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تولید 820 هزار تن محصول 
با ارزش افزوده باال در نورد 

ذوب آهن اصفهان

كیفیت محصوالت استاندارد 
ذوب آهن ضامن اعتماد 

مصرف كنندگان

5 هزار و 34۹ معدن از 
16 مهر به مزایده گذاشته 

می شود

تمدید اعتبار و صدور 
گواهینامه های سیستم 

های مدیریتی استاندارد 
ذوب آهن اصفهان
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رویداد

رویداد

رویداد

گزارش
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با برنامه ریزی و اجرای تالشــگران ذوب آهن اصفهان، فاز اول پروژه تعویض بالک های کارگاه ریخته گری مداوم 
بخش فوالدسازی شرکت به پایان رسید.  سیاوش خواجوی مدیر بخش فوالدسازی ذوب آهن اصفهان با اعالم این 
خبر، گفت: در حدود سی ســال پیش با تغییر در ظرفیت کنورتورها و احداث ایستگاه های جدید ریخته گری در 

بخش فوالدسازی، ظرفیت تولید کارخانه افزایش پیدا کرد...

پایان فاز اول پروژه تعویض بالک های كارگاه 
ریخته گری فوالدسازی
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رهبر معظم انقالب اسالمی)مدظله العالی(:
اغتشاش برنامه ریزی شده بود؛ دشمنی با ایران مستقل و قوی است

حضــرت آیت ا... خامنــه ای فرمانده معظــم کل قوا 
در مراســم مشــترک دانش آموختگی دانشجویان 
دانشگاه های افســری نیروهای مســلح در سخنان 
مهمی گفتند: در این حوادث بیش از همه به سازمان 
انتظامی کشور و به بســیج و به ملت ایران ظلم شد. 
البته ملت ایران در این حادثه نیــز همچون حوادث 
دیگر کاماًل قوی ظاهر شــد و در آینده هم به همین 

صورت خواهد بود.
حضــرت آیــت ا... خامنــه ای تأکید کردنــد: در این 
حادثه ای که پیش آمد، دختر جوانی درگذشــت که 
دل ما هم ســوخت اما واکنش به این حادثه که بدون 
تحقیق و بــدون این که امر مســلمی وجود داشــته 
باشــد، عده ای بیایند خیابان ها را ناامن کنند، قرآن 
آتش بزنند، حجاب از سر زن محجبه بکشند، مسجد 
و حســینیه و خودروی مردم را به آتش بکشند، یک 

واکنش عادی و طبیعی نبود.
رهبر انقالب اســالمی، تأکید کردند: اگــر قضیه این 
دختر جوان هم نبود، بهانه دیگری به وجود می آوردند 
تا امسال در اول مهر، در کشور نا امنی و اغتشاش ایجاد 

کنند.
حضــرت آیــت ا... خامنــه ای تأکیــد کردنــد: این 
اغتشاش ها و ناامنی ها، طراحی آمریکا و رژیم غاصب و 
جعلی صهیونیستی بود و حقوق بگیران آن ها و برخی 

از ایرانی های خائن در خارج به آن ها کمک کردند.
ایشان افزودند: در اروپا و به خصوص فرانسه و پاریس 
هر چند وقت یک بار اغتشاش مفصلی به وجود می آید 
اما آیا تاکنون شــده اســت که رئیس جمهور آمریکا 
مجلس نماینــدگان آمریکا از اغتشاشــگران حمایت 
کننــد و بیانیه بدهند و رســانه های جمعی وابســته 
به ســرمایه داری آمریــکا و مزدوران آن هــا همانند 
برخــی دولت های منطقــه و از جمله ســعودی ها از 

اغتشاشگران در این کشورها حمایت کنند؟ 
حضرت آیت ا... خامنــه ای با تأکید بر ایــن که اظهار 
تأسف آمریکایی ها برای از دنیا رفتن یک دختر دروغ 
است، گفتند: در کشور،  مسئوالن سه قوه اظهار تأسف 

کردند و قوه قضاییه قول داده اســت که موضوع را تا 
نهایت دنبال کند تا مشخص شود مقصری وجود دارد 
یا نه و این که مقصر کیســت؟  چگونه می شــود یک 
سازمان و یک مجموعه عظیم خدمتگزار برای احتمال 
این که خطایی سر زده باشــد، مورد تهمت قرار گیرد. 
هیچ منطقی پشت سر این کار نیست و این کار عاملی 
جز دستگاه های جاسوسی و سیاســت گذاران عنود 

خارجی ندارد.
رهبــر انقالب اســالمی با اشــاره به شــتاب گرفتن 
پیشــرفت کشــور برای خنثی کردن تحریم ها تأکید 
کردند: آن هــا به منظور متوقف کــردن این حرکت، 
برای تعطیلی دانشــگاه ها و ناامنی خیابان ها و درگیر 
شدن مســئوالن به مسائل جدید در شــمال غرب و 

جنوب شرق کشور، برنامه ریزی کرده اند.
ایشان، گفتند: من در میان قوم بلوچ زندگی کرده ام و 
آن ها عمیقاً به جمهوری اسالمی وفادار هستند. قوم 
کرد نیز یکی از پیشــرفته ترین اقوام ایرانی و عالقمند 
به میهن، اسالم و نظام هســتند بنابراین نقشه آن ها 

نخواهد گرفت.
حضرت آیــت ا... خامنه ای با تأکید بــر این که آمریکا 
فقط مخالف جمهوری اسالمی نیست و با ایران قوی و 
مستقل نیز مخالف است، افزودند: آن ها به دنبال ایران 
دوران پهلوی هســتند که همچون گاو شیرده مطیع 

اوامر آ نها بود.
ایشــان گفتند: دعوا بر ســر از دنیا رفتــن یک دختر 
جوان و یا بر ســر با حجاب و بدحجاب نیست. خیلی 
از کسانی که حجاب کامل ندارند، جزء هواداران جدی 
جمهوری اسالمی هستند و در مراسم مختلف شرکت 
می کنند. دعوا و بحث بر سر اســتقالل و ایستادگی و 

تقویت و اقتدار ایران اسالمی است.
رهبر انقــالب اســالمی افزودند: این کســانی که در 
خیابان ها فســاد و تخریب می کنند، همه یک حکم 
ندارند برخی جوانــان و نوجوانانی هســتند که بر اثر 
هیجان ناشــی از مالحظه یــک برنامــه اینترنتی به 
خیابان می آیند. چنین افرادی را می توان با یک تنبیه 

متوجه و هدایتشان کرد که اشتباه می کنند.
حضرت آیــت ا... خامنه ای بــا تأکید بر ایــن که در 
مجمــوع همه کســانی که بــه خیابــان آمده اند در 
مقابل ملت ایران و جوانان مؤمن و غیور، عده بســیار 
کمی هســتند، گفتند: البتــه برخی از ایــن افراد از 
بازمانده های عناصر ضربه خورده از جمهوری اسالمی 
همچون منافقــان، تجزیه طلبان، ســلطنت طلبان و 
خانواده هــای ســاواکی های منفور هســتند که قوه 
قضاییــه باید به تناســب مشــارکت در تخریب ها و 
ضربه بــه امنیت خیابان ها، مجــازات تعیین و آن ها 

را محاکمه کند.
رهبر انقالب اسالمی گفتند: در اول کار برخی خواص 
بدون تحقیق و احتماالً ناشی از دلسوزی، بیانیه دادند 
و اظهار نظر کردند. برخی از آن ها اتهام را به ســمت 
ســازمان انتظامی بردند و برخی هم مجموعه نظام را 
متهم کردند. اکنون که دیدند قضیه چیست و نتیجه 
حرف های آنان با برنامه ریزی دشــمن چه اتفاقاتی را 
در خیابان ها رقم زده اســت، باید کار خود را جبران 
و صریحاً اعــالم کنند با آنچه اتفاق افتــاده و با برنامه 

دشمن خارجی، مخالفند.
حضرت آیت ا.. خامنه ای تأکید کردند: جامعه هنری و 
ورزشی ما سالم اســت و در آن عناصر مؤمن و با شرف 

کم نیستند و موضع گیری چند نفر ارزشی ندارد.
رهبر انقالب اسالمی، گفتند: حرکت نسل جوان ما در 

همه عرصه ها یک حرکت درخشنده است.
ایشــان افزودند: این جوانان خســتگی ناپذیر و فعال 
در میانه میــدان، هرگز ناامید و گسســته از ارزش ها 
نیستند و البته پیشتاز همه این عرصه ها و حرکت ها 

نیز جوانان با ایمان بوده اند.
فرمانده کل قوا، مســئولیت اصلی نیروهای مسلح را 
حراســت از امنیت ملی به مثابه زیرساخت همه ابعاد 
زندگی اعم از امنیت در مســائل شــخصی و امنیت 
در مســائل عمومی خواندند و افزودند: بدون امنیت 

پیشرفت در هیچ عرصه ای امکان پذیر نیست.
 رهبر انقالب، نیروهــای مســلح را تأمین کنندگان 
امنیت کشــور خواندنــد و گفتند: پلیــس موظف به 
ایستادن در مقابل مجرم و تأمین امنیت جامعه است، 
بنابراین تضعیف پلیس به معنی تقویت مجرمین است 
و کســی به پلیس حمله می کند، مــردم را در مقابل 
مجرمین، اراذل و اوباش، سارقان و زورگیران بی دفاع 

می گذارد.
ایشــان، امنیــت جمهــوری اســالمی ایــران را 
منبعث از اتــکاء به قدرت پــروردگار و پشــتیبانی 
حضرت ولی عصر)عــج( و اندیشــه و ایســتادگی و 
ملــت و نیروهــای مســلح خواندنــد و افزودند: آن 
که به بیگانــه متکــی اســت، در روز مبــادا همان 
نیــروی خارجــی او را تنهــا خواهد گذاشــت چرا 
 کــه نــه می خواهد و نــه می توانــد از آن حراســت 

و حفاظت کند.

من در میان قوم 
بلوچ زندگی كرده ام 

و آن ها عمیقاً به 
جمهوری اسالمی 
وفادار هستند. 

قوم كرد نیز یکی از 
پیشرفته ترین اقوام 
ایرانی و عالقمند به 
میهن، اسالم و نظام 

هستند بنابراین 
نقشه آن ها نخواهد 

گرفت

نوع ردیف
مهلت   ارائه موضوعشمارهفراخوان

پیشنهاد
زمان بازگشائي 
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عملیات طراحي،تامین و ساخت سازه 
شامل: پل ها، ارابه ها، تلشكي 

اصلي و تلشكي گردان، آویز،كابین، 
اشتانگ و تراورس و قالب جرثقیل 16 

EP تني كارگاه شمش به روش
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تجدید بیعت كاركنان ذوب آهن 
اصفهان با مقام معظـم رهبری و 
آرمـان های امام )ره( و شهدا

رهبر معظم انقالب اسالمی)مدظله العالی(:
 اغتشاش برنامه ریزی شده بود
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رویداد
نشریه داخلی

سالم آتشکار

درخواست های شما  وپاسخ مسئولین :
 چه راهکاری برای رفع مشــکل آب شرب و شستشو قسمت 

ماشین آالت اتخاذ گردیده است؟
مدیریــت راهبری و پشــتیبانی ماشــین آالت: بــا توجه بــه کمبود آب 
و محدودیت های موجود  بــا برنامه ریزی های انجام شــده و هماهنگی با 
مدیریت خدمات و امور رفاهی روزانه جهت آب شرب کارکنان، آب معدنی 
توزیع می گردد. مصارف غیر شــرب  نیز از طریق مخازن تعبیه شده تامین 
می شــود و در حال حاضر مشــکل خاصی وجود ندارد. البتــه از مدیریت 
آبرسانی درخواست می شود راهکار مناسبتری برای سرویس دهی آب در 

زمان تعویض شیفت اتخاذ گردد.
كاركنان می توانند در صورت مشــاهده هر گونه مشــکل از نظر 
بهداشتی و كمبود آب با شــماره 17۹ مدیریت بهداشت و محیط 

زیست تماس حاصل نمایند.
 علت تغییر در نحوه توزیع بعضی از غذاها در رستوران چیست؟

مدیریت خدمات و امور رفاهی: در راســتای افزایش رضایتمندی کارکنان 
از کیفیت غذای رســتوران ها این مدیریت نســبت به خرید دستگاه های 
اتوماتیک و حذف دســتگاه های سنتی از جمله دســتگاه جوجه پز اقدام 
نموده اســت ضمنا با ایــن روش در وزن و مقدار غذای  توزیع شــده هیچ 

تغییری به وجود نیامده است.

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

به شرح زیر می باشد:

پس از تعویض 
دیفیوزرها، ضریب 
اطمینان تولید برق 
این نیروگاه افزایش 

خواهد یافت

ترانس و مبدل های بالاستفاده در انبار بخش کوره بلند جهت استفاده بهینه 
در الکتروفیلترهای انبار مواد خام آگلومراســیون عملیاتی شد و مورد بهره 

برداری مطلوب قرارگرفت.
حسنعلی مفیدی مهندس برق کارگاه انبار مواد خام آگلومراسیون با اعالم 
این خبر افزود: در انبار مواد خــام این بخش جهت فعالیت الکتروفیلترهای 
1و2و3  با تعداد 18 عدد ترانس و مبدل به همــراه کیت های الکترونیکی 
درحال کار می باشــند که متاســفانه این مبدل و کیت هــا علیرغم نقش 
کلیدی و حساســی که برای این تجهیز دارند فاقد رزرو بــوده و در مواقع 
بروز اشــکال و یا در زمان گراف تعمیرات و مهمتر از آن تعمیرات اساســی 
مجبور بودیم قسمتی از الکتروفیلتر را از مدار خارج کنیم بنابراین با توجه به 
الزامات زیست محیطی و حفظ سالمت کارکنان و محیط پیرامون، جلسات 
کارشناسی جهت حل این معضل برگزار و قطعات مبدل و ترانس مورد نیاز 
در بخش کوره بلند شناسایی شد. این قطعات قابل استفاده با قابلیت کارآیی 
الزم و مطلوب و کاماًل مناسب الکتروفیلتر مذکور بود که می توانست مشکل 

موجود را مرتفع نماید.
وی افزود:با همکاری مدیریت کوره بلند تمامــی 6 عدد مبدل و ترانس های 
مورد نظر از انبار راکد خارج و تحویل این بخش گردید که عملیات دمونتاژ و 

بهینه سازی انجام شد و به عنوان قطعات رزرو آماده سازی گردید.
مفیدی افزود: با این اقدام ابتدا سیاســت صرفه جویی اقتصادی مورد نظر در 
کارخانه تحقق یافته و در مرحله بعد دغدغه و نگرانی های توقف این تجهیز 
اساســی و مهم در زمان تعمیرات های کوتاه و بلند مــدت به طور کامل رفع 

گردید. 
محمدعلی قدرتی پور- خبرنگار افتخاری 

هلدینــگ  مدیرعامــل 
سرمایه گذاری توسعه معادن 
و فلزات گفــت: حداقل 16۰ 
میلیون تن ســنگ آهن برای 
تولید ۵۵ میلیــون تن فوالد 
نیاز داریم کــه ذخایر کنونی 
ما فقط تــا 18 ســال آینده 

پاسخگوست.
اظهار  سعدمحمدی  اردشیر 
کرد: توســعه بخــش معدن 
در ایران نیازمند تغییر ســاختار در چارت مدیریتــی و تغییر نگرش در ذهن 

سیاست گذاران کشور است.
وی افزود: با حفاری های چند صد هــزار متری در ســال نمی توانیم در بازار 
موادمعدنی با رقبایی که ساالنه میلیون ها متر حفاری انجام می دهند، رقابت 

کنیم و نیازمند توسعه اکتشافات معدنی در اعماق هستیم.
مدیرعامل هلدینگ معادن و فلزات تصریح کرد: اگر فرصت موجود برای گرفتن 
سهم از بازار جهانی را از دست دهیم، به راحتی رقبا جایمان را می گیرند بنابراین 

ناچاریم از تکنولوژی روز دنیا در این رابطه استفاده کنیم.
وی افزود: متولی بخش اکتشــافات معدنی در کشور مشخص نیست و هیچ 

سازمانی اختیار تام و بودجه کافی برای انجام اکتشافات معدنی در اختیار ندارد.
سعدمحمدی گفت: اولین دغدغه در بخش معدن اکتشــاف است. در ایران، 
مرکزی برای ارزیابی اکتشاف نداریم و هر سازمانی از نگاه خود میزان ذخایر را 
اعالم  می کند. استرالیا 1/۵ میلیارد دالر در بخش اکتشاف سرمایه گذاری کرده 

که سرمایه گذاری های ما در مقایسه با چنین کشورهایی نزدیک به صفر است.
وی افزود: شرکت گلنکور در سال گذشته 22۹ میلیارد دالر گردش مالی داشته 

که این رقم غیرقابل مقایسه با شرکت های ایرانی ست.
مدیرعامل هلدینگ معادن و فلزات به این نکته نیز اشــاره کرد که در منطقه 
سریدون یکی از شــرکت های بزرگ خارجی اعالم کرد که این منطقه ذخیره 
مس ندارد اما توانستیم با سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت ملی مس، 

سه میلیارد تن ذخیره مس سریدون  کشف کنیم.
سعدمحمدی گفت: اگر قرار است جایگاه معدن ارتقا یابد نیاز به برنامه  ریزی 

برای انجام اکتشاف وسیع و عمیق داریم.
وی با اشاره به وضعیت ذخایر مس افزود: در دنیا 8۷۰ میلیون تن مس خالص 

داریم که سهم ایران ۴۰ میلیون تن است.

بهینه سازی ترانس های بالاستفاده 
كوره بلند برای انبار مواد خام

ذخایر سنگ آهن ایران فقط 
تا 18 سال پاسخگوست

Rگزارش e p o r t
محمد صدری، مدیر كیفیت فراگیر ذوب آهن اصفهان:

كیفیت محصوالت   ذوب آهن ضامن اعتماد مصرف كنندگان

در مراحل مختلف 
بخش فوالدسازی 
و مهندسی نورد، 
بازرسان كنترل 
كیفیت مطابق 

استانداردها و وظایف 
مشخص شده در 
دستورالعمل های 

شغلی و كاری، 
عملیات بازرسی را به 
نحو احسن و با دقت و 
حساسیت باال انجام 

می دهند

تولید 820 هزار تن محصول با ارزش افزوده باال در نورد ذوب آهن اصفهان

محمدامین یوســف زاده مدیر نورد ذوب آهن اصفهان 
در خصوص تولیــدات این مجموعه در شــش ماه اول 
سال جاری گفت: در کارگاه نورد 3۵۰ دو رکورد تولید 

محصول کالف تیرماه2۰,8۰۰  و شهریورماه  2۰,۹۰۰ 
تن در مجموع بــه میزان  ۴1,۷۰۰تن و در ســایزهای  
۵,۵ تا 12 با کمترین ضایعات در نیمه اول سال جاری به 
ثبت رسید. مجموعا برای اولین بار در 6 ماهه اول 1۴۰1 
تناژ بی سابقه ۹6,۴۴۷ تن کالف به ثبت رسیده است. 
مجموع تولید کالف در سال 1۴۰۰ بالغ بر16861۴ تن 
بوده که نشان می دهد تولید کالف در سال 1۴۰1حدود 
1۵ درصد نسبت به مشابه سال قبل رشد داشته است. 
این رقم در کل ســال 13۹۹ برابر38۰۴۰ تن بوده که 
گویای رشد ۴برابری در دو سال اخیر را دارد. مهندسی 
نورد وکارگاه 3۵۰ این آمادگی را دارد در صورت تأمین 
شمش و قطعات ضروری امســال رکورد 2۰۰۰۰۰ تن 

درسال برای تولید کالف را ثبت کند.
یوسف زاده افزود: در کارگاه نورد 6۵۰ نیز 2,۴3۰ تن 
ریل و همچنین H24 )سبک و ســنگین( در مرحله 
اول تولید آزمایشــی کــه موفقیت آمیز هــم بود به 

میزان 1,2۰۰ و تیرآهن 3۰ ســبک نیز برای اولین بار 
با طرح جدید به  میــزان2,۷18 تن با حداقل ضایعات 
تولید شــدند و همچنین با تغییر طرح منحصر به فرد 
که در نورد تیرآهــن 3۰ انجام گرفــت، به طوری که 
روش تولید با تمرکز روی تاندم میل و قفســه A5 این 
محصول با شرایط بهتری، با همان تناژ ولی با کیفیت 
باال که  عیوب فلزی و ابعــادی آن به نصف کاهش پیدا 

کرد، تولید شد. 
مدیر نــورد ذوب آهــن اصفهان تصریح کــرد: آرک 
TH36 اواخر سال گذشــته تولید شد اما نتایج آن در 
نیمه اول ســال جاری و به میــزان 1,1۰۰ تن  به ثمر 
نشست که این محصول اســتراتژیک، در ایمن سازی 
 معادن به ویــژه در اکتشــافات عمقی حــرف اول را 

می زند. 
وی اظهــار داشــت: ریــل R18 نیز از جمله ســایر 
محصوالت بــود که حدود 1,۰۰۰ تن در شــش ماهه 

امسال تولید شد و تیرآهن 18 نیز در کارگاه نورد ۵۰۰ 
رکورد تولید ۷۴,۹1۵ را به ثبت رساند. 

مدیر نــورد ذوب آهن اصفهان گفــت: تولید تیرآهن 
2۰ برای اولین بار در کارگاه نورد ۵۰۰ به میزان ۵۰۰ 
تن به ثبت رســید و این فرصتی شد تا در کارگاه 6۵۰ 
فرصت تولید محصوالت صنعتی و اســتراتژیک ایجاد 

شود.
وی اظهار داشــت: ناودانی 18 نیز به صورت انیورسال 
در نورد ۵۰۰ با رعایت کیفیت، شــکل ظاهری و تناژ 
تولیدی به میزان ۵,6۹۰ تن به ثبت رســید و ناودانی 
2۰ ســنگین کارگاه 6۵۰ به روش انیورسال نیز نورد 

گردید.
 در کل می توان گفت در شــش ماهه ابتدایی ســال 
جاری حــدود82۰۰۰۰ تن انواع محصــول با ارزش 
 افزوده بــاال در کارگاه های مختلف مهندســی نورد 

ذوب آهن اصفهان تولید شد. 

با توجه به شرایط 
ویژه ناشی از شیوع 
كرونا، با همکاری و 

تالش ویژه مدیریت 
IT شركت، این 

ممیزی ها از راه دور 
و با استفاده از بستر 
اینترنت برگزار شد

تولید كالف در سال 
1401حدود 15 درصد 
نسبت به مشابه سال 

قبل رشد داشته 
است

ممیزی خارجی سیســتم هــای مدیریتــی کیفیت 
 ISO  ایمنی و بهداشــت شــغلی ،ISO ۹۰۰1:2۰1۵
۴۵۰۰1:2۰18 ، آمــوزش ISO 1۰۰1۵:2۰1۹  و 
 ISO  ,  1۰۰۰۴:2۰18 رضایت و شــکایت مشــتریان
ISO 1۰۰۰2:2۰18 در ذوب آهن اصفهان توسط تیم 
ممیزی موسسه SGS طی روزهای ۹ تا 12 شهریور ماه 
سال جاری انجام شــد و با توجه به عدم مشاهده و ثبت 
هیچ عدم انطباق عمــده ای در مســتندات و عملیات 
بررسی شــده توســط ممیزان، اعتبار گواهینامه های 
کیفیت، ایمنی و بهداشت شــغلی و رضایت و شکایت 
مشتری تمدید و انتقال به ویرایش ســال 2۰1۹ برای 
گواهینامه اســتانداردISO 1۰۰1۵ با موفقیت صورت 

گرفت.
علیرضا رضوانیان معاون برنامه ریزی و توسعه ذوب آهن 

اصفهان در جلسه اختتامیه  این ممیزی  ها که با حضور 
مدیران شرکت برگزار شد، ضمن قدردانی از زحمات و 
تالش های کلیه کارکنان شــرکت در شرایط خاص و 
ویژه کنونی در راستای  تحقق اهداف سازمان، تداوم این 
تالش ها در همه حوزه ها و جدیت در بهبود فعالیت ها و 

فرایندها را خواستار شد.
در جلســه اختتامیه این ممیزی ها که در محل سالن 
جلسات مدیر عامل شــرکت برگزار گردید، سر ممیز 
موسسه SGS با تمجید از عملکرد ذوب آهن در جهت 
بهبود عملکرد سیستم های مدیریتی و با توجه به این 
که عدم انطباق عمده ای در زمان ممیزی مشــاهده 
نگردید، تمدید اعتبار گواهینامه هــای فوق الذکر را 
اعالم نمود و خواســتار ادامه ایــن برنامه ها به صورت 

اثربخش در آینده شد.

محمد صدری مدیر کیفیت 
فراگیــر ذوب آهن اصفهان 
نیز درباره ایــن ممیزی ها، 
گفت: با توجه بــه فعالیت 
های متنوع و گسترده ذوب 
آهن اصفهــان، این ممیزی 
ها توســط تیم ۵ نفــره از 
سرممیزان موسسه SGS و 
طــی ۴ روز کاری به صورت 
فشــرده و در 3۴ مدیریت 
شــرکت به صــورت نمونه 

گیری انجام شد.
وی از حمایت های مسئولین و همکاری مدیریت های  
مختلف شــرکت در انجام این ممیزی ها قدردانی نمود 

و افزود: با توجه به شرایط ویژه ناشــی از شیوع کرونا، با 
همکاری و تالش ویژه مدیریت IT شرکت، این ممیزی 

ها  از راه دور و با استفاده از بستر اینترنت برگزار شد .

دیفیوزرهای برج خنک کننده شماره ۴ نیروگاه حرارتی 
شرکت با موفقیت تعویض شد.

محمدرضا امین صبوری مدیر تولید و توزیع برق شرکت 
با بیان این خبر گفت: به همت کارکنان ســخت کوش 
گروه تعمیرات مکانیک نیروگاه ها، کارکنان بهره برداری 
نیروگاه حرارتی و مدیریت ها ذی ربط به ویژه مدیریت 
راهبری و پشتیبانی ماشین آالت و خودروهای سنگین، 
طراحی و تعویض دیفیوزرهای برج خنک کننده شماره 

۴ نیروگاه حرارتی شرکت با موفقیت انجام شد.
ملکی، سرپرســت نیــروگاه حرارتی نیزهــدف از این 
جایگزینی را رفع موانع افزایش تولید برق کارخانه و باال 
بردن بازدهی نیروگاه حرارتــی عنوان کرد و افزود: پس 
از تعویض دیفیوزرها، ضریــب اطمینان تولید برق این 

نیروگاه افزایش خواهد یافت. دیفیوزرهای موجود از نوع 
فلزی هستند و به دلیل فرسودگی و عمر باالی ۵۰ سال، 
بیش از این قابل اســتفاده و بهره برداری نبودند و زنگ 
زدگی و ریزش آنها می تواند خطراتی را در پی داشــته 

باشد.
قائدی، مهندس ارشد توربین نیروگاه حرارتی به تشریح 
جزئیات بیشتری از این پروژه پرداخت و گفت: وظیفه 
دیفیوزرهای برج خنک کننده نیروگاه، تولید آب خنک 
برای مصــرف در مبدل هــای حرارتی در کندانســور 
نیروگاه اســت و عملکرد مطلــوب دیفیوزرها، باعث 
افزایش کارایــی و ظرفیت تولید برق نیــروگاه خواهد 
شــد. دیفیوزرهای جدید از نوع فایبرگالس است و تا 
کنون یکی از چهار دیفیوزر این برج بــا قطر 2۰ متر و 

ارتفاع 13/۵ متر تعویض شده است که با جایگزینی آن، 
بازدهی واحدهای 3 و ۴ نیــروگاه حرارتی بهبود یافته 
و توان تولیدی لحظه ای آن نیــز حداکثر 1۰ مگاوات 
افزایش یافته و پارامترهای بهره برداری از جمله اختالف 
انبساط و صرفه جویی آب در شرایط بهتری قرار گرفته 

است.
قائدی خاطرنشان کرد: کلیه عملیات ساخت، نصب و راه 
اندازی دیفیوزرها توسط متخصصین  پیمانکار و ذوب 
آهن و با تجهیزات و امکانات کارخانه انجام می شــود و 
امید است به زودی با تعویض چهار دیفیوزر دیگر، تولید 
واحدهای 3 و ۴ نیروگاه حرارتی به ظرفیت اسمی خود 

نزدیک شود.
عبدالرضا معتمدی- خبرنگار افتخاری

تمدید اعتبار گواهینامه  های  استانداردهای  مدیریت كیفیت   ذوب آهن اصفهان

تعویض دیفیوزرهای برج خنک كننده شماره 4 نیروگاه حرارتی

تالشــگران ذوب آهــن 
اصفهان پنجشــنبه 1۴ 
مهرماه همزمــان با نهم 
ربیع االول ســالروز آغاز 
امامت حضــرت مهدی 
)عج( و برگزاری جشــن 
بزرگ امامت، بــا برپایی 
موکــب در میــدان امام 
حســین )ع( اصفهــان، 
همگام با سایر هموطنان 

در سراسر کشور با مقام معظم رهبری و آرمان های 
امام و شهدا  تجدید بیعت کردند.

کارکنان ذوب آهن اصفهان در این جشن و اجتماع 
بزرگ ضمن گرامیداشت سالروز آغاز امامت حضرت 
مهدی )عج( برای فــرج و ظهــور آن حضرت دعا 

کردند. 
شایان ذکر است؛ این جشــن بزرگ با نوای مداحان 
اهل بیت ســیدرضا نریمانی، محمد یزدخواستی، 
مهدی رعنایــی، امیر برومند و ســخنرانی حجت 

االسالم و المسلمین صغیرا همراه بود . 

همچنین در ترمینال آزادگان ذوب آهن اصفهان نیز 
مراسم جشنی با حضور تالشگران این شرکت برگزار 

گردید .
نهم ربیع االول امسال مصادف با 1۴ مهر ماه  سالروز 
آغاز امامت و والیــت یگانه منجی عالم بشــریت، 
حضرت مهدی موعود عجل ا... تعالی فرجه الشریف 
بود. آن حضرت ســال 26۰ قمری پس از شهادت 
جانسوز پدر بزرگوارشــان امام حسن عسکری )ع(، 
امامت و رهبری شــیعیان و آزادی خواهان جهان را 

عهده دار شدند.

كاركنان ذوب آهن 
اصفهان در این جشن 
و اجتماع بزرگ برای 

فرج و ظهور  امام  
مهدی )ع( دعا كردند

تجدید بیعت كاركنان ذوب آهن اصفهان با مقام معظم رهبری و آرمان های امام )ره( و شهدا

خبرآسمانی

مدیــر کیفیــت فراگیر شــرکت بــا بیــان این که 
استانداردهای  2266۹ انواع ریل،  32۷۷ انواع تیرآهن 
بال باریک شــیب دار و 1۷۹1 و 163۴8 انواع تیرآهن 
بال نیم پهن موازی برای تولید این محصوالت در ذوب 
آهن اصفهان رعایت می شــود، افزود: استانداردهای 
13۷81 و 1۴۴8۴ انــواع تیرآهن بال پهــن موازی،  
3132 میلگرد آجدار،  13۹68 تولید نبشــی،  ۴۴۷۷ 
تولید ناودانی،  36۹۴ تولید ورق سازه فوالدی، 2۰3۰۰ 
شــمش،DIN1025 ،EN10034 ،EN10025 و 
 DIN488 و BS4449 ،انواع تیرآهــن EN10024
میلگرد آجــدار، EN10056 نبشــی، EN1026 و 
DIN1026 ناودانــی، DIN21530 آرک معــدن، 
 EN10029 ورق ســازه فــوالدی و EN13674 و 

UIC CODE 860  ریل، سایر استانداردهایی هستند 
که برای تولید محصوالت ذکر شده رعایت می گردند.

محمد صدری بــه دریافــت پروانه کاربــرد عالمت 
استاندارد از سازمان ملی اســتاندارد ایران برای عرضه 
محصوالت شرکت پرداخت و گفت: پروانه های کاربرد 
عالمت اســتاندارد به شــماره های م63822۹۹۹۹ 
برای ریل، 63۴1۴3۴۹2۵ بــرای تیرآهن بال باریک 
شــیب دار، 63۰31۰6۷۷۵ و 63۹۰۹۰۴۰1۵ برای 
تیرآهن بــال نیم پهن موازی معمولی و نیمه ســبک، 
63۰1881۷۴۵ برای میلگرد آجدار، 632۰8118۹۵ 
برای ناودانی و 632۰8۰۵8۹۵ برای نبشی از سازمان 
ملی اســتاندارد ایران برای این محصوالت ذوب آهن 

اصفهان دریافت شده است.

مدیر کیفیت فراگیر ذوب آهــن اصفهان تصریح کرد: 
عالوه بر اســتانداردهای ملی تصویب شــده برای هر 
محصول یا اســتانداردهای بین المللی، دستورالعمل 
های داخلی بازرسی شــمش و محصول نهایی تدوین 
شده و به تصویب مدیریت عالی کارخانه رسیده است. 
بر این اســاس در مراحل مختلف بخش فوالدســازی 
و مهندســی نورد، بازرســان کنتــرل کیفیت مطابق 
استانداردها و وظایف مشــخص شده در دستورالعمل 
های شــغلی و کاری، عملیات بازرسی را به نحو احسن 

و با دقت و حساسیت باال انجام می دهند. 
این مقام مسئول اظهار داشــت: در بخش فوالدسازی 
نحــوه تولیــد در کارگاه های کنورتــور، ریخته گری 
و شــمش مطابق دســتورالعمل، کنترل می شــود و 
کیفیت شمش تولیدی مطابق اســتاندارد ملی ایران 
به شماره 2۰3۰۰ و دســتورالعملهای داخلی به دقت 
بررســی می گردد. نحــوه تولید محصــول نهایی در 
نوردها نیز در طول خط تولید شــامل کوره های پیش 
گرم، خط نورد و قســمت پرداخت و صافکاری مطابق 
دستورالعمل توسط بازرســین کیفیت، کنترل شده و 
کیفیت محصول نهایی مطابق اســتانداردهای داخلی 
یا بین المللی و یا درخواست مشتری کنترل میگردد. 
همچنین مواد ورودی ذوب آهن اصفهان توسط کادر 
مجرب آزمایشــگاه مرکزی ذوب آهن مورد بازرســی 
 قرار می گیرد که ایــن آزمایشــگاه دارای گواهینامه

ISO 17025  نیز می باشد. 

صدری خاطر نشــان کرد: با توجه به کیفیت بســیار 
باالی محصوالت ذوب آهن اصفهــان و در نظر گرفتن 
این نکته که محصوالت میلگرد آجــدار، تیرآهن بال 
نیم پهن، تیرآهن بال شــیب دار، ناودانی و نبشی ذوب 
آهن اصفهان دارای اســتاندارد اجباری می باشند، هر 
ســال دو بار به صورت مداوم توسط بازرسین اداره کل 
استاندارد اســتان اصفهان نمونه برداری شده و مورد 
بررســی دقیق کیفی قرار می گیرنــد و کیفیت آن ها 
مطابق استانداردهای ملی ایران تأیید می گردد بنابراین 
این محصوالت می تواند نقش بسیار عمده ای در طرح 
ساخت مســکن ملی ایفا نمایند. با توجه به زلزله خیز 
بودن کشــور ایران، محصوالت اســتاندارد ذوب آهن 
می تواند موجباب اعتماد سازندگان و آسودگی خاطر 

مصرف کنندگان آن ها را فراهم سازد.
وی افزود: بــا توجه به آغاز طرح نهضت ملی ســاخت 
مســکن، جهت بهبود مقاومت ســازه هایــی که در 
اختیار مصرف کننده نهایی قــرار می گیرد می توان از 
محصوالت مطابق اســتاندارد ذوب آهــن اصفهان به 
ویژه تیرآهن های بال پهن )H( به جای تیرورق جهت 
افزایش مقاومت سازه ها در مقابل بالیای طبیعی و غیر 
مترقبه باالخص زلزله، استفاده کرد. از مزایای استفاده 
از تیرآهن هــای H به جای تیرورق مقاومت فشــاری 
باالتر، عدم استفاده از فرآیند جوشکاری، سبک سازی 
سازه، کاهش هزینه، مقاومت خمشی و برشی باالتر و 

رفتار لرزه ای بهتر می باشد.
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16 مهر؛  )20 نوامبر(روز جهانی كودک
روز جهانی کودک روزی اســت که برای تجلیل از کودکان به رســمیت 
شناخته شده است. این روز در کشورهای مختلف در تاریخ های مختلف 
جشن گرفته می شود.  بیســتم نوامبر از سوی ســازمان ملل متحد روز 
جهانی کودک نامگذاری شده اســت گرچه روز کودکان در بســیاری از 

کشورهای جهان در اول ژوئن جشن گرفته می شود.
بر اساس مصوبه جهانی سازمان ملل، کشورهای مختلف یک روز را به نام 
کودک انتخاب کرده و همه ســاله آن روز را با هدف توجه دادن جامعه به 

مسایل کودک جشن می گیرند. 
17 ربیع االول ؛ میالد پیامبر اكرم )ص(روز اخالق و مهرورزی 

عموم ســیره نویســان معتقدند، تولد پیامبر گرامی )ص( در عام الفیل، 
در سال ۵۷۰ میالدی بوده اســت. زیرا آن حضرت به طور قطع، در سال 
632 میالدی در گذشته است، و ســن مبارک آن حضرت 62 تا 63 بوده 
است. معروف میان محدثان شیعه این اســت که آن حضرت، در هفدهم 
ماه ربیــع االول، روز جمعه، پس از طلوع فجر چشــم به دنیا گشــود، و 
مشهور میان اهل تسنن این است که والدت آن حضرت، در روز دوشنبه 
دوازدهم همان ماه اتفاق افتاده است. همچنین هفدهم ربیع االول، والدت 
پیامبر)ص( و والدت فرزند گرامیش امام صادق)ع( روز اخالق و مهرورزی 
نام دارد مهرورزی از زیباترین آموزه های اخالقی است که نقش سازنده و 
مؤثری را جهت گرایش انسان ها به ســوی حق و عدالت ایفا می کند و در 
بسیاری از موارد ارتباطات را صمیمی تر کرده و آتش کینه ها و اختالفات 

را خاموش می سازد.
12 ربیع االول ؛ آغاز هفته وحدت و همدلی

فاصله دوازدهم ربیع االول و هفدهم ربیع االول به عنوان »هفته وحدت« 
نامیده شــده اســت. در هفته وحدت که بر محور پیامبر وحدت آفرین و 
والدت خجسته او شــکل گرفته است. میثاق ها مســتحکم و پیمان ها، 
اســتوارتر می گردد و خون ها در هم می جوشــد و امت اسالمی سرود 
وحدت، ســر می دهند. در هفته وحدت به برکت میالد حضرت رســول 
اکرم)ص(، چهره جهان دگرگون شــد و شــرک ها و نفاق ها به یکرنگی 

گرایید و خصومت های چندین ساله به »اخوت اسالمی« مبدل گشت .
17 ربیع االول؛  والدت حضرت امام صادق)ع(

حضرت امام جعفر صادق )ع( در روز جمعه، هفدهم ربیع االول سال 83 
ق، پا به جهان گذاشــت و با قدوم مبارکش جهانی را نورافشانی کرد. آن 
بزرگوار دارای القاب زیادی مانند »صابــر«، »فاضل«، »طاهر«، »قائم« و 
»کامل« اســت. اّما معروف ترین لقب آن حضرت، »صادق« است و کنیه 
ایشان، »ابو عبدا...« است. امام صادق)ع( در طول امامت پربرکت خود که 
3۴ سال طول کشید، از هرگونه کوشش برای ابالغ پیام الهی و هدایت و 

تهذیب مردم فروگذاری نکرد.
17 مهرماه؛  روز جهانی پست

1۷ مهرماه  به نام روز جهانی پســت نام گذاری شده است. از سال 18۷۴ 
درســت در روز نهم ماه اکتبر با پیشــنهاد کشــور آلمان دورهمی برای 
توافقات پستی و هماهنگی با حضور چند کشــور ایجاد شد، بعد از چهار 
سال و با پیوستن اغلب کشورهای جهان به این اتحادیه نام آن را اتحادیه 
جهانی پست گذاشتند . در سال 1۹6۹ این اتحادیه تکمیل شد و تصمیم 

بر آن شد که هر ساله روز نهم اکتبر را روز جهانی پست بنامند . 
20 مهرماه؛  روز بزرگداشت حافظ 

2۰ مهرماه در تقویم به نام بزرگمرد شعر و ادب پارسی، خواجه شمس 
الدین محمد حافظ شــیرازی رقم خورده و هر ســال در این روز برنامه 
های مختلفی در آرامگاه وی و شــهر شــیراز برگزار می شــود. خواجه 
شمس الدین محمد شیرازی شــاعر و حافظ قرآن، متخلص به حافظ و 
معروف به لسان الغیب از بزرگترین شــاعران غزل سرای ایران و جهان 

به شمار می رود. 
22 مهرماه؛ روز جهانی استاندارد

اســتاندارد و اســتاندارد کردن، از پایه های علم و فن آوری است که در 
پیشــرفت صنعت و اقتصاد نقشی به ســزا دارد. اندیشه تشکیل سازمان 
بین المللی استاندارد در چهاردهم اکتبر سال 1۹۴۷ در نشست رؤسای 
مؤسسه های استاندارد بیست و پنج کشور در لندن شکل گرفت. مقر این 
سازمان در ژنو می باشد. از سال 1۹۷۰، چهاردهم اکتبر برابر با 22 مهر به 

نام روز جهانی استاندارد تعیین و نامگذاری شد.

 اقداماتی که برای نجات شــخص برق گرفته می توان انجام داد عبارت 
اســت از؛ قطع مدار برق، رها کردن شــخص برق گرفتــه از مدار، تنفس 

مصنوعی و رساندن به پزشک
 مرگ در اثر برق گرفتگی معموالً نتیجه مســتقیم بــه هم ریختن کار 

منظم قلب و متوقف شدن دستگاه تنفس است.
یک تماس جزیی با سیم یا وسایل برقی انسان را به سرعت نابود می کند 
و چنانچه مســیر برق گرفتگی از ســمت چپ بدن یا از سمت سر باشد 

خطرناک تر است.
مســئله مهم در برق گرفتگی تنفس مصنوعی می باشد که باید در کمتر 
از 3 دقیقه پس از برق گرفتگی با انجــام این کار جریان تنفس را به حالت 

عادی بازگردانیم.
مصدوم را به پشت بخوابانید و بلوز کار یا کت خود را تا کنید و با قرار دادن 
آن زیر شاته، به طوری که سر به عقب کشیده شود، پهلوی سر مصدوم قرار 

گیرید و تنفس مصنوعی و ماساژ قلبی انجام دهید.
 ایمنی در افزایش بهره وری

اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای عالوه بر اثرات غیر مستقیم بر بهره وری 
و بازده اقتصادی واحدهای صنعتی، به طور مســتقیم بر این موارد تأثیر 

دارد.
به طور کلی خســارات مالی یا جانی، عواقب و پیامدهــای منفی تمامی 

حوادث صنعتی را تشکیل می دهند.
بنابراین وقوع حوادث یا سبب آسیب دیدن دســتگاه ها و تجهیزات مواد 
خام، مصوالت یا محیط کار می شود و یا صدمات غیر قابل جبران جسمی 

و جانی را به همراه خواهد داشت.
 مزایای توجه به رعایت اصول ایمنی و بهداشــت حرفه ای به شرح زیر 

است:
- برای کارگــر؛ افزایش روحیه، کاهش فشــار کار، کاهــش جراحات و 
صدمات، کاهش حوادث، افزایش راحتی، افزایش حفظ رفاه و ســالمتی 

و افزایش سطح بهداشت کار
- برای کارفرما؛ کاهش حوادث، افزایش کیفیت محصول، افزایش کارایی 
کارکنان، کاهش خطاها، کاهش مخارج درمانی کارگران، استفاده بهتر از 

نیروی انسانی و کاهش مخارج تولید.

مناسبت های هفته

حدیث هفته
 امام علی )ع(:    

بر شما باد به ارتباط و بخشش به یکدیگر و دوري گزیدن از جدایي و پشت 
کردن به یکدیگر. 

R e p o r t
گزارش

الزامات ایمنی كار با برق

ایمنی

بیش از ۵ هزار معدن غیرفعال کشــور از شنبه 16 مهر 
به مزایده گذاشته می شود تا ضمن کاهش تصدی گری 
دولت، زمینه افزایش تولید و اشتغالزایی را هم فراهم کند.

معاون برنامه ریزی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 
گفت: براساس ابالغ پروژه های اقتصاد مقاومتی و پروژه 
تحول کسب و کار در صنایع معدنی، طرحی به نام احیای 
معادن کوچک و متوسط کلید خورد. استفاده از پتانسیل 
معادن کوچک ، افزایــش تولید و تامیــن نیاز صنایع 
باالدستی و پایین دستی مرتبط با حجم معدن از جمله 

اهداف این طرح بود.
محمدرضا کریمی افزود: طبق تحلیــل صورت گرفته 

از معــادن غیرفعــال، 
متعــددی  عوامــل 
کمبــود  جملــه  از 
تجهیزات  نقدینگــی، 
نیروی  معدنــی،  مواد 
فروش،  بازار  انســانی، 
زیرســاخت و مباحث 
فنی از جمله مشکالت 
تولیدکنندگان است. در سال جاری، 2۷ درصد معادن 
ناشی از کمبود نقدینگی، 2۷ تا 28 درصد ناشی از کمبود 
تجهیزات معدنــی و 16 درصد به دلیل مشــکل بازار، 

غیرفعال شدند . 
وی با اشاره به این که در سال 1۴۰۰ حدود ۴۵۰ معدن با 
ایجاد پتانسیل3۵۰۰ نفر اشتغال احیا شد افزود: در حال 
حاضر حدود 12 هزار معدن در داخل کشور داریم، از بین 
آن ها بیش از 6 هزار و ۵۰۰ معدن فعال است و مابقی تا 

حدودی غیرفعال هستند .
معاون برنامه ریزی شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی 
ایران اظهار داشت: بعضی از این معادن در اختیار وزارت 

صمت اســت که آن ها را به عنوان معــادن مزایده ای یا 
محدوده های معدنی مزایده ای می شناســیم. با آسیب 
شناســی هایی که در این معادن غیر فعال انجام شده، 
برای فعال شدن آنها اقدام کرده ایم ، به عنوان مثال برای 
کمبود نقدینگی شان، به صندوق بیمه سرمایه گذاری 

معرفی شده اند.
سرپرســت دفتر بهره برداری معادن وزارت صمت نیز 
گفت: موضوع احیا و فعال سازی معادن کشور از جمله 
دستورات رئیس جمهور و برنامه های وزیر صمت است که 

به جد در حال پیگیری هستند .
مهدی حمیدی اظهار داشــت: معادن غیر فعال را به دو 
بخش تقسیم می کنیم . یکسری محدوده و معادنی که 
پروانه بهره برداری و یا مجوز به نام فرد دارند و یکسری هم 
در اختیار وزارت صمت است. در مورد معادنی که پروانه 
بهره برداری و مجوز ها به نام فرد است، برنامه احیا و فعال 
سازی شان را دنبال می کنیم و محدوده و معادنی که در 

اختیار وزارت صمت هستند نیز برنامه مشخصی دارند.
وی ادامه داد: تعداد ۵ هزار و 3۴۹ فقره محدوده اکتشافی 
دارای گواهی کشــف و پروانه  بهره برداری، از تاریخ 16 

مهرماه 1۴۰1 به صــورت مزایده در 32 اســتان که به 
۴ بخش تقسیم بندی شدند تا تاریخ 26 آذرماه 1۴۰1 

واگذار می شود. 
سرپرســت دفتر بهره برداری معــادن وزارت صمت 
گفت: انتظار داریم این محدوده و معادنی که در اختیار 
وزارت صمت قرار دارد از روز شنبه در سامانه کاداستر 
با تغییر رنگ مشخص شوند و از طریق سایت اداره کل 
صمت اســتان ها تمام اطالعات مورد نیاز برای عموم 
مردم مشــخص شــود؛ متقاضیان می توانند از طریق 
ســامانه تدارکات الکترونیکی دولــت در مزایده این 
۵ هزار معدن شــرکت کنند. وی افزود: برنامه وزارت 
صمت این است که همه محدوده و معدن را با برگزاری 
مزایده عمومــی واگذار کنــد. در واقــع این حرکت 
جدیدی است که کل محدوده و معادنی که در اختیار 
وزارت صمت هست آزاد می شــود و در اختیار عموم 
قرار می گیرد. این هم به صورت شــفاف منتشر شد و 
در ســامانه همه می توانند ببینند. قطعا به مرور زمان 
سازمان صمت همه استان ها مکلف هستند و این کار 

را انجام خواهند داد. 

نمایندگان مجلس شــورای اســالمی ســه 
شــنبه 12 مهرماه با حضور رئیس جمهور به 
بررســی صالحیت محمدهــادی زاهدی وفا 
پرداختند و به برنامــه وی برای تصدی وزارت 
 تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، رای اعتماد

ندادند. 
سید ابراهیم رئیســی در صحن علنی مجلس 
شــورای اســالمی با اشــاره به حوادث اخیر 
گفت: حضور میلیونی مردم در خیابان و اعالم 

 موضع و حضور آنان در صحنه دشــمن را ناکام 
گذاشت.

رئیس جمهــور اضافــه کــرد: البتــه ما به 
صــورت عادالنــه و عزتمندانــه بــرای رفع 
تحریم ها هم تــالش می کنیم امــا همزمان 
بــرای خنثــی کــردن تحریــم هــم تالش 
می شــود. امروز دشمن رســما می گوید که 
فشــارهای حداکثــری مفتضحانه شکســت 
 خــورده و تحریم ها بــر ملت ایران کارســاز

نبوده است.
پس از ســخنان رییس جمهــور، نمایندگان 
مخالف و موافــق به بیان نظرات خــود درباره 
زاهــدی وفــا پرداختنــد و در پایــان رای 
کتبی خود را نســبت برنامه هــای وی اعالم 
کردند کــه نتیجــه آن عدم اعتمــاد اکثریت 
نمایندگان بــه برنامه هــای زاهدوفــا برای 
 تصدی وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی

 بود.

در جلسه شورای معاونین شرکت که 12 مهر در محل 
دفتر مدیرعامل تشکیل شد مهندس رخصتی با توجه 
به اغتشاش ها در بخش هایی از کشور، الزمه توسعه و 
تعالی همه جانبه کشور را اتحاد، همبستگی، بصیرت و 
هوشیاری همه هموطنان دانست و گفت: آرامش حاکم 
بر ذوب آهن اصفهان نتیجه هوشمندی همه همکاران 
و عملکرد مطلوب مدیریت حراســت شرکت است که 
موجب تداوم تولید در محیط کارخانه در شــرایط آرام 

و امن شد.
وی از همه همکاران تشکر و از کارکنان حراست شرکت 

خصوصا مدیر حراست به صورت ویژه قدردانی کرد.

مدیرعامل شرکت اهمیت توسعه را مانند جاری نمودن 
خون تازه در رگ های ســازمان عنوان و بر تسریع در 
بازسازی باطری کک سازی شماره 2 و احداث کارگاه 

تولید چدن گرانوله و خط جدید کالف تاکید نمود.
مهندس رخصتــی در خصوص وضعیــت اقتصادی 
شــرکت بر لزوم تمرکز بر تولید اقتصــادی و مدیریت 
هزینه ها برای عبور از شــرایط فعلی با بررسی فرآیند 
های موثر بر هزینه های تولید که قابلیت بازنگری دارند، 
تاکید و عنوان کرد: در کاهش و مدیریت هزینه ها، کم 
کردن حقوق، پاداش و مزایای کارکنان، قطعاً مد نظر  

نیست.

از سایر موارد مطرح شده در شورای معاونین می توان به 
تاکید بر اطالع رسانی موفقیت های شرکت، راه اندازی 
واحــد PCI، پیگیری جهت اصالح نــرخ گاز مصرفی 

کارخانه، رفع مشکل حقوق گمرکی مواد اولیه شرکت 
و پیگیری امور معادن شرکت در راستای کاهش هزینه 

های تامین مواد اولیه اشاره کرد.

با برنامه ریزی و اجرای تالشگران ذوب آهن اصفهان، فاز 
اول پروژه تعویض بالک های کارگاه ریخته گری مداوم 

بخش فوالدسازی شرکت به پایان رسید.
سیاوش خواجوی مدیر بخش فوالدســازی ذوب آهن 
اصفهان با اعالم این خبر، گفت: در حدود سی سال پیش 
با تغییر در ظرفیت کنورتورها و احداث ایســتگاه های 
جدید ریخته گری در بخش فوالدسازی، ظرفیت تولید 
کارخانه افزایش پیدا کرد و این موضوع شکستگی هایی 

را بر روی بالک ها ایجاد نمود. 
وی افزود: از حدود 2۵ سال پیش به تدریج تعمیراتی بر 
روی بالک ها و اسکلت فلزی کارگاه شروع شد و تاکنون 
همواره یک گروه اجرایــی از کارگاه ۵1 به همراه نفرات 
مکانیک باالبرهای بخش فوالدســازی در حال بازدید و 

تعمیر این بالک ها هستند.
مدیر بخش فوالدسازی ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: 
به دلیل حجم ایرادات مشاهده شده و تعمیرات زیاد بالک 
ها شرکت مت پروم روسیه، سه مجموعه نقشه و مدارک 
فنی تحویل کارخانه نمود. دسته اول نقشه های مربوط 
به تقویت اسکلت فلزی کارگاه ریخته گری بود که از سال 
۹۰ تا ۹2 به طور کامل اجرا گردید. دسته دوم نقشه های 
تقویت سر ستون های کارگاه بود که سال های ۹3 و ۹۴ 
اجرا گردید و دسته ســوم مربوط به تعویض کلیه بالک 
هــای کارگاه ریخته گری بود. پس از ســاخت بالک ها 
توسط معاونت توسعه به دلیل   تداخل عملیات تعویض 

بالک ها با روند تولید، اجرای این پروژه بر عهده معاونت 
بهره برداری گذاشته شد.

خواجوی اظهار داشــت: از زمان اتخــاذ این تصمیم با 
همکاری مدیریت های فوالدســازی و مهندســی نت، 
مطالعات و بررسی های الزم جهت انجام عملیات تعویض 
بالک ها آغاز شــد و عملیات اجرایی پروژه در ۹ مرحله 

برنامه ریزی شد. 
مدیر بخش فوالدسازی ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: 
از پنجم شهریور ماه، عملیات تعویض بالک ها بر اساس 
برنامه زمان بندی مصوب 26 روزه و دستور العمل اجرایی 
مصوب آن، آغاز و پس از اتمام عملیات تعویض بالک ها 
قطعات کمکی دمونتاژ و شرایط کاری این ناحیه از کارگاه 

به حالت اولیه بازگردانده شد.  
علی بزاز معاون تجهیزات مکانیک بخش فوالدســازی 
شرکت نیز گفت: در سال ۷۹ به علت شکستگی یکی از 
بالک ها، تیمی از شرکت گیپرومز فراخوان شد و بر اساس 
بازدید و طرح آن بازسازی، تعمیر و تقویت سه عدد بالک 

به صورت اضطراری انجام شد. 
وی افزود: طی یک قرارداد بازرسی و کنترل تمامی بالک 
ها توســط کارشناسان سازه شــرکت گیپرومز انجام و 
گزارش تفصیلی عیوب و راهکارهای تعمیر و تقویت آن 
ها ارائه شد و ضمن آن ضرورت تعویض تمامی بالک ها 
به دلیل تعدد مشکالت و افزایش تناژ و تعداد جرثقیل ها 

توسط آن شرکت اعالم شد. 

معاون تجهیزات مکانیک فوالدسازی شرکت ادامه داد: 
در ســال 13۹۰ قرارداد اصالح ســازه فلزی بالک های 
کارگاه ریخته گری شــامل طراحی، ساخت، نصب و راه 
اندازی بالک به صورت EPC توسط کنسرسیوم شرکت 
مت پروم روسیه، مرات پوالد و آزمونه فوالد منعقد شد 
و پس از انجام طراحی توســط شرکت مت پروم ساخت 

بالک ها در شرکت مرات آغاز شد.
این تالشــگر ذوب آهنی از تعویض بالــک های ناحیه 
یک سمت شــمال کارگاه ریخته گری توسط مدیریت 
مهندسی نت و شرکت توسعه لنجان خبر داد و گفت: با 
تعویض بالک ها، کاهش توقفات، حذف تعمیرات بالک 
ها، امکان مونتاژ جرثقیل 2۰۰ تنی جدید و اجرای پروژه 

های توسعه و افزایش تولید فراهم می شود. 
هومن رهنمــا مهندس ارشــد ســاخت و تعمیرات 

مکانیک نیز گفت: پاتیل های فوالد که قباًل توســط 
جرثقیل ها منتقل می شــدند 12۵ تن وزن داشتند 
که همزمان با افزایــش تولید وزن آنها بــه 18۰ تن 
ارتقاء یافت. وی افزود: این بارگذاری ها، آســیب های 
متعددی را به بالک ها وارد ساخت و از سوی دیگر یک 
جرثقیل 2۰۰ تنی نیز خریداری شد که با، بالک های 

فعلی همخوان نبود.
مهندس ارشد ساخت و تعمیرات مکانیک خاطر نشان 
کــرد: در کل تعداد ۹۴ بالک تعویــض و بخش دوم این 
پروژه نیز به فاصله دو ماه از تعویض قسمت اول، آغاز می 

شود. 
رضا پریشانی مهندس ارشد مکانیک تعمیرات باالبرها 
نیز گفت: در بخش اول تعداد یک بالک 2۴ متری و شش 

بالک 12 متری با تناژ کلی حدود ۹۰ تن تعویض شدند. 

مهندس رخصتی:

همبستگی و بصیرت، الزمه توسعه همه جانبه كشور است

5 هزار و 34۹ معدن از 16 مهر به مزایده گذاشته می شود

محمدهادی زاهدی وفا رای اعتماد نگرفت

موضوع احیا و فعال 
سازی معادن كشور 
از جمله دستورات 

رئیس جمهور و 
برنامه های وزیر 

صمت است كه به 
جد در حال پیگیری 

هستند

میزان درآمد از 
فروش محصوالت 

"ذوب" در بازار خارج 
از كشور برابر با یک 
هزار و 23۹ میلیارد 

تومان بود

تالش های هم افزا، كوره های "ذوب"  داغ تر از همیشه
مجموعه ذوب آهن اصفهان در شهریور ماه توانستند با 
تالش های هدف مند وهم افــزا، رکورد درآمد زایی را به 

ثبت برسانند. 
این شــرکت در شــهریورماه ســال جاری بــه رکورد 
درآمدزایی به باالترین میزان درآمد طی 6 ماه گذشــته 

رسید و تابستان را با عملکردی مثبت به پایان رساند.
 ذوب آهن اصفهان در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به 
شهریورماه ســال جاری از فروش محصوالت تولیدی 
۴ هزار و ۹33 میلیارد تومان درآمد کســب کرد. ذوب 
در 6 ماه ابتدایی سال مالی منتهی به اسفندماه 1۴۰1 
به درآمد تجمیعی 22 هزار میلیارد تومانی دست پیدا 

کرد.
این شرکت فوالدی در شهریورماه میزان درآمدی که در 
سامانه کدال به اطالع سهامداران خود رساند، حاصل از 
فروش محصوالت در بازار داخل و خارج از کشور بود، در 
این دوره 3 هزار و 6۹3 میلیارد تومان درآمدزایی در بازار 

داخل کشور داشــت که دربرگیرنده ۷۵ درصد از درآمد 
ماهانه این شرکت بود.

میزان درآمد از فروش محصوالت "ذوب" در بازار خارج از 
کشور برابر با یک هزار و 23۹ میلیارد تومان بود که مابقی 

درآمد های این شرکت را تشکیل می دهد.
"ذوب" از فــروش محصــوالت تولیدی خــود درآمد 
عملیاتی که به دست آورد نسبت به ماه گذشته افزایش 
۴۹ درصدی را تجربه کرد و در مقایســه با شهریورماه 
سال گذشــته نیز 6۷ درصد افزایش را به دنبال داشت، 
درآمد تجمیعــی که "ذوب" در نیمه نخســت ســال 
جاری شناســایی کرد افزایش 3۵ درصدی را نســبت 
به سال گذشــته به همراه داشــت. بنا بر این گزارش، 
شــرکت ذوب آهن اصفهان میزان درآمدی که از فروش 
محصوالت در بازار خارج از کشور به دست آورد حاصل 
فروش »تیرآهن، کالف، میلگرد، شمش کاالیی و...« بود 
و میزان درآمد به دست آمده از فروش این محصوالت برابر 

با یک هزار و 23۹ میلیارد تومان بود.
بیشترین میزان درآمدی که توسط این شرکت فوالدی 
در شهریورماه به ثبت رسید مربوط به »تیرآهن« با یک 
هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان بود و در بازار صادراتی نیز 832 
میلیارد تومان درآمدزایی داشت تا این عنوان را در 2 بازار 

به خود اختصاص دهد.
میزان درآمدی که از فروش تیرآهن در شــهریورماه به 
دست آمد دربرگیرنده  ۴۷ درصد از درآمد ماهانه طی این 
دوره است، از ابتدای سال مالی تاکنون نیز مجموع درآمد 
تجمیعی حاصل از فروش این محصول برابر با 11 هزار 

میلیارد تومان بود.
نرخ فروش »تیرآهن« در بازار داخل کشور نزدیک به 16 
میلیون و 2۵8 هزار تومان معامله شــد که نسبت به ماه 
گذشته بدون تغییر باقی ماند، در بازار صادراتی نیز این 
محصول با نرخ نزدیک به 21 میلیون تومان در ازای هر 

تن به فروش رسید.

عالوه بــر تیرآهن کــه عنــوان درآمدزاترین محصول 
ذوب آهن را به خود اختصاص داد، محصوالت جانبی و 
میلگرد در جایگاه بعدی قرارگرفتند، مجموع مبالغ به 
دست آمد از فروش این محصوالت در بازار های داخلی 
و صادراتی به ترتیب برابر بــا 6۵۹ میلیارد تومان و 6۹8 

میلیارد تومان به ثبت رسید.

Rگزارش e p o r t

ما به صورت عادالنه و 
عزتمندانه برای رفع 
تحریم ها هم تالش 

می كنیم

آرامش حاكم بر ذوب 
آهن اصفهان نتیجه 

هوشمندی همه 
همکاران و عملکرد 
مطلوب مدیریت 
حراست شركت 

است

 طی یک قرارداد 
بازرسی و كنترل 
تمامی بالک ها 

توسط كارشناسان 
سازه شركت 

گیپرومز انجام و 
گزارش تفصیلی 

عیوب و راهکارهای 
تعمیر و تقویت آن ها 

ارائه شد

پایان فاز اول پروژه تعویض بالک های كارگاه ریخته گری فوالدسازی

در  مدیریت هزینه های شركت ،  كاهش حقوق و مزایای كاركنان  قطعًا مد نظر  نیست



تشکر و سپاس

از كلیه همکاران و دوستان گرامي كه در مصیبت وارده به 
اینجانبان ضمن ابراز همدردي، تسلي خاطر بازماندگان را فراهم 

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

روح ا... صالحی، رسول بن ماریان، علی اشراقی، 
حمید بابایی، مهدی بلوطی، شکرا... قاسمی، 

غالمرضا صالحی 

تسلیت

همکاران گرامی آقایان:
سید سعید موسوی، سید سجاد موسوی، حسن خاشعی، 

ایوب حیدری، علی اشراقی

با تأسف، 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 شركت

شركت تعاونی مسکن 
كاركنان ذوب آهن اصفهان 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق 
العاده نوبت دوم

جلســه مجمع عمومی عادی به طــور فوق العاده 
نوبــت اول شــركت تعاونــی مســكن كاركنان 
ذوب آهــن اصفهــان رأس ســاعت 13:00 روز 
چهارشــنبه مورخه 1401/07/20 در محل تاالر 
آهن شــركت ذوب آهــن اصفهان بــه آدرس 
انتهای اتوبــان ذوب آهن كارخانــه ذوب آهن 

اصفهان تشكیل می گردد.
از كلیــه اعضــاء دعوت می شــود با در دســت 
داشــتن كارت و یــا دفترچــه عضویــت رأس 
ســاعت مقــرر در محل مذكــور حضــور به هم 
رســانیده و یــا وكیل/نماینــده خــود را كتبَا 

معرفی نمایند. 
ضمنــا بــه موجــب مــاده 19 آییــن نامــه نحوه 
تشــكیل مجامع عمومی، تعداد آراء وكالتی هر 
عضو حداكثر 3 رأی و هر شــخص غیرعضو تنها 
یک رأی خواهد بــود و اعضــای متقاضی اعطای 
نمایندگی، می بایســت به همراه نماینده خود 
حداكثر تــا  پایــان وقــت اداری روز یكشــنبه 
مورخــه  1401/07/17 در محل شــركت تعاونی 
)شــهرک امیریه - خیابان اول- فرعی ششــم 
پالک 4( حضــور یابند تا پس از احــراز هویت و 
تایید وكالــت، برگه ورود به مجمــع را دریافت 

نمایند .
دستور جلسه  مجمع عمومی عادی به طور فوق 

العاده :
1- گزارش هیات مدیره و بازرس و حســابرس 
شــركت در خصوص عملكــرد ســال منتهی به 

اسفند 1398- 1399 - 1400
2- تصویب صــورت های مالی ســالهای 98 الی 

1400
3- تصویب آیین نامه پــاداش هیأت مدیره و 

مدیران شركت
4- عضویت شــركت در اتاق تعــاون و اتحادیه 

شركت های تعاونی مسكن استان
5- تعیین روزنامــه كثیراالنتشــار جهت درج 

آگهی شركت
6- انتخــاب اعضاء اصلــی و علی البــدل هیأت 

مدیره و بازرسان
7- تعیین خط مشی آینده شركت تعاونی

هیأت مدیره شركت تعاونی مسكن كاركنان 
ذوب آهن اصفهان

آگهی

16 مهر ماه  1401 
 12 ربیع االول 1444
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V a r i o u s
گوناگون

TPM
نتایج اجراي 5s  در راستاي حفظ 

دارایي هاي فیزیکي 

بلندقامتان آهنین گام نخست را با 
اقتدار برداشتند

سرانجام  طلسم تساوی 
را شکستیم

آسمانی

آسمانی

آموزش

خبر

 اگر مراحل اجراي 5s  به خوبي انجام شده باشد بایستي محل کار آراسته و 
بدون هیچگونه موارد ایراد ایمني داشته باشیم و مزایاي انجام این فعالیت ها 

را به خوبي مشاهده مي کنیم.

5S مزایای پیاده سازی اجراي
زمینه ســازی برقراری انضباط سازمانی، زیباســازی محیط کار،  بهداشتی 
شــدن محیط کار و رفع آلودگی های آن، ایمن شــدن محیط کار و کاهش 
حوادث و بیماری های کاری، دسترســی آســان تر و راحت تر به اســناد، 
قطعات، ابزار و ســایر لوازم مورد نیاز و جلوگیری از گم شدن آن ها، افزایش 
روحیه کارکنــان، کاهش خرابی ماشــین آالت، تثبیت و بهبــود کیفیت، 
افزایش راندمان و کارایی، کاهش وابســتگی امور به اشخاص و امکان ایجاد 
گردش شــغلی در ســازمان، کاهش ضایعات ناشی از نابســامانی و در هم 
ریختگی، جلوگیری از ضایع شدن مواد فاسد شدنی، افزایش طول عمر ابزار 
و ماشین آالت، نهادینه شدن فرهنگ بهره وری، جلب نظر مشتریان، زمینه 

سازی فرهنگ خود انضباطی و افزایش جذابیت محیط کار.
نت خودگردان 

در ادامه به ســراغ اجراي رکن بعدي سیســتم نگهداري و تعمیرات بهره ور 
جامع )TPM( یعني نت خود گردان مي رویم و امیدواریم که بتوانیم با ارائه 
مطالب ارزنده راه گشاي رسیدن به هدف ضایعات صفر، توقف صفر و حوادث 

صفر در کارگاه هاي تولیدي شرکت باشیم.
نت خودگردان شاخه ای از نظام TPM است و به فعالیت هایی می پردازد که 
بایسـتی توسـط کارکنان تولیـــدي در راستای نگهداری از تجهیزات انجام 
شود و دارای هفت گام اجرایی می باشـد. ایـــن مجموعه فعالیت ها با تکیه 
برنیروی انسانی و رشد و ارتقـــاء فرهنـگ و مهارت هـــای آنـ ها سـعی در 
کـاهش و حـذف ضـــایعاتی همچون عیوب کیفی، خرابی های اضطراری 
و حوادث صنعتي را دارد. در شماره بعدی با تشریح اهداف و گام های نـــت 
خودگردان به تجــارب و نتایج حاصل از اجرا به طور مختصر اشــاره خواهد 

شد .

تیم بسکتبال باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان در نخستین دیدار 
خود در دومین هفته از رقابتهای لیگ برتر بسکتیال کشور میزبان توفارقان 
آذرشهر بود، این مسابقه که ساعت 16 امروز دوشنبه 11مهرماه  در ورزشگاه 
آرارات اصفهان برگزار گردید در نهایت با نتیجه8۰ـ  63 به ســود ذوب آهن 
به پایان رسید تا شاگردان کوهیان نخستین مســابقه خود در لیگ برتر را با 

اقتدار آغاز نمایند.

بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن گفت: با برخی اشــتباهات سهوی و ناداوری ها 
6 هفته به برد دست نیافتیم، اما باالخره طلسم تساوی را در خانه شکستیم. 

آرمان قاسمی، پس از کسب نخســتین پیروزی ذوبی ها در لیگ 1۴۰1 برابر 
پیکان با نتیجه 1 بر صفر در ورزشگاه فوالدشــهر، اظهار کرد: در 6 هفته ای 
که گذشــت در ۴ بازی مســتحق برد بودیم و با اشــتباهات سهوی و برخی 
ناداوری ها نتوانستیم به حق مان برســیم، اما خدا راشکر بعد از 6 تساوی و 6 

امتیاز به پیروزی رسیدیم و طلسم را شکستیم.
وی با اشــاره به بدون حضور هوادار بودن این بازی خانگی ذوب آهن، افزود: 
برنامه مان برد بود و به آن رســیدیم، اما بازی خانگی بــدون هوادار مزه اش 

می رود. اما خدا را شکر بردیم و امیدواریم در قائمشهر هم پیروز شویم. 
قاســمی درباره ســابقه حضورش در جمع پیکانی ها، تصریح کرد: 1۵ سال 
در پیکان بازی کردم و به عقیده من این تیم با بازیکنانی که در اختیار دارد، 
ســرمایه فوتبال اســت و جای توجه بیشــتری دارد. مدیریت کارخانه االن 

فوتبالی است و امیدوارم به ورزش اهمیت بدهند.
این بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن یادآور شد: ســال گذشته 3 بازی با پیکان 
داشتیم و 3 باخت کسب شد، زیرا تکنینک پیکان استفاده از اشتباهات تیم 

مقابل است.
قاســمی ادامه داد: این را می دانســتیم و امروز تالش کردیم بعد از گلی که 

زدیم باز هم گل بزنیم، اما از تمام موقعیت ها استفاده نکردیم.
وی اضافه کرد: در این دیــدار پیکان به دنبال حداقل امتیــاز بود، اما از گل 

محافظت کردیم و پیروز شدیم.

دومین دوره لیگ برتر پاورلیفتینگ باشــگاه های 
کشــور با قهرمانی تیم ذوب آهن اصفهان به پایان 

رسید. 
دومین دوره لیگ پاورلیفتینگ باشگاه های کشور، 
جام زنده یاد حبیب ا... عایل که از مردادماه ســال 
جاری آغاز شــده بود، بعد از برگــزاری دور رفت و 
برگشــت، طی 6 و ۷ مهرماه مرحله نهایی خود را با 

حضور 6 تیم سپری کرد.
ورزشــکاران ذوب آهن در وزن هایی به شــرح زیر 

حایز مقام شدند؛
۵۹ کیلوگرم، امیر سالمی با رکورد مجموع ۴۷۷.۵ 
کیلوگرم ) مقام ششــم(، 66 کیلوگرم؛ احمدرضا 
بابااحمــدی با رکــورد مجمــوع 6۷2.۵ کیلوگرم 
)مقام اول(، ۷۴ کیلوگرم؛  پدرام کرم سیما با رکورد 
مجموع 6۷۰ کیلوگرم ) مقــام دوم(، 83 کیلوگرم،  
کیان رحمتــی با رکورد مجمــوع 6۹۵ کیلوگرم ) 

مقــام اول(، ۹3 کیلوگرم؛  
مهدی طهماسبی با رکورد 
مجمــوع ۷۹2.۵ کیلوگرم 
)مقام اول(، 1۰۵ کیلوگرم؛ 
علیرضا رضایی بــا رکورد 
مجمــوع 82۵ کیلوگــرم 
)مقــام اول( و محمدعلی 
محمدی با رکورد مجموع 
81۵ کیلوگرم )مقام دوم(، 
اکبــر  کیلوگــرم؛   +12۰
ســنایی با رکورد مجموع 
۹1۵ کیلوگرم )مقام پنجم(

در پایان ایــن رقابت ها، ذوب آهــن اصفهان با ۵۷ 
امتیاز، دانشگاه آزاد اســالمی فارس با ۴۷ امتیاز و 
نیروی زمینی ارتش با ۴۷ امتیاز به ترتیب مقام های 

قهرمانی تا سومی را به دست آوردند.

گفتنی است؛ مراسم اختتامیه این دوره از مسابقات 
به میزبانی ســالن همایــش ایرانیــان در مجموعه 
ورزشی آزادی و با حضور مســئوالن سازمان لیگ، 
قهرمانان، پیشکســوتان و اصحاب رســانه برگزار 
 شــد و تیم ذوب آهن، جام قهرمانی این مسابقات را 

باالی سر برد.

بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن گفت: برای برد به زمین 
آمدیم و با این پیروزی و باال آمدن در جدول رده بندی، 
می توانیم با آرامش بیشــتری در بازی های بعدی به 

میدان برویم.
سجاد آشوری، زننده تک گل ذوبی ها برابر پیکان، پس 
از  کسب نخستین پیروزی ذوب آهن در لیگ 1۴۰1 
با نتیجه 1 بر صفر در ورزشگاه فوالدشهر، اظهار کرد: 
تمرینات خوبی را ایــن هفته ســپری کردیم و برای 
برد به زمین آمدیم. خوب بــازی کردیم و در نهایت به 

پیروزی رسیدیم.
وی با تاکید بر روند رو به رشــد ذوب آهن، افزود: پیش 
از این 6 تســاوی داشــتیم، امکان و توانایی برد را در 
بازی های قبل هم داشــتیم، اما خداراشکر باالخره در 

این بازی به پیروزی رسیدیم.
آشوری درباره تک گل بازی که 
به ثمر رســاند نیز توضیح داد: با 
تالش ســایر بازیکنان توانستیم 

گل زیبایی را به ثمر برسانیم.
این مهاجم ذوب آهن اضافه کرد: 
مربیان تالش می کردند که فشار 
را از روی بازیکنان کم کنند. قطعا 
با این برد و ارتقــا رتبه با آرامش 
بیشــتری بازی خواهیم کرد و 
امیدوارم این روند ادامه داشــته 

باشد.
آشوری با اشاره به نتیجه بدون باخت ذوبی ها در لیگ 

1۴۰1، تصریح کــرد: تالش مــان را می کنیم که این 
نتیجه و روند خوب را حفظ کنیم.

سرمربی تیم ذوب آهن اصفهان گفت، اگر بعد از شش 
مسابقه که پیروز نشده بودیم، می باختیم شرایط مان 

بحرانی می شد.
مهدی تارتار پس از کســب نخستین پیروزی فصل 
تیمش که در هفته هفتم مقابــل پیکان رقم خورد، 
اظهار داشــت: واقعاً جای هواداران مان امروز خیلی 

خالی بود و دوست داشتیم در کنار آنها این پیروزی را 
جشن بگیریم و خوشحالی کنیم. امیدوارم هواداران 
به خاطر برد ارزشــمندی کــه به دســت آوردیم، 

خوشحال باشند.
ســرمربی تیم فوتبال ذوب آهن ادامــه داد: من به 
بازیکنانم هم گفته بودم که اگر بعد از شش مسابقه 
می باختیم، شرایط مان بحرانی می شد و تأکید کرده 
بودم که باید ببریم. خدا را شــکر که امروز این اتفاق 
افتاد. جالب اســت که در ســال هایی که مربیگری 
کردم چندین بار در شرایط سخت به پیکان خوردم. 
در نفت مسجدسلیمان که بودم، بعد از پنج مساوی 
توانستیم پیکان را در تهران شکست دهیم. زمانی هم 
که در پارس جنوبی بودم بعد از چندین هفته نبردن، 
توانستیم پیکان را ببریم. باید بگویم که در بازی های 

سخت از پیکان خاطره خوبی دارم.

وی خاطر نشــان کرد: در نیمه اول پیــکان دنبال 
اســتفاده از اشــتباهات ما بود و می خواستند که با 
اســتفاده از تاکتیک همیشگی شان که حمالت تند 
و سریع است، به گل برسند. بچه های ما هوشمندانه 
عمل کردند، البته چند اشتباه داشــتیم که خدا را 
شــکر خیلی خوب جمع و جور کردیم. در نیمه دوم 
با توجه به تســاوی هایی که در گذشته داشتیم یک 
مقدار استرس داشتیم و نگران این بودیم که مبادا سه 
امتیاز را از دست بدهیم، هرچند اگر در ضدحمالت 
یک مقدار باهوش تر عمل می کردیم می توانســتیم 
به گل های دیگر هم برســیم. در نیمه دوم طبیعی 
بود که پیکان احساسی عمل کند، ولی موقعیت آن 
چنانی به آن ها نداریم. جا دارد از بازیکنانم که خیلی 
 زحمت کشیدند تشکر کنم و امیدوارم همین روند را 

ادامه دهیم.

بازیکن تیم والیبــال بانوان ذوب آهن گفت: همیشــه 
تیم های با اصالتــی مانند ذوب آهن برای رســیدن به 
عالی ترین سکو و قهرمانی برنامه ریزی می کنند. تاکنون 
شاکله اصلی تیم تا حدودی بسته شده و 2 بازیکن لژیونر 

در پست سرعتی به تیم اضافه شده اند.
صبا ایدلخانی که پس از مدتــی دوری دوباره به جمع 

گاندوها بازگشته درباره شرایط 
تیمــش، اظهار کــرد: در حال 
حاضر شرایط تیم بسیارخوب 
اســت و تمام بازیکنان با توان 
1۰۰ درصدی تمرین می کنند. 
تمرینات توپی و بدنسازی را نیز 

به طور مداوم انجام می دهیم.
وی افــزود: 2 بازیکن لژیونر در 
پســت ســرعتی به تیم اضافه 
شده اند که بسیار کمک کننده 
خواهد بود. اکثــر بازیکنان ذوب آهن امســال جوان و 
باانگیزه هســتند و همگی برای رســیدن به نتیجه ای 

فوق العاده دور هم جمع شده ایم.
بازیکن تیم والیبال بانوان ذوب آهن، اضافه کرد: تا جایی 
که می دانم، شــاکله اصلی تیم تا حدودی بسته شده و 

بازیکنان جوان و اصفهانی نیز به تیم اضافه شده اند که 
عملکرد بســیار خوبی داشتند. احســاس می کنم این 

جوانان بسیار به تیم کمک خواهند کرد.
ایدلخانی در خصوص هدفگذاری ذوب آهن برای فصل 
پیش رو، خاطر نشــان کرد: همیشه تیم های با اصالتی 
مانند ذوب آهن برای رســیدن به عالی ترین ســکو و 
قهرمانی برنامه ریزی می کنند. در راســتا این هدف از 
لحاظ بدنی و روانی تمرینات و تالش هایی برای تیم در 
نظر گرفته شده و امیدوارم بتوانیم با قهرمانی لیگ راهی 

جام باشگاه های آسیا شویم.
وی اضافه کرد: روزهای زوج در دو نوبت تمرینات بدنی 
و توپی و روزهای فرد تمرینات پرفشار توپی و تاکتیکی 
داریم. مســابقات نیز به علت انصراف تیم شیراز تاخیر 
داشته و نخســتین بازی خود را 22 مهر ماه در یزد آغاز 

خواهیم کرد.

در آیینی با حضور بهزاد کرمی معــاون بازار یابی و 
فروش و اصغــر رحیمی مدیر پشــتیبانی فروش و 
برنامه ریزی حمل شرکت از شمس الدین کامیاب 
قهرمــان رده بــاالی 3۴ دومین دوره مســابقات 

آسیایی کاراته سبک شوتوکان IKD تجلیل شد.
کرمی در این آیین، ورزش را موجب سالمتی جسم 

و روح دانست و گفت: 
ورزش کردن موجب 
نشــاط می شــود و 
نشاط در محیط کار 
نیز ارتقاء بهره وری 
را به دنیــال خواهد 

داشت.
پشــتیبانی  مدیــر 
برنامــه  و  فــروش 
شرکت  حمل  ریزی 
نیز گفــت: آمادگی 
جســمانی کارکنان 
باعث می شود که آن ها با شــادابی، وظایف محوله 
را انجام دهند از این رو حمایت از ورزش در حقیقت 

حمایت از نشاط و شادابی در محیط کار است.  
شــمس الدیــن کامیــاب از همکاران شــاغل در 
مدیریت پشــتیبانی فروش و برنامــه ریزی حمل 

شــرکت با بیان این که در سال جاری در سه سطح 
مسابقات استانی، کشور و آســیایی حایز مقام اول 
شده ام به تشریح سوابق ورزشــی خود پرداخت و 
گفت: به عنوان سرپرســت اداره اسناد و رسیدگی 
به شکایات مشــتریان، با تحصیالت فوق لیسانس 
 در رشــته مدیریــت اجرایی مشــغول به خدمت 

هستم.
وی افزود: از سال 136۴ در رشــته کاراته فعالیت 
ورزشــی خود را زیر نظــر مهران بارونی و رشــید 
خدابخش آغاز کردم و هم اکنــون دارای کمربند 
مشــکی دان ۷ و  مربی درجه یک ملی در باشــگاه 
 ورزشــی حجاب فوالدشهر مشــغول به مربیگری 

هستم.
کامیاب تأکیــد کرد: از همان ســال هــا در اکثر 
مسابقات قهرمانی استانی و کشوری شرکت داشتم 
و جزء مدعوین به تیم ملی جمهوری اســالمی  نیز 

بوده ام.

قهرمانی گاندوها در لیگ برتر پاورلیفتینگ كشور

دیگر با آرامش بازی می كنیم

اگر می باختیم شرایط مان بحرانی می شد

با 100 درصد توان برای قهرمانی تمرین می كنیم

تجلیل از قهرمان ذوب آهنی مسابقات آسیایی كاراته 


