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با تالشگران مدیریت تولیدات کک و مواد شیمیایی

رهبر انقاب اســامی در دیدار صدها تــن از فرماندهان 
و کارکنان نیروی هوایــی و پدافند هوایی ارتش با تمرکز و 
تأکید بر یک نیاز اساسی و مهم یعنی »اتحاد ملی« گفتند: 
اتحاد ملی نقش بسیار مهمی در پیروزی و پیشرفت انقاب 
داشت و سّد و دیواره ای محکم و سر به فلک کشیده در برابر 
دشمن است که باید امروز هر چه ممکن است این وحدت 

افزایش پیدا کند.
ایشان پس از برشمردن هدف دشمن یعنی به زانو درآوردن 
جمهوری اسامی، گفتند: راهبرد آن ها »ایجاد اختاف« 

است زیرا در این صورت، امید به آینده از بین خواهد رفت.
حضرت آیت ا... خامنــه ای افزودند: ایجــاد بدبینی میان 
دسته جات سیاسی، بی اعتمادی مردم نسبت به یکدیگر 
و نسبت به حکومت، و ایجاد بدبینی بین سازمان ها، جزء 

راهبردهای تحقق اهداف بدخواهان ایران است.
ایشان خاطرنشان کردند: اختاف هایی قهراً وجود دارد اما 
نباید آنها را به گســل تبدیل کرد؛ هم چنان که یک وقت 
مسئله زن را مطرح می کنند یک وقت مسئله شیعه و سنی، 

و زمان دیگر مسئله اختاف نسلی را.
رهبر انقاب مهم ترین تاکتیک برای گسترش اختاف را 
دروغ پردازی و شایعه سازی دانستند و تأکید کردند: وقتی 
دشــمن، وحدت ملی را آماج حمات خود قرار داده باید با 
حفظ این اتحاد و وحدت، نگذاریم در خواســته پلید خود 

پیروز شود.
رهبر انقاب اســامی با تأکید بر این کــه اختاف نظر و 
اختاف سیاسی به طور طبیعی اشکالی ندارد، افزودند: اما 
این اختاف ها نباید به زد و خــورد و تهمت زنی و افترا به 
یکدیگر منتهی شود و در مقابل راهبرد دشمن، همه باید 

راهبرد وحدت را اتخاذ کنیم.
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)) آگهی فراخوان  (( 
شركت سهامی ذوب آهن اصفهان

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

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

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

روابط عمومی شركت

با بومی سازی هات استمپینگ در ذوب آهن اصفهان

هر شاخه ریل از تولید تا مصرف، کد هویت می گیرد

ذوب آهــن اصفهان همــواره تولیــد محصوالت 
مطابق با آخرین اســتانداردهای روز دنیا را رسالت 
اصلی خودش قلمداد می کند، مــادر صنعتی که 
آوازه ســبد محصوالت متنوع آن در کشــورهای 
گوناگون دنیا زبانزد اســت. تولید محصول ارزش 
افزای ریل که به واقع یک رنسانس در صنعت فوالد 
ایران به شــمار می رود، به دست توانمند کارکنان 
این کارخانه به ثمر نشســت تا یــک خودکفایی 
شیرین برای مردم ســرزمین ایران جاودانه شود. 
محصول ریلــی که تاکنــون تعــداد 131 هزار و 
163 شــاخه از آن به وزن تقریبی 141 هزار تن، 
تولید و تحویل داده شده اســت. ریل این کارخانه 
  EN 13674-1بر اســاس اســتاندارد بین المللی
در ذوب آهن اصفهان تولیــد و پس از طی مراحل 
کنترل کیفی، تحویل مشــتری می شــود. یکی از 
قطعات مهم در فرایند تولید ریــل، مکانیزم هات 
استمپینگ می باشد که هد مجموعه، قطعه اصلی 
آن محسوب می شود و با تاش کارکنان مدیریت 
های نورد و تحقیق و توســعه و همکاری شــرکت 
های داخلی بومی سازی گردید. در راستای کسب 
این موفقیت در بخش اول این گزارش با تنی چند 
از تاشــگران مدیریت مهندســی نورد ذوب آهن 
 اصفهان گفتگو نمودیــم که در ادامــه از نظرتان 

می گذرد. 
حجت اله کریــم زاده معاون تجهیــزات مکانیک 
نورد 650  گفت: ذوب آهن اصفهــان از بدو تولید 
محصول ریل در سال 1395 و بر اساس استاندارد 
بین المللــی  EN 13674-1 بــه منظورکنترل، 
پیگیری و رصد جامع فراینــد تولید این محصول 
اســتراتژیک از مرحله ذوب تا نصــب در خطوط 
شهری، بین شهری و معدنی، اســتفاده از تجهیز 

هات اســتمپینگ )مارک زن( را در حین فرآیند 
تولید نورد گرم به عنــوان یک الزام و بخشــی از 

فرآیند تولید در دستور کار قرار داد. 
وی ادامه داد: از طریق هات اســتمپینگ یک کد 
ده رقمی که ترکیبی از عدد و حروف است و بیانگر 
شماره ذوب، شماره شاخه در شمش و موقعیت آن 
می باشــد به روش گرم بر روی جان ریل حک می 
شود و در واقع همان شناسنامه واحد محصول، به 

شمار می رود.  
کریــم زاده تصریح کرد: ســاخت این دســتگاه 
در انحصارکشــور اتریش بود که همــراه با نصب 
تجهیزات ریل، این قطعه هم در خــط تولید قرار 
گرفت اما به دلیل حساســیت باال، فشــار و دمای 
محیط نیاز بود قطعات رزرو آن نیز تامین شــود و 
بنابراین بومی ســازی آن ها با هدف دســتیابی به 
دانش داخلی و جلوگیری از خروج ارز در دســتور 

کار قرار گرفت. 
مهدی زمانی مهنــدس ارشــد کارگاه نورد 650 
نیز گفــت: قطعه هد هات اســتمپینگ توســط 
شــرکت پویا گســتر آرمین و با همکاری و نظارت 
مدیریت هــای نــورد و تحقیق و توســعه و با 10 
درصد قیمــت مشــابه خارجی و هزینــه ای بالغ 
بر 900میلیون تومان به ازای یک ســت مجموعه 
هد هات اســتمپینگ به کارنامه بومی سازی های 
ذوب آهن اصفهان افزوده شــد تا ریل ملی با تکیه 
بر هوشمندی داخلی و منطبق با شعار با اطمینان 

بسازید به دست مصرف کننده نهایی برسد. 
وی بیان کرد: قطعه هد هات اســتمپینگ که هم 
اکنــون دو نمونــه رزرو از آن در کارخانه موجود 
اســت حدود 700میلیمتر قطــر دارد و به صورت 
کامًا اتوماتیک، هویت هر شــاخه ریل تولیدی را 

بر اساس نوع آن و با اصالت کامل اعام می کند. 
ســعید اکبری مهندس ارشــد طراحی کالیبر نیز 
گفــت: ذوب آهن اصفهــان از دیرباز مســئولیت 
اجتماعی را ســرلوحه تولید محصوالتش قرار داده 
است و بر این اساس بومی سازی مجموعه هد هات 
استمپینگ که هیچ نقشه ای از آن در کشور وجود 

نداشت در دستور کار مهندسی نورد قرار گرفت.  
وی افزود: این موفقیت چشــمگیر و ارزشــمند با 
حمایت و پیگیری مدیــر بخش، برنامــه ریزی ، 
همراهی و همکاری کارکنان مکانیک و پرســنل 
تولیــد کارگاه650  و همچنیــن بخــش طراحی 

کالیبر به ثمر نشست. 
اکبری اظهار داشــت: مرحله دمونتــاژ مجموعه، 
انتقال آن به خــارج از کارخانه جهت انجام فرآیند 
مهندسی معکوس و عملکرد خوب شرکت سازنده 
جهت کروکــی بــرداری کامًا دقیق با دســتگاه 
C.M.Mو تولید قطعات آن با دقیق ترین دستگاه 
هایCNC  و در نهایت مونتاژ، تســت و تحویل آن 
به کارگاه نورد 650  افتخاری بزرگ برای مجموعه 

نورد و ذوب آهن اصفهان محسوب می شود.
مهندس ارشــد طراحی کالیبر در خصوص نقش 
هات اســتمپینگ در کاهش ریســک تولید ریل 
نیز گفت: حساســیت تامین رزرو ایــن مجموعه 
که بخش مهمی از یک ربات هوشــمند را تشکیل 
می دهــد جهت پشــتیبانی از فراینــد تولید ریل 
الزامی بود و با توجه به شــرایط تحریم و عدم  ارائه 
این مجموعه از طرف شرکت اتریشی، بومی سازی 
آن با موفقیت و صرفه اقتصادی باال محقق شــد و 
عاوه بر جلوگیری از خــروج ارز وکاهش توقفات 
تولید، افزایش اعتماد به نفس، انگیزه و خودباوری 
را برای کارکنان مجموعه به ارمغان آورد. مهندس 
ارشد طراحی کالیبر خاطر نشــان کرد : مجموعه 
هد هات اســتمپینگ که از لحاظ سطح تولید جزء 
قطعات  High-tech می باشــد در مجموع 239 
قطعه و 35 شیت نقشــه پارت و اسمبلی  دارد که 
طی مدت زمان 4ماه و بر اساس بهره گیری از روش 
های نوین کروکی برداری، مونتاژ و ساخته شد و با 

دقت دو صدم میلی متر به بهره برداری رسید.   
اکبری گفت: ذوب آهن اصفهان بر اســاس بومی 
سازی مجموعه هات اسمپینگ از سال 95تاکنون، 
تعداد 131 هزار  و 163 شــاخه ریــل  اصیل را به 
وزن تقریبــی 141 هزار تــن  برای اســتفاده در 
 بخش هــای مختلف کشــور بــا افتخــار تولید و 

تحویل داده است. 

ذوب آهن اصفهان 
از بدو تولید محصول 
ریل در سال 1395 و 
بر اساس استاندارد 

 بین المللی
 EN 13674-1

تولید این محصول 
استراتژیک از مرحله 

ذوب تا نصب در 
خطوط شهری، بین 
شهری و معدنی، 
استفاده از تجهیز 
هات استمپینگ را 

در حین فرآیند تولید 
نورد گرم به عنوان 
یک الزام و بخشی 
از فرآیند تولید در 
دستور کار قرار داد.
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بومی سازی در ذوب آهن اصفهان از مصادیق مدیریت جهادی و دانش بنیان  
03

بازتاب دســتاوردها و موفقیت های خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان و معرفی افراد 
موفق این خانواده بزرگ، از وظایف ذاتی روابط عمومی شــركت می باشــد. تقاضا می 
شــود، همکاران و هر یک از اعضای خانواده آن ها كه در سطح ملی یا بین المللی حایز 
رتبه و موفقیت هایی شده اند مســتندات خود را جهت مصاحبه و درج در هفته نامه 
آتشکار به سرپرستی ارتباطات رســانه ای و نشــریات این مدیریت ارسال نمایند. 
موفقیت های قابل درج در نشریه بدین شرح است: رتبه های برتر كنکور سراسری، 
برندگان مدال های المپیادهای علمی، قهرمانی در مســابقات ورزشــی حداقل سطح 
شهرستان، مسابقات علمی و فرهنگی حداقل سطح شهرستان، پذیرش در مدارس 
تیزهوشــان و موفقیت در آزمون های مهم علمــی، صنفــی و .... و پذیرش مقاله در 

سمپوزیوم های علمی معتبر . 
مدیریت روابط عمومی

اطالعیه

همکاران گرامی؛

مهلت ارائه موضوعشمارهنوع فراخوانردیف
پیشنهاد

زمان بازگشائی 
پاكات

ساخت دو ردیف كندانسور و 140103820مناقصه1
10 /12 /091401 /12 /1401تیوپ شل كوئل

14 /12 /131401 /12 /1401پالت آگلو ماشین 1298644مناقصه 2

03 /12 /021401 /12 /1401دو ردیف شبکه سرند129736مناقصه 3

24 /12 /231401 /12 /1401دو ردیف بالك130758مناقصه4

 پنجم اسفندماه؛  روز مهندس
 بر مهندسان و تالشگران

ذوب آهن اصفهان  مبارک باد

در ادامه بازتاب تاش سخت کوشان شــرکت این هفته با تعدادی از همکاران بخش مدیریت تولیدات کک و مواد 
شیمیایی شرکت که یکایک آنها در فرایند تولید و رکوردهای تولیدی نقشــی بی بدیل دارند گفتگو کردیم که در 

ادامه می خوانید :
سید جعفر غامی از تاشگران واحد بازیابی مواد شــیمیائی گفت: پاالیشگاه واحد 1 ، گازتولیدی باتری های 1 و 2 
را دریافت می کند، با جذب قطران زغال سنگ، آمونیاک، بنزول و سولفید هیدروژن از گاز کک، محصوالتی شامل 

قطران، سولفات آمونیوم، حال ها )بنزن، تولوئن و مخلوط زایلن ها( و اسید سولفوریک تولید می شود...

روابط عمومی شرکت
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سالم آتشکار

درخواست های شما  وپاسخ مسئولین :
 توضیح در خصوص مالیات عیدی سال 1401؛

پیرو تماس تلفنی و پیگیری تعدادی از همکاران در خصوص کســر مضاعف 
مالیات عیدی به اطاع می رساند عیدی سال 1401 به شرط داشتن کارکرد 
کامل به مبلغ  125.392.500ریال محاسبه و مالیات آن در پرفراژ دیماه اعمال 
و خالص عیدی به مبلغ 118.453.250 ریال در تاریخ 1401/11/24 و مبلغ 
حقوق در تاریخ 1401/11/10 پرداخت گردیده است که خالص دریافتی پرفراژ 
)عیدی و حقوق دیماه( برابر مجموع واریزی ها در تاریخ های مذکور می باشد و 

مالیات عیدی دو نوبت کسر نگردیده است.
 نحوه انتقال سوابق خدمت از یک صندوق بازنشستگی به صندوق 

دیگر چگونه است؟
مدیریت امور اداری: هرگونه انتقال ســوابق از یک صندوق بازنشســتگی به 
صندوق دیگر تابع قوانین و مقررات  نقل و انتقال ســوابق بیمه و بازنشستگی 

می باشد .
محل خرید عینک و سمعک طرف قرارداد بیمه تکمیل درمان دانا 

در اصفهان را اطالع رسانی نمایید؟
مدیریت خدمات مالی و بیمه: عینک طبی بینا سبز واقع در خیابان سجاد چهار 
راه سپهساالر، خیابان ارباب و عینک طبی آریا واقع در خیابان امام خمینی قبل 
از خیابان شریف رو به روی گز سکه به عنوان طرف قرارداد آماده ارائه خدمات 

می باشند.
شرایط بازنشســتگی در قانون تامین اجتماعی به چه صورت 

می باشد؟
مدیریت امور اداری: احراز بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی دارای شرایطی 
می باشد از جمله رسیدن به سن مقرر در قانون براساس بند 1 ماده 76 قانون 
تامین اجتماعی، سن بازنشستگی 60 ســال برای مردان و55 سال برای زنان 
اســت و داشــتن ســنوات پرداخت حق بیمه به میزان مقرر در قانون تامین 
اجتماعی )30 سال تمام در صورتی که سن مردان 50 سال وسن زنان 45 سال 

تمام باشد(.

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

مسئوالن  به شرح زیر می باشد:

مدیرعامــل ســازمان تأمیــن اجتماعی بــا تبیین 
دســتاوردهای انقاب اســامی در حوزه بیمه های 
اجتماعی و تأمین اجتماعی و اشــاره به پوشــش 70 
درصدی بیمه های اجتماعی در کشــور، فراگیرسازی 

بیمه اجتماعی در کشور و پوشش اقشار خارج از چتر 
بیمه ای را پنجــره فرصت ســازمان تأمین اجتماعی 
برای توقف رونــد نزولی ضریب پشــتیبانی توصیف 
کرد و گفت: در دولت ســیزدهم تاکنــون بالغ بر یک 
میلیون و 800 هزار نفر به جمع بیمه شــدگان اضافه 
شده اند و توسعه پوشش بیمه ای به همه اقشار جامعه، 
 کماکان از اولویت های سازمان تأمین اجتماعی خواهد

 بود. 
میرهاشم موســوی گفت: حدود 4 میلیون و دویست 
هزار نفر بازنشســته داریم کــه با خانواده هایشــان 
تعداد آن ها به بیش از 7 میلیون نفر می رســد. توجه 
به معیشــت و زندگی آن ها از اولویت هــای اصلی ما 
هســت و خواهد بود. اتفاقی که امسال در افزایش 57 
درصدی حقوق حداقل بگیران و افزایش 38 درصدی 
به اضافه 515 هزار تومان ســایر سطوح بازنشستگان 
و مســتمری بگیران ســازمان تأمین اجتماعی افتاد، 

بی ســابقه بود و در ســال های بعد هم افزایش حقوق 
بازنشستگان براساس تکالیف ســازمان در مواد 96 و 

111 قانون تأمین اجتماعی اتفاق خواهد افتاد. 
وی با اشــاره به پرداخــت ماهانه بیــش از 30 هزار 
میلیاردی ســازمان تأمین اجتماعــی بابت تعهدات 
و حقوق و دســتمزد، گفت: در کنار ایــن پرداخت ها، 
توسعه خدمات به بازنشســتگان را نیز در اولویت قرار 
دادیم. یکــی از این خدمــات بیمه تکمیلــی بود. در 
مراکز درمانی تأمین اجتماعــی تمامی خدمات برای 
بازنشســتگان عزیز رایگان ارائه می شود. عاوه بر این 
امسال 120 درصد منابع کمک به آن ها در حوزه بیمه 

تکمیلی را افزایش دادیم. 
موســوی درباره وام قرض الحســنه بازنشستگان نیز 
گفت: زمانی که مســئولیت سازمان را پذیرفتیم مبلغ 
وام قرض  الحسنه بازنشســتگان 5 میلیون تومان بود 
که در یک مرحله به 7 میلیون و برای ســال جاری نیز 

به 12 میلیون افزایش دادیم و برنامه ریزی کرده ایم که 
در طول ســال جاری 400 هزار فقره وام 12 میلیون 
تومانی به بازنشســتگان عزیز پرداخت کنیم. عاوه بر 
این طرح کرامت رضوی و اعزام بازننشســتگان عزیز 
به مشــهد مقدس را احیاء کردیم که امســال تاکنون 
حدود 50 هزار نفر از بازنشســتگان و خانواده آن ها را 
با بهترین خدمات و به شکل رایگان به زیارت حضرت 
رضا)ع( اعزام کردیم و تا پایان سال نیز به منظور ایجاد 
نشاط و امید در میان بازنشســتگان عزیز این طرح را 
تقویت خواهیم کرد. همچنین توجه به طب سالمندی 
را به منظور پیشگیری در حوزه بازنشستگان در دستور 
کار قــرار دادیم. بر همیــن اســاس در دولت جدید 
راه اندازی مراکز تخصصی پیشــگیری از فشار خون و 
دیابت را در اولویت گذاشــتیم که در حال حاضر 170 
کلینیک تخصصی در حوزه پیشگیری از فشار خون و 

دیابت به این عزیزان خدمات می دهند.

معیشت و سالمت بازنشستگان؛ اولویت اصلی تأمین اجتماعی

حدود 4 میلیون و 
دویست هزار نفر 

بازنشسته داریم که 
با خانواده هایشان 
تعداد آن ها به بیش 

از 7 میلیون نفر 
می رسد

ســومین نمایشگاه تخصصی بومی ســازی قطعات ، 
تجهیزات و مواد مصرفی صنعت فوالد کشور در اهواز 

برگزارشد. 
این نمایشــگاه با شــرکت 100 ســازنده قطعات و 
تجهیزات صنعت فوالد کشور از هشت استان کشور 

از 25 تا 28 بهمن ماه دایر بود.
علیرضــا رضوانیــان از مدیــران ارشــد ذوب آهن 
اصفهان در حاشیه این نمایشــگاه به خبرنگار هفته 
نامه آتشــکار گفت: در این نمایشــگاه شرکت فوالد 
خوزستان دســتاوردهای خود در زمینه بومی سازی 
به ویژه قطعات بومی سازی شــده را در معرض دید 
بازدیدکنندگان قــرار داد که حضور شــرکت های 
دانش بنیان از شهرهای مختلف باعث شد نمایشگاه 

سودمندی باشد . 
وی افــزود : امیدواریم ایــن نمایشــگاه در اصفهان 
و با حضــور ذوب آهــن اصفهان به شــکل مطلوب 

تــری برگزار شــود و در ســال 1402 بــا همکاری 
شــرکت های دانش بنیان بتوانیم حضــوری فعال 
 و موفق در نمایشــگاه هــای صنعت فوالد داشــته

باشیم . 
رضوانیان با اشــاره به این که آینده فعالیت های بومی 
 ســازی ذوب آهن از طریق همکاری با شــرکت های 
دانــش بنیــان مــی تواند همچنــان درخشــان و 
افتخارآمیز باشــد، افــزود: به لحاظ برخــورداری از 
کارگاه های مختلف و متنوع ســاخت قطعات، هیچ 
شــرکتی با ذوب آهن اصفهان قابل مقایسه نیست و 
برای ذوب آهن ســاخت قطعات برای مصرف روزانه 

تبدیل به کاری عادی شده است .
دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران نیز در حاشیه 
این نمایشــگاه به خبرنگار هفته نامه آتشکار گفت: 

ذوب آهن اصفهان به عنوان اولین تولید کننده فوالد 
در کشــور، پیشکسوت بومی ســازی در این صنعت 

است.
رسول خلیفه سلطانی اظهار کرد: این مجتمع عظیم 
صنعتی در دهه های شــصت و هفتاد که مشــاورین 
خارجی ایران را ترک کردند، تشــکیات و مجموعه 
خوبی برای بومی سازی ایجاد کرد و همین باعث شد 
نقش برجسته ای در بومی سازی صنعت فوالد ایران 

ایفا کند.
 دبیر انجمــن تولیدکنندگان فوالد گفت: ســرمایه 
عظیم نیروی انســانی ذوب آهن اصفهان نه تنها در 
توسعه این شــرکت بلکه در توسعه کل صنعت فوالد 
ایران موثر بودند که این امر خود نمادی شــگرف از 

بومی سازی است .

آسیب شناســی برنامه ششم توســعه توسط مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسامی نشان می دهد 
که همچنان تامین مالی صنعت در کشور معطوف 

به نظام بانکی است.
ارزیابی عملکرد برنامه پنج ســاله ششــم توسعه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگــی در بخش صنعت 
نشان می دهد که در ســال 1399 و پنج ماهه اول 
1400 ســهم منابــع تامین مالــی بخش صنعت 
از نظــام بانکــی 78 درصد، بــازار ســرمایه 18، 

اعتبــارات عمرانی 3 و 
خارجی  سرمایه گذاری 

یک درصد بوده است.
ایــن  اســــاس  بــر 
شــاخص  گـــــزارش 
محیــــط کســب وکار 
کل و بخـــش صنعــت 
 1397 ســال های  در 
بــه  نســبت  و 1398 
ســال های قبــل و بعد 
نامســاعدتری  وضعیت 
داشته؛ اما از سال 1398 
به بعد وضعیت شــاخص رو به بهبود بوده اســت. 
بررسی شاخص ملی محیط کســب وکار بر اساس 
نماگرهای بخش نهادی و اقتصــادی حاکی از آن 
است که در بخش نهادی، ساختار و عملکرد دولت 
و در بخش اقتصادی، محیط مالی بیشــترین تأثیر 
را بر ایجاد محیط نامساعد کســب وکار داشته اند. 
نتایج پایش ملی کسب وکار نشــان می دهد که در 
محیط مالی مؤلفه های »غیرقابل پیش بینی بودن 

تغییرات قیمت مواد اولیه و محصوالت و تأمین مالی 
از سیستم بانکی« بیشترین سهم را در ایجاد شرایط 

نامناسب برای فعاالن اقتصادی کشور داشته است.
با وجود بهبود شــاخص محیط کسب وکار در سال 
1400، نتایج پایش نشــان می دهــد که وضعیت 
شــاخص محیط مالی بــا میانگیــن 8.15 از 10 
بیشترین تأثیر منفی را بر محیط کسب وکار داشته 

است.
همچنین اطاعات منتشــر شــده در این گزارش 
نشان می دهد در سال 1399 و پنج ماهه اول 1400 
سهم منابع تامین مالی بخش صنعت از نظام بانکی 
78 درصد، بازار ســرمایه 18، اعتبارات عمرانی 3 و 
ســرمایه گذاری خارجی یک درصد است. بنابراین 
تأمین مالی اقتصــاد ایران و نیز بخــش صنعت و 

معدن همچنان معطوف به نظام بانکی است.
گفتنی اســت خاصــه کلــی ارزیابــی عملکرد 
شــاخص های کمی و مواد قانونی مرتبط با بخش 
صنعت در برنامه ششم توسعه حاکی از آن است که 
بخش صنعت در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال زایی 
متناسب با اهداف برنامه ششم موضوع ماده )3( این 

قانون موفق عمل نکرده است.
نتایج این گزارش نشــان می دهد از جمله عواملی 
که در تحقق نیافتن این اهداف مؤثــر بوده، عاوه 
بر شــوک های بیرونــی مثل شــرایط بین المللی، 
نوسانات قیمت نفت و ظهور اپیدمی کرونا، عوامل 
دیگری همچون ایرادهــای قانون گذاری، تأخیر در 
تدوین آیین نامه ها و طرح ها از جمله طرح بازسازی 
و نوســازی صنایع، عدم تخصیــص بودجه کافی، 
نبود ضمانت اجــرا، هدف گذاری غیــر واقع بینانه 
 و غیرهدفمنــد در طــول اجــرای برنامه ششــم

 است.
این عوامل سبب شــد تا عملکرد احکامی همچون 
بازســازی و نوســازی صنایع، تأمیــن منابع برای 
تکمیل زیرساخت های شهرک ها و نواحی صنعتی، 
توسعه و ایجاد خوشه ها و نواحی صنعتی روستایی، 
تعمیق ساخت داخل و افزایش سهم محصوالت با 
فناوری متوســط به باال از کل محصوالت صنعتی 
کشــور و تولید خودروی رقابت پذیر بــا تأکید بر 
کیفیت با وجود اقدامات مثبت انجام شده، فاقد اثر 

بخشی برآورد شود.

ذوب آهن اصفهان؛ پیشکسوت بومی سازی صنعت فوالد

تمرکز ذوب آهن اصفهان بر کاهش هزینه تولید

بومی سازی تجهیزات و قطعات با تکیه بر دانش و مهارت کارکنان

به لحاظ برخورداری 
از کارگاه های 

مختلف و متنوع 
ساخت قطعات، هیچ 
شرکتی با ذوب آهن 
اصفهان قابل مقایسه 

نیست

هدف اصلی تمام 
بخش های ذوب 

آهن اصفهان باید 
بر کاهش بهای تمام 
شده تولید متمرکز 

باشد

یازده نفر از همکاران 
در دفتر فنی مدیریت 
تولیدات کک و مواد 
شیمیایی   مشغول 

خدمت هستند

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان 24 بهمن ماه از کارگاه 
ها و بخش های مختلف مدیریت کــوره بلند بازدید 

کرد .
وی در جلســه ای با حضــور معاون بهــره برداری، 
مدیر و سرپرســتان این بخش، راهکارهای افزایش 
تولید و بهره وری را مورد بحث و بررســی  قرار داده 
و به تشــریح اهداف و برنامه های بخــش کوره بلند 

پرداخت.
مهدی کوهــی گفت: هدف اصلی تمــام بخش های 
ذوب آهن اصفهــان باید بر کاهش بهای تمام شــده 
تولید متمرکز باشــد و در این راستا قیمت تمام شده 
مبنای هر کیلو محصــول تولیدی مورد بازنگری قرار 

می گیرد.
وی با اشــاره به عوامل افزایش هزینه های تمام شده 
تولید در 6 ماهه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه 
سال قبل و تبعات آن گفت: با صرفه جویی و کاهش 

مصــرف انرژی و ترکیب مناســب مــواد اولیه، کک 
داخلی و خارجی و سایر صرفه جویی ها تولید شرکت 
اقتصادی خواهد شد و افزایش بهره وری و درآمدها را 

در پی خواهد داشت.
مدیرعامل شــرکت با اشــاره به اهمیــت انرژی در 
واحدهای صنعتی گفت: از نظــر تامین انرژی، ذوب 
آهن اصفهــان با دارا بودن واحدهــای  نیروگاهی در 

صنعت فوالد پیشرو بوده است.
وی خودکفایی شرکت در تامین 85 درصد تجهیزات 
و قطعات مــورد نیاز داخلی خود و ســایر واحد های 
صنعتی را که در کارگاه های ساخت ذوب آهن انجام 
می شــود، از جمله مزیت های اصلــی این مجتمع 
عظیم صنعتی دانســت. مدیرعامل شــرکت توجه 
به مســائل همکاران را مورد توجه قــرارداد و تاکید 
 کرد: نیروی انســانی ســرمایه اصلی ما در شــرکت

می باشد.

ابتــدای این جلســه  در 
معاون  توالییــان  مهرداد 
بهــره برداری شــرکت به 
تشــریح امکانات، مراحل 
تولیــد در ایــن بخــش، 
زمان بندی و  برنامه های 

تعمیراتی پرداخت.
در ادامه جلســه همایون 
صمیمی مدیر کوره بلند و 
معاونین و سرپرستان این 
هایی،  درگــزارش  بخش 
مســایل جاری، برنامه ها 
و فعالیت های این بخش، 

نوآوری ها، آمار تولید، رکوردها و بومی ســازی های 
صورت گرفته  را تشریح  نمودند .

در پایان مدیرعامل شــرکت پس از دیدار با همکاران 

اداری بخش و اعضای پایگاه بسیج شهید دستغیب، 
با حضــور در رســتوران کــوره بلند ضمــن صرف 
 ناهــار با کارگــران این بخــش نیز دیــدار و گفتگو

نمود.

ذوب آهن اصفهان از بدو تاســیس بــا رویکردهایی 
نظیر مهندسی معکوس شامل کروکی برداری، تهیه 
نقشــه، تهیه مدل و... بومی سازی قطعات و تجهیزات 
و خودکفایــی در ســاخت آن ها را مد نظر داشــته و 
اکنون پس از نیم قرن از فعالیــت خود با بلوغی که در 
واحدهای طراحی و مهندسی به دســت آورده است 
توانسته است نسبت به انجام تغییر طرح و بهینه سازی 
بسیاری از قطعات به ویژه در دوران تحریم اقدام نماید. 
عاملی که عاوه بر صرفه جویی های اقتصادی،  تولید 

پایدار در این شرکت صنعتی را رقم زده است.    
معاون تجهیــزات مکانیکــی تولیــدات کک و مواد 
شــیمیایی با بیان مطلب فوق به تشریح ویژگی های 

کارکنان دفتر فنی این مدیریت پرداخت و گفت: یازده 
نفر از همکاران در دفتــر فنی مدیریت تولیدات کک و 
مواد شیمیایی مشغول خدمت هستند که همه آن ها 
سابقه فعالیت در قسمت های تولیدی و اجرایی بخش 

را دارند.
یوسف اســکندری با بیان این که همکاران دفتر فنی 
بر حســب ســابقه اجرایی خود از تجهیــزات بخش، 
شناخت کافی دارند، افزود: کارکنان دفتر فنی مدیریت 
تولیدات کک و مواد شیمیایی در تهیه نقشه های مورد 
نیاز برای بومی سازی و ساخت تجهیزات تبحر کافی 

دارند و از دانش کافی نیز برخوردار هستند.
اســکندری، آشــنایی کارکنان دفتر فنــی مدیریت 

تولیدات کک و مواد شــیمیایی به نرم افزارهای به روز 
دنیا را از ویژه گی ها و مهارت های آن ها در تهیه نقشه 
ها برشمرد و افزود: این مهارت باعث می شود همکاران 
در بحث آنالیز، تهیه طرح سه بعدی، انتخاب مواد مورد 
نیاز و... و در نهایت در ســاخت و بومی سازی قطعات 

مورد نیاز به خوبی اقدام نمایند.
معاون تجهیــزات مکانیکــی تولیــدات کک و مواد 
شــیمیایی تأکید کرد: با تکیه به توان، دانش و مهارت 
همکاران بخش موفق شــدیم 95 درصد تجهیزات و 
قطعات مورد نیاز را در داخل کارخانه و کشــور بومی 
ســازی و عاوه بر صرفه جویی هــای ارزی و ریالی، 

تحریم های ظالمانه دشمنان را نیز بی اثر کنیم. 

به منظور امکان دسترســی به بازار کشــــورهای عضو اتحادیه اروپا و صدور 
محصــوالت ذوب آهن اصفهان به این کشورها برای نهمین سال متوالی و با 

انجام ممیزی، گواهینامه CE Marking  این شرکت تمدید شد.
مهدی کوهی مدیرعامل شرکت در جلســه افتتاحیه این ممیزی با اشاره به 
جایگاه استانداردها و گواهینامه های بین المللی در ذوب آهن اصفهان گفت: 
این شرکت به عنوان اولین و بزرگ ترین شرکت تولید کننده مقاطع ساختمانی 
در ایران، صادرات محصوالت تولیدی به کشورهای خارجی و بازار کشــورهای 
عضو اتحادیه اروپا را مد نظر قرار داده و بدین منظور از پذیرش و پیاده ســازی 

جدید ترین استانداردهای مربوطه استقبال می کند. 
محمد صدری، مدیر کیفیت فراگیر شرکت در خصوص این دوره ممیزی گفت: 
ممیزی سالیانه گواهینامه نشان CE( Conformity European(توسط 
سرممیز موسسه ICDQ  اسپانیا طی روزهای 23 و 24 بهمن ماه و بدون اعام 

عدم انطباق عمده ای با موفقیت انجام گردید. 
صدری، افزود: مدیریــت های مختلف به ویژه آزمایشــگاه مرکــزی، نورد، 
فوالدســازی، اتوماســــیون و ارتباطات، خرید مواد اولیه و انرژی و نسوز در 

برگزاری موفقیت آمیز این دوره از ممیزی مشارکتی فعال داشتند.
در جلسه اختتامیه نیز، سرممیزموسسه ICDQ ضمن تشریح چگونگی ممیزی 
انجام شده در قسمت های مختلف شرکت، تاش گسترده ذوب آهن اصفهان 
در جهت تحقق و ابقای شرایط اســتاندارد CE در این مجتمع صنعتی را قابل 
ماحظه دانست و گفت: ممیزی مراقبتی گواهینامه CE در ذوب آهن اصفهان 
 همانند دوره های قبلی با موفقیت انجــام و گواهینامه مربوطه تمدید اعتبار

می گردد . 

 CE Marking گواهینامه
ذوب آهن اصفهان تمدید شد

بررسی شاخص ملی 
محیط کسب وکار 

بر اساس نماگرهای 
بخش نهادی و 

اقتصادی حاکی از 
آن است که در بخش 

نهادی، ساختار و 
عملکرد دولت و در 
بخش اقتصادی، 

محیط مالی بیشترین 
تأثیر را بر ایجاد 
محیط نامساعد 

کسب وکار داشته اند

ارزیابی عملکرد صنعت در برنامه ششم توسعه

Rگزارش e p o r t

خبرآسمانی

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان 25 بهمن ماه از کارگاه ها و بخش های مختلف 
مدیریت تولیدات کک و مواد شیمیایی بازدید و با تاشگران این بخش گفتگو 
نمود. وی در جلسه ای با حضور معاون بهره برداری، معاون مالی و اقتصادی و 
مدیر و سرپرستان بخش کک سازی، راهکارهای افزایش تولید و بهره وری را 

مورد بحث و بررسی  قرار داد.
مهدی کوهی گفت: بخش تولیدات کک و مواد شیمیایی با وجود موانع در تامین 
زغال سنگ، باهمت واالی تاشگران این بخش در تولید و همچنین در  فعالیت 

های دانش بنیان، مهندسی معکوس و بومی سازی سربلند بیرون آمده است .
مدیرعامل ذوب آهن اظهار داشت: این مجتمع عظیم صنعتی با توان، دانش و 
تعهد کارکنان خود توانسته 85 درصد از تجهیزات مورد نیاز را بومی سازی کند 
و  با بهره گیری از این پتانسیل می توانیم با قطعه سازان بزرگ کشور از جمله 

ماشین سازی اراک  همکاری گسترده ای داشته باشیم .
وی اظهار داشت: راهکارهای  افزایش تولید و بهره وری ، محور و اولویت اصلی 
شرکت است و در این زمینه توجه به برنامه ریزی اقتصادی اهمیت بسیاری دارد. 
کوهی افزود: در تمام بخش ها و فرایندهای شرکت، توجه ویژه در تامین انرژی 

ازجمله برق، آب و گاز بسیار حیاتی و مهم است.  
مدیرعامل شــرکت پس از دیدار با همکاران اداری بخش، بــا حضور در نماز 
جماعت و رستوران کک سازی ضمن صرف ناهار با کارگران این بخش نیز دیدار 

و گفتگو نمود.

تکمیل پروژه های نیمه تمام برای 
افزایش تولید
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حدیث هفته
 امام حسین)ع(: 

هرگز بی مورد سخن مگو تا برای ســخن گفتن جایی مناسب پیدا 
کنی، زیرا چه بسیار سخنوری که سخن به حق گفته ولی چون بی 

مورد بوده ناپسند و معیوب جلوه گردیده است.

دشمن با استفاده از 
امکانات رسانه ای در 
جنگ نرم، باورهای 

مردم مخصوصا 
جوانان را مورد حمله 

قرار داده است

مولد سازی دارایی 
ها از مباحث مهمی 
است که با جدیت 

دنبال می شود

در این اختراع برای 
اولین بار در جهان 

یک محفظه فوالدی 
طراحی شد که می 

تواند دو زیرالیه را در 
خود جای دهد

R e p o r t
گزارش

در راســتای هویــت ســازی و همچنین آشــنایی 
دانشجویان با دســتاوردها و پیشرفت های ذوب آهن 
اصفهان، اردوی »راهیان پیشرفت« دانشگاه سیستان 

و بلوچستان 24 بهمن ماه از این شرکت برگزار شد.
ســلطانی مدیر امور فنی و برنامه ریزی تولید، رفیعی 

پشتیبــانی  ســرپرست 
مدیریت تحقیق و توسعه 
و موســــویان مســئول 
اردوهـای  هماهنگــــی 
راهیان پیشرفت شرکت، 
ذوب  دسـتــاورهــــای 
آهــن اصفهــان را برای 
دانشجــــویان تشــریح 

کردند.
حجــت احســان منش 
مسئول پژوهش و فناوری 
ناحیه بســیج دانشجویی 
استان سیستان و بلوچستان در حاشــیه این اردو به 
خبرنگار ما گفت: القای خودباوری به دانشــجویان که 
همیشــه و در همه جا طایه دار جریــان حیات علم، 
تحقیق و آرمــان گرایی در جامعه هســتند از اهداف 

اصلی این اردو می باشد.
وی افزود: با شــکل گیری طرح راهیان پیشــرفت در 
بسیج دانشجویی استان سیســتان و بلوچستان، این 
اردوها با هدف آشنایی دانشــجویان با دستاوردهای 
بــزرگ و افتخارآمیز جمهوری اســامی ایــران در 
عرصه های مختلف برگزار شــد و در مدت کوتاهی از 
شکل گیری این طرح شــاهد اثرات مثبت و استقبال 

خوب دانشجویان از این حرکت بوده ایم. 
احسان منش گفت: دشــمن با اســتفاده از امکانات 
رسانه ای در جنگ نرم، باورهای مردم مخصوصا جوانان 
را مورد حمله قــرار داده و مأیوس کــردن نوجوانان و 
جوانان، جزء برنامه های همیشــگی دشــمنان است 
و یکی از راه های خنثی کردن آن، نشــان دادن مسیر 
پیشــرفت در عرصه های گوناگون و انتقال تجربه آن 
به نسل جوان اســت، که در این شــرایط دانشگاه ها، 
اســتادان و مســئوالن باید روایت گر این تاش ها و 

دستاوردها باشند. 
وی با بیــان این که هدف دشــمن کــم رنگ کردن 
پیشــرفت ها و دســتاوردهای کشور اســت، گفت: 
وقتی دانشــجو و دانش آموز ما فضای مراکز صنعتی، 
نظامی و همچنین دســتاوردهای گوناگون کشــور 
در اوج تحریم را با چشــم خود ببیند و با دســت خود 
لمس نمایــد روحیــه خودبــاوری در او تقویت می 
 شود، و شــعار"ما می توانیم"  به راســتی تحقق پیدا 

می کند.
 مســئول پژوهش و فناوری ناحیه بسیج دانشجویی 
اســتان سیســتان و بلوچســتان تأکید کــرد: ذوب 
آهن یکی از مجموعه هایی اســت که بعــد از انقاب 
پیشرفت ها و دستاوردهای زیادی داشته و امیدواریم 
دانشجویان روایت گر پیشرفت ها و دستاوردهای این 
مجتمع عظیم صنعتی به جامعه و خانواده و آشنایان 

باشند.  

ذوب آهن میزبان اردوی راهیان پیشرفت سیستان و بلوچستان

سالمت کارکنان و در 
کنار آن جامعه که در 
مقوله به مسئولیت 
های اجتماعی قرار 
می گیرد، همواره از 
اولویت های اساسی 
شرکت محسوب می 

شود
مهدی کوهی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان، به 
همراه معاون بهره برداری، سرپرســت معاونت 
سرمایه های انسانی و توســعه مدیریت و تنی 
چند از مســئولین شــرکت، 26 بهمــن ماه از 
سرپرســتی امور شــهدا، جانبازان و ایثارگران، 

مدیریت هــای بازرســی، بهداشــت و محیط 
زیســت و راه آهن و ترابری شرکت بازدید نمود 
و از نزدیک در خصوص  فعالیــت های صورت 
گرفته در ایــن مدیریت ها به بحــث و گفتگو 

پرداختند. 

وی در بازدیــد از  سرپرســتی امــور شــهدا، 
جانبــازان و ایثارگران توجه ویــژه  به خانواده 
شــهدا،جانبازان و ایثارگــران را وظیفــه همه 
دلســوزان انقــاب اســامی عنــوان نمود و 
گفــت: از ذوب آهــن اصفهان بــا تقدیم 290 
شــهید گلکون کفــن، 83آزاده، 1527 جانباز 
و دوازده  هــزار و 523  ایثارگــر، بــه عنــوان 
شــاخص ایثار صنعت کشــور یاد می شــود و 
به برکت ایــن روحیه ایثارگری و بــا همدلی و 
پشــتکار کارکنان متعهد، آینده ای روشــن را  
 برای این مجتمع عظیــم صنعتی رقم خواهیم

زد. 
کوهی در بازدید از مدیریت بهداشــت و محیط 
زیست کارخانه گفت: ارتقای سامت کارکنان 
و جامعه پیرامون در چارچوب مســئولیت های 
اجتماعی، همواره از اولویت های اصلی شرکت 

محسوب می شود. 
مدیرعامــل ذوب آهن شــرکت در جلســه با 

مدیران و سرپرستان مدیریت راه آهن و ترابری 
و همچنین بازدید از دستاوردهای بومی سازی 
این مجموعه نظیر چرخ و محور لوکوموتیوهای 
آلمانــی، قطعــات توربوشــارژ لوکوموتیوهای 
چینــی و قطعــات هیدرولیــک لوکوموتیــو 
روســی نیز گفت: این مدیریت بــا بهره گیری 
از نیروی انســانی توانمند و متعهد و  بر اساس 
اســتانداردهای راه آهــن جمهوری اســامی 
موفقیت هــای چشــمگیری را در این حوزه به  

ارمغان آورده است. 
کوهی خاطر نشــان کرد: مقــام معظم رهبری 
همواره به مقوله "ســاخت داخــل" تاکید ویژه 
ای دارند ذوب آهن اصفهــان با تکیه بر دانش و 
تجربیات نیروی انسانی متخصص موفق شدند 
85 درصــد از قطعــات و تجهیزات مــورد نیاز 
کارخانه را بومی ســازی کنند کــه این رویکرد 
از مصادیق مدیریــت جهــادی و دانش بنیان 

محسوب می شود.

بومی سازی در ذوب آهن اصفهان از مصادیق مدیریت جهادی و دانش بنیان

با اشاعه و تکیه بر فرهنگ بسیجی، آینده روشنی را برای ذوب آهن رقم خواهیم زد
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در دیدار فرماندهان بسیج 
این شرکت، گفت: با اشاعه و تکیه بر فرهنگ بسیجی، 

آینده ای روشنی را برای ذوب آهن رقم خواهیم زد 
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در دیــدار با فرماندهان 
حوزه مقاومت بســیج شــهید تندگویان گفت: حضور 
با شکوه و حماســه آفرین ملت بزرگ ایران در چهل و 
چهارمین ســالگرد پیروزی انقاب اسامی، بسیاری از 

توطئه های دشمن را خنثی نمود. 
مهدی کوهی افزود: باید با هوشــیاری در حوزه هایی 
همچون پدافند غیر عامل، افزایش تولید، تامین پایدار 
مواد اولیه، فروش هدفمند، تــاش همگانی و جهادی 

صورت گیرد.
وی نقش بســیج در عرصه های مختلــف اجتماعی، 
فرهنگی و اقتصادی را بســیار مهم دانســت و گفت: 

همانطوریکه در دوران دفاع مقدس، بســیج حماســه 
آفرید، فرهنگ بســیجی و از خودگذشتگی بسیجیان 
متخصص تاکنون پروژه های مهم صنعتی و اقتصادی و 
دانش بنیان در سطح کشور و شرکت ذوب آهن اصفهان 

را با کم ترین هزینه محقق نموده  است.
کوهی با تاکید بــر اجرای پروژه هــای دانش بنیان در 
ساخت قطعات صنعتی در ذوب آهن اصفهان، تصریح 
نمود: مولد سازی دارایی ها از مباحث مهمی است که با 
جدیت دنبال می شود تا بتوانیم در کوتاه مدت، سرمایه 

و پروژه ها را به تولید و نتیجه نهایی برسانیم.
وی افزود: بر اســاس فرمایشــات مقام معظم رهبری، 
مدیریت جهــادی و اقتصاد مقاومتــی، دانش بنیان و 
مهندســی معکوس، منشــور ذوب آهن می باشد و در 
این خصوص از طرح و اجرای پــروژه های دانش بنیان 

و ســاخت داخل، توســط بســیجیان 
متخصص شرکت نیز استقبال می شود.

مدیرعامــل ذوب آهن با تاکیــد بر به 
کارگیری همه ظرفیت های بسیج، توجه 
به نسل جوان شاغل در شرکت را یاد آور 
شد و گفت: با توجه به افتخار بازنشستگی 
تعدادی از همــکاران در ماه های آینده، 
توجه به کارشناسان شرکت و جوانگرایی 
و جانشین پروری نیز از برنامه های مورد 

نظر خواهد بود.
در ابتدای این جلسه سرهنگ مختاری 
فرمانده بسیج شرکت، ضمن قدردانی از 

توجه و حمایت مدیریت عالی شرکت از بسیج، بخشی 
از فعالیت و ماموریت های صــورت گرفته را بیان نمود 

 و گفت: توانمندی های بســیج ذوب آهــن برای انجام 
پروژه های توسعه ای، همانند گذشته در خدمت اعتای 

این شرکت خواهد بود.

Rگزارش e p o r t

ثبت جهانی اختراع همکار خالق ذوب آهنی
حسین احمدزاده، همکار شــاغل در مدیریت کوره 
بلند موفق شــد اختراع خود با عنوان "ظرف آســیا 
کاری با قابلیت پوشــش دهی به صــورت همزمان 
بــر روی دوالیــه" را ثبــت جهانــی کنــد. وی که 
کارشناس ارشــد مهندســی مواد و متالورژی است 
 اختراعش در صنایع مختلف از جملــه فوالد کاربرد 

دارد .
احمــدزاده در گفتگو با خبرنگار هفته نامه آتشــکار 
گفــت: در این اختــراع بــرای اولین بــار در جهان 
یک محفظه فــوالدی طراحی شــد که مــی تواند 
دو زیرالیــه را در خود جــای دهد. بــا ریختن مواد 
پودری با ســایز دلخواه اعم از میکرومتــر تا نانومتر 

و در اشــل کامپوزیت یا غیــر کامپوزیت و بســتن 
درب محفظــه مواد پودری در مدتــی معین و بهینه 
بر روی دو زیــر الیه فــوالدی به طــور همزمان به 
 روش mechanical coating  پوشــش دهــی

می شود.
وی افزود: بدین صورت یک زیر ناحیه فوالدی در کف 
محفظه قرار گرفته و زیر الیه دیگر در سقف محفظه 
جایگیری می شــود و مواد پودری که قصد پوشش 
دهی بر این زیر الیه ها را دارنــد در بین این دو الیه 
ریخته شده و با بسته شــدن درب محفظه عملیات 

پوشش دهی آغاز می گردد.
این همکار تاشــگر افزود: اگر الیــه زیرین به اندازه 

کافی نرم باشد ذرات پودری سخت در سطح زیر الیه 
فرو رفته و پوشــش مورد نظر به کمک پدیده جوش 

سرد به این سطح متصل می شود.
احمدزاده گفت: به دلیــل وجود برخی محدودیت ها 
در پوشــش دهنده های پودری خاص و حساس به 
وجود هوا، در بدنه این محفظه ســیلندرهای تزریق 
گاز آرگــون به داخل آن تعبیه شــده اســت که می 
 تواند این محدودیــت را نیز به طــور کامل برطرف

 نماید.
وی افزود: این روش پوشش دهی در صنایع فوالدی 
 و پزشــکی )پوشــش ایمپلنت ها( کاربــرد زیادی 

دارد .

20 فوریه؛ روز جهانی عدالت اجتماعی
مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2007، بیست فوریه را به عنوان 
روز جهانی عدالت اجتماعی معرفی و از کشورهای عضو دعوت کرد 
که با اختصاص روز عدالت اجتماعی بــرای ترویج فعالیت های ملی 
مطابق با اهداف اجاس جهانی توســعه اجتماعی گام بردارند و در 
ریشه کن کردن فقر، ارتقا اشتغال کامل و کار مناسب، دسترسی به 
رفاه اجتماعی و عدالت تاش کنند. هدف سازمان ملل برای نامیدن 
بیستم فوریه به روز عدالت اجتماعی، رعایت حقوق برابر میان همه 

مردم اعام شده است.
نام گذاری روز جهانی عدالت اجتماعی باهدف حمایت از کشورهای 
جامعه بین المللی در جهت ریشــه کنی فقر، اشتغال همه افراد، کار 
شایسته، و دسترسی به رفاه اجتماعی و عدالت برای همه اعام شده 
اســت. عدالت به عنوان یک موضوع از اولویت های کشورها، اقوام و 
ملل نیســت. درحالی که یکی از اهداف انبیای الهی برقراری عدالت 

اجتماعی بوده است.
روز جهانی زبان مادری

روز 21 فوریه از طرف یونســکو به عنوان روز جهانــی زبان مادری 
نامگذاری شده اســت. نامگــذاری ایــن روز در کنفرانس عمومی 
یونسکو در ســال 1999 به منظور کمک به تنوع زبانی و فرهنگی 
انجــام شده اســت. مجمع عمومــی ســازمان ملل متحــد نیز به 
 دلیل اهمیت زیاد آن، ســال 2008 را ســال جهانی زبان ها اعام

 کرد.
پنجم اسفندماه؛ روز بزرگداشــت خواجه نصیر الدین 

طوسی و روز مهندس گرامی باد
خواجه نصیرالدین طوسی شاعر، فیلسوف، متکلم، فقیه، دانشمند، 
ریاضی دان و منجم ایرانی ســده هفتم است. به افتخار روز تولد این 
دانشمند بزرگ، پنجم اسفند به عنوان روز مهندس نام گذاری شده 

است.
ابوجعفر محمدبن محمد معروف به خواجــه نصیرالدین در پنجم 
اسفند ســال 597 ق در طوس به دنیا آمد. ابتدا علوم عقلی و نقلی 
و حکمت مشاء و ســپس ریاضیات، فقه، فلســفه، نجوم و ادبیات را 

آموخت و در علوم روز به استادی تمام رسید.
سوم شعبان؛  روز والدت امام حســین )ع( روز میثاق با 

شهادت و روز پاسدار
ســوم شــعبان یادآور ســالروز تولد بزرگ مردی اســت که درس 
آزادی و آزادی خواهــی را بــه جهانیــان داد و بــا گذشــت بیش 
از 1400 ســال و تا قیام قیامت در یاد بشــریت قرار خواهد داشت 
 و همه مــردم جهــان از او بــه عنوان ســمبل آزادی یــاد کرده و 

می کنند.
ســوم شــعبان روز والدت امام حســین )ع( روز میثاق با شهادت 
و روز پاســدار اســت، روزی که به اهمیــت وجود پاســداران پی 
 می بریــم و در می یابیم اگر ســپاه نبــود امنیــت و آرامش وجود

 نداشت.

مناسبت های هفته

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

اطمینان حاصل کنید.
  در حفــظ و نگهداری تجهیزات ایمنی موجــود در محل کارتان 
دقت الزم را داشته باشــید، تا ایمنی و بازدهی مورد نظر، همواره 

قابل دست  یابی باشد.
  احتیاط  هــای الزم برای جلوگیری از ســقوط افراد یا اشــیاء، 
 از لبه  هــا و کناره  های بــاز همانند، نرده  ها و حفاظ  ها را داشــته

باشید.
  فضــای کافــی بــرای حرکــت و دسترســی ایمــن داشــته

 باشید.
  استفاده از تجهیزات ایمنی

اســتفاده از تجهیزات ایمنی یکی از مهم ترین اصــول ایمنی در 
محیط کار اســت. از این تجهیــزات می توان به لبــاس کار، کاه 
ایمنی، دســتکش ایمنی، عینک ایمنی، گوشــی ایمنی، ماسک 
ایمنی و کفش ایمنی اشاره داشــت. این تجهیزات برای هر حرفه 
خصوصیات و مشخصات خاصی دارد. بهتر است از انواع تجهیزات 
ایمنی مطابق با استانداردهای جهانی استفاده کنید تا در حین کار 

خطری شما را تهدید نکند. 
 از دیگر تجهیــزات ایمنی که بایــد در محیط کار فراهم باشــد 
تجهیزات ایمنی محیط کار اســت. یک محیــط کار باید از لحاظ 
ایمنی برای انجام کار آماده باشــد. برای مثال باید از تجهیزات کار 
در ارتفاع، تجهیزات ایمنی مورد نیاز بــرای امن کردن محیط کار 
استفاده شود. این تجهیزات شــامل تجهیزاتی ایمنی عمومی نیز 
می شــود. هر فردی که برای کار و یا نظارت به محیط کار مراجعه 
می نماید بایــد از تجهیزاتی اســتفاده نماید تا از بــروز خطرات 

احتمالی پیشگیری شود. 
  از عدم وجــود موانعی همانند کابل  ها در کف ســاختمان محل 

کار، راهرو ها و پله  ها اطمینان حاصل کنید.
  سیســتم  های مناســب بــرای تخلیــه آب و رطوبــت نصب 

نمایید.
  از باز و بسته شــدن و تنظیم پنجره  های باز شــونده، اطمینان 

حاصل کنید.
  تمام پنجره  ها، مخصوصا پنجره  های ســقفی بایــد به گونه  ای 
طراحی و ساخته شده باشند، که تمیز کردن آن ها با ایمنی کامل 

همراه باشد.
 خطر ریزش برف و تگرگ را در تمام مســیر هــای محیط باز به 
حداقل برســانید. به عنوان مثال با پاشــیدن نمک یا شن و تمیز 

کردن این مسیر ها.

ایمنی

در ادامه بازتاب تاش سخت کوشان شرکت این هفته 
با تعدادی از همکاران بخش مدیریت تولیدات کک و 
مواد شیمیایی شرکت که یکایک آنها در فرایند تولید 
و رکوردهای تولیدی نقشــی بی بدیــل دارند گفتگو 

کردیم که در ادامه می خوانید :
ســید جعفر غامی از تاشــگران واحد بازیابی مواد 
شیمیائی گفت: پاالیشگاه واحد 1، گازتولیدی باتری 
های 1 و 2 را دریافت می کند، بــا جذب قطران زغال 
ســنگ، آمونیاک، بنزول و ســولفید هیدروژن از گاز 
کک، محصوالتی شــامل قطران، ســولفات آمونیوم، 
حال ها )بنــزن، تولوئن و مخلوط زایلن ها( و اســید 
سولفوریک تولید می شــود. در پاالیشگاه واحد 2 که 
گاز باتری شــماره 3  دریافت می کند و از تکنولوژی 
جدیدتری برخوردار اســت. مراحــل تصفیه گاز کک 
انجام شده و محصوالت آن شامل قطران ، بنزول خام 

و گوگرد است.
وی اعتماد به توان داخلی و خودبــاوری را پل گذر از 
مشکات دانست و گفت: با تکرار رکوردها و تداوم آن 

از مشکات عبور می نماییم.
سید رضا موســوی تکنسین ارشــد مکانیک گفت: 

با تاش و کوشــش همکاران و تامین مناســب زغال 
و برنامــه ریزی تعمیرات اساســی و تعمیــرات گرم 
 باتری موفق شــدیم بیشــتر از برنامه تولید داشــته

باشیم.
وی افزود:  انشاا... با تاش شبانه روزی همکاران سخت 
کوش بتوانیم به رکوردهای جدیدی دست پیدا کنیم 

و با رعایت ایمنی از حوادث کاری جلوگیری نماییم . 
مهدی کریمی بیستگانی ماشینیســت ماشین های 
کک گفــت: وظیفــه کاری اینجانب تخلیه و شــارژ 
ســلول باطری می باشــد که بعد از تخلیه توسط آب 
آمونیاکی خاموش و به ســیلوی دانه بندی ریخته می 

 شــود و توســط نوارها به بونکرهای کوره بلند انتقال 
می یابد.

حمیدرضا ایزدی گازبان باتری 3 گفت: باالنس کردن 
دمای باتری در دمای 1180 درجه از وظایف من است 
در این راستا با تاش همکاران سخت کوش توانستیم 

کک با کیفیت را تولید کنیم .
 وی افــزود: در افزایش تولید کک، کارگــران باتری، 
بخش تونل، باتری گرمایی باتری مکانیکی، نیروهای 
بخش زغال نقش دارنــد که امیدوارم بــا همکاری و 

کوشش مضاعف تولید را بیش از پیش افزایش دهیم.
جواد مدحی ریزی فورمن شــیفت زغــال واحد یک 

گفت: برای تولید کک مورد نیاز کارخانه باید هر مارک 
به طور مجزا در ســیلوها ذخیره شــود و طبق درصد 
ترکیبی که از طــرف مدیریت تولیــدات کک و مواد 

شیمیایی اعام می شود ترکیب شوند.
وی افزود: ترکیب مورد نظر در کارگاه مخلوط کننده با 
هم مخلوط شده و به برج زغال فرستاده می شود تا به 

کک تبدیل شود.
مدحی گفت: با توجه به شــرایط تحریم و خط مشی 
تولید و بهره برداری با تاش همــکاران، توقف تولید 
نداشــتیم که این امر برنامه ریزی علمــی و همت و 

دلسوزی همه همکاران بخش را نشان می دهد.

با تالشگران مدیریت تولیدات کک و مواد شیمیایی

با تکرار رکوردها و 
تداوم آن از مشکالت 

عبور می نماییم



تسلیت
همکاران گرامی آقایان:

علیرضا قنبری، علی اصغر كریمی، محمد زارعی، مهدی 
موذنی، ابراهیم آقاجان، خانم زهرا سیاهمرد

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

همکار گرامی :
با توجه به محدودیت های قانونی ســقف سنی 
در خصــوص پرداخت فــوق العاده عائلــه مندی، 
در صــورت ادامه تحصیــل فرزندان فاقد شــرایط 
)افــراد بــاالی 18 ســال مشــمول مقــررات تامین 
اجتماعی و فرزندان پســر باالی 20 سال مشمول 
مقررات صندوق فوالد( نســبت بــه ارائه  گواهی 
اشــتغال به تحصیل تــا 15اســفندماه بــه روابط 

صنعتی مربوطه اقدام نمایید.
مدیریت امور اداری

آسمانی

آسمانی

آموزش

خبر

هوشمندی کسب و کار
هوشمندی کسب و کار)هوش تجاری یا Business Intelligence( اصطاحی 
اســت که از اواســط دهه 1990 میادی در حوزه فناوری اطاعات و سیستم های 
اطاعاتی  مطرح گردید و به معنای تبدیل داده ها از شکل اولیه آن ها به چیزی است که 
تصمیمات تجاری بتواند بر آن اساس گرفته شوند.این عبارت  هم چون چتری است که 
سایر نظام های مرتبط با داده شامل سیستم های اطاعاتی، زیرساخت های فناوری، 
انباره داده، داده کاوی، تحلیل، پیش بینی و پشتیبانی از تصمیم را به یکدیگر مرتبط 

می کند.
هدف سیستم های هوش کسب و کار، ایجاد ابزارها و متدولوژی هایی برای کارکنان و 

مدیران است تا بتوانند تصمیم گیری اثر بخش و به موقع داشته باشند.
• مزایای هوش تجاری

تصمیم های اثربخش: به کارگیری روش های تحلیل دقیق به تصمیم گیران اجازه می 
دهد تا به اطاعات و دانشی که قابل اطمینان تر هست تکیه کنند.در نتیجه آن ها می 
توانند تصمیم های بهتری بگیرند و برنامه های اقدامی طرح ریزی کنند که به شکل اثر 

بخش تری به اهداف شان دست یابند.
تصمیم های به موقع: سازمان ها در یک محیط اقتصادی که سطح رقابت و پویایی در 
آن رو به رشد است، فعالیت می کنند.در نتیجه توانایی واکنش سریع نسبت به اقدام 
های رقبا و شــرایط جدید بازار  یک عامل حیاتی در موفقیت و یا حتی بقای شرکت 

است. 

یک سیستم هوش تجاری مطابق با شکل باال شده دارای اجزایی است.هر چه از پایین 
هرم به سمت باال حرکت کنیم، سیستم هوش کسب و کار، ابزارهای پشتیبانی فعال 
و پیشرفته تری ارائه می کند. پشــتیبانی و ارائه  تخصص های مورد نیاز در سطوح 
مختلف هرم بر عهده مدیران و کارشناسان واحد های فناوری اطاعات و سیستم های 

اطاعاتی سازمان ها است.
مدیریت فناوری اطالعات شرکت

ســرمربی تیم فوتبال ذوب آهن پس از 
بازی برابر ســپاهان در نشست خبری 
این دیــدار، اظهار کــرد: همانطور که 
می دانســتیم بازی زیبایی شد و هر دو 
تیم بسیار خوب و فنی بازی کردند. گل 
زودهنگام ما باعث شد ناخودآگاه عقب 
برویم. در نیمه اول خوش شانس بودیم 

که چند توپ به تیرک خورد.
وی افزود: می دانستیم سپاهان تیمی 
است که از لحاظ فیزیکی شرایط خوبی 
دارد و خیلی از اوقات در ضربات ایســتگاهی زورمان به آن ها نرســید. از هوادارانمان 
عذرخواهی می کنم. وی ادامه داد: در نیمه نخست خوش شانس بودیم، اما داور خیلی 

یک طرفه سوت زد. از ناظمی انتظار نداشتم. البته در نیمه دوم منصفانه قضاوت کرد.
ســرمربی ذوب آهن اضافه کرد: ســعی کردیم به دروازه  ســپاهان نزدیک شویم و 
فرصت هایی را نیز خلق کردیم، اما متاسفانه بدشانس بودیم و ضربه سر مدافعمان به 

دروازه ننشست. موقعیت دیگری در 18قدم داشتیم که آن را هم از دست دادیم.
تارتار ادامه داد: به بازیکنانم خسته نباشــید می گویم. انصافا با این شرایطی که هر دو 
تیم دارند، مردانه جنگیدند. به هر حال باید به فکر بازی آینده باشــیم و هر طور شده 
در آن پیروز باشیم. سرمربی سبزپوشــان تاکید کرد: ما در کل سلیمانی و ساالری را 
به عنوان مهاجم داریم. ساالری که آسیب دید و امروز تنها یک مهاجم داشتیم. برخی 
اوقات قریشی را به جلو می فرستیم. پس از مصدومیت باقرپسند در آن قسمت با مشکل 
مواجه هستیم و نتوانستیم جایگزینی با آن شرایط فیزیکی پیدا کنیم. انصافا سلیمانی 
خوب کار کرد. تارتار درباره ادامه همکاری با باشگاه ذوب آهن گفت: با ذوب آهن توافق 
کرده ایم که کار کنیم و تا روزی که هســتم با افتخار در خدمت تیم بزرگ و ریشه دار 
ذوب آهن هستم. افتخار می کنم که مربی این تیم هســتم و اگر برخی اوقات درباره 
بودجه صحبتی می شــود، در کنفرانس نبوده و تنها برای توجیــه صمیمانه هوادار 
خردسال مان شرایط را برایشــان توضیح دادم. هیچگاه در هیچ تیمی بهانه نیاوردم و 

همیشه ایستاده ام و تا روزی که ذوب آهن بخواهد، با افتخار در کنارشان هستم.
وی در پایان خطاب به هوادارانشــان افزود: از هواداران مــان عذرخواهی می کنم. با 
تیم های باالی جدول بازی داریم و بازی های سختی را گذراندیم. امیدوارم از این به بعد 

با به دست آوردن امتیاز کامل، دلشان را شاد کنیم.

تیم والیبال نشسته باشگاه ذوب آهن  مسابقات لیگ برتر باشگاه های کشور را با کسب 
سومین سکوی این رقابت ها به پایان رساند.  سید محمد هاشمی سرپرست تیم والیبال 
نشسته ذوب آهن در این  رابطه گفت: سطح این دوره از رقابت ها بسیار باال بود و تیم ها به 
لحاظ فنی نزدیک به هم بودند. هاشمی گفت: امسال با رویکرد بومی گرایی کلیه اعضاء 
تیم اعم از  کادر و بازیکنان را از  بین نیروهای بومی استان انتخاب نمودیم و با این  همه 
توانستیم با تیم های برخوردار و مدعی رقابت بسیار خوبی داشته باشیم و به هدف اصلی 

مان که کسب یکی از سکوهای سه گانه بود دست یابیم. 
وی تصریح نمود: نگاه ما به آینده است و شک نکنید که در فصل آتی تیمی قدرتمند و 
متشکل از بازیکنان بومی با قصد دفاع از عناوین قهرمانی ذوب آهن را مشاهده خواهید 
نمود.   شایان ذکر است تیم ذوب آهن در آخرین مسابقه لیگ برتر تیم مدعی شهرداری 

گنبد را با نتیجه سه بر یک شکست داد  و به مقام سوم این دوره از مسابقات رسید.

در راســتای ارایه خدمــات رفاهی و جبــران خدمات 
کارکنان، با دســتور مدیریت عالی ذوب آهن اصفهان، 

بسته ارزاق شش ماه دوم سال جاری و ماه 
مبــارک رمضان ویژه خانواده های ذوب 
آهنی، شــرکت های تابعه و پیمانکاران از 
طریق فروشــگاه های زنجیره ای شرکت 
تعاونی مصرف کارکنان ذوب آهن اصفهان 
از 1401/12/1 در کلیه ایام هفته از ساعت 

8:30 تا 18:30 توزیع می شود.
تاشگران شــرکت با در دســت داشتن 
تعــاون کارت و شــرکت هــای تابعه و 
پیمانکاران با بن هــای مربوطه می توانند 

بسته ارزاق خود را دریافت نمایند.
ضمنا  کلیه نفرات می توانند با اسکن رمزینه حک شده 

بر روی تقویم های رو میزی داخل بســته ها و ارســال 
جواب صحیح به سر شــماره 300075160 ، در قرعه 
کشی شرکت نمایند. شــایان ذکر است به قید قرعه به 
80 نفر، هر نفر مبلغ یک میلیون تومان بن خرید اعطاء 

خواهد شد. 
آدرس مراکز فروش؛ اصفهان، دستگرد، خیابان شهید 
مفتح* سده لنجان، خیابان توحید* نجف آباد، خیابان 
امام خمینی، چهار راه رضایی، چهارراه 17 شــهریو* 
فوالدشــهر، ورزشــگاه ذوب آهن رو بــه روی محله 
 A3* مبارکه، میدان بســیج، اول خیابان فتح المبین،

رو به روی پارک الله* شهرکرد خیابان سعدی، جنب 
سینما  بهمن.

همزمان با چهل و چهارمین سالروز پیروزی شکوهمند 
انقاب اسامی ایران، چهل و چهارمین منزل مسکونی 
که توســط گروه جهادی بســیج ذوب آهن اصفهان 
ســاخته شــده بود، با حضور علی بریمانی مدیر نسوز 
ذوب آهــن اصفهــان، حمیدرضا محمدی فشــارکی 
فرماندار شهرســتان لنجان، ســرهنگ مهدی شیری 
جانشین فرماندهی سپاه شهرستان، شهاب ثابت راسخ 
شهردار چرمهین و ســرهنگ مهران مختاری فرمانده 
حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان شرکت در شهر 

چرمهین افتتاح شد. 
 شــایان ذکر اســت؛ گروه جهادی بســیج ذوب آهن

 اصفهان متشــکل از پرسنل 
متخصص، متعهد و جهادی 
ذوب آهن با هــدف آبادانی 
و حضــور در صحنــه های 
محرومیت زدایی از ســال ها 
پیش تشکیل شــد و در امور 
مختلف اعــم از صحنه های 
داخلی شــرکت و همچنین 
کمک به قشر نیازمند جامعه 
خدمات شــایانی ارایه نموده 

است. 

روابط عمومی شــرکت در راســتای افزایش همدلی و 
شادابی خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان و به مناسبت 
میاد با سعادت حضرت علی )ع( و روز پدر و راهپیمایی 
22 بهمن ســالروز پیروزی انقاب اســامی  دو پویش 
عکاسی "قدردانی از پدر ذوب آهنی"  و "حماسه حضور" 
را راه اندازی کرد. تعــدادی از خانواده ها، صحنه هایی از 
قدردانــی از پدر ذوب آهنی و حضور حماســی خود در 

راهپیمایی سالگرد انقاب اسامی را در فضای مجازی 
به اشتراک گذاشتند. 

روابط عمومی شرکت از بین عکس های ارسالی خانواده 
بزرگ ذوب آهن اصفهان به قید قرعه بــه 50 نفر از هر 

پویش، جایزه نفیسی اهدا می کند.
این مدیریت همچنین به همکارانی که در نظر سنجی 
جشن "پیروزی انقاب و روز پدر"  در تاالر آهن مشارکت 

داشته اند نیز به قید قرعه به 22 نفر جایزه نفیسی اهدا 
می کند.

برندگان می توانند از یک شنبه 30 بهمن ماه با مراجعه به 
امور فرهنگی این مدیریت واقع در ساختمان شماره یک 
روابط عمومی جوایز خود را دریافت کنند. در صورت نیاز 
به اطاعات بیشتر با شــماره تلفن های 4944 و 4942 

تماس حاصل نمایید . 

توزیع ارزاق 6 ماهه دوم 1401 و ماه مبارک رمضان

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.

کمیته عیادت روابط عمومــی ذوب آهن اصفهان به همراه تعــدادی از کارکنان از 
مرتضی قربانی ملیانی از همکاران مدیریت مهندسی نت، عیادت کردند و در جریان 

امور درمانی وی قرار گرفتند. 
این کمیته همچنین در برنامه ای دیگر از ســهراب صادقی و محمــد ابراهیمی از 
همکاران مدیریت راه آهن و ترابری شرکت که به دلیل جراحی دیسک کمر دوران 

نقاهت را طی می کنند نیز عیادت کردند.

حامد جعفری دوست از همکاران شــاغل در مدیریت خدمات و امور رفاهی شرکت 
قهرمان ششمین دوره مسابقات کشوری سبک بودو کیوکوشین کاراته شد.

این همکار تاشــگر توانست در این مســابقات در بخش کاتا رده سنی بزرگساالن، 
مدال طا  را کسب کرده و در سکوی نخست بایستد.

شایان ذکر است؛ ششمین دوره مســابقات قهرمانی کشور سبک بودو کیوکوشین 
کاراته به مناسبت چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقاب اسامی ایران با حضور 

15 تیم و 270 نفر شرکت کننده به میزبانی تهران برگزار شد.

عیادت از همکاران

همکار ذوب آهنی قهرمان کاراته کشور

افتخار می کنم مربی ذوب آهن هستم

با بومی گرایی نگاهمان به آینده است

خبر

تاریخ تولدنام فرزند محل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1401/11/10تابانكک سازیحسن بابائی

1401/10/26لیامكک سازیمیالد زنگنه

1401/11/04آرشابرنامه ریزی و توسعهمهردادپورهاشم

1401/10/19سوفیاآزمایشگاه مركزیسجاد عربی

تاریخ ازدواجمحل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1401/01/05نوردمسلم بهرامی

1401/11/06نوردرضا مالقلی

1401/10/22نوردوحید خلیلی

شماره پرسنلینام خانوادگینام

7011212ابراهیمی  محمود

0404055ابراهیمیان  عباسعلی

0429236ادیبی  حسین

0428485اصفهانیان علی

7033823الماسی فرود

7019936امساكی بیتا

6160298امینیاحمد

0482816انوری  علی

0411523آیتی عباس

0419222بخشنده محمود

0430170بهرامیان  سعید

7009772جعفری محسن

0480471جعفری سلمان

7164819حاجیان عباس

0436020حسین پور مجتبی

0481821حسینی رحمان

7020752حسینی سیدمهدی

7032699حیدری محمد

7019469حیدری نادر

0449854خادمیمحسن

0357189رحیمیان  محمد

0435538رفیعی مهدی

6178928رمضانیاحسان

7053332رئیسی  جواد

0467651سالیی  سعید

0352357سلیمانی پور محمد

0413488سلیمینبی اله

7037036صدیقی  اسماعیل

0465728صفری  رضا

7060311طیرانی علی

0407291عابدی  عباس

0483018عباسیابوذر

0460924عطائی امیرحسین

0414921عطائیمحمدرضا

0423408غالمی  علی

0407895فرجی محمدرضا

7021597قدوسی مطلق محمد

0459389قدیری جواد

7030038قلعه بیگی مهدی

7239828كاظمی  حسین

7060706كاظمی مصطفی

7047116كریمی  شهرام

7008263كریمیان  محمد

0452503كیانی یاسر

0440007مرادی  محمد

0412805منتظری اصغر

3721787منصوری  مهدی

7044817میری موسوی احمد

0454573نیکبختاحمد

6181198یزدانیمحمد

شماره پرسنلینام خانوادگینام

7049208ابراهیمی  احسان

7005653ابراهیمی منوچهر

0419877احمدپور مهدی

7032974الیاسی  داوود

0438146باقری علیرضا

0466841بشارتی نسب علی

0427888پورعلی  مسلم

7009995تقی زاده ابراهیم

0373745جعفری ایرج

7000389جاللی محمد

0421146جهانبخش  محمدتقی

7013169حیدری محمد

7157102حیدری كمال

0435473خون بابا ممزائیباقر

7230969دهقانی سعید

7065296رحمانی  سعید

407534رحیم پوررحیم

7058096 نصراللهی احمدرضا

0445325زاهدی ابوذر

7020392سبکتکین بهروز

7208541سلطانی كریم

7049174سلیمانی  محمدرضا

1744461سلیمیان محسن

6156860سورانیمحمدعلی

0474059شمسعباس

7065885صادقیان  اسماعیل

0480629صالحی محمدرضا

7062866طغیانی رضا

7039539علی بابائی علیرضا

7014231علیرضاییحمیدرضا

7007931غضنفری  پیمان

7021382غفار پور محمد

7053438فرهنگ حشمت اله

7047302قاسمی  رضا

0434736قربانی  مرتضی

0442085قلخانی  پیمان

7011143كربالئی شفیعی زهرا

0401935كریمی  رضاعلی

7018214كریمیمهدی

7029734كریمیان روح اله

7400947كیانی  علیرضا

7023293محمدی  اسداله

7001312محمدیمحسن

7297046معتمدی پور علی

0482124معینی  محمد

0431745 فرهمند محمد مهدی

7012556نقدی  قدرت

7043197نقدی پورعبداله

7217418نوروزی اسداله

0481152هادی عباسعلی

شماره پرسنلینام خانوادگینام

0440602جمالی مریم

0442887خباز مهدی

7043571خیرتی  مهدی

0474959سعیدی بهنام

7454511سالمی  مهدی

0465575سلیمیان امیر

7048867شاه قلیامیر

7015278صالحی محسن

7019693صدیقی یحیی

0399302طاهری آیت اله 

441357طغیانی محسن

0453848عباس پور سجاد

7011081عباسی  سیمین

7026277عباسی علیرضا

7060976علیخانی مرتضی

0411124غالمی  محمدحسین

7007628كریمی  زینب

0426407مختاری  مصطفی

0457606ملکی  علیرضا

0435490میرزائی  منصور

0416100نجار  احمدرضا

4175133هادی  محمد

شماره پرسنلینام و نام خانوادگی

461517ابراهیم كاظمی

416100احمدرضا نجار

424773علی  اكبر معظم

422843 عمار هاشمی

405108اردشیر حسینی

425532سید محمد موسوی

7065318فریدون فتحی

467713 محمدرضا مغزی

405094محسن شهسواری

406821مهران شاهمرادی

409561سعید مهرابی

409448سید داود میرنیام

پیرو برگزاری مســابقه برترین پیشنهاد زیست محیطی 
"ویژه روز هوای پاک؛ 29 دی ماه" به ده نفر از پیشــنهاد 
دهنده برتر جوایز نفیسی اهدا می شود. برندگان مسابقه 
می توانند از یک شــنبه 7 اســفند ماه با مراجعه به امور 

فرهنگی روابط عمومی جوایز خود را دریافت کنند. 
در صورت نیاز به اطاعات بیشتر با شماره تلفن های 4944 

و 4942 تماس حاصل نمایید .

برندگان نظر سنجی جشن پیروزی انقالببرندگان پویش روز پدربرندگان پویش حماسه حضور

برگزیدگان برترین پیشنهاد زیست محیطی

برندگان قرعه کشی پویش های روز پدر و حماسه حضور  

برگزیدگان برترین 
پیشنهاد زیست محیطی

افتتاح چهل و چهارمین منزل مسکونی گروه جهادی ذوب آهن اصفهان

اطـالعیـه


