
سخن اول
رهبر انقالب اسالمی در پیام حج 

امسال:
راه جبران عقب ماندگی 

کشورهای اسالمی، 
مقاومت است
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کاهش ۵0 درصدی مصرف 
آب ذوب آهن اصفهان

متناسب سازی حقوق 
بازنشستگان همیشگی 

خواهد بود

تاکید بر برنامه ریزی 
جهت تداوم سودآوری 

شرکت در شورای معاونین 

100 درصد وابستگي ما 
براي ساخت قطعات خاص 

برطرف مي شود
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گزارش

منصور یزدی زاده خبر داد:

انتقال »ذوب« از فرابورس به بورس
به زودی نهایی می شود 

w w w . e s f a h a n s t e e l . i r

با دستیابی به دانش ساخت چرخ و محور قطار های مانوری شرکت های فوالدی و ایستگاه های راه آهن، 
ایران به جمع تولید کنندگان این فناوری پیوست.

مسئول گروه بومی سازی شرکت پویش بازرگان ذوب آهن اصفهان فناوری تولید این چرخ و محور ها را 
در انحصار کشور های اروپایی دانست و گفت: متخصصان و کارشناسان این شرکت توانستند با 8 ماه کار 

شبانه روزی چرخ و محور و جعبه دنده این قطار ها را به تولید انبوه برسانند.

بومی سازی چرخ و محور قطار های مانوری در پویش 
بازرگان ذوب آهن اصفهان

حضرت آیت ا... خامنه ای در پیامی به مســلمانان جهان 
به مناســبت ایام حج بــا تأکید بر لزوم کمرنگ نشــدن 
پیام های حج، مقاومت در برابر قدرت های متجاوز به ویژه 

آمریکا را از جمله این پیام های متعالی دانستند.
در بخشی از پیام رهبر انقالب اسالمی آمده است:

ما پیروان اســالم که امروز از جمعیت عظیم، ســرزمین 
گسترده، ثروتهای طبیعی بی شــمار، و ملت های زنده و 
بیدار برخورداریم، باید با داشــته ها و ممکن های خود، 
آینده را رقم بزنیم. ملت های مسلمان در ۱۵۰ سال اخیر، 
نقشی در سرنوشت کشورها و دولت های خود نداشته و 
به جز استثناهای معدود، یکســره با سیاست دولت های 
متجاوز غربی مدیریت شــده و دســتخوش طمع ورزی 
و دخالت و شــرارت آن ها بوده اند. عقب ماندگی علمی و 
وابستگی سیاســی امروز بسیاری از کشــورها محصول 
آن انفعال و بی کفایتی اســت. ملت های مــا، جوانان ما، 
دانشــمندان ما، علمای دینی و روشــنفکران مدنی ما، 
سیاســت ورزان و احزاب و جمعیت های ما، امروز باید آن 
گذشته بی افتخار و شرم آور را جبران کنند، باید بایستند 
و در برابر زورگویی و دخالت و شرارت قدرت های غربی، 

مقاومت کنند.
همه  سخن جمهوری اســالمی ایران که دنیای استکبار 
را نگران و خشمگین کرده اســت، دعوت به این مقاومت 
است. مقاومت در برابر دخالت و شــرارت آمریکا و دیگر 
قدرت های متجاوز و به دســت گرفتن سررشــته  آینده  

دنیای اسالم با تکیه بر معارف اسالمی.
طبیعتاً آمریکا و همراهانش در برابــر عنوان »مقاومت« 
دچار حساسیت هســتند و به انواع دشــمنی با »جبهه 
 مقاومت اســالمی« کمر بســته اند. همراهــی برخی از 
دولت های منطقه با آن ها نیــز واقعیت تلخی در جهت 

تداوم آن شرارت ها است.
 منطقه  ما و حــوادث ســریع و گوناگون آن، نمایشــگاه 
درس ها و عبرت ها است، از سویی قدرت ناشی از مجاهدت 
و مقاومت در برابر زورگوی متجاوز، و از سویی ذلت ناشی از 

تسلیم و اظهار ضعف و تحمل تحمیل های او.
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با  اجرای طرح 30۷0 
در این سازمان در 
نهایت ۷0 میلیون 
مراجعه به سازمان 
تأمین اجتماعی و 

شعب آن در سراسر 
کشور کاهش می 
یابد که کار بسیار 

بزرگی است

عدم حضور افراد 
دارای هرگونه 

عالمت بیماری در 
محل کار و مراجعه 

به سامانه غربالگری 
جهت انجام تست

محمد شــریعتمداری گفت: یکی از نقــاط قوت دولت 
خدمتگزار، فعالیت های انجام شــده در دو حوزه تأمین 

اجتماعی و بهزیستی است. 
محمد شــریعتمداری افزود: به رغم همه مشــکالت و 
مسائلی که در سایه فشارهای نظام سلطه وجود داشت 
در حوزه هایی نظیر همسان سازی حقوق بازنشستگان 
بعد از ۱۴ ســال انتظار، با همت دولت و مجلس، تالش 
ســازمان تأمین اجتماعی و همکارانم، همسان سازی 

حقوق بازنشستگان در دو مرحله اجرا شد.
وی اظهار کرد: این کار، بخشــی از مشــکالت جامعه 
بازنشستگان عزیز ســازمان تأمین اجتماعی که نزدیک 
به 3 میلیون و 6۰۰ هزار نفر از جامعه ایران را تشــکیل 
می دهند برطرف کــرد، هرچند که تــا نقطه مطلوب 

فاصله  دارد و باید گام هایی در این زمینه برداشته شود.
وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی افــزود: همچنین در 
زمینه ارائه خدمــات مطلوب تر و اســتفاده از امکانات 
بهداشــتی و درمانی مراکزی که به صورت استیجاری 
در خدمت ســازمان تأمین اجتماعی قرار دارد قدم های 

خوبی برداشته شد.
شــریعتمداری گفت: تصمیم گرفته شد با تخصیص 6 
هزار میلیارد تومان از محل بودجه سازمان، همه افرادی 
که در مراکز بیمارستانی غیر از سازمان تأمین اجتماعی 
از خدمات پزشکی استفاده می کنند بتوانند از فرانشیز 
صفر و بدون هیــچ پرداختی از خدمات بیمه اســتفاده 

کنند.
به گفته وی، این خدمات در ســال ۱۴۰۰ گســترش 

بیشــتری پیدا خواهد کرد و خدمات سرپایی و درمانی 
را نیز در بر می گیرد.

شریعتمداری تصریح کرد: تالش شــد با توسعه دولت 
الکترونیک در سازمان تأمین اجتماعی میزان مراجعات 

به این سازمان به حداقل ممکن کاهش پیدا کند .
وی افزود: با  اجــرای طرح 3۰۷۰ در این ســازمان در 
نهایت ۷۰ میلیون مراجعه به سازمان تأمین اجتماعی و 
شعب آن در سراسر کشور کاهش می یابد که کار بسیار 

بزرگی است.
 شریعتمداری بیان داشــت: در تنقیح قوانین و مقررات 
حاکم بر فعالیت های تأمین اجتماعی کشــور خصوصاً 
در سال هایی که برای رونق  و رفع موانع تولید باید قدم 
هایی را دولت در این زمینه بر می داشت، همکاری های 
خوبی بین ســازمان تأمین اجتماعی، اتــاق بازرگانی 
و صنایع و معــادن ایــران و همه تشــکل های بخش 
خصوصی صورت گرفــت و اصالحات بســیار خوب و 

ارزشمندی انجام شد.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: نزدیک به 
۲ هزار دستورالعمل و بخشــنامه این سازمان به حدود 
6۰ بخشنامه و دستورالعمل خالصه و برخی از تعارضات 
در آن رفع شــد که امیدواریم این مسیر در سال ۱۴۰۰ 

نیز با قوت ادامه پیدا کند.
وی افزود: در ســطح بندی خدمات درمانی در سازمان 
تأمیــن اجتماعی نیز بــرای برقــراری عدالت خدمات 
بهداشــتی و درمانی در سطح کشــور قدم های خوبی 

برداشته شد .
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با بیان این که اســتقرار 
نســخه و پرونده الکترونیک درمان در ســازمان تأمین 
اجتماعی کار بســیار ارزشــمندی بود، افزود: این کار 
توســط  همکاران ما در ســازمان تأمین اجتماعی اجرا 
شد، البته در شــروع کار با برخی  مشکالت روبرو شدیم 
ولی امروز  با کمترین مشکل در ارائه خدمات بهداشتی 
و درمانی بدون دفترچه بیمــه تأمین اجتماعی به همه 

بیمه شدگان روبرو هستیم.
شــریعتمداری تصریح کرد: نزدیک به ۴6 میلیون نفر و 
تمامی افرادی که بیمه درمان تأمین اجتماعی  هستند  
می توانند بدون دفترچه از خدمات بهداشتی و درمانی 

استفاده کنند.

شریعتمداری تصریح کرد: اتصال مستقیم به این مراکز 
برقرار شــده و امیدواریم  با مراکز بهداشــتی درمانی و 

دولتی هم به طور کامل برقرار شود .
 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشــت: در این 
دولت توانستیم خدمات بهزیســتی را خانواده محور و 
محله محور کنیم و به جای مراجعات مردم به ســازمان 

بهزیستی به محالت برویم.
شــریعتمداری ادامــه داد: با تاســیس مراکــز مثبت 
زندگی در بیش از ۲۵۰۰ نقطه کشــور بــا به کارگیری 
۱3 هزار نفر از تحصیل کردگان در رشته های مددکاری 
اجتماعی، روانشناســی و جامعه شناســی، با تقســیم 
پرونده های افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، 
ارائه خدمات در محالت با ســرعت بیشــتر و شــرایط 
مطلوب تر فراهم شده اســت و بخش قابل مالحظه ای 
از این کار توســط جوانان فرهیخته در این مراکز مثبت 
زندگی و مراکز ارائه خدمات بهزیستی در سراسر کشور 

انجام می شود .
شریعتمداری تصریح کرد: متوســط سن اشخاصی که 
در این حوزه فعالیت می کنند ســی سال است و  شبکه 
جوانان بانشــاط و خالق، این خدمات را در سطح کشور 

ارائه می کنند.
وی با بیــان این که بــرای پرداخت مســتمری هم به 
مددجویان و افراد دارای معلولیت شدید و بسیار شدید 
با توجه به محدودیت منابع اقدامات خوبی انجام شــده 
اســت گفت: از شــروع دولت تا امــروز مجموعه منابع 
پرداختی و تقدیمی  سازمان بهزیستی به جامعه هدف 
به طور متوسط ۱۲  برابر است که  البته متناسب با بعد 
خانوار و شدت معلولیت و توان خواهی این اعداد و ارقام 
متفاوت است ولی به طور متوسط، رشد ۱۲  برابری یک 
رکورد قابل مالحظه در سازمان بهزیستی در این زمینه 

صورت  گرفت.
 وزیرتعاون ،کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: در همین 
ماه های پایانی عمر دولــت خدمتگزار، صندوق فعالیت 
های مربــوط به فرصت های شــغلی جامعــه معلولین 

تأسیس و هیأت مدیره آن نیز منصوب شده است .
وی افــزود: در همین مــاه فعالیت هــای اجرایی ارائه 
خدمات  این صندوق که به کارآفرینــی در حوزه افراد 

دارای معلولیت کمک می کند، آغاز می شود.

با توجه بــه افزایش بیماران کرونا در ســطح کشــور و 
گســترش مناطق قرمز از همکاران گرامی و پیمانکاران 
شرکت تقاضا می شود مطابق با پروتکل های بهداشتی 
ابالغ شــده و پیشــگیری از شــیوع ویــروس کرونا به 
خصوص نوع جهش یافته هندی)دلتا(،  نسبت به پرهیز 
از هرگونه عادی انگاری نسبت به رعایت شیوه نامه های 
بهداشــتی به ویژه موارد زیر، دقــت و اهتمام الزم را به 

عمل آورند. 
 لزوم اســتفاده از ماسک بهداشــتی به ویژه در اماکن 

سربسته  و سرویس های ایاب و ذهاب.
 ممنوعیــت برگــزاری تجمعــات و رعایــت فاصله 

در  اســتراحت  ســاعات  در  ویــژه  بــه   فیزیکــی 
کارگاه ها.

  استفاده از تهویه مناسب به ویژه در خودروهای ایاب 
و ذهاب و ســرویس های حمل و نقل سبک و سنگین 
و زمان اســتفاده از کولرهای گازی در امــکان اداری و 

کارگاهی.
  عدم حضــور افراد دارای هرگونــه عالمت بیماری در 
محل کار و مراجعه به ســامانه غربالگــری جهت انجام 

تست.
  اطمینان از عملکرد مناسب  فن های تهویه در حمام 

ها، رختکن، اتاق های فرمان و ....

 اســتمرار گندزدایی اماکن تجمع و ســطوح تماس 
مطابق با روال قبل در هر شیفت.

 HSE کنتــرل اماکن دارای تجمع توســط پرســنل  
کارگاه ها در بخش های تولیدی، پشتیبانی و کارگاهی 

مطابق با چک لیست.
 الزام پیمانــکاران به رعایــت کلیه شــیوه نامه های 
بهداشــتی از جمله تأمیــن اقالم بهداشــتی مورد نیاز 

کارکنان خود.
 برگزاری جلســات اجرایی مقابله با کرونا در بخش و 

شرکت های پیمانکاری و اجرای مصوبات مربوطه. 
مدیریت ایمني، بهداشت و محیط زیست

شریعتمداری عنوان کرد:
یکی از نقاط قوت دولت، فعالیت های تأمین اجتماعی و بهزیستی است

متخصصان ذوب آهن اصفهان توانایی 
02ساخت کوره بلند را دارند

)) آگهی فراخوان  (( 
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

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

2 -جهت  دریافت اسناد و كسب اطالعات بيشتر به آدرس www.esfahansteel.ir   مراجعه فرمایيد. 

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

روابط عمومی شركت

شمارهنوع فراخوانرديف
موضوع

مهلت    دريافت اسناد
مهلت   ارائه پيشنهاد

16 /5 /00خريد 400 عدد ورق بستر شانه اي140001970مناقصه1

39231مناقصه2
اجراي عمليات پشتيباني ساخت 

قطعات و تجهيزات مكانيكي كارخانه
00/ 5/ 10

9901096مناقصه3
خريد 9 عدد دستگاه تنفسي با 

متعلقات و كپسول
00/ 5/ 1

4 /5 /00يك رديف بالك جرثقيل9903889تمديد مناقصه4

4 /5 /00هشت رديف قطعات راپيد9902339تمديد مناقصه5

12 /5 /00دو رديف قاب درب باتري9904106مناقصه6

16 /5 /1400 رديف روليك هادي14000693مناقصه7

ضرورت رعایت همگانی شیوه نامه های بهداشتی 
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نشریه داخلی

اگر ذوب آهن را برای 
واردات زغال سنگ 
خارجی آزاد بگذارند 

از نظر کیفیت و 
ارزش اقتصادی 
بازدهی بیشتری 

خواهد داشت.

ما همواره دغدغه 
تجهیزات را داریم و 
تجهیزات باید مدام، 
سرویس و نگهداری 
شود و گاه با توجه به 
میزان فرسودگی، 

قطعه را تعویض کنیم

این گام بزرگ در 
بومی سازی و ارتقای 

سطح کیفی ریل 
بوده و ضایعات را به 
هنگام تولید ریل 

کاهش می دهد

یکی از آن ها برج 
های خنک کننده 
ایستگاه فوق بود 
که با موافقت و 

هماهنگی معاون 
بهره برداری و 

مدیریت آبرسانی 
تصمیم گرفته شد

بر اساس برنامه 
تا سال 1416 نیاز 

این کارخانه به آب 
رودخانه زاینده رود 

به صفر می رسد

فراینــد انتقــال نمــاد ذوب از فرابورس بــه بورس 
در حال انجام اســت و بــه زودی مراحــل آن نهایی 

می شود. 
منصور یــزدی زاده، مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان ، 
ضمن بیان مطلب فوق ،گفت: اگــر ذوب آهن را برای 
واردات زغال ســنگ خارجــی آزاد بگذارنــد از نظر 
کیفیــت و ارزش اقتصادی بازدهی بیشــتری خواهد 

داشت. 
یــزدی زاده با تشــریح دالیل تمرکز این شــرکت بر 
صادرات شــمش، بیان کرد: محدودیــت در صادرات 
محصوالت نهایی به دلیل تحریم ها و وضع تعرفه های 
سنگین بر واردات محصوالت نهایی فوالدی با عنوان 

حمایت از صنایع داخلی توســط سایر کشورها، تعدد 
کارخانه های نورد در کشــور و رقابــت منفی قیمتی 
آن ها در بازار های هدف صادراتی به دلیل دسترســی 
به شمش ارزان قیمت داخلی بســیار دشوار است. به 
همین منظور بیشــتر کشــور ها تمایل دارند تا تنها 
شمش فوالدی را وارد کشور خود کنند تا محصوالت 

نهایی. 
مدیرعامــل ذوب آهــن اصفهــان چالش هــای این 
شــرکت را عنوان کرد و گفت: بحران آب در اصفهان، 
تحریم ها، ویروس کرونا، محدودیــت ظرفیت تولید 
زغال سنگ کشور، عدم تناســب قیمت گذاری زغال 
ســنگ داخلی در مقایســه با زغال ســنگ خارجی 

 از چالش هایی اســت که این شــرکت بــا آن مواجه
 است. 

یزدی زاده درباره برنامه های آتی این شــرکت گفت: 
افزایش تولید بــا راه اندازی کوره بلند شــماره یک، 
کاهش مصــرف کک، تملــک معادن ســنگ آهن، 
تکمیل زنجیــره تامین آب، افزایــش موجودی مواد 
اولیه، تأسیس شــرکت حمل و نقل ریلی برای حمل 
و نقل پایدار مــواد اولیه، خرید بــرق از بورس انرژی، 
آغاز بازســازی باتری شــماره ۲ کک ســازی، تداوم 
انتقال پساب شهری به کارخانه، انتشار اوراق مرابحه 
و استفاده از توان شــرکت های تابعه خارج از کشور از 

جمله برنامه های این شرکت است.

بومی سازی کار هر روز کارکنان بخش نورد است. هم 
اکنون بیشــترین تمرکز این بخش بر روی محصول 
ریل اســت. قســمت های مهم بخش غلتک عمودی 
قفســه شــماره چهار مطابق با نمونه آلمانی در حال 
ساخت است که در این راستا طراحی نقشه ها به پایان 

رسیده، تجهیزات آماده شده و ســاخت آن در داخل 
شرکت و یا بخش خصوصی به زودی شروع می شود. 
محمدامین یوسف زاده مدیر مهندسی نورد شرکت در 
این خصوص گفت: این گام بزرگ در بومی ســازی و 
ارتقای ســطح کیفی ریل بوده و ضایعات را به هنگام 
تولید ریل کاهش می دهد و هم وابســتگی به تأمین 
خارجی را قطع مــی کند و آن گاه بــه الگوی جهانی 
تولید ریل می رســیم. این الگو چیــزی در حدود 9۵ 
درصدریل در رده کالس x اســت که در حال حاضردر 
دامنه ۸۸ الی 9۰ قرار داریم و رســیدن به این سطح از 
راندمان ارزش افزوده بسیار باالیی برای شرکت ایجاد 
می کند.  مدیر مهندســی نورد شرکت افزود: بسیاری 
از قطعات در سال های قبل بومی ســازی شده و این 
مســیر با افتخار همچنان ادامه دارد تا در طول یکی، 
دو سال آینده ۱۰۰ درصد وابســتگی ما برای ساخت 

قطعات خاص برطرف شود. 
یوســف زاده تأکید کرد: یکی از محصوالت جدید در 

صنعت حمل و نقل ریلی، تولید ریل زبانه ســوزن بود 
که با کوشش شبانه روزی تالشگران ذوب آهنی به ثمر 
نشســت و برگ زرین دیگری در کارنامه خودکفایی 
ایران اسالمی ثبت شــد، ضمن این که محصول ریل 
دیگری کــه مقدمات تولید آن آماده شــده ریل مترو 
UIC54 اســت، تولید این محصول اســتراتژیک در 
ذوب آهن اصفهان نیز وابســتگی به خارج از کشور را 

قطع می کند. 
وی با بیان این کــه با برنامه ریزی دقیــق برای تولید 
انواع ریل، هیچ کدام از خطوط تولید را متوقف نکرده 
و تعهدات تیرآهن نیز انجام می شود، گفت: راه اندازی 
خط جدید، تکمیل کننده خط موجود تولید ریل است 
و با راه اندازی این خط، تولیــد ذوب آهن از میانگین 
۱۰۰ تن در شیفت، به۲۵۰ الی 3۰۰ تن خواهد رسید.

یوسف زاده از تولید کالف صادراتی سایز ۷.۵ میلی متر  
در راستای تکمیل تولید ســایزهای مختلف کالف در 
ذوب آهن اصفهان خبر داد و گفــت: در زمینه تولید 

آرک معدن، طراحــی نمونــه TH36 و TH29 که 
سنگین ترین نوع آن اســت به پایان رسیده و غلتک 
های TH36 تراشیده شده و تولید این محصول جدید 

نیز در آینده نزدیک آغاز می شود. 
مدیر مهندســی نورد شــرکت تأکید کــرد: تولید 
محصوالت با اســتانداردهای معتبر جهانی از قبیل 
DIN گواهی های کیفیت کرز و تالش برای دریافت 
گواهی کیفیت همولوگیشن آلمان در راستای به روز 
بودن و هم تراز با تولیــد کنندگان مطرح فوالد دنیا و 
رسیدن به ایمنی باال در محصوالت تولیدی در ذوب 
آهن اصفهان رسالت اصلی این کارخانه عظیم است تا 
به مردم سرزمین مان در کشــور زلزله خیز ایران این 
اطمینان خاطر را بدهیم کــه دغدغه اصلی ما ایمنی 
سازه ها است تا با خیال راحت محصوالت ذوب آهن 
را مصرف کنند و با آرامشــی بی نظیر زیر سقفی که 
باالی ســر خود برافراشته اند آســوده خیال زندگی 

کنند.

منصور یزدی زاده خبر داد:

انتقال »ذوب« از فرابورس به بورس به زودی نهایی می شود 

خبر

در راستای تداوم ارتباط و همکاری های متقابل ذوب آهن اصفهان و شهرستان 
لنجان، احمد اکبری معاون سرمایه های انسانی و توسعه مدیریت، کوروش اسفند 
مدیر حوزه مدیرعامل و تعامالت منطقه ای با کریمی رئیس اداره کار شهرستان 
لنجان و مسئول دفتر نماینده این شهرســتان در مجلس دیدار و گفتگو کردند . 
در این دیدار، مسائلی همچون نقش ذوب آهن در حل مشکل اشتغال منطقه و 
مشارکت در حل مسائل شهرستان و همچنین نقش شهرستان در حل مشکالت 
ذوب آهن اصفهان مطرح گردید و طرفین بر ضرورت همدلی و اتحاد مسئولین 

جهت هم افزایی و حل مسائل منطقه تاکید کردند . 

با دســتیابی به دانش ســاخت چرخ و محور 
قطار هــای مانوری شــرکت های فــوالدی و 
ایســتگاه های راه آهن، ایران بــه جمع تولید 
کنندگان این فناوری پیوســت. مسئول گروه 
بومی سازی شرکت پویش بازرگان ذوب آهن 
اصفهان فناوری تولید این چــرخ و محور ها را 
در انحصار کشــور های اروپایی دانست و گفت: 
متخصصان و کارشناسان این شرکت توانســتند با ۸ ماه کار شبانه روزی چرخ و 
محور و جعبه دنده این قطار ها را به تولید انبوه برسانند. محمدرضا خیرتی هزینه 
خرید خارجی هر چرخ و محور را ۲۰۰۰ یورو برشمرد و گفت: قیمت نمونه داخلی 
این محصول 3۰ درصد قیمت محصول خارجی است که از خروج میلیون ها یورو 
ارز از کشور جلوگیری می کند. وی از بومی سازی تاندیش گیت فوالدسازی ذوب 
آهن اصفهان در این شــرکت خبر داد و گفت: این محصول بر روی تاندیش های 
فوالدسازی نصب می شــود و وظیفه آن کنترل مواد مذاب از خروجی تاندیش 
بر روی سطح قالب ریخته گری است که برای تولید فوالد های کیفی مانند ریل 
کاربرد فراوانی دارد. مسئول گروه بومی سازی شرکت پویش بازرگان ذوب آهن 
اصفهان ادامه داد: با تولید این قطعه از خروج 3۰۰ هزار یورو ارز از کشور جلوگیری 
می شود. گفتنی است؛ شرکت پویش بازرگان با ۴۰ درصد   سهام متعلق به ذوب 
آهن اصفهان و 6۰ درصد متعلق به تاجران آهن کشــور فعالیت خود را از دی ماه 

۱39۴ آغازکرد .

مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی گفت: 
متناسب سازی حقوق بازنشستگان همیشگی 
خواهد بود و کســی جرات کســر این حقوق 
را نــدارد. مصطفی ســاالری، افــزود: حقوق 
بازنشستگان با تغییرات و جا به جایی در سازمان 
ارتباطی نــدارد و زمانی که مبلغــی به عنوان 
حقوق افراد اضافه می شود دیگر نمی توان کسر 
کرد و کسی جرأت این کار را نخواهد داشت. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی 
به بیمه رانندگان تاکسی هم اشــاره کرد و گفت: در این زمینه ما تفاهمنامه سه 
جانبه ای را با سازمان برنامه و بودجه و شــهرداری در رابطه با رانندگان تاکسی و 
رانندگان حمل و نقل بین شهری امضاء کرده ایم. وی با اشاره به این که به زودی 
خدمات غیرحضوری از 3۰ به ۴۰ خدمت افزایش پیدا خواهد کرد، گفت: نواقص 
طرح 3۰۷۰ با استفاده از نظر شرکای اجتماعی رفع می شود. وی ادامه داد: آسان تر 
کردن ارائه خدمات به شیوه غیرحضوری متناسب با سطح اطالعات افراد موضوع 
مهمی است که باید بیشتر روی آن کار شود. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی 
با تأکید بر این که تحول دیجیتالی یک ضرورت محسوب می شود، گفت: تأمین 
اجتماعی به لحاظ این که با بخش عمده ای از جمعیت کشــور در ارتباط است، 
باید در جهت دیجیتالی شدن اقدامات خود گام اساسی بردارد و در آینده سرعت 
استفاده از آن را بیشتر کند. ساالری افزود: در ادامه مسیر و مرحله اول، ایرادهای 3۰ 
خدمت را رفع می کنیم و سپس سراغ غیرحضوری کردن خدمات دیگر می رویم. 
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد: شعب تأمین اجتماعی به نسبت 
قبل بسیار خلوت، مراجعات مردم نیز کمتر و تعداد خدمت ها بیشتر شده است 
و اگر اجرای آن آسان تر شود، به طور حتم بهره مندی از خدمات تأمین اجتماعی 

بیشتر خواهد شد.

نشست تعاملی مسئولین شرکت 
و شهرستان لنجان

بومی سازی چرخ و محور 
قطار های مانوری در پویش 
بازرگان ذوب آهن اصفهان

متناسب سازی حقوق بازنشستگان 
همیشگی خواهد بود

Nخبر e w s

کوره بلند از اصلی تریــن بخش های خط تولید ذوب 
آهن اســت. در این بخش، چدن مذاب از سنگ آهن 
استحصال می شــود و تولید کارخانه در این قسمت 
رقم میخورد. مواد جامد باید مذاب شده و در قسمت 
هایی از تجهیزات با مذاب و در جایــی دیگر با گاز و 

هوای داغ سر و کار داریم. 
همایون صمیمی، مدیر کوره بلند شرکت با بیان این 
مطلب گفت: از آن جا که سرنوشــت تولید کارخانه 
در این بخش رقم می خورد بــا از کار افتادن هر کدام 
از این تجهیزات، ممکن اســت کوره دچار توقف شود 
و تولیــد معطل بمانــد. بنابراین ما همــواره دغدغه 
تجهیــزات را داریم و تجهیزات باید مدام، ســرویس 
و نگهداری شــود و گاه با توجه به میزان فرسودگی، 
قطعــه را تعویض کنیم. از ســوی دیگــر در تحریم 

هســتیم. تحریمی که مربوط به امســال و پارسال 
نیست و از ایام گذشته برقرار بوده است. مسایل مالی 
و مشــکالت ورود و خروج کاال همه باعث شــده که 
ما نتوانیم بعضی از قطعــات را وارد کنیم و به همین 

لحاظ است که به سمت خودکفایی رفته ایم. 
وی با بیان این کــه از ده الی پانزده ســال پیش در 
همان آغاز کار کوره بلند شماره 3، شناسایی قطعات 
پیچیده این کوره را شروع کردیم، تأکید کرد: کمیته 
بومی ســازی تشــکیل شــد و به طراحی قطعات و 
شناسایی شرکت هایی که قادر به همکاری با ما بودند 
پرداختیم. امروز با افتخار قطعات زیادی را ســاخته 
ایم و برنامه وســیعی برای آینده داریم. برنامه ســال 

گذشته در حد 9۰ درصد انجام شده است.
صمیمی با بیان ایــن که ذوب آهــن اصفهان امروز 

توانایــی طراحی و ســاخت کوره بلنــد و تجهیزات 
وابسته آن را دارد، گفت: این شرکت ۵۰ سال سابقه 
فوالدســازی دارد و در این مدت قطعــات زیادی در 
ایران ساخته شده و تعمیرات درجه ۱ و ۲ و 3 زیادی 
هم انجام شــده اســت. مجموع این عوامل به تجربه 

کارکنان این شرکت بسیار کمک کرده است. 
وی با بیان این که بیــش از ۴۰ تجهیز و قطعات مهم 
و ضروری کوره بلند تاکنون بومی ســازی شده است 
به بومی سازی های در دســت اقدام پرداخت و گفت: 
دریچه های هوای گرم کائوپر های کوره بلند شــماره 
3 و بومی سازی تجهیزاتی مانند HBSV  با ۸۰ درصد 
پیشرفت، طراحی و ساخت سایلنســر اسنورت کوره 
بلند شــماره۲  با 9۴درصدپیشرفت، کمپنساتورهای 
متنوع کائوپرهــای کوره بلند شــماره 3 با 6۰ درصد 

  LSV و MCG پیشرفت، سیستم محرک دریچه های
با ۸۰ درصدپیشرفت و ساخت قطعات درایو یونیت با 

3۰ درصد پیشرفت در دست اقدام است.

مدیر آبرســانی ذوب آهن اصفهان گفــت: با اجرای 
طرح های توســعه تولید در کارخانه مصرف آب این 
مجتمع عظیم صنعتی ۵۰ درصد کاهش یافته است. 

مهرداد اســماعیلی، گفت: آب برداشتی  ذوب آهن  از 
زاینده رود به طور چشمگیری کاهش پیدا کرده است .

وی به  طرح های کاهــش اســتفاده از آب رودخانه 
زاینده رود اشــاره کرد و ادامه داد: از سال 9۱ و طبق 
توافق با استانداری و جلب موافقت اداره کل حفاظت 
محیط زیست، پســاب زرین شــهر خریداری و برای 

آبیاری فضای سبز به کارخانه منتقل شد.
مدیر آبرســانی ذوب آهن اصفهان بیان کرد: تا پایان 
امســال تصفیه خانه پیشــرفته ای با کمــک مپنا در 
کارخانه ذوب آهن برای اســتفاده از پســاب مناطق 

اطراف به بهره برداری می رسد.

اســماعیلی ظرفیــت ایــن تصفیه خانــه را ۸۵۰ 
مترمکعب بر ســاعت اعالم و اضافه کرد: 6۰ لیتر بر 
ثانیه از پساب زرین شهر، ۱۲۰ لیتر بر ثانیه از پساب 
فوالدشــهر و ۱۱۰ لیتر بر ثانیه پســاب ۲۲ روستای 
فالورجان بــه این تصفیه خانه منتقل خواهد شــد و 
۴۵۰ مترمکعب بر ساعت هم پســاب خود کارخانه 
هســت که وارد فرآیند تصفیه می شود. وی پیشرفت 
اجرای این طرح را 6۵ درصد اعــالم کرد و افزود: در 
مرحله اول ۸۵ درصد آب تصفیه شــده برای مصرف 
کارخانه و ۱۵ درصد برای آبیاری فضای سبز استفاده 

خواهد شد.
مدیر آبرســانی ذوب آهــن تصریح کرد: بر اســاس 
برنامه تا سال ۱۴۱6 نیاز این کارخانه به آب رودخانه 

زاینده رود به صفر می رسد.

اسماعیلی خاطرنشــان کرد: برداشت کارخانه ذوب 
آهن از آب زاینده رود کامال قانونی و طبق ســهمیه 
مشــخصی اســت که برای این کارخانه از گذشــته 
تاکنون مصوب شده است، اما در سال های گذشته به 
دلیل خشکسالی و کاهش منابع آبی استان، کارخانه 
ذوب آهن تالش کرد تــا با اســتفاده از راهکارهای 

مختلف برداشت آب از زاینده رود را کاهش دهد.
مدیر آبرســانی ذوب آهــن اصفهان با بیــان این که 
فناوری این کارخانه به گونه ای اســت که قطع آب با 
نابودی آن برابری می کند، گفــت: ارزش افزوده ای 
که آب برای صنعت فوالد ایجاد می کند به مراتب از 

سایر صنایع بیشتر است.
اسماعیلی افزود: اگر تمام محصوالت ذوب آهن صادر 
شــود ، ارز آوری یک و نیم میلیارد دالری در سال را 

شاهد خواهیم بود و بنابراین برای کارخانه ذوب آهن 
اصفهان ســرمایه گذاری روی طرح هــای تامین آب 

ضروت زیادی دارد.

علی بــزاز اصفهانــی معــاون تجهیــزات مکانیک 
فوالدســازی گفت: ایستگاه شــماره ۵ ریخته گری 
بخش فوالدسازی یکی از ایستگاه های دانیلی شش 
شاخه می باشــد که مجهز به سیستم Level 2 بوده 
و در نوع خودش یک ایســتگاه ریخته گری پیشرفته 
با سرعت باالی ریخته گری نســبت به ایستگاه های 
دیگر بخش می باشد که با داشتن سیستم استوپری 
و سیســتم EMS قابلیت ریخته گــری فوالدهای 

آلیاژی را نیز دارا می باشد . 
وی افزود: ایــن ایســتگاه در شــرایط تحریم های 

ظالمانه برای ادامه کار مشــکالتی داشــت که یکی 
از آن ها برج هــای خنک کننده ایســتگاه فوق بود 
که بــا موافقت و هماهنگــی معاون بهــره برداری و 
مدیریت آبرسانی تصمیم گرفته شد ایستگاه متوقف 
و بازسازی آن ها انجام شــود و به موازات این توقف 
بخش فوالدســازی نیز نسبت به بازســازی و تغییر 

طرح در بعضی از قسمت های ایستگاه اقدام کرد.
 شهرام هاشــمی سرپرســت ریخته گری نیز با بیان 
این که در سیســتم ســیلندر زنی پاتیل فوالد تغییر 
طرح  داده شد و به جای مناســب و امن تر که نیاز به 
تغییر در سیستم لوله کشی هیدرولیک و برق رسانی 
آن بود انتقــال یافت، گفت: تغییر طرح در سیســتم 
افشــانک های خنک کننده از آب و هــوا به آب تنها 
با توجه به این که افشــانک های آب و هوا از فلز برنج 
بوده و تعداد زیادی از آن باید در سردکننده استفاده 
گردد که هزینه بســیار گزافی داشته که با این تغییر 
طرح صرفه جویی بســیار بزرگــی را در هزینه های 
کارخانه به همراه داشــت از دیگر اقدامات این پروژه 

بود.
وی ســایر اقدامات این پروژه را به شــرح زیر عنوان 

نمود؛
 تغییر طــرح در ناحیه ســردکننده و نصب رولیک 

های هدایت کننده شــمش روی بالک فلزی با توجه 
به این که  قباًل روی پایه های بتنی قرار داشت باعث 
افزایش استحکام  بیشتر و چند برابر شدن عمر کاری 

آن ها گردید.
 تعویض رولیــک های مســیر حرکت شــمش و 
گیربکس و دنده شــانه ای ترانســفر ایستگاه که کار 

بسیار عظیمی بود انجام پذیرفت . 
 تعویض مســیر لوله هــای گاز و اکســیژن برش 
و انتقــال آن به یک محــل امن تــا از برخورد ظرف 

ضایعات هنگام انتقال آن به لوله ها جلوگیری شود . 

 انتقال سیســتم و تابلو برق و کنترل موتور و پمپ 
های ســیکل کثیف )آب برگشــتی( از آبرسانی به 

ایستگاه ریخته گری .
 توســعه اتاق فرمــان ریخته گری و نصــب راه پله 
اضطــراری و همچنین زیباســازی اتــاق فرمان و 

بازسازی و سرویس ماشین های برش .
 تخریب بتن دیواره و توسعه محوطه حرکت ظرف 
زیر ماشــین های برش به طول تقریبی ۲ متر و ریل 
گذاری و جا به جایی وینچ حرکتــی ظرف های زیر 

ماشین برش.

کاهش ۵0 درصدی مصرف آب ذوب آهن اصفهان

همایون صمیمی:
متخصصان ذوب آهن اصفهان توانایی ساخت کوره بلند را دارند

سالم آتشکار

درخواست های شما  وپاسخ مسئولین :
 کلینیک دندانپزشکی طرف قرارداد بیمه تکمیل درمان دانا در نجف 

آباد   را   اطالع رسانی کنید؟
مدیریت خدمات  مالی و بیمه: کلینیک مهرگان واقع در خیابان امام خمینی شرقی، 
کوچه شهید منتظری و کلینیک ماهان واقع در چهارراه شهرداری به عنوان طرف 

قرارداد آماده ارائه خدمات می باشند.
   داروخانه های طرف قرارداد بیمه تکمیل درمان دانا در شهر نجف آباد 

را اطالع رسانی نمایید؟
مدیریت خدمات مالی و بیمه: با پیگیرهای انجام شده و ابالغ شیوه نامه جدید به 
داروخانه ها در شهر نجف آباد، داروخانه دکتر بهروان واقع در خیابان منتظری 
جنوبی، چهارراه شهدا و همچنین داروخانه دکتر لطفی واقع در خیابان امام خمینی 

رو به روی پاساژ ملت به عنوان طرف قرارداد، آماده ارائه خدمات می باشند. 
 تفاوت حق اوالد و حق عائله مندی برای مشمولین تامین اجتماعی 

چیست؟
مدیریت امور اداری: عائله مندی همان حق اوالد است و مبلغ حق اوالد برای هر 

فرزند براساس قوانین و مقررات شورای عالی کار تعیین می گردد.
**تعدادی از همکاران  انجام موارد زیر را خواستار شده اند:

 تدابیری جهت افزایش یک پارکینگ سواری در ترمینال آزادگان برای تسهیل 
تردد کارکنان.

 اطالع رسانی در خصوص آخرین شرایط تبدیل وضعیت فرزندان  ایثارگران طبق 
مصوبات. 

 درخواست بازنگری در خصوص مشاغل سخت و زیان آور کارکنان فوالدسازی 
.LF در

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

به شرح زیر می باشد:

مدیر مهندسی نورد شرکت خبر داد:
100 درصد وابستگي ما براي ساخت قطعات خاص برطرف مي شود

اقدامات انجام شده در تعمیرات و بازسازی ایستگاه ۵ ریخته گری
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در جلسه اخیر شــورای معاونین شرکت که 
در دفتــر مدیرعامل برگزار شــد، بــر برنامه 
ریزی جهــت تداوم ســودآوری شــرکت و 
نگاه ویــژه به مســائل نیروی انســانی، تهیه 
گزارش فنــی و اقتصــادی مصــرف گندله 
در کــوره بلند، تســریع در پروژه بازســازی 
باتــری شــماره ۲ کک ســازی و ضــرورت 
 صرفــه جویــی در مصــارف انــرژی تاکید 

شد. 

قدردانی از برگزارکننــدگان مجمع عمومی 
ســاالنه شــرکت، تأمین پایدار مواد اولیه به 
ویژه مواد آهن دار جهت رشــد تولید، رعایت 
پروتکل های بهداشــتی جهت مصون ماندن 
از بیماری کرونــا و ضرورت تأمین وســایل 
ایمنی و بهداشتی برای کلیه کارکنان و تأکید 
بر فاصله گذاری اجتماعــی از جمله مواردی 
 بود کــه در جلســه شــورای معاونین مطرح 

گردید. 

تاکید بر برنامه ریزی جهت تداوم سودآوری شرکت در شورای معاونین 

خبر

Nگزارش e w s

نشریه داخلی

R e p o r t
گزارش

نشریه داخلی

R e p o r t
گزارش

والدت حضرت امام علی النقی )ع(  مبارک باد
حضرت امام هادی)ع( در روســتای صریا که در یک فرسخی مدینه قرار 
داشت، در روز ســه شــنبه، نیمه ذی الحجه دیده به جهان گشود. پدر 
بزرگوارش نام او را علی نهاد. پیش از آنکه حضرت امام هادی)ع( به امامت 
برسد، پدرش، امام جواد)ع( در فرصت های مناسب به امامت و جانشینی 
او تصریح کرده بود. نام امام دهم شــیعه علی و کنیه اش ابوالحســن می 
باشد، مشــهورترین لقبهای وی نقی و هادی اســت. گاهی او را نجیب و 

مرتضی، عالم، ناصح، متقی، امین، طبیب، متوکل نیز می گفتند.
روز ملی »کار آفرینی و ترویج آموزش های فنی و حرفه ای«

روز ملی »کار آفرینی و ترویــج آموزش های فنی و حرفــه ای« و هفته 
»مهارت«، فرصت مناسبی برای توجه به نقش آموزش های فنی و حرفه 
ای در توسعه کشور و اهمیت دادن به آموزش عملی و مهارت آموزی است. 
پیشرفت های پرشتاب علمی در عصر امروز و لزوم بهره وری از تکنولوژی 
روز، الجرم نگاه ما را به آموزش فنــی و حرفه ای به عنوان مکمل جدایی 
ناپذیر نظام آموزشــی، معطوف مــی دارد و »مهارت آمــوزی« و تلفیق 
»تئوری و تجربه« و»علم و عمل« به عنوان یکــی از بهترین راهکارهای 
تربیت نیروی انسانِی کارآمد و نقشــه ی راه »کارآفرینی« خواهد بود تا با 

آموزش عملی به مهارت کافی در کسب و کار و  بهتر زیستن، نائل شویم.
سالروز عملیات غرورآفرین مرصاد

نامگذاری پنجم مرداد به نام روز ملی کرمانشــاه برگرفته از یاد و خاطره 
دالورمردی ها و رشادتهای رزمندگان اسالم در عملیات مرصاد است زیرا 
این عملیات به نوعی نقطه پایان جنگ تحمیلی محسوب می شود و بیانگر 

مقاومت مثال زدنی مردم کرمانشاه در طول دوران دفاع مقدس است.
با پذیرش قطعنامه ۵9۸ از ســوی حضرت امام خمینی )ره( تا قطعیت 
یافتن آن، مجالی برای یکی از ســفاک ترین گروه های تروریستی جهان 
) سازمان منافقین ( به وجود آمد که به گفته ســران وطن فروش، آلوده 
و سرسپرده اش، نظام جمهوری اســالمی ایران را در مدت زمان سه روز 
ساقط کنند. موضوعی که نه تنها به وقوع نپیوست بلکه با الطاف خداوند و 
در پرتو کمینگاه الهی عملیات ظفرمند و غرور آفرین مرصاد، نهایی ترین 
و مهلک ترین ضربه بر پیکره نفاق وارد و آنان را برای همیشه از رویارویی 

نظامی با ملت بزرگ ایران جدا کرد.
عید سعید غدیر خم

عید غدیر ۱۸ ذی الحجه در تقویم هجری قمری می باشــد که توســط 
مسلمانان شیعه برای جانشــینی صریح حضرت علی)ع( در مقام امامت 
پس از حضرت محمد)ص( پیامبر مسلمانان جشن گرفته می شود. واقعه 
غدیر حادثه ای تاریخی نیست که در کنار دیگر وقایع بدان نگریسته شود. 
غدیر تنها نام یک سرزمین نیست. یک تفکر است، نشانه و رمزی است که 
از تداوم خط نبوت حکایت می کند. غدیر نقطه تالقی کاروان رســالت با 
طالیه داران امامت است. آری غدیر یک سرزمین نیست، چشمه ای است 
که تا پایان هستی می جوشد، کوثری است که فنا برنمی دارد، افقی است 
بی کرانه و خورشیدی است عالمتاب و روزی است که پیروان واقعی مکتب 

حیات بخش اسالم آن را گرامی می دارند و به همدیگر تبریک می گویند.
8 مرداد؛ روز بزرگداشت شیخ شهاب الدین سهروردی

روز بزرگداشــت شیخ شــهاب الدین ســهروردی به تایید مرکز تقویم 
موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، ۸ مرداد است که در این روز همایش ها، 
بزرگداشــت ها و یادبودهایی برای ایشــان برگزار می شود. شهاب الدین 
ســهروردی در ســال ۵۴9 هجری قمری/۱۱۵۵ میــالدی در دهکده 
سهرورد از توابع شهرستان خدابنده واقع در اســتان زنجان ایران متولد 
 شد. در علوم حکمی و فلسفی سرآمد شــد و به قوت ذکا، وحدت ذهن و 

نیک اندیشی بر بسیاری از علوم اطالع یافت.

حدیث هفته

مناسبت های هفته

 امام علی النقی)ع(:
بهتر از نیکی، نیکوکاری است، و زیباتر از زیبایی، گوینده آن است، و برتر از علم، 
حامل آن است، بدتر از بدی، عامل آن است و وحشتناک تر از وحشت، آورنده 

آن است. 

در این جلسه بر برنامه 
ریزی جهت تداوم 
سودآوری شرکت و 
نگاه ویژه به مسائل 
 نیروی انسانی تاکید 

شد

تأمین دیوارهای پیش ساخته صنایع شیمیایی الوان توسط شرکت تارابگین

درب های فلکسیبل نماد رفع آالیندگی

مدیر مهندســی نت مکانیک از نفرات برتر مســابقه تراشکاری که به 
میزبانی مدیریت آموزش شرکت در آموزشکده متالوژی برگزار شده 
بود، تجلیل به عمل آورد. در این برنامــه محمدرضا یزدان پناه گفت: 
کارگاه مکانیکی و عملیات حرارتی یکی از اولین و بزرگترین مجموعه 
های ماشین کاری در کشــور  و یک دانشگاه  کاربردی بزرگ است که 
توانسته طی سالیان متمادی نیروهای متخصص را آموزش  داده و به 

جامعه صنعتی کشور تحویل نماید .
وی افزود: ایــن کارگاه با داشــتن بیش از 3۰۰ نفر نیــروی متعهد و 
متخصص و ماهر در عرصه تراشــکاری، ابزار ســازی و مونتاژ کمک 

شایانی به خط تولید داشته و دارد. 
یزدان پناه با بیان این که در ایــن کارگاه تجهیزات منحصر به فردی 
موجود است گفت: دستگاه ســوپر تراش با ارتفاع ۴ متر و وزن قطعه 
بیشــتر از ۴۰ تن با حدود ۵۰ ســال کاری هنوز در خاور میانه حرفی 

برای گفتن دارد.
وی در ادامه ۲۴۰۰۰۰ ســاعت کاری  در ســال و ســاخت قطعات با 
کمترین وزن در حد چند صد گرم و ســاخت قطعات و مونتاژ به وزن 
۱۵۰ تن و وجود 9۵۰ مدل ابزار را از افتخارات این کارگاه دانســت و 
از موفقیت های جدید این کارگاه ســاخت در تعمیر گریبکس فرعی 
کنورتور شماره ۲ در 3۰ ســاعت با تالش همکاران کارگاه مکانیکی و 

عملیات حرارتی قدردانی کرد.
مدیر مهندســی نت مکانیــک از امیر عبــاس کریمی، مقــام اول، 
رحمان رحمانی، مقام دوم و اســماعیل مشهدی، مقام ششم مسابقه 

تراشکاری، تقدیر به عمل آورد.
خلیل شکرانی- خبرنگار افتخاری

تجلیل از برگزیدگان مسابقه 
تراشکاری

محمدعلی عالیی مدیر تولیدات کک و مواد شیمیایی 
شرکت در خصوص بومی ســازی در این بخش گفت: 
طی دوران بهره برداری با توجه به نیــاز فرآیند، لزوم 
تهیه قطعات و تجهیزات مصرفی اجتناب ناپذیر بوده 
و با کروکی برداری، تهیه نقشه، تهیه مدل و ... شرکت 
 به ســاخت قطعات اقدام نموده و در تأمین قســمت 
عمده ای از آن ها نیز به خودکفایی رسیده و این روند 

هنوز هم متوقف نشده است. 
مدیر تولیدات کک و مواد شیمیایی شرکت با بیان این 
که در تحریم های ظالمانه با توجه به محدودیت های 
شدید در تأمین بســیاری از قطعات، ساخت آن ها با 
توان داخلی از طریق کارخانه یا برون سپاری در داخل 

کشور تسریع شده است، افزود: بخش تولیدات کک و 
مواد شیمیایی وظیفه تأمین کک مورد نیاز کوره بلند 
را به عهده دارد. در فرآیند تبدیل زغال ســنگ به کک 
با تصفیه گاز کک خام در پاالیشگاه های گاز در واحد 
یک و دو محصوالتی از قبیل قطران، سولفات آمونیوم، 
اسید ســولفوریک، گوگرد صنعتی، بنزول خام، بنزن، 

تولوئن، زایلین و گاز کک تصفیه شده تولید می شود.
عالیی افزود: در ایــن بخش اقدامــات زیادی جهت 
ساخت قطعات و بومی سازی آن صورت پذیرفته است 

که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد؛ 
 راه اندازی تمیز کننده های ماشین های واحد 
یک کک: یکی از پیش نیازهــای تعویض درب های 
کوره باتری سه با دربهای فلکســیبل راه اندازی تمیز 
کننده های درب و رام ماشــین ها بود این تمیزکننده 
نقش بسیار مهمی در کنترل آلودگی باتری های کک 
ســازی دارند. به نحوی که اگر تمیزکاری درب ها به 
صورت کامل انجام نگیــرد، درب ها به صورت صحیح 
در جای خود قرار نگرفته و نشت گاز و آلودگی ها را در 
پی دارد. با تکیه بر توان و دانش فنی نیروهای داخلی، 
کار ناتمام پیمانکار خارجی تکمیل و بهره برداری از آن 
آغاز شد. شایان ذکر است برخی از شرکت های اروپایی 
که بــرای راه اندازی این تمیزکننده هــا حضور یافته 
بودند اظهار می کردند این کار  بســیار تخصصی بوده 

و در توان شرکت های ماشین ساز کک سازی است. 
  درب های فلکسیبل باتری شــماره سه: با طراحی، 
ســاخت و مونتاژ ۱6۸ عدد درب سمت کک و تخلیه 
باتری شــماره سه ضمن بومی ســازی و جلوگیری از 
خروج میلیون ها دالر ارز از کشــور دانش فنی ساخت 

این درب ها در داخل کارخانه و کشور نهادینه شد.
 ایستگاه تعمیر درب: در ایــن ایستگاه کار تعمیر 
و رگالژ درب هــای باتــری انجام می گیــرد و دارای 
مکانیزمی اســت که درب را از در بازکــن تحویل و از 
حالت قائم به حالت افقی در مــی آورد تا امکان انجام 
تعمیرات توسط نیروی انسانی بر روی آن میسر گردد. 
کار طراحی و ســاخت این تجهیز نیز به صورت کامل 
در داخل کارخانه انجام گرفت و شــرکت را از واردات 

چنین مکانیزم هایی از خارج از کشور بی نیاز گردانید.
 تعویض سرندهای واحد یک دانه بندی: کلیه 
عملیات نصب سرندهای جدید در واحد یک دانه بندی 
و همچنین طراحی، بازسازی و نوسازی کلیه گذر گاه 
های عبور کک و جمع آوری غبارات بــا تکیه بر توان 

نیروهای کارخانه انجام شده است.
 تغییر طرح تلسکوپ ماشین های شارژ واحد 
یک کک: با توجه به ساختار قدیم آن، دارای قطعه ای 
بود که تأمین آن باید از خارج کشور انجام می گرفت. با 
تغییر طرح این تجهیز ضمن میسر شدن ساخت کلیه 

قطعات آن در داخل کارخانه، نســبت به بهینه سازی 
آن در جهت افزایش طول عمر کاری نیز اقدام گردید.

 بهینه و نوسازی الکتروفیلتر های واحد یک 
بازیابی مواد: در طراحی انجام گرفته حدود 6۰ درصد 
راندمان الکتروفیلتر افزایش یافته و کلیه فرایند ساخت 

نیز در داخل کشور صورت پذیرفت. 
  راه اندازی آســیاب های اولیه و ثانویه جهت 
افزایش کیفیت ترکیب زغال: راه اندازی این آسیاب 
ها با تکیه بر توان نیرو های مکانیک و برق بخش به انجام 
رســید و در حال حاضر در مدار بهره برداری قرار دارد و 

تاثیر زیادی در کیفیت کک تولیدی دارد. 
 اتمام عملیات اتوماســیون واحد یک زغال 
و ارتقاء سطح اتوماســیون فرآیند واحد یک 

بازیابی مواد.
 اجرای سطح دو اتوماسیون و ایجاد اتاق فرمان 
مرکزی:  با اجرای سطح دو اتوماسیون در بخش کک 
سازی اطالعات از سطح یک به صورت متمرکز جمع 
آوری شده و امکان تحلیل ریاضی ماژول های فرایندی 
خاص و تخصصی فراهم شده است.در حال حاضر بستر 
سازی سخت افزاری این پروژه و نرم افزار جمع آوری و 
نمایش این داده ها به انجام رســیده و طراحی ماژول 
های خاص و پیچیده کنترلی که نیاز به تکنیک های 

ویژه کنترل فرایند دارد، در دست اقدام می باشد.

بازنشستگان ذوب آهن اصفهان، تالشگران با همتی 
هستند که در سخت ترین شــرایط در شکل گیری 
و تکامــل این مجتمــع عظیم صنعتــی نقش اصلی 
را ایفا نمودند. این پوالد مردان با از خودگذشــتگی 
موجبات شــکل گیری صنعتی را فراهــم کردند که 
فرهنگ صنعتی شــدن را در جامعــه نهادینه نمود.  

ذوب آهن اصفهــان تالش دارد در حد تــوان با ارائه 
خدمات مختلف این قشر تالشگر و ارزشمند را تکریم 
نماید. آنچه در پی می آید بخشــی از خدماتی است 
که هر چند کمتر از شأن و جایگاه رفیع بازنشستگان 
گرانقدر مادر صنعت فوالد کشور اســت، اما نشانگر 
توجه این مجتمــع عظیم صنعتی به پیشکســوتان 

معزز صنعت فوالد می باشد.
قرارداد بیمه تکمیلی و درمان بازنشستگان 

ذوب آهن 
اقداماتی کــه در راســتای بیمه تکمیلــی و درمان 
بازنشستگان گرامی ذوب آهن اصفهان صورت گرفته 

به این شرح است: 
 تمدید قرارداد تکمیــل درمان و فول درمان به مدت 

یکسال تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷.
 پرداخــت هزینه هــای مــازاد بر قــرارداد تکمیل 
 درمــان از طریــق الحاقیه تنخــواه مبادله شــده با

بیمه گر.

 تنظیم و تکمیل شــیوه نامه های اجرایــی قرارداد 
درمان فی مابین شرکت و بیمه دانا.

 پرداخت منظم حق بیمه های ماهانه و وجه الحاقیه 
تنخواه.

 تشکیل جلسات و کمیسیون های مشترک با حضور 
نمایندگان بیمه گر و صندوق بازنشستگی فوالد جهت 

پرداخت هزینه های بیماران خاص وصعب العالج.
 تنظیم شــیوه نامــه خدمات دندانپزشــکی جهت 
ایثارگــران بازنشســته و افراد تحت تکفل ایشــان و 
پرداخت هزینه های عینک و دندان پزشکی ایثارگران 

بازنشسته.
 انتخاب و عقــد قرارداد بــا تعداد شــش کلینیک 
دندانپزشکی در ســطح اســتان اصفهان جهت ارایه 

خدمات به ایثارگران بازنشسته.
 پرداخت مستقیم هزینه های درمانی مازاد بر قرارداد 

تکمیل درمان توسط شرکت از طریق پرفراژ حقوقی. 
خدمات رفاهی

  محاسبه هزینه تور نوبت پنجم چادگان و نوبت دوم 
انزلی جهت کارکنانی که طی سال ۱399 و سه ماهه 
ابتدای ۱۴۰۰بازنشسته شده اند بر مبانی تعداد عائله. 
)با توجه بــه تعطیلی اماکن به جهت شــیوع ویروس 

کرونا(.
 - برقــراری امکان رزرو در شــرایطی برابــر همانند 
کارکنان شــاغل در زمان رزرو آزاد بــه همراه اطالع 

رسانی و پشتیبانی.
* خدمات بیمارستان شهید مطهری  

بیمارستان شهید مطهری ذوب آهن اصفهان در سال 
۱399 خدماتی به این شــرح به بازنشســتگان ارائه 

نموده است: 
 درمانگاه و اورژانس: 9۱۴9۵ خدمت.

 فیزیوتراپی:۷۴۰۵خدمت.
 آزمایشگاه: ۱۲۲۵3۱ خدمت. 

 بستری ها و عمل های انجام شده برای بازنشستگان: 
حدود 3۸۰۰ مورد. 

در دو طرف هر کدام از ســلول های باتری شــماره 3 
کک سازی دو عدد درب نصب شده است که در زمان 
تخلیه کک، توسط ماشــین های باتری باز می شود و 
عمل تخلیه کک انجام می گیرد. شــرایط کاری این 
درب ها به نحوی است که باید در دمای حدود ۱۱۰۰ 
درجه باتــری، کار جلوگیری از خروج زغال ســنگ 
شارژ شــده درون باتری و همچنین از خروج گاز کک 
از درون ســلول جلوگیری نمایند. دمــای باال و عدم 
امکان اســتفاده از آب بندهای معمولی و  باز و بســته 
شــدن مکرر کار گازبندی، درب ها را با مشکل  مواجه 

می کند.
پس از طراحی اولیه مجموعه درب فکلســیبل سمت 
جنوبی به ســاخت نمونه اولیه اقدام شد و پس از نصب 
و بهره برداری آزمایشی، پروژه تعویض کلیه درب ها به 
منظور رفع آالیندگی زیست محیطی به همت تالشگران 
شــرکت کلید خورد که ۵۰ درصد این پروژه در آبان ماه 
سال 9۸ به بهره برداری کامل رســید و در مجموع ۷۴ 

درب سلول سمت جنوب باتری تعویض شد.

با موفقیت آمیــز بودن طــرح ارائه شــده در حذف 
حداکثری آالیندگی های زیست محیطی و نشت گاز 
کک، فاز بعدی پروژه یعنی تعویــض درب های ضلع 
شمالی باتری شماره3 در دستور کار قرار گرفت که در 
همین راستا نمونه آزمایشی تولید شده بر روی باتری 
نصب گردید و پس از پایش مــوارد فنی بر روی طرح 
و اصالحات الزم جهت ســاخت، ایرادات آن برطرف 
گردیده و نقشه های ساخت مورد بازنگری قرار گرفت 
و جهت ساخت ۷۴ عدد درب به مدیریت مهندسی نت 
ارســال گردید و این درب ها نیز در سال 99 ساخته و 

نصب شد.
الزم به ذکر است که درب های ســمت شمال باتری 
با توجه به نحوه عملکــرد مکانیزم های باتری از جمله 
پالنیر که وظیفه مسطح سازی سطح زغال شارژ شده 
درون باتری را دارد از پیچیدگی بیشــتری نسبت به 
نمونه درب سمت جنوب برخوردار بود و تعدد قطعات 
با توجه به تغییرات انجام شــده نسبت به نمونه قبلی 
چالش بزرگی برای طراحی و همچنین مونتاژ قطعات 

را پیش رو داشت.
مزیت این نسل از درب ها این است که با توجه به نوع 
ساختاری که دارند پس از هر بار شــارژ و تخلیه  نیاز 
به رگالژ برای آب بند نمودن ســطح ندارد و به صورت 

انعطاف پذیر عمــل می کنــد که در اصــالح به آن 
فلکسیبل گفته می شــود. محیطی آب بندی درب ها 
ســمت جنوب  بالغ بر ۱6 متر و برای درب های سمت 

شمال حدود ۱۸ متر می باشد.

شــرکت تارابگین ذوب آهن اصفهان، دیوارهای پیش 
ساخته بتنی مورد نیاز صنایع شیمیایی الوان عسلویه 

را تأمین کرد.
مدیر عامل شــرکت تارابگین در ایــن خصوص گفت: 
پس از تولید قطعات پیش ســاخته بتنی مــورد نیاز 
شــرکت ذوب آهن اصفهان توســط این شــرکت در 
کارگاه خانه سازی وتحویل به دستگاه نظارت پروژه در 
ادامه و به لطف خداوند و مذاکرات انجام شــده توسط 
واحد بازرگانی با متقاضیان بیرونی، ســفارش صنایع 
پتروشــیمی الوان عســلویه به میزان۸۰۰۰متر مربع 
جذب شــد و در کمتر از زمــان پیش بینی شــده و با 

باالترین کیفیت تولید و به شرکت الوان ارسال گردید.
جالل ابوترابــی با ابــراز خرســندی از اعتماد بخش 
خصوصی به تولیدات جانبی این شرکت افزود: با توجه به 

مطالعات صورت گرفته توسط واحد بازرگانی، مقدمات 
الزم جهت ادامه روند تولید روزانه محصوالت بتنی و با 
در نظر گرفتن تنوع سبد محصوالت و همچنین دریافت 
مجوزات الزم ازســازمان راه و شهرســازی پیش بینی 
شده و در دستور کار این شــرکت قرار گرفته است و در 
حال حاضر در حال رایزنی و انجــام مذاکرات نهایی در 
راستای جذب سفارش محصوالت مذکور با کارخانجات 
پتروشــیمی، فوالدی و شــهرداری ها در سطح کشور 

هستیم.
مدیر عامل شــرکت تارابگین تأکید کرد: این شرکت 
آمادگی دارد کلیه  قالب های مورد نیاز مشتریان را طبق 
سنوات گذشته توسط متخصصان بومی سازی و تأمین 
نماید این مورد بیانگر تولید محصوالت بتنی در انواع و 

سایز های مختلف می باشد.

در تحریم های 
ظالمانه با توجه به 
محدودیت های 
شدید در تأمین 

بسیاری از قطعات، 
ساخت آن ها با توان 

داخلی از طریق 
کارخانه یا برون 
سپاری در داخل 

کشور تسریع شده 
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سفارش صنایع 
پتروشیمی 

الوان عسلویه به 
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V a r i o u s
گوناگون

در انتخابات اخیر شورای اسالمی شهر و روستا 
تعدادی از همــکاران ذوب آهنی برای خدمت 
در این عرصه از ســوی مردم برگزیده شــدند، 
حیدرعلی عطایی یکی از این همکاران است که 
از ســوی مردم کچویه برای عضویت در شورای 

اسالمی این روستا انتخاب شده است.
وی در گفتگو با خبرنگار ما گفت: ســال ۱3۴۸ 
در یک خانواده روحانی و در شــهر نجف اشرف 
به دنیا آمدم و در ســال ۱3۵۲ با عودت ایرانی 
های مقیم عراق توســط رژیم بعث به کشــور 
آمدم و زندگــی خود را در روســتای کچویه از 

توابع شهر باغبادران ادامه دادم. 
وی افــزود: در ســال ۱369 در ذوب آهــن 
اصفهان اســتخدام و در قســمت هــای کک 
سازی و اتوماسیون  مشــغول به کار شدم. پس  

از سال ها کار در این شــرکت عظیم در انتهای 
خدمت با توجه به مشــکالت عدیده روســتا و 
مهاجرت مردم به شــهرها، وظیفه خود دانستم 
که در جهت افزایش رفاه و خدمات مردم روستا 
تالشی داشــته باشــم که به عنوان کاندیدا در 
شــورای روســتا ثبت نام کرده و با رای مردم 
به عنوان یک نفر از اعضای شــورای روســتای 

کچویه انتخاب شدم.
عطایی با بیان این که با توســعه زیرساخت ها 
مشکالت روســتای کچویه را حل می کنیم به 
برنامه های خــود برای این روســتا پرداخت و 
گفت: در جهت رفع مشکالت تفریحی، ورزشی، 
اجتماعــی، مذهبــی و درمانی این روســتای 
کوچک در نظر داریم با احداث پارک تفریحی، 
کتابخانه، سالن ورزشی، درمانگاه، سرویس های 

حمل و نقل عمومی، زیرســازی جاده ها، طرح 
هادی روستا، احداث مراکز آموزشی و... بخشی 

از مشکالت روستای کچویه را مرتفع کنیم.

حمیدصادق شاه نشین که ۱۴ ســال به عنوان 
بازیکن تیم ملی هندبال فعالیت داشــته، برای 
یک فصل هدایت سبزپوشان ذوب آهن در لیگ 

برتر هندبال را بر عهده  خواهد داشت.
این سرمربی ســابقه هدایت تیم مس کرمان و 

تیم ملی امید کشور را در کارنامه خود دارد.
گفتنی اســت؛ تیم ذوب آهن اصفهان در فصل 
گذشــته با ۱۱ امتیــاز رتبه  ششــم لیگ برتر 

هندبال را کسب کرد.

بومی سازیآسمانی

طراحی و ساخت دستگاه تست گندله
 کشــور ســازنده قبلی: کره 

جنوبی
شرکت طراح و سازنده داخلی: 

ذوب آهن- پایاصنعت سما
تاریخ تولید: ۱39۲

محل نصب و بهــره برداری: 
آزمایشگاه مرکزی 

کلیات :
یکی از مراحل تولید فوالد ســاخت گندله از سنگ آهن خرد شده است، 
خواص مکانیکی این محصول پارامتری تعیین کننده برای ایجاد سهولت 
و کیفیت در مراحل بعدی تولید فوالد می باشــد . از این رو در این پروژه 
سعی بر این شد تا اســتحکام گندله خام و پخته بوسیله دستگاه ویژه ای 

اندازه گیری شود. بر این اساس این طرح با اهداف زیر تعریف گردید: 
اهداف پروژه:

۱. سرعت عمل باال در تست های انجام شده. ۲. آزمایش همزمان گندله 
ها با قطرهای متفاوت .  3. ثبت و ذخیره اطالعات و امکان متوسط گیری 
از دیتاهای به دســت آمده در نرم افزار دســتگاه  ۴. صرفه جویی ارزی 

ناشی از ساخت و بومی سازی دستگاه .    
دستاوردها:

۱. صرفه جویی بالغ بــر ۲6۰ میلیون تومان بهره گیری این دســتگاه از 
سیستم پشتیبانی داخلی 

۲. سرعت عمل باال در تســت گندله های خام و پخته با کمترین خطا  3. 
قابلیت تســت همزمان 6۰ عدد گندله با قطرهای متفاوت با پیشــرفته 
ترین برنامه نرم افزاری ۴. امکان متوســط گیری و محاسبه پارامترهای 

دلخواه از داده های به دست آمده.

طراحي و ساخت و نصب کوره 
الکتریکي چند منظوره

طراحي و ســاخت و نصب و بهره برداري کوره الکتریکي چند 
منظوره 80kw و دماي تا C°1200 در کارگاه مکانیکي مدیریت 

مهندسي نت مکانیک ذوب آهن اصفهان

کشور سازنده قبلی: روسیه
شرکت طراح و سازنده داخلی: 

مهندسی نت ذوب آهن اصفهان
تاریخ تولیــد و بهره برداری:  

۱39۸
جهت مونتاژ قطعاتــی مانند انواع 
 چرخدنــده، کوپلینــگ، بوش و 
چرخ ها نیاز اســت این قطعات تا 
دمای مشخصی گرم شــوند.این دما به جنس، ابعاد قطعه، میزان انطباق 
و ســوابق عملیات حرارتی انجام شده، وابسته می باشــد. بدین منظور 
الزمســت، قطعات در محدوده دمایی ۱۰۰ تا ۴۰۰ درجه سانتیگراد، به 

صورت یکنواخت و با سرعت قابل کنترل، گرم شوند. 
طی سالیان گذشته، در کارگاه مکانیکی و عملیات حرارتی، برای مونتاژ 
اینگونه قطعات، اســتفاده از مشــعل های گازی مرســوم بوده است که 
این موضوع، عالوه بر خطرات ایمنی و زیســت محیطــی، بعضاً منجر به 
شکست یا اعوجاج قطعات و یا کاهش کیفیت آن)کاهش میزان سختی و 

اکسیداسیون سطوح کاری( می گردید.
با توجه بــه عدم وجود تجهیزات مناســب پیشــگرم نظیــر کوره های 
الکتریکی و القایی، می توان با خرید یا ســاخت این تجهیزات، مشکالت 

مربوط به شکست قطعات در حین مونتاژ را به حداقل رساند.
طراحی و ســاخت و نصب و بهره بــرداری این کــوره در برنامه کارگاه 
مکانیکی مهندســی نت قرار گرفت وکوره نصــب و در حال بهره برداری 

می باشد.

بر بال لک لک ها

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

گرامی شان به شرح ذیل است:

تولدت مبارک

بدن انسان با ورزش رشد و نمو می کند و هر چقدر در 
سنین پایین بیشتر ورزش کند و البته ادامه دار باشد 
دوران پیری او به تاخیر می افتد و حال اگر بیماری 
داشته باشد ورزش می تواند قدرت او را در برابر آن 
زیاد تر کند در اینجا من تجربه شخصی خود را می 
گویم .چند سالی است که من با بیماری ام اس دست 
به گریبان هستم. اوایل با هرکسی صحبت می کردم 
با شنیدن اسم بیماری من زود با دل سوزی هایش 
باعث رنجش من می شد وحتی آن ها نمی دانستند 
که این بیماری چه چیزی است به من می گفتند 
عاقبت فلج و دچار فراموشی می شوی. جالب این که 
من قبل از بیماری اهل ورزش نبودم و این بیماری 
باعث شد که ورزش را شــروع کنم آن هم به طور 
اتفاقی. زمانی که فهمیدم دچار بیماری ام اس شدم 
روز جمعه از شدت ناراحتی دوچرخه را سوار شدم 
یک آن به خودم آمدم و دیدم ۵۰کلیومتر رکاب زدم 
که بیشــترین رکورد  رکاب زنی من بود . شاید من 

در شهر خودم ۲یا 3کیلومتر بیشتر رکاب نزده بودم 
واکنون به طور اتفاقی ۵۰کیلومتر از زرین شهر دور 
 شده بودم فهمیدم نیروی نهفته در وجود من است و

می توانــم آن را تقویت کنــم از آن زمــان به بعد 
دوچرخه ســواری را شــروع کردم. اوایل از زرین 
شــهر تا باغبادران مــی رفتم که رفت برگشــت 
۵۰کیلومتر می شــد بعد از آن با خودرو تا گردنه 
 رخ می فتــم و مســیر گردنه را بــا دوچرخه طی

می کــردم . مدتــی گذشــت تصمیــم گرفتم 
از زرین شــهر تــا شــهر کــرد را رکاب بزنم این 
مســیر 6۲کیلومتــری را صبح های پنج شــنبه 
شــروع  می کنــم و حوالــی ظهر به شــهرکرد 
مــی رســم شــب را در آنجــا اســتراحت کرده 
 و فــردا صبــح بــه ســمت زرین شــهر حرکت 

می کنم .
شاید بگویید اول تا آخر ۲۰۰کیلومتر هم نمی شود 
ولی این حقیقت را بدانید که ام اس واقعا انسان را 

 ضعیف می کند شــاید ۵۰درصد نیروی انسان را 
می گیرد .

در مســابقات توردوفرانس دوچرخه ســواران هر 
روز ۲۰۰کیلومتر رکاب می زننــد اوایل به خودم 
می گفتم چرا مانند این ها نمــی توانم رکاب بزنم 
ولی بعد می گفتم اگر من ســالم بودم هیچ وقت 
از مسیر زرین شهر تا شــهرکرد را رکاب نمی زدم. 
بدونه اغراق می توانم بگویم کســی نیست در کل 
عالم با وجود بیمــاری ام اس ۱۲۴کیلومتر رکاب 
بزند اینجا می گویم هیچ بیمار ام اســی حق ندارد 
به این ســنگینی ورزش کند چون باعث تشدید 
بیماری می شــود اما چیزی که اســت با این که 
بیماری داری باید زندگی کنی. لحظه اول انســان 
با دیدن مشکالت به خود می گوید هیچ راه حلی 
وجود ندارد و باید تسلیم شــوم راهی که من می 
روم از زرین شهر تا گردنه رخ ۴۲کیلومتر است به 
خود می گویم چه کسی می توان از گردنه باال برود 
درست است که سخت است، اما من می روم و وقتی 
با مشکالت مواجه می شوم با آن می جنگم. شاید 
گفتن این جمله خالی از لطف نباشــد که خدا در 
قران می فرماید هر کس به خدا توکل کند خدا او 
را بس است. البته بیشتر ما می گوییم که خدا بزرگ 
است ولی باور نداریم که او هست و او ما را می نگرد 
وآن چه را انجام می دهیم مــی بیند و دردی را دوا 
می کند که علم و دانش از درمان آن ناتوان اســت 
پس در ایــن مواقع از چه کســی کمک بخواهیم 

اینجاست که .... 
محمد حسین وفایی مدیریت راه آهن وترابری

روابط عمومی شــرکت برای این همــکار با اراده، 
سالمتی و بهترین ها را در زندگی آرزومند است.

سرهنگ مختاری در جلسه شورای فرماندهی و 
فرماندهان پایگاه های بسیج شرکت با قدردانی 
از تالش هــا و فعالیت های بســیجیان تصریح 
نمود: محور برنامه های بسیج، حمایت از تولید 

است.

فرمانده بسیج شرکت، ایجاد نشاط و شادابی را 
در بین کارکنان ضروری دانست و گفت: انجام 
فعالیت های فرهنگی و اجتماعی بســیج که با 
هماهنگــی و همکاری روابط عمومی شــرکت 
صورت می گیــرد، مانند برگزاری مســابقات 

 فرهنگی ورزشــی و ... در همین راســتا دنبال
می شود.

در ایــن جلســه چگونگــی اجــرای برنامــه 
 های آتی بســیج، مــورد بحث و بررســی قرار 

گرفت.

مجید محافظت کار، دستیار مجتبی حسینی و مربی تیم فوتبال ذوب آهن 
اصفهان در نشســت خبری بعد از بازی این تیم با نساجی مازندران عنوان 
کرد: این بازی نوعی فینال بود، زیرا شــرایط جدول برای تیم ها مشخص 
بود. متاســفانه روی یک غافلگیری در دقایــق اول گل دریافت کردیم. در 
ادامه به بازی برگشــتیم و موقعیت های زیــادی روی دروازه حریف ایجاد 
کردیم.  قطعا ما در اواخر نیمه نخست شانس زدن گل دوم را داشتیم. نقطه 
قوت نساجی را در طول هفته گذشته آنالیز کرده بودیم.۲ بازی مهم پیش 

رو داریم و باید شرایطمان را در لیگ برتر تثبیت کنیم.
محافظت کار در ادامه بیان کرد: باخت سایپا روی روندمان تاثیر گذاشت، 
اما ما باید ذوب آهن را قوت ببخشــیم. هفته قبل نتیجه خوبی به دســت 

آوردیم. برای بازی بعدی هواداران را از نگرانی در می آوریم.
وی در خصوص قضاوت علیرضا فغانی در این دیدار گفت: جایگاه فغانی در 
قضاوت کامال مشخص است. فغانی در فوتبال دنیا ثابت شده است. داوری 

مشکل خاصی نداشت.
مربی ذوبی هــا در پایان گفت: ناراحت هســتیم و بایــد از این بازی درس 
بگیریم، گل های کودکانه دریافت نکنیم تا بازی بعدی شرایط تیم ما خوب 

 شود.

نباید گل های کودکانه دریافت کنیم

پژمــان کــرزه ای، دونــده 
اسدآبادی که چندی پیش 
بــه عنــوان قهرمــان ملی 
معرفی شــد ودر مرحله اول 
مسابقات در ماده نیم ماراتن 
بــه مســافت ۲۱ کیلومتر 
توانست مقام سوم را کسب 
کند، بــه مدت یکســال با 
تیــم دو و میدانی ذوب آهن 

اصفهان قرارداد بست.

دونده اسدآبادی، جذب تیم 
دو و میدانی ذوب آهن اصفهان شد

تاریخ ازدواجمحل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1400/04/17كک سازیحسينعلی ستاری خواه

آسمانی

آسمانی

پیوند

پیوند

پیوند مهرورزان
ازدواج و تشکیل خانواده، فصلی نو و سبز در  زندگی انسان است. 
این پیوند نیکو را بــه همکاران گرانقــدر ذو ب آهنی که اخیراً 
ازدواج کرد ه اند و اسامی آنها در پی می آید، تبریک گفته، برای 
این عزیزان آرزوی زندگی سعادتمند، فرزندان نیکو و سالمتی 

در سایه اهل بیت)ع( و آقا ا مام زمان)عج( آرزومندیم.

تشکر و سپاس
از کلیه همکاران و دوستان گرامي که در مصیبت وارده به اینجانبان 

ضمن ابراز همدردي، تسلي خاطر بازماندگان را فراهم نمودند، صمیمانه 
قدرداني نموده، امید است در شادیهایتان جبران نماییم.

سید حسین صفوی، اکبر یزدانی، رسول جزینی، جمید 
جمدی، داود جزینی، محمد ابوالحسنی، علی ملک 

محمدی، علیرضا سلیمیان، حجت اله طاهری، ابراهیم 
طاهری، محمدحسین پیرمرادیان، محمدجعفر

 حاجی بابایی

تسلیت

همکاران گرامی آقایان:
محراب قنبری، داریوش پاسیار، رضا عبدالحسینی، 
اسماعیل ربیعی، بهنام قربانیان، محمدعلی قنبری، 

محسن هرندی زاده، خیرا... قاسمی

با تاسف، مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده محترمتان صمیمانه تسلیت 
عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومین رحمت و مغفرت 
واسعه و برای شما و خانواده محترمتان صبوری و شکیبایی مسئلت می 

نماییم. خداوند قرین رحمتشان فرماید.  

روابط عمومی شرکت

تسلیت

خانواده داغدار مرحوم امین جعفری

با نهایت تاسف و تالم فراوان مصیبت وارده را به شما خانواده محترم تسلیت 
عرض نموده، از خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و برای شما و 

سایر بازماندگان سالمتی و طول عمر خواستاریم .

با توسعه زیرساخت ها مشکالت را حل می کنیمروابط عمومی شرکت

اراده ستودنی همکار ذوب آهنی

سرمربی تیم هندبال باشگاه ذوب آهن اصفهان معرفی شد

محور برنامه های بسیج، حمایت از تولید است

تاریخ تولدنام فرزند محل كار نام و نام خانوادگي شاغل 

1400/04/03بهرادنسوزمصطفی موحدی

1400/03/23سليننسوزميثم عشوری

1400/04/14مهشيدنورداحمدرضا خزایی

1400/04/14گلشيدنورداحمدرضا خزایی

1400/04/17محمد متينكوره بلندمهدی كاظمی

1400/04/11محمد كسریكوره بلندحسن مير عالئی

1400/03/31یکتاكک سازیروح اله اعرابی

1400/04/12پارساكک سازیمسعود نادری

1400/04/20نيکاكک سازیقاسم نادری بنی

1400/04/15مهدیارنوردعلی سميع

1400/04/15حنانهحراستذبيح اله بهمنی

1400/04/06آرتينبيمارستاناحسان یزدی


