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شهيدمطهري

سخن اول
رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار
نوروزی جمعی از مسئوالن نظام:

وارداتی باید متوقف شود
که کارخانههای داخلی را
تعطیلمیکند
حضرت آیتاهلل خامنــهای رهبر معظم انقالب
اســامی در دیدار نــوروزی جمعی از مســئوالن
بخشهای مختلف نظام ،با تأکید بر لزوم اســتفاده
همگان از فرصتها برای خدمت به مردم و سعادتمند
کردن جامعه و جوانان ،الزمه رونق تولید و اشــتغال
را پیگیــری و نظارت جدی خواندند و خاطرنشــان
کردند :آن وارداتی باید متوقف شود که کارخانههای
داخلی را تعطیــل میکند .حضرت آیتاهلل خامنهای
با تبریک عید نوروز و میالد با سعادت امیرالمؤمنین
علی علیهالسالم به ملت ،مســئوالن و خانوادههای
آنان ،پیا ِم نو شدن سال را گذشت ُعمر و لزوم مراقبت
در بهرهگیری از فرصتها خواندند و افزودند :انســان
خردمند و عاقبتاندیش از همه ســاعات و لحظات
برای خدمت و انجام کار خیر استفاده میکند .ایشان
با اشــاره به فراهم بودن فرصت خدمت به مردم در
نظام اسالمی ،خاطرنشان کردند :قبل از انقالب ،چنین
فرصتی فراهم نبود اما امروز سعادت یا شقاوت کشور در
دست ما مسئوالن است و این ما هستیم که میتوانیم
با تصمیم و عمل درست ،مردم و جوانان را سعادتمند
و اهل بهشت کنیم .رهبر انقالب اسالمی با توصیه به
تالوت قرآن و استفاده از ایام مبارک ماه رجب و ادعیه
آن در تقرب به خداوند ،افزودند :مســئوالن میتوانند
در خدمــت به مردم و انجام امور مختلف سیاســی،
اقتصادی و فرهنگی با نیت و قصد قربت به خداوند
عمل کنند .ایشان با اشاره به فداکاریها و خونهای
ارزشمندریختهشدهبرایتشکیلوحفظنظاماسالمی،
گفتند :امروز جبهه بزرگی از دشمنان خبیث در مقابل
نظام اسالمی قرار دارند که هدف همه آنها نابودی یا
از درون تهی کردن جمهوری اسالمی است و هرگونه
تالش برای زمینگیر کردن دشمن در تضعیف نظام،
درواقــع همان تقرب به درگاه الهی اســت .حضرت
آیتاهلل خامنهای ،هــدف پیامبران از مجاهدتهای
مخلصانه را تشکیل نظام دینی و اقامه حق خواندند و
سبک
خاطرنشان کردند :در نظام اسالمی باید احکام و ِ
زندگی اسالمی پیاده شود و فرهنگ جامعه در همه
ابعاد ،منطبق بر آموزههای قرآنی باشد .رهبر انقالب،
انگیزه اصلی مردم از فداکاری درصحنههای مختلف
انقالب اسالمی را انگیزه دینی دانستند و افزودند :اگر
انگیزه اسالمی وجود نداشت ،آن گستره عظیم جوانان
راحت
وارد کارزار دفاع مقدس نمیشدند و از خانواده و ِ
زندگی خود نمیگذشــتند .ایشان افزودند :امروز نیز
برخی جوانان با همان انگیزههای مقدس برای حضور
در میدان مقابله با جریان تکفیــری و دفاع از حرم
اصرار میکنند و اینها نشانههایی از فداکاری و جلوتر
بودن مردم از مسئوالن است .رهبر انقالب اسالمی
همچنین با اشاره به نامگذاری سال جدید به «اقتصاد
مقاومتی :تولید -اشتغال» گفتند :باید بر روی تولید
و اشتغال متمرکز شوید و این هدف صرفًا با دستور
دادن مسئوالن ارشد محقق نمیشود بلکه به نظارت
و پیگیری جدی نیاز دارد .حضرت آیتاهلل خامنهای با
انتقاد از برخی برداشتهای نادرست از سخنان ابتدای
سال ایشان در خصوص جلوگیری از واردات ،افزودند:
منظور از منع واردات ،واردات کاالهایی نیســت که
در داخل بهقدر کافی تولید نمیشوند یا واردات آنها
میتواند برای تولیــد داخل الگو قرار گیرد ،بلکه آن
وارداتی باید متوقف شود که کارخانه داخلی و تولید را
تعطیل میکند .ایشان نگاه منفی به واردات را ناشی از
نگاه مثبت به تولید داخل خواندند و خاطرنشان کردند:
همه بدانند اگر کارخانه و تولید داخلی راه نیفتد ،اشتغال
ایجاد نمیشود و نتیجه بیکاری ،آسیبهای اجتماعی
همچون اعتیاد ،فساد ،مشکالت خانوادگی ،نارضایتی
از نظام و دولت است.

اطالعيه
به اطالع کليه همکاران گرامي
میرساند با عنايت بهضرورت
تکميل و بهروزرسانی اطالعات
فردي شاغلين ،الزم است،
ضمن مراجعه به پايگاه
اطالعرسانی شرکت ،سامانه
امور اداري ،گزينه اطالعات
فردي و سازماني ،در خصوص
بررسي شماره تلفن همراه ،ثبت
يا اصالح آن حداکثر تا تاريخ
 96/1/28اقدام فرماييد.

مديريت امور اداري
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آيين افتتاح پروژه بازسازي و نوسازي بخش جراحي بيمارستان شهيد مطهري
يكشنبه  20فروردینماه در آستانه  13رجب سالروز والدت حضرت امام علي(ع) با
حضور مهندس صادقي مدیرعامل و جمعي از معاونين و مديران ذوبآهن ،مهندس
سجاد فرماندار شهرستان لنجان ،دكتر بانك رئیس بیمه سالمت استان اصفهان،
شهردار و ...
02

ذوبآهنتنهانمايندهپيروز
ايران در هفته چهارم ليگ
قهرمانانآسيا

ذوبآهناصفهاندرلیگقهرمانان
آسیاسهشنبه 22فروردینماهبهمصاف
بنیادکارازبکستانرفتوموفقشدبا
دو گل زودهنگام در ابتدای هر دونیمه
که با ضربات سر از جناح راست به ثمر
رسید،درمقابلتکگلبنیادکاربانتیجه
 2بر یک به پیروزی برسد و با کسب
هفتمینامتیازشانسبیشتریبرای
صعودبهمرحلهدومداشتهباشد04 .

مهندس صادقي در جشن ميالد فرخنده حضرت علي(ع) در ذوبآهن:

مجموعه عوامل و شرايط موجود نويدبخش آينده و
سال پرباري براي شركت است

02

ویــــترین هفته

باتالشگرانمديريت
فوالدسازیشركت
رویــداد

شكوفايي و غلبه بر
مشکالت ذوبآهن با
صرفهجویی و كاهش
قيمتتمامشده
در سال جاري
گـــزارش

02

03

سال 95يكي از سنگینترین
وپركارترينسالهایتاريخ
ذوبآهن در حوزه تأمین و
تدارك بود
گـــزارش

03

گـــزارش

03

گونــاگون

04

ذوبآهناصفهانبااستفاده
صحيح از منابع و توانایی خود
بهروزهای اوج بازمیگردد
حضورمهندسصادقیدراردوی
تیمفوتبالذوبآهناصفهان
در ديدار مهندس صادقي با آيتا ...طباطبايي نژاد عنوان شد

افزايش توليد و صادرات ذوبآهن اصفهان
در سال 96

در آستانه والدت حضرت علی(ع) ،مهندس احمد صادقی مدیرعامل و جمعی
از مسئولین شركت دوشنبه بیست و یکم فروردینماه با حضور در دفتر آیتا...
طباطبایی نژاد نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه اصفهان با ایشان دیدار و
گفتگو کردند .آیتا ...طباطبایینژاد در این دیدار گفت :یکی از افتخارات جمهوري
اسالمي ،تولید فوالد و گسترش آن در سطح کشور است بهنحویکه درباره این
محصول از کشورهای دیگر بینیاز هستیم .صنايع زيادي به ذوبآهن اصفهان
و مجتمع فوالدمبارکه متصل هستند و از این دو صنعت مادر تأثیر میپذیرند.
وی ضمن اشاره به اینکه توسعه در صنایع فوالدی باید بر اساس توان و امكانات
موجود صورت گیرد افزود :توسعه صنایع مختلف بدون در نظر گرفتن توانمندیها
مشکالتی را ایجاد میکند لذا این مقوله بايد موردتوجه قرار گیرد .در ادامه مهندس
صادقی تصریح کرد :ذوبآهن اصفهان باوجود مشکالت در مرحله عبور از بحران
قرار دارد كه به لطف خدا و تالش همكاران در ســال گذشته کلیه تعهدات اين

شركت انجامشده است .وی ادامه داد :از نیمه دوم دیماه تا آخر سال  1395تمام
توليدات ذوبآهن به كشورهاي حوزه خلیجفارس  ،اروپا و  ...صادر شد .مدیرعامل
شرکت خاطرنشان کرد :امسال با برنامهریزی انجامشده تالش داریم تولید را حفظ
کرده و افزایش دهیم و همچنين برنامهها و پروژههای كاهش قيمت تمامشده
نيز تداوم مییابد .مهندس صادقی ضمن اشاره به اینکه کوره بلند شماره یک
تا چند ماه دیگر راهاندازی میشــود ،اظهار کرد :میزان صادرات شرکت در سال
گذشــته  700هزار تن بود كه امسال با صادرات  500هزار تن چدن قصد داریم
میزان صادرات را ارتقاء دهیم .وی اضافه کرد :با توجه به افزايش چشمگير توليد
فوالد در كشور ،اميدواريم بازار داخل با تمهیداتی که مقام معظم رهبری فرمودند
و کار و تالش دستاندرکاران بهبود يابد و بازار فوالد با رونق بيشتري مواجه شود.
الزم به ذكر است در اين ديدار مديرعامل و جمعي از مسئولين فوالدمبارکه نيز
حضورداشتند.

مهندس فوالدگر نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسالمي:

ذوب آهن اصفهان صنعت مهمی است که توانایی زیادی برای
حل مشکالت خود دارد
مهندس صادقي مديرعامل ذوبآهن اصفهان با مهندس فوالدگر نماينده
مردم اصفهان در مجلس شــوراي اســامي ديدار و گفتگو کرد .مهندس
فوالدگر عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی در اين
ديدار اظهار داشت :ذوب آهن اصفهان صنعت مهمی است که توانایی زیادی
برای حل مشــکالت خود دارد .در اين راســتا بايد فعالیتهای اين شركت
در جهت كاهش قيمت تمامشــده تداوم يابد .وي افزود :اين مجتمع عظيم
صنعتي عالوه بر فعالیتهای توليدي بايد در زمينه اطالعرسانی موفقیتها و
دستاوردهاي خود هم تالش بيشتري داشته باشد تا بر اميد و نشاط در جامعه
صنعت فوالد كشور افزوده شود .مهندس صادقي مديرعامل ذوبآهن نيز در
اين ديدار توضيحاتي در خصوص وضعيت كنوني ذوبآهن و پروژههای در
دست اقدام ارائه کرد.

بيشترين توليد و صرفهجویی در مصرف برق
ذوبآهن در سال  95رقم خورد

ذوبآهن اصفهان،توليد چدن را براي صادرات
افزايش میدهد
شــرايط بازار فوالد طي ماههای اخيــر بهگونهای رقم خورد كه چدن،
افزايش قيمت يافت و كشورهاي اروپايي ،خريدار اين محصول ذوبآهن

شدند .بر اين اســاس ،اين مجتمع عظيم صنعتي طي سال جاري نهتنها
چدن موردنیاز خود بر اســاس برنامه توليد سال  96را تأمین میکند بلكه
 500هزار تن چدن نيز به كشورهاي متقاضي،صادر خواهد کرد .ذوبآهن

اصفهان كه از ســه كوره بلند برخوردار است و هماکنون به دليل كاهش
مصرف كك و كاهش قيمت تمامشــده ،تنها با دو کوره ( 2و )3اقدام به
توليد چدن میکند ،جهــت افزايش توليد اين محصول
بهزودی كوره شماره يك را نيز راهاندازی مجدد میکند.
بدين منظور،جلسه هماهنگي جهت راهاندازی مجدد كوره
شماره يك با حضور مهندس صادقي مديرعامل ،مهندس
افضلي معاون بهرهبرداری ،مهندس توالئيان مدير ارشد
مهندســي بهرهبرداری ،مهندس خطيبي مشاور و مدير
حوزه مديرعامل ،مهندس مؤتمن مشاور فني مديرعامل،
مهندس رضايي مدير كوره بلند و مهندس لبافچي مدير
امور فني بهرهبرداری در ســالن كنفرانس مديريت كوره
بلند برگزار شــد .در اين جلسه مقرر شد ،كوره بلند شماره يك تا تابستان
سال جاري راهاندازی شود و عالوه بر آن ،توليد کورههای شماره دو و سه
نيز افزايش يابد.

با توجه به افزايش شديد مصرف برق در تابستان
و لزوم پيك ســايي ،طي چند سال اخير شرکتهای
برق منطقهای خواســتار همكاري مصرفکنندگان
بزرگ صنعتــي در جهت كاهش بــرق مصرفي در
تابســتان هستند .شــركت ذوبآهن اصفهان نيز در
ســالهای اخير با برنامهریزی اقدام مؤثري در اين
راســتا انجام داده است .مهندس شيرازي مدير توليد
و توزيع برق شــركت ضمن بيان مطلب فوق گفت:
در تابستان سال  ،1395نیروگاههای برق ذوبآهن با
توليد ماكزيمم و مداوم در سهماهه تابستان ،بيشترين
توليد برق در تابســتان را ثبــت كردند بهطوریکه
ميــزان برق توليدي داخلي ذوبآهن در اين ســهماهه حدود 414.040
مگاوات ساعت گرديد (ميانگين توليد  185مگاوات در ساعت شد) .بدين

ترتيب عالوه بر تأمين برق مصرفي ذوبآهن حدود
 10.850مگاوات ساعت برق به مديريت شبكه برق
كشــور فروخته شد .با توجه به همكاري بسيار خوب
ذوبآهن در عمليات پيك سايي برق در تابستان 95
عالوه بر كاهش قيمت تمامشده برق خريداري ،طبق
تفاهم مبادله شــده بين ذوبآهن اصفهان و شركت
برق منطقهای اصفهان ،مبلغ حدود  28ميليارد ريال
پاداش همكاري با عنــوان تخفيف همكاري صنايع
در تابستان ،در صورتحساب برق خريداري بهمنماه
 1395منظــور شــد .مهندس شــيرازي در پایان از
تالشــگران مهندســي توليد و توزيع بــرق ،بهویژه
پرســنل زحمتكش نیروگاهها كه با تالش و برنامهریزی چنين موفقيتي
را كسب کردهاند تقدير کرد.

02

رويداد
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در آستانه  13رجب سالروز والدت فرخنده
مولیالموحدین حضرت علي(ع) صورت گرفت

افتتاح پروژه بازسازي و
نوسازي بخش جراحي
بيمارستانشهيدمطهري

آيين افتتاح پروژه بازســازي و نوسازي بخش جراحي بيمارستان
شــهيد مطهري يكشنبه  20فروردینماه در آستانه  13رجب سالروز
والدت حضرت امام علــي(ع) با حضور مهندس صادقي مدیرعامل
و جمعــي از معاونين و مديران ذوبآهن ،مهندس ســجاد فرماندار
شهرســتان لنجان ،دكتر بانك رئیس بیمه سالمت استان اصفهان،
شــهردار و رئیس شوراي اسالمي شــهر فوالدشهر و جمعي ديگر
از مسئولين اســتان و منطقه و كاركنان بيمارستان شهيد مطهري،
برگزار شد .در اين آيين مهندس سجاد فرماندار شهرستان لنجان طي
سخناني ضمن تبريك والدت باسعادت مولیالموحدین امام علي(ع)
به همكاران ذوبآهني و كاركنان مجتمع درماني شــهيد مطهري،
بازسازي و نوسازي بخشهای جراحي اين بيمارستان را يك حركت
جهادي و كاري تخصصي و حرفهای معرفي نمود و از دستاندرکاران
مربوطه قدرداني كرد .وي يادآور شــد :انجام كارهاي مؤثر و پربازده
باوجود كمبود امكانات و اعتبارات يك هنر است و انجام چنين كاري
در اين بيمارســتان مايه اميد و خرسندي اســت .وي گفت :آرزوي
همه مردم و مسئولين است كه هيچكس بيمار نشود و سروکارش با
بيمارستان نيفتد .ولي در شرايطي كه به هر نحو فردي بيمار میشود
و به بيمارســتان مراجعه میکند بايد در اين مراكز احساس آرامش
كند و حضور در آنجا را نوعي تفريح تلقي كند و خوشــبختانه چنين
مراكزي در ســطح شهرستان لنجان و در بيمارستان شهيد مطهري
قابلمشــاهده است .مهندس سجاد با اشــاره به حجم فعالیتهای
دولت تدبير و اميد در حوزه ســامت و درمان مردم ايران يادآور شد:
در حال حاضر تمامي و يا اكثريت جامعه از امكانات بيمه ،بهداشت و
درمان مناســب برخوردار بوده و  80درصد هزینههای درماني توسط
دولت پرداخت میشود .فرماندار شهرستان لنجان با اشاره به انتخابات
رياست جمهوري و انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و روستا در اواخر
اردیبهشتماه سال جاري گفت :در جمهوري اسالمي ايران انتخابات
ضامن اقتدار و مشــروعيت نظام است و انتخابات بايد با مشاركت،
رقابت و حضور حداكثري مردم همراه باشــد .در اين مراسم باشکوه،
دكتر عليرضا آجداني مدير بيمارستان شهيد مطهري ضمن تبريك
ســالروز والدت نوراني حضرت امام علــي(ع) و روز پدر به حاضران
مراسم و همكاران خود گفت :در سال  1395اقدامات گستردهای در
اين مجتمع درماني صورت گرفته كه آخرين آنها نوسازي و بازسازي
بخش جراحي مردان و زنان اســت كه با موفقيت به اتمام رسيده و
راهاندازی مجدد آن در اين مراسم صورت میگیرد .مدير بيمارستان
شهيد مطهري پروژه بازسازي بخش جراحي بيمارستان را يك كار
جهادي و گروهي دانســت كه با هزينه دو ميليارد ريال و در زماني
كمتر از يك ماه به ســرانجام رســيد .وي اهداف اصلي اين پروژه
را درآمدزايي ،استانداردسازي ،افزايش رضايتمندي ،صرفهجویی 70
درصــدي در مصرف برق و انتقال مانيتورينگ باالي تخت بيماران
معرفي كرد و يادآور شد كه در اين پروژه از امكانات موجود بيمارستان
و از امكانات شركت تارابگين استفادهشده است .همچنين طبقات  5و
 6بيمارستان مربوط به جراحي مردان و جراحي زنان بهصورت كلي
بازسازي و نوسازي شده و تعداد اتاقها و تختهای آن افزایشیافته
و درب و پنجرهها ،نو و دوجداره شده است .دكتر آجداني با اشاره به
اهم اقدامات بيمارستان شهيد مطهري در سال  95گفت :در اين سال
تعداد نسخ درماني از  3000به  10000نسخه افزایشیافته و با توجه
به راهاندازی واحدهاي تخصصي و آزمايشــگاهي و فوق تخصصي
در چند مورد نيز بهنوعی ركورد دستیافتهایم .وي افزود :استفاده از
پيل خورشيدي ،تاسیس واحد آی سی یو و چند پروژه مهم ديگر نيز
از اهداف و برنامههای بيمارســتان در سال  96بوده و سعي خواهد
شــد كه خدمات شايسته و موردنیاز همكاران و مردم منطقه به نحو
احسن ارائه شود .شایانذکر است كه در اين مراسم ،عالوه بر پخش
نماهنگي در مورد اقدامات بيمارســتان در سال  95و خصوصًا پروژه
بازسازي بخشهای جراحي ،برنامههای هنري به اجرا درآمد.

مهندس صادقي در جشن ميالد فرخنده حضرت علي(ع) در ذوبآهن:

مجموعه عوامل و شرايط موجود نويدبخش آينده و سال پرباري براي شركت است

مراسم جشن ميالد باسعادت موليالموحدين ،حضرت
علي(ع) و روز پدر به همت شــوراي فرهنگي ذوبآهن و
با حضور مهندس صادقي مديرعامل و جمعي از مسئولين
و كاركنان قسمتهای مختلف شركت در روز دوشنبه 21
فروردینماه در محل سالن ورزشي مديريت توليدات كك
و مواد شيميايي برگزار شد .در اين مراسم مهندس صادقي
مديرعامل شركت طي ســخناني ضمن تبريك سالروز
والدت امام علي(ع) و گراميداشت روز پدر بر اهميت اعياد
و روزهاي مبارك مانند  13رجب تأکید كرده و يادآور شد:
شادباش و عرض تبريك به مناسبت چنين روزهايي به اين
معنا اســت كه ما سعي داريم صفات و رفتار امام علي(ع)
را در زندگي خود ،خانواده و جامعه معنا و حکمفرما كنيم
و با دوري از ماديات ،معنويــت را در زندگی و محل كار
و تــاش خود بارور کنیم .مهندس صادقي با اشــاره به

رسالت كاركنان شركت در شرايط حاضر گفت :ما امانتدار
سهامداران شركت هستيم و بايد امانتدار خوبي براي آنان
باشيم .وي در ادامه با اشاره به شرايط شركت در سال 95
اظهار داشت :سال گذشته ،نقطه عطف تحوالت و گلوگاه
بزرگي براي شركت بود كه به ياري خدا از آن عبور كرديم
و عليرغم مشكالت متعدد تمامي تعهدات اجرا شد ،حقوق
كاركنان و بخشي از بدهيها را پرداخت كرديم و در پايان
سال با توجه به مشكالت بازار داخلي با افزايش صادرات
به رونق شركت افزوديم .مديرعامل ذوبآهن با اشاره به
اهداف و برنامههای سال جاري و توصيف شرايط موجود
گفت :هماکنون مواد اوليه موردنیاز كارخانه تأمینشده و
در نظر داريم كه در ســال جاري با اتحاد و همبستگي و
تالش جهادي همكاران با اجرا و اتمام پروژههای اصلي
و پربازده شركت مانند پروژه تزريق پودر زغال ،راهاندازی

مجدد كوره بلند شــماره یک و ايجــاد بعضي تغييرات
ساختاري ،توليدات و درآمد شركت را افزايش دهيم .وي
با اشاره به نامگذاری سال جاري با عنوان اقتصاد مقاومتي،
توليد و اشتغال از طرف مقام معظم رهبري گفت :ما مديون
جامعه و سهامداران هستيم و تا میتوانیم بايد به ظرفيت
توليد و اشتغال شركت بيفزاييم .مهندس صادقي در پايان
سخنان خود با تشكر از برگزاركنندگان و حاضران مراسم
گفت :مسئولين شركت براي اجراي عدالت بيشتر در بين
همكاران بكوشند و انشاءا ...با افزايش توليد و كسب درآمد
بيشتر ،شاهد روزهاي بهتري براي ذوبآهن و تالشگران
اين شركت باشيم .در اين مراسم آيتا ...رهبر ،رئيس دفتر
هماهنگي تبليغات اسالمي شركت در سخناني به بيان
فضايل و صفات موالي متقيان حضرت علي(ع) از ديدگاه
دوســتداران و شيعيان ،بزرگان ديگر اديان و دشمنان آن

حضرت پرداخت و گفت :در اين زمينه کتابها ،مقاالت،
اشــعار و آثار فراواني نوشتهشده است و تمامًا بر عظمت
صفات و ویژگیهای بارز علمي ،اخالقي و رفتاري اين امام
بزرگوار در تاريخ و زندگي بشريت اشاره دارد .وي افزود :در
معارف اسالمي بهشت تبلور واليت حضرت علي(ع) است
و كســي كه واليت او را ندارد وارد بهشــت نمیشود.
آيتا ...رهبر در پايان گفت :باالترين عبادت كار است و
عبادت  70جزء دارد كه مهمترين جزء آن ،كسب مال
حالل است .استقالل كشور مرهون استقالل اقتصادي
بوده و ما همه مديون زحمت كســاني هستيم كه در
بخشهای مهم و حســاس با كار دشواري مانند كك
سازي مشغول به كار هســتند .در ابتداي اين مراسم
مهندس سيد اردشير افضلي معاون بهرهبرداری شركت
در سخنان كوتاهي ضمن عرض تبريك روز پربرکت

 13رجب و روز پدر به همكاران ،ابراز اميدواري کرد كه
چنين مراســمي در دفعات بعدي در حوزه بهرهبرداری
تشكيل شــود .وي افزود :امسال سال توليد و اشتغال
اســت و همه میدانیم توليد ضرورتهایی را میطلبد
كه در بين اين ضرورتها ،صرفهجویی و بهرهبرداری
صحيح و كامل از منابع و امكانات از همه مهمتر است.
در اين راســتا همكاران حوزه بهرهبرداری با توكل بر
خداي بزرگ و استعانت از حضرت علي(ع) و به بركت
 13رجب با تالش دوچندان مســئوليت و وظيفه خود
در مورد توليد را به نحو احســن انجام خواهند داد .اين
مراســم با ســخنراني و اجراي برنامههای فرهنگي و
هنري با موضــوع امامت و واليت همراه بود و ضمن
اجــراي دو برنامه هنري ،به تعــدادي از حاضران نيز
هدايايي اهدا شد.

با تالشگران مديريت فوالدسازي شركت

در ادامه گفتگو با تالشگران مديريت فوالدسازی در
اين شماره از هفتهنامه آتشكار بخش دوم از صحبتهای
اين همــكاران را تهیهکردهایم كــه در ادامه میخوانید.
عباس مهــدي ،مســئول روزكار ايســتگاه  3و 5
ریختهگــری گفت :با توجه به وضعيت فعلي ذوبآهن و
محدود بودن مواد اوليه مرغوب براي توليد شمش باکیفیت
اقدامات بسياري در این راستا و همچنین بهمنظور صادرات
صورت میگیرد .در شرايط پيش از ذوب کنترلهای دقيق
از ماشين ریختهگری صورت میگیرد و هرگونه مشكلي
با سعي و تالش كليه پرسنل و سرویسدهندگان مرتفع
شده و از مکانیزمهای ریختهگری بسته و پودرهاي سرباره
گيره و روانكار استفاده میشود .وي در خصوص اقدامات
مهم اين بخش جهت صادرات شمش افزود :در ايستگاه
ریختهگری  5با توجه به اينكه استفاده از تانديش استوپري
بسيار هزینهبر است با تغيير طرح ،قيمت تمامشده کاهش
مییابد و مكانيزم ریختهگری زیرسطحی صورت میگیرد
كه در كيفيت شــمشها بسيار مؤثر خواهد بود .با اعمال
كنترل كيفي بســيار دقيق تمام تالش در جهت نرمال
بودن شمش ازنظر ابعاد و اندازه صورت میگیرد .عباس
مهدي ضمن قدرداني از زحمات كليه پرسنل ریختهگری
و سرویسدهندگان كه با توجه به بسياري از محدودیتها
تمام تالش خــود را در جهت توليد بهتر انجام میدهند
تصریح کرد :مشكالت كاري بسيار هستند اما در كارگاه
ریختهگری پرسنل باروحیه جهادي انجاموظیفه میکنند
تا با توليد محصوالت باکیفیت بهرهوری را ارتقاء بخشند.
محمد احمري ،مهندس تکنولوژی خط توليد گفت:
كنترل عمليات دمش كنورتورها ،مراحل تبديل چدن مذاب
به فوالد ،كنترل فرآیند توليد و محاســبه شارژ فروآلیاژها
برحسب مارکهای مختلف با توجه به آناليز شيميايي و
تحويل آن بــه كارگاه ریختهگری ازجمله اقدامات مهم
جهت توليد شمش صادراتي اســت .وي با اشاره به اين
موضوع كه در ســال  95تنوع توليد محصول بهصورت
چشــمگيري افزایشیافته كه اكثر آنها از نوع صادراتي
اســت ،افزود :در طول سالهای طوالني توليد محصول
به  2يا  3محصول بســنده میشد و سفارش فوالدهاي
خاص بهصورت موردي برحسب سفارش مشتري به عمل
میآمد .احمري به اهميت توليد محصوالت صادراتي اشاره

كرد و بیان نمود :حساســيت کاربر روی اين محصوالت
بســيار زياد اســت بهطوریکه جهت توليد هر يك اين
محصوالت نیاز اســت برنامهریزی و آمادهســازی مواد
اوليه محاسباتي خاص در ارتباط با ميزان آلياژ کنندهها و
پارامترهاي ديگر انجام گيرد .وي در آخر افزود :از زحمات
كادر سرپرستي و تمامي افراد سختکوش كارگاه كنورتور
و ميكسر تشكر و قدردانی میکنم.
بابكناظمي،كارشناسكنترلكيفيتمديريتكيفيت
گفت :وظيفه اينجانب نظارت بر بازرسين كنترل كيفيت در
کارگاههای كنورتور ریختهگری و شمش است كه بر كيفيت
شمشتأثیرگذارخواهدبود.ويافزود:ماركگذاريذوبهای
توليدمطابقاستانداردمربوطه،تعيينتكليفذوبهایاختاللي،
برنامهریزیونظارتبرماركگذاريفوالدهایجديدكهمورد
درخواستمديريتفروشاست،تصمیمگیریدررابطهبااخذ
نمونهشمشازذوبهایاختالليبهمنظورماركگذاريذوب
وغيرهازديگرفعالیتهایاينبخشبهشمارمیرود.ناظميبا
اشاره به اين موضوع كه با توجه به شرايط جديد بازار و كاهش
تقاضا در رابطه با محصوالت تمامشده مانند تيرآهن ،ميلگرد
و غيره بهناچار شمش در سبد محصوالت فروش ذوبآهن
قرارگرفته است ،تصریح کرد :در كارگاه شمش فرايند جديد
بهمنظور صدور گواهينامه فني و ارســال شمش به بيرون
كارخانه جهت بازار داخلي با صادرات تعريف شد كه وظيفه
كنترل كيفيت فوالدسازي عالوه بر بازرسي ذوب در كارگاه

كنورتور،ریختهگریوثبتپارامترهايموثربركيفيتاینگونه
ذوبها است که سنجشهای حاصله را مطابق درخواست
مشتري و طبق اســتاندارد مربوطه مارك گذاري میکند.
وي افزود :سپس كليه شمشها ازنظر ابعاد (مقطع و طول)
و همچنين عيوب ظاهري شامل لوزي ،ترکهای طولي يا
عرضي،كمربندوحبابگازيوغيرهطبقدرخواستمشتري
كنترل و بازبینیشده و جهت ارسال به بيرون گواهينامه فني
صادرمیشود.همچنينهنگامبارگيريشمشهارويتريلي
مجددًاشمشهاازنظرصحتبارگيريکنترلشدهبهطوریکه
هر ذوب بهطور متوسط شــش بار كنترل مجدد میشود.
كارشناس كنترل كيفيت مديريت فوالدسازي گفت :بازرسي
و صدور گواهينامه فني براي شمشهای فروشي همزمان با
ارسالشمشهایمورددرخواستنوردبهمنظورتأمینشمش
موردنیاز نورد انجام میگیرد .وي افزود :با توجه به ثابت بودن
تعداد نفرات كنترل كيفيت و اضافه شدن اين فرايند جديد به
کارگاههای شمش ،بازرسين كنترل كيفيت به همراه پرسنل
فوالدسازي بهصورت جهادي از عهده اين مسئوليت بهخوبی
برآمدهاند .بهطوریکه در بهمنماه با توجه به توليد 12مارك
فوالديكهحدود 50درصدمارکهایتوليديصادراتيبودند
وهمچنيندر طول اين سه سال بدون مشكل اين كار را انجام
دادهاند.ناظمیدرپایانازحمایتهاوپشتيبانيمديريتكيفيت
و تالش و زحمات بازرسين كنترل كيفیت فوالدسازی تشكر
و قدرداني کرد.

كيان دره شوري ،مهندس ارشد ریختهگری گفت:
كنترل توليــد و تجهيزات در ایســتگاههای ریختهگری،
برنامهریزی جهــت انجام برنامه توليد و هماهنگي نيروي
انساني،هماهنگيپرسنلتوليدوتعميراتكارگاهریختهگری،
اجرايبرنامههایآموزشپرسنلكارگاهریختهگریوكنترل
شمشهای توليدي بهخصوص ازنظر كيفي ازجمله وظايف
اين بخش است .وي افزود :جهت توليد شمشهای صادراتي
در ايستگاه  6تغيير مقطع ايســتگاه از  150*150به مقطع
 130*130صورت گرفت كه در ابتداي راهاندازی ذوبها با
مسائل و مشكالتي شد که با پیگیریها و ايجاد اصالحات
الزمحركتبهسویتوليدمطلوبصورتپذیرفت.درهشوري
ادامه داد :جهت توليد شمشهای صادراتي معمو ً
ال حساسيت
خاصي از قبيل طول شــمشها ،مقطع و كيفيت ظاهري
مطلوب و عدم وجود پيچيدگي وجود دارد كه پیگیریهای
انجامشدهوخطاهابرطرفشد.اینمهمجهتتحققكيفيت
وكميتمطلوبتالشپرسنلریختهگریومديريتبخش
بسيار تأثیرگذار بود .این تالشگر ذوبآهنی تصریح کرد :در
بخشفوالدسازيكنورتور،تعميرپاتيل،ریختهگریوكارگاه
شمش با کارکنان با اتحاد و همدلي شرايطي را به وجود آوردند
تــا توليد و بهرهوری افزايش يابد و صادرات محصول انجام
گیرد .مهندس ارشد ریختهگری مديريت فوالدسازي با اشاره
به اينكه ذوبآهن بايد در جايگاه برتر از نظر كيفيت توليد و
ميزان صادرات قرار گيرد گفت :درصورتیکه تنگناها برطرف

شود و تجهيزات نرمال و كمبود نيروي انساني بهخصوص در
ریختهگریبرطرفشودمیتوانشرايطبهتريبرايتوليددر
اينبخشفراهمكرد.علياسماعيليمهندسآمادهسازی
شمشگفت:درحينتحويلگرفتنشمشهامحاسباتتعداد
شاخه شمش و بررسي طول شمشها و همچنين واردکردن
اطالعات مربوط به ذوب ریختهگری شده در سيستمMES
تشكيل پاســپورتها براي هر ذوب با مشخصات فني هر
ذوب ازجمله فعالیتهای اين بخش است .وي افزود :انبارش
شمشهای ریختهگری شده و در كپدهاي موجود در كارگاه
و پس از سرد شدن شمشها بازبيني شمشها صورت گرفته
و ازلحاظ سالمت شمشها بررسیهای ماكروسكوپي انجام
خواهد شد درصورتیکه عيوبي در شمشها مشاهده شود
در مراحل بعدي اين عيوب رفع خواهد شــد كه در بازبيني
شمشها نظارت واحد كنترل كيفي نيز وجود دارد .اسماعيلي
گفت:پسازبررسيشمشهاازلحاظفنيارسالصادراتيآن
صورت میگیرد .با توجه به توليد يازده مارك فوالد در بخش
فوالدسازيدرسالهایاخيركارگاهآمادهسازیشمشضمن
انجام وظايف هميشگي كه تغذيه نوردها است به امر صادرات
همبهطورخاصمیپردازد.
صفرعلی نصیری ،فورمن راهبری باالبرها گفت:
هدایت و کنترل جراثقال کارگاه شمش و حساسیت مراحل
بارگیری شمشهای تولیدی برحسب مارکهای مختلف
و بارگیــری بهموقع و جلوگیری از توقف تریلرها ،ازجمله
اقدامات مهم رانندگان جرثقیل کارگاه شمش است .وي
ضمن قدرداني از زحمات رانندگان جرثقيل ،افزود :با در نظر
گرفتن اهداف شرکت و با توجه به وضعیت بازار و فروش
شمش ،رانندگان جراثقال با همکاری پرسنل کارگاه شمش
در طول سال  ،95اقدام به بارگیری شمشهای تولیدی با
کمترین توقف و حادثه نمودند بهطور متوسط روزانه 170
تریلر بارگیری شده است.
هادی گودرزی ،کارشــناس ایمنی فنی گفت :با
توجه به حساسیت سالمت پرسنل و تجهیزات همزمان
با تولید و بارگیری شمش که دغدغه همه مسئولین بخش
فوالدسازی است ،پرســنل ایمنی فنی بخش طی سال
 95تمامی تالش خود را انجام دادهاند تا شــرکت بدون
هزینههای اضافی انسانی و تجهیزاتی در راستای اهداف
خود قدم بردارد.
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گزارش عملكرد و برنامههای معاونتهای مختلف شركت
در اين شماره هفتهنامه آتشكار گزارش عملكرد سال  95و برنامههای سال  96معاونتهای بهرهبرداری ،پشتيباني و ساخت و خريد تقديم میشود .گزارش ساير معاونتها در شماره آينده اين نشريه درج خواهد شد.
عملكرد حوزه بهرهبرداری در سال  95و برنامههای سال 96

شكوفايي و غلبه بر مشکالت ذوبآهن با صرفهجویی و
كاهش قيمت تمامشده در سال جاري

مهندس افضلي ،معاون بهرهبرداری شــركت ،ضمن ارائه توضيحات
در خصوص شــرايط شركت در سال  ،95اهم اقدامات و فعالیتهایی كه
بهمنظور انجام توليد مطابق برنامه ،كاهش هزینهها و انجام صرفهجویی
در معاونت بهرهبرداری شركت انجام پذيرفت را تشريح کرد كه رئوس اين
فعالیتها و اقدامات شامل موارد زير است:
**  .1بومیســازی قطعات و تجهيزات و انجام پروژههای
قراردادي توســط نيروهاي داخلي بهجای اســتفاده از
پيمانكارانخارجي
 .1-1بازسازي سيستم تصفيه غبار كنورتورهاي  1و .3
 .2-1بازسازي خط منوبلوك كارگاه نورد .350
 .3-1سيستم تصفيه غبار  LFشماره يك.
 .4-1طراحي و اجرای پروژه دوقلو در نورد  300و ( 350اسليتر).
 .5-1نصب اره گرم بر روي خط چهارگوش نورد .650
**  .2طراحي و توليد محصوالت جديد
در اين راستا در ســال جاری محصوالت زير
براي اولين بــار در شــركت ذوبآهن اصفهان،
طراحي و تولیدشده است.
 .1-2ريل ملي راهآهن.
 .2-2کالفهای صنعتي با مارك فوالدهاي
سري .SAE
 .3-2ناودانیهای بال شیبدار سايز  18و .20
 .4-2نبشي بال مساوي سايز .6
 .5-2ميلگردهاي آجدار مطابق استاندارد BS
 )2005( 4449و همچنين انجام مميزي مقدماتي
شركت  CARESبهمنظور كسب گواهينامه .CARES
**  .3مديريت بر خريد اقالم و تجهيزات موردنیاز و استفاده
حداكثري از قطعات انبارهاي راكد و مستعمل
در اين زمينه از ابتداي سال جاري بیشتر از  1800درخواست خريد كه
شامل  5400رديف بوده است در معاونت بهرهبرداری بررسیشده و با توجه
به نتايج بررسیها فقط براي اقالم ضروري درخواست خريد دادهشده است.
همچنين بر روي تعداد زیادی از قطعات و لوازم موجود در انبارهاي مستعمل
و راكد ،بازسازیهای موردنیاز انجام و از آنها استفادهشده است.
**  .4استفاده مجدد از غلتکهای مستعمل با توجه به تنوع
توليد ،همچنين جوشكاري و بازسازي غلتکها و تراشكاري
و استفاده مجدد از رینگهای توليد تيرآهن
جهت عدم خريد غلتك جديد و استفاده بهينه از داراییهای شركت،
كارشناســان حوزه بهرهبرداری پس از بررسي نقشههای كاليبراسيون و
انطباق آن با غلتكهاي اسقاط در انبار ،تعدادي از غلتکها شناسايي شد
و از انبار اسقاط به كارگاه مياني منتقل و با توجه به نقشههای كاليبراسيون
در كارگاه تراش كاليبره شده و مجددًا مورداستفاده قرار گرفت .همچنین

بــا توجه به طراحي و توليد محصول جديد تيرآهــن بال نيم پهن وزن
فوق ســبك در كارگاه نورد  ،500بهجای خريدن رينگهاي مربوطه ،از
رينگهاي اسقاط شده تيرآهن سايز  14وزن متوسط كه عرض آنها به حد
مينيمم رسيده بود ،استفاده شد.
**  .5توليد محصوالت صادراتي
با توجه به بازاریابیهای خارجي انجامشــده و نيز نياز بازار كشورهاي
مختلفازجملهكشورهايهمسايه،محصوالتمختلفيمطابقبااستاندارد
و يا شــرايط فني مشتريان خارجي طی سال جاری توليد شد .اين ميزان
در ســال گذشــته منجر به صادرات مقادیر قابل توجهی انواع شمش و
محصوالت نوردي شده است.
**  .6صرفهجویی مصرف آب
بهمنظــور كاهش حداكثري ميزان برداشــت مصــرف آب ،كميته
صرفهجویی مصرف آب بهصورت مســتمر در حوزه معاونت بهرهبرداری
تشكيل و با انجام بررسیها و مطالعات ،راهكارهاي
ممكن جهت كاهش مصرف آب ارائه شد كه اهم
آن به شرح زير است:
 پروژه انتقال پساب تصفيه گاز كوره بلند 3
براي مصرف در بخش آگلومراسيون و تصفيه گاز
كوره  2و غبارگير بونكرها.
 پروژه نصب درايو كنترل دور (پروژه مولتي
پمپ) براي پمپ خانه آب آشاميدني ،جهت مديريت
بهتر مصرف آب آشاميدني.
 تغيير مصرف آب كوره روليكي نورد  300از
سيكل تميز به سيكل كثيف.
 تغيير مصرف آب گازبندهاي كوره متديك نورد  300از سيكل تميز
به سيكل كثيف.
 حذف آب سپریهای كوره متديك نورد .300
 حذف استفاده از آب سيكل تميز (خط  107پمپ خانه شماره  )2و
استفاده از آب سيكل كثيف آبزدایی جهت شستشوي بافل هاي Spray
 towerدیگهای فوالدسازي.
**  .7كاهش مصارف و استفاده حداكثري از مواد برگشتي
حاصل از فرايند توليد:
افزایشمصرفآگلومره
برگشتي(كيلوگرمبرتن)
کاهشمصرف كك اسكيپ
(كيلوگرم بر تن چدن)
افزایش مصرف کک ریزه در
شارژکورهبلند(كيلوگرمبرتن)

یازدهماهه
سال 94

یازدهماهه
سال 95

درصدپيشرفت
نسبت به مدت
مشابهسالقبل

144.1

199.6

+%38.5

540.5

515.9

-%4.5

10.2

43.7

+%328.4

**  .8كاهش مصارف انرژي
 استفاده حداكثري از گازهاي فرايندي.
در ســال جاري  99درصد گازهاي فرايندي تولیدشده ،مصرفشده و

سواالت همکاران و پاسخ مسئوالن

جايگزين مصرف گاز طبيعي شــده اســت و از اتــاف آن جلوگيري
بهعملآمدهاست.
وي همچنين اهم ســاير پروژههای انجامشــده در راستاي افزايش
بهرهوری و کاهش هزینهها را بر اساس موارد زير اعالم کرد:
 بازسازي دیگهای اوتيليزاتور فوالدسازي.
 بازسازي و افزايش ظرفيت ديگ بخار شماره  3نيروگاه مركزي.
 احداث و راهاندازی واحد توليد آرگون.
 راهاندازی واحد كالووس تصفيه گاز واحد  2کک ســازی و توليد
گوگرد خشك بهعنوان يك محصول قابلارائه به بازار.
 احداث خط لوله فشارقوي اكسيژن به كوره بلند شماره .3
 پروژه انتقال مواد از انبار شــمالي كارخانه به انبار مواد خام بخش
آگلومراسيون.
 بهینهسازی و مدرنیزاسیون تجهيزات برق و اتوماسیون قفسه 900
نورد .650
 طراحی تولید  Beam Blankدر بخش فوالدسازی.
 بهرهبرداری از سیستم اسالید گیت ایستگاه  3ریختهگری.
معاون بهرهبرداری شركت اهم برنامههای اين حوزه در سال  96را به
شرح زير اعالم کرد:
 كاهش مصارف مواد اوليه و انرژی و تولید اقتصادي که اهم اقدامات
در این خصوص به شرح زیر است:
کاهش HMR
کاهش مصرف کک اسکیپ کوره بلند به زیر  500کیلوگرم بر تن
چدن مذاب.
استفاده صد درصدی از گازهای فرایندی تولیدی(بهجای گاز طبیعی).

افزایش بهرهوری کوره بلندها با استفاده از شارژ گندله به میزان 40
درصد (در نیمه دوم سال آینده).
 انجام برنامه توليد مصوب.
 مديريت مصرف بهينه آب.
 توليد شمش فوالد ريل مطابق با استاندارد .1-EN13674
 توليد انبوه ريل ملي.
 تكميل پروژه  VDو بهرهبرداری از آن.
 انجام پروژه افزايش ظرفيت واحد آهن اسفنجي و بهرهبرداری
از آن.
 پروژه گندلهسازی اردكان و راهاندازی و بهرهبرداری آن.
 تکمیل پروژه دوقلو و سهقلو در نورد  300و ( 350اسليتر).
 تکمیل طراحي ،ســاخت ،نصب و راهاندازی سيستم ترمكس خط
نورد  350و .300
 تكميل پروژه مدرنيزاسيون تجهيزات برق و اتوماسيون كارگاه نورد
.350
 بهرهبرداری از پروژه انتقال مواد از انبار شمالي كارخانه به انبار موادخام
بخشآگلومراسيون.
 انجام پروژه شارژ گرم نورد .)Hot Charging( 500
 تکمیل و راهاندازی پروژه نوسازي تجهيزات الكتريكي ایستگاههای
 7و  8و افزايش سرعت ایستگاهها.
مهندس افضلي در پایان ضمن تشــكر از تالش كليه پرسنل ،اظهار
اميــدواري کرد با توجه به اقدامات و برنامههای اجراشــده در راســتاي
صرفهجویی و كاهش قيمت تمامشده ،سال آينده سال شكوفايي و غلبه بر
مشکالت برای شركت سهامي ذوبآهن اصفهان باشد.

گزارش عملكرد حوزه پشتیبانی و ساخت در سال  95و برنامههای سال 96

ذوبآهن اصفهان با منابع و توانایی خود بهروزهای اوج بازمیگردد
مهندس ضیاء معاون پشــتیبانی و ساخت در
گفتگو با خبرنگار ما در خصوص عملكرد اين حوزه در
سال  95با اشاره به ایجاد شرکت مهندسی و پویش
ساخت در سال گذشته گفت :این شرکت در مرحله
اول انجام کلیه کارهایی که بهصورت پیمانکاری در
ذوبآهن به انجام میرســید به عهده گرفت .وي
افزود :با توجه به اينكه  100درصد سهام این شرکت
مربوطه به ذوبآهن است ،مدل مناسبی برای اجرای
کارهای جانبــی و خدماتی ذوبآهن خواهد بود .از
طرف دیگر مدیریتهای ساخت ،تعمیرات (در تمام
زمینهها) کارهای ساختمانی ،حملونقل و ...در اين
معاونت تجميع میشود و مکمل همدیگر میشوند لذا توان اجرایی ارتقاء

مییابد و قسمت بهرهبرداری برای تولید مناسب با
بهرهوری باال قدرتمند میشود ،از طرفی نيز هزینهها
فوقالعــاده كاهش مییابد .مهنــدس ضیاء اظهار
داشت :در سال آینده کارهای جانبی کارخانه توسعه
مییابد که منجر به توسعه معاونت و شرکت پویش
و ساخت خواهد شد .ضمن اينكه پایان سال گذشته
عالوه بر اتمام پروژههای ناتمام کارخانه ،پروژههای
جدید ازجمله ( PCIتزریق پودر زغال در کوره بلند)،
گندلهسازی ،خانهســازی و فراوری سنگها شروع
شــد که ازنظر اقتصادی اهمیت فوقالعادهای برای
کارخانه ذوبآهن خواهد داشت .معاون پشتيباني و
ســاخت شركت ادامه داد :در جهت ایجاد اشتغال و سودآوری در رابطه با

ساخت قطعات سنگین و خانهسازی ،تعمیرات برقی ،سرویس ترانسهای
بزرگ و  ،ITشرکت مهندســی پویش ساخت بهصورت کنسرسیوم در
ســطح كشور اقدام خواهد کرد .در حال حاضر همه این پروژهها همراه با
برج خاموشکننده کک با همکاری پرسنل زحمتکش و دانای شركت
ذوبآهن آغازشده و بهسرعت در حال انجام است .مهندس ضياء هدف
این معاونت را كاهش هزینهها ،ارتقای بهرهوری و اســتفاده از خدمات
پرسنل زحمتکش ذوبآهن و بهروز کردن فناوری تولید و کارهای مربوط
به این قسمت دانست .وي اظهار داشت :ذوبآهن اصفهان با همکاری و
کمک پرسنل زحمتکش خود و همراه با مردم فهیم زرینشهر ،فوالدشهر
و اصفهان در جایگاه اصلی خود قرار خواهد گرفت و همچنان مثل گذشته
پایگاه صنعتی ،آموزشی و تولید در کشور عزیزمان خواهد بود .در خاتمه
براي همه عزیزان ذوبآهني سال خوبی آرزو میکنم.

سال  95يكي از سنگینترین و پركارترين سالهای تاريخ ذوبآهن در حوزه تأمین و تدارك بود
مهندس مير مسعود میرحسینی ،معاون خرید شرکت در
خصوص تالشها و اقدامات صورت گرفته در این حوزه در
راســتاي تحقق اقتصاد مقاومتي
به خبرنگار ما گفــت :با عنايت به
سیاســتهای ابالغي و تأکیدات
مدیرعامل شــركت ،حــوزه خريد
بــا حجم گســتردهای از وظايف و
فعالیتها روبهرو است .بهطوریکه
بهجرئتمیتوانسالگذشتهرايكي
ازسنگینترینوپركارترينسالهای
تاريخ ذوبآهــن در حوزه تأمین و
تدارك عنوان کرد .شــرايط خاص
اقتصادي كشــور ،محدودیتهای
نقدينگي شركت ،مشكالت چندجانبه معادن تأمینکننده در
سطحكشور،مشكالتاعتباريدربازارباتوجهبهشرايطخاص
ذوبآهن ،محدودیتهای بانكي ،مشكالت متعدد درزمینه
اخذ مجوزهاي الزم از طريق ســازمانها و مراجع گوناگون،
نيازهايچندجانبهذينفعانسازمان،همهوهمهتنهاگوشهای
از مشكالت اين حوزه در سالي كه گذشت بود .وي در ادامه
ضمن اشاره به اينكه حوزه خريد به فضل الهي و پشتكار همه
متصدیاننهتنهاازعهدهوظايفبرآمدهبلكهدربرخياززمینهها
فراتر از برنامهها عمل كرده و موفق به كسب نتايج قابلتوجه
و صرفهجویی فراوان شده است بهاختصار اهم اقدامات صورت
گرفته در سال 95را چنين برشمرد:
 .1تأمین بيش از 5ميليون تن مواد اوليه موردنیاز
 .2حمــل بيش از  5ميليون تن مواد اوليه و تجهيزات از

 .12تأمین بیشــتر كك موردنیاز و زغالسنگ از معادن
داخليدرراستايتحققاقتصادمقاومتي
.13بهینهسازیوكاهشحجمرياليوتعداديقراردادهاي
خريد خدمات با تکیهبر اهرم صرفهجویی ،تعيين و شناسايي
خدمات مهم و حياتي موردنیاز سازمان و حذف موارد زائد.
 .14تقويــت و توســعه اداره مهندســي خريد باهدف
تقويت تحلیلها و پیشبینیهای بازار در جهت بهینهسازی
تصمیمگیریهادرحوزهخريد
.15بازمهندسيفرآيندهايحوزهخريدباهدفخريدارزان،
باکیفیت،بهموقعدركنارحفظسالمتسيستمبراساسمطالعه
وشناساييوضعموجودفعالیتهایشركت،بهينهكاويهاي
نالمللینظيرAPQC
انجامشدهومدلهایبی 
.16بازبینیواصالحفرآیندارزیابیوانتخابتأمینکنندگان
براساسمدلچندمعیاره.
 .17انجام نظرســنجي از تأمینکنندگان باهدف تأمین
رضايت ذينفعان ســازمان و كسب نمره  64درصد رضايت
تأمینکنندگان
 .18كسب بيش از  43ميليارد ريال درآمد از محل اجاره

ابنيهشركت
 .19ايجاد كميته تعيين اولویتهای خريد با مشــاركت
حوزه بهرهبرداری جهت مديريت درخواست خریدها و حذف
خريدهايغیرضروری
 .20ايجاد فرآيند خريد اضطــراري جهت تأمین اقالم
ضروريبخشوايجاداطمينانبرايتأمینقطعاتضروريو
كاهشريسكتأمین
معاون خريد شــركت بر اســاس سیاستهای ابالغي
مدیرعامل و نقشه استراتژيك شركت برنامههای سال 96در
اين حوزه را بدين شرح بيان کرد:
 -چابك سازي و کاهش سیکل زمانی خريد قطعات ،مواد
اوليه و قراردادها با توجه به اصالحات فرآيندي و ســاختاري
صورت گرفته در حوزه خريد
 -بازنگری و بهبود فرآیندهای حملونقل کاال (مهندسی
مجددحملونقل)بااستفادهازمدلهایبهینهسازی
-استقرارسیستممترهوبرآوردجهتبهینهسازیارزيابيو
كارشناسيقراردادهايخريدخدمات
-تأمينزغالسنگباکیفیتککشوندگيمناسبابتدااز

چند نفر از همکاران در تماس با شــماره  104سالم آتشکار روابط
عمومی سؤاالت خود را به شرح زیر مطرح و خواستار رسیدگی و پاسخ
مسئوالنشدهاند:
**  .1علت کاهش کیفیت نان توزیعی در رســتورانهای
شرکتچیست؟
مدیریت خدمات و امور اجتماعی :مسئولین مربوطه ابراز کردند که
دستگاه پخت نان سنتی در حال تعمیر اســت که بهزودی راهاندازی و
مشکل کیفیت نان رستورانها مرتفع میشود.
** .2در سال جاری برای ســرویسدهی استخرها چه
تدابیری اتخاذشده است؟
مدیریت خدمات و امور اجتماعی :نحوه ســرویسدهی استخرها بر
اساس بودجه تصویبی سال 96؛ طبق روال سال گذشته اقدام خواهد شد
و اطالعرسانی در خصوص ثبتنام و سایر موارد مرتبط در آینده نزدیک
صورت میپذیرد.
** .3زمان رفع مشکل کارت غذای پرسنلی که در کارت
موجودی دارند ولی غیرقابلبرداشت است ،چیست؟
مدیریت خدمات و امور اجتماعی :بر اساس پیگیری بهعملآمده با
بانک پارسیان در آینده نزدیک این مشکل مرتفع خواهد شد.
**  .4نحوه ســاخت نرمافزار موبایلی مشاهده کارکرد و
حضوروغیاب برای کارکنان به چه صورت است؟
مدیریت امور اداری :با توجه به راهاندازی و موفقیتآمیز بودن تست
این نرمافزار در اســفندماه سال گذشــته در آینده نزدیک اطالعرسانی
میشود و همکاران گرامی میتوانند جهت دریافت این نرمافزار و آموزش
روش استفاده از آن به پورتال مدیریت امور اداری مراجعه کنند.
تعدادی از همکاران خواستار پیگیری و رفع مشکل اقساط کسر شده از
پرفراژ طی سه ماه و عدم واریز به بانکها و مؤسسات شدهاند .تعدادی از
همکاران ساختمان توحید و آموزش خواستار استقرار دستگاه وب کیوسک
برای استفاده از سامانه ورود و خروج شدهاند.
افکار سنجی روابط عمومی

برگزاری مراسم تحویل سال 1396
در کنار مرقد شهدای گمنام

باهمت پایگاه بسیج شــهدای مدافع حرم مدیریت حراست ،مراسم
تحویل سال  1396در فضایی سرشار از معنویت با حضور بسیجیان پایگاه
و با قرائت دعای تحویل سال و قرآن برگزار شد.

گزارش عملكرد حوزه خريد در سال  95و برنامههای سال 96

مباديداخليوخارجي
 .3تأمین و تحويل حدود  5هزار قلم كاالي تجهيزاتي و
مصرفيدرخواستشده
 .4همكاري با معاونت پشتيباني و
ساخت در راستاي استفاده حداكثري از
تواناییهایداخليشركتجهتساخت
قطعاتوتجهیزات
 .5بهینهســازی مصرف و اعمال
صرفهجویی با تعامــات بینحوزهای
خصوصًاحوزهبهرهبرداری
 .6شناسايي و اولویتبندی اقالم
استراتژيكوضروريودرنتیجهكاهش
 40درصدي مقدار درخواستهای خريد
نسبت به سال94
.7استانداردسازيوهمسانسازیقراردادهايمشابه
 .8انعقاد قراردادهاي بلندمدت تأمین بهویژه در رابطه با مواد
اوليهواقالماستراتژيك
 .9صرفهجویی بيش از  16ميليارد ريالي با اســتفاده از
معافیتهایگمركي
 .10همكاري در جهت اصالح آییننامه معامالت شركت
باهدفبهینهسازیوچابكسازيفرآيندتأمینوتدارك.
 .11تالش در راستاي اســتفاده حداكثري از امكانات و
توانمندیهایداخليذوبآهندرجهتانجامفعالیتهايفني
مهندسي،تأمینوتدارك،خدماتيواجرايي.بهعنوانمثالانعقاد
قرارداد با شركت پويش خدمات در فعالیتهاي اياب و ذهاب
پرسنل،نگهداريفضايسبز،ادارهمراكزتفريحيو...

سالم
آتشکار

منابعداخليوبعدخارجي
-شناسایی مواد اولیه،خدماتو اقالم استراتژیکو بررسی
نقطهبهینهموجودیاقالماستراتژیکوه مراستاییباآن
 -ادامــه پروژه بازبینی و اصالح فرآیند ارزیابی و انتخاب
تأمینکنندگانبراساسمدلچندمعیاره
 -به اشتراکگذاری تجارب و تقویت شرکتهای اقماري
وپیمانکاریدرجهتتوسعهکیفیوکمیواقتصاديقطعات
وخدمات
 -استانداردســازی قراردادها و همســان كردن اســناد
قراردادهايباقيماندهباهمكاريمديريتامورحقوقي
 -مشاركت در تهيه دفترچههای ساخت قطعات موردنیاز
شركتباهدفافزايششناخت،داخليسازيوكاهشهزينه
برونسپاریساختقطعاتباتقويتمجموعهپويشساخت
مهندس ميرحسيني در پايان ضمن آرزوي موفقيت براي
كليه بخشهای شركت سهامي ذوبآهن و همه ذينفعان،
مجددًاازمدیرعاملمحترمشركتوکلیهمعاونتهایمحترم
كه با همكاري و هدايت همهجانبه خود در تحقق برنامههای
حوزه خريد را ياري رساندند ،تشكر و قدرداني کرد.

دالیل متال بولتن از افزایش
تقاضا و پتانسیلهای رشد
در بازار فوالد ایران
نشــریه متال بولتن در گزارش جدید خود دالیــل افزایش تقاضا در
بــازار فوالد ایران را اعالم کرد .پروژههای ایران در بخش ساختوســاز،
خودروسازی و زیرساختهای راهآهن افزایش پایدار را برای تقاضای فوالد
ایجاد خواهد کرد.
** مسکن
ایران کشوری است که با جمعیتی بیشتر از  78میلیون نفر و  70درصد
شهرسازی ،پتانسیل تبدیلشدن به بازار مسکن خاورمیانه را دارد .تقاضای
مســکن در ایران حدود  1/5میلیون واحد در سال است که در حال حاضر
به دلیل کمبود تامین مالی ،تنها  700هزار واحد مسکونی در سال ساخته
میشود که منجر به کمبود چشمگیر مسکن شده است .حدود سه هزار
پروژه در بخش مسکن در سال  94متوقف شد و درنتیجه تقاضای داخلی
مواد ســاختمانی ازجمله محصوالت فوالدی کاهش یافت .سال گذشته
مصرف محصوالت طویل فوالدی  8میلیون تن گزارششده است .گرچه
برخی از فعاالن بازار این رقم را کمتر اعالم کردهاند .کارخانههای داخلی
تولید نورد به دلیل رکود بازار مســکن متضرر شده و ظرفیت تولید خود را
کاهش و گاها متوقف کردند .انتظار میرود که لغو تحریمها علیه ایران بتواند
بهتدریج بخش ساختوساز را در کشور احیا کند و تقاضای فوالد را افزایش
دهد .بر اســاس پیشبینیهای انجامشده ،تا پنج سال آینده رشد ساالنه
بخش مسکن در ایران به  6.1درصد افزایش خواهد یافت.
** افزایش خطوط راهآهن
یکی از پروژههای زیرساختی ایران که نیاز به فوالد دارد توسعه خطوط
راهآهن است .ایران قصد دارد در کمتر از ده سال میزان خطوط ریلی خود را
از  15هزار کیلومتر به  25هزار کیلومتر افزایش دهد تا از این طریق به پل
ارتباطی اروپا ،آسیا و افریقا تبدیل شود .بر اساس پیشی بینی برخی از فعاالن
بازار ،بهمنظور اتصال شهرهای بزرگ ،مراکز صنعتی و بنادر ایران نیازمند 3
میلیون تن ریل فوالدی است.

صعود گروه كوهنوردي حوزه بسيج
شهيد تندگويان ذوبآهن به قله تفتان
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مدیر مسئول :مدیرروابط عمومی سردبیر :علی حسین غریبی دبیر تحریریه :علی سلیمانی
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نشانی اینترنتی www.esfahansteel.com :پست الکترونیکیAtashkarweekly@esfahansteel.com:
تولید و اجرا :رسانه اصفهان امروز چاپ و لیتوگرافی :رسانه برتر شمارگان 7000 :نسخه
نشانی :انتهای اتوبان ذوب آهن ،روابط عمومی ذوب آهن اصفهان تلفن 03152574978-4945-4936 :پیام گیر0315257104 :

حضورمهندسصادقیدراردویتیمفوتبالذوبآهناصفهان

گروه كوهنوردي حوزه مقاومت بسيج شهيد تندگويان موفق به صعود به قله
تفتان به ارتفاع  4050متر از ســطح دريا شــد .اين قله واقع در استان سيستان و
بلوچســتان و در نزديكي شهرستان خاش اســت .اعضای این گروه از همكاري
ارزشمند ســرهنگ اميدي و مربي اين گروه غالمحسين ريحانيان و همچنین
سرپرست سعيد همتان تشکر و قدردانی کردند.

كسب مقام سومي مسابقات
( SKYRUNNINGدوي كوهستان)
توسطسعيدهمتيان
چهارمين دوره مسابقات ( SKYRUNNHNGدوي كوهستان) در اسفندماه
 95به ميزباني استان اصفهان در محل پارك كوهستاني صفه برگزار شد .در اين
مسابقه ورزشكار استان لرستان به مقام اول ،ورزشكار استان سمنان به مقام دوم و
همكار ذوبآهني سعيد همتيان موفق به کسب مقام سوم شدند.

تسليت
همكاران گرامي جناب آقايان
حسين كياني و عليرضا مهوري

مصيبت وارده را خدمت شما و خانواده محترمتان صميمانه تسليت عرض
نموده و از خداوند متعال براي آن مرحومين علو درجات و براي بازماندگان
سالمتي و طول عمر خواستاريم.

روابط عمومي شركت

مهنــدس احمد صادقــی مدیرعامل
ذوبآهن در آســتانه دیدار تیم ذوبآهن
با بنیادکار ازبکســتان در لیگ قهرمانان
باشــگاههای آســیا ،با بازیکنان و مربیان
این تیم دیــدار و گفتگو کرد .در این دیدار
صمیمانه که مهندس علمداری مشــاور
فرهنگــي اجتماعي مدیرعامل و ســعید
آذری مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی
ذوبآهن اصفهان حضور داشتند ،مهندس
صادقی اظهار داشت« :تیم ذوبآهن باید
به روزهای اوج قدرت خودش برســد و در
این مسیر بر خود الزم میدانم از مديريت
باشگاه در این راه روبهجلو تشکر کنم ».وی
گفت« :خواسته ما باال بردن نام ذوبآهن
در میدانهای ملی و بینالمللی اســت و
میدانم کــه ذوبآهن در حال طی کردن
روزهای خوبی برای رسیدن به اهداف خود
است ».مدیرعامل ذوبآهن با بیان اینکه
موفقیت و برد همیشه قبل از اقدام در تفکر
ما صورت میپذیرد ،پیشــاپیش برد تیم

ذوب آهن
ح
م
یس
ی
حافظ طز ت
بر بال لك لك ها

ذوبآهن را در روز میالد مولود کعبه تبریک
گفت .مهندس صادقی در پایان خاطرنشان
کرد« :مــن از اینکه برای باال بردن روحیه
و انگیزه کارکنان شرکت سهامی ذوبآهن
در باشگاه و تمامی تیمها تالش میکنید
تشکر میکنم ».در این نشست صمیمانه

که در محل اردوی تیــم ذوبآهن برگزار
شد؛ سعید آذری طی سخنانی گفت« :من
وظیفه خود میدانم از تالشهای مهندس
صادقی ،مهندس علمداری و کلیه مدیران و
پرسنل کارخانه جهت به ثمر رساندن اهداف
باشگاه تشکر کنم .من و تمام باشگاه افتخار

میکنیم که بهعنوان نماینده و برند ذوبآهن
تالش میکنیم ».وی افزود« :ما بهعنوان
سربازذوبآهندرتماممیدانهامیجنگیمو
با تمام توان تالش میکنیم که تیم به یاری
خداوند پیروز از زمین بیرون بیاید و در لیگ
هم به جایگاه خوبی دستیابیم».

ذوبآهنتنهانمايندهپيروزايراندرهفتهچهارمليگقهرمانانآسيا
ذوبآهن اصفهــان در لیگ قهرمانان
آســیا سهشــنبه  22فروردینماه به مصاف
بنیادکار ازبکســتان رفت و موفق شد با دو
گل زودهنگام در ابتــدای هر دونیمه که با
ضربات سر از جناح راست به ثمر رسید ،در
مقابل تــکگل بنیادکار با نتیجه دو بر یک
به پیروزی برســد و با کسب هفتمین امتیاز
شانس بیشــتری برای صعود به مرحله دوم
داشــته باشد .اســامي تيم ذوبآهن ایران:
رشــید مظاهری ،محمد نژادمهدی ،وحید
محمدزاده ،علی حمام ،مهران درخشانمهر،
دانیال اســماعیلیفر ،مهــدی مهدیپور،
ســید محمدرضا حســینی( -90+2حجت

حقوردی) ،احسان پهلوان ،مرتضی تبریزی
و جری بنسگتون ( -80مهدی رجبزاده)
سرمربی:سیدمجتبیحسینی
**شرح گلها:
(دقیقه:5وحیدمحمدزاده):ارسالمهدیپور
از روی ضربــه آزاد ســمت راســت زمین را
محمدزاده ،مدافع پیشتاخته ذوبآهن باالتر از
همه با ضربه سر به گوشه دروازه بنیادکار فرستاد
و نماینده ایران را پیش انداخت.
(دقیقه  :54مرتضی تبریزی) :سانتر عالی
حســینی از جناح راست زمین به تیرک دوم و
ضربه سر تمامکننده تبریزی گل دوم را برای
ذوبآهن رقم زد.

جشن میالد
باسعادت امام علی (ع)
در تاالر دانش

به همت پايگاه مقاومت بســيج شهيد احمدي روشن و مديريت آموزش جشن
ميالد حضرت علي (ع) با حضور جمعي از كاركنان در تاالر دانش مدیریت آموزش
و توسعه منابع انسانی برگزار شد .در اين مراسم مولودي خواني و مسابقه فرهنگي
برگزار شد.

ديدار با خانواده
شهيد مدافع حرم

اعضاي شوراي پايگاه مقاومت بسيج مقداد به مناسبت سال نو با خانواده سردار
شهيد حسين رضايي كه در دفاع از حرم حضرت زينب(س)در سوريه به شهات رسيده
بود ديدار نمودند  .الزم به ذكر است برادر اين شهيد از كاركنان ذوب آهن در مديريت
مهندسينتمكانيكميباشد.
خبرنگارافتخاريخليلشكراني

برگزاري كالس کارآموزی يخ و برف
مقدماتي به ميزباني حوزه
بسيج شهيد تندگويان

گروه كوهنوردي حوزه مقاومت بسيج شــهيد تندگويان اقدام به برگزاري يك دوره
كالس کارآموزی يخ و برف زير نظر فدراســیون كوهنوردي کرد .اين دوره طي سه روز
از تاريخ  16الي  18فروردینماه  96در منطقه برفي فریدونشهر با مربيگري غالمحسين
ريحانيان و قادر عظيمي برگزار شد و سرپرست اين برنامه نيز سعيد همتيان بود.

تولدت مبارک
در روزهاي گذشته ،نورسيدهایي به خانواده بزرگ ذوبآهن پیوستهاند كه
حضور سبزشان را به خانوادههای آنها تبريك گفته و براي اين عزيزان،
آرزوي ســامتي و موفقيت در تمام مراحل زندگي داريم .اســامي اين
ني ني كوچولوها و پدر گرامیشان به شرح ذيل است:
نام و نام خانوادگي شاغل

تاريخ تولد

محل كار

نام فرزند

محسنسليميان

95/12/9

انرژي

مهيسا

مصطفيبابائي

95/12/10

امور اداري

امين

محمدرضابراتي

95/12/5

راهآهن

آيناز

رضاابراهيمي

95/11/12

كك سازي

پارسا

فاطمهعلوي

95/01/23

بيمارستان

ايليا

محمدمسيبي

95/01/23

بيمارستان

پارسينا

مهديكريمي

95/11/10

خدمات

آوا

مسلمزماني

95/11/4

بيمارستان

اليسا

سيد حسن موسوي

95/11/3

گزينش

عباس

حجت اله حسين زاده

95/11/14

خدمات

امیرعلی

سيد سعيد هاشمي

95/12/2

آموزش

سورنا

داوود تاكي چالشتري

95/12/6

ايمنيبهداشت

آرين

اكبرمحمودي

95/12/01

فضاي سبز

يكتا

اسماعيلصالحي

95/12/12

كيفيت

مهرسا

ابراهيمرحيمي

95/12/7

انرژي

آرشيدا

مسعود نادري

95/12/9

كك سازي

سپهر

مهديرحيمي

95/12/5

فوالدسازی

محمدامین

جواد حضرتي

95/11/26

كوره بلند

حسام

بابك انصاري

95/11/92

كك سازي

بارانا

قاسمميرزائي

95/11/29

نت

ايسو

مسعودالوندي

95/11/29

نت

امیرعلی

مرتضيمحبوبي

95/11/28

نت

شايان

صفرعلی ابن علي

95/12/10

مالي

محمدرضا

مهدي آخوندزاده

95/12/7

نورد

حسين

پیوند مهرورزان
ازدواج و تشكيل خانواده ،فصلي نو و سبز در زندگي انسان
است .اين پيوند نيكو را به همكاران گرانقدر ذوبآهني كه
اخيرًا ازدواج کردهاند و اسامي آنها در پي ميآيد ،تبريك گفته،
براي اين عزيزان آرزوي زندگي سعادتمند ،فرزندان نيكو و
سالمتي در سايه اهلبیت(ع) و آقا امام زمان(عج) آرزومنديم.

نام و نام خانوادگي شاغل

تاريخ ازدواج

محل كار

عليهاروني

95/12/5

آگلومراسيون

منصوررمضانيان

95/10/16

آگلومراسيون

ابوالفضلرئيسي

95/12/5

كك سازي

فرزاداحتشامفر

95/12/20

راهبري

داود ناظري

95/12/5

نورد

