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ذوب آهن اصفهان با صادرات 
و واردات در رونق بندر چابهار 

نقش مهمی ایفا می کند

ذوب آهن اصفهان برای 
شرکت در جشنواره ملی 

نوآوری برتر ایرانی،
ارزیابی شد

رضایتمندی و حفظ آرامش 
تالشگران هدف اصلی 
مسئولین شرکت است

تعمیر و راه اندازی بلوك 
شماره 5  کارگاه اکسیژن
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مخلوط کننده های واحد 2 زغال مدیر تولیدات کک و مواد شیمیایی توسط کارکنان این بخش با بومی سازی، 
طراحی و ساخته شد و  نصب و راه اندازی گردید و دانش فنی طراحی و ساخت آن نیز در اختیار شرکت قرار 

گرفت.

توسط کارکنان تولیدات کک و مواد شیمیایی انجام شد

بومی سازی و بهره برداری از مخلوط کننده های 
واحد 2 زغال
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مدیرکل گمرکات استان اصفهان تأکید کرد:

ارزش صادرات محصوالت ذوب آهن
اصفهان ۶۰ درصد افزایش یافت

بازدید ایرج رخصتی از بخش تولیدات کک و مواد 
شیمیایی

مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: 
روحیه جهاد و ایثارگری در ذوب آهن اصفهان موج می زند

سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان در ادامه 
بازدید از بخش های مختلف خط تولید شــرکت با 
حضور در بخش تولیدات کک و مواد شــیمیایی با 

تالشگران این مدیریت دیدار و گفتگو کرد.
ایرج رخصتــی در این دیــدار، اهمیت بخش کک 
سازی را در روند تولید شــرکت یادآور شد و گفت: 
افزایش تولید کک و کاهش مصرف آن در سودآوری 
بیشــتر و تولید اقتصادی تر شرکت نقشی اساسی 

دارد . 
رخصتی با قدردانی از همت تالشگران بخش کک 
ســازی که موجب افزایش تولید کک خشک در ده 
ماهه اول سال جاری نســبت به مدت مشابه سال 
قبل شــده اســت گفت: اقدامات زیست محیطی 

صورت گرفته در باتری های کک سازی موجب تحول این 
بخش شــده و امیدوارم روند افزایش تولید تا پایان سال 

رکورد جدیدی در تولید شرکت را رقم بزند.

مدیرکل گمرکات اســتان اصفهان گفت: امسال صادرات 
محصوالت ذوب آهن در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 
از نظر ارزش ۶۰ درصد و  وزنی پنج درصد افزایش داشته 

است.
به گــزارش پایــگاه تحلیلی خبــری ذوب ۲۴، رســول 
کوهســتانی پزوه در ارتباط با صادرات محصوالت ذوب 
آهن اظهار کرد: در سال جاری ۱۱۲ میلیون و ۴۲۵ هزار 
دالر به وزن ۱۷۴ هــزار و ۲۵۲ هزار تُن کاال تشــریفات 
صادرات از طریق گمرک اختصاصی ذوب آهن انجام شده 

است.
وی با بیان این که بیشــترین محصوالت صادراتی استان 
اصفهان در ســال جاری، آهن و فوالد اســت، افزود: این 
محصــوالت بــه ارزش ۶۰۶ میلیــون دالر و محصوالت 

پتروشیمی به ارزش ۱۷۶ میلیون دالر است.
مدیر کل گمرکات استان اصفهان ادامه داد: یک میلیارد 
و ۲۱۶ میلیون و ۵۶۴ هزار دالر کاال به وزن یک میلیون 
و ۹۴۴ هزار و ۸۲۲ تن در ۱۱ ماه سال جاری از گمرکات 
این استان صادر شده است، وی اظهار کرد: در این مدت 

تشریفات صادرات ۲۶ هزار و ۳۶۵ فقره اظهارنامه در پنج 
گمرک استان اصفهان انجام شده که در مقایسه با مدت 
مشابه ســال قبل از نظر تعداد ۲۳ درصد، از حیث وزن 

۱۴ درصد و از لحاظ ارزش ۶۲ درصد رشد داشته است.
وی افزود: عــراق با  ۵۲۲ میلیون دالر، پاکســتان با ۱۶۲ 
میلیون دالر، افغانســتان با ۱۲۰ میلیــون دالر، ترکیه  با 
۷۱ میلیون دالر و ارمنستان با ۳۴ میلیون دالر به عنوان 
کشــورهای اصلی هدف صادراتی گمرکات این اســتان 

محسوب می شوند.
کوهستانی پزوه درباره فعالیت گمرکات استان اصفهان به 
تفکیک هر گمرک در ۱۱ ماه سال جاری، گفت: اظهارنامه 
های صادراتی گمرک اصفهان بــه ارزش ۶۰۴ میلیون و 
۶۶۰ هزار دالر و وزن یک میلیون و ۱۷۳  هزار و ۷۳۹ تن 
بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از حیث ارزش 

۶۹ درصد و وزنی ۱۸ درصد رشد داشته است.
وی درباره تســهیالت گمرک خاطرنشــان کرد: با ارائه 
بســته حمایت از تولید و با اطالع رسانی و افزایش فعاالن 
ُمجاز اقتصادی )AEO( در ۲ ســال گذشته به ۳۶ شرکت 

تسهیالت متنوعی ارائه شد.
مدیر کل گمرکات اســتان اصفهان بیان کــرد: با ایجاد 
۳۵ باب انبار اختصاصی زیر کلیــد گمرک در واحدهای 
تولیدی اســتان اصفهان، هزینه های تخلیه، بارگیری، 
انبارداری و زمان ترخیص مواد اولیه واحدهای تولیدی 

کاهش یافته است.

مسعود آزادی مشــاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در امور ایثارگران و هیأت همراه ۵ اســفندماه با حضور 
در ذوب آهن اصفهان ضمن بازدید از خط تولید با ایرج 
رخصتی سرپرست مدیریت عامل، احمد اکبری معاون 
سرمایه های انســانی و توســعه مدیریت و تعدادی از 

مسئولین این شرکت دیدار و گفتگو نمود.
مشــاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این دیدار، 
ذوب آهــن اصفهان را کانــون ایثارگــری در صنایع 
کشــور نامید و گفت: روحیه جهاد و ایثارگری در این 
مجتمع عظیم صنعتی باعث شــده در شرایط تحریم 

دستاوردهای مهمی همچون تولید ریل را رقم بزنند .
وی افزود: این شرکت ۲ هزار ایثارگر شاغل دارد و کل 
جامعه ایثارگری ذوب آهن بیش از ۱۶ هزار نفر است و 
همه این ها نشــانگر جایگاه واالی جامعه ایثارگری در 

این صنعت مهم است. 

آزادی اظهار داشت: امروز در جنگ اقتصادی هستیم 
و با همان روحیه جهــادی دوران دفاع مقدس باید در 
این جنگ مقابل دشمن ایستادگی کنیم. تحریم یکی 
از تهاجمات دشمن است و عرصه صنعت، جایی است 

که می توان در آن دشمن را مغلوب نمود. 
سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان نیز در این 
دیدار گفت: این شرکت در دوران دفاع مقدس خدمات 
بسیاری ارائه داده اســت و در این خصوص نیز پیشتاز 

صنایع کشور است .
وی افزود: تعداد شهدا و ایثارگران این شرکت که با یک 
شهرستان بزرگ برابری می کند نشانگر حضور پررنگ 

ذوب آهنی ها در دوران دفاع مقدس است . 
ایرج رخصتی، اظهار داشــت: در مدیریت این شرکت، 
بیانیه گام دوم انقالب اسالمی ســرلوحه کار است و با 
پیاده سازی اصول اقتصاد مقاومتی، به دنبال شکوفایی 

این مجتمع عظیم صنعتی هستیم . 
سرپرســت مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان، حرکت 
این شرکت به سمت تولید محصوالت صنعتی را یکی 
از اولویت های اصلی این شرکت دانست وگفت: جوان 
هایی که در این مجتمع عظیــم صنعتی فعالیت می 
کنند با وجــود این که در دوران دفــاع مقدس حضور 
نداشــتند اما همت و تالش آن ها یادآور، رزمندگان و 

شهدای دوران دفاع مقدس است . 
وی افزود: وجود این جوان ها و بهره گیری از گنجینه 
دانش و تجربه پیشــگامان، نوید بخش روزهای خوبی 

برای این شرکت است . 
ابراهیم یزدی؛ مشــاور اســتاندار اصفهــان در امور 
ایثارگران نیز در این دیدار گفت: ذوب آهن اصفهان در 
مقایسه با سایر ســازمان ها در جذب و گزینش جامعه 
ایثارگری عملکرد بسیار خوبی داشته و در رسیدگی به 

امور این عزیزان نیز سرآمد است . 
مهدی منصوری، مشــاور امــور ایثارگــران و رئیس 
حراســت اداره کل راه و شهرسازی اســتان اصفهان 
نیز طی ســخنانی در این دیدار، حفظ منزلت جامعه 
ایثارگری را بسیار مهم دانســت و جایگاه این جامعه 
در ذوب آهن اصفهان را بسیار واال و ارزشمند توصیف 

نمود. 
معاون ســرمایه های انسانی و توســعه مدیریت ذوب 
آهن نیز، گزارشی از اقدمات صورت گرفته برای جامعه 
ایثارگری این شرکت ارائه داد و گفت: این شرکت تمام 
موارد قانونی را برای جامعه ایثارگری اجرا کرده و حفظ 

منزلت این جامعه را از اولویت های خود می داند . 

تبریک 
جناب آقای سید سعیدآقامیری 

سرپرست محترم روابط عمومی هلدینگ صدر تامین

انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت سرپرســت مدیریت روابط عمومی هلدینگ 
صدر تامین تبریک می گوییم .

اطمینان داریم مدیریت اثر بخش و توانمند جنابعالی، موجبات ارتقاء ارتباط و تعامل 
درون و بیرون سازمانی برای تحقق اهداف مجموعه صدرتأمین را فراهم خواهد نمود.

تداوم تعالی، توفیق و سالمتی شما را ازدرگاه خداوند یزرگ خواستاریم.

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان

رهبر معظم انقالب اسالمی)مدظله العالی(:
کسی که زندگی اشرافی دارد 
نمی تواند به انقالب پایبند باشد
رهبر معظم انقالب اسالمی در ارتباط تصویری با جمعی از مردم 
آذربایجان، موضوع استمرار انقالب و حرکت انقالبی را از اصول 
اساسی مکتب امام برشمردند و خاطرنشان کردند: امام بزرگوار 
بعد از پیروزی انقالب، تمام همت خود را بر استمرار حرکت 
انقالب معطوف کردند و نمونه بارز آن تدبیر امام در دفاع مقدس 
بود که ایشان از یک جنگ تحمیل شده به ملت، وسیله ای برای 

اقتدار ملی و اعتبار بین المللی به وجود آوردند.
حضرت آیت ا... خامنه ای به برخی مصادیق که زمینه ساز 
استمرار انقالب و رسیدن به اهداف هستند و همه باید در حد 
توان خود آن ها را انجام دهند، اشاره کردند و افزودند: تالش 
دانشمندان و پژوهشگران، تالش علمای حوزه و دانشگاه، 
فعالیت کارآفرین و کارگر، کوشش جوان دانش پژوه در دانشگاه 
و حوزه، فعاالن عرصه خدمات اجتماعی، فعاالن میدانی 
کمک های مؤمنانه، فعاالن حوزه دفاع نظامی، فعاالن جهاد 
تبیین، کارکنان خدوم حکومتی، روشنگری های روشنگران 
سیاسی در رسانه های مختلف و فضای مجازی و بویژه در رسانه 
ملی، کمک به مراکز مقاومت در منطقه و دنیای اسالم و کسانی 
که آماده حضور در میدان های حوادث گوناگون همچون دفاع 
از حرم و یا ۹ دی هستند، همه اجزاء یک حرکت عمومی با نگاه 
به هدف های بلند انقالب هستند که زمینه ساز استمرار انقالب 

می شوند.
حضرت آیت ا... خامنه ای، اظهار نظر بعضی از افراد مدعی 
دلبستگی به انقالب مبنی بر دور شدن انقالب از اهداف را 
صادقانه ندانستند و افزودند: کسانی که زندگی و مشی اشرافی 
دارند یا دم از تسلیم در مقابل استکبار و آمریکا می زنند، 
نمی توانند مدعی پایبندی و دلبستگی به انقالب باشند چرا 
که شعار انقالب حمایت از پابرهنگان و محرومان، و مقابله با 

استکبار است و بیان این حرف ها از آن افراد قابل قبول نیست.

تعداد شهدا و 
ایثارگران این 

شرکت که با یک 
شهرستان بزرگ 
برابری می کند 
نشانگر حضور 

پررنگ ذوب آهنی 
ها در دوران دفاع 

مقدس است

بیشترین محصوالت 
صادراتی استان 
اصفهان در سال 

جاری، آهن و فوالد 
است

در پی رکـورد روزانه بخش هـای تولیـدی در 
بهمن ماه صورت گرفت

ثبت رکـورد جدید تولیـد ماهانه 
چدن مذاب در ذوب آهن اصفهان

)) آگهی فراخوان  (( 
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

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

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

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

روابط عمومی شركت

مدیر کل گمرکات استان اصفهان تأکید کرد:
ارزش صادرات محصوالت ذوب آهن اصفهان 60 درصد افزایش یافت

موضوعشمارهنوع فراخوانردیف
مهلت    دریافت اسناد

مهلت   ارائه 
پیشنهاد

زمان بازگشائی 
پاكات

ساخت 4 مجموعه كالسكه حمل 86683مناقصه1
18 /12 /171400 /12 /1400پاتیل سرباره كوره بلند

خرید 2 عدد شافت و چرخدنده 89618 -140006801مناقصه2
22 /12 /211400 /12 /1400اصلی كنورتور فوالدسازی

خرید 2 عدد گیربكس سه مرحله ای 89619 -140004623مناقصه 3
22 /12 /211400 /12 /1400فوالد سازی

84612مناقصه4
خرید یك ست بلوك های نگهدارنده 

برج اسید شماره 2 كارگاه اسید 
تولیدات كك و مواد شیمیایی
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شماره  1317 2E v e n t
رویداد

نشریه داخلی

به همت تالشگران و متخصصین مدیریت مهندسی نت، 
فک قیچی متحرک مکانیزم برش گرم ۲۵۰ تنی کارگاه 

نورد ۶۵۰  بومی سازی شد.
محمدرضا یزدان پناه مدیر نگهداری و تعمیرات و کارگاه 
های ساخت شرکت با اعالم این خبر، گفت: کارگاه ریخته 
گری و مدلسازی که با همکاری سایر واحدهای معاونت 
ساخت مجموعه )برنامه ریزی، تکنولوژی، ترمیست( و 
برای اولین بار در کشور موفق شدند فک قیچی ۲۵۰ تنی 

کارگاه نورد ۶۵۰ را طراحی و بومی سازی نمایند.
وی افزود: مکانیزم مذکور جهت برش نهایی شمش گرم 
چهارگوش با دمای ۱۱۰۰ درجه ســانتیگراد و حداکثر 
ضخامت ۱۷۰ میلیمتر اســتفاده می گردد و عهده دار 
تغذیه شمش مورد نیاز برای کارگاه های نورد ۳۰۰ و ۳۵۰ 
می باشد که طبیعتا حائز اهمیت بسیار باال بوده و یکی از 
مکانیزم های استراتژیک کارگاه نورد ۶۵۰ محسوب می 
شــود. یزدان پناه از دیگر اقدامات این مجموعه در سال 
جاری در راستای بومی ســازی تجهیزات تامین شده از 
خارج از کشور، به ساخت اسکیپ کوره بلند شماره ۲ برای 
اولین بار در کشور اشاره و اظهار امیدواری نمود که ساخت 
این مکانیزم حساس و حیاتی بخش کوره بلند تا تیرماه 

۱۴۰۱ به اتمام برسد.
الزم به توضیح است که مکانیزم فوق تاکنون از کشورهای 

روسیه و اوکراین خریداری می شده است.
بهمن خجسته بخت، سرپرســت کارگاه ریخته گری و 
مدلسازی مدیریت مهندســی نت نیز گفت: فک قیچی 
متحرک باالیی به وزن نیمه ساخته ۷۲۵۰ کیلوگرم و ابعاد 
تقریبی )۳۵۰×۱۱۰۰×۱۲۰۰ ( میلی متر و با وزن مذاب 
ریخته شده ۹۵۰۰ کیلوگرم که طراحی آن توسط دفتر 
طراحی مهندسی نورد انجام شده است، از جمله تولیدات 
کارگاه های ساخت در مجموعه مدیریت مهندسی نت 
کارخانه به شــمار می آید که طی چندین فرآیند شامل 
تکنولوژی و برنامه ریزی، مدلسازی و ریخته گری، عملیات 
حرارتی و ماشــین کاری به نتیجه نهایی رسیده است و 
تمامی مراحل بومی سازی آن بر پایه دانش فنی و تجربه 

متخصصان داخلی انجام گرفته است .
وی افزود: از نکات حائز اهمیت در ساخت قطعه مذکور 
می توان به تکنولوژی ســاخت مدل و قالب ریخته گری 
آن اشــاره نمود که با توجه به پیچیدگی های ابعادی و 
هندســی آن ، ســاخت مدل با خالقیت و نوآوری مدل 
سازان این مجموعه مطابق با استانداردهای روز دنیا و به 
صورت چهارتکه و با چهار عدد جعبه ماهیچه برای اولین 
مرتبه انجام گرفت و به منظور افزایش خواص مکانیکی 
و همچنین افزایش طول عمر قطعــه مذکور، در مرحله 
ریخته گری با ابتکار عمل متخصصــان این مجموعه از 
مبردهای داخلی در فرآیند قالب گیری و ریخته گری آن 

بهره گرفته شده است .
خجسته بخت تأکید کرد: نمونه اول ساخته شده توسط 
این مدیریت، کلیه مراحل ارزیابی کیفیت و تست نهایی 
و عملیات نصب و بهره برداری را گذرانده است و تائیدیه 
های الزم توســط بهره بردار )مدیریت مهندسی نورد( را 

کسب نموده است .   

بلــوک شــماره ۵ کارگاه اکســیژن مدیریــت 
انرژی و بهینه ســازی سوخت شــرکت پس از  
 ســه ماه تعمیرات، ۱۱ بهمن ماه بــه مدار تولید 

پیوست.
ســعید دهقانی سرپرســت کارگاه اکسیژن در 
این خصوص گفــت: تعمیرات بلوک شــماره ۵ 
کارگاه اکســیژن بدون هیچگونه حادثه انسانی 
و تجهیزاتی انجام شــد و این بلوک با تولید ۱۰ 
هزار متر مکعب اکسیژن در ساعت در مدار بهره 

برداری قرار گرفت .
آقایی مهندس ارشــد مکانیــک تجهیزات این 
کارگاه بــه تعمیرات اساســی مکانیکی، برقی و 
اتوماســیونی بلوک تفکیک هــوا پرداخت و با 
بیان این که اســکروبرهای آب،  هــوا، آب و ازت 
برای اولیــن بار از زمــان بهره بــرداری به طور 

کامل بازسازی شــد، افزود: دمونتاژ، سرویس و 
مونتاژ حدود ۳۷۰ عــدد والو و کالپان، تعمیرات 
کامل ۲ عدد توربو اکســپندر، تست پنوماتیک 
مخازن داخلی بلــوک و ســاخت کامل مخزن 
گرمکن ازت، ســرویس کلیه تجهیزات برقی و 
اتوماسیونی و بازســازی کامل مخزن اسپاریتل 
و ســند بالســت و اپوکســی برای اولین بار از 
زمان بهره بــرداری بلوک از ســایر اقداماتی بود 
 که در این پــروژه با نقش آفرینــی ۶۵ نفر انجام

شد.
گفتنی اســت؛ در این تعمیرات از مدیریت های 
اتوماســیون و ارتباطات، نت مکانیــک، تولید و 
توزیع برق، نت راه و ساختمان، سفارشات، خرید 
و شرکت پویش ساخت در پروژه مشارکت فعال 

داشتند. 

سالم آتشکار

 چنانچه مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه دانا پشتیبانی مطلوب و 
برابر ضوابط در خصوص بیمه شدگان ارائه ندهند از چه طریقی امکان 

ارائه انتقاد و شکایت صورت می پذیرد؟   
مدیریت خدمات مالی و بیمه: کارکنان می توانند کلیه اســناد و مدارک خود 
در خصوص شکایت و یا انتقادات را به ساختمان اداری بیمه تحویل نمایند تا 

بررسی و اقدام گردد .
آخرین اقدامات انجام شده در خصوص تمدید بیمه تکمیل درمان 

را اعالم نمایید؟
مدیریت خدمات مالی و بیمــه: اقدامات الزم در خصوص تمدید بیمه تکمیل 
درمان دانا تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ انجام گردیده است که در هفته آینده نیز 

ابالغیه آن صادر می گردد. 
 درخواست تعدادی از همکاران در خصوص افزایش تعداد غذای 

رژیمی و خوراك در منوی غذایی رستورانها . 
مدیریت خدمات و امور رفاهی: جهت جلب رضایت هر چه بیشــتر پرسنل و 
درخواست آن ها پیگیری الزم در جهت افزایش تعداد غذای رژیمی و خوراک 

در دست بررسی واقدام می باشد .
تفاوت حق اوالد و حق عائله مندی 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 نیز خواستار انجام موارد زیر شده اند .
  تدابیری جهت تعریف ساختار جانشین پروری در شرکت  .

  مصاحبه با افراد حادثه دیده در کارخانه جهت تجربه آموزی دیگران .
  رسیدگی بیشتر به بوفه های سطح شرکت از نظر رعایت بهداشت و امکانات 

موجود آن .
  اطالع رسانی مناسب از نحوه ارائه خدمات توسط بانک قرض الحسنه رسالت.

  همکاری بیشــتر رانندگان کامیون های داخل شرکت جهت رعایت نکات 
ایمنی و جلوگیری از ریزش   بار کامیون در خیابان ها .

افکارسنجی روابط عمومی

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

به شرح زیر می باشد:

تالشگران ذوب آهن اصفهان موفق شدند رکورد جدیدی 
در تولید ماهانه چدن مذاب با سه کوره بلند ثبت کنند.

سخت کوشان مادر صنعت فوالد کشــور با همت واالی 
خود، در بهمن ماه با تولید ۲۵۰ هزار و۸۷ تن چدن مذاب، 

با متوسط روزانه ۸۳۳۶ تن این رکورد را ثبت نمودند.
ایرج رخصتی سرپرست مدیریت عامل شرکت در گفتگو 
با خبرنگار ما و با بیان این مطلب که ۲۹ بهمن ماه از میزان 
کل تولید ســال ۹۹ عبور کردیم، گفت: ۳۰ بهمن ماه با 
تولید ۲۵۰ هزار و۸۷ تن چدن مذاب رکوردی جدید در 

تولید ماهانه  این محصول به ثبت رسید.
 وی با بیان این که در کوره بلند های شــرکت توانی بالغ 
بر تولید روزانه ۱۰ هزار تن چدن مــذاب را داریم، تاکید 

کرد: با این توان و ظرفیت قادر هستیم ساالنه سه  میلیون 
و سیصدهزار  تا سه میلیون و شیصد  هزار تن چدن مذاب 
تولید کنیم. رخصتی به تعمیرات اساسی کوره بلند شماره 
یک در سال های اخیر اشاره کرد و گفت: نسوز مورد نیاز 
این کوره با حمایت های ذوب آهن اصفهان توسط شرکت 
نسوز ایران تولید و تامین شــد. ضمن این که این کوره با 
توان متخصصان شرکت و به روش بومی سازی مدرن و 

به روز شد.
شایان ذکر اســت؛ رکورد قبلی تولید ماهانه چدن با سه 
کوره بلند مربوط به فروردین ماه سال۱۳۹۳ با متوسط 
روزانه ۸۳۱۴  تن می باشد ضمن این که تالشگران ذوب 
آهن با همت خود در بهمن ماه سه رکورد تولیدی روزانه 

نیز ثبت کردند . ۱۶ بهمن ماه رکورد روزانه تعداد ذوب با 
دو کنورتور در بخش فوالد سازی ذوب آهن رقم خورد و 
در این روز پوالد مردان ذوب آهن در یک شبانه روز موفق 
به تولید ۶۱ ذوب شــدند . رکوردی که از سال ۸۹ ارتقاء 

نیافته بود . 
همچنین تولید میلگرد N16  در یک شــبانه روز نیز با 
تولید ۲۱۰۰ تن در بخش مهندســی نورد این شرکت 
شکسته شــد که رکورد قبلی مربوط به ســال ۸۸ بود و 
۲۱ بهمن ماه نیز رکورد روزانه تولید چدن مذاب با ســه 
کوره بلند در ذوب آهن اصفهان با تولید ۹۷۹۳ تن چدن 
شکسته شد که نوید ثبت رکورد ســاالنه جدید در این 

شرکت را می دهد  . 

تولید 250 هزار و87 
تن چدن مذاب، 
با متوسط روزانه 

8336 تن این رکورد 
را ثبت نمودند

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: ذوب آهن اصفهان، 
هم در بحث صادرات محصوالت و هم واردات مواد اولیه 
خود نقش بسزایی در توســعه و رونق هرچه بیشتر بندر 
مهم و اســتراتژیک چابهار ایفا کرده اســت. به گزارش 
پایگاه تحلیلی خبری ذوب ۲۴، حسین مدرس خیابانی 
استاندار سیستان و بلوچستان، سوم اسفندماه در جریان 
بازدید از نمایشگاه MINING 2022  زاهدان با حضور 
در غرفه ذوب آهن اصفهان، این مجتمع عظیم صنعتی را 
به عنوان اولین فوالدساز کشور، نماد صنعت فوالد و باعث 
افتخار ایران دانست و افزود: با توجه به تولید ریل در کشور 
و پتانسیل تامین نیاز بازار توسط ذوب آهن اصفهان واردات 
ریل هیچگونه توجیهی نداشته و کلیه نیازهای ریلی کشور 

باید از داخل تامین گردد. وی خاطرنشان کرد: با توجه به 
لزوم صرفه جویی ارزی و کیفیت بسیار مطلوب و استاندارد 
ریل های این شرکت و نیاز استان سیستان و بلوچستان 
در ساخت و توســعه خطوط راه آهن به خصوص پروژه 
راه آهن چابهار-زاهدان که استراتژیک ترین و بزرگترین 
پروژه ریلی کشور محسوب می شود، آمادگی همکاری در 
تمام زمینه های صنعتی، ساختمانی و ریلی با این شرکت 
عظیم صنعتی را داریم و با توجه به پتانســیل های این 
استان، با آغوش باز پذیرای بزرگان صنعت کشور هستیم 
و از این شرکت ها برای سرمایه گذاری در این استان درحال 
توسعه دعوت می کنیم. مدرس خیابانی افزود: ذوب آهن 
اصفهان، هم در بحث صادرات محصــوالت و هم واردات 

مواد اولیه خود نقش به ســزایی در توسعه و رونق هرچه 
بیشتر بندر مهم و استراتژیک چابهار ایفا کرده است که 
امیدواریم این امر ادامه دار و مداوم باشد و ردپای بیشتری 
از شــرکت عظیم و بزرگ ذوب آهن اصفهان در اســتان 

زرخیز سیستان و بلوچستان مشاهده کنیم.
شایان ذکر است نمایشــگاه بین المللی معدن، صنایع 
معدنی، فرآوری مواد معدنی و تجهیزات وابسته با حضور 
حسین مدرس خیابانی استاندار سیستان و بلوچستان و 
با مشارکت ده ها شرکت داخلی و خارجی، سوم اسفندماه 
در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی زاهدان گشایش 
یافت و تا ششم اسفندماه، از ســاعت ۱۵ الی ۲۱ پذیرای 

عموم عالقه مندان بود.

استاندار سیستان و بلوچستان:
ذوب آهن اصفهان با صادرات و واردات در رونق بندر چابهار نقش مهمی ایفا می کند

مکانیزم برش گرم 
250 تنی کارگاه 

نورد 650 تاکنون از 
کشورهای روسیه و 
اوکراین خریداری

می شده است

خبر

گندلــه  تولیــد  میــزان 
شرکت های بزرگ طی ۱۰ 
ماهه سال ۱۴۰۰ حدود ۲۱ 

درصد افزایش یافت.
به گــزارش پایگاه تحلیلی 
خبری ذوب ۲۴، ۹ شرکت 
بــزرگ کشــور از ابتدای 
فروردین تا پایان دی، ۳۱ 
میلیون و ۳۵۸ هزار و ۲۷۶ 
تن گندله سنگ آهن تولید 
کردند. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۲۵ میلیون و ۹۹۲ هزار و 

۳۴۰ تن بود.
از این میان، شــرکت های »گل گهر«، ۱۰میلیــون و ۳۷۰ هزار و ۷۶۱ 
تن، »توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه« ۴ میلیون و ۷۸۰ هزار 
و ۲۱۶ تن، »صنایع معدنی فوالد ســنگان« ۳ میلیــون و ۳۸۵ هزار و 
۷۱۲ تن، »چادرملو« ۳ میلیون و ۱۵۲ هزار و ۱۸۱ تن، »گهر زمین« ۲ 
میلیون و ۹۶۹ هزار و ۷۳۲ تن، »اپال پارسیان سنگان« ۲ میلیون و ۷۳۶ 
هزار و ۳۸۲ تن، »مرکزی« ۲ میلیون و ۶۶۹ هزار و ۵۱۰ تن، »صنعتی 
معدنی توسعه فراگیر ســناباد« ۹۳۹ هزار و ۳۳۲ تن و »صبانور« ۳۵۴ 

هزار و ۴۴۹ تن تولید کردند.
همچنین، شرکت های بزرگ معدنی طی ۱۰ ماهه امسال، ۱۵ میلیون 
و ۴۱۱ هزار و ۵۸۶ تن گندله به شرکت ها ارسال کردند که در مقایسه با 
رقم مدت مشابه سال گذشته )۱۳ میلیون و ۹۴۸ هزار و ۱۹۱ تن(، ۱۰ 

درصد رشد نشان می دهد.
این شرکت ها در ماه آذر ۲ میلیون و ۷۰۹ هزار و ۲۰ تن گندله »تولید« 
و یک میلیون و ۴۴۴ هزار و ۵۲۰ تن محصول »ارسال« کردند که نسبت 
به آمار مدت مشابه ســال گذشــته )۲ میلیون و ۷۰۶ هزار و ۹۱۸ تن 
»تولید« و یک میلیــون و ۲۵۸ هزار و ۴۰۱ تن »ارســال«(، به ترتیب 

حاکی از رشد حدود یک صدم درصدی و ۱۵ درصدی است.

عملیــات نصب ســرامیک 
های ضد ســایش در راهگاه 
هــای خــط تولیــد بخش 
آگلومراسیون در کوتاه ترین 

زمان ممکن انجام گردید.
فرشــید کنعانــی معــاون 
تجهیزات مکانیکی مدیریت 
آگلومراســیون با اعالم این 
خبر گفت: این اقــدام مهم با 
همکاری موثر شاخه تولید و 

مکانیک بخش و مدیریت امور فنی   به نتیجه نشست.
 ابراهیم رحیمی نیک که به اتفاق علیرضا سلیمیان از کارکنان مکانیک کارگاه 
انبار مواد خام آگلومراسیون این طرح را اجرا کرده اند به خبرنگارما گفت: با توجه 
این که کارگاه انبار مواد خام وظیفه انتقال مواد به سایر بخش های تولیدی را به 

عهده دارد، مواد مختلف باعث سایش زیاد راهگاه های ارسالی مواد می گردد.
 علیرضا ســلیمیان نیز گفت: یکی از معضالتی که همواره در قسمت بیش از 
۷۰ عدد راهگاه مســیرهای نوار نقاله های کارگاه انبار مواد خام در خط تولید 
آگلومراسیون با آن مواجه بوده ایم، آسیب پذیری تجهیزات جانبی، اتالف وقت 
قابل توجه در ترمیم و بازسازی تجهیزات و همچنین صرف هزینه های هنگفت 
در این خصوص بوده اســت. از این رو تصمیم بر این شد تا با تامین سرامیک 
های ضد سایش و نصب آن ها بر روی صفحات فلزی به همراه الستیک جهت 
جلوگیری از شکســت در اثر ضربه و نصب و جایگزینی سریع در مسیرهای 
مذکور، عالوه بر افزایش چشمگیر طول زمان عمر مفید کار و حذف مشکالت 
مرتبط، با ارتقاء روش کار، صرفه جویی زمــان و هزینه ها اقدام موثری صورت 

گرفت است.
محمدعلی قدرتی پور- خبرنگار افتخاری

با تولید 31.3 میلیون تن به ثبت رسید
افزایش 21 درصدی تولید گندله 

شرکت های بزرگ

نصب سرامیک های ضد سایش در 
راهگاه های خط تولید آگلومراسیون

Rگزارش e p o r t

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی:
دو هزار طرح توسعه یا ایجابی در اصفهان فعال است

با توجه به تولید ریل 
در کشور و پتانسیل 

تامین نیاز بازار 
توسط ذوب آهن 

اصفهان واردات ریل 
هیچگونه توجیهی 

ندارد

توسعه صنعت در 
اصفهان باید مطابق 
با شرایط جغرافیایی 
استان  صورت بگیرد

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اسالمی 
گفت: نزدیک به ۲ هزار طرح توســعه یا ایجابی در 
اصفهان وجود دارد که در ســال ۲۰۰ میلیون متر 

مکعب از آبخوان ها برداشت آب را شاهد هستیم.
به گزارش پایگاه تحلیلــی خبری ذوب ۲۴، مهدی 
طغیانی در ارتباط با توســعه صنعــت در اصفهان 
اظهار کرد: توسعه صنعت در اصفهان باید مطابق با 
شرایط جغرافیایی استان از جمله محدودیت آب و 

آلودگی هوا صورت بگیرد.
وی به طرح توســعه صنعت در کمشچه با استفاده 
از پســاب خبــر داد و گفت: در اجــرای طرح های 

توسعه صنعت در استان هیچ گونه نظارتی را شاهد 
نیستیم.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اسالمی 
خاطرنشان کرد: در عرصه توسعه صنایع در اصفهان 
به اشباع رسیدیم و الزم اســت برای توسعه صنایع 
از جمله آنچــه در منطقه ویژه اقتصادی شــهرضا 
مشــاهده می کنیم از طرح های راهبری برای رفع 

آلودگی ها استفاده شود.
وی گفت: برخی از کارها و برنامه های موجود ناظر 
به اقدامات ما در آینده اســت و بایــد بیش از پیش 

مراقب زمینی باشیم که در آن زندگی می کنیم.

طغیانی خواستار تغییر سبک زندگی در شهرهای 
صنعتی از جمله اصفهان شد و گفت: این تغییرات و 
نگاه به طرح های توسعه ای باید در سطح مدیریتی 

شکل بگیرد.
اصفهان بــا بیش از پنــج میلیون نفــر جمعیت، 
بیش از ۹ هــزار واحد تولیدی کوچــک و بزرگ با 
ســرمایه ۲۲۱ هزار میلیارد ریال و اشــتغال ۲۶۳ 
هزار نفر، حدود۸۴۰ معدن در حــال بهره برداری 
با ســرمایه گذاری بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال و 
حدود۱۸۰ هزار واحد صنفی، صنعتی ترین استان 

کشور به شمار می آید.

همکاری های 
مشترك در 

منطقه باید در 
راستای شکوفایی 

ظرفیت های 
کشورهای همسایه 

رقم بخورد

سیاست راهبردی ایران، توسعه تجارت با کشورهای همسایه است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سیاست راهبردی 
ایران را توســعه تجارت با کشــورهای همســایه 

دانست.
حجــت ا... عبدالملکی اظهار داشــت: سیاســت 
جمهوری اســالمی ایــران در حوزه دیپلماســی 
اقتصادی، توســعه تبــادالت تجاری و ســرمایه 

گذاری ها با کشورهای همسایه است.
وی با اشــاره به سیاســت های اقتصاد مقاومتی و 
راهبردهای کالن نظام در حــوزه بین الملل، افزود: 
همکاری های مشــترک در منطقه باید در راستای 

شــکوفایی ظرفیت های کشــورهای همسایه رقم 
بخورد.

وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی اظهار داشــت: 
عالوه بر مدیریت و سیاستگذاری حوزه کارگری و 
کارفرمایی ایران، سهم قابل توجهی از اقتصاد کشور 

در زیرمجموعه های این وزارتخانه هدایت می شود.
وی از آمادگی الزم برای تبادل تجربیات کارگری، 
کارفرمایی، تعاون، بهزیســتی و آموزش های فنی 
و حرفه ای با کشورهای همســایه، خبر داد و گفت: 
بستر اجرای سرمایه گذاری های خارجی در کشور 

فراهم است و همسایگان در اولویت تحقق این مهم 
هستند.

عبدالملکی افزود: ساالنه بیش از یک میلیون نفر در 
۱۳ هزار آموزشگاه، از آموزش های فنی و حرفه ای 
بهره می شــوند که می تواند فرصتی بــرای تبادل 

نیروی کار ماهر و کارشناس با همسایگان باشد.
وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی گفــت: برای راه 
اندازی آموزشــگاه های فنی و حرفه ای مشترک و 
اعزام مربیان توانمند به کشورهای همسایه آمادگی 

الزم را داریم.

فک قیچی متحرك مکانیزم کارگاه نورد 650  
بومی سازی شد

تعمیر و راه اندازی بلوك شماره 5 
کارگاه اکسیژن

در پی رکورد بخش های تولیدی در بهمن ماه صورت گرفت
ثبت رکورد جدید تولید ماهانه چدن مذاب در ذوب آهن اصفهان
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 27 رجب؛  عید سعید مبعث و آغاز راه رستگاری، مبارك باد
حضرت محمد )ص( در روز ۲۷ رجب ســال ۱۳ پیــش از هجرت در 
محلی که موســوم به غار حرا بود توســط جبرئیل با نزول آیات سوره 

مبارکه علق از سوی خداوند برای پیامبری برگزیده شدند. 
درعالم واقع روح االمین، جبرئل بزرگ، فرشته وحی مامور شد آیاتی 
از قرآن را بــر او بخواند و او را به مقام پیامبری مفتخر ســازد. حضرت 
محمد )ص( در این هنگام چهل سال داشــت. تنهایی و توجه خاص 
او در غار حالتی غریــب در او ایجاد می نمود. حالتی وصف ناشــدنی، 
ترس و ابهام از یک طرف و شعف و سبک بالی از سوی دیگر و به ناگاه 
در شبی از این لیالی پر قدر فرشــته وحی به یکباره بر او نازل گردید با 

این پیام:
بخوان به نام پررودگارت که آفرید. او انسان را از خون بسته. بخوان به 
نام پروردگارت که گرامی تر و بزرگتر است .خدایی که نوشتن آفرید.

به انسان آموخت آنچه را که نمی دانست.
بدین ترتیب پیامبر رحمت در سن ۴۰ ســالگی برای نجات و سعادت 
ابناء بشر به مقام نبوت رسید. او آمد تا برای همه آدمیان الگویی باشد 
نمونه تا رســم چگونه زیســتن را به آنان بیامــوزد و راه هدایت را به 
انسانها بنمایاند. آری محمد امین، پیامبر رحمت و ختم مرسلین برای 

هدایت و سعادت ما آمد.
8 اسفند ماه؛  روز امور تربیتی و تربیت اسالمی

۸ اســفند ماه؛ روز امور تربیتی و تربیت اســالمی اســت. در تربیت 
اســالمی، تمام اعمال باید در جهت عبودیت حقیقی خداوند باشــد. 
مالزم هدف نهایی تربیت اســالمی، ســاختن عبد صالح اســت. عبد 
کســی اســت که تنها خدا را رّب و پرورنــده خویش ببینــد و بداند. 
 عبد شــدن خروج از ســلطه همه ارباب و خدایان غیر از رّب العالمین

 است.
25 رجب 183 ه.ق ؛ شهادت امام موسی کاظم)ع( تسلیت باد

حضرت امام موســی بن جعفــر)ع( )۱۲۸-۱۸۳ق( معــروف به امام 
موســی کاظم و ملقب به کاظم و باب الحوائج هفتمین امام شــیعیان 
دوازده امامی است. وی در سال ۱۲۸ قمری، همزمان با انتقال قدرت 
از امویان به عباســیان متولد شــد و در ســال ۱۴۸ق پس از شهادت 
پدرش، حضــرت امام صادق)ع(، به امامت رســید. دوران ۳۵ ســاله 
امامت او با خالفت منصور، هادی، مهدی و هارون عباســی همزمان 
بود. ایشــان چندین بار توسط مهدی و هارون عباســی زندانی شد و 
در ســال ۱۸۳ق در زندان ســندی بن شــاهک به شــهادت رسید. 
 بــا شــهادت وی، امامت بــه فرزندش علــی بن موســی)ع( منتقل 

شد.
9 اسفند ماه؛ روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان

در تقویم رسمی کشورمان، روز نهم اسفند با عنوان »روز ملی حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان« نام گذاری شده است. اختصاص یک روز 
از ســال به حقوق مصرف کننده و پیش بینی مرجعــی برای جبران 
خســارت های مصرف کنندگان و مبارزه با متخلفان، نشــان دهنده 
رویکرد مسئوالن به اهمیت موضوع و تبدیل آن از عرصه شعار به عمل 
اســت. مصرف کننده، حقوقی دارد که به طور خالصه عبارتند از: حق 
برخورداری از اطالعات کامل، حق انتخاب، حق برخورداری از ایمنی 

و حق برخورداری از حمایت دولت.

مناسبت های هفته

حدیث هفته
 امام موسی کاظم  )ع(:     

مبادا حریم میان خود و برادرت را از میــان ببری؛ چیزی از آن باقی 
بگذار؛ زیرا از میان رفتن آن، از میان رفتن شرم و حیا است. در جلسه اخیر شــورای معاونین شرکت که در دفتر 

مدیرعامل برگزار شد، بر  اطالع رسانی سریع و دقیق 
به تمام رده های ســازمان و همچنین بهره گیری از 
انواع شیوه های ارتباطی به منظور افزایش اثر بخشی 

پیام های مهم شرکت تاکید شد. 
تاکید بر تامین پایدار مواد اولیه به ویژه مواد آهن دار 
جهت رشد و تداوم رکوردهای تولید، ضرورت ایجاد 
شــرکت حمل و نقل در منطقه با توجه به انتظارات و 
درخواست های موجود در خصوص حمایت از جامعه 
اطراف، حفاظت از اطالعات شرکت به عنوان اصل در 

تمام سطوح ســازمان ، حفظ کرامت منابع انسانی و 
عطوفت با کارکنان و تالش در جهت بهبود وضعیت 
معیشــت و رفاه کارکنان در شــورای معاونین مورد 

تاکید قرار گرفت . 
رعایت پروتکل های بهداشتی جهت مصون ماندن از 
بیماری کرونا به ویژه با توجه به شیوع سویه جدید و 
ضرورت تامین وســایل ایمنی و بهداشتی برای کلیه 
کارکنان و تاکید بر فاصله گذاری اجتماعی از جمله 
مواردی بود که در جلســه شــورای معاونین مطرح 

گردید .

تأکید بر
اطالع رسانی سریع 

و دقیق به تمام 
رده های سازمان

این مجموعه بزرگ 
صنعتی آماده است 

از دانش و تجربه 
پیشگامان شرکت در 
بخش های گوناگون 

استفاده نماید

بیش از 50 درصد 
از جامعه از خدمات 

سازمان تأمین 
اجتماعی استفاده 

می کنند

اهم موارد مطرح شده در جلسه شورای معاونین شرکت

R e p o r t
گزارش

خبر

نشست تعاملی اعضاء هیات مدیره انجمن پیشگامان 
ذوب آهن با ایرج رخصتی سرپرســت مدیریت عامل 
ذوب آهن اصفهان، بیست و هشتم بهمن ماه در دفتر 

معاونت بازاریابی و فروش شرکت برگزار شد. 

سرپرســت مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان در این 
نشست، نقش پیشگامان این مجتمع عظیم صنعتی 
در توسعه صنایع کشــور را بســیار ارزنده دانست و 
گفت: حضور در بین برترین تولیــد کنندگان فوالد 

جهان حاصل دسترنج این پیشکسوتان است  .
وی ضمن قدردانی از تشکیل انجمن پیشگامان ذوب 
آهن و ضرورت استفاده از دانش و تجربه آن ها گفت: 
این مجموعــه بزرگ صنعتی آماده اســت از دانش و 
تجربه پیشــگامان شــرکت در بخش های گوناگون 

استفاده نماید.
حســین آذربایجانی معاون هیات مدیره پیشگامان 
ذوب آهن، ضمن تبریک انتصــاب ایرج رخصتی به 
عنوان مدیرعامل شــرکت گزارشــی از فعالیت های 

انجمن پیشگامان را در بخش های مختلف ارائه کرد.
وی گفت: مذاکرات بســیار خوبی بــا معاونت برنامه 
ریزی و توسعه ذوب آهن داشــتیم و چندین طرح را 

در این حوزه در دست بررسی و ارائه نظر داریم. 
حســین فخاری عضو هیات مدیره و دبیر انجمن نیز 
گزارشــی از روند فعالیت ها و جلســاتی که انجمن 
با معاونین شــرکت داشــته اســت، ارائه کرد و ابراز 

امیدواری نمود با توجه به پتانســیل بسیار خوبی که 
در زمینه های مختلف در بین اعضــاء انجمن وجود 
دارد، بتوانیم از تجربیات گرانبهــای این عزیزان در 
مجموعه بــزرگ ذوب آهن اصفهان و ســایر صنایع 

استفاده کنیم.
شایان ذکر است در این نشست سایر اعضاء به تبادل 
نظر پرداختند و پیشــنهادهایی ارائه کردند که مورد 

توجه حاضرین قرار گرفت.
همچنین در این نشســت تصمیماتــی نیز در زمینه 
نحوه همکاری انجمن پیشــگامان با این شــرکت و 
همچنین اساتید دانشگاه و شرکت های دانش بنیان 

اتخاذ شد.
گفتنی اســت سرپرســت مدیریت عامل ذوب آهن 
اصفهان بــا اعضاء کانــون بازنشســتگان ذوب آهن 
اصفهان نیز جلســه ای برگزار نمــود و در خصوص 

مسائل این قشر ارزشمند، بحث و تبادل نظر شد.

نشست ایرج رخصتی با هیأت مدیره انجمن پیشگامان ذوب آهن

مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعــی، گفت: افزایش 
پوشــش بیمه ای و اجرای طرح بیمه خانــواده ایرانی و 
بیمه دانشجویان از جمله طرح های مهم سازمان تأمین 
اجتماعی اســت و انتظار داریم که در سال آینده تعداد 
قابل توجهی از افراد واجد شــرایط در قالب این طرح ها 

تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرند. 
میرهاشم موسوی اظهار داشــت: قطعاً مدیران سطوح 
مختلف ســازمان تأمین اجتماعی نســبت به شرایط 
ســازمان دغدغه دارنــد و در کنار تالش بــرای ایفای 
تعهدات و امور جاری ســازمان، نســبت به آینده این 
سازمان نیز با توجه و حساسیت ویژه مسائل را پیگیری 
می کنند. برای توسعه خدمات و ایفای تعهدات در قبال 
جامعه تحت پوشش سازمان اقدامات متنوعی در دستور 

کار قرار دارد و امیدواریم برنامه های تحولی از سال آینده 
به نتایج مورد نظر برسند. برنامه های تحولی باید دقیق، 
دارای زمان بندی مناسب و شــاخص های قابل ارزیابی 
باشد تا بتوانیم برنامه ها را در مسیر صحیح اجرا کنیم. در 
این مسیر تعامل مستقیم با استان ها و ارزیابی مشکالت 

و پیشنهادها بسیار اهمیت دارد. 
موســوی افزود: بیش از ۵۰ درصد از جامعه از خدمات 
سازمان تأمین اجتماعی اســتفاده می کنند و دغدغه 
اصلی ما در پاســخگویی بــه مطالبات مــردم و ایفای 
تعهدات در قبال جامعه تحت پوشش در شرایط سخت 
جنگ اقتصادی اســت. باید نتیجــه اقدامات تحولی و 
تالش مجموعه مدیران و همــکاران در نقطه تماس با 
اقشار مختلف جامعه و در زمان دریافت خدمات توسط 

مردم مشــاهده شــود و رضایتمندی مردم از خدمات 
تأمین اجتماعــی افزایش یابد. بوروکراســی اداری در 
بسیاری موارد توانایی ایجاد رضایتمندی را ندارد و حتی 
در مسیر خدمت رسانی نیز نارضایتی تولید می کند که 

این وضعیت باید در مسیر اصالح قرار گیرد. 
موسوی با اشاره به ضرورت توسعه خدمات الکترونیکی 
گفت: الکترونیکی شــدن خدمات پیش نیاز و مقدمه 
رســیدن به تأمین اجتماعی هوشــمند است، تأکید 
کرد:  هوشمندســازی راهبرد مدیریتی سازمان تأمین 
اجتماعی است و باید اقدامات الزم و تغییرات تشکیالتی 
مورد نیاز را برای تحقق تأمین اجتماعی هوشــمند با 
جدیت دنبال کنیم تا تسهیل گیری خدمات به عنوان 

یکی هدف مهم سازمانی محقق شود. 

دغدغه اصلی سازمان تأمین اجتماعی پاسخگویی به مطالبات مردم است

توسط کارکنان تولیدات کک و مواد شیمیایی انجام شد
بومی سازی و بهره برداری از مخلوط کننده های واحد 2 زغال

 با توجه به لزوم راه 
اندازی این تجهیز 
برای دستیابی به 

کک با کیفیت بهتر 
دفتر فنی بخش 

مسئول باز طراحی 
و ارائه طرح جهت 
راه اندازی و حل 
مشکالت آن شد

مخلوط کننده های واحد ۲ زغال مدیر تولیدات کک و 
مواد شیمیایی توسط کارکنان این بخش با بومی سازی، 
طراحی و ساخته شد و نصب و راه اندازی گردید و دانش 
فنی طراحی و ســاخت آن نیز  در اختیار شــرکت قرار 

گرفت.
محمدعلی عالیی مدیر تولیدات کک و مواد شیمیایی با 
اعالم راه اندازی مخلوط کننده های واحد دو زغال گفت: 
کارگاه زغال در بخش تولیدات کک و مواد شــیمیایی، 
وظیفه دریافت و آماده ســازی زغال سنگ را به عهده 
دارد. زغال ورودی از مبادی داخلی و خارجی به کمک 
واگن یا کامیون در این واحد تحویل گرفته شده و پس 
از تخلیه و جدا سازی اشیاء فلزی وارد آسیاب اولیه می 
شود. در آســیاب اولیه زغال های درشت به سایز کمتر 
از mm 80  خرد و زغال بــا دانه بندی mm 80-0 در 
سیلو های زغال ذخیره می گردد. سپس زغال با درصد 
ترکیب شــارژ که به آن بِلند زغال Coal Blend گفته 
می شود از ســیلو ها برداشــت و به منظور تنظیم دانه 
بندی ســایز mm 3-0 که به آن پامول زغال گفته می 
شود وارد آسیاب ثانویه می گردد. در این مرحله و پس از 
تنظیم رطوبت می بایست بِلند زغال کاماًل مخلوط شود. 

وی افزود: در واحد دو زغال که زغال باطری شــماره ۳ 
را تامین می کند دو دستگاه مخلوط کننده پیش بینی 
شده اســت که یکی از آن ها در حال کار و دیگری رزرو 
می باشــد . زغال از روی نوار Y10 وارد مخلوط کننده 
شده و پس از اختالط بر روی نوار Y11 ریخته و از آنجا 
به برج زغال ارسال و در کوره های باتری شارژ می شود. 
عملیات اختــالط باعث یکنواختی بِلند زغال شــده و 

کیفیت کک تولیدی را افزایش می دهد .
یوسف اسکندری معاون تجهیزات مکانیکی نیز گفت: 
در طول ســال های گذشــته مذاکراتی با شرکت های 
خارجی برای خرید مخلوط کننده و نصب به جای این 
تجهیز انجام گرفت که به دالیل تحریمی و مالی امکان 
جایگزینی میســر نگردید. با توجه به لــزوم راه اندازی 
این تجهیز برای دســتیابی به کک با کیفیت بهتر دفتر 
فنی بخش مســئول باز طراحی و ارائه طرح جهت راه 
اندازی و حل مشکالت آن شد. با مطالعه انجام شده بر 
روی این دستگاه و دستگاه های مشابه طرحی برای راه 
اندازی آماده گردید و نقشه های ساخت نیز تهیه شد. کار 
ساخت قطعات طراحی شده، با استفاده از توان کارگاه 
ساخت تعمیرگاه مرکزی صورت پذیرفت و مراحل نصب 

توسط نیروهای مکانیک و برق واحد دو زغال انجام شد 
و راه اندازی آن با موفقیت صــورت گرفت. در طراحی 
جدید سعی گردید استفاده حداکثری از قطعات موجود 
مکانیزم به دلیل صرفه جویی انجام گیرد لذا درام های 

جدید بر روی بدنه موجود دستگاه نصب شد. 
وی اظهار داشت: با این که از بهره برداری تجهیز با طرح 
جدید بیش از یک ماه گذشــته، در این مدت هیچگونه 
پس زدگی و پرس شــدن زغال گزارش نشــده است و 
نتایج به دست آمده از کارکرد آن مورد تایید مسئوالن 
کارگاه های زغال و کک می باشد. ضمناً با راه اندازی این 
دستگاه ضمن افزایش کیفیت کک تولیدی، از خروج ارز 
از کشور برای خریداری دستگاه های جدید جلوگیری 

شده است. 
احمدرضا دهقان سرپرست واحد دو زغال نیز گفت: با 
راه اندازی واحد دو تولید کک یکی از قسمت هایی که 
می بایست راه اندازی می شد مخلوط کننده های زغال 
بودند. تجهیزات مخلوط کننده را پیمانکار چینی تهیه و 
نصب نمود و تالش چندین و چند باره پیمانکار برای راه 
اندازی و تحویل مخلوط کننده به دلیل مشکالت فنی 
آن و پرس شــدن زغال بین درام های آن موفقیت آمیز 

نبود و جزء پانچ های الینحل باقی ماند.
وی ادامه داد: در طول ســال های بهره برداری از باتری 
شماره ۳ تالش هایی از سمت مکانیک بخش برای راه 
اندازی بــه عمل آمد که به خاطر مشــکالت طراحی و 
نامناســب بودن این تجهیز، امکان راه اندازی آن میسر 
نگردید. درام های نصب شده بر روی دستگاه به نحوی 
طراحی شــده بود که رطوبت زغال باعث چسبیدن بر 
روی آن شده و با پرس شــدن زغال بین دو درام  بعد از 

مدتی کارکرد، دستگاه متوقف می گردید.

ذوب آهن اصفهان برای شرکت در جشنواره ملی نوآوری برتر ایرانی، ارزیابی شد

Rگزارش e p o r t

جشــنواره ملی نوآوری برتر ایرانی که طی پنچ دوره 
قبل با عنوان جشنواره ملی محصول بومی برتر ایرانی 
برگزار می گردید و امســال با تغییر رویکرد به موضوع 
نوآوری با جامعیت بیشتری نسبت به محصول بومی 
پرداخته است، ســاالنه با اهداف شناسایی، انتخاب، 
ممیزی، احــراز  و انجام حمایت هــای الزم مربوط به 
برترین نوآوری های شــرکت های ایرانــی در چهار 
بخش نوآوری در محصول، نوآوری در خدمت، نوآوری 
در فرآینــد و نوآوری در کســب وکار برگزار می گردد. 

ذوب آهن اصفهان در سال ۱۴۰۰ نیز برای شرکت در 
این جشنواره اقدام نموده و بر این اساس با طی مراحل 
تعریف شده ســعی می نماید تا همچون سال گذشته 
که با معرفی محصول نوآورانه ریل  زبانه سوزن، موفق 
به دریافت تندیس زرین گردید، در این ســال نیز به 

افتخاری دیگر نائل گردد.
ذوب آهن اصفهان در ســال ۱۴۰۰ با معرفی محصول 
نوآورانه آرک معدن TH36، در این جشنواره شرکت 
نموده است که با انجام برنامه ریزی های الزم و بر اساس 

مراحل و رویه هــای موجود در دبیرخانه جشــنواره، 
تالش می شــود تا به باالترین ســطوح امتیازی نائل 
گردد. از این رو با تشکیل جلسات داخلی و بررسی های 
کارشناســانه به تکمیل و ارسال مســتندات مربوطه 
اقدام شــد که بر این اســاس در نهایت بــا اعالم تیم 
ارزیابی، جلسه ممیزی ۲۵ بهمن ماه با حضور اسدی 
و جعفرپناه تیم ارزیابان از مرکز نوآوری دانشگاه شریف 
و مرتضی یزدخواســتی نایب رئیس هیــأت مدیره و 
همچنین نمایندگان مدیریت هــای ذی ربط در محل 

سالن جلسات دفتر مدیرعامل برگزار گردید.
یزدخواســتی در جلســه افتتاحیه با تاکید بر لزوم 
نهادینه کردن فرآیندهای نوآورانه به منظور حفظ و 
بقای شرکت در عرصه سنگین رقابت های منطقه ای 
و بین المللی ابراز امیدواری کــرد با تدوین و طراحی 
زیرســاخت های الزم در ذوب آهن اصفهان به عنوان 
یک ضرورت، نســبت به پیاده ســازی نظــام ایده و 

نو  آوری اقدامات الزم صورت پذیرد.
همچنیــن مدیران مهندســی کارخانــه، امور فنی 
بهره برداری و تحقیق و توســعه نیز با بیان مصادیقی 
از فعالیت های نوآورانــه در مدیریت خود به ضرورت 

ورود به این حوزه تأکید نمودند.  
در ادامه بــا آغاز برنامه ممیزی و بــا طرح موارد فنی 
تیم ارزیابی، از طرف نمایندگان شــرکت توضیحات 
الزم ارائه شد که در نهایت موارد زیر پیشنهاد گردید.

  نهادینه  کــردن رویه های اســتاندارد بین المللی 
 و ملــی در ســطح شــــرکت همچــون مــدل

Stage-Gate  بــا نگاه از بازار تا بــازار  طی مراحل 
مختلف از قبیل دریافت ایده، غربالگری، تعیین مدل 
کسب و کار، توســعه و تولید محصول، آزمون، تست 
و صحت ســنجی، معرفی به بــازار و در نهایت پایش 

عملکرد به صورت جدی.
  انجام برخی اقدامات اصالحــی در فرآیند دریافت 
ایده ها در شرکت در بخش نظام پیشنهادها، دریافت 
ایده ها در بخش تحقیق و توسعه، ارتباط با مشتریان 
و نظام دریافت ایده و ارزیابی محصول در این بخش، 
فرآیندهای آموزشــی مورد نیاز، نحــوه تبلیغات و 

اطالع رسانی و برخی اقدامات دیگر اصالحی .
شایان ذکر است؛ در پایان با تکمیل مراحل ارزیابی و با 
توجه به بهبودهای انجام شده نسبت به سال گذشته 

اقدامات ذوب آهن اصفهان مورد تائید قرار گرفت.
میزان صــدور مجوزهای معدنی )پروانه اکتشــاف، گواهی کشــف و 
 پروانه بهره برداری( در فصل پاییز نســبت به فصل تابســتان افزایش

یافت.
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد: طی سه ماهه پاییز امسال، 
۳۱۰ فقره پروانه اکتشــاف و ۱۲۶ فقره گواهی کشــف صادر شد. این 
رقم در مدت مشابه سال گذشــته، ۲۶۴ فقره پروانه اکتشاف و ۱۲۲ 
فقره گواهی کشــف بود که به ترتیب حاکی از رشد ۱۷.۴ درصدی و 

۳.۳ درصدی است.
همچنین، طی پاییز امســال، ۱۳۰ فقره پروانه بهره برداری صادر شد 
که نسبت به آمار فصل تابســتان )۱۲۳ فقره(، ۵.۷ درصد رشد نشان 
می دهد. افزون بر این هزینــه عملیات اکتشــافی در مرحله گواهی 
کشــف با افزایش ۳.۷ درصدی از حدود یک هزار و ۶۰۰ میلیارد ر یال 
صورت گرفته در فصل تابستان به حدود یک هزار و ۶۵۹ میلیارد ریال 

در فصل پاییز رسید.
افزایش حدود 14 درصدی صدور پروانه اکتشاف

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، از ابتدای فروردین تا پایان 
آذر، ۷۹۷ فقره پروانه اکتشاف صادر شــد که در مقایسه با رقم مدت 

مشابه سال گذشته )۷۰۰ فقره(، ۱۳.۹ درصد رشد نشان می دهد.
همچنین، طی ۹ ماهه امســال ۳۵۵ فقره گواهی کشف و ۳۸۰ فقره 
پروانه بهره برداری صادر شــد که نســبت به رقم مدت مشــابه سال 
گذشــته )۳۶۸ فقره گواهی کشــف و ۴۶۲ فقره پروانه اکتشاف(، به 

ترتیب ۳.۵ درصد و ۱۷.۷ درصد کاهش یافت.
در این میان، هزینه عملیات اکتشــاف از ۹۱۱ میلیــارد ریال ۹ ماهه 
ســال ۹۹ به حدود ۳ هزار و ۵۹۳ میلیارد ریال طی ۹ ماهه امســال 
رســید که نشــان دهنده افزایش ۲۹۴ درصد افزایش هزینه عملیات 

اکتشاف است.

ذوب آهن اصفهان در 
سال 1400 با معرفی 
محصول نوآورانه 

 ،TH36 آرك معدن
در این جشنواره 
شرکت نموده است

افزایش صدور مجوزهای معدنی در 
فصل پاییز



7 اسفند ماه  1400 
24 رجب 1443
26 فوریه  2022

شماره  1317

آتشکار: نشریه داخلی
 صاحب امتیاز: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

 مدیر مسئول: مدیرروابط عمومی
 سردبیر: علی حسین غریبی

  تحریریه: علی سلیمانی، حسین ابراهیمی عرب، 
سمیه ایزدی

 عکس: ساسان حافظی، عباس محمدی
 تایپ: احمد بیات

 www.esfahansteel.ir :نشانی اینترنتی 
Atashkarweekly@esfahansteel.ir :پست الکترونیکی 

 چاپ: پرستو    موبایل: ۰۹۱۲۰۴۴۷۶۹۱ 
 شمارگان: ۷۰۰۰ نسخه

 نشانی: انتهای اتوبان ذوب آهن، روابط عمومی ذوب آهن اصفهان 
 تلفن: ۴۹۳۶ - ۴۹۴۵ - ۰۳۱۵۲۵۷۴۹۷۸ 

 پیام گیر: ۰۳۱۵۲۵۷۱۰۴۰

w w w . e s f a h a n s t e e l . i r S M S : 3 0 0 0 7 3 1 9 4

V a r i o u s
گوناگون

مصطفــی جمشــیدیان از همــکاران شــاغل در 
مدیریت مهندسی نورد ۶۵۰ می باشد که توانسته 
در مسابقات کارگری کشــور و انتخابی تیم ملی و 
همچنین قهرمانی اســتان چهار محال و بختیاری 

مقام اول را به دست بیاورد. 
جمشــیدیان مشــوق اصلــی خود بــرای ورزش 
کــردن را مــادرش دانســت و گفت: ولی کســی 
که باعث شــد به این رشته ورزشــی روی بیاورم 
 عمویم بود که از قهرمانان اســبق رشته بدنسازی

 است. 
وی گفت: از سال ۸۷ به ورزش بدنسازی روی آوردم و 

قبل از آن نیز جودو و شنا هم کار کرده بودم . 
این همکار ورزشــکار در خصوص ســختی ها این 

ورزش چنین گفت: از ســختی هــای این ورزش 
هزینه های بســیار باال اســت و رژیم های سخت 
و طاقت فرســا را هم می شــود نام برد که البته با 
 توجه به شــغل و محیط کاری من، این مشــقت و 

سختی هایش چند برابر می شود .
وی حمایت ذوب آهن از ورزشکاران را خواستار شد 
و گفت: ورزش پرورش اندام ۶۰ درصد رژیم غذایی 
و تغذیه می باشد که باید با توجه به تیپ بدنی آن را 

انجام داد و کامال رعایت کرد .
وی عناویــن قهرمانی خــود را چنین برشــمرد : 
قهرمانی استان اصفهان در ســال ۹۷ ، سوم استان 
اصفهان در ســال ۹۵ ، نایب قهرمانی در سال ۹۶ و 
قهرمانی مسابقات کارگری کشــور و انتخابی تیم 

ملی،  قهرمانی در مسابقات اســتان چهار محال و 
بختیاری .

حسام پورهاشم فوتبالیست اهل استهبان فارس که 
به باشــگاه فوتبال ذوب آهن اصفهان پیوسته است 
گفت: راه انــدازی کمک داور ویدیویی موســوم به 
VAR و رفع مشکل چمن ورزشــگاه ها از نیازهای 

لیگ برتر است.
حسام پورهاشــم  دیگر چالش مهم لیگ برتر را کم 
بودن استادیوم های با کیفیت دانست و اضافه کرد: 
بیش از ۲۰ ســال از حرفه ای شدن لیگ برتر ایران 
می گذرد اما مشکل چمن های بی کیفیت همچنان 
پا برجاست، چالشی که باعث شده بسیاری از تیم ها 
نتوانند شایستگی هایشــان را اثبات کنند و  زمین 

های بی کیفیت زیبنده لیگ برتر فوتبال ما نیست.
این فوتبالیست جوان گفت: از میان پیشنهادهای 
مختلفی که داشــتم، ذوب آهن اصفهان را انتخاب 

کردم و باور دارم حضور در این تیم می 
تواند زمینه ســاز اتفاقات مثبتی در 
زندگی ورزشی من شود و این تصمیم 

را به فال نیک می گیرم.
پورهاشم باشگاه فوتبال ذوب آهن را 
باشگاهی با ســابقه، ریشه دار و دارای 
زیرساخت های مناسب ارزیابی کرد 
و گفت: شان باشــگاه و مردم اصفهان 
ایجاب مــی کند ذوب آهــن جایگاه 
بســیار باالتری نســبت بــه جایگاه 
فعلی اش داشــته باشــد و امیدواریم 

بتوانیم با همدلی، تالش و درایــت کادر فنی ذوب 
 آهن را به جایــگاه واقعــی اش در فوتبــال ایران 

برسانیم.

پورهاشــم گفت:  مهدی تارتار سرمربی فعلی ذوب 
آهن انســانی با دانش، موفق و حرفــه ای در حوزه 
مربیگری اســت و  شــاگردی مهدی تارتــار  مایه 

مباهات من است.

آیین افتتاح رستوران آگلومراســیون با حضور ایرج 
رخصتی سرپرست مدیریت عامل، علیرضا رضوانیان 
معاون برنامه ریزی و توســعه، مهدی بهرامی معاون 
پشتیبانی و خدمات اجتماعی و جمعی از مدیران و 

کارکنان شرکت ۲ اسفندماه برگزار شد .
رخصتی در این آیین با اشاره به دستاوردهای جدید 
ذوب آهن اصفهان که بالندگی بیشــتر این شرکت 
را نوید می دهد، گفت: تالشــگران شرکت با همت و 
تالش وصف ناشدنی توانســتند رکورد تولید ماهانه 
چدن که مربوط به ســال ۹۳ بود را شکسته و برگ 

زرینی به تاریخ پرافتخار این صنعت بیافزایند .
وی خاطر نشــان ساخت: برخی مشــکالت تامین 
مواد اولیه حل شده و امید است تولید و بهره وری به 

بیشترین حد ممکن خود برسد.
سرپرست مدیریت عامل شرکت گفت: بهبود تولید 
و شرایط اقتصادی شــرکت موجب بهبود معیشت 

کارکنــان می شــود . بــا توجه 
به شــرایط اقتصادی که ســفره 
کارکنان را کوچکتر نموده ، این 
وظیفه را احســاس می کنیم که 
به رفاهیات پرسنل توجه شود و 
معیشــت آن ها در اولویت باشد 
تا با این روش از همت تالشگران 

شرکت قدردانی شود .
مهدی بهرامی معاون پشتیبانی و 
خدمات اجتماعی نیز در این آیین 
گفت : با توجه به شــیوع بیماری 
کرونــا، فرصتــی بود تــا برخی 

رســتوران ها که احتیاج به تعمیرات اساسی داشت 
بازسازی و نوسازی شوند و این رستوران با زحمت و 

تالش مدیریت های مرتبط به بهره برداری رسید .
وی با اشــاره به این که اولویت این معاونــت ، ارائه 

بهترین و مناسب ترین خدمات به کارکنان شرکت 
است، افزود: رضایتمندی و حفظ آرامش تالشگران 
شرکت هدف اصلی معاونت پشــتیبانی و خدمات 
اجتماعی اســت و این حوزه همواره پذیرای نظرات 

سازنده همکاران می باشد .

در آیین افتتاح رستوران آگلومراسیون ذوب آهن اصفهان عنوان شد

رضایتمندی و حفظ آرامش تالشگران هدف اصلی مسئولین شرکت است

غزل میرزاعلیان متولد ۱۳۸۴ فرزند مجید شاغل 
در مدیریت طرح و توسعه می باشد . وی در رشته 

علوم انسانی به تحصیل اشــتغال دارد و از سن ۹ 
سالگی به ورزش فوتبال روی آورده است .

میرزا علیــان با بیان ایــن که تالش، پشــتکار و 
حمایت پدر و مــادر و همچنین عالقــه مندی و 
استعدادی که در رشته فوتبال داشتم باعث شد در 
این رشته به موفقیت هایی برسم، گفت: آرزو دارم 
فرزندان خانواده بزرگ ذوب آهــن به این ورزش 
روی بیاورند و از امکانات باشگاه بزرگ ذوب آهن 
که در همه زمینه های ورزشی فعال است استفاده 
کنند که در آینــده از افتخار آفرینــان مجموعه 

بزرگ ذوب آهن باشند.
وی نقش مربیانی را در پیشــرفت خــود نیز موثر 

دانست چون که دلســوزانه برای رشد وی تالش 
کرده اند و خاطر نشان ساخت: از این که از خانواده 
بزرگ ذوب آهن هستم بسیار خوشحالم. سختی 
کار کارگــران ذوب آهــن را  درک مــی کنم به 
همین جهت تالش بیشــتری را جهت رسیدن به 
 موفقیت های بیشــتر و مدارج باالتر انجام خواهم 

داد.
میرزاعلیان گفت: امیدوارم بــا حمایت ذوب آهن 
اصفهان بتوانم در آینده پرچم این شــرکت را در 
عرصه ملی در کنار پرچم ایــران به اهتزاز در آورم 
و گوشــه ای از زحمــات کارگران ســخت کوش 

کارخانه را به همگان نشان دهم.

در ایام دهه مبــارک فجر مســابقات فوتبال گل 
کوچک با حضور دوازده تیم از بخش های مختلف 
شــرکت به همت پایگاه مقاومت بســیج شــهید 
حاج قاسم سلیمانی و شــرکت مهندسی و پویش 
ســاخت ذوب آهن در محل محوطه ســاختمان 
رسالت برگزار شد و از تیم های برتر این مسابقات 

با اهدا لوح تقدیر و هدایایی تجلیل به عمل آمد. 
ســرهنگ مهران مختاری فرمانده حوزه مقاومت 
بســیج شــهید تندگویان ذوب آهن در خصوص 
برگزاری این مســابقات بــه خبرنگار مــا گفت: 
این مسابقات جهت ایجاد شــور و نشاط و فضای 
همدلی بین همکاران بخش های مختلف شرکت 

برگزار شد و مســلماً چنین برنامه هایی در ارتقاء 
انگیزه و راندمان کاری نیروی انســانی تاثیر گذار 

است. 
وی افزود: محور برگزاری این برنامه پایگاه بســیج 
شــهید حاج قاسم ســلیمانی و پشــتیبانی آن با 
شرکت مهندسی و پویش ســاخت ذوب آهن بود 
که جا دارد از عملکرد خوب این دو مجموعه تشکر 

و قدردانی نمایم.
امیر ایرانپور مدیرعامل شرکت مهندسی و پویش 
ســاخت ذوب آهن نیز گفت: این شرکت در کنار 
اجرای پروژه های گوناگــون در چهار بخش ارائه 
خدمات فنی مهندســی، ســاخت، تولید و اجرا 
برنامه ریزی خوبی نیز در امور ورزشی و همکاری 

جهت برگزاری مسابقات داشته است. 
وی افزود: رشــد و شکوفایی هر ســازمان در گرو 
نیروی انســانی ســالم و با نشاط اســت و توسعه 

ورزش همگانی در این امر بسیار اثر گذار است.

موفقیت فرزند ذوب آهنی در تیم فوتبال بانوان شرکت

تقدیر از تیم های برتر مسابقات فوتبال گل کوچک دهه فجر

همکار ذوب آهنی پیراهن تیم ملی کارگری پرورش اندام را بر تن کرد

راه اندازی کمک داور ویدئویی و رفع مشکل چمن
 از نیازهای لیگ برتر است

محمدعلی  جمشیدیان  
1365/12/05 شلمچه

عبدالرحیم  طاهری آفارانی  
1362/12/04 پاسگاه زید

صفرعلی  جعفرزاده  
1362/12/06 جزیره  مجنون

فضل علی  دوستیان نوگوران 
1360/12/02 چزابه

محمدحسین موحدیان 
1360/12/01 چزابه

محمد براتی احمدآبادی 
1360/12/02 تنگه  چزابه

مهدی حاجی احمدی 
1362/12/04 طالیه

نصراله  مستاجران   
1360/12/01 چزابه

سالــروز عـروج 
ملکــــــوتی
شهدای گـرانقدر 
ذو ب آهن اصفهان
گرامـــــی   باد

تشکر و سپاس

از کلیه همکاران و دوستان گرامی که در مصیبت وارده به 
اینجانبان ضمن ابراز همدردی، تسلی خاطر بازماندگان را فراهم 

نمودند، صمیمانه قدردانی نموده، امید است در شادیهایتان 
جبران نماییم.

خسرو انصاری، همایون موالیی، رسول فتحی، فرشته 
صمدی

تسلیت

همکاران گرامی آقایان:
بهرام بخشی، محمدرضا مهدیان، عباس حاجیان، محسن 

فالحیان، محسن قربانی، مجتبی اشرافی، ولی اله سلحشوری، 
امیرحسین پدیدار، علی ادیبی، نصرت اله حاج بابایی، سید 

محمدعلی حجازی، غالمرضا ترکی، کمال صادقی

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

خبرآسمانی

ذوب آهن بر سکوی نخست 
وزنه برداری کشور ایستاد

تیم وزنه برداری باشگاه ذوب آهن در ســومین وآخرین هفته از رقابت های لیگ 
برتر وزنه برداری باشگاه های کشور با کسب ۷۴۹امتیاز و درمجموع با ۲۳۰۷ امتیاز 
قهرمان این دوره از رقابت ها شد پس از تیم ذوب آهن تیم های فوالدین ذوب آمل 

و ملی حفاری به ترتیب با ۲۲۲۴ و ۲۰۸۸ امتیاز به مقام دوم و سوم دست یافتند.
شایان ذکر اســت علی جباری عضو اســبق تیم ذوب آهن و مربی تیم های ملی 

هدایت مردان آهنین را در این مسابقات بر عهده داشت.

تیم فوتبال ۱۵ سال باشگاه فرهنگی ورزشــی ذوب آهن اصفهان با اقتدار قهرمان 
لیگ استان شد. 

۱۵ ساله های ذوب آهن در پایان لیگ استان با ۱۰۶گل زده ۷ گل خورده وتفاضل 
گل ۹۹ وبا کسب ۵۵ امتیاز قهرمانی را از آن خود نمودند. 

لیگ فوتبال ۱۳ سال اســتان اصفهان که با حضور ۱۴ تیم از سراسر استان برگزار 
شد. پس از ۱۹ هفته با قهرمانی تیم ذوب آهن به پایان رسید. گاندو های سیزده ساله 

با ۱۸ برد و ۱ تساوی قهرمان بالمنازع استان اصفهان گردیدند.

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 مبارك

تاریخ تولدنام فرزند محل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1400/11/03رونیكاتولید و توزیع برقروح اله انتظاری

1400/10/27زهراآگلومراسیونمحمد قربانی

1400/06/21تیاراتولید و توزیع برقمهدی نظری

1400/11/15مرساناراهبریحسن جعفری

1400/11/17آرسامكک سازیرشید پردل

1400/11/20علیآبرسانیفضل اله توكلی

1400/11/28محمد صدراكوره بلندمحمد كریمیان

1400/11/21مهرانانرژیحسین قربانی

1400/11/19محمد طاهافوالدسازیاسماعیل كمالی

1400/10/12آیلینفوالدسازیمجتبی رنجكش

قهرمانی گاندو ها در لیگ استان 

 13 ساله های ذوب آهن قهرمان 
بالمنازع لیگ برتر استان اصفهان


