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بههمتتالشگرانمدیریتنسوز

میزان مواد نسوز مصرفی کارخانه از  18کیلوگرم
به حدود  13کیلوگرم کاهش یافته است
مهندس مهدی نصیری مدیر اجرایی نسوز کارخانه با اعالم این خبر که میزان مواد نسوز مصرفی کارخانه
در گذشته حدود 18کیلوگرم به ازای هر تن تولید فوالد بوده که این مقدار هم اکنون به حدود 13کیلوگرم
رسیده است گفت  :این مهم نشان دهنده صرفه جویی چشمگیر در مصرف مواد نسوز و تأثیر فعالیت های
دلسوزانهپرسنلاینمدیریتاست.

 irــ@esco
رهبر انقالب اسالمی در دیدار جمعی از
خانوادههای شهیدان مطرح کردند؛

مسئوالن تالش خود را بیشتر
کنند؛ راه رفع مشکالت مردم
تقویت تولید داخلی است
رهبر انقالب اســامی همچنین با اشــاره بــه اظهارات
مقامــات امریکایی مبنــی بر اینکه جمهوری اســامی
«چهل ســالگی» خود را نخواهد دید ،گفتند :ملت ایران
با اســتحکام تمام ایستاده اســت و به توفیق الهی در ۲۲
بهمن ،چهلمین سالگرد انقالب اسالمی را با شکوه بسیار
بیشتر از سالهای قبل برگزار خواهد کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به بیداری ملت ایران،
مســئوالن را به تالش بیشــتر توصیه کردند و افزودند:
اگرچه نقشه دشمن لو رفته است اما همه باید هوشیاری
خود را حفظ کنند زیرا امریکا ،دشمنی خبیث و حیله گر
است و ممکن اســت قصد فریب داشته باشد تا برای سال
 ،۹۷جنجال کند اما مث ً
ال برای سال  ۹۸نقشه ای بکشد.
ایشان ،صهیونیستها و مرتجعین منطقه را شریک امریکا
در توطئه و دشمنی با ملت ایران دانستند و تأکید کردند:
البته ما قوی تر از آنها هستیم زیرا تاکنون نتوانسته اند در
مقابل جمهوری اسالمی ،هیچ غلطی بکنند و از این پس
هم نخواهند توانست.
رهبر انقالب اســامی در عین حال تأکیــد کردند :نباید
لحظه ای غافل شــد و همه باید بیدار و هوشــیار باشند.
توصیه من به ملت ایران بهویــژه جوانان و مجموعه های
گوناگون کشور اعم از همه صنوف و جریانهای سیاسی این
است که مراقب باشند میدان را برای دشمن آماده نکنند
زیرا اگر غافل شویم ،همان دشــمن ضعیف ،زهر خود را
خواهد ریخت.
حضرت آیت اهلل خامنــه ای افزودند :امــروز ،مهمترین
وظیفه مردم و مسئوالن ،در کنار هوشیاری ،تالش برای
تقویت اقتصاد کشور و تولید داخلی است.
ایشان ،مسئوالن را به افزایش تالشها و فریب ظاهرسازی
و زبان بازی دشــمن را نخوردن ،توصیــه مؤکد کردند:
دشــمن انواع ترفندها را بهکار می برد و مســئوالن باید
مراقب باشند ،دشمن خبیثی که از در بیرون شده است ،از
پنجره داخل نشود.
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ثبت رکورد تولید روزانه چدن
در ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان  ،پیشگام
و پیشران صنعت کشور
است

نصب آخرین مجموعه
بونکرهای پروژه PCI
گزارش

02

03

دکتر سید محسن عالمه در همایش
راهبری ذوب آهن اصفهان:

رهبری فراتر از مدیریت و
بستر تحقق استراتژی ها
است

به همت تالشگران ذوب آهن اصفهان

رکورد حمل ریلی به میزان  2400تن شمش
02
صادراتی شکسته شد

گزارش

03

تجلیل از رانندگان ذوب آهن
اصفهان

03

تجلیل از  30سال فعالیت مهندس وحید
احمدی مدیر ارشد اجرایی توسعه شرکت

در این نشست،
تعیینتکلیف
اراضی ذوب آهن
و وضعیت کاربری
اراضی در طرح
جامع شهری مورد
بررسی قرار
گرفت

گزارش روند معامالت سهام شرکت و بازار سرمایه در هفته كاری
 97/09/24لغایت 97/09/28

امکان تردد و خدمات رسانی تاکسی
های خیریه والفجر در داخل فنس
کارخانه فراهم گردید  .همکاران گرامی
می توانند جهت بهره گیری از خدمات
این تاکسی تلفنی با شماره های  4411و
 4422تماس حاصل نمایند.

02

رییس هیات مدیره ذوب آهن اصفهان
عنوانکرد

همزمان با میالد با سعادت حضرت امام
حسن عسگری (ع) و به همت تالشگران
ذوب آهنی محقق شد :

میثــم محمــدی شــهردار و اعضای شــورای
اســامی زرین شــهر با مهندس منصور یزدی
زاده مدیرعامــل ذوب آهــن اصفهــان دیدار و
گفتگو کردند  .در این نشســت ،تعیین تکلیف
اراضی ذوب آهــن و وضعیت کاربــری اراضی
در طــرح جامع شــهری مــورد بررســی قرار
گرفت.
همچنین گزارشی از اقدامات ذوب آهن اصفهان
در راستای مسئولیت های اجتماعی این شرکت
ارائه شد و بر ضرورت تداوم این فعالیت ها تاکید
گردید.

اطالعیه

رویداد

گزارش

نشست مشترک شهردار و اعضای شورای اسالمی زرین شهر
با مدیرعامل ذوب آهن اصفهان

در روز شنبه اولین روز كاری هفته مورد گزارش قیمت
هر سهم شــرکت با کاهش  59ریالی(2،82درصد) به
قیمت  2032ریال رســید ،در پایان این روز شــاخص
كل بــورس  867واحد منفی بود .در روز یکشــنبه در
پی ریزش  2778واحدی شاخص كل  ،قیمت هر سهم
شــرکت با کاهش  78ریالی ( 3،84درصد) به 1954
ریال رســید .در روز دوشنبه شــاخص كل همچنان
روند نزولی داشــت و با كاهش  1958واحدی به كانال
 159هزار واحد وارد شــد ،در پایان این روز قیمت هر
ســهم شــرکت با کاهش  89ریالی( 4،55درصد ) به
مبلغ  1865ریال رســید .در روز سه شــنبه با انتشار
خبر امضای قرارداد خرید  ۱۵هــزار تن ریل UIC60

02

از طرف معــاون وزیر راه با ذوبآهن ،معامالت ســهام
شــركت با تقاضای خوبی همراه بود و قیمت هر سهم
با افزایش  38ریالی( 2،04درصــدی) به  1903ریال
رسید .در روز چهارشنبه آخرین روز كاری هفته مورد
گزارش در پی کاهش بیش از  3000واحدی شــاخص
كل ،قیمت هر سهم شركت با کاهش  35ریالی(1،84
درصدی) و با قیمت  1868ریال بسته شد.
حجم معامالت ســهام شــرکت در هفته کاری مورد
گزارش حــدود  908میلیون ســهم بود که نســبت
به هفته کاری گذشــته کاهــش  8درصدی در حجم
معامالت سهام را نشــان میدهد .در هفته جاری سهم
خریداران حقیقی  93درصد و سهم خریداران حقوقی

 7درصد بوده اســت 90 .درصد از فروش ها متعلق به
حقیقی ها و  10درصد نیز متعلق به حقوقی ها بود .در
این هفته شاخص کل بازار بورس  9269واحد (معادل
 5،61درصد) کاهش داشت .شــاخص فرابورس نیز با
کاهش  60واحدی (معادل  3،24درصد) مواجه شــد.
در این هفته در بازار بورس حدود  6،5میلیارد سهم به
ارزش  17،984میلیارد ریال معامله شــد که  5درصد
کاهش ارزش معامالت نســبت به هفته کاری گذشته
را نشان می دهد .نسبت ارزش معامالت به ارزش بازار
(گــردش معامالت) برای شــرکت ذوب آهن در هفته
جاری  1.52بوده است که نســبت به هفته گذشته 1
درصد کاهش داشته است.

اطالعیه
اطالعیه برگزاری سمپوزیوم فوالد
با توجه به برگزاری سمپوزیوم فوالد در بهمن ماه سال جاری در مركز همایش های بین المللی كیش ،به اطالع
آن دسته از همكارانی كه مقاالت ارسال شده آنها ( مشروط به ذكر نام ذوب آهن اصفهان ) توسط داوران
علمی و دبیرخانه سمپوزیوم تایید گردد ،می رساند برای ثبت نام و اعزام به سمپوزیوم می توانند از طریق
مدیریت آموزش و توسعه منابع انسانی حداكثر تا تاریخ  97/11/1اقدام و با شماره تلفن  2960تماس حاصل
نمایند.
مدیریت آموزش و توسعه منابع انسانی

در روز شنبه اولین
روز كاری هفته
مورد گزارش
قیمت هر سهم
شرکت با کاهش 59
ریالی(2،82درصد)
به قیمت 2032
ریال رسید

مراسم تجلیل از مهندس وحید احمدی مدیرارشد اجرایی
توسعه که در تاریخ  97/09/30به افتخار بازنشستگی نائل
آمد  ،در سالن جلسات ساختمان رســالت برگزار گردید.
این مراسم با حضور مســئولین و کارکنان شرکت از بخش
های مختلف از جمله روابط عمومی  ،کارگاهای ســاخت،
مهندسی نت راه وســاختمان ،مهندســی نت تجهیزات،
ماشــین آالت  ، HSC ،امور پیمانها وپشــتیبانی ساخت،
پویش ساخت،مدیران محترم اجرایی ارشد توسعه ،مدیر
اجرایــی امور خدمــات ،اجرایی ناحیه فــوالد وهمچنین
سرپرســتان نت ساختمان ،پشتیبانی ســاخت ،حراست،
روابط صنعتی توسعه وکارشناسان وکارمندان حوزه های
مذکور برگزار و از خدمات مهندس احمدی  ،قدردانی شد.
در این مراســم مدیــران روابــط عمومی  ،امــور پیمانها
وپشــتیبانی ســاخت ، HSC ،اجرایــی ناحیــه فوالد ،
اجرایــی امور خدمات ،کارگاه های ســاخت  ،مهندســی
نت تجهیــزات ،پویش ســاخت  ،ماشــین االت و جمعی

از مدیران اجرایی ،سرپرســتان وکارشناســان توســعه
در جهــت تجلیــل از مهنــدس احمــدی ســخنرانی
نمودند .
شایان ذکر است مهندس وحید احمدی درسال 1375به
استخدام ذوب آهن اصفهان در آمدند ودر سمت های ذیل
دراین شرکت خدمت نمودند :
 سرپرست شیفت بازیابی مواد بخش کک سازی کارشناس ارشد قراردادهای معاونت خرید سرپرست تامین مواد معاونت خرید کارشناس ارشد صادرات معاونت فروش کارشناس تحقیقات معاونت برنامه ریزی سرپرست امور پیمان ها معاونت توسعه مدیر اجرایی پروژه دوواحد نیرو گاه حرارتی  55مگاواتهاربین
 مدیر اجرایی پروژه  BOTآهک -مدیر ارشد اجرایی توسعه

جناب آقای دکتر خداداد غریب پور
انتصاب شایسته ی جناب عالی را به عنوان معاون وزیر صنعت  ،معدن و تجارت و رییس هیات عامل
ایمیدرو  ،تبریک و تهنیت عرض نموده  ،ازدر گاه ایزد منان برای شما مزید توفیقات برای خدمتی
سرشار از شور و نشاط و مملو از توکل الهی در جهت رشد و شکوفایی ایران اسالمی مسالت داریم.

روابط عمومی شرکت

نشریهداخلی
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ثبت رکورد تولید روزانه چدن در ذوب آهن اصفهان

چند نفــر از همــکاران
درتماس با شماره  104سالم
آتشکار روابط عمومی سؤاالت
خود را به شرح زیر مطرح وپاسخ
مسئوالن به شرح زیر می باشد:

درخواست ها وپاسخ مسئولین :
شرایط استفاده از معذوریت پزشکی جهت کارکنان که
دچار آسیب شده اند به چه صورت می باشد ؟
بیمارستان شهید مطهری  :کلیه افرادی که به علت آسیب ویا
دردهای کمر ؛ زانو ؛ مچ پا در داخل ویا خارج از محیط کار نیاز به
معذوریت دارند درصورتی که طی  48ساعت توسط متخصص
ارتوپدی وجراحی اعصاب در بیمارستان شهید مطهری تایید شود
حداکثر تا دوهفته از معذوریت می توانند استفاده کنند ودر صورت
نیاز به معذوریت بیشتر از دوهفته می بایست در کمیسیون ارتوپدی
؛ جراحی اعصاب بیمارستان شهید مطهری مطرح ومورد بررسی
قرارگیرد .
*** تعدادی از همکاران نیز خواستارانجام موارد زیر شده اند .
 )1تدابیری جهت بازسازی ورنگ آمیزی سردرب گردنه شهیدخاکی
 )2مساعدت جهت تایید کارکردورود وخروج مراجعین به طب کار
 )3برنامه ریز ی جهت اختصاص لینکی درپورتال برای مشاهده نتایج
طب کار
 )4تسریع در تعیین تکلیف شهرک واحد
)5برنامه ریزی جهت رفع مشکل تردد خودروشیفت ب 8فوالدشهر
به داخل محله .
 )6تعیین گراف زمانبندی واطالع رسانی الزم جهت تحویل لباس به
متصدی شتشوی لباس کاردر قسمت ها .
 )7نظارت بیشتر به کیفیت غذای طبخ شده در شیفت ( .مدیریت
نورد )
افکارسنجی روابط عمومی

خبر

دوام و بقاء سازمان ها به فعالیت
واحدهای تحقیق و توسعه
وابسته است
در آســتانه هفته پژوهش ،سومین
نشســت هــم اندیشــی مدیران
تحقیق و توسعه سازمان ایمیدرو و
شرکتهای منتخب با حضور دکتر
غالمرضا مالطاهری مدیر آموزش،
پژوهش و فنــاوری ایمیدرو ،دکتر
فرشاد مشاور وی ،مهندس مهدی
نصر معاون برنامهریزی و توســعه
شــرکت،مهندس مهرداد توالئیان
معاون بهرهبرداری ،مهندس جالل آقابابا سرپرســت مدیریت پژوهش،
فناوری و بومیســازی،مهندس محمدحســن جوالزاده پژوهشــگر و
پیشکســوت نخبهی صنعت فوالد کشــور ،پروفســور مهدی صالحی
از اســاتید متالورژی دانشــگاه صنعتی اصفهان،مدیران و کارشناسان
واحدهــای تحقیقوتوســعهی شــرکتهای فــوالد مبارکــه ،فوالد
خوزســتان ،آلومینیم ایران ،فوالدآلیاژی ایران ،مرکز تحقیقات فراوری
مواد معدنی ایران ،فوالد آذربایجان ،ســنگ آهن ســنگان ،آلومینای
ایران ،مس سرچشــمه و تهیه و تولید مواد معدنی بــا حضور جمعی از
سرپرستان و کارشناسان شرکت ،سه شنبه بیســتم آذرماه به میزبانی
ذوبآهناصفهان در تاالر دانش برگزار شد.
در حاشــیه این نشست هم اندیشــی با مهندس جالل آقابابا سرپرست
مدیریت پژوهش ،فناوری و بومی ســازی گفتگویــی انجام داده ایم که
مشروح آن را در ادامه می خوانید.
مهندس جالل آقابابا ضمن تبریك هفته پژوهش به پژوهشگران شركت
با اشــاره به اینکه یکی از اهدف از این نشست آشنایی شرکتکنندگان
با دستاوردهای پژوهشی یکدیگر اســت،خاطر نشان کرد :شرکتهای
صنعتی در کنــار رقابت ،با چالشهای مشــترکی نیز مواجه هســتند
وبرای تســریع در حل این چالشها ،نیازمند همکاریهای پژوهشــی
با یکدیگرهســتند .بر این اســاس هم افزایی مجموعههای صنعتی در
راســتای بهرهگیری از فرصتها و مقابله با چالشها از اهمیت ویژهای
پویژه در شرایط اقتصادی امروز برخوردار است.
مدیر پژوهش،فناوری و بومیسازی شــرکت تصریح کرد :چالشهایی
که امــروزه همــه صنایع بــه نوعی بــا آن مواجــه هســتنداز قبیل
آب،محیطزیســت و شــاخصهای مصرف انرژی ،نیازمند تدبیر جامع
بوده وبه اشتراکگذاری دستاوردهای پژوهشــی در این زمینهها منبع
ارزشمندی برای همه صنایع به شمار میرود.
مهندس جالل آقابابا با اشــاره بــه رویکرد و تاکیــد مدیرعاملمحترم
شرکت نســبت به اهمیت محوری جایگاه پژوهش افزود ،این تاکید در
كنار ترسیم افق روشــن مســئولیت خطیری را متوجه کلیه کارکنان
بویژه همکاران مدیریت پژوهش نموده كه پاســخگویی به آن نیازمند
تحول بنیادین در عملكرد شركت و بخصوص مدیریت پژوهش است.
ایشــان افزود :امــروزه اهمیت پژوهــش در نوآوری محصــول صنایع
الکترونیک برای همگان مشهود است و برای مثال چنانچه شرکتهای
تولیدکننده گوشــی تلفن همراه،نــوآوری درارائــه محصوالت جدید
نداشتهباشند امکان ادامه حیات در عرصه فشــرده رقابت رابه سرعت
از دســت خواهند داد .از اینرو در اینگونه شــرکتها واحدهای R&D
برای چند نســل بعد از محصوالت نیز برنامهریزی هدفمند و دقیقی را
پیگیری مینمایند .ایشان افزود این رقابت شــدید در آینده نه چندان
دور بــرای دیگر صنایع از جملــه صنعت فوالد قابل تصــور خواهد بود
ورویکرد نوآوری از طریق تحقیقو توسعه شرط دوام و بقای واحدهایی
صنعتی در آینده است.
این مقام مســئول ادامه داد :هــم اکنون در واحــد پژوهش ذوب آهن
اصفهان ،تنوع محصول ،بهبود شــاخصهای زیست محیطی و مصرف
مواد و انرژی و همچنین حل مسائل شــرکت بویژه بحران آب ،از جمله
عناوین مهم و مورد توجه هســتند .وی به عنوان مثــال به پروژهی در
حال تعریف در زمینه بومیســازی دانش فنی تجهیزات تولید محصول
استراتژیک ریل اشاره نمود.
مدیــر پژوهش،فناوریو بومیســازی شــرکت در پایــان از مهندس
یــزدیزاده مدیرعامــل شــرکت و همچنیــن مهندس نصــر معاون
برنامهریزی و توسعه که رویکرد انگیزشی نســبت به فعالیت پژوهشی
داشــته ،و از حمایت دیگر معاونتهای شرکت بویژه معاون بهرهبرداری
تشکر و قدردانی نمود.

تالشگرانذوبآهن
اصفهاندرسالروز
میالدباسعادتامام
حسنعسگری(ع)
موفقشدندرکورد
تولیدروزانهچدنبا
دوکورهبلندراثبت
کنند

تالشــگران ذوب آهن اصفهان در ســالروز
میالد با سعادت امام حســن عسگری(ع)
موفق شدند رکورد تولید روزانه چدن با دو
کوره بلند را ثبت کنند.
ســخت کوشــان مــادر صنعــت فــوالد
کشــور با وجود مشــکالت این شرکت در
تامیــن پایدار مــواد اولیه به ویژه ســنگ
آهــن  ،یکشــنبه  25آذرمــاه بــا تولید
8965تــن چــدن ،ایــن رکــورد را ثبت
نمودند.
امید اســت با حفظ روند کنونــی تولید به
زودی شــاهد ثبت رکــورد ماهیانه تولید
چدن و همچنیــن ثبت رکــورد تولید در
دیگر بخش های این شرکت باشیم.

بههمتتالشگرانذوبآهناصفهان

1200

رکورد حمل ریلی به میزان 2400تن شمش صادراتی شکسته شد
در راســتای اهداف مدیریت عالی شرکت و افزایش
توان بارگیری و حمل ریلــی محصوالت  ،برای اولین
بار رکورد حمــل ریلی به میزان  2400تن شــمش
صادراتی شکسته شد.
مهندس علیرضا عباســیان مدیر پشتیبانی فروش و
خدمات مشــتریان با اعالم این خبر گفت  :با تالش
فراوان همکاران خــدوم و زحمت کش در واحدهای
مرتبــط کارخانه به ویــژه مدیریت هــای راه آهن و
ترابری ،فوالدسازی ،حراست ،راهبری ماشین آالت
و خودروهای سنگین،حمایت معاونین بهره برداری

حداکثرباریکه
به صورت روزانه
تاکنونتحویل
راهآهنجمهوری
اسالمی گردیده بود ،
 1200تن می باشد

و بازرگانی  ،بیســت و پنجم آذرماه میزان  2400تن
شــمش صادراتی  ،به مقصد بندرعبــاس بارگیری و
حمل گردید.
وی افزود  :حداکثر باری که به صورت روزانه تا کنون
تحویــل راه آهن جمهوری اســامی گردیــده بود،
 1200تن می باشد.
مدیر پشتیبانی فروش و خدمات مشتریان با اشاره به
اینکه برای بارگیری و حمل روزانه  2800تن هدف
قرار داده شده است تصریح کرد  :از آنجا که گسترش
حمل ریلــی از برنامه هــای اصلــی مدیریت عالی

سازمان بوده و صرفه اقتصادی قابل توجهی نیز برای
شرکت به دنبال دارد  ،لذا هموار کردن مسیر و حذف
موانع این مهم جزء اولویت های شرکت می باشد.
وی اضافه کرد  :در این راستا جهت افزایش بارگیری
واگن هــا در محوطه انبار شــمش جدیــد ،با همت
تالشگران مدیریت نت ســاختمان محل بارگیری در
کوتاه ترین زمان ممکن توســعه و امــکان واگذاری
همزمان تعــداد بیشــتری واگن فراهــم گردید که
نتیجه آن افزایش تنــاژ بارگیری به صــورت روزانه
می باشد.

ذوب آهن اصفهان ،پیشگامو پیشرانصنعت کشور است

مشكلآباستان
،مسئلهبااهمیتی
استكههمهماباید
هماهنگ،برنامه
ریزیشدهوبا
جدیتازبروزبحران
جلوگیریكنیم

مهندس منصور یزدی زاده مدیــر عامل  ،دکتر
بهرام ســبحانی رییس هیات مدیــره ،معاونین
و تعدای از مدیران ذوب آهــن اصفهان با دكتر
عباس رضایی اســتاندار اصفهان دیدار و گفتگو
كردند .
مهنــدس یــزدی زاده در این دیدار با تشــریح
دســتاوردهای شــركت  ،گفت  :ذوب آهن در
راســتای تولید اقتصادی و محصوالتی با ارزش

افزوده بیشتر ،تولید ریل  UIC60و سایر مقاطع
این محصول استراتژیك  ،شمش مورد نیاز ریل
و تیر آهن بال پهن را برنامه ریــزی نمود كه در
سال جاری موفق شد این محصوالت را تولید و به
بازار عرضه نماید .مدیر عامل ذوب آهن اصفهان ،
تامین مواد اولیه را بزرگترین چالش فرا روی این
شركت دانست و افزود :امیدواریم با تامین پایدار
مواد اولیه  ،تولید ذوب آهن را به ظرفیت اسمی

برسانیم .وی با بیان این كه تحقق منویات مقام
معظم رهبری در حمایت از تولید ملی  ،سرلوحه
فعالیت های ذوب آهن اســت ،تصریح كرد14 :
هزار همــكار ذوب آهنی با تجهیــزات تولیدی
شــركت به تحقق منویات معظم له اهتمام ویژه
ای دارند.
دكتر عباس رضایی  ،استاندار اصفهان نیز در این
دیدار با تاكید و اعالم آمادگی برای رفع مشكالت
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خبر
به همت تالشگران مدیریت نسوز

میزان مواد نسوز مصرفی کارخانه از  18کیلوگرم به حدود  13کیلوگرم کاهش یافته است

تولیدآجرهای
موالیتیسقف
میکسرکهتاکنوناز
خارجکشورتامین
میشدند،ازطریق
مشاورهورایزنیبا
شرکتهایمعتبر
تولیدکنندهنسوز
داخلیدردست
اقداماست

مهندس مهدینصیری مدیر اجرایینسوزکارخانهبا اعالم
این خبر که میزان مواد نسوز مصرفی کارخانه در گذشته
حدود  18کیلوگرم به ازای هر تن تولید فوالد بوده که این
مقدار هم اکنون به حدود  13کیلوگرم رسیده است گفت
 :این مهم نشان دهنده صرفه جویی چشمگیر در مصرف
مواد نســوز و تأثیر فعالیت های دلســوزانه پرسنل این
مدیریتاست.
وی افزود  :ذوب آهن اصفهان اولین کارخانه تولید فوالد در
ایران است که بومی سازی نسوز را در دستور کار قرار داده
است .این فرایند در سال های اخیر و با ایجاد مدیریت نسوز،
با هدف کاهش وابستگی به تولید کنندگان خارجی و ارز و
همچنینکاهشهزینهها،سرعتبیشتریگرفتهاست.
وی خاطر نشان کرد  :نسوز کشــویی پاتیل های فوالد به
کمک شــرکت پاالر صنعت و مواد نسوز بدنه کوره بلند با
کمکشرکتنسوزایرانبومیسازیشدهاست.
مدیر اجرایی نســوز شــرکت ،برنامه ریزی جهت تولید
آجرهایبوتهکورهبلند،لدلشرود،استکان(نازل)تاندیش
و نیم نازل ریختــه گری در داخل کشــور را از اقدامات در
دست اجرای این مدیریت برشمرد و تصریح کرد  :این پروژه
ها هم اکنون با جدیت در حال پیگیری است و برخی از آنها
درمراحلتستواخذتأییدیههاینهاییهستند.
مهندس نصیری خاطر نشان کرد  :تولید آجرهای موالیتی
سقف میکسر که تاکنون از خارج کشور تامین می شدند ،از
طریق مشاوره و رایزنی با شرکت های معتبر تولید کننده

نسوز داخلی در دست اقدام اســت.این محصول عالوه بر
میکسر در قسمت های مختلف کارخانه از جمله طرح قائم
وکورهبلندنیزاستفادهمیگردد.
وی بیان کرد  :تغییــر در طرح نســوز کاری پاتیل های
چدن کوره بلند نیز پس از ماه ها طراحی ،بررسی و تست
آزمایشی،سرانجامنهاییگردیدکهدرنوعخوداقدامبسیار
مهم جهانی به شمار می رود.الزم به ذکر است شرکت های
خارجی در اجــرای این پروژه ناموفق بودنــد اما این اقدام
عظیم به همت پرسنل مدیریت اجرایی نسوز هم اکنون در
مرحلهبهرهبرداریاست.
مهندس نصیری گفت  :در راستای صرفه جویی،آجرهای
رسوبی در انبار پس از تفکیک در قسمت هایی که قابلیت
جایگزینی موقت داشته اند ،استفاده می شوند و در صورت
غیر قابل اســتفاده بودن ،پس از تبدیل به پودر ،جایگزین
خرید برخی از پودرهای مصرفی می شوند .وی گفت  :در
چندین مرحله طراحی چیدمان و اجرای آجرهای نسوز
کنورتور که خرید هر ست آن هزینه ای حدود پنج میلیارد
تومان ،برای کارخانه به همراه دارد،با استفاده از باقیمانده
آجرهای طرح های مختلف که به تنهایی قابلیت استفاده
نداشــتند ،انجام گرفت .این امر صرفه جویی بالغ بر صد و
بیستمیلیاردریالرادرپیداشتهاست.
مدیر اجرایی نسوز شرکت در ادامه به نقش نسوز در تولید
فوالد ریل پرداخت و ادامه داد  :فوالد ریل بایســتی تمیز و
بدون هیچ گونه نا خالصی باشد .بدین منظور آجر مناسب
پاتیل ،پالستر مخصوص تاندیش و مکانیزم زیر سطحی
سفارش داده شــد تا ناخالصی ها و گازهای محلول فوالد
کاهش یابند و در نهایت فوالد کیفــی در تولید ریل مورد
استفاده قرار گیرد .همچنین نسوز مورد نیاز  ، VDگوگرد
زدایی و انبار شمش ریل و سایر تجهیزات این پروژه تامین
و اجرا شده است.
وی در ادامه گفت  :استفاده از سیســتم  splashingبر
روی عملکرد نسوز کنورتور تأثیر بسیار باالیی دارد و پیگیر
اجراییشدنآندرذوبآهناصفهانهستیم.
در ادامه مهندس علی بریمانی سرپرست تعمیرات نسوز

ناحیه فوالد گفت  :آماده ســازی پاتیل فوالد برای تخلیه
فوالدمذابکنورتورها،پاتیلمیانی(تاندیش)برایایستگاه
ریختهگری،نسوزچینیکنورتورهاومیکسرها،پاتیلهای
فوالد،پاتیلهایچدنمیکسر،پاتیلهایضایعاتریخته
گریدرمحدودهکاریاینکارگاهقراردارد.
وی در خصــوص چیدمان کنورتورها نیز افــزود  :به طور
معمول در مدت زمانی  90تا  100روز یک ســت نســوز
کنورتوربایدتخریبومجددا ًآجرچینی شود.
سرپرست تعمیرات نسوز ناحیه فوالد تصریح کرد  :با توجه
به این که میانگین تعداد ذوب در هر پاتیل  70ســیکل
می باشد و متناســب با تعداد پاتیل های در گردش بین
 20تا  25پاتیل در ماه آجرچینی می شــود .وی گفت :در
خصوصتولیدریلنیزوظیفهتأمین پاتیلمناسب(بانسوز
منیزیتی) جهت فوالد تمیز همراه با امکان دمش از کف در
پاتیل و هم چنین آماده ســازی تاندیش های مخصوص
فوالد ریل در ایستگاه ریخته گری شماره  3در این کارگاه
انجاممیشود.
مهندس بریمانی تصریح کرد :پاتیل های منیزیتی مورد
استفاده در ســیکل های قبل دارای محدودیت هایی بود
که با اتخاذ تدابیری در زمان نسوزچینی پاتیل های جدید
مشکل رفع گردید و هم چنین در این سیکل تولید فوالد
ریل با برنامه ریزی مناسب به طورآزمایشی از پاتیل های
دولومیتیاستفادهگردیدکهنتایجرضایتبخشیبهدست
آمد.

و تنگناهای پیش روی واحدهای تولیدی استان
به ویژه ذوب آهن اصفهان  ،گفت  :مشــكل آب
استان  ،مسئله با اهمیتی اســت كه همه ما باید
هماهنگ ،برنامه ریزی شــده و با جدیت از بروز
بحران جلوگیری كنیم .وی  ،ذوب آهن اصفهان
را پیشــگام و پیشــران صنعت کشــور خواند و
افزود:این شــرکت بر صنعت کشور حق بزرگی
دارد و همه باید در جهــت اعتالی نام ذوب آهن
و توسعه آن تالش کنیم.
اســتاندار اصفهان ،شــرط موفقیت در حركت
به سمت اهداف برنامه ریزی شــده را همدلی و
همراهی مســئولین عنوان كرد و گفت  :با توجه
به شرایط كنونی اســتان و هم چنین مشكالتی
كه تحریم های ظالمانه برای مــا به وجود آورده
اســت ،باید دســت در دســت و به اتفاق هم بر
كمبود ها و مشــكالت فایق آییم  .دكتر رضایی
با بیان این كه دســت خــدا با جماعت اســت
 ،تاكید كرد :اگر برای خــدا و تامین منافع ملی
كار كنیم بــی گمان خداوند یــاری مان خواهد
كرد.

بههمتپایگاهبسیجحضرتفاطمه
زهرا (س) شرکت

جشنمیالدامامحسن
عسگری(ع)برگزارشد

به مناسب میالد امام حسن عسگری (ع) آیین جشنی
ویژه بانوان شــاغل در ذوب آهن به همت پایگاه بسیج
حضرت فاطمه زهرا (س) شــرکت بــا حضور حجت
االسالم و المسلمین جزینی مدیر مجموعه فرهنگی
یاس نبی و مسئول آموزش حوزه علمیه رکن الملک ،
مجید مرادیان معاون روابط عمومی و جمعی از بانوان
 ،یکشــنبه بیســت و پنجم آذرماه در تاالر تشریفات
روابط عمومی شــرکت برگزار شــد .حجت االسالم
و المســلمین جزینی در این آیین طی ســخنانی به
اهمیت خانواده و اســتحکام آن پرداخت و گفت  :در
جامعه امروزی به دلیل آسیب های فراوانی که وجود
دارد بعضاً خانواده ها با مشکالتی مواجه می شوند که
متاســفانه بر تربیت فرزندان نیز تاثیر گذار است .وی
افزود  :روح خانواده  ،محبت اســت اگر این شــاخصه
مهم از بین برود  ،احترام متقابل،اعتماد و بهانه جویی
نمایان می شــود که تاثیر منفی بر مناسبات خانواده
دارد .حجت االسالم و المسلمین جزینی تصریح کرد
 :در خصوص تربیت فرزندان نیز نکته ای که نیاز است
همواره مورد توجه والدین قرار گیرد این است که باید
یک روش تربیتی مشترک را انتخاب نموده و متناسب
با روحیات فرزند خویــش و همچنین عصر حاضر که
در آن زندگی مــی کنیم با اتفاق نظــر کامل تربیت و
پرورش فرزند را در پیش گیرند .شــایان ذکر است در
پایان این آیین از نفرات برتر مســابقات ورزشی که در
هفته بســیج برگزار شــده بود با اهدا جوایزی تجلیل
به عمل آمد.
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موســی حیدری برنجگانی از همکاران شاغل
در مدیریت حراســت شــرکت و دانشــجوی
کارشناســی ارشــد حقوق خصوصی دانشگاه
آزاد اسالمی نجف آباد است  .وی که موفق شده
استارت آپ حقوقی را اختراع کند به خبرنگار
آتشــکار گفت :بــرای خدمت بــه هموطنان ،
تحقیق و بررسی اســتارت آپ حقوقی را شروع
کردم در این راستا با مساعدت مهندس فوالدگر
نماینده مــردم اصفهان نشســتی در مجلس

آبگرمازرود-بابل

حیدری رمــز موفقیت خود را تــوکل به خدا،
تشــویق خانــواده مخصوصــا پدر ومــادر و
تالش خود عنــوان کــرد و در خصوص تحمل
ســختی ها ،گفت :همــان طوری که فشــار و
حــرارت زمین ،ذغال ســنگ را بــه الماس با
ارزش تبدیل می کند  ،مشــکالت وســختی
هــا در مســیر علــم ودانــش وزندگــی نیز
انســان را محکم  ،اســتوار و ارزشــمند مسی
سازد.

جهت اخذ مجوز
های الزم از قوه
قضائیهاقدامات
الزم صورت گرفته
است

دکترسیدمحسنعالمهدرهمایشراهبریذوبآهناصفهان:

رهبری فراتر از مدیریت و بستر تحقق استراتژی ها است
هر چه اعتماد کاركنان هر ســازمان به رهبری
آن بیشترشــود تولیدات آن سازمان بیشتر می
شود
دكتر ســید محســن عالمه عضو هیئت علمی
گروه مدیریت دانشگاه اصفهان سخنران مدعو
همایش راهبری ذوب آهن اصفهان در  21آذر
ماه جاری بود كه در جمع مدیران ،سرپرستان
و كارشناســان ذوب آهن اصفهان تحت عنوان
"رهبری سازمانی بســتر تحقق استراتژی" به
ایراد ســخنرانی پرداخت  .وی با اشاره به نتایج
تحقیقات چهل ســال اخیر در حوزه مدیریت و
رهبری سازمانی در كشورهای پیشرفته جهان
یادآور شــد كه مهمترین و سودمند ترین راه به
حداكثر رســاندن انرژی و پتانسیل كاركنان در
تمامی ســازمان ها و مراكز تولیدی و خدماتی
اعتماد سازمانی  ،برانگیختن افراد  ،زنده نمودن
روح انسانی و توجه به شخصیت و فرهنگ افراد
است .
دكتر عالمه با اشــاره به تحقیقــات جدید در
حوزه مدیریــت گفت :رهبری در هر ســازمان

نباید اسیر عنوان شغل خود باشد بلكه رهبری
ســازمانی باید دور از هر نوع تكبــر و خودبینی
بوده و با نهایت تواضع به فكر ســازمان باشد نه
منافع شخصی خود .
وی افــزود در نكات جدید مدیریتــی و به زبان
عامه گفته می شود كه رئیس نباش  ،آدم باش،
تواضع داشــته باش ،اول آدم بقیه باش،بعد آدم
خــودت .چرا كه وقتــی رهبری ســازمان آدم
دیگران بود راه ارتباط دیگران با او تســهیل می
شــود و اركان مختلف ســازمان با او در ارتباط
قرارگرفته و كارها و اســتراتژی ها به تحقق می
رسد .وی به نقل از پیتردراكر پدر علم مدیریت
نوین یادآور شــد كه اكثر مدیران ســازمان ها
الزم نیســت كه چه چیزهایی یاد بگیرند و چه
كارهایــی انجام دهند بلكه كســانی هســتند
كه باید یاد بگیرند چه كارهایــی را نباید انجام
دهند.
دكتــر عالمه در ادامــه به نقاط قــوت و ضعف
مدیران سازمان ها اشــاره كرد و یادآور شد  :در
بررســی نتایج كارها هم باید بــه نیمه پر لیوان

توجه كرد و هــم نیمه خالی آن چــرا كه وقتی
نیمه خالی را مورد توجه قرار دادیم به دنبال پر
كردن آن برمی آییم .
سخنران همایش راهبری ذوب آهن همچنین
دو مولفه اصلــی رهبری را تخصــص و اعتماد
عنوان كرد و یادآور شــد هر چــه كاركنان هر
سازمان به رهبری اعتماد داشــته باشند تولید
آن ســازمان باالتر مــی رود  .و الزم اســت كه
باالی اتاق مدیران عامل شــركت ها این شعار
نوشــته شــود كه :اول آدم ها را دریابید ،بعد از
آن اســتراتژی ها خودشان نوشــته می شوند .
همچنین موفقیت مدیران و رهبران سازمان در
پرسیدن این سه سوال از كاركنان است:
-1آخریــن كاری كه مــن انجام دادم و شــما
دوست دارید انجام دهم كدام است ؟
 -2آن كارهایی كه انجــام دادم ولی رها كردم و
شما می خواهیم ادامه دهم كدام است ؟
 -3كاری كــه مــی توانم بــرای شــما انجام
دهــم تــا اثربخشــی شــما باالتــر رود كدام
است؟

رهبری در هر
سازمان نباید اسیر
عنوان شغل خود
باشد بلكه رهبری
سازمانی باید دور
از هر نوع تكبر و
خودبینی بوده و
با نهایت تواضع به
فكر سازمان باشد
نه منافع شخصی
خود
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برگزاری همایش آموزشی پدافندغیرعامل
همایش توجیهی آموزشــی پدافنــد غیرعامل
 26آذرماه بــا حضور مهنــدس دهقانی رئیس
اداره صنعت ،معدن و تجــارت و نورانی رئیس
اتاق اصنــاف و هیآت رئیســه اتــاق اصناف و
همچنیــن روســای اتحادیــه هــای صنفی و
کلیه اعضاء کارگروه تخصصــی صنعت معدن
تجارت شهرســتان لنجان با میزبانی ذوب آهن
اصفهان در تاالر تشریفات روابط عمومی برگزار
گردید.
در ابتدا مهندس دهقانی طی ســخنانی ضمن
قدر دانــی از برگزاری این جلســه ،نکاتی را در
خصوص پدافند غیرعامل بیان نمود.
در ادامــه دکتــر کیانــی معــاون مدیریــت
حراســت ذوب آهن به تشــریح ابعاد گوناگون

پدافندغیرعامــل پرداختــه و مصادیقــی از
پدافندغیرعامل را نســبت به شــرایط مربوط
به حوزه هایی که شــرکت کنندگان در جلسه
در آن مشــغول به فعالیت می باشــند تبیین و
تشریح نمود.
وی در خصوص اهمیت این دوره اظهار داشت:
میبایست به مقوله پدافندغیرعامل نه به عنوان
یک محصول بلکه به عنــوان یک فرآیند دائمی
نگاه گردد.
فرآینــدی کــه فقــط متولیــان حــوزه های
پدافندغیرعامل کشــور یا اســتان مسئول آن
نیســتند بلکه آحاد جامعه از صنعتگر و بازاری
و کشــاورز تا کارمند و دانش آموز و حتی زنان
خانه دار که بــه انحاء مختلف با ایــن مقوله در
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کوچه باغ سفر

ثبت اختراع استارت آپ حقوقی توسط همکار ذوب آهنی
شورای اسالمی با کارشناسان وزارت ارتباطات
و فناوری اطالعات برگــزار و از راهنمایی های
آنان بهره گیری شد.
این همــکار مخترع  ،افزود  :جهــت اخذ مجوز
های الزم از قوه قضائیه اقدامــات الزم صورت
گرفته اســت که انشــاء ا ...با همکاری وکالی
دادگســتری و قــوه قضائیه کلیــه خدمات و
مشاوره حقوقی به صورت آنالین به هم استانی
های عزیز ارائه خواهد شد.

گزارش

نشریهداخلی

ارتباطنــد نیز بطــور موثری در قبــال آن که
نتیجه ای جــز حفاظت از زیرســاختها و مردم
کشــور در برابــر تهاجمات دشــمنان نخواهد
داشت ،مسئول خواهند بود و یکی از موثرترین
راه هــا شــناخت پدافندغیرعامــل و آموزش
مســتمر آن برای تمامی اقشــار جامعه خواهد
بود.
دکتر کیانــی در خصوص علت برگــزاری این
دوره گفت :بدون شــک اطالع رسانی در رابطه
با تهدیــدات ،حمالت و نحوه برخــورد با آنان،
دارای جایگاهی خاص در فرآیند ایمن ســازی
بوده و الزم اســت همواره نســبت بــه آخرین
اطالعات موجــود در این زمینه خــود را به روز
نمائیم.

میبایستبهمقوله
پدافندغیرعامل
نه به عنوان یک
محصولبلکهبه
عنوانیکفرآیند
دائمینگاهگردد

همزمانبامیالدباسعادتحضرتامامحسنعسگری(ع)وبههمتتالشگرانذوبآهنیمحققشد:

نصبآخرینمجموعهبونکرهایپروژهPCI

آبگرمازرودبابلکهدرمنابعاینترنتی
آب معدنی آرزو نیز ثبت شده است
در روســتای اری در بخش بند پی
شرقی و سی و ســه کیلومتری در
جنوب شرقی بابل در میان یک دره
زیبای جنگلی و در کنــار رودخانه
قرار گرفته که مجموعه طبیعی بی
نظیری را با ترکیبــی جالب عرضه
می نماید .آب معدنی فیروزه ای رنگ
در دل جنگل های ســبز منظره ای را خلق کرده که در دیگر نقاط کمتر دیده
شده است .آب با جوشش از دل زمین ،استخر کوچکی را پدید آورده که به خاطر
ترکیبات گوگردی برای بیماری های جلدی ،روماتیســم و درد مفاصل بسیار
مفید است .جاده دسترسی به آن از شهر بابل ،جاده شهید صالحی آغاز می شود
و پس از طی مسافت  ۳۰کیلومتر به آبادی گلوگاه مرکز بخش بند پی می رسد
و با عبور از پل سجادرود وارد جاده دهستان فیروزجاه شده و پس از طی حدود
 ۳۰کیلومتر وارد روستای زیبا و سنتی اری می شود که آب معدنی زیبا را در خود
جای داده است که با مجموعه اطراف خود یکی از بهترین جاذبه های توریستی و
طبیعیشهرستانبابلبهشمارمیرود.
ازرود شاید مخفف کلمه ازت رود باشــد این آب بوی گوگرد می دهد ازرو یک
چشمه جوشان با آب ولرم حدود ۳۷درجه سانتیگراد گرماست و عمق آن حدود
 ۱۴۰تا  ۱۵۰سانتیمتر و بعضی جاها  ۱۶۰سانتیمتر است از وسط آن آب مانند
حباب های زیبا قل قل می خورد و بیرون می آید ته آن چشمه از سنگ های ریز
تشکیلشدهکهاگرجراحتیبهپایفردیواردشودمعموالدیربهبودمییابد.
مساحتآنچشمهحدود ۱۲۰مترمیباشدکهقبالدرفضاییبازبودهاماامروزه
دور آن محصور شد که ورود و خروج راحت تر شود .قدیم االیام عقیده داشتند که
این آب مقدس است و در آن ماری است با تاج سبز رنگ که اگر کسی ناپاک وارد
گردد آسیب می بیند ولی امروزه چنین عقیده ای کمتر مورد توجه است .آنچه
که واقعیت دارد این است یک چشمه معدنی گرم با مواد گوگردی زیاد که برای
بعضیبیماریپوستیمفیداست.
داریوشبهادری
مدیریت خدمات و امور اجتماعی-خدمات اقامتی وتفریحی

فضای سبز

نگهداریگلهاوگیاهانآپارتمانی
درفصلپاییزوزمستان
قسمتهفتم
از دیگر نکاتــی که باید بــه هنگام
اســتفاده از پوششــهای گیاهان در
فصلسرمابهآنتوجهنمود:
 .4خیس نشــدن پوشــش و عدم
نگهداری رطوبت در میان الیاف خود
است .پوشــش خیس باعث سردتر
شــدن هوای اطراف گیاه می شود.
برای رفع این نقیصه یا از مواد ضد آب
استفادهکنید یا ترکیبی از دو نوع پوششی بکار برید به گونه ای که یکی مث ً
ال پارچه
یاگونیباشدورویآنپالستیکبکشید.بکاربردنپالستیکبهتنهاییمشکالت
دیگریایجادمینمایدکهبعدا ًبهآناشارهخواهدشد.
 .5عدم وجود هرگونه سوراخ و منفذی بر روی پوشش .وجود منفذ باعث می شود
حرارتی که در طی روز و بر اثر تابش نور خورشــید در خاک و گیاه ذخیره شــده
است به آسانی در طی شب از دست برود .ورود هوای سرد از این منافذ نیز می تواند
مشکل آفرین گردد .به منظور بهره گیری از حرارت ذخیره شده باید خاک اطراف
تنهگیاهرانیزپوشاند.
معرفی پوششها :مواد گوناگونی وجود دارند که می تواند به عنوان پوشش مورد
استفاده قرار گیرد .گاهی این پوششها به شکل تجاری ساخته شده و در بازار در
دسترس هستند و در غیر این صورت می توان از موادی که ذی ً
ال معرفی می گردد
استفادهکرد.
الف) روزنامه :گاهی اتفاق می افتد که پیش از کسب آمادگی برای مواجهه با سرما
با افت ناگهانی و پیش بینی نشده هوا مواجه می گردید؛ در چنین شرایطی و در
خصوص گیاهان کوتاه قامت می توان با چند الیه روزنامه گیاه را پوشاند و لبه های
روزنامه را با اجسام سنگین بر روی خاک نگه داشت .توجه داشته باشید که این کار
درکوتاهمدتوتااستفادهازروشمناسبوجایگزینبکاررود.
ب)سبدوصندوقپالستیکی:ازدیگروسایلیاستکهدرصورتاضطرارمیتواند
مورد استفاده قرار گیرد .ارتفاع سبدهایی که برای این کار مدنظر قرار می گیرند
باید چند سانتیمتر بیشتر از ارتفاع گیاه باشد و روی سبد را در شب با پالستیک
پوشاندودرروزبهمنظورتهویهآنرابرداشت.
مدیریت اجرایی امور خدماتی ـ اداره حفظ و نگهداری فضای سبز
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تجلیلازرانندگانذوبآهن
اصفهان

همزمان با ســالروز میالد مســعود حضرت امام
حسن عسگری (ع) آخرین پارت بونکرهای زغال
در پروژه تزریق پودر زغال ( )PCIنصب گردید .بر
پایه سیاست های ابالغی مدیریت عالی شرکت و
با تکیه برتوان داخلی در جهت استفاده از پتانسیل
و توان پرســنل اجرایی مدیریت مهندســی نت
مکانیک  ،پروژه تزریق پودر زغــال به کوره بلند
های شــماره1و2و 3با جدیت تمام در حال اجرا
است .در این خصوص با مهندس حامد محمدی
مسئول نصب تجهیزات مکانیکی و اسکلت فلزی
پروژه  pciگفتگویی انجام داده ایم که در ادامه می
خوانید:
مهندس حامد محمدی گفت  :با عنایت به اینکه
پرســنل اجرایی مدیریت مهندسی نت مکانیک

وارد پروســه نصب بونکرهای پودر زغال و زغال
خام به تعداد چهار مجموعه شده اند .این قسمت
یکی از مهمترین و نفس گیر ترین مراحل نصب
در کارگاه اصلی می باشد و با رعایت کلیه شرایط
ایمنی و محاسبه نحوه باربندی،لیفت (باربرداری)
واستقراردر ارتفاع 32متری در حضور مدیر عامل
کارخانه  ،معاونین و مدیران ذیربط پروژه به اتمام
رسید.
وی افزود  :در رابطه با بونکرهای پودر زغال و زغال
خام به وزن کل حدود  420تن وشامل  22رینگ
که از ارتفاع 16متری الی 36متری به صورت  6تکه
جهت بونکر های پــودر و  5تکه جهت بونکر های
زغال خام،انتقال فیت آب وجوشکاری گردید .در
این رابطه با برگزاری جلســات فشرده و محاسبه

نحوه عملکــرد فی مابین کارشناســان مدیریت
مهندسی نت وکارشناســان معاونت برنامه ریزی
و توســعه در رابطه با  8رینگ آخر به جهت بهینه
سازی هزینه ها وکاهش زمان ،روش کار به سمت
حمل از کار گاه ســاخت مهندسی نت وفیت آب
وجوشــکاری در محل پروژه گردید و در نها یت
حجم لیفت و جوشکاری از  8مرحله به  4مرحله
کاهش یافت .پس از پایان پروسه نصب بونکرها و
بر اساس برنامه ریزی تیم اجرایی مهندسی نت و
کارشناسان مدیریت پروژه ( )PCIسریعا عملیات
نصب اسکلت فلزی سقف های  32.42.48متری
امکانپذیرگردید.
مسئول نصب تجهیزات مکانیکی و اسکلت فلزی
پروژه  pciتصریح کرد  :در این رابطه و با توجه به

لزوم پیشــرفت پروژه و بر اســاس گراف مصوب
مدیریت کارخانه ،هم زمان بــا نصب بونکرهای
پودر زغال و زغال خام تصمیم بر این گرفته شــد
از تعداد  9عدد ســتون لول چهارم تعداد  5عدد
که با پروسه نصب بونکرها تداخل کمتری داشت
نصب تا در پیشــرفت و تکمیل اســکلت فلزی
ارتفاع آخر خللی وارد نشــود .بر همین اســاس
پس از لیفت آخرین رینگ مخزن زغال عملیات
نصب هر  4عدد ستون باقی مانده سریعا اجرایی
گردید.
در انتها از پشتیبانی وحمایت های مهندس یزدی
زاده مدیرعامل شــرکت ،معاونین بهره برداری ،
برنامه ریزی و توسعه و مدیر امور مهندسی ها بهره
برداری تشکر وقدر دانی می گردد.

پرسنلاجرایی
مدیریتمهندسی
نتمکانیکوارد
پروسهنصب
بونکرهایپودر
زغال و زغال خام به
تعدادچهارمجموعه
شدهاند

به مناسبت 26آذر روز ملی حمل و نقل با اهدا دو هزار شاخه گل ،از رانندگان ذوب
آهناصفهانتجلیلشد.
به همت مدیریــت روابط عمومــی و همــکاری مدیریت هــای :اجرایی امور
خدماتی،برنامه ریزی و نظارت بر خدمات رفاهی و اجتماعی،راهبری و پشتیبانی
ماشین آالت و باحضور تعدادی از مدیران شــرکت ،با اهدا شاخه گل از رانندگان
خودرو های سبک و سنگین تجلیل به عمل آمد .این حرکت فرهنگی در راستای
قدردانیاززحماتکسانیقلمدادمیشودکهعالوهبرجابهجاییکارکنانوحمل
و نقل داخلی شرکت ،در حمل مواد اولیه از اقصی نقاط کشور به مقصد کارخانه و
حملمحصوالتبهمقاصدمختلفنقشبسزاوغیرقابلانکاریدارند.
شایان ذکر است این روز یادآور  26آذر ماه سال  ۱۳۶۲است که تعداد کشتیهای
منتظر تخلیه در بندرهای جنوبی به حدود  ۱۰۰فروند رسیده و مشکالت زیادی
را برای ترابری کشور به بار آوردهبود .با صدور فرمان حضرت امام خمینی ( ره ) ،
ن داران با حرکت خود جوش به سوی بنادر جنوبی ضمن تخلیه بار کشتی
کامیو 
ها ،مشکل تجمع کاالهای وارداتی و نوبتهای طوالنی تخلیه کشتیها نیز حل
شد.

سالــروزعـروج
ملکــــــوتی
شهدایگـرانقدر
ذوبآهناصفهان
گرامـــــیباد

امامقلیجعفرزاده
1360/10/1مشهدمقدس

علیاكبرجعفرینژاد
 1363/1/1جزیره مجنون

ابراهیمكریمیقرطمانی
 1359 /10/4كرخه

رمضانمحمدی
 1365 /10/3شوشتر

عبدالرسولمحمدینجفابادی

 1366/10/6ماووت
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كسب مقام سوم مسابقات كشوری ایمیدروتوسط تیم والیبال
کارکنان ذوب آهن اصفهان
پنجمیـــن دوره مســابقات والیبـــال کشوری
ایمیدرووشرکت های تابعــه از تاریخ 8آذرماه به
میزبانی شرکت صنعتی ومعدنی گل گهر سیرجان
درجزیره کیش و با حضور9تیم آغاز گردید ،پس
از برگزاری مسابقات گروهی چهارتیم ذوب آهن
اصفهـان-فوالدمبارکه-گل گهـــرسیرجان و مس
کرمان به مرحله حذفـــی راه یافتند و درجریان
بازی هــای ضربدری و رده بنـــدی و فینال تیم
میزبان گل گهر سیرجان مقام اول  ،فوالد مبارکه
دوم وذوب آهـــن اصفهان به مقام سوم دست
یافتند.
مدیریت خدمات واموراجتماعی و سرپرستی ورزش
همگانی از زحمات کلیه سرپرستان ومدیران م که
با آزادسازی بازیکنان وکادر فنی درطول برگزاری
تمرینات ومسابقات به کسب این مقام کمک
نمودند تشکر نمودند.
اسامی کادر فنی تیم :منصورنادراصلی سرپرست

نام و نام خانوادگی شاغل

(نسوز) امیرعباس شفیعی سرمربی (آموزش
وتوسعه منابع انسانی) دانش زارع مربی (راه آهن
وترابری) امیرامینی کمک مربی(تولیدوتوزیع برق)
اســـامی بازیکنان  :شهرام کریمی (آزمایشگاه)
سیدرضاحسینی (شرکت پویش خدمات)حامد
کریمی (مهندسی نت مکانیک) محمدجوادحبادی

 مجیدادیبی -امیدابراهیمی(مهندسی نورد) روحاله کمالی -جوادصادقی (آگلومراسیون) محسن
عطایی (راه آهن وترابری) مهدی صالحی(کوره
بلند) محمدتقی شاه محمدی-حمیدرضاجهانی-
سید محسن عباچی(کک وموادشیمیایی) یاسر
بهارلویی(نسوز) امین جباری(حراست)

عشق به ذوب آهن و كار داشته باشید
اردوی مشترك حفظ انسجام دو پایگاه مقاومت بسیج شهدا مستقر در مدیریت تولید و
توزیع برق و پایگاه شهید دستغیب مستقر در مدیریت كوره بلند به تعداد 88نفر انجام
شد .این برنامه با حضور بر مزار شهدای گمنام ذوب آهن و تجدید میثاق با آرمانهای
شهدا و برگزاری نماز جماعت مغرب و عشا در مسجد الزهرا(س) آغاز شد در این اردو
فرهنگی و زیارتی ضمن زیارت بارگاه ملكوتی امام هشتم امام رضا(ع)برنامه هایی هم
چون زیارت قدمگاه امام رضا (ع) و بازدید از آرامگاه عمر خیام در شهر نیشابور،شركت
دربرنامه سخنرانیرئیسآستان قدسرضوی،دعایكمیل،دعایندبهونمازجمعهدر
حرم مطهر،برگزاری جلسات حلقه های صالحین اقتصاد مقاومتی كار و تولید،برگزاری
نشست سبك زندگی و طب سنتی و برنامه تست قند و فشار خون توسط برادر علیرضا
توكلیوتجلیلازخانوادهشهیدمدافعحرمشهیدعلیاكبرزواربهاجرادرآمد.

ماساژ پنجره ای رو به سالمتی
اگرچیزیموجبافزایشونشاطبدنباشدماساژدادن،لباسنرمپوشیدن،معطربودن
واستحمامنمودنجزئیازآناست.
منشاء ماساژ را میتوان غریزه انسان دانست که در طول زمان با افزوده شدن تجربه و
دانش شکل گسترده تری به خود گرفته است ولی به همان میزان که در دنیا دارای
اهمیت است و با استقبال فراوانی روبهرو شده در ایران ناشناخته مانده و حرفه ای نوین
محسوبمیشود.
تجربه حتی یک بار ماساژ عالوه بر آنکه لذت بخش است فواید زیادی از جمله رفع
استرس و نگرانی ،رفع گرفتگی عضالت ،جریان خون بهتر ،تنفس بهتر ،انعطاف پذیری
بیشتربدن،تنظیمفعلوانفعاالتدستگاههایداخلیازجملهکبد،قلبوریهرادارد.
با بهتر شدن سوخت و ساز و قانونمند تر شدن فعل و انفعاالت درونی بدن بزرگترین
سرمایه های زندگیتان یعنی سالمتی و شادابی و طول عمری لذت بخش را خواهید
داشت .با حمایتها و تالشهای ریاست بیمارستان شهید مطهری  ،دکتر علیرضا
آجدانی سالن ماساژ کیانا در طبقه سوم متل بیمارستان اتاق  ۴۰۷راه اندازی و آماده
ارائه خدمات به تمامی اقشار جامعه از جمله تالشگران ذوب آهن می باشد؛ برنامه این
سالن  ،روزهای فرد از ساعت  ۱۷الی  ۲۱برای آقایان و روزهای زوج از ساعت  ۹الی ۱۷
ویژهبانوانمیباشد.

مرکززیباییوتخصصیکاشتو
پیوندمویشهیدمطهری

بخش جامع تخصصی پوست ،زیبایی،لیزر،کاشت و پیوند مو و خدمات الغری
بیمارستان شهید مطهری با برخورداری از پیشرفته ترین تکنولوژی روز اروپا و جهان
و پزشکان مجرب و صاحب نام و در خدمت سالمت و زیبایی خانواده بزرگ ذوب آهن
و هموطنان عزیز در طبقه هفتم بیمارستان در محیطی زیبا و دلنشین با یک اتاق عمل
وسیع و مجهز و پنج اتاق ،viPو مجهز برای بیماران بستری در نظر گرفته شده است.
بخش جراحی زیبایی از خدماتی همچون جراحی های زیبایی رینوپالستی(عمل
زیبایی بینی) ،پلیپ و سینوس،صورت و فک و عمل کاشت و پیوند موی طبیعی با
همکاری تیم های برتر کاشت موی ایران و زیر نظر پزشکان متخصص و با تجربه و با
بکارگیری دقیق ترین ابزار و دستگاهها انجام میشود.در این مرکز پیوند موی طبیعی
در مجهزترین اتاق مخصوص پیوند مو بخش جراحی زیبایی بیمارستان به روش های
 FIT،FUT،SUTو ترکیبی انجام می شود.در بخش خدمات زیبایی و جوانسازی
با استفاده از پیشرفته ترین دستگاههای لیزر خدماتی چون هایفو ،لیزر موهای زائد و
لیزرهای فرکشنال و خدمات پیکر تراشی و الغری لیپوماتیک ،لیپولیزر و کویتیشن و
غیرهانجاممیشود.شایانذکراستجراحیهایستونفقراتوارتوپدیباجدیدترین
روش های جراحی که در استان نیز سرآمد گردیده است از خدمات ویژه این بخش می
باشد.
داخلی 177و289
شماره تماس و مشاوره رایگان 52624141-7

تسلیت

همكاران محترم عباس یوسفی و غالمحسین آسوده
مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده محترمتان صمیمانه تسلیت عرض نموده
و از خداوند متعال برای آن مرحومان علو درجات و برای بازماندگان سالمتی و
طولعمرخواستاریم.
روابط عمومی شركت

تولدت مبارک

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

بهمن حیدری در مراسم جشن بازنشستگی

به همت مدیریت بخش فوالد سازی و بسیج ذوب آهن
مراسم تجلیل از بهمن حیدری كه به بازنشستگی
مفتخر شده بود در ایستگاه  6ریخته گری فوالدسازی
برگزار گردید .مهندس خسرو جوادی مدیربخش
در این مراسم گفت  :بهمن حیدری یكی از بهترین
نیرو های مكانیك و هیدرولیك در ذوب آهن بود.
وی فردی با اراده و دارای هوش فنی قوی و بسیار
باالیی بود که من درس و نكات فنی بسیاری از ایشان
آنوختم .
وی در ادامه خاطر نشان كرد :حیدری با همتی كه
داشت توانست خدمت شایسته به صنعت و ذوب آهن
داشته باشد
بهمن حیدری نیز گفت :از اینكه از مجموعه ذوب آهن

بر بال لک لک ها

و همكاران عزیز ذوب آهنی خود
جدا می شوم ناراحت هستم ولی
از این جهت خوشحال هستم که با
سی سال سابقه و با وجدانی آسوده
از این مجموعه می روم
وی افـزود  :به همـــه ذوب آهنی
سفـــارش می کنم به ذوب آهن
و كار عشق بورزند .چرا که این
كارخانه امانتی است در دستان ما
همان طور كه گذشتگان آن را به ما
تحویل دادند باید آن را به آیندگان
تحویل دهیم،پس امانت دار خوبی باشیم .از مسولین
ذوب آهن هم میخواهم كه كارگران را در سختی ها

و مشكالت دریابند و انشااهلل روز به روز ذوب آهن با
عظمت و با شكوه تر گردد.
خلیل شكرانی ـ حوزه بسیج شهید تندگویان

VISIT

دیدار

دیدار با خانواده شهدا  ،جانبازان و ایثارگران شرکت
به منظـــورپاسداشت رشادتهـــای یادگاران هشت
سال دفاع مقدس گروه بازدید امور شهدا ،جانبازان
وایثارگران شركت ازخانواده شهیدان واالمقام
اسماعیل بهرامی ،اسداله جوادیان ،اكبرفكاری و
جانبازان معزز غالمرضا امیدی فر ،مجیددهقانی
و غالمرضا ایرانشاهی دیدار و قدر دانی به عمل
آورد .

تاریخ تولد

نام فرزند

محل كار

علی حیدری

1397/09/14

انرژی

فاطمه

محمد علی سالكی

1397/04/04

امور فنی بهره برداری

پرهام

حجت اله غالمیان

1397/09/12

آبرسانی

امیر آرش

رضا رحیمی

1397/07/14

آگلومراسیون

هلیا

میثمسلمانی

1397/09/06

آگلومراسیون

حسین

علیبهرامیان

1397/09/06

آزمایشگاه

رها

محمدرضاشهریاری

1397/09/17

تولید و توزیع برق

آیلین

مهدینجاتی

1397/09/15

تولید و توزیع برق

امیرحسین

اسماعیلرئیسیان

1397/09/12

تولید و توزیع برق

ثنا

محمد مهدی ملكی

1397/05/29

امور فنی بهره برداری

حلما

حجتعلیرضائی

1397/09/11

نورد

پوریا

امید علی محمدی

1397/08/25

نورد

علی

محسن نعمت الهی

1397/09/10

نت

آیلین

احسان امین صبوری

1397/09/09

نت

آوا

محمدعابدیان

1397/08/21

نت

امیر رضا

رضاطغیانی

1397/09/14

كك سازی

نیایش

حجت اله اكبری

1397/09/12

كیفیت

امیر علی

ابراهیممرادیان

1397/09/07

كك سازی

امیر علی

محمد كاظم زاده

1397/09/07

كك سازی

پرهام

عبدالرضاكاظمی

1397/09/14

فوالدسازی

مهسا

روح اله فتحی

1397/09/10

فوالدسازی

فاطمه

احسانابراهیمی

1397/09/01

حراست

الینا

یوسفعلیرضائی

1397/08/24

بیمارستان

رادین

مجیدفاتحی

1397/09/11

فروش

نیما

ابراهیمعلیخانی

1397/08/29

مالی

نفس

قاسم رسولی

1397/07/16

فروش

آرمین

پیوند

پیوند مهرورزان

یوسف رحیمی  ،امورشهدا  ،جانبازان و ایثارگران

تیم هند بال ذوب آهن گاز گچساران را
درهمشکست

در هشتمین هفته از رقابتهای لیگ برتر هندبال آقایان کشور تیم هندبال باشگاه
فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان میزبان نفت و گاز گچساران بود  ،تیم ذوب آهن در
پایان میهمان مدعی خود را با نتیجه  19بر  18شکست داد تا همچنان به عنوان یکی
از تیم های مطرح این دوره از رقابت ها به برتری بر سایر رقیبان بیاندیشد .
فرزندان پرسنل ذوب آهن درتیم فوتبال  13سال باشگاه فرهنگی
ورزشی ذوب آهن اصفهان
(ستارگان فردای ذوب آهن)
نام و نام خانوادگی بازیکن

نام پدر

مدیریت

محمد حسن صالحی

مجتبیصالحی

مشاور اجرایی معاون مالی اقتصادی

حسام نفری

حسیننفری

مدیریت خدمات نظارت بر رستوران ها

امیر حسین اصغری

فرامرز اصغری

بازرسیکنترلکیفیت

محمد امین بلدی

حمیدبلدی

مهندسینتمیکانیک

فرزندان پرسنل ذوب آهن درمدارس فوتبال باشگاه فرهنگی ورزشی
ذوب آهن اصفهان
(ستارگان فردای ذوب آهن)
نام و نام خانوادگی بازیکن

نام پدر شاغل در کارخانه

قسمت

ماهاناسماعیلی

جابراسماعیلی

اتوماسیوناکسیژن

پویا نادری

کامران نادری

مهندسینت

ابوالفضلبیرانوند

مجیدتقیبیرانوند

مدیریت اجرایی نسوز

مهدی شیر علی

محمد شیر علی

نورد 056

دانیالجمشیدی

حمید طاهری ( پدر بزرگ )

کک سازی

امیر علی صادقی

سلیمانصادقی

تولید کک و مواد شیمیائی

بازدیدناظرAFC
از امکانات باشگاه ذوب آهن
در راستای حضـــور و
میزبانی باشگاه فرهنگی
ورزشـــی ذوب آهـــن
اصفهان در مرحله پلی
آف لیگ قهرمانان آسیا
 ،۲۰۱۹به عنوان یکی
از نمایندگان کشور مان
"طالل محمد السویل
میعین" ناظر فدراسیون
فوتبال آسیا  ۲۴آذر ماه ضمن برگزاری جلسهای با مسئوالن ذوب آهن از ورزشگاه
فوالدشهر  ،زمینهای تمرین و هتلهای معرفی شده جهت اسکان تیم ها و
داوران بازدید نمود؛ پس از انجام بازدید های مذکور ناظر فدراسیون فوتبال آسیا
با مسئوالن باشگاه ذوب آهن جلسه ای تشکیل داد؛ در این جلسه که با حضور
مدیرعامل ،معاونین و کلیه مسئوالن ستاد برگزاری مسابقات آسیایی باشگاه ذوب
آهن برگزارگردید حاضران پیرامون الزامات مورد نظر  AFCو انطباق باشگاه ذوب
آهن با الزامات مذکور به بحث و تبادل نظر پرداختند در نهایت طالل محمد پس
از حدود  11ساعت بازدید از اماکن ورزشی با شگاه هتل ها و محل تمرین تیم ها
و ساخت وسازها صورت گرفته گزارش خود را مبنی بر تایید ورزشگاه و امکانات
باشگاه ذوب آهن اصفهان جهت برگزاری مسابقات آسیایی ارسال نمود ؛ناظر
کنفدراسیون فوتبال آسیا پس از پایان این بازدید اظهار داشت :مطمئناً با اتمام
سکوی ضلع جنوبی و کار های عمرانی جدید کیفیت و استانداردهای ورزشگاه از
این هم بهتر خواهد شد.

بردتیمفوتبالبانوانذوبآهناصفهان
تیــم فوتبــال بانوان
باشگاه فرهنگی ورزشی
ذوب آهــــن اصفهان
دومین بازی خـــود
در لیگ برتر بانــــوان
باشگاه های کشور را نیز
با برد به اتمــام رساند
این مســـابقه کــه به
میزبانــی باشگاه ذوب
آهن در ورزشگاه فوالدشهر برگزار گردید با نتیجه  2بر یک به سود تیم ذوب آهن به
پایان رسید گل های ذوب آهن را در این دیدار نرگس ُزهری و پروین فرهادی به ثمر
رساندند .شایان ذکر است تیم ذوب آهن در بین  12تیم حاضر در این رقابت ها با
تفاضل گل در رده سوم قرار دارد.

ازدواج و تشکیل خانواده ،فصلی نو و سبز در زندگی انسان است.
این پیوند نیکو را بــه همکاران گرانقــدر ذو ب آهنی که اخیرا ً
ازدواج کرد ه اند و اسامی آنها در پی می آید ،تبریک گفته ،برای
این عزیزان آرزوی زندگی سعادتمند ،فرزندان نیکو و سالمتی
در سایه اهل بیت(ع) و آقا ا مام زمان(عج) آرزومندیم.
نام و نام خانوادگی شاغل

تاریخ ازدواج

محل كار

رضا دهخدا

1397/09/15

تولید و توزیع برق

مهدیاحسانی

1397/08/23

انرژی

امید شینی زاده

1397/09/02

كوره بلند

اطالعیه
ورزشی
برگزاریآكادمیپسراندررشتهوالیبال
با توجه به درخواســت همكاران در مورد تشكیل آكادمی والیبال به اطالع
می رساند مدیریت خدمات و امور اجتماعی ( سرپرستی امور ورزشی ) در
نظر دارد نسبت به انجام تست والیبال جهت فرزندان پرسنل در رده سنی
متولدین  1380الی  1387اقدام نماید .شــروع كالســها از تاریخ97/10/6
می باشد .جهت ثبت نام با در دست داشتن مدارك ( كپی شناسنامه و كپی
كارتپرسنلیوبیمهورزشی)بهسالنمربوطهمراجعهنمایند.
-1سالن شفق ـاصفهان ـپنج شنبه ها8- 9/30
 -2سالن ایثار ـ فوالدشهر ـ پنج شنبه ها10- 12/30
ضمنا شــماره تماس  09133134896آقای نادراصلی جهت پاســخگویی به
همكاراناعالممیگردد.
سرپرستی ورزش همگانی

اطالعیه
ورزشی
با توجه بــه مذاكرات به عمــل آمده با مدیران اســتخر تختی زرین شــهر،
مقرر گردیده دوره های آب درمانــی و ورزش در آب (هیدروتراپی) ویژه
بانوان با  %30تخفیف جهت خانواده های پرســنل ارائه خدمات گردد .لذا
همكارانی كه تمایل به استفاده از خدمات مذكور را دارند می توانند با در
دستداشتنكارتپرسنلیبهاستخرتختیمراجعهكنند.
شمارهتلفنجهتهماهنگی03152235665
سرپرستی ورزش همگانی

تشكر و سپاس
از كلیه همكاران و دوستان گرامی كه در مصیبت وارده به اینجانبان با ابراز
همدردی  ،تسلی خاطر بازماندگان را فراهم نمودند ،صمیمانه قدردانی نموده،
امید است در شادی هایتان جبران نماییم .
یونس زارعی و خلیل شکرانی

