردهـای این بخـش پرداخت.

خــبــر

حدیث هفته

مناسبت های هفته

نیروی انسانی متخصص و متعهد؛ نقطه قوت اصلی ذوب آهن اصفهان

مسابقات سراسری قرآنی سازمان تامین اجتماعی در ذوب آهن اصفهان

با تالشگران مدیریت کوره بلند شرکت

کسب مقام دوم مسابقات ملی مهارت توسط کارگران ماهر ذوب آهن اصفهان

تالش کارگران، خودکفایی را برای کشور رقم می زند 
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تالش من این است که 
فرایندها و نحوه فعالیت 

را از نزدیک مشاهده 
کنم تا با همفکری 

بتوانیم برای افزایش 
بهره وری چاره جویی 

کنیم.

مجموعه اتوماسیون 
کوره بلند با وجود 

تحریم ها موفق شدند با 
تغییر نسخه اتوماسیون 
کوره بلند شماره 2 و 3 
، توقفات را کاهش داده 
و بهره وری و تولید را  

افزایش دهند.

 کلمه کارگر با تالش و 
کوشش عجین است. 
این عزیزان در طی 

دوران مختلف و به ویژه 
شرایط تحریم ظالمانه 
دشمن، خودکفایی را 

برای ایران اسالمی رقم 
زدند.

 با حضور 70 نفر از 
شاغلین و اعضا خانواده 
آن ها در 9 رشته حفظ 

قرآن کریم، قرائت 
و تحقیق، قرائت و 

ترتیل، مفاهیم، اذان و 
نهج البالغه به رقابت 

پرداختند.

این رویدادها فرصت را 
برای معرفی بنگاه های 

اقتصادی متعهد به 
مهارت آموزی فراهم 

می کند و موجب توسعه 
برند و گسترش بازار در 
سطح ملی و بین المللی 

می شود.



همزمـان بـا ایـام مبـارک دهـه فجـر مسـابقات 
والیبـال چهـار نفـره یـادواره مرحـوم محسـن 

به  اصفهان  آهن  ذوب  خانوادگی  کوهگشت 
مناسبت چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی 20 بهمن ماه به همت شورای فرهنگی 
شرکت در محل کوه صفه اصفهان با حضور پرشور 
شرکت  مدیرعامل  و  آهن  ذوب  بزرگ  خانواده 

برگزار شد.
مهدی کوهی مدیرعامل ذوب آهن طی سخنانی 
ضمن تبریک ایام دهه فجر پیروزی انقالب اسالمی، 
خانوادگی  های  برنامه  این  برگزاری  ضرورت  بر 

مسابقات فوتبال کارگران استان اصفهان با نائب 
قهرمانی تیم کارگران ذوب آهن پایان یافت.

در این دوره از مسابقات که به صورت دوره ای و 
با حضور 5 تیم )ذوب آهن، فوالد مبارکه سپاهان، 
سیمان اصفهان، پاالیشگاه اصفهان و پلی اکریل( 

تیـم کاراتـه تارابگیـن ذوب آهن اصفهـان، مقام 
سـوم کشـوری را کسـب کرد.

کاراتـه کاهـای تارابگیـن ذوب آهـن اصفهـان 
بـه نمایندگـی از اسـتان اصفهـان در ششـمین 
دوره مسـابقات قهرمانـی کشـور سـبک بـودو 
کیوکوشـین بـه مقـام سـومی دسـت یافتنـد.

ایـن مسـابقات بـه مناسـبت چهـل و چهارمین 
سـالگرد پیـروزی انقـالب اسـالمی بـه میزبانـی 
تهران و با حضور ۱5 اسـتان و 270 نفر شـرکت 

کننـده برگزار شـد.
تیـم هـای لرسـتان، اردبیـل و اصفهان)تارابگین 
ذوب آهـن اصفهـان( بـه ترتیـب بـه مقـام های 

بیست و سومین دوره رقابت های لیگ برتر والیبال 
نشسته مردان با سومی تیم ذوب آهن اصفهان به 

پایان رسید. 
مردان  نشسته  والیبال  برتر  لیگ   فینال  دیدار 
نفت  پاالیش  و  بابک  شهر  مس  تیم های  بین 
آبادان در باشگاه عقاب نیروی هوایی برگزار شد 
که این دیدار با قهرمانی تیم مس شهر بابک به 
پایان رسید. در ادامه این رقابت ها، تیم ذوب آهن 

هوشمندی کسب و کار

امروز به کارگیری مفاهیمی چون هوشمندی کسب و کار به دلیل ایفای 
نقش در تصمیم گیری سازمانی و ارتقای بهره وری در صنایع مختلف 
ریزی  برنامه  مباحث  موفق  های  سازمان  در  است.  توجه  مورد  بسیار 
جامع، مدیریت زنجیره تامین، مدیریت ارتباط با مشتری، سیستم های 
اطالعاتی در کنار هوشمندی کسب و کار دیده می شوند. هوشمندی 
کسب و کار، عاملی موثر برای تحلیل هدفمند کسب و کار و تحلیل 
رقبای سازمان به منظور اخذ تصمیم های راهبردی و حتی چرخش های 
آنی است. در سال های اخیر، هوشمندی کسب و کار به یکی از مفاهیم 
اساسی مدیریت تبدیل شده و در سازمان های پیشرو با فرهنگ سازمانی 

عجین شده است.
افزایش هوشمندی کسب و کار، سازمان را نسبت به اطالعات محیط 
کسب وکار آگاه نموده، امکان تجزیه و تحلیل صحیح و به موقع داده ها 
و اطالعات را فراهم می آورد. نتایج حاصله در قالب گزارش ها، تحلیل 
ها و فرم  های مناسب ذخیره و در مواقع مقتضی به عنوان حق انتخاب 
برای تصمیم سازی و اتخاذ راهبردهای مناسب، در اختیار مدیران قرار 
می گیرد. از این طریق جریان تبادل اطالعات و دانش در بستر سازمان 
تسریع شده، کارائی و اثربخشی در خصوص فرآیند تفکر جمعی و تصمیم 

گیری بهبود می یابد.
بیشترین بهره مندی به دست آمده از هوشمندی کسب و کار، امکان 
دسترسی بدون واسطه به داده ها و تحلیل های متنوع آن ها توسط 
تصمیم گیرندگان در تمام سطوح سازمان است. در این صورت این افراد 
تحلیل  را  ها  باشند، آن  تعامل داشته  ها  داده  با  بود که  قادر خواهند 
کنند، روندها را مشاهده و بررسی کنند و در نتیجه بتوانند کسب و کار 
را مدیریت کنند، کارایی را بهبود ببخشند، فرصت ها را کشف کنند و 
کارشان را با بازدهی باالتری انجام دهند.  با استفاده از هوشمندی کسب 
و کار، اطالعات در زمان مناسب و با انعطاف بیشتری در اختیار مدیران و 
تصمیم گیران قرار داده می شود. بنابراین مدیران سازمان با ادراک بهتر 
محیط پرچالش کسب و کار می توانند از طریق مهارت ها، تحلیل ها، 
کاربردها، و فناوری ها، داده ها و اطالعات مرتبط با توانمندی ها، نقاط 

قوت و ضعف و روند کار رقبا را مورد ارزیابی قرار دهند.
مدیریت فناوری اطالعات شرکت

به مناسبت آغاز دهه مبارک فجر و میالد امام علی)ع( 
و روز پدر، مسابقه دو همگانی کارکنان با حضور 62 
ورزشکار در دو رده سنی باال و زیر چهل سال از فلکه 
نهالستان تا یادمان شهدای گمنام ۱7 بهمن ماه به 
همت حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان، مدیریت 
خدمات و امور رفاهی و روابط عمومی شرکت برگزار 

شد.
مهدی بهرامی معاون پشتیبانی و خدمات اجتماعی در 
اختتامیه این مسابقات گفت: توجه به سالمت روحی 
و روانی کارکنان و نهادینه کردن ورزش در خانواده 
بزرگ ذوب آهن اصفهان یکی از اهداف مهم این 
شرکت در کنار کار و تولید است، و برگزاری مسابقات 
ورزشی و توجه کارکنان به ورزش نشان از سالمت 
روحی کارکنان شرکت دارد. در پایان این مسابقات 
در رده سنی باالی چهل سال، سعید همتیان، محمود 

یوسـفیان با شـرکت هشـت تیم از مدیریت های 
آگلومراسـیون و تولیـدات کک و مواد شـیمیایی 

تاکید کرد و گفت: توسعه ورزش همگانی و توجه 
به رشته های مختلف ورزشی باید به گونه ای باشد 
که همه اعضاء خانواده ذوب آهن بتوانند در رشته 

های ورزشی مورد عالقه خود فعالیت کنند .
کوهگشت  های  برنامه  اینکه  بر  تاکید  با  وی   
خانوادگی چندین بار در سال برگزار شود، افزود: 
که  آهن  ذوب  خانواده  به  مربوط  های  فعالیت 
مشارکت، همدلی و نشاط اجتماعی را در بین آنها 
رقم می زند و موجب آشنایی بیشتر خانواده ذوب 

سپاهان،  مبارکه  فوالد  تیم های  شد،  برگزار 
ذوب آهن و سیمان اصفهان توانستند به ترتیب 

مقام های اول تا سوم را کسب کنند.
الزم به ذکر است مسابقات کارگران در رشته های 
مختلف، هرساله به همت هیات ورزش کارگري و 

اول تا سـوم دسـت یافتنـد و جام اخـالق نیز به 

قاسمی، رتبه های اول و دوم و عباس مرتضوی و 
احسان مرادمند مشترکا مقام سوم را  به دست آوردند 
و در رده سنی زیر چهل سال نیز داود شمس، امید 
محمدی، رتبه های اول و دوم و مجید موسوی و 

در دو گـروه چهار تیمی در سـالن شـهدای کک 
سـازی برگزار شـد.

مسـابقه پایانـی این مسـابقات را دو تیـم کارگاه 
پخـت آگلومراسـیون و الـف کک سـازی برگـزار 

کردند.
دیدارهـاي رده بنـدي و فینـال ایـن مسـابقات 
بـا حضـور جمعـي از مسـئولین بهـره بـرداری، 
سرپرسـتان و کارکنـان برگـزار و تیـم الـف کک 
سـازی در یـک دیدار تماشـایی با حسـاب دو بر 
صفـر برنـده این دیـدار شـد و به مقـام قهرمانی 
این مسـابقات رسـید و تیم هـای کارگاه پخت و 
اداری آگلومراسـیون به ترتیب دوم و سوم شدند.

آهن با برنامه های شرکت خواهد شد. 
مهدی کوهی یادآور شد: در نظر داریم برنامه های 
بازدید خانواده کارکنان از ذوب آهن مجدد انجام 
شود تا فرزندان با فضای کار پدر یا مادر خود آشنا 
شوند. ضمن اینکه این بازدید ها در شکل گیری 
عالقه نسل جوان که در آینده عهده دار صنعت 

کشور هستند، به رشته های فنی موثر است. 
سرهنگ مهران مختاری فرمانده حوزه مقاومت 
از  قدردانی  ضمن  نیز  تندگویان  شهید  بسیج 
خانواده بزرگ ذوب آهن به جهت استقبال از این 
کوهگشت گفت: این برنامه با هدف ترویج ورزش 
همگانی، ایجاد شور و نشاط، انگیزه و همچنین 
سالمت جسم و روح پرسنل و خانواده آنها برگزار 
شد.   شایان ذکر است خانواده برزگ ذوب آهن 
اصفهان در این برنامه بر سر مزار شهدای گمنام 
حضور یافتند و به این اسوه های ایثار ادای احترام 
نمودند . همچنین به قید قرعه 3 عدد دوچرخه 
و 22 عدد کوله پشتی به شرکت کنندگان در 

کوهگشت اهدا شد. 

اداره امور ورزش کارگران استان اصفهان، با حضور 
فعال ذوب آهن برگزار می گردد.

آهن  ذوب  تیم  بازیکنان  و  فنی  کادر  اسامی 
بدین شرح است: سرمربی؛ علی اصغر فریفته ، 
سرپرست؛ مجتبی رنجبر، مربی؛ شکرخدا آقاسی، 
مربی؛ مهدی جزینی، تدارکات؛ رمضان محمودی، 
پزشکیار؛ محمد علی کریمیان. بازیکنان؛ حامد 
ابراهیمی، مهدی محمدی، غالمرضا علیرضا پور، 
دانیال باقر مبینی، حسین طادی، روح ا... اسدی، 
مهدی امیدی، سعید اصالنی، یونس ایرانشاهی، 
ا...  رحمت  ایرانشاهی،  حامد  الوندی،  صادق 
مظاهری، مهرداد رجبی، مهدی قاسمی، ابراهیم 
سبکتکین، داود ابراهیمی، غالمرضا رضامحمدی، 
حمزه فرهادی، رسول شریفی، حسین معتمدی، 

حسین عباسی و مجید علیزاده . 

تیم تهـران اختصاص شـد.

اصفهان نیز در سه بازی مرحله پلی آف و با دو 
پیروزی برابر شهرداری گنبد در جایگاه سوم قرار 
گرفت. بیست و سومین دوره لیگ برتر والیبال 
نشسته با گرامیداشت سپهبد شهید حاج قاسم 
تیم  شد.  برگزار  تیم  پنج  حضور  و  سلیمانی 
قهرمان این رقابت ها به عنوان نماینده ایران در 
جام باشگاه های جهان که آبان ماه در مصر برگزار 

می شود، شرکت خواهد کرد.

مرتضی مسعودی مشترکاً حایز مقام سوم  شدند. 
شایان ذکر است در این مراسم به تعداد ۱0 نفر از 
شرکت کنندگان در مسابقه دو همگانی که به خط 

پایان رسیدند نیز هدایایی به رسم یاد بود اهدا شد.

کوهگشت خانوادگی ذوب آهن اصفهان

محمدرضا رحمانی، کاظم نجف زاده، عزیزا... مختاری 
شاه شمس الدینی، سعید فتحی، داود ملک محمدی،  
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برگزاری مسابقه دو همگانی کارکنان شرکت

نایب قهرمانی ذوب آهن در مسابقات فوتبال کارگران استان

مقام سومی کاراته کاهای تارابگین در مسابقات کشوری

ذوب آهن در لیگ والیبال نشسته مردان سوم شد

مقاله همکار ذوب آهنی در ژورنال رتبه 
یک بین المللی

مقالـه اصـالن صانعـی از همـکاران مدیریـت 
تولیـد و توزیـع بـرق بـا موضـوع "کنتـرل 
مجهـز  پراکنـده  تولیـدات  جریـان خطـای 
هماهنگـی  منظـور  بـه  سـنکرون  ژنراتـور 
رلـه هـای حفاظتـی " در ژورنـال رتبـه یـک 
بین المللـی فناوری هـای نویـن در مهندسـی 
بـرق و سیسـتم انرژی سـبز پذیـرش و چاپ 

. شد
وی در گفتگـو بـا خبرنگار هفته نامه آتشـکار 
گفت: از سـال ۱383 در کارگاه تعمیرات ترانسفورماتور کارخانه ذوب آهن 
مشـغول به کار هسـتم و تخصصـم در زمینه تعمیر تجهیزات فشـار قوی 

و ترانسـفورماتور می باشد.
صانعـی یافته هـای عملـی و دانش فنی خـود را مرهون فعالیـت در کارگاه 
تعمیـرات ترانسـفورماتور و کار بـر روی تجهیـزات مختلـف فشـار قـوی 
کارخانـه ذوب آهـن اصفهان و این کارخانه را محل مناسـبی برای رشـد و 

تعالـی کارکنـان ذوب آهـن می داند.
ایـن همکار تالشـگر به موضـوع مقاله خـود پرداخت و  گفـت: هماهنگی 
حفاظتـی شـبکه توزیع بـرق پس از اضافه شـدن منابع تولیـد پراکنده به 
آن مختـل می گـردد که روش های مختلفـی برای بازیابـی آن وجود دارد. 
تمامـی ایـن روش هـا با اضافه کردن تجهیزات مختلـف و یا تنظیم مجدد 
رله هـای حفاظتی امکان پذیر اسـت و به همین دلیـل دارای صرف هزینه 
و وقـت و پیچیدگی هـای  مختلـف فنی می باشـند. این مقالـه هماهنگی 
حفاظتی سیسـتم شـبکه توزیع بـرق را بعد از نصب منابـع تولید پراکنده 
کـه از نـوع ژنراتورهـای سـنکرون هسـتند بـدون تحمیـل هزینـه و تنها 
توسـط اصـالح تپ چنجـر ترانسـفورماتورهای نصـب شـده در واحدهای 

تولیـد پراکنده حفـظ می کند.

ملوان از باخت مقابل ذوب آهن گریخت
تیـم فوتبـال ذوب آهـن اصفهـان در  

هفتـه نوزدهم لیگ برتـر برابر ملوان 
انزلـی با نتیجه تسـاوی متوقف شـد. 

تیـم فوتبـال ذوب آهـن اصفهـان در ، 
هفتـه نوزدهم لیگ برتـر میزبان تیم 
ملـوان انزلـی بـود کـه ایـن بـازی با 
نتیجه تسـاوی ۱ - ۱ به پایان رسید.

ورزشـگاه  در  تیـم  دو  ایـن  بـازی 
فوالدشـهر اصفهـان و بـا قضـاوت عباس راکـی آغاز شـد. ابتدا تیـم ذوب 
آهـن بـا گل بـه خـودی میـالد جهانـی )48( از ملوان پیـش افتـاد اما در 
ادامه سـهیل فداکار )69( کار را به تسـاوی کشـاند و از شکسـت فرار کرد.

ذوب آهـن بـا هدایـت مهـدی تارتار با احتسـاب ایـن مسـابقه در 7 دیدار 
متوالـی پیروز نشـده اسـت. آخرین بـرد ذوبی ها به هفتـه دوازدهم مقابل 

آلومینیـوم اراک بـر می گردد.

دیدار مدیرعامل با پیشکسوت ذوب آهنی
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان به مناسبت دهه فجر پیروزی انقالب اسالمی و 

به منظور ارج نهادن به مقام واالی 
فوالد  پیشکسوتان عرصه صنعت 
کشور با حضور در منزل محمدعلی 
آقادادی از پیشگامان ذوب آهن، با 
. مهدی  وی دیدار و گفتگو کرد 
پیشگامان  دیدار،  این  در  کوهی 
ذوب آهن را بانیان اصلی صنعت 

فوالد کشور دانست و گفت: استفاده از تجارب ارزشمند این پیشگامان امروز هم 
می تواند برای دست یابی به اهداف این شرکت، بسیار موثر باشد . وی افزود: 
پیشکسوتان ذوب آهن با کمترین امکانات این شرکت را بنا نهاده اند و همه ما 
مدیون آن نسل پرتالش هستیم که آقای آقادادی یکی از این تالشگران  پرتوان 
است . محمدعلی آقادادی پیشکسوت ذوب آهنی که از سال ۱348 در پروژه 
ساخت این شرکت حضور داشته است از مدیرعامل ذوب آهن اصفهان که با 
وجود مشغله کاری فراوان ، دیدار و تجلیل از پیشکسوتان ذوب آهن را در برنامه 
خود قرار داده است، قدردانی نمود . وی با ذکر خاطراتی از دوران فعالیت خود 
در ذوب آهن اصفهان از همه تالشگران کنونی این شرکت خواست که قدر این 
مجتمع صنعتی با ارزش و مهم را بدانند. شایان ذکر است؛ محمد علی آقادادی 
از سال ۱348 در ذوب آهن اصفهان استخدام شد و ابتدا در بخش اسکلت فلزی 

و سپس از سال ۱350 در حوزه بهره برداری مشغول به کار شد .
 وی در سال ۱353 ورزش باستانی را در این شرکت راه اندازی کرد و در سال 
۱373 به افتخار بازنشستگی نائل شد. این پیشکسوت ذوب آهنی که در دوران 
دفاع مقدس به جبهه اعزام شد، تا سال ۱386 در امور ورزشی این شرکت عهده 

دار ورزش باستانی بود .

فینال مسابقات والیبال داخلی برگزار شد
مسابقات والیبال داخلی ذوب آهن اصفهان که به همت مدیریت خدمات و امور 
رفاهی شرکت آغاز شده بود، در ایام ا... دهه مبارک فجر به مراحل پایانی رسید و 
فینال دسته یک و دو این مسابقات 20 بهمن ماه با حضور مدیرعامل و تعدادی 
از مسئولین شرکت در سالن نبرد فوالد شهر برگزار شد. مهدی کوهی مدیرعامل 
شرکت پس از مسابقه فینال با قدردانی از برگزار کنندگان این مسابقات بر 
بیشتر خانواده بزرگ  برای مشارکت  توسعه ورزش همگانی و زمینه سازی 

شرکت در برنامه های ورزشی و فرهنگی تاکید کرد.
مهدی بهرامی معاون پشتیبانی و امور اجتماعی شرکت نیز گزارشی از فعالیت 
های ورزش همگانی شرکت در سال جاری و همچنین برنامه های آینده برای 

توسعه برنامه های ورزشی برای خانواده ذوب آهن ارائه داد.
در این دوره از مسابقات تیم های نت مکانیک، راه آهن و ترابری و آگلومراسیون 
به ترتیب مقام های اول تا سوم دسته یک را به دست آوردند. در دسته دوم 
نیز تیم های تولید و توزیع برق، کوره بلند و آب رسانی، مقام های اول تا سوم 

را کسب کردند.
در این مسابقات در مجموعه، 74 مسابقه برگزار شد که از سطح کیفی بسیار 
مطلوبی برخوردار بود و تالشگران ذوب آهنی نیز با استقبال و حضور پرشور خود 

رقابت ها را دیدنی کرده بودند.
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کک سازی قهرمان مسابقات والیبال یادواره مرحوم محسن یوسفیان
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روایت تصویری رویدادهای دهه مبارک فجر 
در ذوب آهن اصفهان

ویژه نامه

حضور حماسی تالشگران ذوب آهن اصفهان در راهپیمایی یوم ا... ۲۲ بهمن در میدان امام )ره( اصفهان و میدان انقالب زرین شهر

آیین غبارروبی مزار شهدای گمنام ذوب آهن اصفهان به مناسبت دهه مبارک فجر

دیدار مدیر عامل با پیشکسوت ذوب آهنی

اولین محموله سنگ آهن معدن ققنوس به ذوب آهن اصفهان رسید

دیدار با جانباز 70 درصد زرین شهر در ایام دهه فجر
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جشن سالگرد پیروزی انقالب اسالمی
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در آستانه دهه مبارک فجر و برای اولین بار در کشور تیرآهن H۲۲ در ذوب آهن اصفهان تولید شد

فینال مسابقات والیبال داخلی شرکت با حضور مدیرعامل

مسابقه دو همگانی کارکنان شرکت به مناسبت دهه مبارک فجر و روز پدر با حضور 62 ورزشکار

جشن بزرگداشت دهه مبارک فجر و میالد حضرت علی )ع( در بخش آگلومراسیون  یادواره شهدای کارگر شهرستان لنجان با مشارکت ذوب آهن اصفهان

اردوی راهیان پیشرفت در ذوب آهن اصفهان

کوهگشت خانوادگی ذوب آهن اصفهان

مراسم نورافشانی همراه با اجرای سرودهای انقالبی در شب ۲۲ بهمن سالروز پیروزی انقالب 
اسالمی در ذوب آهن اصفهان برگزار شد. 

کوهگشت خانوادگی ذوب آهن اصفهان به مناسبت چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی پنج شنبه 20 بهمن ماه در محل کوه صفه اصفهان 
برگزار شد.


