
پدران پر همت ذوب آهنی، روزتان مبارک

بازتاب دستاوردها و موفقیت های خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان و معرفی افراد موفق این خانواده بزرگ، از وظایف ذاتی روابط عمومی شرکت می باشد. تقاضا می شود، 
همکاران و هر یک از اعضای خانواده  آن ها در ســطح ملی یا  بین المللی در رشته های هنری، ورزشی، علمی، فناوری، پژوهشــی و... حایز رتبه و موفقیت هایی شده اند 

مستندات خود را جهت مصاحبه و درج در هفته نامه آتشکار به سرپرستی ارتباطات رسانه ای و نشریات این مدیریت ارسال نمایند.  
مدیریت روابط عمومی

اطالعیه

همکاران گرامی؛

مهدی کوهی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان شد
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به همت تالشگران کارگاه نورد 650 و با همکاری سایر بخش های کارخانه برای 
اولین بار در کشور، تیرآهن H22 در ذوب آهن اصفهان، تولید شد.   

در آستانه دهه مبارک فجر و برای اولین بار در کشور 
تیرآهن H22 در ذوب آهن اصفهان تولید شد 

رهبــر معظم انقــاب اســامی در دیــدار صدهــا تن از 
تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعاالن عرصه های دانش بنیان، 
افزایش ســرمایه گذاری برای تولید و ارتقاء بهره وری را دو 
رکن مهم و الزام اساسی رشــد اقتصادی خواندند و گفتند: 
در برخی بخش ها از جمله چگونگی مصرف منابع طبیعی، 

بهره وری واقعاً پایین است.
وجود چشم انداز راهبردی و برنامه بلند مدت در دستگاه های 
اجرایی و حکومتی، الزام دیگری بــود که رهبر انقاب به آن 
اشاره کردند و گفتند: مسئوالن معموالً می گویند برنامه های 
دراز مدت دارند، اما اگر داریم نباید دچار روزمرگی باشــیم، 

چرا که این روزمره گی به همه جا و همه چیز ضربه می زند.
حضرت آیت ا... خامنه ای گفتند: کشور بدون فعالیت بنگاه 
های خصوصی اداره نخواهد شــد و این بنــگاه ها نیز بدون 
حمایت حاکمیت وارد میدان نمی شــوند و اگر هم بشوند، 

موفق نخواهند بود.
ارتقاء دانــش و فناوری، دیگر الزام مهم رشــد اقتصادی بود 
که رهبر انقاب به آن پرداختند و توجه دانشــگاه ها و مراکز 

علمی- پژوهشی را به آن جلب کردند.
افزایش بهره وری در همه بخش ها از جمله در فعالیت نیروها 
و کارمندان دستگاه های دولتی و در چگونگی مصرف منابع 
طبیعی از جمله آب نیز در بحث الزامات رشد اقتصادی، مورد 

تبیین رهبر انقاب قرار گرفت.
ایشان رقابت پذیر کردن کاالها و خدمات با افزایش کیفیت و 
کاهش قیمت محصول نهایی را از دیگر لوازم رشد اقتصادی 
کشور برشــمردند و گفتند: این مســئله در عرصه صادرات 

اهمیت فراوانی دارد.
بهبود محیط کسب و کار، ششــمین الزام دستیابی به رشد 
اقتصادی باال و پایدار بود که رهبر انقاب چندمین بار بر آن 
تأکید کردند و گفتند: باید کاری کنیــم که مردم بتوانند به 

راحتی، تولید و کسب و کار و داد و ستد کنند.
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)) آگهی فراخوان  (( 
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

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

2 -جهت  دریافت اسناد و کسب 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 شرکت

تولید؛ اولویت پایدار ذوب آهن اصفهان

مدیرعامل شرکت به همراه معاونین بهره 
برداری و خرید در بازدید و گفتگو با مدیر، 
سرپرستان و کارکنان مدیریت مهندسی نورد 
گفت: تولید اقتصادی اولویت پایدار ذوب آهن 

اصفهان خواهد بود. 
مهدی کوهی در گفتگو با تاشــگران این مدیریت، 
اولویت اصلــی ذوب آهن اصفهــان را افزایش تولید 
دانســت و افزود: کاهــش قیمت تمام شــده، تنوع 
محصوالت و کاهش مصرف انــرژی از ماموریت های 

اصلی ذوب آهن می باشد.
وی گفت: پتانســیلی که در ذوب آهن اصفهان وجود 

دارد تحقق بهره وری بیشتر را رقم خواهد زد.
مدیرعامل شــرکت با بیان ایــن که با توســعه بازار 
هدف می توان شرکت را به ســوددهی رساند، گفت: 
سفارشــات هوشــمندانه و توسعه ســهم بازار باعث 
افزایش راندمان و بهره وری ذوب آهن خواهد شــد، 
در این راســتا باید از هر فرصت و چالشی برای بهینه 

سازی استفاده نماییم .
شایان ذکر است، در این نشســت معاون بهره برداری، 
معاون خرید، مدیر و سرپرســتان مدیریت مهندسی 

نورد فرصت ها و چالش های تولید را بیان کردند.
مدیرعامل شرکت همچنین یازدهم بهمن ماه، در روز 
اول کاری در مســئولیت جدید، ضمن گرامیداشــت 
فرارســیدن دهه مبارک فجر پیروزی انقاب اسامی، 
گفت: با توان و همت مســئولین و کارکنان می توانیم 

این مجتمع عظیم صنعتی را به رونق اقتصادی، تولید 
و توسعه برسانیم .

وی که از آذر ماه ســال جاری به عنوان رئیس هیات 
مدیره ذوب آهــن اصفهان فعالیت مــی کند، افزود: 
این شــرکت که با همت بی نظیر و ستودنی سرمایه 
های انســانی که امــروز پیشکســوت صنعت فوالد 
هستند تاسیس شــده نماد صنعت فوالدکشور است 
و هر صنعتی پــس از ذوب آهن اصفهان در کشــور 
موفق عمل کرده، از نیروهای توانمند این شرکت که 
همچون یک دانشگاه ملی، خدمت به صنعت کشور را 

در اولویت قرار داده، بهره مند بوده است.
کوهی، به روزرسانی پروژه های جاری را یکی از برنامه 
های اصلی در کوتاه مدت ذکر کــرد که در بهره وری 
و آینده شــرکت تاثیر بســیاری دارد و افزود: اصاح 
ساختار مالی از جمله دیگر اولویت هاست که مرحله 
اول آن با افزایش سرمایه اخیر انجام شد و با حمایت 

سهامداران مراحل بعدی نیز انجام خواهد شد.
وی با اشــاره به این کــه، تدوین برنامــه ای کامل و 
مناسب برای ســال آینده در اولویت می باشد، گفت: 
سهامداران به واسطه اعتبار نام ذوب آهن، سرمایه خود 
را وارد بورس کرده اند و توقع ســودآوری دارند که این 

مجموعه بزرگ باید آن را محقق سازد .
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با اشــاره به بیانات اخیر 
مقام معظم رهبری در دیدار با تولید کنندگان کشــور 
گفت: فرهنگ بســیجی و جهــادی، اقتصاد مقاومتی 

و فعالیت های دانش بنیان از اولویــت های ما در حل 
مشکات صنعت برای کوتاه نمودن مسیر دسترسی به 

برنامه ها خواهد بود.
وی اظهار داشت: باید نمایشــگاه دائمی از محصوالت 
بومی سازی شده شــرکت با همکاری معاونت برنامه 
ریزی و توســعه و مدیریت روابط عمومی برپا شود تا با 
روش های مهندســی معکوس و کاهــش هزینه های 

مالی، تولید داخل را تقویت کنیم.
در این دیدار آیت ا... رهبر مسئول هماهنگی تبلیغات 
اسامی ضمن تبریک فرارســیدن دهه مبارک فجر، 
برای مدیرعامل جدید ذوب آهن آرزوی توفیق نمود و 
با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری، بر توجه 

ویژه به تولید و رفع مشکات شرکت تاکید کرد.
ایرج رخصتی نائــب رئیس هیات مدیــره ذوب آهن 
اصفهــان نیز از تــاش کارکنان ایــن مجتمع عظیم 
صنعتی در یک سال گذشــته قدردانی نمود و گفت: 
ذوب آهن مجموعه ای متعهد و دلسوز در اختیار دارد و 
هرچند سال سختی را به دلیل شرایط بیرونی شرکت، 

پشت سر گذاشتیم اما روزهای خوب در پیش است .
مهرداد توالئیان معــاون بهره بــرداری و عضو هیات 
مدیره این شــرکت نیز از شــرایط خوب تولید گفت و 
افزود : با شرایط موجود می توانیم تا پایان سال رکورد 

جدیدی در تاریخ ذوب آهن اصفهان ثبت نمائیم .
وی افــزود: تولید محصوالت جدید و بــا ارزش افزوده 
باال همچنان اولویت اصلی ماست و دستاوردی جدید 
نیز در این خصوص حاصل شده که در دهه فجر از آن 

رونمایی می شود .
سرهنگ مهران مختاری فرمانده حوزه مقاومت بسیج 
شهید تندگویان ذوب آهن اصفهان نیز از این مجتمع 
عظیم صنعتی به عنوان یکــی از مراکز مهم صنعتی و 
اقتصادی کشــور یاد کرد که همواره با همت جهادی 
و بسیجی تاشــگران خود بر تحریم و سایر مشکات 

چیره شده است .
مدیرعامل ذوب آهــن اصفهان، قبل از این جلســه، 
با حضور در محل یادمان شــهدای گمنام شــرکت و 
قرائت فاتحه به این اسطوره های ایثار و شهادت، ادای 
احترام کرد و با حضور در دفتر آیت ا... رهبر مســئول 
 هماهنگی تبلیغات اســامی شــرکت، با وی دیدار و

 گفتگو نمود .

روز پدر، روز قدردانی از تاش هــا و توجه به زحمت های 
طاقت فرسای پدر اســت؛ روزی که برای فرزندان فرصت 
مناسبی ایجاد می کند تا با حضور در کنار پدران و تبریک 
این روز، اعام محبتی دوباره کرده و با بوسه ای بردستان 
پدر و نگاهی همراه با عشق و محبت به او، صمیمانه ترین 
پیام های دوستی را از اعماق وجود عیان سازند که: »پدر، 

دوستت دارم« . 
ذوب آهن اصفهان به عنوان بنیانگذار صنعت فوالد کشور 
از جمله مجموعه هایی اســت که شــاهد حضور پدران 
پرتاش اســت . مردانی که در پیکار با مذاب، نان حال 
کســب می کنند و برای خانواده تکیه گاه محکم و پایدار 
هستند . عبدا... کهزاد تاشگر بخش فوالد سازی شرکت از 

جمله پدرانی است که با همت واالی خود، زبانزد همکاران 
اســت و خانواده به حضورش افتخار می کنند . وقتی از او 
خواستیم در محل کار، از مقام واالی پدر بگوید، تصور نمی 
کرد که پسرش حسین، بدون اطاع قبلی برای بوسه زدن 
بر دستان او با شاخه گلی حاضر شــود و پدر را در آغوش 
بگیرد و بگوید که دستان پینه بســته پدر، لطیف ترین و 
مهربان ترین دستی است که صورتش را نوازش می کند. 
در این برنامه که به همت روابط عمومی شرکت اجرا شد 
عاوه بر این همکار تاشــگر با اهدای شاخه گل به سایر 
همکاران در بخش های مختلف کارخانه روز پدر را به آن 
ها تبریک گفتند. روز پدر بر همه پدران این مرز و بوم و به 

ویژه ذوب آهنی های پرتاش مبارک باد.

سهامداران به 
واسطه اعتبار نام 

ذوب آهن، سرمایه 
خود را وارد بورس 
کرده اند و توقع 

سودآوری دارند که 
این مجموعه بزرگ 
باید آن را محقق 

سازد

@atashkar
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رویداد
نشریه داخلی

سالم آتشکار

درخواست های شما  وپاسخ مسئولین :
 چنانچه مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه دانا پشــتیبانی 
مطلوب و برابر با ضوابط در خصوص بیمه شدگان ارائه ندهند از 

چه طریقی امکان ارائه انتقاد  وشکایت صورت می پذیرد؟  
 مدیریت خدمات مالی و بیمه : کارکنان می توانند کلیه اسناد و مدارک 
خود در خصوص شکایت و یا انتقادات را به ساختمان اداری بیمه تحویل 

نمایند تا ضمن بررسی اقدام گردد.
 نحوه اعطاء رتبه به کارکنان، تابع چه شرایطی می باشد؟

مدیریت امور اداری: به ازای هر 4 ســال مازاد بر ســقف رده شغلی یک 
رتبه با رعایت ســایر موارد عنوان شده در دســتورالعمل حقوق و مزایا  

تعلق می گیرد.
 میزان پوشــش خدمات ســرپایی و پاراکلینیکی چقدر 

می باشد؟
مدیریت خدمات مالی و بیمه: درخصوص ســونوگرافی، آزمایشــگاه، 
تصویربرداری پزشکی )سی تی اســکن و..( و تی آنژیو  تا حداکثر تعرفه 
خصوصی اباغی وزارت بهداشت و درمان بر عهده بیمه تکمیل درمان 

دانا می باشد. 
 میزان پوشش هزینه های بستری و جراحی در بیمه تکمیل 

درمان دانا به چه میزان می باشد؟
مدیریت خدمات مالی و بیمه: کلیه هزینه های بستری که جنبه درمانی 
داشته باشد در بیمارستان های غیر طرف قرارداد معادل حداکثر تعرفه 
وزارت بهداشــت و درمان در بخش خصوصی در سال مورد عمل  تحت 

پوشش می باشد. 
*** تعدادی از همکاران نیز انجام مورد زیر را خواستار شده اند .

 برنامه ریزی جهت جدول ســاعت تردد برای سرویس های داخلی از 
درب اتوبان 

همــکاران  از  تعــدادی 
درتماس با شماره 104 سالم 
عمومی سؤاالت  روابط  آتشکار 
خود را مطرح کردند و پاســخ 

مسئوالن  به شرح زیر می باشد:

طــی حکمی از ســوی 
نــادری  امیرحســین 
تاصیکــو،  مدیرعامــل 
مهدی کوهــی به عنوان 
مدیرعامــل ذوب آهــن 

اصفهان منصوب شد. 
 در این حکم آمده است: 
نظر بــه تعهد و ســوابق 
ارزشــمند جنابعالی، به 
عنوان مدیرعامل شرکت 
اصفهــان  ذوب آهــن 
منصوب می شــوید تا با 
هماهنگی ســایر اعضاء 

محترم هیأت مدیره ضمن رعایت جوانب شرعی و 
قانونی و استفاده از نیروهای ارزشمند و متخصص 

در راستای تحقق اهداف شرکت اهتمام ورزید.
امید اســت با اتکال به خداوند متعال و در ســایه 
عنایات حضرت بقیه ا... االعظم )ارواحنا له الفداء( با 
روحیه انقابی، پاکدستی، فساد ستیزی و اهتمام به 
مفاد عهدنامه مدیران دولت مردمی، تحقق عدالت 
و پیشــرفت، رفع فقر و تبعیض و به کارگیری تمام 
استعداد و توان خود در پیشــبرد اهداف و برنامه ها  
با رعایت اصل صرفــه جویی، ارتقاء بهــره وری و 
افزایش کارایــی و اثر بخشــی، بازدهی حداکثری 
منابع  و سرمایه های شرکت، به لحاظ حفظ منافع و 
اصل امانت داری، مصالح کلیه سهامداران خصوصاً 

کارگران و بیمه شــدگان عزیز در جهــت نیل به 
پیشرفت روز افزون و تعالی نظام مقدس جمهوری 

اسامی ایران موفق و مؤید باشید. 
مهدی کوهی که ریاســت هیأت مدیره ذوب آهن 
اصفهان را نیز به عهده دارد، دارای مدرک تحصیلی 
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی"مدیریت تحول"  
است و مدیرعاملی شرکت های پترو عمران مکران، 
هلدینگ توســعه معادن روی ایران، فوالد شــرق 
کاوه، پتــرو غدیر و رئیس هیــات مدیره هلدینگ 
کالسیمین، بازرگانی صنعت روی، سرمایه گذاری 
صنایع و معادن کوثر، توسعه و تجهیز معادن، خط 
لوله گاز مکران، پترو اوره آمونیــاک چابهار، فوالد 

سبزوار را در سابقه کاری خود دارد.

مهدی کوهی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان شد

نظر به تعهد و سوابق 
ارزشمند جنابعالی، 
به عنوان مدیرعامل 
شرکت ذوب آهن 
اصفهان منصوب 

می شوید

احســان ظفری رییس مرکز متخصصین صنعت 
فوالد ایران در گفتگو با هفته نامه آتشکار گفت:  در 
حالی که اقتصاد نفتی در ایران به مرور در حال کنار 
رفتن است، بایستی به فکر اســتقرار اقتصاد دانش 

 بنیان باشــیم. در اقتصاد دانش بنیــان نیز زنجیره 
فوالد از معدن تا نورد از اهمیــت باالیی برخوردار 

است. 
 وی افزود: فوالد سازان باید خود را از محدودیت ها
رها کنند و در این میان  از فن آوری های نو و نسل 
چهار که هم اکنون در کشورهای پیشرفته و صنعتی 
مورد اســتفاده اســت، بهره گیری کنند تا با تولید 
محصوالت با ارزش افــزوده باال و حتی صادرات  آن 

ارزآوری مناسبی برای کشور داشته باشند. 
ظفری با بیان این که صنعت فوالد، پیشران اقتصاد 
دانش بنیان اســت، گفت: در صنعت فوالد مرکزی 
را الزم داریم که به عنوان هــاب انتقال تکنولوژی 
عمل کند. مرکزی که هم مــورد حمات بحث های 
حاکمیتی باشــد و هم خودمان آن را قبول داشته 
باشــیم. در همین زمینه مرکز متخصصین صنعت 

فوالد ایران با کمک و مجــوز  معاونت دانش بنیان 
نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد. 

رییس مرکز متخصصین صنعت فوالد ایران تأکید 
کرد: هدف اصلی ما  در این مرکز برداشــتن حلقه 
های مفقوده و ســوق دادن تفکر توسعه به سمت 
فناوری های نوین اســت. تفکری که دیر یا زود باید 
در مجموعه هــای اقتصادی مــا و در صنعت فوالد 
کشــور اتفاق بیفتد. در صنایع فوالد و معدن باید 

مشخص نماییم که به کدام فناوری ها نیاز داریم. 
وی ذوب آهــن اصفهان را به لحــاظ قدمت و بهره 
مندی  از تجربه و توان باالی کارشناســان خود در 
رویداد های صنعتی کشــور دانســت و افزود: باید 
توجه داشته باشــیم، وقتی ما رشد می کنیم، بقیه 
شرکت ها هم همگام با ما رشــد می کنند و با  این 
کارها صنعتگران ما همگراتر  و همدل تر می شوند 

و مفهوم توسعه همین اســت. به هر حال در کشور 
ما و در حوزه صنعت و معدن باید نســل چهار فن 
آوری که مبتنی بر هوشــمندی الکترونیکی است 

اجرا شود. 
وی تأکید کرد: اجرای نســل چهارم سیستم ها را  
چابک می کند از شرکت های صنعتی، دانشگاهیان، 
متخصصین و تمامی افرادی که  در زمینه معدن و 
فوالد مهارت دارند دعــوت می کنیم که با حضور و 
عضویت خود در این مرکز مــا را کمک کنند. این 
مرکز با اقدامات علمی و ترویجی در تاش اســت 
که تورهــای تجارب فنــاوری را اجــرا و از تجارب 
شرکت های اروپایی و توسعه یافته نیز الگو برداری 
نماید و این تجربه و دانش را به دســت متخصصان 
وکارشناسان صنعت فوالد کشورمان مورد استفاده 

قرار دهد.

در حاشــیه اولین کنگره بین المللی تحول، تعالی و 
توســعه زنجیره ارزش فوالد، خبرنــگار هفته نامه 
آتشکار در گفتگو با حمیدرضا فوالدگر رئیس هیأت 
مدیره شــرکت معدنی و صنعتی گل گهر، چالش 
های پیش روی حوزه های فوالد و معدن کشــور را 

مورد بحث و گفتگو قرار داد. 

فوالدگر مهم تریــن چالش هایی که صنایع فوالدی 
کشور با آن رو به رو هستند را مربوط به تامین پایدار 
مواد اولیه، انرژی، زیر ساخت ها و فن آوری ها نوین 
عنوان کرد و گفت: دست اندرکاران صنایع فوالدی 
باید با اتخاذ اســتراتژی ها و ســند های راهبردی 
صحیح، راه حل های این مشکات را پیدا کنند. در 
این صورت موجبات رشد و توسعه مناسب صنایع 

فوالدی فراهم شده و آینده آن تضمین می شود. 
وی افزود: صنایع فوالدی پر مصرف، صنایع فوالدی 
با روش تولید قوس الکتریکی و به طور کلی مصرف 
کنندگان گاز بیشترین ضرر و آسیب را دیده اند. با 
این حال باز هم الزم اســت قیمت انرژی به قیمت 
واقعی خــود نزدیک شــود و با صنایــع پر مصرف 
برخورد شــود. منابع گاز کشــور ما محدود است، 
بنابراین مصرف  بهینه و صرفــه جویی آن باید مد 

نظر قرار گیرد. 
رئیس هیأت مدیره گل گهر سیرجان افزود: تأمین 

پایدار ســنگ آهن و ورود تکنولوژی های جدید از 
اقدامات دیگری است که باید در صنعت فوالد کشور 
پیگیری شود. در زمینه ســنگ آهن نیز معادن ما 
محدود اســت و باید از معادن و مواد اولیه با عیار و 
غنای بیشتر استفاده و نسبت به اکتشاف، فرآوری و 

بهره مندی از منابع جدید اقدام کنیم. 
رئیس هیــأت مدیره شــرکت معدنــی و صنعتی 
گل گهر گفت: ذوب آهن اصفهــان با تجربه ترین و 
از بزرگترین واحدهای فوالدی کشور است و با بهره 
مندی از نیروی انســانی ماهر و تجربیات ارزشمند 
خود، قادر به حل مشــکات و عبــور از تنگناهای 

موجود است. 
وی افزود: در شرایط موجود فوالد سازهای با روش 
کوره بلند مانند ذوب آهن اصفهان از نظردسترسی 
به انرژی با مشکات و چالش های خاص خود برای 
تولید رو به رو هستند . این شرکت که از زیرساخت 
های مناسب برخوردار است، با استفاده از فن آوری 

های نو و تولید محصوالت بــا ارزش افزوده باالتر به 
بهره وری مناسب  می رسد. 

فوالدگر اضافه کرد: یکی از مشــکات زیرساختی 
صنایع، موضــوع حمل  و نقل به ویــژه حمل و نقل 
ریلی است. صنعت کشور نیز برای سرمایه گذاری در 
زمینه حمل  و نقل ریلی آمادگی دارد و از آن جا که 
ذوب آهن اصفهان تولید کننــده ریل ملی در ایران 
است می تواند با تهاتر و سرمایه گذاری مشترک در 

این زمینه به سودآوری الزم دست یابد. 
وی خاطر نشــان کرد: در برنامه هفتم توســعه که 
هم  اکنون در حال تدوین اســت باید اقدامات الزم 
برای تجمیع پیشنهادات صنایع از جمله ساماندهی 
مجوزها، توازن در زنجیره، مدیریت هوشمند انرژی، 
ســاماندهی معافیت های مالیاتی، متناسب سازی 
حقوق دولتی و اســتفاده آن برای توســعه معادن 
بررسی و لحاظ شود تا شرایط تولید برای صنایع به 

 ویژه صنعت فوالد کشور هموار شود.

تفکر توسعه با رویکرد به فناوری های نوین

نسبت به ده ماهه سال گذشته محقق شد؛
افزایش هفت و سه دهم درصدی تولید چدن در ذوب آهن اصفهان

مترو مشهد آماده ریل گذاری با ریل ملی

فوالد سازان باید 
خود را از محدودیت 
ها رها کنند و در این 

میان  از فن آوری 
های نو و نسل چهار 

که هم اکنون در 
کشورهای پیشرفته 

و صنعتی مورد 
استفاده است، بهره 

گیری کنند

در ده ماهه سال 
جاری  2458545 

تن چدن مذاب با سه 
کوره بلند ذوب آهن 

اصفهان تولید شد

طبق برنامه 
ریزی های صورت 
گرفته قطار شهری 

مشهد، باید 6 
کیلومتر را  تا سال 
1403 ریل گذاری 

کند

به همت تاشــگران مدیریت کوره بلند ذوب آهن 
اصفهان، تولید چدن مذاب با رشــد هفت و ســه 
دهم درصــدی در این مجتمع عظیــم صنعتی به 

ثبت رسید.  
همایون صمیمی مدیر کوره بلند شــرکت در این 
زمینه گفت: در ده ماهه ســال جاری  2458545 
تن چدن مذاب با سه کوره بلند ذوب آهن اصفهان 
تولید شــد که نسبت به مدت  مشــابه سال قبل، 
168035 تن معادل 7/3 درصد، تولید بیشتر رقم 

خورده است. 
وی افزود: کک مصرفی در کــوره بلندهای ذوب 
آهــن ترکیبــی از کک های تولیــدی، خارجی و 
کک ریزه اســت. میانگین مصرف کک خشک در 
کوره بلندها در، ده ماه ســال قبل 549 کیلوگرم 

برای تولید یک تن چدن بوده و از این مقدار 158 
کیلوگرم آن کک وارداتی و 6 کیلوگرم، کک ریزه 
بوده اســت. جهت کاهش هزینه های تولید سعی 
شــد با کاهش مصرف کک، ســهم کک وارداتی 
را که به ســختی و با هزینه زیاد تامین می شــود  
نیزکاهش دهیم و ســهم کک ریزه که ترکیبی از 
کک )30-20( و 30+ از ســرند کردن برگشتی ها 

تامین می شود را بیشتر کنیم. 
مدیر کوره بلند ذوب آهن اصفهــان تصریح کرد: 
در ده ماه گذشته مجموع مصرف کک برای تولید 
یک تن چدن به 518 کیلوگرم و همچنین ســهم 
کک خارجی نیز تــا 137 کیلوگرم کاهش یافت و 

در کنار آن کک ریزه تا 19 کیلوگرم اضافه شد.  
وی اظهار داشــت: این کاهش چشــمگیر مصرف 

کک در بخش کوره بلند، ثمره کار گروهی معاونت 
های مختلف کارخانه و همچنیــن مدیریت های 
حوزه بهــره برداری اســت و در تاش هســتیم 
انشاا... در آینده نزدیک، مصرف کک روند کاهشی 

بیشتری یابد.  
این مقام مســئول ادامه داد: در راســتای کاهش 
مصرف کک، پــروژه هایی تعریف شــد که برخی 
در دســت اجرا هســتند و تعدادی از آن ها هم با 
موفقیت به پایان رسیدند که عبارت است از؛ رفع 
اختال از کوره بلندهای دو و ســه که از سال قبل 
شروع شد و به پایان رسید، افزایش بهره وری گاز 
co ،کاهش توقفات غیر برنامــه ای، کاهش فورم 
ســوزی ها، افزیش کیفیت نســوزها و ِگل مجرا و 
همچنین تامین بهتر کک، زغال ســنگ، ســنگ 

آهن و دیگــر مواد اولیه مــورد نیاز کــوره بلند و 
افزایش استفاده از کک )30-20( و 30+ در شارژ 

کوره بلندها. 

500 تن ریل قطار شهری تولید شده در ذوب آهن 
اصفهان به مشهد رسید و 600 تن دیگر نیز تا پایان 

سال ارسال می شود.
مدیر عامل قطار شــهری مشهد با بیان مطلب فوق 
گفت: طی قرارداد منعقد شده با  ذوب آهن اصفهان 
تمام ریل 6 کیلومتر در خط 3 قطار شهری مشهد 
که 1100 تن اســت تا آخر امسال  تامین  می شود  
که  از این تعــداد تاکنون 500 تــن از ریل ها وارد 
مشــهد اســت و 600 تن دیگر نیز در این کارخانه 

تولید و ارسال می شود.
کیانوش کیامرز افزود: با توجه به این که کشــور در 
بحران تولید واگن قراردارد، دولــت اولین اولویت 
خود را تامین 640 دســتگاه واگن  برای تهران قرار 

داده است، ولی باوجود این که دو سال از مناقصات 
آن می گذرد به دلیــل تامین منابــع مالی، هنوز 

خروجی نداشته است.
وی افــزود: طبق برنامه ریزی هــای صورت گرفته 
قطار شــهری مشــهد، باید 6 کیلومتر را  تا ســال 
1403 ریل گذاری کند لذا بــرای این خط از 100 
دستگاه واگنی که برای خط 2 قطار شهری مشهد 
تدارک دیده  شــده  تامین می شود که از این تعداد 
70 دســتگاه را سال گذشــته تحویل شرکت بهره 
برداری قطار شهری مشهد دادیم، و تعداد 30 واگن 
را هنوزتحویل ندادیم که طی مراسمی تا پایان سال 

این 30 دستگاه واگن تحویل داده خواهد شد.
کیامرز بیان کــرد: در خصــوص قطار های خط 1 

با وجــود حمایت هایــی که از 
شورای شهر مشــهد داشتیم، 
ولــی هنوز بــه جمــع بندی 
نرســیدیم و دولت اجازه خرید 
واگن را به هیچ شــهری نداده 
اســت تامین واگن های خط 1 
یکی از بحران های ما در ســال 
آینده خواهد بودکه امیدواریم 
با پیگیری های شهردار حداقل 

15 واگن را  خریداری کنیم.
وی تصریح کرد: حدود 1500 
میلیــارد تومان  اعتبــار برای 

مدت سه ســال، جهت  تامین واگن ها پیش بینی 
شــده اســت، ولی تاکنون این بودجه تامین نشده 

است.

معاون برنامه ریزی و ساخت قطعات 
و تجهیــزات مدیریــت برنامه ریزی 
و نظارت بــر تعمیــرات و نگهداری 
مکانیک شرکت، گفت: این مدیریت با 
توجه به در اختیار داشتن کارگاه های 
مجهز و منحصر به فرد، نیروی انسانی 
متخصص و ماهر و نظــر به اهمیت 
تامین مکانیزم ها، تجهیزات و قطعات 
برای تداوم تولید 85 درصد از نیازهای 

شرکت به تجهیزات مکانیکی را بومی سازی کرده است.
رمضانعلی فرهادی افزود: قطعات و تجهیزات مکانیکی مورد نیاز شرکت در 
کارگاه های ساخت این مدیریت تولید می شود و برای بهره برداری در اختیار 

خطوط تولید قرار می گیرد.
وی تأکید کرد: با توجه به این که در کارگاه های ساخت مهندسی نت مکانیک، 
ترافیک کاری وجود دارد بخشی از نیاز های کارخانه به شرکت داخلی سفارش 
داده و با بهره گیری از توان این شــرکت تجهیزات و قطعات مورد نیاز تامین 

می شود.
فرهادی گفت: در سال اخیر نوسازی و به روز رسانی تجهیزات و ماشین آالت 
کارگاه های این مدیریت در دستور کار قرار گرفت و در این راستا برنامه ریزی 
کردیم تا 95 درصد از تجهیزات و قطعات مکانیکی مــورد نیاز کارخانه را در 

کارگاه های ساخت مدیریت مهندسی نت بومی سازی و تولید کنیم.
شایان ذکر است؛ طراحی، ســاخت و نصب درب های فلکسیبل باتری های 
کک سازی، دریچه کشویی پاتیل فوالد، طراحی و ساخت شل فلزی دودکش 
کائوپر کوره شماره 2، بازســازی برج های خنک کننده ایستگاه ریخته گری 
شماره 5، بازسازی دیگ اوتیلیزاتور کنورتور شماره 2، ساخت مکانیزم دریچه 
کشویی تاندیش، بومی ســازی نسوز بدنه کوره بلند شــماره یک، طراحی، 
ساخت و نصب کوره الکتریکی، طراحی و ســاخت پروانه EGF آگلوماشین 
شــماره 4، اجرای پروژه وان سرباره کوره بلند شــماره 3، ساخت فورم هوای 
دم دو جداره کوره بلند 2 و 3، طراحی و ساخت مکانیزم تمیز کننده رام های 
سلول باتری کک سازی، بازســازی دیگ های بخار نیروگاه حرارتی، ساخت 
تلشکی و آویز گردان جرثقیل های کارگاه شمش، ســاخت و بازسازی انواع 
 بردهای الکترونیکــی و... فقط بخش کوچکی از فعالیت های بومی ســازی

ذوب آهن اصفهان است.

تجهیز و به روز رسانی کارگاه های 
ساخت ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان 
با تجربه ترین و از 

بزرگترین واحدهای 
فوالدی کشور است

حمیدرضا  فوالدگر:
رفع مشکالت صنعت فوالد باید در برنامه هفتم توسعه لحاظ شود

Rگزارش e p o r t

خبرآسمانی

گیربکس هــای راکد و بااســتفاده 
موجود در انبار های راکد کارخانه در 
مکانیزم اشتابل شماره یک انبارمواد 
خــام مدیریت آگلومراســیون مورد 

استفاده قرار گرفت.
بهزاد قاسمی مســئول انبارمواد خام 
این بخــش با اعام ایــن خبر گفت: 
دستگاه اشــتابل شــماره یک که از 
اوایل فعالیت آگلومراسیون مورد بهره 
برداری قرار گرفته انباشت مواد اولیه داخل سکوها را بر عهده دارد که به دلیل 
قدمت و سابقه طوالنی در قسمت باالنسیر و گیربکس های حرکتی مستهلک 
شده و جهت جلوگیری از توقفات فنی به تعمیرات و سرویس های مکرر و یا 

تعویض کلی قطعات نیاز داشت.
وی افزود:  با برنامه ریزی های صورت گرفته توســط کارشناســان این بهره 
برداری از 4 مجموعه مشابه موجود در واحد انبارهای کارخانه بازدید به عمل 
آمد و با بررسی های فنی امکان اســتفاده این مجموعه ها از این دستگاه ها 
فراهم شد و متعاقباً اقدامات الزم جهت بازســازی و آماده سازی این تجهیز 

انجام شد و مورد بهره برداری قرار گرفت.
نجار، مهندس ارشد مکانیک انبار مواد خام و پخت آهک نیز گفت: با استفاده از 
مجموعه جایگزین شده موفق شدیم از صرف هزینه های گزاف و تحمیلی به 

کارخانه پیشگیری نموده و از اموال راکد موجود نیز بهره وری نماییم
شایان ذکر است؛ مدیریت های اموال و انبار و امور فنی و برنامه ریزی تولید و 
تاشگران قسمت های برق، تولید و روابط صنعتی مدیریت آگلومراسیون در 

اجرای این پروژه مشارکتی فعال داشتند.
محمد علی قدرتی پور- خبرنگار افتخاری

استفاده از گیربکس های راکد در 
اشتابل شماره یک آگلومراسیون
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حدیث هفته

 امام رضا)ع(: 
بخیل  را آسایشی ، حسود را خوشی  و لذتی  و دروغگو را مروت  و مردانگی  

نیست.

43 هزار تن کک در 
این بازه زمانی نسبت 
به سال قبل، بیشتر 

تولید شده است

بعد از انقالب اسالمی 
در اغلب مواقع 
تعمیر قطعات و 
تعویض آن ها به 
دست مهندسین 
ذوب آهنی شکل 

گرفت

محصوالت استاندارد 
تولیدی این کارخانه 

عظیم در همان 
فرایند اولیه، به 

صورت  نرمال و بدون 
مشکل تولید

می شوند

R e p o r t
گزارش

به همت تاشــگران مدیریت تولیدات کک و مواد 
شیمیایی شرکت، تولید کک نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته به میزان چهار و دو دهم درصد افزایش 

داشته است. 
مدیر تولیدات کک و مواد شیمیایی  شرکت با اعام 
این خبر گفت: در ســال 1400 تولید یک میلیون و 
200 هزار تن کک خشک از طریق باتری های یک و 
سه برنامه ریزی شد که در همین بازه زمانی 23 هزار 
تن بیشــتر از هدف، تولید و رکورد سالیانه شکسته 
شد. بر این اساس افزایش سه درصدی تولید به مقدار 
یک میلیون و 236 هزار تن در برنامه ســال 1401 
پیش بینی شد و تاش داریم تا پایان سال جاری از 

هدف تولید تعیین شده، عبور کنیم. 
محمدعلی عائی افزود: در طی ده ماهه سال جاری 
نیز یک میلیون و 53 هزار و 517 تن کک خشــک 
تولید شــد که نسبت به مدت مشــابه سال قبل که 

یک میلیون و 10 هزار تن بود، رشــد چهار و دو دهم 
درصدی تولید را نشــان می دهد که در تاریخ ذوب 
آهن اصفهان بی سابقه بوده است و به نوعی می توان 
گفت 43 هزار تن کک در این بازه زمانی نســبت به 

سال قبل، بیشتر تولید شده است. 
مدیر تولیدات کک و مواد شیمیایی شرکت ادامه داد: 
رکورد تولید ماهیانه کک خشــک در دی ماه امسال 
نســبت به رکورد قبلی که مربوط به دی ماه ســال 
1397 بود، از یکصد و 9 هزار و516  تن به یکصد و ده 

هزار و 123 تن در ماه، ارتقاء یافت.  
عائی اضافه کرد: با تاش و کوشــش همکاران در 
حوزه خرید و تامین مناسب زغال و همچنین برنامه 
ریزی تعمیرات اساسی، جاری و تعمیرات گرم باتری 

موفق شدیم بیشتر از برنامه تولید کنیم. همچنین به 
موازات دستیابی به این رکورد بزرگ تولیدی در طی 
ده ماهه سال جاری، تعمیرات اساسی پنج دستگاه از 
ماشین های کک سازی نیز با موفقیت به انجام رسید 

که در ثبت این رکورد، نقش برجسته ای داشت. 
مدیر تولیدات کک و مواد شیمیایی شرکت تصریح 
کرد: برنامه ریزی های معاون بهره برداری شــرکت، 
همکاری دیگر معاونت ها و مدیریت ها و همچنین 
تاش و کوشش کارکنان بخش کک سازی در ثبت 
این رکوردهای بزرگ های نقش به ســزایی داشت و 
انشــاا... بتوانیم در زمینه تولید کک به عنوان یکی از 
زیرســاخت های اصلی تولید به روش کــوره بلند، 

رکوردهای بزرگتری را به ثبت برسانیم. 

ثبت رکورد تولید کک خشک در ذوب آهن اصفهان

ما تا ابد مدیون شهدا 
و ایثارگران انقالب 
اسالمی هستیم 
و باید با قدردانی 
از آن ها، در جهت 
پاسداشت ارزش 

های انقالب و رونق 
تولید گام برداریم

مراســم گرامیداشــت دهه مبارک فجــر چهل و 
چهارمین ســالگرد پیــروزی انقاب اســامی و 
مناسبت تاریخی ســالروز ورود رهبر کبیر انقاب 
اســامی ایران حضرت امام خمینــی)ره( به ایران 
اسامی، 12 بهمن ماه با حضور مدیرعامل و جمعی 
از مدیــران و کارکنان شــرکت در محــل یادمان 

شهدای گمنام  ذوب آهن اصفهان برگزار شد .
مدیرعامل شرکت در این مراسم با شکوه که با غبار 

روبی و گلباران مزار شهدای گمنام در این مجتمع 
بزرگ صنعتی برگزار شــد، ضمن تبریــک ایام ا.. 
دهه فجر پیروزی انقاب اسامی و ادای احترام به 
شهدای انقاب و دفاع مقدس گفت: ما تا ابد مدیون 
شهدا و ایثارگران انقاب اســامی هستیم و باید با 
قدردانی از آن ها، در جهت پاسداشــت ارزش های 

انقاب و رونق تولید گام برداریم. 
مهدی کوهی با اشــاره به برنامه ها و سیاست های 

جاری و در دســت اقدام شــرکت، گفــت: من در 
روزهای پیروزی انقاب اســامی یک دانش آموز 
بودم، در ســال های بعد از انقاب تــا کنون نیز به 
عنوان یک کارشــناس و ســرباز کوچک انقاب با 
فعالیت در شرکت های مختلف به خدمت و کسب 
تجربه پرداخته و اکنون به ذوب آهن اصفهان آمدم 
تا با تجربیــات حاصله و همــکاری تمامی مدیران 
و کارکنان زحمت کش، مشــکات موجــود را از 
پیش رو برداریم و این شــرکت را که نماد صنعت و 
فوالد کشور اســت به جایگاه شایسته و واقعی اش 

برگردانیم. 
وی در ادامه برنامــه ها و الویت هــای فعلی ذوب 
آهن اصفهان را شــامل مواردی از جملــه تولید، 
اصاح ســاختارهای مالی و فروش، چابک سازی 
تامین پایدار مواد اولیه با فعال سازی معادن جدید 
شرکت، افزایش ســرمایه سه مرحله ای شرکت که 
مرحله اول آن انجام شــد و اصاح ساختار نیروی 

انسانی دانست.

در ابتــدای این مراســم آیــت ا... رهبر مســئول 
هماهنگی تبلیغات اسامی ذوب آهن نیز به اهمیت 
انقاب اسامی، عظمت شخصیت حضرت امام)ره( 
به عنوان رهبر کبیر انقاب اســامی و ذکر نمونه 
هایی از اقدامات انقابی و مقاومت و پایداری ایشان 

در دوران مبارزه پرداخت. 
وی گفت: همه مــا باید با توکل برخــدا، وحدت و 
تبعیت از فرامین رهبری معظم انقاب اســامی، 
وظیفه اساســی خود نســبت به تولید و پیشرفت 

انقاب اسامی را انجام دهیم. 
مهدی کوهی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان پس از 
این مراسم در گلزار شهدای زرین شهر حضور یافت 
و در مراسم بزرگداشــت دهه مبارک فجر پیروزی 
انقاب اســامی با حضور مســئولین شهرستان 
لنجان، شرکت کرد. این مراســم با گلباران تمثال 
مبارک حضرت امام خمینــی )ره( بنیانگذار کبیر 
جمهوری اســامی و ادای احترام به مقام شــامخ 

شهدا همراه بود .

مدیرعامل شرکت در مراسم گرامیداشت دهه فجر: 

عزم مدیران و کارکنان ذوب آهن اصفهان برای رسیدن به جایگاه واقعی

ذوب آهن اصفهان میزبان اردوی راهیان پیشرفت 

اردوی راهیــان پیشــرفت به منظوری آشــنایی با 
دســتاوردهای انقاب اســامی در حوزه صنعت در 
آستانه فرا رسیدن چهل و چهارمین سالگرد پیروزی 
انقاب اسامی با حضور تعدادی از دانشجویان فنی 
دانشگاه اســتان ایام و جمعی از مسئولین شرکت، 
10 بهمن ماه در تاالر تشریفات روابط عمومی شرکت 

برگزار شد.
مرتضی شیرین پرور مدیر تحقیق  و توسعه شرکت 
گفت: ذو ب آهن در حوزه های دانش بنیان و استارت 
آپ ها و بومی سازی با 6 دانشگاه برتر کشور، تفاهم نامه 
منعقد کرده و همــکاری دارد. وی افزود: ذوب آهن و 

دانشگاه از این همکاری بهره مند می شوند.
سلطانی مدیر امور فنی و برنامه ریزی تولید شرکت به 

مقایسه قسمت های مختلف کارخانه و ظرفیت تولید 
آن در قبل و بعد از انقاب اسامی پرداخت.

وی گفت: بعد از انقاب اسامی در اغلب مواقع تعمیر 
قطعات و تعویض آن ها به دســت مهندسین ذوب 

آهنی شکل گرفت.
موسویان مسئول هماهنگی اردوهای راهیان پیشرفت 
گفت: پیــرو منویات مقام معظم رهبری و ریاســت 
جمهوری در رابطه با دستاوردها و بیان پیشرفت های 
انقاب اسامی و مقایسه آن با قبل از انقاب اسامی 

اولین اردوی راهیان پیشرفت در شرکت، برگزار شد.
شایان ذکر است؛ دانشجویان این اردو با ادای احترام 
به شــهدای گمنام از خط تولید ذوب آهن نیز بازدید 

کردند. 

Rگزارش e p o r t
در آستانه دهه مبارک فجر و برای اولین بار در کشور 

تیرآهن H22 در ذوب آهن اصفهان تولید شد 

به همت تاشگران کارگاه نورد 650 و با همکاری 
سایر بخش های کارخانه برای اولین بار در کشور، 

تیرآهن H22 در ذوب آهن اصفهان، تولید شد.   
علیرضا مهرابــی قائم مقام مدیر نــورد ذوب آهن 
اصفهان با اعــام این خبر گفت: در آســتانه دهه 

مبارک فجر و برای اولین بار در کشــور، محصول 
H22 به همت تاشــگران کارگاه نــورد 650 و با 
همکاری سایر بخش های کارخانه در اولین مرحله 
به تولید نرمال رســید و یک محصول ارزش افزای 
دیگر به ســبد محصوالت ســاختمانی ذوب آهن 

اصفهان اضافه شد.  
وی افزود: طراحی کالیبر، تــراش غلتک و تامین 
قطعات و تکنولــوژی های مورد نیــاز برای تولید 
H22 طی 9 ماه آماده سازی شــد و به دلیل این 
که از تجهیــزات تولیــدی H20 در فرایند تولید 
محصول جدید اســتفاه کردیم، هزینه های تولید 

کاهش یافت.  
قائم مقام مدیر نورد شــرکت با اشاره به این که در 
هر شــیفت، تناژ تولید H22 به حــدود 650 تن 
می رســد، اظهار داشــت: این محصول جدید در 
حد وسط H های ســایز پایین و سایز باال تولیدی 

کارخانه قرار می گیرد و این موضوع اســتراتژیک 
بودن آن را دو چندان می کند. 

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: بحمد ا... تجربه 
و دانش تاشــگران ذوب آهن اصفهــان تاحدی 
ارتقاء یافته است که محصوالت استاندارد تولیدی 
ایــن کارخانه عظیــم در همان فراینــد اولیه، به 

صورت  نرمال و بدون مشکل تولید می شوند.   
فرزاد اکبریان سرپرســت خدمات فنی تولید نورد 
شــرکت نیز گفت: تولید مقاطع  H در ذوب آهن 
اصفهان با اســتحکام و ایمنی پیوند خورده است 
زیرا بنیان تولید آن ها بر اســاس اســتفاده از نرم 
افزارها و اســتانداردهای روز دنیا می باشد و این 
گونه اســت که برند "با اطمینان بســازید" تا آن 

سوی مرزها زبانزد می باشد.  
وی افزود: پیمانکاران ساختمانی در گذشته برای 
این که استحکام و ایمنی را در پروفیل ایجاد کنند 

از تکنیک های جوش و بُرش اســتفاده می کردند 
که مراحــل آزمون آن ها نســبت به اســتفاده از 
پروفیل گرم نورده شده، بسیار باالتر است و به این 
 دلیل کمتر چنین تســت هایی با دقت باال انجام 
می گیــرد و متاســفانه نتیجــه آن را در حوادث 

مختلف مانند زلزله شاهد هستیم. 
سرپرست خدمات فنی تولید نورد ذوب آهن اصفهان 
ادامه داد: کلیه مراحل تولید سبد مقاطع ساختمانی 
در ایــن مجتمع عظیــم صنعتی همچون ســایر 
محصوالت، از مرحله طراحی نقشه تا تولید بر اساس 

به روز ترین نرم افزارهای دنیا رصد و تولید می شود. 
اکبریان گفت: ســبد محصوالت ساختمانی ذوب 
آهن اصفهان، محاسبات حرفه ای و طراحی دقیق 
برای مهندســین، تامین در دسترس محصوالت 
برای پیمانکاران و ایمنی و آسایش را برای مصرف 

کنندگان به ارمغان می آورد.

پانزدهم رجب؛  وفات زینب کبری)س( 62 ه. ق 
حضرت زینب کبری)س( ســومین فرزند حضرت فاطمــه)س( و حضرت 
علی)ع( اســت. آن حضرت، در واقعه کربا حاضر بود و پس از آن نیز هنگام 
اســارت، در دفاع از حقانیت برادر خود، همانند امام حسین )ع( نقشی ویژه 
داشت. حضرت زینب)س( به دلیل ســختی ها و مصائب فراوانی که در طول 
عمر خود تجربه کرد به ام المصائب معروف اســت . ایشان به دلیل فداکاری و 

قهرمانی در واقعه کربا به لقب قهرمان نیز شناخته می شود.
نوزده بهمن ماه؛ روز نیروی هوایی 

روز نیروی هوایی در تقویم ایرانی نوزدهم بهمن هر ســال همزمان با سالروز 
بیعت کارکنان نیروی هوایی با امام خمینی )ره( اســت. نوزدهم بهمن سال 
1357 دقیقاً یک هفته پس از ورود امام )ره( به ایران و سه روز قبل از پیروزی 
انقاب، شمار زیادی از کارکنان نیروی هوایی به اقامت گاه امام خمینی )ره( 
رفتند و با انقاب اسامی اعام هم بستگی کردند. بیعت کارکنان نیروی هوایی 
با امام )ره( و هم بســتگی با مردم از عوامل مهم در تسریع سقوط و ریشه کن 
کردن رژیم پهلوی بود. به پاس این حرکت نیروی هوایی که در راستای اهداف 
انقاب بســیار مؤثر بود، روز 19 بهمن به نام »روز نیــروی هوایی« در تقویم 

جمهوری اسامی ایران ثبت شد.
بیست و دوم بهمن ماه؛ پیروزی انقالب اسالمی 

در روز 22 بهمن 1357، تاریخ نهضت اســامی مردم ایــران به رهبری امام 
خمینی )ره( به نقطه عطف خود رسید. در 22 بهمن سرانجام مبارزات مردم 
مسلمان به بار نشست و نظام پادشاهی 2500 ســاله و ظلم و استبداد رژیم 
پهلوی در ایران، ریشه کن شد و به خواست الهی حکومت جمهوری اسامی 

تأسیس شد.
بیست و دوم بهمن، یادآور یکی از بزرگترین رخدادهای تاریخی ملت بزرگ 
ایران است و این روز مبدل به یک روز فراموش ناشدنی و بزرگ برای ایرانیان 
شده اســت. در واقع در تمامی فرهنگها و آداب مردمان جهان رایج است که 
بزرگترین روز تاریخ کشور خود را پاس می دارند، البته بنا به فرهنگ هر کشور، 
آن روز بزرگ و تاریخی گرامی داشته می شود و نسل به نسل و سینه به سینه، 
منتقل می شود تا آیندگان قدر آن روز را بدانند. قریب به اکثریت کشورهای 
جهان، بزرگترین روز تاریخی خود را روز اســتقال خود می دانند و برای آن، 
احترام قابل ماحظه ای قائل می باشند، ملت ایران اســامی نیز در روز 22 
بهمن سال 1357 موفق شد بر حکومت مستبدانه و 2500 ساله شاهنشاهی 

فائق آید و در این روز تصمیم گرفت خود برای آینده اش برنامه ریزی نماید.

مناسبت های هفته

نکات ایمنی در محیط کار
 از انجام تعمیرات ضروری و مناســب در ساختمان  های محل کار اطمینان 

حاصل کنید.
 در حفظ و نگهداری تجهیزات ایمنی موجــود در محل کارتان دقت الزم را 

داشته باشید، تا ایمنی و بازدهی مورد نظر، همواره قابل دستیابی باشد.
 هرگونه حفره در کف محل کار را با حفاظ بپوشانید.

 فضای کافی برای حرکت و دسترسی ایمن داشته باشید.
  اگر الزم است، از شیشه  های نشکن استفاده کنید.

 از عدم وجود موانعی همانند کابل  ها در کف ساختمان محل کار، راهرو ها و 
پله  ها اطمینان حاصل کنید.

  سیستم  های مناسب برای تخلیه آب و رطوبت نصب نمایید.
 از باز و بسته شدن و تنظیم پنجره  های باز شونده، اطمینان حاصل کنید.

 تمام پنجره  ها، مخصوصا پنجره  های ســقفی باید به گونــه  ای طراحی و 
ساخته شده باشند، که تمیز کردن آن ها با ایمنی کامل همراه باشد.

استفاده از تجهیزات ایمنی
استفاده از تجهیزات ایمنی یکی از مهم ترین اصول ایمنی در محیط کار است. 
کارفرما باید تجهیزات ایمنی را متناســب با نوع کار فراهم آورد و کارگران و 
مهندسان نیز باید تمامی آن ها را مورد اســتفاده قرار دهند. از این تجهیزات 
می توان به لباس کار، کاه ایمنی، دســتکش ایمنی، عینک ایمنی، گوشی 
ایمنی، ماسک ایمنی و کفش ایمنی اشاره داشت. این تجهیزات برای هر حرفه 
خصوصیات و مشخصات خاصی دارد. از بهترین انواع تجهیزات ایمنی و مطابق 
با استانداردهای جهانی اســتفاده کنید تا در حین کار خطری شما را تهدید 

نکند. شناخت انواع تجهیزات ایمنی و تهیه آن به عهده کارفرما می باشد.
 برای مثال باید از تجهیزات کار در ارتفاع، تجهیزات ایمنی مورد نیاز برای امن 
کردن محیط کار استفاده شود. این تجهیزات شامل تجهیزاتی ایمنی عمومی 
نیز می شود. هر فردی که برای کار و یا نظارت به محیط کار مراجعه می نماید 
باید تجهیزاتی استفاده نماید تا از بروز خطرات احتمالی پیشگیری شود. این 
تجهیزات شــامل کاه ایمنی، کفش ایمنی، در صورت نیاز دستکش ایمنی، 

لباس ایمنی و عینک ایمنی نیز می شود.

ایمنی

کمیته "بررسی، بهبود و تقویت کارشناسی محتوای 
طرح طبقه بندی مشــاغل ذوب آهــن اصفهان" 
با حضور  تعــدادی از کارشناســان مطلع و اعضای 

کمیته طبقه بندی مشاغل شرکت تشکیل شد.
سرپرست معاونت سرمایه های انســانی و توسعه 
مدیریت شرکت در این خصوص، گفت:  به منظور 
ارتقاء کیفیت کارشناســی محتــوای طرح طبقه 
بندی مشاغل و در راستای تحقق اهداف راهبردی، 
کمیته ای تحت عنــوان "کمیته بررســی، بهبود 
و تقویت کارشناســی محتوای طــرح طبقه بندی 
مشــاغل ذوب آهن اصفهان" با حضــور  تعدادی 

از کارشناســان مطلع در زمینه قوانیــن و مقررات 
مرتبط با موضــوع و اعضای کمیتــه طبقه بندی 

مشاغل شرکت تشکیل شد.
آرش شــفیعی افزود: این کمیتــه وظیفه پایش، 
تجزیه و تحلیــل و بهبود مفاد طــرح طبقه بندی 
مشاغل شــرکت و به روز آوری آن را در دستور کار 

دارد . 
وی گفت: در همین ارتبــاط و به دنبال پیگیری ها و 
جلسات قبلی حوزه ســرمایه های انسانی و توسعه 
مدیریت، دهمین نشســت مشــترک همکاران با 
کمیته مذکور 11 بهمن ماه در دفتر معاون سرمایه 

های انسانی و توسعه مدیریت 
تشکیل و برای اهداف تعیین 
شده ، برنامه ریزی الزم انجام و 
مقرر شد هر هفته طی جلسات 
مســتمر تا تحقق برنامه های 

تدوین شده  ادامه یابد . 
شــایان ذکراســت، نتایــج 
حاصــل از بررســی هــا و 
تصمیمات اتخاذ شده توسط 
کمیتــه مذکور، هــر هفته 

اطاع رسانی خواهد شد.

نشست کمیته کارشناسی طرح طبقه بندی مشاغل ذوب آهن اصفهان

این کمیته وظیفه 
پایش، تجزیه و 

تحلیل و بهبود مفاد 
طرح طبقه بندی 

مشاغل شرکت و به 
روز آوری آن را در 

دستور کار دارد

تراز انرژی کشور به نقطه  قابل اتکا 
می رسد

استاندار اصفهان در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان 
اصفهان با اشاره به ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب  و کار، گفت: بر 
اســاس این ماده قانونی، قطع برق، گاز یا خدمات مخابرات واحدهای تولیدی 
صنعتی و کشــاورزی در زمان کمبود نباید در اولویت قرار گیرد و در صورت 
قطع برق، گاز و خدمات مخابرات باید وجه التزام و نحوه جبران خسارت به این 

شرکت ها در متن قراردادها پیش بینی شود.
سیدرضا مرتضوی، برنامه ریزی مجموعه دســتگاه  های خدمات رسان برای 
اطاع  رســانی قطع گاز، برق و آب واحدهای تولیدی و صنعتی را حداقل 24 
ساعت از قبل خواستار شد و افزود: این امر از ایجاد خسارات تحمیلی جلوگیری 

کرده و خسارت ها را به حداقل خواهد رساند.
رئیس شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان بسیاری از 
کمبودهای کنونی کشور را ناشی از عدم سرمایه گذاری سال های گذشته در 
حوزه های زیرساختی دانست و تصریح کرد: اقداماتی برای رساندن تراز انرژی 

کشور به نقطه ای قابل اتکا در حال انجام است.
وی تأکید کرد: به رغم این که هیچ صنعتگری خواستار متوقف شدن چرخه 
تولید خود نیست، قطع انرژی به  صورت آگاهانه از بروز خسارات و هزینه های 
اضافی جلوگیری خواهد کرد و باید الــزام برنامه ریزی در این زمینه به  تمامی 

دستگاه های خدمات رسان اباغ شود.

خبر



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.

محمد یزدانی، تقی جعفری، بهنام شیری رستمی، 
خانواده مرحوم عباس هلل گانی

تسلیت
همکاران گرامی آقایان:

محمدرضا رحمانی، کاظم نجف زاده، عزیزا... مختاری 
شاه شمس الدینی، سعید فتحی، داود ملک محمدی، 

جواد  امینی
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.
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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

به مناسبت دهه مبارک فجر، مسابقه دو صحرانوردی 
به مســافت 4 کیلومتــر از فلکه نهالســتان تــا یادمان 
شهداء و در دو رده سنی زیر 40 ســال و باالی 40 سال 
برگــزار می شــود. همــکاران عالقــه مند به این رشــته 
ورزشــی جهت شــرکت در مســابقه باید راس ساعت 9 
صبح روز دوشنبه   17 /11 /1401 در محل شروع مسابقه 
)فلکه نهالســتان( بــا کفش مناســب ورزشــی حضور 

داشته باشند. 
شایان ذکر اســت؛ البسه شــرکت در مســابقه توسط 
ورزش همگانــی تامیــن گردیــده و بــه نفــرات اول تــا 
چهــارم هــر رده ســنی و همچنین بــه تعــداد 10 نفر از 
شرکت کنندگانی که از خط پایان مسابقه عبور نمایند 

به قید قرعه جوایزی اهدا خواهد گردید. 
مدیریت خدمات و امور رفاهی

اطالعیه

به مناســبت گرامیداشــت دهه مبارک فجر، مســابقه 
 پرس ســینه داخلی کارخانه در 8 وزن برگزار می شــود.
از همــکاران عالقــه مند بــه این رشــته ورزشــی تقاضا 
می شــود جهــت وزن کشــی راس ســاعت 8  صبــح روز 
یکشنبه 23 /11 /1401 در محل مسابقه واقع در سالن 

بدنسازی نظارت حضور به هم رسانند. 
مدیریت خدمات و امور رفاهی

آسمانی

آسمانی

آموزش

خبر

TPM
اصول اجرای نگهداری و تعمیرات 

بهره ور جامع در راستای حفظ دارایی 
های فیزیکی 

نتیجه گیری و پایان:
امروزه با وجود رقابت های شــدید تجاری، شــاید TPM تنهــا رمز موفقیت 
شرکت های پیروز باشد. داشــتن برنامه برای موفقیت امری ثابت شده است و 
TPMیک برنامه جامع برای پیروزی است که نه تنها در شرکت های صنعتی 
قابل استفاده است بلکه در اکثر ســازمان ها و حوزه ها قابل بهره برداری است. 
کارکنان باید آموزش ببینند و بفهمند که TPM یک برنامه ماهانه نیست بلکه 
TPM یک دیدگاه سازمانی است که باید دائم مد نظر باشد. اگر کلیه کارکنان
را همواره در کارها استفاده کنند، در سازمان همواره با پیشرفت و بهبود بهره 
وری مواجه خواهیم بود. اما مهم ترین تفاوت بین یک ســازمان با نت ممتاز و 
دیگر سازمان ها در این است که سازمان نت ممتاز، موارد ساده و مفیدی را که 
دیگر ســازمان ها تنها در مورد آن ها حرف می زنند، اجرا می کند. در صورتی 
که می خواهید یک سازمان نت ممتاز داشته باشیم باید به طور پیوسته روی 
عملیات اساسی و بنیادی TPM کار کرده و روش انجام آن ها را مورد بازنگری 

و اصاح قرار دهیم. 
 عملیــات اساســی و بنیادی نــت شــامل؛ 1- تمیــزکاری دقیــق تجهیز
  2 -روغنــکاری 3 - آچارکشــی 4 - تنظیمــات جزیــی و ایجــاد باالنس

5 -  فیلتراسیون سیاالت هیدرولیکی و سیستم های روغنکاری
مدیر برنامه ریزی و مهندسی صنایع

 کمیتــه عیــادت روابط عمومی شــرکت بــه همراه
آیت ا... رهبر مسئول هماهنگی تبلیغات اسامی ذوب 
آهن، ســرهنگ حســین خدامیان فرمانده و حجت 
االســام محســن ابراهیم پور نماینده ولی فقیه در 
ناحیه مقاومت سپاه لنجان، سرهنگ مهران مختاری 
فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید تند گویان و جمعی 
از مسئولین و کارکنان شــرکت از حاج رضا سلیمیان 

جانباز سرفراز دفاع مقدس عیادت نمودند.
این عیادت در آستانه فرا رســیدن دهه فجر پیروزی 

انقاب اســامی و در ادامــه برنامه هــای عیادت از 
عزیزان حادثه دیده و  پاسداشت ایثارگران و جانبازان 

خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان انجام شد .  
کمیته عیــادت روابط عمومی شــرکت بــا حضور 
در منزل جانباز پر افتخار، حاج رضا ســلیمیان پدر 
گرامی دو تن از همــکاران ذوب آهنــی، صبوری و 

مقاومت وی را ستودند. 
آیت ا... رهبر مســئول هماهنگی تبلیغات اســامی 
شــرکت در این دیدار با تقدیر از این جانباز سرافراز، 

تمامی جانبازان کشورمان را شــهدای زنده انقاب 
اســامی و دفاع مقدس نامید و گفت: همین که شما 
علی رغم ســختی های دوران بیماری، شــکر گزار 
خداوند هستید باالترین اجر را پیش پروردگار دارید 

و ما باید از شما الگو بگیریم. 
این جانباز عزیز افتخار جانبازی و وضعیت جســمی 
خود را از الطاف الهی دانست و گفت: در میان جانبازان، 
افرادی با جراحت و مشــکات بیشتر از من هم وجود 
دارند. از این رو من شاکر خدای بزرگ  بوده و می دانم 

که او شاهد اعمال و نیات همگان است.
شایان ذکر است؛ حاج رضا ســلیمیان متولد 1321، 
سال 1361 که در یکی از کارخانجات تهران مشغول 
به کار بود به طــور داوطلبانه بــه جبهه های جنوب 

کشور اعزام شد. 
وی در خرداد ماه همان سال در منطقه سر پل ذهاب 
با یک دســتگاه لودر مشغول سنگر ســازی و جاده 
ســازی بود که بر اثر اصابت گلوله تانک به لودر خود 
دچار جراحت شــد. هنوز ترکش های این انفجار در 
بدن او موجود است. این جانباز ســرافراز که یکی از 
برادرانش نیز در جبهه ها به افتخار شهادت نایل شده 
اســت، بعد از بهبودی بار دیگر به جبهه ها رفت و در 
مرحله ای دیگر در بمباران شــیمیایی دشمن دچار 
عوارض شــیمیایی شــد. اما وی طی این سال ها با 
عوارض جراحت و مشــکات شــیمیایی، مقاومت و 

صبوری  فوق العاده ای از خود نشان داده است. 

عیادت ازجانباز سرافراز 70 درصد زرین شهری

جانبازان سرافراز، شهدای زنده انقالب اسالمی و دفاع مقدس هستند

پیوندآسمانی
پیوند مهرورزان

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

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

تاریخ ازدواجمحل کار نام و نام خانوادگی شاغل 

1401/09/23کوره بلندهادی درنگ

مهران درخشــان مهر هافبک چپ 
اصفهانــی فوتبــال ایــران به جمع 

سبزپوشان ذوب آهن بازگشت.
وی که سابقه حضور در ذوب آهن را 
دارد، از ذوب آهن به فوالد خوزستان 
رفت و پــس از آن هم بــه گل گهر 

سیرجان رفت.
اکنون در نیم فصل دوم درخشان مهر 

با نظر باشــگاه ذوب آهن در پنجره نقل و انتقاالت زمستانی به جمع شاگردان 
مهدی تارتار اضافه شد و به خانه برگشت.

درخشان مهر به جمع ذوبی ها برگشت

  مدیریت ایمنی وآتش نشانی شرکت با قدردانی از همکارانی که با رعایت اصول و مقررات ایمنی موجبات آرامش و افزایش
 بهره وری در ذوب آهن اصفهان را فراهم می کنند،  افراد زیر را به عنوان نفرات برتر ایمنی در  آبان ماه معرفی کرد. این همکاران 

می توانند با مراجعه به دبیرخانه مدیریت ایمنی و آتش نشانی هدایای خود را دریافت کنند.
بنا به اعالم مدیریت ایمنی وآتش نشانی ذوب آهن اصفهان، از سال 1399 تا آبان ماه سال جاری، 672 نفر از کارکنان کارگاه های مختلف 

شرکت به عنوان نفرات برتر ایمنی معرفی شده و کارت هدیه سی میلیون ریالی خود را از این مدیریت دریافت نموده اند.

   مقداد صادقی
شماره پرسنلی: 426695 

انرژی و بهینه سازی سوخت

   طیبه حبیب الهی
شماره پرسنلی: 467471 

خرید مواد مصرفی

  عبدالرضا اسماعیلی
شماره پرسنلی: 401528 

راه آهن و ترابری

 حسن کریمیان
شماره پرسنلی:  421405 

آگلومراسیون

  احسان یسلیانی
شماره پرسنلی: 457409 

تولیدات کک و مواد شیمیایی

  مهرداد کاظمی
شماره پرسنلی:  396737 

آگلومراسیون

     محمدصادق سهرابی
شماره  پرسنلی:   424145 

آبرسانی

     بهنام اصالنی 
شماره  پرسنلی: 463372 

تولیدات کک و مواد شیمیایی

  سیدمحمدرضا حجازی
شماره پرسنلی: 398977 

اجرایی پروژه ها

  علی ملک پور
شماره  پرسنلی:  429015 

 کوره بلند

  رضا کارگر
شماره  پرسنلی:  7001181 

 کوره بلند

  شهرام براتیان
شماره پرسنلی:  408247 
پروژه های تولید و تأسیسات جانبی

   مهدی جوانمردی 
شماره پرسنلی: 435481 

نت راه و ساختمان

  سیدمصطفی هاشمیان 
شماره پرسنلی: 7011408 

آزمایشگاه مرکزی

  محمدصادق حقیقی پور 
شماره پرسنلی: 7047662 

نت مکانیک

  مهرداد اعرابی
شماره  پرسنلی:  453449 

اتوماسیون و ارتباطات

  مهدی کاروانی
شماره  پرسنلی:    7035007 

فوالدسازی

  علی معتمدی
شماره  پرسنلی:  7098618 

پشتیبانی فروش و برنامه ریزی حمل

 بهبود سلحشور
شماره  پرسنلی:  454439 

نورد

 مجید دادخواه
شماره  پرسنلی:  7217559 

حراست

 علی نیکان
شماره  پرسنلی:  7272607 

تولید و توزیع برق

 علیرضا پوراحمد
شماره  پرسنلی:  7055469 

نسوز

   مهدی کرمانی
شماره پرسنلی:45906 

نورد

   عبدا... کهزاد
شماره پرسنلی: 7014272 

فوالدسازی

   سعید زمانی
شماره پرسنلی: 7061025 

نت مکانیک

  رضا جعفریان
 شماره پرسنلی:    432849 

تولید و توزیع برق

  مهدی خاشعی
 شماره   پرسنلی:  7001649 

اموال و انبارها

  مهدی عبداله زاده
شماره پرسنلی:   410543 

کیفیت فراگیر

 مصطفی جانقربان
شماره  پرسنلی: 454055 

خدمات و امور رفاهی 

 یعقوب نفر
شماره  پرسنلی:   7041045 

راهبری و نگهداری ماشین آالت و 
خودروها

 شهاب حسینی
شماره  پرسنلی:  7158704 

نورد

تاریخ تولدنام فرزند محل کار نام و نام خانوادگی شاغل 

1401/09/01مانلیکک سازیامیر فتاحی

1401/10/22مبیناآزمایشگاه مرکزیروح اله حاجی باقری

1401/07/16ثناکوره بلندمهدی امینی

1401/10/20درسانوردوحید کاظمی

1401/10/28ملیسااتوماسیونمحمود مویدی

1401/10/20رستانکک سازیمحسن سلیمی

1401/10/26ملیکاآگلومراسیوناسماعیل قاسمی

1401/10/25ایلماهتولید و توزیع برقحسین انصاری

موفقیت

رسول دهقان شاغل در 
مدیریت خدمات مالی و بیمه

قبولی در آزمون جامعه 
مشاوران رسمی مالیاتی ایران

مبینا صادقی فرزند سعید 
شاغل در مدیریت اموال 

و انبار
مقام اول مسابقات فرهنگی 

هنری شهرستان لنجان 
رشته عکاسی و انیمیشن

نرجس شهسواری فرزند 
محسن شاغل در مدیریت 

مهندسی نت مکانیک
رتبه برتر سی امین دوره 

آزمون کشوری درس هایی 
از قرآن

فاطمه فرهنگ فرزند حشمت اله شاغل 
در مدیریت مهندسی نت مکانیک
مقام دوم چهلمین دوره جشنواره 

فرهنگی هنری فردا رشته هنرهای 
دستی و تجسمی

رضا و فائزه نوری فرزندان محسن شاغل در مدیریت 
مهندسی نت مکانیک

موفقیت در آزمون فنی و تئوری نین جوتسو 

مهدیس شفیعی فرزند 
اسماعیل شاغل در مدیریت 

اتوماسیون و ارتباطات
مقام دوم مسابقات 

بدمینتون شهرستان مبارکه 
رده سنی زیر 12 سال

علی اصغر و محمد هادی محمدیان فرزندان مهدی شاغل در 
مدیریت ایمنی و آتش نشانی

به ترتیب مقام سوم هشتمین دوره جشنواره نوجوان 
خوارزمی در محور ریاضی و مقام دوم پانزدهمین دوره لیگ 

علمی بین المللی پایا در رشته علوم تجربی 

جمشید نوروزی شاغل در 
مدیریت راه آهن و ترابری 
قبولی در آزمون مهندسی 

عمران و عضویت در سازمان 
نظام مهندسی استان 

اصفهان

مائده پور روحانی فرزند اسداله 
شاغل در مدیریت مهندسی 

نورد
مقام اول مسابقات ووشو 

کشوری کمیته خونگ چوان 

مینا صرامی فرزند ملیحه 
شکروی شاغل در مدیریت 

امور اداری
قبولی در آزمون مقطع دکتری 

عمومی پزشکی 

احسان امانی فرزند بهروز 
شاغل در مدیریت راهبری 

وپشتیبانی ماشین آالت 
وخودروهای سنگین

مقام اول چهلمین جشنواره 
فرهنگی، هنری فردا در رشته 

پویا نمایی

خانواده موفق
روابط عمومی شــرکت با تبریک به ایــن عزیزان و 
خانواده های محترمشــان، برای این اعضای خانواده 

بزرگ ذوب آهن موفقیت بیشتر را آرزو مند است.

نفرات برتر ایمنی در آبان ماه


