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تعمیراتاساسیخطوپرداختکارگاه
نورد 650با موفقیت انجام شد

هشتمربیعاالول،
سالروزآغازامامت
حضرتولیعصر(عج)
مبارکباد

تعمیرات اساسی کارگاه نورد  650بر اســاس برنامه پیش بینی شده از بیست و هفتم شهریورماه تا دوم
مهرماه سال جاری با موفقیت انجام شد .محمدرضا یزدان پناه مدیر برنامه ریزی و نظارت برنگهداری و
تعمیرات کارخانه  ،با اعالم این خبر و با اشاره به اهمیت اجرای دقیق و صحیح این تعمیرات گفت :با توجه
به جایگاه باالی کارگاه نورد  650در تولید محصوالت فوالدی کارخانه به ویژه تولید مقاطع جدید فوالدی
نظیر انواع ریل ،انواع تیرآهن های سایز باال ،آرک ها ،ورق سازه های فوالدی و شمش ها ،اجرای کامل و با
کیفیتاینتعمیراتمطابقبازمانبندیپیشبینیشدهازاهمیتویژهایبرخورداربود.

سخن اول

رهبر معظم انقالب (مدظله العالی):

راهحل حوادث شمالغرب
جلوگیری از دخالت ارتشهای
بیگانه در این کشورها است

SMS: 3 0 0 0 7 3 1 9 4

@atashkar
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www.esfahansteel.ir

همزمان با راه اندازی اره و دریل جدید خط تولید ریل ،ثبت شد

رکورد تولید ورق سازه های فوالدی
در ذوب آهن اصفهان

رویداد

هدف توسعه فناوری اطالعات
در تامین اجتماعی تسهیل
خدمت به مردم است
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رویداد

فرمانده معظم کل قوا در ارتباط تصویری با مراسم مشترک
دانشآموختگی دانشجویان دانشگاههای افسری نیروهای
مسلح در دانشگاه افسری امام حسین(ع) این نیروهای پر
افتخار را قلعه مستحکم امنیت ملت سربلند ایران و میهن
مقتدر و عزیزخواندند و افزودند :دخالت بیگانگان در منطقه
مایه اختالف و خسارت است و همه مسائل و حوادث باید
بدون دخالت بیگانه و با الگوپذیری کشورهای منطقه از اقتدار
و عقالنیت ایران و نیروهای مسلح جمهوری اسالمی حل
شود .حضرت آیتا...خامنهای سربازی ملت ایران را موجب
سرافرازی و عزت دانستند و گفتند :آمادگی برای دفاع از ملت
ایران و هویت اسالمی ،ملی و انقالبی کشور افتخار بزرگ
نیروهای مسلح است .فرمانده کل قوا ،تأمین امنیت با تکیه بر
دیگران را فقط یک توهم خواندند و گفتند :کسانی که به این
توهمدچارندسیلیآنرابهزودیخواهندخوردچراکهدخالت
مستقیم یا غیرمستقیم بیگانگان در امنیت و جنگ و صلح هر
کشوری ،فاجعهای مصیبتبار است .ایشان با تجلیل از اقتدار و
سربلندی نیروهای مسلح در آزمایشهای بسیار مهم و دشوار
به ویژه جنگ تحمیلی  ۸ساله گفتند :اقتدار نیروهای مسلح
به مسائلی نظیر آموزشها ،ابتکارات و پیشرفتهای علمی،
تجهیزات و انضباط سازمانی وابسته است اما مهمترین عامل
اقتدارنیروهایمسلح،روحیه،معنویتومسائلدینیواخالقی
است .فرمانده کل قوا ،حضور نظامی بیگانگان در منطقه را نیز
مایه اختالف و خسارت و ویرانی برشمردند و تأکید کردند:
صالح منطقه در این است که همه کشورها از ارتشی مستقل
ومتکیبهملتخودوهمافزاباارتشهایهمسایگانبرخوردار
باشند.رهبرانقالبافزودند:ارتشهایمنطقهمیتوانندامنیت
منطقه را تأمین کنند و نباید اجازه دهند که ارتشهای بیگانه
برایحفظمنافعخود،دخالتیاحضورنظامیداشتهباشند.

حاکمیت ،بستر اکتشاف را
در اختیار صنایع فوالدی
قرار دهد
گزارش
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گوناگون

پیشرفت  92درصدی
نصب تجهیزاتو
آماده سازی پروژه احداث
واحد اکسیژن جدید

کارکنان این شــرکت ســبب شــده ذوب آهن اصفهان
مصمم تر از گذشته در مسیر رشد و بالندگی حرکت کند
و به سهم خودش در اقتصاد کشور نقش آفرین باشد.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان تصریح کرد :ریل در ذوب
آهن اصفهان بر اساس نیاز خطوط کشور تولید می شود
و هم اکنون این تولید فراتر از نیاز کشــور است بنابراین
بازاریابی آن برای صادرات به کشــورهای دیگر در دست
اقدام است.
این مقام مســئول با اشــاره به ایــن که برنامــه دولت
برای احداث یک میلیون واحد مســکونی اقدام بســیار
ارزشمندی اســت زیرا مســکن همواره از جمله دغدغه
های هموطنان عزیزمان اســت،خاطر نشان کرد :انتظار

نیست کشوری که در تولید فوالد و سیمان و سایر مصالح
ساختمانی خودکفا است و هیج وابستگی به خارج ندارد
در بخش ساختمان مشکلی داشته باشد .در این خصوص
می توان یک اتاق فکر در بدنه دولــت ایجاد نمود و تمام
دســت اندرکاران این بخش در آن حضور فعال داشــته
باشند تا موانع پیش روی این طرح توسط تولیدکنندگان
بررسی شده و برطرف گردد .در این زمینه به یک وحدت
بین بخش ها نیاز داریم.
یزدی زاده در پاســخ به این ســوال کــه قیمت گذاری
دســتوری چه تاثیری بر روند احداث یک میلیون واحد
مسکونی دارد چنین گفت :قیمت گذاری دستوری فوالد
یک سنگ بزرگ پیش پای تولید کنندگان این محصول
ارزش آفرین در داخل و خارج از کشور است بنابراین نیاز
است قبل از هرگونه تصمیم گیری برای صنعت فوالد در
اتاق فکری که عنوان شــد همه صحبت ها شنیده شود و
ســپس تصمیم گیری کنند زیرا تولید با قیمت گذاری
دســتوری نمی تواند دوام زیادی داشــته باشد و اهداف
بخش مسکن محقق نمی شود.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفــت :قیمت ها در کدال
کام ً
ال مشــخص اســت و مکانیزیم عرضه و تقاضا قیمت
محصوالت را مشــخص می کند .هیچ گونه محدودیتی
در تولید فوالد وجود ندارد و مــازاد عرضه داریم بنابراین
بهترین مکانیزم برای قیمت فوالد همان مکانیزم عرضه
و تقاضا است.

سرتیپ پاسدار محمد رضا میرحیدری فرمانده انتظامی استان
اصفهان با اهداء لوح از منصور یــزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن
اصفهان به جهت همکاری و تعامل سازنده با فرماندهی انتظامی
استان تقدیر و تشکر کرد .
در بخشی از این لوح سپاس امده است:
ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت رسول اکرم (س)  ،امام حسن
مجتبی (ع) و امام رضا (ع) از تالش ها و همکاری های جنابعالی با
فرماندهی انتظامی استان اصفهان صمیمانه تقدیر و تشکر نموده
از خداوند منان سالمتی و توفیق روز افزونتان را در خدمت گزاری

به میهن اسالمیمان در
ســایه توجهات حضرت
ولی عصر (عــج) و تحت
زعامت ولی امر مسلمین
جهان و فرماندهی معظم
کل قوا حضــرت آیت ا...
العظمی امــام خامنه ای
عزیز(مدظلــه العالــی)
مسئلتمینمایم.

جناب آقای دکتر سیدرضا مرتضوی
استاندار محترم اصفهان
ریل در ذوب آهن
اصفهان بر اساس
نیاز خطوط کشور
تولید می شود و هم
اکنون این تولید
فراتر از نیاز کشور
است

انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان استاندار اصفهان صمیمانه تبریک عرض مینماییم و رجاء
واثق داریم توانمندی و والیت مداری جنابعالی ،نویدبخش نشاط و تحرک بیش از پیش خواهد بود
و زمینه حل مشکالت و ارائه خدمات گسترد ه به مردم خوب و فهیم استان را فراهم خواهد کرد.
برای جنابعالی عزت ،سربلندی ،سالمتی و توفیق روزافزون در خدمتگزاری به اسالم ،انقالب ،نظام و
ملت عزیز ایران اسالمی را از درگاه پروردگار سبحان مسألت مینماییم.
مدیریت و کارکنان ذوب آهن اصفهان
همکار ارجمند جناب آقای دکتر محمدیاسر طیبنیا
مدیرعامل محترم شرکت فوالد مبارکه
انتصاب شایســته جنابعالی را به عنوان مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه تبریک و تهنیت عرض
نموده و از خداونــد توفیقات روز افزونتــان را آرزومندیم .بی گمان با تجارب ارزشــمند ،دراین
جایگاه نیز در خدمتگزاری به صنعت کشور و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران موفق خواهید
بود عزت و سربلندی شما را از خداوند بزرگ خواستاریم.

تمدید اعتبار و صدور گواهینامه های سیستم های مدیریتی
استاندارد ذوب آهن اصفهان

مدیریت و کارکنان ذوب آهن اصفهان
(( آگهی فراخوان ))
شركت سهامی ذوب آهن اصفهان

زمینه های مشــتری مداری و حمایت از حقوق مصرف
کننده و درخواســت حــوزه معاونت فــروش مبنی بر
دریافت گواهینامه های ISO 10004 , ISO 10002
به منظور کســب حداکثر امتیاز ممکن در این زمینه،
دریافت گواهینامه های فوق از ســال گذشته در دستور
کار قرار گرفت و با تکیه بر توان کارشناســان داخلی و
همکاری مدیریت های مرتبــط خصوصاً مدیریت های
حوزه معاونت فروش و روابط عمومی ،مســتندات مورد

نیاز تهیه و تدوین شــد و در نهایت گواهینامه های یاد
شده با موفقیت دریافت گردید .
شــایان ذکر اســت بــا توجه به شــرایط ویژه ناشــی
از شــیوع کرونا ،این ممیزی از راه دور و با اســتفاده از
بستر اینترنت برگزار شــد که در این ارتباط از همکاران
مدیریت  ITشــرکت بــه لحاظ فراهم نمودن شــرایط
انجام ممیزی به شــکل مناســب  ،تشــکر و قدردانی
می شود .
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تقدیرفرماندهانتظامیاستانازمدیرعاملذوبآهناصفهان

در تولید فوالد و سایر مصالح ساختمانی خودکفا هستیم و نباید مشکلی
در بخش مسکن داشته باشیم

ممیــزی خارجی سیســتم هــای مدیریتــی کیفیت
(مطابق بــا  )ISO 9001:2015ایمنی و بهداشــت
شــغلی (مطابق بــا  ،) ISO 45001:2018آموزش
(مطابــق بــا  ) ISO 10015:1999و رضایــت و
شکایت مشــتریان ( مطابق با ISO 10004:2018 ,
 ) ISO 10002:2018در ذوب آهن اصفهان توســط
تیم ممیزی موسسه  SGSانجام شــد و با توجه به عدم
مشاهده و ثبت هیچ عدم انطباق عمده ای در مستندات
و عملیات بررسی شده توسط ممیزان ،اعتبار گواهینامه
هــای ایمنی و بهداشــت شــغلی و آمــوزش تمدید و
گواهینامه های سیســتم مدیریت کیفیت و رضایت و
شکایت مشتری صدور مجدد گردید .
سیدحســین دیباجی مدیر کیفیــت فراگیر ذوب آهن
اصفهان ضمــن اعالم خبر فوق افزود :بــا عنایت به این
که فعالیت های ذوب آهن اصفهان دارای گستره متنوع
و وســیعی می باشد ،این ممیزی توســط تیم  4نفره از
سرممیزان موسســه  SGSو طی  4روز کاری به صورت
فشرده و در  26مدیریت شرکت با موفقیت انجام شد .
محسن شهسواری سرپرســت تضمین کیفیت شرکت
نیز در این خصوص اظهار داشــت :باتوجــه به حضور
شرکت در فرآیندهای مربوط به انتخاب سازمان برتر در
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تشییع شهید مدافع حرم
در ذوب آهن اصفهان

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان:

منصــور یــزدی زاده در حاشــیه بازدیــد از غرفه های
نمایشــگاه متالکس  ۲۰۲۱گفت :ذوب آهن اصفهان به
واسطه نیروی انســانی متخصص ،متعهد و تجربه کاری
ارزشمند در مســیر بالندگی بحمد ا ...خوش درخشیده
است و قدم در مسیری گذاشته که دیگران به سختی می
توانند به آن ورود کنند و یا توانش را ندارند .مصداق بارز
این جمله ،تولید ریل در ذوب آهن اصفهان اســت که به
عنوان دروازه ورود به تولیــد محصوالت صنعتی و دارای
ارزش افزوده باال محسوب می شود .
وی افزود :تولید انواع آرک ،میلگردآلیاژی ،انواع ریل و ...
نیز از جمله دستاوردهای اخیر این شرکت مادر صنعتی
به شــمار می روند و حاصل تالش و کوشش شبانه روزی
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با توجه به شرایط
ویژه ناشی از شیوع
کرونا ،این ممیزی از
راه دور و با استفاده
از بستر اینترنت
برگزار شد

ردیف

نوع فراخوان

شماره

موضوع
مهلت دریافت اسناد

مهلت ارائه
پیشنهاد

زمانبازگشائی
پاكات

1

مناقصه

51691

خرید  13ردیف قطعات گیربكس
كاوكس فوالدسازی

277/1400/

287/1400/

2

مناقصه

140002278

خرید رولیك صافكاری ریل

18/1400/

18/1400/

3

تجدیدمناقصه

146058-

خرید  2100عدد شبكه های چوبی برج
بنزول كك سازی

2707/1400/

2807/1400/

4

مناقصه

50680

تعمیر  2ردیف پالت آگلومراسیون

2707/1400/

2807/1400/

5

مناقصه

50689

خرید  4ردیف ساتراتور كك سازی

2707/1400/

2807/1400/

ضمن ًالیستاستعالمهایمربوطبهخریدهایمتوسط(بدونبرگزاریمناقصه)درسایتشركتبهآدرسذیلدرجمیگردد.

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.irمراجعه فرمایید.
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همزمان با راه اندازی اره و دریل جدید خط تولید ریل ،ثبت شد

سالم آتشکار
تعــدادی از همــکاران
درتماس با شماره  104سالم
آتشکار روابط عمومی سؤاالت
خود را مطرح وپاسخ مسئوالن
بهشرحزیرمی باشد:
درخواست های شما وپاسخ مسئولین :
آیا در شهرهای نجف آباد و زرین شهر کلینیک دندانپزشکی
طرف قرارداد وجود دارد ؟
مدیریت خدمات مالی و بیمه :کلینیک مهرگان نجف آباد در خیابان امام
خمینی شرقی ،کوچه شهید منتظری و کلینیک پارس زرین شهر در خیابان
امام شمالی ،کوچه شهید اکبر باباجانی طرف قرارداد می باشد .
داروخانه های طرف قرارداد بیمه تکمیل درمان دانا در
اصفهان را اطالع رسانی نمایید؟
مدیریت خدمات مالی وبیمه :داروخانه دکتر انصاری در خیابان شمس آبادی،
جنب نهر نیاصرم و داروخانه دکتر خدارحمی درخیابان شریعتی ،رو به روی
اورژانس بیمارستان شــریعتی به عنوان طرف قرارداد آماده ارائه خدمات می
باشند سایرداروخانه ها نیز به مرور اطالع رسانی می گردد .در ضمن کارکنان
می توانند در صورت عدم اجرای صحیح قرارداد دارویی طبق شــیوه نامه با
شماره داخلی 2651؛ اداره بیمه شرکت تماس حاصل فرمایند.
درخواست تعدادی از همکاران جهت پوشش بیمه تکمیل
درمان برای پدران و مادران تحت تکفل کارکنان.
مدیریت خدمات مالی و بیمه  :براساس ضوابط و مقررات چنانچه پدر و مادر
پرســنل تحت تکفل قانونی آن ها باشــند پس از تایید مدیریت امور اداری
نسبت به تحت پوشش قراردادن آن ها اقدام می گردد.
تفاوت حق اوالد و حق عائله مندی برای مشمولین تامین
اجتماعی چیست ؟
مدیریت امور اداری :عائله مندی همان حق اوالد است و مبلغ حق اوالد برای
هر فرزند براساس قوانین و مقررات شورای عالی کار تعیین می گردد
*** تعدادی از همکاران نیز خواستارانجام موارد زیر شده اند .
برنامه ریزی جهت انعقاد قرارداد باکلینیک های شهر ابریشم .
تدابیری جهت رفع مشکالت دریافت حق فنی توسط داروخانه ها براساس
قرارداد بیمه تکمیل دانا .
برنامه ریزی جهت پرداخت حق مدرک به کارکنان واجدشرایط.
تسریع در انعقاد قرارداد بیمه عمر و حوادث کارکنان.
برنامه ریزی جهت باز نمودن باشگاه باستانی شهرک واحد.
افکارسنجی روابط عمومی

خبر

مدیرعامل فوالد مبارکه:

رکورد تولید ورق سازه های فوالدی در ذوب آهن اصفهان

برنامه ریزی و
طراحی خط تولید
ریل خریداری
شده در ذوب آهن
اصفهان بر اساس
 120متر تعریف شده
است

فناوری اطالعات را
پیشرانحکمرانی
و تحول در سازمان
میدانیم

میرهاشم موسوی گفت :خدمات غیرحضوری را باید
به نحو صحیح و پایدار به جامعــه هدف ارائه دهیم و
یکپارچگی بین ســامانههای خدمــات الکترونیک
باید ایجاد شــود تا کارکنان و ارائه دهندگان خدمت
بتوانند با شرایط بهتری پاسخگوی مردم باشند.
وی با تأکید بر این که فناوری اطالعات زیربنای حرکت و
تحول در سازمان تأمین اجتماعی است ،گفت :ما مسائل
جاری و مشــکالت حوزه فناوری اطالعات را بررســی
میکنیمتابهبرنامهقابلفهممشترکبرسیم.
موسوی ادامه داد :داشــتن برنامه قابل فهم مشترک به
این معنی است که فناوری زیرساخت تحول باشد و برای
همه اجزای سازمان برنامه جامع ،واضح و قابل ارزیابی
ارائه دهد تا در همه واحدهای سازمان برنامه مشخص

و مدون داشته باشیم و بدانیم کجا هستیم و میخواهیم
بهکجابرسیم.
سرپرست ســازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر این
که تأثیر برنامههای بخشــی و اهداف و خواستههای
هر حوزه باید در کل ســازمان بررســی شــود و به
نقطه مشــترک در مجموعه ســازمان برسیم ،گفت:
فناوری اطالعات را پیشــران حکمرانــی و تحول در
سازمان میدانیم و اگر اســاس کار تحول در سازمان
باشــد فناوری را نباید ابــزار بلکه پیشــران تحول
بدانیم.
موســوی با بیان این که در حوزه فنــاوری اطالعات
ســازمان تأمین اجتماعی کارهای ارزشمندی انجام
شده اســت ،گفت :ارزیابی ما این اســت که سازمان

در این حوزه به بلوغ نســبی رســیده اســت و البته
ظرفیتهای زیادی نیز وجود دارد و این سازمان باید
در برابر تحــوالت اجتماعی و محیــط بیرونی امکان
تحول و ســازگاری داشته باشــد و در زمان مناسب
بتواند با شرایط جدید تطبیق یابد و در حوزه فناوری
اطالعات این موضوع اهمیت مضاعف دارد.
وی برنامهریزی دقیق را از مهمترین مسائل در حوزه
فناوری اطالعات عنوان کرد و اظهار داشــت :ما باید
افق وضع مطلوب را برای ســازمان مشخص کنیم و
در حد توان و امکانات به سمت آن افق حرکت کنیم.
باید برای آینده ســازمان برنامه داشــته باشیم و اگر
خدمتی الکترونیکی شده اســت ،واقعا الکترونیکی
باشــد و در صورتی که ایرادی در این خدمات وجود

دارد ،برطــرف کنیم و به دنبال غیرحضوری شــدن
خدمات به معنای واقعی باشیم.

بومی سازی ،تفکر غالب صنایع فوالدی در چهار دهه گذشته
عضو هیأت مدیره ذوب آهن اصفهان در خصوص نقش
نخبگانوشرکتهایدانشبنیاندربومیسازیصنعت
فوالد کشــور تصریح کرد :بومی ســازی تفکر غالب در
صنایع است به گونه ای که امروزه از خودکفایی به بومی
سازی دســت یافتیم و نمونه بارز آن در شهرک علمی
تحقیقاتیاصفهانمشهوداست.
مرتضی یزدخواستی در خصوص مشــکالت آب ذوب
آهن اصفهان اظهار داشــت :آنچه تا امروز در خصوص
سختی تامین آب مطرح شــده حقیقت موضوع است،
البته راه حلهایی برای این مشکالت وجود دارد که برای
رفعبعضیازمشکالتنیزاقدامشدهاست.
وی ادامــه داد :امروزه به علت مشــکالت کمبود آب در

امروزه به علت
مشکالت کمبود آب
در کشور ،توسعه
صنایع فوالدی در
حاشیه دریاها انجام
می شود

کشور ،توسعه صنایع فوالدی در حاشــیه دریاها انجام
می شود برای نمونه شرکت فوالد مبارکه در همین راستا
بخشی از توسعه خود را به مکران ،هرمزگان برده است که
دراینزمینههمپیشروبود.
عضو هیأت مدیره ذوب آهن اصفهان در خصوص دیگر
راهکارهای حل مشــکل کمبود آب صنایع ابراز داشت:
کاهش مصارف و اســتفاده از روشهــای جایگزین از
دیگر راهکارهای حل این مشکل است اما این معضل را
نمیتوان همین گونه حل کرد و باید تدابیر زیادی برای
حل آن اندیشیده شود ،زیرا این وضعیت از چالشهای
مهم اســت و انجمنهای مختلف با برگزاری کالسها
و کارگاه های آموزشی میتوانند روی این موضوع مهم

چاره بیندیشند و در راستا محدودیت انرژی صنایع هم
اتاقهایفکردرکنارکارگاههایآموزشیتشکیلشود.
عضو هیأت مدیره ذوب آهن در خصوص نقش نخبگان
و شرکتهای دانش بنیان در بومی سازی صنعت فوالد
کشور تصریح کرد :این موضوع همواره از  ۴۰سال پیش
مطرح بوده و از خودکفایی به ســمت بومی سازی و در
وضعیت فعلی به شرکتهای دانش بنیان رسیده است
که در اصفهان نیز شهرک علمی و تحقیقاتی در این حوزه
کارمیکند.
وی اضافه کرد :شــرکتهای دانش بنیان می توانند با
جلب اعتماد شــرکت های بزرگ در بومی سازی نقش
مهمیایفاکنند.

بیشترین جذب نیروی انسانی ذوبآهن از شهرستان لنجان است

در حال حاضر
بیشترینجذب
نیروی انسانی
شرکت ذوبآهن
اصفهان از
شهرستانلنجان
است

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسالمی گفت:
مجوز تأســیس بزرگترین بیمارســتان جنوب غرب
استان اصفهان در لنجان گرفته شد که عملیات تأسیس
آن پس از ابالغ مرحله نهایی که صدور مجوز کلنگزنی
است تا پایان سال جاری آغاز خواهد شد.
حســین رجایی در نشســت خبری با اصحاب رسانه
در حوزه اشــتغال و کارآفرینی به وضعیت نامناســب
موجود در لنجان اشــاره کــرد و یادآور شــد :در حال
حاضر بیشترین جذب نیروی انسانی شرکت ذوبآهن
اصفهان از شهرستان لنجان است ،در همین راستا باید
ب ه دنبال ایجــاد ظرفیتهای جدید در حوزه اشــتغال
باشیم.
وی اظهار کرد :مجلس شــورای اســامی در یک سال
گذشــته چند طرح بســیار خوب را تصویب کرد که
میتواند تحول قابل توجهی را در کشور ایجاد کند.

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسالمی تصویب
قانون جهش تولید مسکن است را از این طرح ها برشمرد
و گفت :این طرح دولت را موظف میکند ســالیانه یک
میلیون واحد مسکن بســازد که پیشبینی میشود تا
پایان سال جاری ســاخت  ۴۰۰الی  ۵۰۰هزار مسکن
آغاز شود.
نماینده مردم لنجان در مجلس شــورای اسالمی ادامه
داد :تأثیر این طرح و قانون را ب ه زودی در بازار مســکن
خواهیم دید و حدود  ۷۰۰صنعت کــه مرتبط با حوزه
ساختوسازهستندشروعبهفعالیتخواهندکرد.
رجایی تصریح کرد :در زمینه بهداشت و درمان با توجه
س از
به امکانات اندک بیمارســتان شــهدای لنجان پ 
پیگیریهای متعدد و طوالنی با وزارت بهداشت و درمان
ن بار یک ردیف بودجه ملی برای
کشور برای نخســتی 
شهرستان لنجان در نظر گرفت ه شد که در بودجه سال

 ۱۴۰۰وجود دارد.
وی از تجهیز بیمارستان شــهدای لنجان نیز خبر داد
و خاطرنشــان کرد :در حال حاضر مجــوز تجهیز این
بیمارستان به بخش ( NICUبخش مراقبتهای ویژه
نوزادان) گرفته شده است و نزدیک به  ۱۰میلیارد تومان
برای خرید وسایل و راهاندازی این بخش در بیمارستان
هزینه شــد که در  ۲ماه آینده به بهرهبــرداری خواهد
رسید.
رجایی مجهز شــدن بیمارستان شــهدای لنجان به
دستگاه ام آر آی تا پایان سال را از دیگر اقدامات صورت
گرفته دانست و افزود :مجوز تأسیس مرکز جامع سرطان
برای شهرســتان لنجان نیز گرفته شــده است که این
مرکز در استان اصفهان به عنوان سومین مرکز آغاز به
کار خواهد کرد و هزینه مورد نیاز برای احداث ساختمان
آن  ۲۰میلیارد تومان اســت که در ضلع جنوب شرقی

بیمارستانفعلیخواهدبود.
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسالمی گفت:
همچنین برای بیمهشــدگان تأمین اجتماعی تمامی
جراحیها در بیمارســتان شــهدای لنجان ب ه صورت
رایگان انجام خواهد شد.

Report

گزارش

مدیرپروژهسازماندهیو
طبقهبندیمشاغلشرکتهای
تابعهمنصوبشد
طی حکمی آرش شــفیعی به
عنوان مدیر پروژه سازماندهی و
طبقهبندیمشاغلشرکتهای
تابــع ذوب آهــن اصفهــان
منصوب شد.
شــفیعی دارای دانشــنامه
کارشناسی ارشــد مهندسی
مواد و مدرک مهندســی بین
المللی  IWEاز انســتیتو SLV
دویسبورگ آلمان و فارغ التحصیل دوره عالی  DBAبا گرایش مدیریت
استراتژیک است.
وی تصدی پســت هایی مانند سرپرســت آموزشــگاه توحید ،رییس
آموزش عالی فنــی توحید ،مدیر تحقیــق و توســعه ،مدیرآموزش و
پژوهش ،مدیر پژوهش،فناوری و بومی ســازی ،مشــاور اجرایی ،مدیر
آموزش و توسعه منابع انسانی و مدیر ســازماندهی و روش های ذوب
آهن اصفهان را در کارنامه خود دارد.

وی با اشــاره به سیاســت دولت برای ســاخت یک
میلیون مسکن در سال ،تأکید کرد :بخشی زیادی از
این مسکن های ساخته شده را ســازه های فوالدی
تشکیل خواهد داد که ورق سازه های فوالدی نقش
اساســی در تحقق برنامه دولت در این زمینه خواهد
داشت.
یزدی زاده به شکســتن رکورد  25ساله تولید کالف
نیز اشــاره کرد و گفت :در صدد هســتیم روند تولید

کالف را برای ماه های آتی حفظ کنیم.
وی با بیــان این کــه کالف برای مصــارف داخلی و
صادرات ،یک محصول اســتراتژیک محســوب می
شــود ،گفت :علی رغم تحریم ها ،فراگیــری کرونا،
کمبود آب ،برق و مواد اولیه و ســایر چالش هایی که
فوالد سازان با آن رو به رو هســتند امیدوار هستیم
برنامه صادرات محصوالت شرکت را مطابق با برنامه
پیش ببریم.

هدف توسعه فناوری اطالعات در تامین اجتماعی تسهیل خدمت به مردم است

حاکمیت،بستراکتشافرادراختیار
صنایعفوالدیقراردهد

محمدیاســر طیب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه با حضور در غرفه ذوب آهن
اصفهان در متالکس  ۲۰۲۱به خبرنگار ما گفــت :مبحث کمبود مواد اولیه
در صنعت فوالد،به ویژه ســنگ آهن در ســال های اخیر بسیار مورد توجه
قرار گرفته است .ایران کشوری اســت که در زمینه فوالد با توجه به سرمایه
گذاری های انجام گرفته پیشرفت های خوبی را در بخش های مختلف رقم
زده است.
وی افزود  :معادن فعلی کشــور تا حدود  ۱۵سال آینده پاسخگوی نیازهای
تولید کنندگان فوالد خواهند بود و لذا این موضوع نشان می دهد در حوزه
اکتشاف ،اقدامات اثربخشی انجام نگرفته و در کل دو بخش صنعت و معدن
به صورت متوازن حرکت نکردند.
مدیرعامل فوالد مبارکه تصریح کــرد :صنایع فوالدی به دلیل این که برای
تامین مواد اولیه،روی معادن حســاب باز کرده بودند که اقدام به جایی هم
بود ،وارد عرصه معدن نشدند اما مدتی است به اجبار برای تامین مواد اولیه
در بخش معدن سرمایه گذاری کردند که عملکرد خوبی داشتند اما صنایع
به حمایت دولت در بخش اکتشــاف نیازمند هستند و باید حاکمیت بستر
الزم را در اختیار آن ها قرار بدهد.
این مقام مســئول خاطر نشــان کرد :وزیر صمت در برنامه هایی که اعالم
کردند،توجه خوبی به بخش معدن داشتند و امیدوار هستیم در این دولت
بتوانیم کارهای بزرگی انجام دهیم.
محمدیاســر طیب نیا گفت :ذوب آهن اصفهان و فوالد مبارکه دو صنعت
بزرگ و پیشتاز در سطح منطقه هســتند،بنده از پتانسیل های ذوب آهن
اصفهان به خوبی آگاه هستم ،توانایی های فوالد مبارکه هم مشخص است
و لذا همکاری های این دو قطب صنعتی با تدوین یک برنامه جامع می توان
سود آوری بیشــتر را برای دو شــرکت که متعلق به ایران اسالمی هستند
فراهم نماید .این مهم با حمایت سهامداران دو شرکت و مدیران عالی آن ها
انشاا ...در آینده نزدیک عملیاتی می شود.

اره و دریــل جدید خــط تولید ریل جهــت افزایش
ظرفیت تولید این محصــول در کارگاه نورد  ۶۵۰به
همت تالشگران ذوب آهن اصفهان راه اندازی شد تا
افزایش چشمگیر تولید ریل را رقم بزند .
منصور یزدی زاده در حاشــیه بازدیــد از راه اندازی
این پروژه در گفتگو با خبرنــگار ما و با بیان این که به
کمک همکاران ذوب آهنی توانســتیم گلوگاه فرایند
تولید ریل را با اضافه کردن یک خط جدید اره ودریل
برطرف کنیم گفت :برنامه ریزی و طراحی خط تولید
ریل خریداری شــده در ذوب آهن اصفهان بر اساس
 120متر تعریف شــده اســت از آن جایی که وزارت
راه به تولیــد ریل بیش از  18متــر رضایت نداده بود
بنابراین گلوگاهی ایجاد شــده بود که با اضافه کردن
اره و دریل این گلوگاه برطرف شد.
مدیرعامل شــرکت بــه توســعه و افزایــش تولید
محصوالت بــا ارزش افــزوده باالتر نیز اشــاره کرد
و افزود :ورق ســازه های فوالدی یکی از این دســت
محصوالت اســت که بــا تولید  ۴۰۰تن ورق ســازه
 ۲۰×۳۰۰در یک شیفت  ۸ســاعته رکورد جدیدی
ثبت شــد ،ضمن این که تولید آن در آینده به 600
تن در هر شیفت افزایش خواهد یافت.

مهدی نصر معاون برنامه ریزی و توســعه شركت نیز
در خصوص پــروژه تامین ،نصب و راه انــدازی اره و
دریل جدید نورد  650گفت :با توجه به تولید ریل در
نورد  650به عنوان یک محصول اســتراتژیک و لزوم
افزایش ظرفیت و کیفیت محصول تولیدی ،علیرغم
تحریم های ظالمانــه ،برنامه ریزی الزم جهت تامین
یک دســتگاه اره و دریل مخصوص ریــل با ظرفیت
برش و ســوراخکاری حدود  39تن بر ســاعت برای
ریل از شــرکت لینزینگر اتریش به عنــوان یکی از
معتبرترین شرکتهای دنیا در این زمینه انجام شد و
در حال حاضر در مرحله تست و راه اندازی می باشد.
وی افزود :مطالعات ،مهندســی و نظــارت عالی این
طرح با محوریت مدیریت هماهنگی امور مهندســی
و نظارت ،فاز تامین توسط مدیریت خرید تجهیزات
و قراردادهای توســــعه و همچنیــن عملیات نصب
و راه اندازی تجهیــزات بر پای ه اســتفاده حداکثری
از زیر ســاختها و توان داخلی شــرکت با همکاری
مدیریتهای اجرایی توسعه ،مهندسی نورد ،برنامه
ریزی و نظارت بر نگهداری و تعمیــــرات مکانیک،
تعمیرات و نوسازی راه و ســاختمان و تولید و توزیع
برق انجام شده است.

تولید ورق سازه های فوالدی با ضخامت و عرض متنوع در دستور کار قرار دارد

اولین تولید ورق
سازه های فوالدی در
ذوب آهن اصفهان
مربوط به سال 1354
در کارگاه نورد 650
می باشد

تالشــگران ذوب آهــن اصفهــان در کارگاه نــورد
 650موفق شــدند با تولید  ۴۰۰تن ورق سازه های
فوالدی رکــورد جدیدی در تولید ورق ســازه های
فوالدی ۲۰×۳۰۰در شیفت  ۸ساعته ثبت کنند .
علیرضــا مهرابی سرپرســت نــورد  650ذوب آهن
اصفهان در این خصــوص گفت :اولیــن تولید ورق

ســازه های فوالدی در ذوب آهن اصفهان مربوط به
ســال  1354در کارگاه نورد  650می باشد که طی
دو مرحله اقدام به تولید شــد و با توجه به شــرایط
خاص آن زمان در هر دو بازه زمانی غلتک قفسه 800
شکســت و تولید آن متوقف گردیــد .مرحله بعد نیز
فقط با غلتک های قفســه  900اقدام به نورد شد که
صرفاً برای مصارف داخلی ذوب آهن بود .
سرپرست نورد  650ذوب آهن اصفهان گفت :اولین
مرحله تولید ورق سازه های فوالدی با طراحی جدید
کنونی و طبق استانداردهای بین المللی و استاندارد
ملی ایران به شــماره 3694در ســال  1398شروع
گردید که با مشــکالت و ضایعات فراوانی همراه بود
و تناژ مطلوبی به دســت نیامد .نهایتاً با یک ســری
تغییرات و بهینه ســازی خــط در فروردین 1399
مجددا ً اقدام بــه تولید نمودیم که برای ورق ســازه
های فــوالدی  300*20نهایتاً به تنــاژ  250تن در
یک شیفت رسیدیم .
وی افزود :با دستور مدیرعامل شرکت مبنی بر تولید

محصوالت جدید با ارزش افزوده باال و برآورده کردن
نیازهای کشوراز این محصوالت ،مدیریت مهندسی
نورد مصمم گردید یکبار دیگر تولید ورق سازه های
فــوالدی را در برنامه ماهیانه خود قــرار دهد .به این
منظوردر برنامه تعمیرات اساســی کارگاه نورد 650
که در شهریور  1400انجام شد ســعی بر این شد تا
حد امکان مشــکالت مربوط به تولید ورق سازه های
فوالدی برطرف گردد.
مهرابــی ادامــه داد :تولیــد ورق ســازه هــای
فــوالدی 300*20از دهــم مهرماه شــروع گردید
و به مرور زمان ،شــیفت به شــیفت تناژ تولید بهبود
بخشیده شد .تولید ســال  1399که در یک شیفت
نهایتاً به  250تن رسیده بود در این بازه زمانی رکورد
تولید چندین مرتبه شکسته شد و تناژهای  270تن،
 330تن 360 ،تن و نهایتــاً چهاردهم مهرماه جاری
در شــیفت اول گروه  3به  400تن رسید که عدد بی
سابقه ای می باشد  .این محصول که در کشور تنها در
کارگاه نورد  650شــرکت ذوب آهن اصفهان تولید

می شــود برای ســاخت بناهای مرتفع ،پل سازی،
ساخت ســوله و  ...کاربرد دارد.الزم به ذکر است که
کیفیت تولید این محصول کام ً
ال مطابق با استاندارد
های بین المللی می باشــد و به تایید خریدار رسیده
و در ایــن مرحله نیز جهت ارائه به بــورس در برنامه
تولید مهندسی نورد قرار گرفت.
وی ،کاهش ضایعات ،باال بردن تنــاژ تولید ،و تولید
ورق ســازه های فوالدی با ضخامــت و عرض متنوع
جهت اقتصادی کردن تولید این محصول را از اهداف
کارگاه نورد  650در آینده برشمرد.
شــایان ذکر است امکان توســعه محصول در دامنه
فوالدهای کیفی با کربن متوســط و با ضخامت ۲۰
میلمتر به باال و عرض های متفــاوت تا  ۵۰۰میلمتر
اکنون در دســتور کار قرار دارد و بر اساس شناسایی
نیاز بازار با توجه به شــرایط شیمیایی و کیفیت قابل
تولید در کارخانه امکان بازاریابــی و تولید دارد و در
صورت نیاز تولید با عرض بیشــتر و بــا تناژ محدود
امکانپذیر است .
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مواظب باش از این که بخواهی شــایعه و ســخن پراکنی نمائی و یا این که
بخواهی دنبال مقام و ریاست باشی و تشــنه آن گردی ،چون هر دوی آنها
انسان را هالک خواهد کرد.
تشییعکنندگان
با حضور در یادمان
شهدای گمنام ضمن
بیعت با شهدا به
قرائت فراز هایی از
دعای زیارت عاشورا
پرداختند

مهمترین موضوعات مطرح شده در جلسه اخیر شورای معاونین
اقدام الزم برای آموزش های تکمیلی نیروی
های جدید شرکت صورت پذیرد.
اتخاذ شــیوه هــای مختلف جهــت کاهش
مصرف آب ،رعایت پروتکل های بهداشــتی
جهت مصــون مانــدن از بیمــاری کرونا و
ضرورت تامین وســایل ایمنی و بهداشــتی
برای کلیه کارکنــان و تاکید بر فاصله گذاری
اجتماعی از جمله دیگر مــواردی بود که در
جلسه شورای معاونین مطرح شد .

مجوزهای زیست
محیطی الزم جهت
تولید یک محصول
جدید اخذ و نحوه
تامین مالی تولید آن
نیز بررسی شود

نشست تعاملی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با امام جمعه سده لنجان
به منظور تعامل بیشــتر با مردم منطقه و در راســتای
ایفای مسئولیتهای اجتماعی ذوبآهن اصفهان جلسه
تعاملی منصور یزدیزاده مدیرعامل شــرکت با حجت
االســام مهدی صادقی امام جمعه سده لنجان برگزار
شد.
در این دیــدار که کوروش اســفندمند مدیــر حوزه
مدیرعامل و تعامــات منطقه ای نیز حضور داشــت،
یزدیزاده مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان با اشــاره به
ارتباط سازنده این شرکت با مردم منطقه و شهرستان،
گفت :این مجتمع عظیم صنعتی در چارچوب ضوابط
و در حد توان خود در جهت حل مســائل منطقه اقدام
می کند .

مدیرعاملذوبآهن،برتداومتعاملبامنطقهتاکیدنمود
و مشــارکت در امور فرهنگی به ویژه تجلیل از شهدای
گرانقدر را که سرشار از برکت و رضایت الهی است بسیار
ضروریبرشمرد.
امام جمعه ســده لنجان در این دیــدار از حمایت های
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان از منطقه ،قدردانی نمود و
افزود :دستاوردهای ذوب آهن در تولید محصوالت مورد
نیاز کشور به ویژه ریل با وجود مشکالت مختلف ارزنده
است.
وی خواستار تداوم حمایت های ذوب آهن اصفهان شد
و گفت  :با توجه به جایگاه واالی شــهدای سده لنجان،
به زودی مراسم تجلیل از مقام شامخ این اسطوره های

ایثار برگزار می شود
و امیــدوارم ذوب
آهن در این امر مهم
مشارکتنماید.
گفتنی است در این
نشســت مدیر حوزه
مدیرعامل و تعامالت
منطقه ای ذوب آهن
اصفهان نیز گزارشی
از تعامالت شــرکت
با شهرستان لنجان
ارائه نمود.

مشارکت در امور
فرهنگی به ویژه
تجلیل از شهدای
گرانقدر را که سرشار
از برکت و رضایت
الهی است بسیار
ضروری است

برگزاری مهرواره بین المللی نقاشی اربعین با مشارکت ذوب آهن اصفهان

مراســم اختتامیه مهرواره بینالمللی نقاشی اربعین
اداره کل کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان
اســتان اصفهان با همــکاری ذوبآهــن اصفهان،
ب و فاضالب اســتان و شهرداری اصفهان با
شرکت آ 
معرفی برگزیدگان در سه بخش بینالملل ،کودک و
نوجوان  ۱۲مهرماه به صورت حضوری با رعایت کامل
دســتورالعملهای بهداشتی در ســالن شیخ بهایی

شــرکت آب وفاضالب اســتان و وبینــاری از طریق
اسکای روم برگزار شد.
احمد اکبری معاون ســرمایه های انســانی و توسعه
مدیریت ذوب آهن اصفهان در این مراسم که علیرضا
امیری مدیر روابط عمومی شــرکت نیز در آن حضور
داشــت ،گفت :این مجتمع عظیم صنعتی طی بیش
از نیم قرن حیات خــود نه تنها در انجــام ماموریت

اصلی یعنی تولید محصوالت فوالدهای ســاختمانی
و صنعتی موفق عمل کرده اســت ،بلکــه در کنار آن
به فعالیت های فرهنگی و اجتماعی نیز اولویت ویژه
داده و مشارکت فعاالنه ای در این امور داشته است .
وی افــزود :خانواده بــزرگ ذوب آهــن اصفهان از
پتانسیل بســیاری در مســائل فرهنگی و اجتماعی
برخوردار هستند و لذا این شرکت در اجرای فعالیت
های فرهنگی ،هنری و ورزشــی نیز ســبقه بسیاری
دارد .
اکبری ،باشگاه فرهنگی ورزشــی ذوب آهن اصفهان
را یکی از کانــون های اصلی این شــرکت جهت ارائه
خدمات به جامعه دانست و گفت :این شرکت ،حمایت
از فعالیت های فرهنگی و اجتماعــی را افتخارآمیز و
یک وظیفه می داند .در این راســتا بسیار خرسندیم
که امکان حمایت از مهرواره بین المللی نقاشی اربعین
برای این شرکت فراهم شــد .این برنامه فرهنگی یک
خدمت ارزشمند به نســلی ارزشمند است که طی آن
یکــی از مهمترین ارزش های فرهنگــی و مذهبی ما

که ایثار و شهادت اســت و مفاهیم آن در قالب هنر به
کودکان و نوجوانان انتقال می یابد .
شایان ذکر اســت مهرواره بینالمللی نقاشی اربعین
با هدف آشــنایی کودکان ونوجوانان با فرهنگ ایثار
وشهادت ،ترویج روحیه همدلی ،وحدت ،یکپارچگی،
مقاومت ،پایــداری و تبیین حرکــت عظیم میلیونی
راهپیمایــی اربعین واهــداف آن در ســطح جامعه
برگزار گردید و طی فراخوانی یک ســاله 1550 ،اثر با
موضوعات محوری به دبیرخانه ارسال شد.
ازمجموع آثار رســیده  450اثر نقاشی بین المللی و
بقیه آثار ملی بوده اند که پس از فرایند داوری ۳۰اثر
در بخش بینالملل ۳۰،اثر در بخش کودک و  ۳۰اثر
در بخش نوجوان برگزیده نهایی شدند.
گفتنی اســت روابط عمومی و امور بین الملل کانون
کشــور ،ذوب آهن اصفهــان ،شــهرداری اصفهان و
شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهــان همکاری
بســیار خوبی در برگزاری این رویداد بزرگ مذهبی،
فرهنگی و بینالمللی داشته اند.

تعمیرات اساسی کارگاه نورد  650بر اساس برنامه پیش
بینی شده از بیست و هفتم شهریورماه تا دوم مهرماه سال
جاریباموفقیتانجامشد.
محمدرضا یزدان پنــاه مدیر برنامه ریــزی و نظارت
برنگهداری و تعمیرات کارخانــه  ،با اعالم این خبر و با
اشــاره به اهمیت اجرای دقیق و صحیح این تعمیرات
گفت :با توجــه به جایگاه بــاالی کارگاه نورد  650در

تولید محصوالت فوالدی کارخانه به ویژه تولید مقاطع
جدید فوالدی نظیر انــواع ریل ،انــواع تیرآهن های
سایز باال ،آرک ها ،ورق ســازه های فوالدی و شمش
ها ،اجرای کامل و با کیفیت ایــن تعمیرات مطابق با
زمانبندی پیش بینی شده از اهمیت ویژه ای برخوردار
بود .از این رو با انجام بررسی های الزم و تعیین خطوط
بحرانی تعمیرات ،سعی گردید تا با استفاده حداکثری
از تمامــی ظرفیت هــای کارگاه تعمیــر تجهیزات و
پرســنل پروژه ای پیمانکاران مدیریت مهندسی نت،
سرعت عمل بیشتری به اجرای فعالیت های تعمیراتی
داده شود  ،تا بتوان در موعد پیش بینی شده خط تولید
کارگاه راه اندازی گردد.
وی افزود :با توجه به عدم امکان توقف طوالنی مدت خط
تولید کارگاه نورد  650طی ســنوات گذشته و ناشی از
تعهدات کارخانه ،کلیه تجهیزات خط تولید این کارگاه
می بایستی در این تعمیرات تحت سرویس و تعمیر قرار

مناسبت های هفته

هشــتم ربیع االول(260ه .ق) سالروز شــهادت امام حسن
عسکری(ع) تسلیت باد
یازدهمین پیشوای متقیان ،امام حسن عسکری (ع)در سال  232ه .ق چشم
به جهان گشود .پدرش امام دهم ،حضرت هادی (ع) و مادرش بانویی پارسا
و شایسته به نام حدیثه اســت که برخی از او با نام سوســن یاد کرده اند .از
آن جایی که امام حســن (ع) به دستور خلیفه عباســی در سامرا در محله
عسکر سکونت اجباری داشتند «عسکری» نامیده می شود .از مشهورترین
القاب حضرت امام حسن (ع) ،نقی و زکی و کنیه اش ابومحمد است .حضرت
امام حسن (ع) ۲۲سال از دوران زندگیاش را با پدر بزرگوارش سپری کرد
و با شــهادت پدرش در سال ۲۵۴ق به امامت رسید ،ســرانجام امام حسن
عسکری (ع) در روز جمعه هشــتم ماه ربیع االول ســال  ۲۶۰در سن ۲۸
سالگی به شهادت رسیدند.
 9اکتبر روز جهانی پست(  17مهر)
پست ،کهن ترین و گسترده ترین نوع ابزار ارتباطی بین مردم یک کشور با
ساکنان دیگر سرزمین ها و مناطق جهان اسـت .هر پستچی از انجام 3000
سفر جلوگیری می کند .سفرهایی کـه افزون بر هزینه ،پیامد هـای دیگری
چون اتالف وقت ،فشــارهای عصبی و روحی ،آلودگی هوا و انواع خسارت
های احتمالی مالی و جانی را نیز بـه همراه دارد .از سال  1969روز  9اکتبر
سالروز تأسیس اتحادیه جهانی پســت به عنوان روز جهانی پست تعیین
گردید.
اتحادیه جهانی پست اولین انجمن در جهت همکاری بین کارکنان بخش
پست و از مؤسسات تخصصی وابسته بـــه سازمان ملل متحد اســـت و با
تصویب معاهده برن درسال  ۱۸۷۴تأسیس شد .این اتحادیه از نظر قدمت و
سابقه دومین سازمان بینالمللی جهانی محسوب می شود.
20مهرماه ،روز بزرگداشت حافظ
خواجه شمس الدین محمد شیرازی شاعر و حافظ قرآن ،متخلص به حافظ
و معروف به لسان الغیب از بزرگترین شــاعران غزل سرای ایران و نغزگوی
ادبیات فارسی است .حافظ در اوایل قرن هشــتم ه.ق حدود سال  727در
شــیراز دیده به جهان گشــود .پدرش بهاءالدین ،بــازرگان و مادرش اهل
كازرون بود .در کودکی به كســب علم و دانش عالقه مند شــد و به درس و
مدرسه پرداخت .حافظ همچنان كه از تخلص او برمی آید قرآن را از حفظ
داشت و به چهارده شكل (قرأت هفتگانه) می خواند.
 22مهر ( 14اکتبر)؛ روز جهانی استاندارد
اندیشه تشکیل ســازمان بین المللی اســتاندارد در چهاردهم اکتبر سال
 1947در نشســت رؤسای مؤسســه های استاندارد بیســت و پنج کشور
در لندن شکل گرفت .مقر این ســازمان در ژنو می باشــد .از سال ،1970
چهاردهــم اکتبر برابر بــا  22مهر به نــام روز جهانی اســتاندارد تعیین و
نامگذاری شد .اســتاندارد و اســتاندارد کردن ،از پایه های علم و فن آوری
است که در پیشرفت صنعت و اقتصاد نقشی به سزا دارد .استاندارد عبارت
اســت از :نظمی مبتنی بر نتایج ثابت علوم ،فنون و تجربه های بشــری که
به صورت قواعد ،مقررات و نظام هایــی به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت
رویه ،افزایش میزان تفاهم ،تسهیل ارتباطات ،توسعه صنعت ،صرفه جویی
در اقتصاد ملی و حفظ سالمت و ایمنی عمومی به کار رود.

خبر

هفتمین جلسه کمیته حسابرسی
شرکت برگزار شد
یکی از مهمترین
ارزش های فرهنگی
و مذهبی ما که ایثار
و شهادت است و
مفاهیم آن در قالب
هنر به کودکان و
نوجوانانانتقال
می یابد

تعمیرات اساسی خط و پرداخت کارگاه نورد  650با موفقیت انجام شد
می گرفتند .با هماهنگــی واحدهای مختلف ،نیروهای
اجرایی جهت اجرای ســریع و دقیق ایــن تعمیرات به
صورتسهشیفتوتماموقتبرنامهریزیگردند.
یزدان پناه گفت :با توجه به ضرورت کاهش گراف اولیه
از دوازده شــبانه روز به هفت شبانه روز به علت اهمیت
تولیدات این کارگاه ،فعالیت های کوره ،خط و بســتر با
حداقل زمان الزم بررسی و گراف اجرایی تدوین شد.
محمد امین یوســف زاده مدیر مهندســی نورد نیز در
این رابطه گفــت :کارگاه نورد  650آخرین بار در ســال
 1389تعمیرات اساسی شده بود .البته سال  1397یک
تعمیرات  120ساعته و در فاصله سال  1389تا 1397
چند تعمیرات  80ساعته انجام شده بود ولی تعمیرات
اساسی در این ســطح صورت نگرفته بود .در این توقف
عالوه بر تعمیرات اساسی کارگاه همزمان  3عدد از بالک
های جرثقیل کارگاه در خط 6و 5نیز تعویض شــد و در
عین حال همزمان پروژه نصب و راه اندازی اره و دریلینگ
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امام حسن عسکری(ع):

و مادر خود را از دســت داده و به همراه دو خواهر و دو
برادر خود زندگی می کرد .شهید هاشمی با پیوستن
به تیپ فاطمیون در دو نوبت و بــه مدت  441روز در
جبهه های جنگ سوریه به مبارزه با داعش و دشمنان
اهل بیت (ع) پرداخته و سرانجام در تاریخ  28تیر ماه
 95در منطقه خان طومان به شــهادت رسید .جنازه
پاک وی ســرانجام بعد از بیش از  5سال تفحص شد
و بعد از تشییع با شــکوه در میان کارکنان ذوب آهن
اصفهان برای تشییع و دفن به قهنویه مبارکه منتقل و
در آن جا به خاك سپرده شد.
روابط عمومی شرکت با تبریک و تسلیت به خانواده
این شــهید واالمقام ،یــاد و راه این عزیــز را گرامی
می دارد .راهش پر رهرو باد.

در جلسه اخیر شورای معاونین ،برضرورت
تولیــد محصوالت با ارزش افــزوده باالتر و
همچنین رفع مشکالت جهت دستیابی به
تولید مطابق با برنامه از جمله تامین پایدار
مواد اولیه تاکید شد .
همچنین در این جلسه مقرر شد مجوزهای
زیســت محیطی الزم جهــت تولید یک
محصول جدیــد اخذ و نحــوه تامین مالی
تولید آن نیز بررسی شــود و برنامه ریزی و
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تشییع شهید مدافع حرم در ذوب آهن اصفهان
پیکر پاک شــهید تازه تفحص شــده ،ســید ظاهر
هاشمی از مدافعان حرم تیپ فاطمیون  14مهر ماه
مصادف با  29صفر و در آستانه سالروز شهادت ثامن
االئمه حضرت امام رضــا (ع) با حزن و اندوه كاركنان
ذوب آهن اصفهان در مســیر کوره بلنــد تا یادمان
شهدای گمنام این شرکت تشییع شد .در این مراسم
معنوی و با شــکوه که با ســینه زنی ،مرثیه خوانی و
مارش نظامی و نواختــن دمام همراه بود ،تشــییع
کنندگان با حضور در یادمان شــهدای گمنام ضمن
بیعت با شــهدا به قرائت فراز هایــی از دعای زیارت
عاشورا پرداختند.
این شهید گرانقدر متولد  28فروردین ماه سال 1369
و ساکن قهنویه مبارکه بود .وی در دوران کودکی پدر

گزارش

نشریهداخلی

هفتمین جلســه کمیته حسابرسی
شرکت به ریاســت علی احمدیان و با
حضور اعضاء 7 ،مهرماه در دفتر تهران
برگزار گردید .امیرحسین ذاکری مدیر
حسابرســی داخلی شــرکت در این
خصوص گفت :در این جلسه کارنامه
حسابرسی شرکت ارایه گردید.
وی افزود :کارنامه حسابرسی سال 99
شرکت بر اســاس  26شــاخص در هلدینگ صدر تأمین مورد ارزیابی قرار
گرفته که از مجموع صد نمره حایز نمره  86گردیده و در مقایسه با سنوات
گذشته بهبود یافته است البته امیدواریم با هم افزایی و تالش روزافزون کلیه
همکاران در ارزیابی سال جاری از رتبه خوب به عالی ارتقا پیدا کنیم (باالتر
از  90نمره).
مدیر حسابرسی داخلی شــرکت از ارزیابی فرآیند های تنظیم ،تخصیص و
بارگیری بودجه و بازاریابی و فروش خارجی در این جلسه خبر داد و گفت:
بر اساس گزارشات ارایه شده با تشکر از کلیه همکاران ضمن تأکید بر نقاط
قابل بهبود ،گزارشــات مذکور مورد تأیید کمیته حسابرسی قرار گرفت و
جهت استحضار به هیأت مدیره شرکت ارسال شد .وی همچنین از تحقق
صد درصدی برنامه های مصوب کمیته حسابرســی شرکت در شش ماهه
اول سال جاری و برنامه های معوق سال گذشته خبر داد.

بهمناسبتبازگشاییمدارسانجامشد

 3پروژه ریل در حال انجام بود .یوسف زاده تأکید کرد :با
احجام سنگین تعمیراتی و شرایط خاص تجهیزات نورد
 650بازهم تعمیرات در گراف تعیین شده هفت شبانه
روزو با توجه به حضور حجم کثیری از نیروهای کارگاه،
نت تعمیرات و پیمانکاران بدون هیچگونه حادثه انسانی
و تجهیزاتی با شرایط مطلوب به پایان رسید و در موعد
مقررشمشگیریانجامشد.

کارگاه نورد 650
آخرین بار در سال
 1389تعمیرات
اساسی شده بود

اهداء هزار بسته لوازم تحریر به
دانش آموزان شهرستان لنجان

Report

گزارش

برگزاری اولین جلسه مجمع خیرین دانش آموزی زرین شهر
به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش
زرین شــهر ،اولین مجمع خیرین دانــش آموزی با
حضورامام جمعه زرین شــهر ،رئیس کمیته امداد
لنجان  ،مدیرآموزش وپرورش و معاونین پرورشــی
وپشتیبانی ،اعضای شورای شهر زرین شهر و جمعی
از خیرین در خانه معلم زرین شهر برگزار شد.
حجه االســام والمســلمین باقریان امــام جمعه
زرین شهر ،درباره موفقیت مجمع خیرین مطالبی

را یادآوری کــرد .بهرام اســماعیلی ،مدیرآموزش
وپرورش زرین شــهر نیز با ارایه گزارشی از فعالیت
های مجمع از کمک هــای خیرخواهانه ذوب آهن
اصفهان ،خیریه والفجر ذوب آهن و خیرین قدردانی
کرد .در ادامه اعضاء مجمع در راســتای هماهنگی
نهادها ،ســازمان ها و موسســه های خیریه برای
خدمت رسانی عادالنه به دانش آموزان بی بضاعت،
پیشنهاداتی ارائه نمودند.

قدردانیازکمکهای
خیرخواهانه ذوب
آهن اصفهان ،خیریه
والفجر ذوب آهن
و خیرین

ذوب آهن اصفهان در راستای مســئولیت های اجتماعی و تکریم و ترویج
علم و دانش  10مهرماه ،هزار بســته لوازم تحریر به دانش آموزان نیازمند
شهرستان لنجان اهداء کرد .علیرضا امیری مدیر روابط عمومی شرکت در
گفتگو با خبرنگار ما گفت :به منظور گرامیداشت یاد و خاطره  36هزار دانش
آموز که در دوران دفاع مقدس و انقالب شــکوهمند اســامی به شهادت
رسیدند ذوب آهن اصفهان به توزیع این بسته های لوازم تحریر اقدام نمود
 .وی با اشاره به این که ذوب آهن اصفهان با اهدا این بسته های لوازم تحریر
به دانش آموزان منطقه قدمی کوتاه در راستای ترویج علم و دانش برداشته
است ،افزود :هزار بســته لوازم تحریر به آموزش و پروش های باغ بهادران،
زرین شهر و فوالدشهر اهداء خواهد شد تا در اسرع وقت بین دانش آموزان
توزیع شود.

خبر
آسمانی

فرشاد دادفر سرپرست باشگاه
ذوب آهن اصفهان شد
فرشاد دادفر از اعضاء هیأت مدیره به
عنوان سرپرســت جدید باشگاه ذوب
آهن اصفهان تعیین شد.
هیأت مدیــره باشــگاه ذوب آهن با
تشــکر از زحمات مجتبی فریدونی،
مدیرعامــل ســابق ایــن باشــگاه و
پذیرفتن استعفای وی ،فرشاد دادفر
از اعضاء هیــأت مدیره را بــه عنوان
سرپرست باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان منصوب کردند.
گفتنی است؛ فرشاد دادفر از چهرههای شــناخته شده ورزشی و از قهرمانان
ملی در رشته شــنا و قریب به دو دهه ســابقه فعالیت و مربی گری است ،وی
دانش آموخته مقطع دکتری از دانشــگاه تهران و دارنده مــدال و عنوان در
مسابقات المپیک کارگری جهان میباشد.
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اطالعیه
پرداختمعوقاتجمعهکاریهمکاران
با توجه به تایید نهایی طرح طبقه بندی مشاغل شرکت به
اطالع می رســاند :مطالبه معوقات جمعه کاری های انجام
شــده توســط همکاران نوبت کار از تاریخ 1392/03/21
لغایت  1397/08/01موضوع در دستور کار این مدیریت
قرار گرفت و پس از بررســی های کارشناســی ،اخذ نظر
ادارات ذی ربــط ،برآورد مالی و محاســبات قانونی پس
از اســتخراج کارکردها(جمعه کاری) از سیســتم حضور
و غیاب و ضمن اخــذ موافقت مدیر عامل شــرکت مقرر
گردیداینمطالبهبراساسروالذیلپرداختگردد:
* مطالبات تا ســقف  10/000/000ریا ل به طــور یک جا با
حقوقشهریورماهجاریپرداختشد.
* مبالغ بیشــتر از  10/000/000ریال حداکثر طی  ۵قسط
که اولین قســط آن با حقوق شــهریور ماه پرداخت شده
است.
مدیریتاموراداریشرکت

تسلیت
همکاران گرامی آقایان:
حسینمهربان،اکبرکاظمزاده،علیبریمانی،جواد
تیموری،جعفراسماعیلزاده،بهروزاحمدی،محمد
باقری،سعیدغالمی،علیغالمی،ایمانامینیمطلق،
مجتبیجعفری،سیدحسنحسینی،غالمرضاموید،
غالمرضاسلمانی،عبدالرضازمانپور،جعفرابراهیمی،
اصغرسوادکوهی ،جواداکبری،فضلالهنادری،بهزاد
صالحی،محمدرضارفیعی،اکبریادگاریان،محمدرضایی
اصل،عباسبیگیان،احمدبیگیان،محمدمهدیفرهمند
با تاسف ،مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده محترمتان
صميمانه تسليت عرض نموده ،از درگاه خداوند متعال برای
آن مرحومین رحمت و مغفرت واسعه و برای شما و خانواده
محترمتان صبوری و شکیبایی مسئلت می نماییم .خداوند قرین
رحمتشان فرماید.

روابط عمومی شركت

تسلیت
جناب آقای مهندس شاهرخ شهنازی
با تأسف و تأثر فراوان ،ضایعه درگذشت فرزند دلبندتان را به
جنابعالی و خانواده محترمتان تسلیت میگوییم .برای آن عزیز
سفر کرده رحمت و مغفرت و برای شما و سایر بازماندگان صبر و
شکیبایی از خداوند مسئلت داریم.

روابط عمومی شركت

تشکر و سپاس
از كليه همكاران و دوستان گرامي كه در مصيبت وارده به
اينجانبان ضمن ابراز همدردي ،تسلي خاطر بازماندگان را فراهم
نمودند ،صميمانه قدرداني نموده ،اميد است در شاديهايتان
جبران نماییم.

حبیب گودرزی ،علی مختاری ،محمد مختاری،
حجت ا ...مختاری

www.esfahansteel.ir

پیشرفت  92درصدی نصب تجهیزات و آماده سازی پروژه احداث
واحد اکسیژن جدید

ذوب آهن رکورددار بازی تدارکاتی
در ایران
تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان که این
روزها اردوهای آماده ســازی خود را
ســپری میکند چند بازی تدارکاتی
دیگر را در تهران پیش روی خود دارد.
این تیم که تا روز آخر لیگ برتر فصل
گذشته یکی از گزینههای سقوط بود
و شرایط سختی را تجربه میکرد ،پس
از پایان لیگ به سرعت مهدی تارتار را
به عنوان ســرمربی جدید این تیم انتخاب کرد و تغییرات گستردهای در این
باشگاه به وجود آمد.
ذوبیها دوازده بازیکن جدید را به خدمت گرفتهاند و طبیعتا کار بسیار سختی
برای هماهنگی نفرات جدید خواهند داشت و در همین راستا بیشترین تعداد
بازی تدارکاتی را برای رســیدن به ترکیب اصلی جدید خــود انجام دادهاند.
همچنین این تیم خیلــی زود اردوهایش را در اراک ،اصفهــان و پس از آن در
تهران پیگیری کرد و حاال پس از اقامتی کوتاه در اصفهان به تهران باز گشت.
ذوب آهن در این مدت بیش از  16بازی تدارکاتی بــا تیم های مطرح داخلی
برگزار کرده است.
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مهدی نصر معاون برنامه ریزی و توســعه شركت در
مصاحبه با خبرنگار آتشكار در خصوص پروژه احداث
واحد اکســیژن گفت :این پروژه بــر پایهی مطالعات
انجام شــده به منظور تامین پایدار اکســیژن جهت
دســتیابی به ظرفیت  3/6میلیون تن فوالد در سال،
با تكیه حداكثری بر توان داخلی با شرکت صفافوالد
ســپاهان به صورت  EPCآغاز گردید .این پروژه پس
از توقف حدود  2/5ســاله ،از مهر ماه  1398در دوره
مدیر عامل مهندس یزدی زاده شــروع مجدد گردید
و هم اکنون با پیشــرفت بالغ بر  92درصد در مرحله
نصب تجهیــزات و آماده ســازی جهــت راه اندازی
است.
وی با اشــاره به حجم  3200تنی نصــب تجهیزات و
اســکلت فلزی در این طرح از فعالیتهای ســاخت
و تامین کمپرســورها و ســاخت مخازن ذخیره مایع
اکســیژن و نیتروژن به عنــوان دو فعالیــت مهم در
مســیر بحرانی این پروژه یاد نمود و افزود :یکی از سه
کمپرسور طرح ،وارد کارخانه شده و در مرحله OPC

بوده ،کمپرســور دوم در مرحلــه ترخیص و حمل به
پروژه و کمپرسور سوم نیز در حال حمل به بندرعباس
میباشد .همچنین مخازن ذخیره مایع نیز در مرحله
نصب دیواره های اســتیل داخلی و مونتاژ ســقف و
لدرهای مربوطه است.
معاون برنامه ریزی و توسعه ،نكات برجسته این طرح
را چنین بیان نمود:
عدم حادثه و كار ایمن در اجرای پروژه
استفاده حداكثری از زیرساختها و توان داخلی
كیفیت باالی تجهیزات و اتوماسیون کامل
ظرفیت تولید  25هزار نرمال مترمكعب بر ســاعت
اكســیژن گازی 18 ،هزار نرمال مترمكعب بر ساعت
نیتــروژن گازی به همــراه محصوالت مایع شــامل:
آرگون مایع معادل گازی آن  900نرمال مترمكعب بر
ساعت ،اكســیژن مایع معادل گازی آن  1500نرمال
مترمكعب در ســاعت ،اكســیژن و ازت مایع معادل
گازی آن  500نرمال مترمكعب در ساعت .
اســتفاده از فناوری جدید تولید اکسیژن به روش
کرایژنیک و بــا تکنولوژی فشــرده ســازی داخلی
( )Internal Compressionبه همراه تولید ازت
و آرگــون خالص در كولدباكس مرتفــع بدون نیاز به
پلنت هیدروژن.
در این تكنولوژی هوای محیط پس از تصفیه در برج
های آب و ازت و عبور از ملكوالرســیوها فشار آن در
كمپرسورهای اولیه افزایش یافته و این هوای فشرده
مجددا وارد بوستر كمپرسور شده و هوای خروجی از
بوستر كمپرســور با دو خروجی و فشار متفاوت یكی
وارد كولدباكــس و دومی وارد كمپرســور متصل به
توبواكسپاندر شده و با ایجاد ســرمایش اولیه توسط
توربواكســپاندر عملیات تبریــد در كولدباكس آغاز

و مایع شــدن بخشــی از هوای ورودی آغاز می شود.
سپس مایع تشــكیل شــده با عبور از ســتون های
متعدد تفكیك هــوا در درون كولدباكس به مایعات
مختلف(اكســیژن ،ازت و آرگــون) تفكیك شــده و
سپس فشار مایعات اكسیژن و ازت با پمپ های مایع
كرایوژنیك حدود  30بار رســیده و بــا عبور از مبدل
حرارتی های بزرگ صفحه ای و تبــادل با هوای گرم
ورودیبــه گازهای اكســیژن و ازت با فشــار  30بار
تبدیل و از كولدباكس خارج می شود .بخشی دیگری
از اكسیژن نیز با فشار كم خارج شده و مایع آرگون نیز
وارد مخازن ذخیره می شود.
استفاده از آب نرم گردشی ســیكل بسته در خنك
كاری كمپرسورها جهت افزایش عمر خنك كن ها
استفاده از فناوری پیشرفته ملكوالرسیو در تصفیه
هوای ورودی
قابلیــت انعطــاف پذیــری كارگاه در تغییر دبی
تولیدی تا  25درصــد نامی كه با توجه به نوســانات
تولید كارخانه در كوره بلند و فوالدسازی نقش بسیار
اساســی در صرفه جویی مصرف گاز اكسیژن خواهد
داشت.
تعمیرات بســیار كم این گونه پلنت ها ،هر  2سال
به مدت  3روز (مرسوم به )Maintenance Free
مصرف انرژی این پلنت ها نســبت بــه پلنت های
موجود قدیمی در حدود  30درصدكمتر می باشد.
با وجود مخازن مایع  3000مترمكعبی اكســیژن،
 1500مترمكعبــی ازت و  100مترمكعبــی آرگون
عالوه بر اینكه نوســانات شــدید مصارف اكسیژن در
فوالدسازی را پشتیبانی می نماید ،در زمان تعمیرات
پلنت می توان حــدود  4روز تولیــد كارگاه را حفظ
نمود.
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ورزش صبحگاهی پویش ملی ورزش و کار در مدیریت حراست شرکت
به مناسبت گرامیداشت چهل و یکمین سالگرد هفته
دفاع مقدس ،ورزش صبحگاهی کارکنان واحدهای
تولیدی و خدماتی اســتان اصفهــان در قالب پویش
ملــی ورزش و کار به میزبانی مدیریت حراســت و با
همکاری ورزش همگانی شــرکت بــا حضور جمع
زیادی از همکاران  30شهریور ماه در محوطه فضای
باز کنار ساختمان مرکزی حراست برگزار شد.
در این ورزش صبحگاهی که بــا نوای ضرب زورخانه
همرا بود ،مورد اســتقبال ویژه همکاران قرارگرفت و
صبح پرنشاطی را برای آن ها رقم زد.

کسی نمیپذیرد ذوبآهن پایین جدول باشد
مهدی تارتــار در خصوص اردوهــای تیم ذوبآهن
و انجام بازی هــای تدارکاتی که برنامه پرفشــاری
برای این تیم پیش از شــروع فصل جدید لیگ برتر
محسوب میشود ،اظهار داشــت :با توحه به این که
تیم حدود ۹۰درصد تغییر کرده ،باید قبل از شــروع
مســابقات اشــتباهاتمان را انجام بدهیم .به همین
خاطر باید بازیهای تدارکاتــی زیادی برگزار کنیم،
قبل از شروع مسابقات رسمی تمام آزمون و خطاها را
انجام بدهیم و درجهت رفع آنها اقدام کنیم .درکنار
این بازیها ،کارهای بدنی را هم انجام میدهیم .قبل
از شــروع فصل باید بهترین ترکیبمان را پیدا کنیم.
برای همین بازیهای دوســتانه زیــادی را در نظر
گرفتیم.
وی درمورد ایــن که با توجه به یارگیری انجام شــده
برای فصل جدید ،آیا از شکل تیمی راضی است ،گفت:
فکر میکنم از تیم ســال قبل ،در بازی با هوادار شاید
هیچ کس در ترکیب اولیه ما نبود .برای هماهنگی زیاد
باید بچهها خیلی کنارهم بــازی کنند .در حال حاضر

راضی نیســتیم اما باید جوری تمرین و بازی کنیم که
به هماهنگی الزم برسیم و تیم خوبی را روانه مسابقات
کنیم .در حال حاضــر خیلی ناهماهنگــی داریم .در
روزهای باقی مانده باید خیلی روی مســائل تاکتیکی
کا ر کنیم تا بیشتر هماهنگ شویم.

تارتار در مــورد جوانگرایــی ذوب آهن و اســتفاده
از آنها در بازیهــای لیگ برتر ،عنــوان کرد :قطعا
از جوانها اســتفاده میکنیــم اما جــوان هم باید
تواناییهای خودش را نشان بدهد تا با خیال راحت از
او استفاده کنیم .از ۵سال گذشته و زمان حضورم در
پارس جنوبی ،به همراه همکارانم جوانهای زیادی را
به فوتبال کشــور معرفی کردیم .در ذوبآهن هم به
امید خدا همین رویه را پیش میگیریم تا جوانهای
مســتعد را شناســایی و در لیگ از آنها اســتفاده
کنیم.
وی در مورد این که ذوب آهن دوســال بد را پشــت
ســر گذاشــت و امســال هوادارانــش امیدوارند با
هدایت مهدی تارتار فصل موفقی را شــاهد باشــند،
گفت :با بچههــای تیم هــم صحبت کــردم .واقعا
انتظارات از خــود ما باال اســت .ایــن کادر فنی در
ســالهای گذشــته طوری عمل کرده ک ه کســی
نمیپذیــرد ذوبآهن بخواهد پاییــن جدول تالش
کند.

Conversation

گفت و گو

تالش میکنیم از کورس قهرمانی دور نشویم
لیگ برتر والیبال نشسته آقایان در حالی از ابتدای
آبان ماه در تهران آغاز میشــود که سرمربی تیم
والیبال نشســته ذوب آهن از حضور ملی پوشان
زیاد تیمهای شــهرداری ورامین و شــهر بابک و
ســخت شــدن شــرایط ماندن در میان مدعیان
میگوید.
محمدرضا رحیمی با اشاره به قرعهکشی این فصل
لیگ برتر والیبال نشســته ،اظهار کرد :چهارشنبه
هفته گذشته در فدراســیون جانبازان و معلوالن
جلسه هماهنگی و قرعه کشــی لیگ برتر والیبال
نشسته انجام شد و بر اســاس آیین نامه ای که به
باشگاهها ارسال شــد قرار بود بر اســاس شرایط
فعلی کرونا مســابقات به صــورت متمرکز برگزار
شود ،اما در جلسه قبلی شــورای فنی فدراسیون
صحبتهایــی مبنی بر گرفتن مجــوز و برگزاری

رفت و برگشت مســابقات اعالم شد که با مخالفت
تیمهای شــرکت کننده رو بــه رو بودیم ،چرا که
تیمها بر اســاس آیین نامه بودجه خود را بسته و
برنامه ریزی کرده بودند.
وی افــزود :بنابراین در قرعه کشــی انجام شــده
قرار شد مســابقات در چهار دوره مقدماتی رفت و
برگشــت در قالب متمرکز انجام شود و چهار تیم
برتر راهی پلی آف شوند .ذوب آهن در قرعه انجام
شــده با قرعه عدد چهار روبرو شــد و قرار اســت
برنامه مسابقات از سوی سازمان لیگ اعالم شود.
ســرمربی تیم والیبال نشســته ذوبآهن با اشاره
بــه درخواســت ابتدای ســال مبنی بــر گرفتن
بازیکن خارجی ،خاطرنشــان کرد :در گزارشــی
که به مدیرعامل باشــگاه ارائه دادیم موافقت وی
و معاونت فنی مبنی بر جــذب بازیکن خارجی را

داشتیم ،بر اســاس آیین نامه لیگ تیمها مجاز به
گرفتن دو بازیکن خارجی بودنــد و تمام کارهای
آن انجام شد.

مسابقه

برندگان مسابقه پیامکی ویژه هفته
دفاع مقدس
مســابقه پیامکی هفته دفاع مقــدس با ارائه  8ســوال در پرتال و شــبکه های
اجتماعی شــرکت اطالع رســانی شــد  .تعداد  465نفر از همکاران و خانواده ها
پاسخ های خود را به سامانه پیامکی مشخص شده ارسال نمودند از بین پاسخ ها
 108نفر به اکثریت ســوال ها پاســخ صحیح داده بودند .به مناسبت چهل و
یکمین سالگرد دفاع مقدس به قید قرعه نفرات طبق لیست زیر به عنوان برنده
معرفی می گردند.
نام و نام خانوادگی

شمارهپرسنلی

شماره تماس

قاسمرفیعی

0465045

09137094026

قدرت اله شیخی

7058996

09132365431

سید شمس الدین قریشی

7073036

09132216830

کیوان شهنام فر

7279267

09133007910

علیرضاصالحی

7489695

09139341898

هادی دری سده

7535298

09132357597

شمس الدین کامیاب

0396915

09132375047

مژگان مهدوی

7000545

09130001286

محسنشهسواری

0414794

09140047921

رضوانه بابایی قانع

7007612

09132359433

ندا محمدی

0444004

09397628422

زهرا مرادی

7000946

09132021525

محمود علی بابایی

7001576

09364892937

علی رجبی راد

0417963

09133180430

حسنعلیحیدری

0438537

09134343710

مهنازترابیزیارتگاهی

7012989

09133147093

عمادضیایی

7005789

09945993787

الههشیرعلیاناصفهانی

7006823

09132041743

سیامکفروغی

7060401

09133341280

اکبر سلطانی دهنوی

0436208

09378618604

منصورمیرزایی

0435490

09227758672

محمدرضارنجبر

0436038

09138295580

میثم زاهدی

0440915

09131267028

حسینعلیرضایی

7011656

09133342271

جوادنورمحمدی

0434728

09131107562

سعیدمکتوبیان

0448571

09375576293

مهدی احمد پور

0448003

09217148956

غالمرضاقربانی

0422657

09131367670

امیر رجبی

0435112

09134343925

عمار صفری

0454123

09139219808

ابراهیممرادمند

0435350

09131705880

نرگس طحانی زاده

0442834

09215716443

ثمینرضوانی

0452517

09139342285

متینجاللی

7002435

09366208599

برندگان جهــت دریافت جایزه خــود از تاریــخ  17لغایت پایــان مهرماه به
سرپرستی امور شــهداء ،جانبازان و ایثارگران شــرکت (آقای عمرانی -تلفن
 )4320مراجعه نمایند.

