
معاون استاندار اصفهان خبر داد:

محاسبه گاز مصرفی ذوب آهن اصفهان
با تعرفه های تفکیکی 

سخن اول
رهبر معظم انقالب)مدظله العالی(:

نسل جوان ما اطالعات زیادی 
از حوادث گذشته ندارد
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مدیرعامل تعاونی تولیدکنندگان ســازه های فوالدی در گفتگو بــا خبرنگار هفته نامه 
آتشکار از طرح مشــترک این تعاونی با ذوب آهن اصفهان برای تحقق طرح ملی مسکن 

خبر داد. 
زارع حقیقی گفت: تعاونی تولیدکنندگان سازه های فوالدی با چشم انداز ایجاد واحدهای 

پایدار و مقاوم برای هر کس در هر جای کشور تاسیس شد و به فعالیت خود ادامه می دهد.

طرح مشترک برای شتاب ساخت و ساز مسکن 
در کشور

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار خانواده های شهدای 
حادثه تروریستی حرم مطهر شاهچراغ )ع( این حادثه تلخ 
را موجب داغدار شــدن دل ها اما ماندنی در تاریخ ایران 
خواندند و با تأکید بر رسوا شــدن دست های پشت پرده 
ایــن خباثت یعنــی آمریکایی های کینه تــوز و به وجود 
آورنده داعش، خاطرنشان کردند: دستگاه های فرهنگی 
و هنری باید این حادثه با عظمت را همچون قضیه عاشورا 
و سایر مسائل تاریخی مورد توجه قرار دهند و به آیندگان 

منتقل کنند.
حضرت آیت ا... خامنه ای ترور زائران را متفاوت از ســایر 
حوادث تروریســتی و موجب رســوایی مضاعف دشمن 
دانســتند و گفتند: عالوه بر عامالن جانــی و خیانتکار، 
پشــتیبانان اصلی و به وجود آورندگان داعش نیز در این 
جنایت شریک هســتند. آن ها آن قدر دروغگو، سیاه دل، 
رسوا و منافق هستند که در حرف، پرچم حقوق بشر را باال 
می برند اما در عمل، گروه های خطرناک تروریستی را به 

وجود می آورند.
ایشان دســتگاه های فرهنگی و رســانه ای را به تولیدات 
هنری در خصوص ایــن حادثه و ســایر قضایای تاریخی 
توصیه کردند و افزودند: ما در مســائل مربوط به حوادث 
و تاریخ انقالب اســالمی و جنایت های دشــمنان از نظر 
کار رســانه ای و تبلیغــی، کوتاهی داریــم به گونه ای که 
نسل جوان ما اطالعات زیادی از حوادث گذشته از جمله 

جنایات منافقین ندارد.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: تبیین این واقعیت ها 
جزء وظایف فعاالن بخش های هنری، تبلیغی و نگارشی 

و همه دستگاه های فرهنگی است.

3 0 0 0 7 3 1 9 4SMS: @atashkar

02

03

)) آگهی فراخوان  (( 
شركت سهامی ذوب آهن اصفهان

سایر موارد :
1 - زمان دریافت اسناد: از تاریخ نشــر 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

مهندس رخصتی در همایش تخصصی انرژی در صنعت فوالد عنوان کرد:
تولید فوالد در ذوب آهن اصفهان با کمترین استفاده از یارانه های انرژی

 اولیــن همایش تخصصــی انــرژی در صنعت 
فوالد )چالش ها و راهکارهــا(، با حضور معاونین 
وزارتخانه هــای نفت، نیــرو و همچنین مدیران 
وزارت صمت و شــرکت  های بــزرگ فوالدی و 
معدنی و تشــکل ها و فعاالن حوزه انرژی، بیست 
و هشــتم آذرماه به همت انجمن تولید کنندگان 

فوالد ایران در محل هتل هما تهران برگزار شد.
مهندس ایــرج رخصتی مدیرعامــل ذوب آهن 
اصفهان در اولین پنل ایــن همایش تحت عنوان 
ابعاد تامین پایدار و سرمایه گذاری صنعت فوالد 
در حوزه انرژی که با حضــور معاونین وزارتخانه 
های نفت و نیرو و همچنین تنی چند از  مدیران 
عامل شــرکت بزرگ فوالدی برگزار شد، به ایراد 
ســخنرانی پرداخت. وی گفت : در زمان تاسیس 
ذوب آهن اصفهان در دهه ۴۰ به عنوان نخستین 
کارخانــه تولید کننده فوالد کشــور که از روش 
کوره بلند اســتفاده می کند با دوراندیشی، کلیه 
زیرساخت های زنجیره تولید شامل کارخانه های 
پشــتیبانی تولید، نیروگاه، کارخانه پخت آهک، 
کارخانه تولید آجــر و جرم نســوز، کارگاه های 
قطعه ســازی و ریخته گری قطعات ســنگین و... 
برای تولید فوالد به  طــور کامل در یک مجموعه 

صنعتی برای آن در نظر گرفته شد.
مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان اضافــه کرد: این 
امکانات همان طور که همگان واقف هستند برای 
ســاخت و بهره برداری از سایر صنایع فوالدی در 

اقصی نقاط کشور نیز به کار گرفته شد. 
این مقام مســئول ادامه داد: حدود 85 درصد از 
قطعات و تجهیزات مورد نیاز ذوب آهن اصفهان 
در کارگاه های مجهز همین کارخانه ساخته می 

شــوند که هم اکنون با تهدید قطعی گاز مواجه 
هســتند. مدیرعامل ذوب آهن اصفهان تصریح 
کرد: در بخش تولیــد برق ذوب آهــن اصفهان 
چهار نیروگاه شامل مرکزی )دهه 5۰ با ظرفیت 
2۴ مگاوات(، حرارتی )دهــه۶۰ با ظرفیت12۰ 
مگاواتی است(، هاربین )دهه 8۰ با ظرفیت 11۰ 
مگاوات( و نیروگاه گازی کــه هم اکنون به دلیل 
کمبود گاز در مدار نیست، را  با دور اندیشی تمام 
برای تامین انرژی مورد نیاز خط تولیدش احداث 

کرد.
این مقام مســئول خاطر نشــان کــرد: در حال 
حاضر ســه نیروگاه حرارتی، مرکــزی و هاربین 
برای مصــرف ذوب آهــن اصفهــان در مجموع 
حدود 15۰ تا 18۰ مگاوات برق در ساعت تولید 
می کننــد، در صورتی که اگر این ســه نیروگاه با 
ظرفیــت کامــل در مدار تولیــد قــرار بگیرند، 
ظرفیت اســمی آن ها بالغ بر 2۴۰ مگاوات برق 
در ســاعت اســت و بنابراین تولید ســاالنه آن 
 ها بیش از 85۰ هــزار مگاوات ســاعت افزایش 

می یابد.
مهندس رخصتی اظهار داشــت: ایــن مجتمع 
عظیم صنعتی به دلیل شــیوه تولیــد کوره بلند 
)روش تولید فــوالد روز در دنیــا( از یارانه انرژی 
برخوردار نیســت، کارخانه ای که توانایی یاری 
رســانی به شــبکه برق سراســری در اوج پیک 
مصرف را دارد، هــم اکنون متاســفانه به دلیل 
افزایش قابل توجه قیمــت گاز و عدم تخصیص 
گاز با نرخ نیروگاهی با بحران انرژی و خطر توقف 

فعالیت نیروگاه ها مواجه شده است.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان ادامه داد: متاسفانه 

عدم وحــدت رویــه در قانون گذاری بین ســه 
وزارتخانه نیرو، نفت و صمــت، تضاد در مصوبات 
را برای ذوب آهن اصفهان در پی داشــته است و 
در این پیچ و خم سیاســتگذاری، به واقع تولید 
برق در ذوب آهن اصفهان صرفه اقتصادی ندارد 
در صورتی که بــا اصالح قیمــت گاز ذوب آهن 
اصفهان بر اساس قانون و نوع محصوالت )مقاطع 
ســاختمانی(، تولید برق برای این شرکت توجیه 

پذیر خواهد بود.
 وی بیان کــرد: 75 درصد گاز مصرف شــده در 
صنعت فوالد کشــور در روش احیا مســتقیم به 
عنوان روش تولیدی که از یارانه انرژی برخوردار 
اســت اســتفاده می شــود و لذا ایــن عامل در 
ســودآوری آن نقش قابل توجهی دارد. در حالی 
که هزینه های تولید فوالد به روش کوره بلند در 
کشــور 9۴ درصد هزینه های جهانی تولید فوالد 
است یعنی ما ۶ درصد از انرژی یارانه ای استفاده 
می کنیم در مقابل هزینه های ســایر روش های 
تولید از جملــه قوس 32 درصــد هزینه جهانی 
اســت یعنی ۶8 درصد از انرژی یارانه اســتفاده 
می کنند که امیدواریم شــاهد جبران این مهم 

درتصمیم گیری ها باشیم.
مهندس رخصتــی گفت: ذوب آهــن اصفهان از 
سالیان گذشــته پیگیر تولید فوالد به روش احیا 
مســتقیم بوده اســت اما به دلیل رعایت الزامات 
پدافند غیرعامل و برخورداری کشــور از هر سه 
روش تولید فوالد، از این رویکرد صرف نظر کرده 
و اگر قرار اســت این کارخانه برای رعایت اصول 
پدافند غیرعامل کشــور زیان ده شــود، صحیح 

نیست.

75 درصد گاز مصرف 
شده در صنعت 

فوالد کشور در روش 
احیا مستقیم به 

عنوان روش تولیدی 
که از یارانه انرژی 
برخوردار است 

استفاده می شود 
و لذا این عامل در 

سودآوری آن نقش 
قابل توجهی دارد

تولید فوالد در ذوب آهن اصفهان با كمترین استفاده از یارانه های انرژی
01
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نشریه داخلی

سالم آتشکار

درخواست های شما  وپاسخ مسئولین :
 آیا امکان پوشــش بیمه تکمیل درمان برای پدران و مادران 

تحت تکفل کارکنان وجود دارد؟    
 مدیریت خدمات مالی و بیمه: براساس ضوابط و مقررات چنانچه پدر و مادر 
پرسنل تحت تکفل قانونی آن ها باشند نسبت به تحت پوشش قراردادن 

بیمه تکمیل درمان اقدام می گردد. 
 شرایط پرداخت کمک هزینه ازدواج برای مشمولین تامین 

اجتماعی به چه صورت می باشد؟ 
مدیریت امور اداری: برای مشــمولین تامین اجتماعی که برای اولین بار 
ازدواج می کنند بارعایت شــرایط، کمک هزینــه ازدواج معادل یک ماه 

متوسط مزد پرداخت می گردد .
آیا جراحــی زیبایی جزء تعهدات بیمه تکمیــل درمان دانا 

می باشد؟
مدیریت خدمات مالی و بیمه: اعمال جراحی به منظور زیبایی به عهده بیمه 
گر نمی باشــد و تنها هزینه جراحی ترمیمی ناشی از سوختگی و حوادث 
ناشی از کار و انحراف بینی شدید با تایید قبل از انجام  به عهده  بیمه تکمیل 

درمان دانا  است.
*** تعدادی از همکاران نیز انجام موارد زیر را خواستار شده اند .

  اطالع رسانی مناســب  از نحوه ارائه خدمات توسط بانک قرض الحسنه 
رسالت

 درخواست تعدادی از همکاران در خصوص تشکیل کمیته صرفه جویی 
در مصرف آب، برق و... مدیریت ها .  

  اطالع رسانی از پیشرفت پروژه مسکن ب9 فوالدشهر 

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

به شرح زیر می باشد:

به گفته مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری صدر تامین 
صنعت فوالد، مولفه قدرت هر کشور است و فوالد کشور 

کارنامه موفقی در مجموعه اقتصادی کشور دارد.

امیرحســین نادری عنوان کرد: صنعت فوالد حمایت 
های باالی مســئولین را می طلبد تا جــای خود را به 
خوبی و درستی در صنعت کشور پیدا کند. خوشبختانه 
با ظرفیت سازی خوبی که در این صنعت شده است تا 
پایان ســال قطعا رکوردهای خوبی را مثل قبل در این 

حوزه خواهیم داشت.
مدیرعامل شــرکت ســرمایه گذاری صــدر تامین در 
خصوص قیمــت کامودیتی هــا بیان کرد: ما شــاهد 
نوسان در حوزه کامودیتی ها هستیم اما در حال حاضر 
ریزش هایی که در دهه های مختلف می دیدیم برای بازار 
متصور نیستیم. شرایط ارز در کشور به گونه ای است که 
شرکت های صادرات محور بیشترین استفاده را دارند و 

شرکت ها در مدار سودآوری خودشان باقی می مانند.
نادری خاطرنشان کرد: افزایش نرخ جهانی کامودیتی 

ها منجر به افزایش ۴ برابری تولید تاصیکو خواهد شد.
وی با اشاره به افزایش نرخ جهانی کامودیتی و تاثیر آن 
بر فعالیت تاصیکو بیان داشت: احتمال افزایش قیمت 
کامودیتی ها وجود دارد و این موضوع بر فعالیت و ارزش 

تاصیکو تاثیر مثبت دارد.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صدر تامین با تاکید 
بر تدوین برنامه های توسعه ای در تاصیکو ادامه داد: بنا 
شده در حوزه کک سازی و زغال سنگ برنامه هایی به 
اجرا درآورده شود که تاثیر مثبتی بر ارزش افزوده زغال 

سنگ ذوب آهن اصفهان ایجاد خواهد کرد.
وی به توسعه اکتشافات در معادن طالی سقز و سیستان 
اشاره کرد و گفت: در این زمینه نیز اکتشافات خوبی را 
در سنوات گذشته شــاهد بوده و کارخانه فرآوری طال 
در سال آینده احداث می شــود؛ همچنین واحد تولید 

شمش طال در ســال آینده به مجموعه تاصیکو اضافه 
خواهد شد.

امیرحســین نادری عنوان کرد: شــرکت صدر تامین 
برای گسترش ارتباط با شــرکت های دانش بنیان یک 
دپارتمان مستقل را طراحی کرده اســت. پیش از این 
کشــور صرفا در حوزه فوالد، آلومینیــوم و مس حرفی 
برای گفتن داشت و امروز عالوه بر آن باید بر سایر فلزاتی 
که در صنایع »های تک« نقش کلیدی دارند، سرمایه 

گذاری شود.
مدیرعامل شرکت ســرمایه گذاری صدر تامین در آخر 
عنوان کرد: مــا در حوزه هایــی کار می کنیم که اقبال 
عمومی به آنهاســت. هم در بازار جهانی و هم عمومی 
فکر می کنم سودآوری خوب و تعدیل مناسبی نسبت 

به بودجه شرکت داشته باشیم.

برنامه هایی برای كک سازی و زغال سنگ در دست اجرا داریم

شرایط ارز در کشور 
به گونه ای است که 

شرکت های صادرات 
محور بیشترین 
استفاده را دارند

ذوب آهن اصفهان انواع فوالد مورد نیاز صنعت ساختمان را تولید می کند

ذوب آهن اصفهان 
تنها تولید کننده 
تیرآهن بال پهن 
موسوم به IPB در 

کشور است

در تقویم رسمی کشور ما روز 2۶ آذر ماه روز ملی حمل 
و نقل نام گرفته است. به این مناسبت با جمال اشراقی 
سرپرست برنامه ریزی نظارت بر حمل مواد و تجهیزات 
مدیریت خرید مواد اولیه و انرژی شرکت  گفتگو نمودیم 

که در پی می آید؛
وی گفت: کنترل و نظارت بر ورود مواد اولیه و تجهیزات 
وارداتی و داخلی از کلیه معادن و بنادر و پرداخت هزینه 
و کرایه مواد حملی بر عهده مدیریت خرید مواد اولیه و 
انرژی شــرکت اســت که در این زمینه با شرکت های 
مختلف حمل و نقل، قراردادهای الزم تنظیم شــده و 
برنامه ریزی های الزم جهت تخصیص واگن و کامیون 

 برای انتقــال مواد اولیه و تجهیزات به شــرکت صورت
می گیرد. 

اشــراقی افزود: 7۰ درصد مواد اولیه خریداری شــده 
از طریق 8 شــرکت ریلی با اختصــاص 3۶5۰ واگن و 
3۰ درصد مابقی مواد اولیه نیــز از طریق جاده و با ۴۰۰ 

دستگاه کامیون، حمل می شود. 
سرپرست برنامه ریزی نظارت بر حمل مواد و تجهیزات 
مدیریت خرید مواد اولیه و انرژی شرکت با بیان این که 
در  سال گذشته بر اساس هدف تولید دو میلیون و هفت 
صد و شصت و هشت هزارتن چدن، 7 میلیون تن مواد 
اولیه شامل سنگ آهن، زغال سنگ و سایر مواد اولیه به 

کارخانه حمل شــد، گفت: 5 میلیون تن به عبارتی 7۰ 
درصد آن از طریق ریل وارد شرکت شد. در سال جاری 
نیز با هدف تولید 3 میلیون تن چدن، حمل 1۰ میلیون 

تن مواد اولیه به شرکت برنامه ریزی شده است. 
اشراقی هزینه های ساالنه حمل مواد اولیه و تجهیزات 
را به ذوب آهــن اصفهان از طریق حمــل ریلی 18۰۰ 
میلیارد تومان و از طریق حمل جاده ای 15۰۰ میلیارد 
تومان عنوان نمود و خاطر نشان ساخت: مدیریت خرید 
مواد اولیه و انرژی شرکت همواره با برنامه ریزی و اقدام 
مناسب در جهت حمل و تحویل مواد اولیه و تجهیزات به 

کارخانه، تولید شرکت را پشتیبانی و تضمین می کند.

تشریح فرایند حمل مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز شرکت

5 میلیون تن به 
عبارتی 70 درصد 

آن از طریق ریل وارد 
شرکت شد

برای ایمنی
 ساختمان ها  از 

محصوالت با کیفیت 
ذوب آهن اصفهان 

بهره می بریم

مرتضی شیرین پرور مدیر تحقیق و توسعه ذوب آهن 
اصفهان گفت: محصوالت ارزش افزا مانند میلگرد های 
آلیــاژی، تبرید ســریع و میکرو آلیــاژی مطابق با به 
روزترین استاندارد ها و شــرایط فنی مورد درخواست 
مشــتریان داخلی و خارجی از جمله محصوالت این 
کارخانه به شــمار می روند که در صنعت ساختمان از 

اهمیت ویژه ای برخوردارند.
مدیر تحقیق و توسعه ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: 
این کارخانه با برگزاری همایش در شهر های گوناگون 
کشور، سبد محصوالت ســاختمانی خود را به جامعه 
هدف و به ویژه ســازمان نظام مهندسی کشور معرفی 
کرده است، اما هنوز هم جای کار بسیاری در این بخش 
وجود دارد تا محصوالت استاندارد این کارخانه بیشتر 

در سازه های مختلف کشور به کار گرفته شوند.
این مقام مســئول از آمادگی ذوب آهن اصفهان برای 
تولید هرگونه فوالد مورد نیاز در صنعت ســاختمان 
ایران خبر داد و اظهار داشــت: در این شرکت طراحی 
فراینــد تولید مقاطــع ســاختمانی گــرم نوردیده 
توســط کارشناســان متخصص و باتجربه با استفاده 

از نرم افزار هــای روز دنیا انجام می گیــرد و هر مقطع 
 با هر خواص مکانیکی مورد نیاز، امــکان تولید آن در 

ذوب آهن اصفهان وجود دارد.
شــیرین پرور خاطر نشــان کرد: ذوب آهن اصفهان 
تنها تولید کننده تیرآهن بال پهن موسوم به IPB در 
کشور است و متناسب با نیاز های صنعت ساختمان در 
گرید های فوالدی  گوناگون قابل عرضه به بازار اســت 
و پیشنهاد می شود طراحان و دست اندرکاران صنعت 
ســازه های فوالدی به منظور کاهش قیمت تمام شده 
 st37 فوالد های با اســتحکام باالتر را جایگزین فوالد

نمایند. 
وی تاکید کرد: برای اســتفاده از فوالد ها با استحکام 
باالتر در ســازه های فوالدی نیاز اســت متخصصان 
این صنعــت عالوه بر فرهنــگ ســازی، بازنگری در 

طراحی های یا الزامات مرتبط نیز داشته باشند.
مدیر تحقیق و توســعه ذوب آهن اصفهــان گفت: از 
جمله دیگــر فوالد های خاص تولیــدی در ذوب آهن 
اصفهان، فوالد ریل اســت که مطابق با استاندارد های 
روز دنیا و بر اســاس شــمش تولیدی همین کارخانه 

مطابـــــق آخریـــــن 
فن آوری های به روز، نورد 
و عرضه شده و هم اکنون 
در مترو و سایر محور های 
مورد  کشــور  مواصالتی 
استفاده قرار می گیرد. در 
حال حاضر بیش از هفت 
صــد و پنجــاه کیلومتر 
خطــوط ریلی کشــور با 
اســتفاده از این ریل ملی 
تولیدی نصــب و درحال 

بهره برداری است.
شــیرین پرور بیان کرد: با توجه این که استاندارد های 
ملی ایران در ارتباط با مشخصات فنی مقاطع فوالدی 
گرم  نوردیده برگرفته از اســتاندارد های اروپایی بوده 
و نیاز هــای طرح لرزه ای کشــور را به صــورت کامل 
پوشش نمی دهد. مدیریت تحقیق و توسعه ذوب آهن 
آمادگی دارد تا بر اســاس تنظیم یک قرارداد با مرکز 
تحقیقات وزارت راه و شهرسازی و همچنین دانشکده 

فنی دانشــگاه تهران، رویکرد های نوین و ایمن را در 
 صنعت ساختمان براســاس نیاز های روز پیاده سازی

نماید.
وی اضافه کرد: ساالنه حدود دو و نیم میلیون تن انواع 
ســبد محصوالت ســاختمانی در ذوب آهن اصفهان 
تولید می شــود که این حجم از تولیــد محصوالت به 
راحتــی می تواند نیاز طــرح نهضت ملی مســکن را 

پوشش دهد.

محصوالت ذوب آهن اصفهــان از جمله ریل ملی بــار دیگر در چالش 
کیفیت، سربلند بیرون آمدند .

تاکنون ذوب آهــن اصفهان بیش از نــود هزار تن ریــل معادل 75۰ 
کیلومتر خط ریل راه آهن به شرکت های ریلی از جمله شرکت ساخت 
و توســعه زیربناهای حمل و نقل کشــور، شــرکت راه آهن جمهوری 
اســالمی ایران، شــرکت مترو تهران، مترو اصفهان و... تحویل نموده و 

مورد بهره برداری قرار گرفته است.
چندی پیش خبری مبنی برشکستن یک مورد ریل این شرکت گزارش 
شد که بررسی های دقیق و تخصصی نشان داد این مشکل ارتباطی به 

کیفیت ریل ملی ذوب آهن نداشته و در فرایند نصب اتفاق افتاده است.
محمدحسین میرباقری عضو هیأت علمی دانشــکده مواد و متالورژی 
دانشــگاه صنعتی امیرکبیر در خصوص کیفیت ریــل ذوب آهن گفت: 
پیش از این با شــرکت رجا در خصوص کل شبکه های ریل این شرکت 
مطالعات متالورژی انجــام داده ایم و از ســالیان دور با صنایع فوالدی 
بزرگ کشور مانند ذوب آهن اصفهان و فوالد مبارکه همکاری داشته ام.

وی افزود: در بررسی متالورژیکی و حتی فیزیکی قطعه کوچکی از ریل 
تولیدی ذوب آهن اصفهان و مشاهده سطح آن با دوربین های پیشرفته 
معلوم شــد که این قطعه از نظر متالورژی و تکنولــوژی تولیدی هیچ 
مشکلی ندارد و شواهد امر نشان می دهد این قطعه بر اثر تنش بیش از 

حد و با ضربه های بسیار سخت از بدنه ریل اصلی جدا شده است.
میر باقری با بیان این که شکســتکی در نقطه اتصال دو ریل در شبکه 
های ریلی امری طبیعی محســوب می شــود، تأکید کرد: عموما این 
شکســتگی ها هیچ گونه ارتباطی به بحث متالــورژی ریل ندارد ضمن 
این که این قطعه کوچک ریلی نیز بر اثر ضربــه و تنش غیر متعارف در 

هنگام نصب، شکسته شده بود. 

اباذر اصغری عضو هیات علمی 
دانشــگاه تهــران در گفتگوی 
اختصاصی با هفته نامه آتشکار 
گفت: بــا توجه به ایــن که از 
گذشــته تاکنون در کشور ما 
مقاطع نورد شــدۀ IPB تولید 
نمی شــود از این  رو مهندسان 
محاسب برای ســاخت ستون 
 های فوالدی به  ناچار از مقاطع 
ساخته  شــده اســتفاده می کنند اما تیرآهن های بال پهن تولیدی در 
ذوب آهن می تواند برخــی از کمبودهای این صنعــت را برطرف نماید 

بنابراین تولید آن ها با تنوع بیشتر توصیه می شود. 
وی افزود: تیرآهن های نورد شــده به صورت محدود در کشــور تولید 
می شــدند و طبیعتاً راهکار دیگری غیر از اســتفاده از مقاطع ساخته 
 شده از ورق وجود نداشت، اما اکنون که مقاطع نورد شده مانند تیرآهن 
بال پهن و سایر ســایزهای تیرآهن در کارخانه ذوب آهن اصفهان تولید 
می شوند، مهندسین محاســب نیز از این رویکرد اســتقبال بیشتری 
خواهند نمود و به اعتقاد بنده این اقدام یکی از نیازهای ضروری صنعت 
ساخت  و ساز به شــمار می رود زیرا تولید مقاطع استاندارد در خدمت 
طراحی مهندسین محاسب قرار می گیرد و ساختمان ها از همان ابتدا، 

استاندارد بنیان نهاده می شوند.

سربلندی ریل ملی ذوب آهن 
اصفهان در چالش کیفیت

محصوالت ذوب آهن اصفهان در 
خدمت تدوین استانداردهای ملی 

ساختمان

اجرای طرح مذکور به 
توزیع مطمئن شبکه 

برق فشار ضعیف 
این مدیریت کمک 

شایانی نمود

نشست تخصصی روش های نوین استفاده از روانکارها در صنعت فوالد

طرح مشترک برای شتاب ساخت و ساز مسکن در کشور

 بهره مندی از روش 
های نوین یادگیری 
فرصت هایی بهتر و 

موثرتری برای توسعه 
 دانش فنی ایجاد 

می شود
در راستای توسعه یادگیری به روش های نوین آموزشی 
نشست تخصصی در قالب بحث گروهی با موضوع "روش 
های نوین و کاربردی در اســتفاده از روانکارها در صنعت 

فوالد "  در تاالر فردوســی مدیریت آموزش و توســعه 
سرمایه های انسانی برگزار گردید.

آرش شفیعی مدیر آموزش و توسعه سرمایه های انسانی 

شرکت، ضمن بیان خبر فوق در گفتگو با خبرنگار ما گفت: 
نشســت تخصصی مذکور با حضور متخصصان یکی از 
شرکت های مطرح کشــور در این حوزه )روانکاران احیا 
سپاهان( و نمایندگان متخصص مدیریت های کوره بلند، 
آگلومراسیون، کک سازی، فوالد سازی، نورد، مهندسی 
کارخانه، نت مکانیک، امورفنی، سفارشــات و مدیریت 

خرید به صورت بحث گروهی برگزار شد .
مدیر آموزش و توسعه ســرمایه های انسانی موضوعات 
مطرح شده در این نشست تخصصی را مشتمل بر انواع 
روش های نگهداری روغن و گریــس در صنعت، روش 
های انتخاب روانکارهای مناســب جهــت مصرف در 
تجهیزات، انواع ســاختار گریس، کاربرد افزودنی ها در 

گریس، سیســتم های پیتاتلی مصرف روغن و گریس، 
فرایند ساخت و تولیدگریس و روغن، ساختار انواع روغن 
ها و کاربــرد آن در صنایع نظیر روغن های نورد ســرد و 
روغن های فلز کاری، انواع روانکارها گردشی و ضد آتش 
و مخافظ ورق در صنعت، روش هــای بهینه در مصرف 
روغن و گریس در صنعت فوالد و روش های نگهداشت 
انواع روغن هــا و گریس ها عنوان نمود و افــزود: با بهره 
 مندی از روش های نویــن یادگیری مانند بحث گروهی
مــوردی یادگیــری  و   )Discussion Group( 
)Case Based Learning( و سایر رویکردهای نوین، 
فرصت هایی بهتر و موثرتری برای توســعه دانش فنی و 
آگاهی کارشناسان و متخصصین شرکت ایجاد خواهد شد.

مدیرعامل تعاونی تولیدکنندگان سازه های فوالدی در 
گفتگو با خبرنگار هفته نامه آتشــکار از طرح مشترک 
این تعاونی با ذوب آهن اصفهان برای تحقق طرح ملی 

مسکن خبر داد. 
زارع حقیقی گفت: تعاونی تولیدکنندگان ســازه های 
فوالدی با چشــم انداز ایجاد واحدهای پایدار و مقاوم 
برای هر کس در هر جای کشــور تاســیس شد و به 

فعالیت خود ادامه می دهد.
مدیرعامل تعاونی تولیدکنندگان ســازه های فوالدی 
با بیــان این که کیفیــت واحدهای احداث شــده در 
ســرلوحه کار ما قرار دارد، افزود: در راســتای برنامه 

های دولت برای جهش مسکن و توسعه ساخت و ساز 
ساختمان های اجتماعی، طراحی جدیدی را مد نظر 
قرار دادیم که سرعت اجرای بســیار باالی دارد ضمن 

این که ایمنی ساختمان ها  نیز تضمین می شود.
وی با اشاره به زلزله خیز بودن کشــور ایران، تصریح 
کرد: برای ایمنی ساختمان ها از محصوالت با کیفیت 

ذوب آهن اصفهان بهره می بریم.
مدیرعامل تعاونی تولیدکنندگان ســازه های فوالدی 
گفت: در این راستا تفاهمنامه هایی بین دو مجموعه 
منعقد شــد، کارگروه  های تخصصی شــکل گرفت و 
شــروع به فعالیت کردند که نتیجه آن به صورت طرح 

مشترک به مسئولین اجرایی کشور ارایه شده است.
زارع حقیقی، سرعت اجرا، تضمین ایمنی و قیمت تمام 
شده پایین را از مولفه های این طرح مشترک برشمرد 
و افزود: با اجرای این طرح مشــترک و با بهره گیری از 
تیرآهن های بال پهن ذوب آهن اصفهان، ســاخت و 
ساز ساختمان ها شــتاب می گیرد و با قیمت مناسب 

و کامال ایمن به متقاضیان واگذار خواهد شد.
مدیرعامل تعاونی تولیدکنندگان ســازه های فوالدی 
ابراز امیــدواری نمــود دولتمردان با حمایــت از این 
طرح باعث شــوند طرح  ملی ساخت مسکن با سرعت 

بیشتری اجرایی شود.

افزایش ضریب اطمینان شبکه برق در بخش آگلومراسیون شرکت
عملیات مربوط به ضریب اطمینان شــبکه برق فشار 
ضعیف در واحد بهره برداری آگلومراسیون انجام شد 

و مورد بهره برداری قرار گرفت.
علی اصغر حســینی مهندس ارشــد تجهیزات برقی 
آگلومراســیون با اعالم ایــن خبر گفت: بــا توجه به 
انجام ریومپینگ اتــاق های برق و عــدم پیش بینی 
برخی از تجهیزات و اضافه شــدن طــرح های جدید 
که باعث ایجاد عدم تعــادل جریــان ورودی تابلوها 
و ترانس ها و افزایش حرارت آن ها و متقاباًل آســیب 

رســاندن به کلیدهــای هوایــی ACB  شــده بود، 
عملیات مربــوط به افزایش ضریب اطمینان شــبکه 
 برق فشــار ضعیف در این بخش هدف گذاری و اجرا 

شد.
وی افزود: از دیگر دالیل لــزوم اجرای این طرح ایجاد 
تعادل بــار ترانســفورماتورها بود که پس از بررســی 
و تامین متریال الزم نســبت به تغییــر منبع تغذیه 
الکتریکی و کابل کشی مجدد اقدام شد و کابل تعداد 
زیادی از مســیر تجهیزات تعویض شــدکه شــرایط 

متعادل شدن بار روی ترانس ها و همچنین کلیدهای 
ورودی را فراهم آورد.

حســینی گفت: اجرای طرح مذکور به توزیع مطمئن 
شبکه برق فشــار ضعیف این مدیریت کمک شایانی 

نمود و تولید بدون وقفه را تداوم بخشید. 
گفتنی اســت؛ مدیریت تولید و توزیع برق و همکاران 
تالشگر مدیریت آگلومراسیون  شرکت در اجرای این 

پروژه مشارکتی فعال داشتند.
محمدعلی قدرتی پور- خبرنگار افتخاری

Rگزارش e p o r t

خبرآسمانی
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به مناسبت فرارســــیدن 2۶ آذرماه روز ملی حمل 
و نقل با سید ســعید موســوی زاده سرپرست اداره 
ترخیص محصــوالت فــوالدی و فرعــی، و روح ا... 
کاویانی کارشناس این اداره  گفتگویی کردیم که در 

ادامه می خوانید:
موســوی زاده گفت: ایمنی و کیفیت دو رکن اساسی 
حمل و نقل ذوب آهن اصفهان اســت، این مدیریت 
بــا میانگین ۴۰۰ خودرو سنگین وظیفه ترخیص و 

حمل محصوالدی فوالدی را بر عهده دارد . 
وی گفــت: ایثارگــری و تــالش شــبانه روزی این 
رانندگان عزیز واقعا ستودنی است که صنایع بزرگی 
مانند ذوب آهــــن اصفهان به صورت منظم و بدون 

توقف در حال کار است .
ســید روح ا... کاویانــی کارشــناس اداره ترخیص 
محصوالد فــوالدی و فرعی گفت : ما بــا تمام وجود 
تالش خواهیم کرد که قــدردان زحمات این عزیزان 
باشــیم زیرا این رانندگان عزیز با احساس مسئولیت 
و اخالق شایسته با حضورشــان چراغ اداره ترخیص 
محصوالت فوالدی و فرعی را روشــن نگه می دارند. 
وظیفه شناســی این عزیزان واقعا شایســته تقدیر 
 است که همیشه با چنین پشتکاری به کار خود ادامه 

می دهند.
شــایان ذکر اســت این روز یادآور 2۶ آذر ماه سال 
13۶2 اســت که تعداد کشــتی های منتظر تخلیه 

در بندرهــای جنوبــی به 
حدود 1۰۰ فروند رســیده 
و مشــکالت زیادی را برای 
ترابری کشــور به بار آورده 
 بود. با صدور فرمان حضرت 
امام خمینی ) ره ( ، کامیون  
داران با حرکت خود جوش 
به سوی بنادر جنوبی ضمن 
تخلیه بار کشتی ها، مشکل 
تجمع کاالهــای وارداتی و 
تخلیه  نوبت های طوالنــی 

کشتی ها نیز حل شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان 
از تصویب هزار و 5۰۰ میلیارد تومان تسهیالت برای 
شــرکت ذوب آهن اصفهان به منظــور تامین ریل 
خطوط آهن و پشــتیبانی از این واحد صنعتی خبر 

داد. 
امیررضا نقش در جلسه بررســی واحد های صنعتی 
در اســتانداری با اشــاره به پیگیری برخی مشکالت 
شــرکت ذوب آهــن اصفهان در ســتاد تســهیل و 
رفع موانع تولید اســتان افزود: این شــرکت باتوجه 
به تأمیــن ریــل کشــور از وزارت راه طلبــی دارد 
 که این طلــب بالغ بــر یک هــزار میلیــارد تومان 

است.
معاون هماهنگی اموراقتصادی اســتانداری اصفهان 
افزود: بــرای وصول این طلــب از محــل اعتبارات 
تسهیالت سفر ریاســت جمهوری در قالب ماده 5۶ 
مبلغ یک هزار و 5۰۰ میلیارد تومان، برای توســعه 
ریلی کشور و پشتیبانی از پروژه ها آینده این شرکت 

مصوب کردیم.

وی تأمیــن نقدینگی را یکــی از چالش های صنعت 
فوالدســازی کشــور دانســت و گفت: طبق مصوبه 
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان این تسهیالت 
از طرف بانک صادرات در اختیار شــرکت ذوب آهن 
اصفهان قرار خواهد گرفت تــا با این تأمین نقدینگی 
بتواند ریل کشــور را همانند سال های گذشته تأمین 
کند و خط ریل این شــرکت با ظرفیت واقعی تولید 

شود.
معاون اســتاندار اصفهان به تثبیت اشتغال برای 12 
هزار نفر با این مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 
در شرکت ذوب آهن اشــاره کرد و گفت: ذوب آهن 
تقاضای تعیین تکلیــف بدهی های جــاری با بیمه 
تأمین اجتماعی را داشت که در ستاد تسهیل مطرح و 
با همکاری و همراهی تأمین اجتماعی استان تقسیط 
بدهی های گذشته و تقســیط پرداختی های جاری 

این شرکت انجام شد.
وی اظهار داشــت: به منظور تأمین نقدینگی بیشتر 
برای شــرکت ذوب آهن در زمینه ضمانت نامه های 

گمرکی این شــرکت )که سررســید آن ها یک تا 2 
ماه آینده است( در ستاد تســهیل و رفع موانع تولید 
استان مقرر شــد؛ گمرک ایران مهلت یک ساله ای را 
مجدد برای ضمانت نامه های ترخیص کاال از گمرک 

برای این شرکت موافقت کند.
معاون هماهنگی اموراقتصادی اســتانداری اصفهان 
با اشــاره به اهمیت تأمین انرژی پایــدار در صنعت 
فوالدسازی کشــور، خاطر نشــان کرد: هزینه های 
انرژی گاز شــرکت ذوب آهن به یک بــاره افزایش 
 یافت که باعث ایجاد نگرانی هایــی در این خصوص 

شد.
نقش افزود: باتوجه بــه این که شــرکت ذوب آهن 
مجتمعی از کارخانه های متنوع از قبیل ُکک ســازی، 
آهک، نیروگاه، احیا و کوره بلند اســت که به صورت 
مســتقل از یکدیگر فعالیت می کننــد مصوبه ای را 
در جلسات ستاد تســهیل و رفع موانع تولید در این 

زمینه داشتیم.
وی اظهــار کرد: در این مصوبه مقرر شــد شــرکت 

ملی گاز ایران نســبت به تفکیک مصرف انرژی گاز 
در شــرکت ذوب آهن با تعرفه هــای تفکیکی اقدام 
کند؛ که به نظر می رســد با این راهــکار بدهی های 
 شــرکت ذوب آهن بــا شــرکت ملی گاز تســویه

 شود.

به منظور ارتقا ســطح تعامالت و همــکاری های دو 
جانبه در حوزه محیط زیســت و همچنین بررســی 

روند برنامــه های بهبود 
ذوب  محیطی  زیســت 
آهن اصفهــان، مهندس 
ایرج رخصتی مدیرعامل 
شــرکت بــا مدیــرکل 
حفاظت محیط زیســت 
اســتان 3۰ آذر ماه در 
محل اداره کل حفاظت 
استان  زیســت  محیط 
اصفهان دیــدار و گفتگو 

کرد.
مهنــدس رخصتــی در 
ایــن دیــدار از اقدامات 
زیســت محیطی انجام گرفته، در دست اقدام، برنامه 

های آتی، دستاوردها و چالش های موجود در حوزه 
محیط زیست شرکت گزارشــی ارایه کرد و گفت: با 
سیاســت گذاری های انجام گرفته تمام پروژه های 
توسعه ای شرکت بر اســاس الزامات مربوطه دارای 
پیوست های زیســت محیطی می باشــند و رعایت 
این الزامات در دوره ساخت و بهره برداری به صورت 

مستمر پایش و کنترل می شود.
مدیرعامل شرکت، حفاظت محیط زیست را یکی از 
اولویت های ذوب آهن اصفهان دانست و تصریح کرد: 
حرکت به سمت تعالی در حوزه محیط زیست مداوم 
و مستمر است که این مسیر در ذوب آهن اصفهان به 
خوبی برنامه ریزی شــده و با قدرت در حال پیگیری 

و انجام است. 
 مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در این دیدار 

با اشــاره به این نکته که ذوب آهــن اصفهان در طی 
1۰ سال گذشته و خصوصا طی سالیان اخیر اقدامات 
فراوانی در حوزه محیط زیســت انجام داده است بر 
ضرورت تداوم برنامه های بهبود حوزه محیط زیست 

ذوب آهن تاکید نمود. 
الهیجان زاده پیگیری استفاده از تمام ظرفیت های 
موجود از جمله استفاده از منابع صندوق توسعه ملی 
و همچنین صندوق ملی محیط زیست جهت تسریع 
در روند انجام برنامه های بهبود حوزه محیط زیست 

ذوب آهن اصفهان را خواستار شد.
همچنین در این دیدار معاون پشــتیبانی و خدمات 
اجتماعی و مدیر بهداشت و محیط زیست شرکت از 
آخرین روند برنامه جامع محیط زیست و پروژه های 

مربوط به آن گزارشی ارائه کردند. 

نشست مدیرعامل شركت با مدیركل حفاظت محیط زیست استان

تجلیل از رانندگان خودروهای سنگین به مناسبت روز حمل و نقل

مدیرعامل شرکت ســرمایه گذاری توسعه معادن 
و فلزات گفت: تولیــد 55 میلیون تــن فوالد در 
کشــور نیازمند 8 میلیارد دالر سرمایه گذاری در 

زیرساخت ها است.
اردشــیر ســعد محمدی اظهــار کــرد: هزینه 
های حمل و نقــل و جا بــه جایی مــواد اولیه و 
صادرات در کشور ما گران اســت و باید با تکمیل 
زیرســاخت های مورد نیاز حمل و نقــل به دنبال 

کاهش هزینه ها در این بخش باشیم.
مدیرعامل شرکت ســرمایه گذاری توسعه معادن 
و فلزات تاکید کرد: ظرف 3۰ سال آینده خیلی از 
مشاغل موجود در حوزه معدن و صنایع معدنی از 
بین می رود و ما باید با استفاده از دانش و فناوری 
های نویــن در این حــوزه بتوانیم با اســتفاده از 
تکنولوژی های جدید به توسعه پایدار دست پیدا 

کنیم.
ســعدمحمدی افزود: هزینه های تولید در کشور 

ما افزایش یافته و این سبب خواهد شد که قدرت 
صادراتی خود را در این بخش از دست بدهیم.

وی با بیــان این که باید برای توســعه این صنعت 
یک اتاق فکــر جدید برای اســتفاده از تکنولوژی 
های جدید به وجود آوریم، گفت: در برنامه هفتم 
توسعه باید اســتفاده از تکنولوژی مورد توجه قرار 

گیرد و ساختار های سنتی را کنار بگذاریم.
سعدمحمدی یادآورشد: تورم ۴۰ درصدی و سود 
تسهیالت بانکی هزینه های تولید کشور را بیشتر 
کرده است و این سبب شــده که قیمت تمام شده 
محصول در کشور رشــد قابل توجهی داشته باشد 
و این بر میزان صادرات کشور در بازارهای جهانی 

بسیار تاثیر گذار خواهد بود.
مدیرعامل شرکت ســرمایه گذاری توسعه معادن 
و فلزات اظهار داشــت: با توجه به افزایش قیمت 
تمام شده هزینه تولید محصوالت فوالدی در این 
شــرایط ورود به بازارهای جهانی برای ما بســیار 

سخت خواهد بود.
سعدمحمدی یادآور شــد: تا یک و نیم سال آینده 
12 و نیم میلیون تن فوالد در منطقه خلیج فارس 
تولید می شــود بنابراین بــرای افزایش صادرات 
فوالد کشــور به بازارهای هدف باید تمام ضوابط و 

مقررات و وضعیت منطقه را پایش کنیم.
وی با اشــاره به میزان اکتشــاف در ایران و کشور 
استرالیا اظهار داشــت: در ۶۰ ســال گذشته در 
کشــورمان معادل 9 میلیون متر مکعب اکتشاف 
معدنی انجام شده اســت در حالی که استرالیا در 
سال 2۰18 معادل 11 میلیون متر مکعب حفاری 

کرده است.
وی بیان کــرد: در برنامه هفتم توســعه باید برای 
افزایــش تولید ناخالص داخلــی برنامه ریزی های 
دقیق صورت بگیــرد تا بتوانیم در ایــن برنامه به 
ظرفیت ســازی بیشــتری در حوزه صنعت فوالد 

دست پیدا کنیم.

ســعدمحمدی گفت: هر چند که در چشــم انداز 
1۴۰۴ تولید 55 میلیون تومان فوالد در کشــور 
برنامه ریزی شــده اســت، اما صنعت فــوالد ما 
بیشــتر از این می تواند فوالد تولید کند در حالی 
که هم اکنون حدود 1۰۰ میلیون تن ســنگ آهن 
در کشــور تولید می شــود اما نیاز ما معادل 1۶۰ 

میلیون تن سنگ آهن است.

نشریه داخلی
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ایمنی و کیفیت دو 
رکن اساسی حمل 
و نقل ذوب آهن 
اصفهان اســت

طرح نرخ  12 درصد با 
پرداخت ساالنه 500 
هزار تومان حق بیمه 
برا ی افراد بازنشسته 

و مجردها مناسب 
است

هزینه های انرژی گاز 
شرکت ذوب آهن 
به یک باره افزایش 

یافت که باعث ایجاد 
نگرانی هایی در این 

خصوص شد

حرکت به سمت 
تعالی در حوزه محیط 

زیست مداوم و 
مستمر است

تورم 40 درصدی 
و سود تسهیالت 
بانکی هزینه های 

تولید کشور را بیشتر 
کرده است

R e p o r t
گزارش

در خصوص طــرح بیمــه فراگیر تامین 
اجتماعی با احمد اســکندری سرپرست 
ســازمان تامین اجتماعی شــعبه زرین شهر 

گفتگو کردیم که در پی می آید؛
اســکندری گفت: بیمه فراگیر خانواده ایرانی شامل 

بیمه دانشــجویان، زنان و دختران خانه دار هســت 
که همانند ســایر بیمه ها برای آرامش خاطر و ایجاد 
اطمینان نســبت به آینده برای افراد 18 تا 5۰ سال 

ایجاد شده است.
وی گفت: افراد باالی 5۰ ســال به ازای هر یک سال 
بیشــتر از این ســن باید یک سال ســابقه پرداخت 
حق بیمه داشته باشــند به این صورت با داشتن 1۰ 
ســال پرداخت حق بیمه شــخص از شــرایط سنی 
معاف خواهد بود و برای افراد زیر 5۰ ســال نیز هیچ 

محدویت سنی وجود ندارد.
اســکندری در خصوص نرخ حق بیمه گفت: مالک 
محاســبه نرخ حق بیمه بر اســاس حداقل دستمزد 
شورای عالی کار اســت که در ابتدای هر سال تعیین 

می شود.
وی با بیان این که طرح نــرخ  12 درصد با پرداخت 
ســاالنه 5۰۰ هــزار تومان حــق بیمه بــرا ی افراد 
بازنشســته و مجردها مناسب اســت، گفت: طرح با 

نرخ 1۴ درصد با پرداخت ساالنه ۶۰۰ هزار تومان نیز 
شامل بازنشســتگی و فوت می باشد که برای افرادی 
مناسب اســت که دارای فرزند می باشند و نرخ 18 
درصد با پرداخت 75۰ هزار نیز شــامل بازنشستگی، 

فوت و کار افتادگی است.
سرپرست سازمان تامین اجتماعی شعبه زرین شهر 
تأکید کرد: متقاضیان می توانند به ســایت رســمی 
سازمان به آدرس es.tamin.ir ، سایت خصوصی 
woman.tamin. ویژه بانوان خانه دار بــه آدرس
student. و سایت ویژه دانشــجویان به آدرس ir

tamin.ir مراجعه و به صــورت غیر حضور قرارداد 
مورد نیاز را منعقد کنند و در صورت نیاز به اطالعات 
بیشــتر نیز می توانند به ســازمان تامین اجتماعی 
زرین شــهر واقع در خیابان باهنر مراجعه نمایند و یا 
از طریق تماس با شماره تلفن 5227373۰ اطالعات 

الزم را اخذ کنند.
اسکندری با بیان این که پس از انعقاد قرارداد  اولین 

حق بیمه باید حداکثر طی یک ماه پرداخت شــود، 
گفت: حق بیمه ماه های پس از آن باید تا پایان دو ماه 

بعد پرداخت شود.
وی افزود: از دیگر ویژگی های این طرح برخورداری 
از مزایای درمانی اســت چنانچه فردی تحت تکفل 
پدر، مادر و یا همســر باشــد می تواند بــه تبع آن 
با پرداخت حق ســرانه درمــان از خدمــات مراکز 
ملکی و مراکز طرف قرارداد بهره مند باشــد و حتی 
بانوانی که مســتمری بگیر هســتند نیز می توانند 
در کنــار دریافت مســتمری با پرداخــت حق بیمه 
 درمــان همزمــان از خدمــات دو بیمــه برخوردار 

باشند.
اسکندری نصریح کرد: بانوانی که قبال تحت پوشش 
بیمه اجباری بوده اند اما االن بیکار هســتند نیز می 
توانند با اســتفاده از این طرح بیمه فعلی را به سوابق 
قبلی بیمه خــود اتصال داده و پس از احراز شــرایط 

بازنشستگی از مزایای آن استفاده کنند.

تشریح طرح بیمه فراگیر سازمان تامین اجتماعی 

سود تسهیالت بانکی، هزینه های تولید را افزایش داده است

Rگزارش e p o r t

 3 دی ماه؛ روز ملی ثبت احوال 
سازمان ثبت احوال کشور یکی از ســازمان های دولتی ایران است که 
جمع آوری اطالعات و آمار جمعیتی کشور ایران را به عهده دارد. این 
سازمان وظیفه تهیه اطالعات ثبتی اساســی مانند زاد و ولد، مرگ و 
میر و ازدواج و نیز صدور مدارک هویتی مانند شناســنامه را بر عهده 

دارد.
ثبت احوال به شیوه کنونی بر اســاس مصوبه هیئت وزیران در تاریخ 
2۰ آذر ماه 1297 خورشیدی، مقررات تشکیل اداره سجل احوال در 
وزارت کشور تهیه شد و نخستین شناسنامه برای دختری بنام فاطمه 
ایرانی در تاریخ 3 دی همان سال صادر شــد. از سال 13۰۴ شمسی، 
بر اســاس قانون، دریافت شناسنامه برای کلیه شــهروندان ایرانی در 

مناطقی که در آن ها اداره سجل احوال دایر بود الزامی شد.
25 دسامبر؛ والدت حضرت مسیح)ع(

 بیست و پنجم دسامبر سالروز تولد پیامبر صلح و دوستی، مهربانی و 
موّدت عیسی مسیح)ع( اســت. پیامبری که به تصریح قرآن از مادری 
باکره چون مریم که تمام عمر خویش را بــه عبادت و بندگی خداوند 
صرف کرد و ســرانجام با زادن فرزندی پاک و مبّشر روح القدس اجر و 

مزد عبادات خویش را در دنیا و آخرت گرفت.
او پیامبری بود که پس از تولد زبان به ســخن گشود و گفت: من بنده 
خدایم، او کتاب )آسمانی( به من عطا کرده و مرا پیامبر قرار داده است 
و مرا هرجا که باشــم موجودی پر برکت خواســته و تا زمانی که زنده 
ام، مرا به نماز و زکات امر فرموده است. ســالم خدا بر من، در آن روز 
که متولد شــدم و در آن روز که می میرم و آن روز که زنده برانگیخته 

خواهم شد.
5 دی ماه؛ روز ایمنی در برابر زلزله

بنا بر تصمیم شــورایعالی انقالب فرهنگی، روز 5 دی " و سالروز زلزله 
بم" روز ملّی ایمنی در برابــر زلزله و کاهش اثــرات بالیای طبیعی" 
نامیده شده است و هدف از یادآوری و بزرگداشت آن جلب نظر و توجه 
عمومی به مخاطرات ناشــی از وقوع پدیده هــای طبیعی مانند زلزله، 
ســیل، طوفان،خشکســالی و شناسایی عوامل پیشــگیری و کاهش 
خسارات ناشــی از آن خصوصاً تلفات جانی و گسترش فرهنگ ایمنی 

در جامعه است.
3 جمادی الثانی؛ شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( 

حضرت فاطمه زهــرا )س( پس از رحلت پیامبر اکرم )ص(، در ســال 
11 هجری قمری به شهادت رســید. حضرت فاطمه )س( یکی از پنج 
تن آل عبا و چهارده معصوم است که پیامبر اکرم )ص( او را برترین زن 
دو عالم معرفی کرده اســت. در قرآن کریم آیه تطهیر، سوره کوثر، آیه 
اطعام و آیه مودت در شأن این بانوی بزرگوار نازل شده است. حضرت 
زهرا )س( در بیستم جمادی الثانی ســال پنجم پس از بعثت در مکه 

مکرمه به دنیا آمد.
تاریخ شــهادت حضرت بر چند روایت در تاریخ ذکر شــده است ولی 
روایت معروف ســیزدهم جمــادی االولی و روایت صحیح ترســوم 
جمادی الثانی سال 11 هجری است که بنا بر قول اول 75 روز و بنا بر 

روایت دوم 95 روز بعد از رحلت رسول ا... زندگی نموده است.
نهم دی روز بصیرت و میثاق مردم با والیت

حماسه نهم دی ماه و حضور عاشورایی مردم حماسه ساز و والیتمدار 
ایران اســالمی در راهپیمایی 9 دی ماه 1388 نقطه عطفی در تاریخ 
انقالب و برگ زریّن دیگری در افتخارات مرد و زن ایرانی به حســاب 
می آید . در این روز ماندگار و تاریخی ملت همیشــه در صحنه ایران 
اسالمی، حماسه ای دیگر آفرید و دشــمنان خدا و دینش را مأیوس و 
ناامید ســاخت و قلب امام زمان )عج( و نائب بر حقش حضرت آیت ا.. 

العظمی خامنه ای)دامت برکاته( را شاد ساخت.
  

موارد زیر را رعایت کنید تا از تاب خوردن بار جلوگیری نمایید 
 قالب را حتی االمکان روی مرکز ثقل بار قــرار دهید، در صورتی که بار 
نامتقارن یا بســیار بزرگ است می توانید از شــاهین و یا سایر تجهیزات 

باالبری برای این منظور استفاده کنید.
 از کشیدن و یا هل دادن بار خودداری کنید.

  زمانی کــه وزن بار نزدیک به بیشــترین ظرفیت جرثقیل می باشــد، 
ترمزهای جرثقیل را قبل از بلند کردن بار چک نمایید. به طوری که بعد 
از باالبردن بار چند متر از روی زمیــن، کلید را در حالت OFF قرار دهید. 
اگر ترمزها نگه نمی دارند بار را بــه آرامی به روی زمین بگذارید و از ادامه 

دادن کار صرف نظر نمایید. 
 هیچگاه کنترل بــار را زمانی که بار در هوا به صــورت معلق قرار گرفته 
است رها نکنید. چنانچه مجبور بودید که محل را ترک نمایید ابتدا بار را 

پایین بیاورید.
 چنانچه با افت فشــار برق مواجه شــدید تمامی کنترل ها را در حالت 
OFF قرار دهید تا از شــروع بــه کار یکباره و غیرمنتظــره هنگام وصل 

جریان برق جلوگیری نمایید .
 جریان بــرق را در موارد ناایمن و یا زمانی که تعمیرات انجام می شــود 

قطع نمایید.
 هرگز از جرثقیل سقفی که دارای برچسب ” خارج از سرویس”، ” تعمیر 

نشده”، “در حال تعمیر” و... می باشد استفاده نکنید.
  اطمینان حاصل کنید که تمامی دکمه های کنترلی برچســبی دارند 
که بر روی آن عملکرد آن ها نوشته شــده است. همچنین چک کنید که 
تمامی دکمه های کنترلی با عملکرد نوشــته شده آن ها مطابقت دارند و 

همان عمل را انجام می دهند.
  جرثقیل را مقداری حرکــت دهید و به دقت گــوش کنید و اطمینان 
حاصل کنید که صدای غیر عادی به گوش نمی رسد و نیز دقت کنید که 

تکان های شدید و حرکات نامنظمی نیز نداشته باشد. 
 قالب را به دقت بررســی کنید. قالب جرثقیل سقفی نباید دارای ترک 

خوردگی، کشیدگی، بازشدگی و خمیدگی باشند.
 قالب جرثقیل ســقفی بایســتی دارای ضامن ایمنی )شیطونک( باشد 
اگر ضامن دارای خمیدگی، فنر شکسته یا هر ایراد دیگری بود حتما می 

بایست ابتدا تعمیرات بر روی ضامن صورت پذیرد.
 کاهش قطر سیم بکسل: این کاهش ممکن است نشان دهنده این باشد 
که سیم دچار حالت کشــیدگی شده اســت یا اتکا به مغزی درونی را  از 

دست داده است یا دچار ساییدگی شده است.

مناسبت های هفته

حدیث هفته
 امام علی)ع(:

اخالق خــود را رام خوبی هــا و کماالت کنیــد و آن ها را به ســوی 
خصلت های واال بکشــانید. خویشــتن را به بردباری عادت دهید و در 

آنچه بخل می ورزید، با شکیبایی ایثار کنید.

ایمنی

ایمنی کار با جرثقیل سقفی

معاون استاندار اصفهان خبر داد:
محاسبه گاز مصرفی ذوب آهن اصفهان با تعرفه های تفکیکی  
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V a r i o u s
گوناگون

بر بال لک لک ها

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

گرامی شان به شرح ذیل است:

تولدت مبارک

اطالعیه

علیرضا احسانی، در خصوص شرایط تیم بسکتبال ذوب 
آهن در مســابقات غرب آســیا و میزبانی ذوب آهن در 
تهران، گفت: شــهرداری گرگان نیز همچون تیم ما در 
تهران بازی می کند. هر دو تیم از نظر سالن برای میزبانی 
شرایط استاندارد مورد تایید فیبا را ندارند و فیبا تنها سالن 
آزادی تهران را تایید کرده است که میزبان بازی های تیم 

ذوب آهن و شهرداری گرگان خواهد بود.
مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن افزود: ســالن های ملت و 
25 آبان نیز تاییدیه های الزم فیبا را ندارند، البته رئیس 
فدراسیون همیشه حامی و پشــتیبان ذوب آهن بوده 

است.
احســانی از تغییر مدیر رســانه ای تیم ذوب آهن برای 
مسابقات غرب آسیا خبر داد و گفت: در بخش رسانه ای 
تیم، نمی توانیم مدیر رسانه باشگاه را به مسابقات اعزام 
کنیم، زیرا نیاز به الیســنس های مورد نیاز فیبا داریم و 

فقط دو نفر در کشور این گواهی را در اختیار دارند.
وی اضافه کرد: این موضوع برای تیم شهرداری گرگان نیز 
وجود دارد و یکی از نفرات فدراسیون که الیسنس را دارد، 
همراه گرگانی ها در مســابقات به عنوان مدیر رسانه ای 

حضور خواهد داشت.
مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن با رد فشــار فدراســیون 

بسکتبال برای تصمیمات مدیران باشــگاه ذوب آهن، 
خاطر نشان کرد: اصالً چنین چیزی وجود ندارد.

احسانی همچنین با یادآوری کمبود اعتبارات، در ارتباط 
جذب بازیکن خارجی، تصریح کرد: اعتباری برای جذب 
بازیکن خارجی نداریم. هیچ کس به اندازه ما دغدغه این 
تیم و دیگر تیم های ذوب آهن را ندارد. مطمئن باشید که 

اگر راهی وجود داشت، آن را انجام می دادیم.
وی اضافــه کرد: هنوز هــم تالش می کنیــم و حتی با 
مسئوالن اســتانی رایزنی هایی داشــته ایم، اما شرایط 
اقتصادی به گونه ای نیست که هر اسپانسری بتواند در 

حوزه ورزش هزینه کند.
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در پایان بیان کرد: بخش 
بازرگانی باشــگاه تالش زیادی داشته اســت تا بتواند 
حامیان خوبی جــذب کند و تاکنون با 2۰۰ شــرکت 

رایزنی کرده، اما نتوانسته ایم به نتیجه برسیم.

محمدرضــا یزدان پنــاه مدیر برنامــه ریزی و 
نظارت بــر نگهــداری و تعمیــرات مکانیک و 
جمعی از همکاران 27 آذرماه از تقی سبکتکین 
شاغل در مهندسی نت مکانیک عیادت و ضمن 
رســــیدگی به امور درمانی و بیمه این همکار 
عزیــز از خداونــد متعال برای وی ســالمتی و 

شفای عاجل آرزو کردند.

امیدواریــم با دعای 
خانـــواده  خیــــر 
بـــزرگ ذوب آهـن 
همکار  این  اصفهان 
کامل  بهبودی  عزیز 
خــود را به دســت 

آورد.

مهدی تارتار پس از پیروزی ذوب آهن مقابل آلومینیوم 
در نشست خبری گفت: بازی خیلی خوبی بود. ما در نیمه 
اول کامالً به بازی مسلط بودیم و به گل هم رسیدیم. بعد 
از گلزنی، خیلی خوب بازی را کنترل کردیم. در نیمه دوم 
با توجه به اینکه نتیجه یک بر صفر و فاصله خیلی کم بود، 
تیم آلومینیوم احساسی حمله می کرد و ما برای حمالت 
سریع و ضدحمالت برنامه داشتیم و موقعیت های خوبی 
هم ایجاد کردیم، ولی در ضربــات آخر کم دقت بودیم. 
موقعیت های مان به مراتب بیشتر از حریف بود و ضمن 
احترام به تیم آلومینیوم کــه نتایج خوبی در هفته های 
گذشــته گرفته بود، فکر می کنم حق ما بود که این سه 

امتیاز را بگیریم.
تارتار گفت: جای هواداران در ورزشــگاه خالی بود. بازی 

امروز می توانست با تماشاگر برگزار شود. 
ســرمربی تیم فوتبال ذوب آهن افزود: امروز سه بازیکن 
از آکادمی باشــگاه حضور داشــتند و به میدان رفتند. 

فکر می کنم این مسئله در چند سال گذشته در باشگاه 
ذوب آهن بی سابقه بوده است. از این بابت خوشحالم و از 
مربیان تیم های پایه تشکر می کنم که با تیم بزرگساالن 
هماهنگ هســتند. فکر می کنم اگر کمی بیشتر روی 
تیم های پایه و همچنین بزرگساالن سرمایه گذاری کنیم، 
می توانیم به روزهای خوب گذشته ذوب آهن بازگردیم، 
البته کمی محدودیت وجود دارد و از نظر بودجه خیلی 

معمولی و رو به پایین هستیم.
تارتار در پایان تأکید کرد: امیدوارم کار به جایی برسد 
که برای ذوب آهن ســرمایه گذاری بیشــتری صورت 
بگیرد و این تیم مدعی باشد. حیف است این ساختاری 
که در ذوب آهن وجود دارد و در کمتر تیمی شاهد آن 

هستیم به موفقیت منجر نشود.

تیم بســکتبال ذوب آهن در 
یک دیدار خارج از خانه برابر 
مس کرمان کــه پیش بازی 
رقابت هــای غرب آســیا به 
حســاب می آمد، به پیروزی 
رسید. تیم بسکتبال ذوب آهن 
در چارچــوب هفته پانزدهم 
لیگ برتر بســکتبال کشور 
در کرمان به مصاف تیم مس 
رفت که این رقابت با نتیجه 
۶3 بر 51 به سود سبزپوشان 
به پایان رسید تا آخرین بازی گاندوها قبل از آغاز رقابت های غرب آسیا در بیروت با پیروزی 
به پایان برسد. سروقامتان ذوب آهن پیش از این با دو پیروزی شیرین خانگی برابر شهرداری 
گرگان، مدافع عنوان قهرمانی و مهرام تهران به عنوان مدعی قهرمانی روحیه خود را باال برده 
و در آخرین بازی درون کشــوری بر مس غلبه کردند تا جایگاه خود را در رده سوم جدول 

تثبیت کرده و با انگیزه و روحیه بهتر به استقبال رقابت های بین المللی بروند.
مسابقات بسکتبال باشگاه های غرب آســیا از 3۰ آذر ماه با حضور شــهرداری گرگان و 
ذوب آهن اصفهان، قهرمان و نایب قهرمان فصل قبل به عنوان دو نماینده ایران آغاز خواهد 

شد و گاندوها در نخستین رقابت در بیروت به میدان خواهند رفت.

هفته نهم مســابقات والیبال 
قهرمانی باشگاه های برتر زنان 
 ایران با چهار دیــدار پیگیری 

شد.
در ایــن هفتــه ذوب آهــن 
اصفهــان به مصــاف صدیق 
گفتــار وارنــا رفت و ســه بر 
صفــر ایــن تیــم را مغلوب 
خود کــرد. در ایــن دیدار که 
در ســالن ســیپان انجام شد 
شاگردان شــعبان خمسه در 
 ذوب آهن بــا امتیازات 25 بــر 1۴، 25 بر 22 و 25 بر 19 حریف خود را شکســت 

دادند.
ذوب آهن با این برد موفق شد ششــمین پیروزی این فصل را کسب و با 19 امتیاز، 
جایگاه خود در رده چهارم جدول رده بندی را تثبیت کند. صدیق گفتار وارنا هم با 

یک برد و سه امتیاز در جایگاه هفتم باقی ماند.
زهرا قویدل و شفیقه احدی ناظران فنی و داوری این مســابقه 73 دقیقه ای بودند 
و هدیه صابری به عنوان داور اول و فرحناز قویدل به عنــوان داور دوم قضاوت این 

مسابقه را برعهده داشتند.

میالد شــریفیان شــاغل در مدیریت تولیدات کک 
و مواد شــیمیایی شــرکت با کســب نایب قهرمانی 
مسابقات کاراته کارگران کشــور به اردوی تیم ملی 

کشورمان راه یافت.
 این مســابقات که انتخابی تیم ملی کاراته  کارگران 
جمهوری اســالمی ایران جهت اعزام به مســابقات 
جهانی ایتالیــا 2۰23 بود در تاریــخ 19 و 2۰ آبان 
ماه 1۴۰1 در استان خراسان رضوی با حضور نفرات 
برتر استان های کشور برگزار شــد. میالد شریفیان 

کاراتــه کای ذوب آهنی در بخش کاتــای انفرادی با 
مربیگری شــمس الدین کامیاب و وحید خورشــید 
پور پس از غلبه بــر حریفان به فینال مســابقات راه 
 یافت و بــه عنوان نایب قهرمانی و مدال نقره دســت 

پیدا کرد .
در پایان مســابقات در مجموع تیمی قزوین، کرمان 
و اصفهان به ترتیب مقام های اول تا ســوم را به خود 
اختصاص دادند. ضمناً نفرات برتر به اردوی تیم ملی 

کاراته  کارگران کشور دعوت شدند .

دومیــن دوره رقابت های دو صحرانــوردی قهرمانی 
باشــگاه های کشــور با قهرمانی تیم های ذوب آهن 
اصفهان در بخش آقایان و پلیمــر خرم آباد در بخش 
بانوان پایان یافت. مرحلــه دوم و پایانی دومین دوره 
مسابقات دو صحرانوردی قهرمانی باشگاه های کشور 
در دو بخش بانوان و آقایان و در دو رده سنی بزرگساالن 
و نوجوانان و جوانان به میزبانی مجموعه ســوارکاری 
نوروزآباد شــهر تهــران با همکاری ســازمان محیط 
زیست برگزار شــد که در نهایت با قهرمانی تیم پلیمر 
خلیج فارس خرم آباد در بخش بانوان )هر دو رده سنی( 
و همچنین قهرمانی تیم ذوب آهن اصفهان در بخش 

آقایان )هر دو رده سنی( به پایان رسید.
در این رقابت ها مجموعاً 25۰ دونده در قالب 9 تیم در 
بخش بزرگساالن بانوان و 15 تیم در بخش بزرگساالن 
آقایان، هفت تیم در رده هــای پایه دختران و پنج تیم 
در رده های پایه پســران، در فضای کاماًل مناســب با 
شرایط مسابقات صحرانوردی به مصاف یکدیگر رفتند. 
ورزشکاران در رده ســنی بزرگساالن )در هر دو بخش 
بانــوان و آقایان( در هشــت کیلومتر و در رده ســنی 
نوجوانان و جوانان در بخش پسران در شش کیلومتر و 
در بخش دختران در چهار کیلومتر مسیر طراحی شده 

را پشت سر گذاشتند.

ذوب آهن اصفهان قهرمان رقابت های دو صحرانوردی باشگاه های کشور

ذوب آهن پیش از مسابقات 
ذوبی ها در تهران پیروز شدندآسیایی مس را برد

نمایندگان بسکتبال ایران در سالن آزادی بازی می کنند

عیادت از همکار

پیروزی ذوب آهن مقابل آلومینیوم اراک

مدال نقره مسابقات قهرمانی كارگران كشور بر گردن
كاراته كای  ذوب آهن اصفهان

تسلیت

همکاران گرامی آقایان:
اسماعیل گلکار، اسماعیل حسنی، ایمان خدایی، سید 
اسماعیل هاشمی، سید علی اصغر هاشمی، سید جواد 

هاشمی، سید یحیی هاشمی 

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 شركت

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.

سید یحیی هاشمی، روح ا... سلیمیان، كاوه حجاب

 ادامه رکن سوم: کایزن
* 1۶ اتالف اساسی در یک سازمان عبارتند از:

الف - گروه توقفات موثر بر کارایی تجهیزات و ماشین آالت
1- خرابی و توقف خط .2- اتالف های ناشــی از راه اندازی و تنظیم. 3- اتالف ناشی از 
برش قطعه. ۴- اتالف ناشی از راه اندازی دســتگاه. 5- توقفات جزئی و زمان های تلف 
شده. ۶- تغییر سرعت خط تولید. 7- عیوب کیفی و دوباره کاری ها. 8- زمان های توقف 

برنامه ریزی شده 
ب - گروه توقفات موثر بر کارایی نیروی انسانی

    9- اتالف های مدیریتی.1۰- اتالف های ناشی از حمل و نقل. 11- اتالف های ناشی 
از سازماندهی خط. 12- اتالف های ناشی از پشتیبانی. 13- اتالف های ناشی از اندازه 

گیری ها و تنظیم ها.
ج - گروه توقفات موثر بر اثربخشی و کارایی منابع

1۴- اتالف انرژی. 15- اتالف ناشی از شکست ابزار، جیگ. 1۶- اتالف کیفیت محصول
رکن چهارم: نت برنامه ریزی شده

این رکن به دنبال داشتن تجهیزاتی سالم و تولیدی بی عیب برای جلب رضایت مشتری 
 اســت . در اینجا فعالیت های نگهداری و تعمیرات را به چهار دســته اساسی تقسیم

 می کنیم.
1-تعمیرات پیش بینی شده. 2- تعمیرات اضطراری. 3- تعمیرات اصالحی. ۴- پیش 

بینی تعمیرات
با تعمیرات برنامه ریزی شده ما صرف انرژی در زمان شکست را به سمت صرف انرژی 
در زمان قبل از خرابی سوق می دهیم و با اســتفاده از نفرات آموزش دیده و مجرب در 
نگهداری و تعمیرات تجهیزات به اپراتورها یاد می دهیم چگونه دستگاه های خود را بهتر 

نگهداری کنند.
سیاست اجرای نت برنامه ریزی شده

1- دستیابی و حفظ سطح مناسبی از قابلیت دستیابی دســتگاه ها. 2- بهینه سازی 
هزینه نگهداری و تعمیــرات. 3- کاهش انبارش قطعات یدکــی. ۴- افزایش قابلیت 

اطمینان و تعمیر پذیری دستگاه ها.
* اهداف نت برنامه ریزی شده

1- حذف خرابی ها و توقفات دســتگاه ها. 2- افزایش5۰ درصدی قابلیت اطمینان و 
تعمیر پذیری. 3- کاهش هزینه تعمیرات تا 2۰ درصد. ۴- اطمینان از در دسترس بودن 

لحظه ای قطعات یدکی
 مدیریت برنامه ریزی و مهندسی صنایع

آموزش

TPM

اصول اجرای نگهداری و تعمیرات 
بهره ور جامع  در راستای حفظ 

دارایی های فیزیکی 

تاریخ تولدنام فرزند محل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1401/09/08لنانتمحسن نقدی

1401/08/28مهرسانانت مکانیکحمید رفیع زاده

1401/09/08محمدكوره بلندمهدی مظهر

1401/09/03آدرینكوره بلندمصطفی منصوری

1401/09/09محمد نیکانامور فنیمحسن سلیمیان

1401/09/19آریانوردسعید مالکی

1401/09/18آرادتولید و توزیع برقامید غالم خاص

1401/09/14رادمانتولید و توزیع برقمهدی ربانی

1401/09/17نهالاتوماسیونایوب حسام

1401/09/14طاهاكوره بلندمحسن اسدی

1401/09/12آرتیننوردعلی اسکندری

1401/09/18نازنین زهراخرید خارجیمحمد تقی جهانبخش

1401/09/18هومانمدیریت مهندسیمحمد هادی بهاری

1401/08/03دلوینراهبریسید ایرج طاهری

جمع آوری اطالعات دانش پژوهان ممتاز 
سال تحصیلی۱۴۰۰-۱۴۰۱

جمع آوری اطالعات دانش آموزان ممتاز 
سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

به اطالع کلیه همکاران عزیز می رساند، روابط عمومی شرکت در 
نظر دارد طی ثبت نام به تشویق دانش آموزان ممتاز بپردازد.

واجدین شرایط می توانند با مراجعه به مسئولین روابط صنعتی 
قسمت خود و تکمیل فرم مربوطه نســبت به ثبت نام اقدام و 

مدارک مورد نیاز را به روابط صنعتی قسمت خود تحویل نمایند .
* مهلت ثبت نام از شنبه ۳ دی لغایت چهارشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۱

* شرایط ثبت نام
۱- مقطع ابتدایی کلیــه دروس در هر دو نوبــت تحصیلی خیلی 

خوب )شامل نمره شایستگی(
۲- مقطع متوسطه اول )هفتم، هشتم و نهم(          معدل ۱۸/۵ 

به باال
۳- مقطع متوســطه دوم )دهم، یازدهم و دوازدهم(      معدل 

۱۸ به باال
۴-دانش آموزانی که معدل کل آن ها در مقطع متوســطه اول 
در ســال جاری نســبت به ســال گذشــته ۴ نمره افزایش داشته 

باشند.
۵-دانش آموزانی که معدل کل آن ها در مقطع متوسطه دوم 
در ســال جاری نســبت به ســال گذشــته ۳ نمره افزایش داشته 

باشند.
دانش آموزان مشمول شرایط بند ۴ و۵ ، الزم است اصل کارنامه 

دوسال پیاپی را ارائه نمایند .
۶- دانــش آموزانی که در مدارس تیزهوشــان و اســتعدادهای 

درخشان در هر دو مرحله آزمون و مصاحبه قبول شده باشند.
۷-دانش آموزان مدارس تیزهوشان و استعدادهای درخشان 

با کسر یک نمره در شرط معدل .
۸-از دانــش آمــوزان ممتــاز کــه در ســال تحصیلــی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ 
درکلیه المپیادها و مسابقات علمی، فرهنگی و هنری در سطح 
کشوری و جهانی موفق به کســب رتبه اول تا ســوم شده اند با 

ارائه مدارک معتبر .
۹-از دانــش آموزان اســتثنائی ) معلول یــا کم تــوان ذهنی ( با 

کسر ۵ )پنج( نمره در شرط معدل .
۱۰-از طالب حوزه علمیه )معادل مقطع متوسطه اول و دوم( در 

صورت کسب شرط معدل کل
 *مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام :

۱- اصل کارنامه حــاوی ریز نمرات بدون خط خوردگی یا خدشــه و 
با تایید و مهر آموزشــگاه محل تحصیل ضمــن درج معدل کل با 

عدد و حروف.
۲- فتوکپی از کارنامــه حاوی ریز نمرات. ) توســط روابط صنعتی 
روگرفت کارنامــه برابر اصــل گردد و مهــر وامضاء شــده و اصل 

کارنامه به شخص عودت داده شود( .
۳- دریافت فرم ثبت نام دانش آمــوزان ممتاز از پرتال و یا روابط 
صنعتی وتکمیل آن با خط خوانا و با تائید و مهر  روابط صنعتی یا 

کارگزینی قسمت و امضاء شاغل.

جمع آوری اطالعات دانشجویان ممتاز 
سال تحصیلی۱۴۰۰-۱۴۰۱

واجدین شــرایط می توانند به مسئولین روابط صنعتی قسمت 
خود مراجعه نموده و با ارائه کارنامه یا گواهی قبولی)ممهور به 
مهر دانشگاه(، فرم ویژه ثبت نام دانشجویان  ممتاز را دریافت  
نموده و پس از تکمیل نمودن همراه مدارک مورد نیاز به روابط 

صنعتی قسمت خود تحویل نمایند.
مهلت اخذ مــدارک از شــنبه ۳ دی  لغایت چهارشــنبه ۱۴ دی ماه 

۱۴۰۱
* شرایط ثبت نام

۱-    دانشجویان حائز معدل بر اســاس رده بندی دانشگاه های 
کشور 

• برای اطــالع از حد نصــاب معدل و لیســت رده بندی دانشــگاه 
ها به روابــط صنعتی قســمت مربوطه یا پرتال شــرکت مراجعه 

فرمایید 
•  از دانشجویان پزشــکی و مقاطع دکترا و فوق دکترا، بدون رده 

بندی دانشگاه و با حدنصاب معدل ۱۶ 
•  برای دانشــجویان ورودی های مهرماه معدل تــرم اول و دوم 
سال ۱۴۰۰ و برای دانشجویان ورودی های بهمن ماه معدل ترم 

دوم ۱۳۹۹ و ترم اول ۱۴۰۰ مورد قبول است 
•  بــا توجه بــه اینکــه معــدل ســال تحصیلی مــورد نیاز اســت، 
دانشــجویان مقطــع کارشناســی ارشــد و دکتــری کــه درحــال 
گذرانــدن پایان نامه می باشــند، مــدارک خود را بعــد از دریافت 

نمره پایان نامه ارسال نمایند. 
۲-    پذیرفته شــدگان از طریق آزمون های سراسری در دانشگاه 

های  دولتی در مهر ۱۴۰۱ و پذیرفته شدگان در بهمن ۱۴۰۰
۳-    دانشجویان حائز رتبه برتر علمی در سطح ملی و بین المللی

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام :
۱- اصل کارنامه حــاوی ریز نمرات بدون خــط خوردگی یا هرگونه 
خدشــه بــرای دانشــجویان حائز معــدل و گواهــی ثبت نــام در 
دانشگاه برای قبول شدگان در آزمون سراسری دانشگاه ها، با 

تائید و مهر دانشگاه مربوطه .
۲- فتوکپــی کارنامــه حــاوی ریــز نمرات توســط روابــط صنعتی 
روگرفت کارنامــه برابر اصــل گردد و مهــر وامضاء شــده و اصل 

کارنامه به شخص عودت داده شود .
۳- دریافت فرم ثبت نام دانشــجویان ممتاز از پرتــال و یا روابط 
صنعتی و تکمیل آن با خط خوانا و با تائید و مهر روابط صنعتی یا 

کارگزینی قسمت و امضاء شاغل.

مهلت ثبت نام به هیچ وجه تمدید نخواهد شــد و از 
پذیرش مدارک بعد از زمان تعیین شده معذوریم.

*جمــع آوری مــدارک تنهــا از طریــق روابــط صنعتی 
قســمت هــا انجــام خواهــد پذیرفــت . بنابرایــن از 
مراجعــه مســتقیم بــه روابــط عمومــی خــودداری 

فرمایید.
*از دریافــت مــدارک ناقص یــا دارای خــط خوردگی، 
خدشــه و فاقد مهر و امضاء روابط صنعتی قســمت 
یا آموزشگاه مربوطه یا فاقد امضاء ولی دانش آموز 

ممتاز، خودداری خواهد شد .
قابل توجه سرپرستان محترم روابط صنعتی :

* سرپرســتان روابــط صنعتــی پس از کنتــرل صحت 
شــرایط الزم ، مدارک را به سرپرستی امور فرهنگی و 

تشریفات تحویل نمایند .
* اصــل کارنامه پــس از رویت توســط روابط صنعتی 
قســمت ها و  کپــی برابر اصل نمــودن،  بــه ثبت نام 

کنندگان عودت داده شود.
*از سرپرستان محترم تقاضا می شود مفاد اطالعیه 

را به اطالع عموم همکاران برسانند.
)مســئولیت هرگونه تاخیر در ثبت نام ناشی از عدم 

اطالع پرسنل بر عهده روابط صنعتی قسمت است( 

مالحظات

مهم؛ با تالش همکاران روابط عمومی، فقط اطالعات دانش 
آموزان ممتاز ســال تحصیلی ۱۴۰۱ -  ۱۴۰۰ در مقاطع ابتدایی، 
متوســط اول و متوســطه دوم به صورت سیستمی دریافت 
و در پرتال شــرکت قســمت کارکنان بارگذاری گردیده است و 
نیاز به ارائه کارنامه نمی باشد. در صورتی که دانش آموز شما 
واجد شــرایط می باشــد و اطالعات ایشان در ســامانه مذکور 

وجود ندارد به روابط صنعتی قسمت خود مراجعه فرمایید.


