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همبستگی مردم در بیانات
رهبر معظم انقالب
(مد ظله العالی)

تعمیراتاساسیایستگاه 6ریختهگریفوالدسازی
باموفقیتانجامشد
تعمیرات اساسی ایستگاه شــماره  6ریخته گری از  26مهر تا  5آبان ماه با مشارکت
مدیریت های فوالدســازی ،برنامه ریزی و نظارت بر تعمیرات و نگهداری ،تعمیرات و
نوسازیراهوساختمان،اتوماسیونوارتباطات،تولیدوتوزیعبرقونسوزانجامشد...

@atashkar

SMS: 3 0 0 0 7 3 1 9 4
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مدیر فوالدسازی شرکت خبر داد :

مهم ترین ســالح ملــت ایران برای خنثــی کردن
تهدیدها ،همبستگی ملی و همدلی است .ملت ایران
برای خنثی کردن تهدیدهای دشمن احتیاج به بمب
اتمی و سالح هستهای ندارد .همدلی و همبستگی
مردم سالحی است که در طول سال های بعد از
پیروزی انقالب تا امروز کارایی خود را نشان داده و بعد
از این هم نشان خواهد داد .امروز دشمن ،همین اتحاد
مردم را هدف گرفته است.
دشمن در مقابل ملتی که ایمان راسخ و امید به
آینده دارد و آماده فداکاری است و وحدت را در میان
خود مثل گوهر گران بهایی حفظ می کند ،چه کار
می تواند بکند؟ سعی کنید این وحدت را که بحمدا...
امروز در میان ملت ایران مستحکم است ،حفظ کنید.
زمزمه های تفرقه را از هر کس که باشد ر ّد کنید.
نگذارید افرادی از روی نادانی یا خدای نکرده از روی
غرض ،در صفوف ملت انشقاق ایجاد کنند .این ملت
که با یکپارچگی و وحدت خود توانست به هدف هایش
برسد ،باید ان شاءا ...این وحدت و یکپارچگی را در زیر
پرچم اسالم و قرآن حفظ کند
همه ملت رشید ایران ،مخصوصا آنان که سخن و
عملشان در معرض قضاوت و توجه دیگران است ،باید
صفوف خود را متحد و مرصوص ساخته ،با وحدت و
همکاری و با گام های استوار ،به سوی اهداف عالیه
اسالم قدرتمندانه حرکت کنند و دشمنان کمین
گرفته را که مترصد فرصت اند مأیوس سازند.
همکاری دولت و ملت و پیوند عاطفی و عقیدتی
مردم با مسئوالن کشور ،یکی از مظاهر اساسی حکومت
مردمی است و تاکنون گره گشای مسائل بسیار مهمی
بوده است و باید همیشه با همان ق ّوت و استحکام باقی
بماند .امام بزرگوار ما در دوره های مختلف و نسبت به
همه دولت های همه دوران انقالب همواره مردم را
توصیه به همکاری و کمک نموده اند .امروز این پیوند
وصمیمیتازهمیشهبایدمستحکمترباشد.

افزایش 350درصدی محصوالت صنعتی
ذوب آهن اصفهان در نیمه اول سال جاری
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محصوالت ذوب آهن بر
اساس استانداردهای معتبر
تولید می شود
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گزارش

توسعهوبهینهسازی
ظرفیت تولید برای تحقق
نقشه راه ذوب آهن
اصفهان در افق 1404
03

گزارش

صرفهجویی ۱۷درصدی آب
در ذوب آهن اصفهان
03

و کارکنان مدیریت کیفیت در دفتر این مدیریت برگزار
گردید .
در این نشست مهدی نصر معاون برنامه ریزی و توسعه با
تبریک روز ملی کیفیت بر اهمیت رعایت دقیق کیفیت
محصوالت و حفظ برند ذوب آهن تاکید نموده و بر
ارتقاء هرچه بیشتر کیفیت محصوالت اشاره کرد  .وی
اهمیت توسعه محصوالت با کیفیت جدید در ذوب آهن

اصفهان را یادآور شد.
وی عنوان کرد :تولید محصول با کیفیت رمز توسعه
پایدار و تضمین کننده بازار فروش ،اشتغال زایی و چراغ
راه جهش تولید است و ضرورت دارد بخش های مختلف
به مقوله کیفیت به منظور دسترسی به بازارهای
جهانی و قبضه بازارهای داخلی بیش از پیش توجه
کنند.
معاون برنامه ریزی و توسعه تأکید کرد :توجه به کیفیت
وظیفه عمومی و ملی است و جامعه ای که به نظام کیفی
و سرآمدی کسب و کار توجه کرده نتیجه ای جز بهره
وری را در خود ندیده است .کیفیت پیش زمینه و نیاز
توسعه اقتصادی بوده و افزایش کیفیت باعث توسعه
پایدار کشور می گردد  .ارتقاء کیفیت محصول بهترین
ابزار تبلیغات و محصول با کیفیت تضمین کننده بازار
فروش است .
در این نشست کلیه مدیران حاضر و تعدادی از پرسنل
در رابطه با حفظ و ارتقاء کیفیت محصوالت سخنانی
را اظهار نموده و در پایان به نفرات برگزیده مدیریت
کیفیت جوایزی اهدا گردید .

اطالعیه

تولید محصول با
کیفیت رمز توسعه
پایدار و تضمین
کننده بازار فروش،
اشتغال زایی و چراغ
راه جهش تولید
است

ســازمان انتقال خون اســتان اصفهان اعالم کرد؛ با توجه به شــروع فصل سرما
و همزمانی با انتشــار کرونــا ویروس ،اهــدا خون کاهــش یافته و نیــاز به خون
و فرآوردههــای خونــی جهــت بیمــاران و نیازمندان(بیماران خاص ،تاالســمی،
هموفیلی ،دیالیزی ،مجروحین ،تصادفات ،ســوانح ،بیمارانی تحت عمل جراحی و
شــیمیدرمانی) به این ماده حیاتی بیش از پیش وجــود دارد .بنابراین از مردم
نوع دوســت تقاضا میشــود با مراجعه به مراکز زیر و با اهدای خــون در این امر
خداپسندانه و انسان دوستانه مشارکت نمایند.
 -1مرکز اهدای خون زرینشهر ،روزهای سهشنبه هر هفته از ساعت  8الی 12
 -2مرکز اهدای خون خواجو واقع در اصفهان ،میدان خواجو از ساعت  8الی 18
 -3مرکز اهدای خون عاشق اصفهانی واقع در اصفهان ،چهارراه عاشق اصفهانی
ابتدای عاشق اصفهانی غربی از ساعت  8الی 12
-4مرکزاهدایخوننجفآبادواقعدرخیابان 17شهریورغربیازساعت 8الی13
روابط عمومی شرکت
(( آگهی فراخوان ))
شركت سهامی ذوب آهن اصفهان

بیشترین درآمد ذوب آهن از فروش تیرآهن به دست آمده است
ذوبآهن اصفهان در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به
یشده طی
مهرماه سال جاری درآمد عملیاتی شناسای 
دوره یک ماهه را برابر با  ۳۱.۸۰۷میلیارد ریال اعالم
کرده و از ابتدای سال مالی تا انتهای مهرماه ۱۴۰۰
در مجموع مبلغ  ۱۹۲.۱۸۶میلیارد ریال فروش
داشته ،میزان درآمدهای بهدستآمده ذوبآهن از
فروش محصوالت در بازارهای داخلی و صادراتی
حاصلشده که بیشترین میزان درآمد در بازار داخلی
با ۱۹.۴۱۹میلیارد ریال به ثبت رسیده و مابقی آن نیز
۱۲.۳۸8میلیارد ریال بوده که در بازار صادراتی بهدست
آمده است.
ذوبآهن اصفهان در هفتمین ماه سپریشده از
سالجاری با رشد درآمد ماهانه ۸درصدی نسبت به
ماه گذشته مواجه بوده و در مقایسه با دوره مشابه سال
گذشته ۷۲درصد رشد را از آن خود کرده ،همچنین
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بهبود فضای کسب و
کار؛ مهمترین مشوق
کارآفرینان
رویداد

بزرگداشت روز کیفیت در ذوب آهن اصفهان

به مناسبت فرارسیدن روز ملی کیفیت  18آبان ماه
نشست بزرگداشت و مراسم تقدیر از پرسنل کنترل و
تضمین کیفیت با حضور مهدی نصر معاون برنامه ریزی
و توسعه ،محمد امین یوسف زاده مدیر مهندسی نورد،
علیرضا امیری مدیر روابط عمومی ،مرتضی شیرین
پرور مدیر تحقیق و توسعه ،محمود پوری شعبان مدیر
آزمایشگاه مرکزی و حسین دیباجی مدیر ،سرپرستان

رویداد

میزان درآمدی که از ابتدای سال مالی تاکنون به ثبت
رسانده با افزایش ۱۰۴درصدی روبهرو بوده است.

درآمد صادراتی ذوبآهن اصفهان در مهرماه همانطور
که گفته شد ۱۲.۳۸۸میلیارد ریال بوده و از ابتدای سال
مالی تاکنون نیز مجموع درآمد حاصلشده این بخش
۸۹.۰۴۸میلیارد ریال گزارششده که دربرگیرنده
۴۶درصد از کل درآمد بهدستآمده طی این مدت
 ۷ماهه بوده است .بیشترین میزان درآمد کسبشده
ذوبآهن اصفهان در مهرماه سال  ۱۴۰۰از محصول
«تیرآهن» با  ۹.۶۹۴میلیارد ریال در بازار داخلی بوده
و همچنین محصول «شمش کاالیی» با ۸.۳۳۳میلیارد
ریال بیشترین سهم را در بازار صادراتی به دست آورده
که نسبت به ماه گذشته ۴۳درصد رشد داشته است.
میانگین درآمدی که ذوبآهن از فروش محصوالت
طی این  ۷ماهه سپریشده بهدست آورده برابر با
۲۷,۴۵۵میلیارد ریال بوده که از میانگین فروش ماهانه
این شرکت فوالدی۱۶درصد بیشتر بوده است.

ذوبآهن اصفهان
در هفتمین ماه
سپریشده از
سالجاری با رشد
درآمد ماهانه
۸درصدی نسبت به
ماه گذشته مواجه
بوده است

ردیف

نوع فراخوان

شماره

موضوع

مهلت ارائه
پیشنهاد

زمانبازگشائی
پاكات

1

مناقصه

140003951

خرید كاست طبق نقشه

1309/1400/

1409/1400/

2

مناقصه

140002867

خرید  7ردیف سیلندر فوالدسازی

0209/1400/

039/1400/0

3

مناقصه

140005041

خرید دستكش كف چرمی پشت
برزنتی

278/1400/0

3008/1400/

4

تجدیدمناقصه

47509

خرید ظروف یكبار مصرف،لوازم
آشپزخانه و مواد شوینده مورد
نیاز رستوران ها

228/1400/0

2308/1400/

60619

اجرای عملیات گندزدایی و ضد
عفونی سطوح داخلی اتوبوس های
ایاب و ذهاب پرسنل ( شیفت،
روزكار ،اتوبوس واحدهای
سرویس داخلی و گیت ورودی )

59610

ساخت و تامین سازه فلزی (بالك
های) ریختهگری بخش فوالدسازی

5

استعالم

اطالعیه
نظر به لزوم ثبت نام کلیه افراد در ســامانه ثنا قوه قضائیه و ابالغ این موضوع به شــرکت با هماهنگی های صورت گرفته جهت رفاه
حال همکاران مقرر گردید از تاریخ  23آبان ماه شــعبه دفتر خدمات قضایی جهت این امر در محل ساختمان آموزش ،طبقه  ، 2اتاق
 210استقرار یابد .از همکارانی که تاکنون در این سامانه ثبت نام ننموده اند تقاضا می شود با هماهنگی روابط صنعتی مربوطه جهت
ثبت نام به محل مذکور مراجعه نمایند.
شایان ذکر است این دفتر به صورت موقت و تا چند روز در این محل مستقر خواهد بود.
مدیریت امور حقوقی شرکت

6

مناقصه

2608/1400/

1009/1400/

2908/1400/

1009/1400/

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.

روابط عمومی شرکت

نشریهداخلی
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رویداد
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300073194
معاونخریدذوبآهناصفهانمطرحکرد

سالم آتشکار
تعــدادی از همــکاران
درتماس با شماره  104سالم
آتشکار روابط عمومی سؤاالت
خود را مطرح وپاسخ مسئوالن
بهشرحزیرمی باشد:
درخواست هایشماوپاسخمسئولین:
نحوه استفاده ازخدمات کلینیک های دندانپزشکی طرف قرارداد
بیمهتکمیلدرمانرااطالعرسانینمایید؟
مدیریت خدمات مالی و بیمه :فرانشیز سهم بیمه شده خدمات دندانپزشکی به
جز ارتودنسی و ایمپلنت کلیه بیمه شدگان معادل  30درصد تعرفه ارائه شده
توسط ذوب آهن می باشد و با عنایت به این که استفاده از مراکز دندانپزشکی
طرف قرارداد از نظر مبلغ مقرون به صرفه می باشــد ،بنابراین به بیمه شدگان
شرکت توصیه می شود حتی المقدور از مراکز طرف قرارداد با شرکت استفاده
نمایندودرخصوصخدماتکلینیکهاومطبهایغیرطرفقراردادباداشتن
صورتحساب خدمات انجام گرفته و همچنین اخذ تائیدیه پزشک معتمد که
لیســت آن در پورتال در صفحه کلینیک های طرف قرارداد موجود می باشد،
مدارکرابهبیمهداناتحویلنمودهتامبلغپرداختیبابتخدماتدندانپزشکیتا
سقفپنجمیلیونریالبابتهرخانوارتوسطشرکتبیمهداناومازادبرآنتوسط
شرکت ذوب آهن از طریق پرفراژ حقوقی تحت عنوان هزینه های پزشکی لحاظ
گردد.
آیا امکان حذف خودرو کارسان از سرویس دهی ایاب و ذهاب
وجوددارد؟
مدیریت خدمات و امور رفاهی :با توجه به تراکم و حجم باالی مسیرهای منطقه
ب ( مناطق لنجان و )....و تعداد سرنشــینان خودرو طبق مفاد قرارداد خودرو
کارسان و هیوندا برای این مسیرها پیش بینی شده است و امکان حذف وجود
ندارد.
آیا امکان افزایش گراف بازدید حمل و نقل عمومی از دو بار در سال
بهچهارباروجوددارد؟
مدیریت خدمات و امور رفاهی :براســاس دستورالعمل مربوطه گراف بازدید با
حضور مدیریت های حراست و ایمنی وبهداشت هر شش ماه یکبار انجام می
گردد ولی به صورت ماهانه توسط کارشناسان و ناظرین بازدیدهای الزم به عمل
آمده و در صورت وجود اشکاالت نسبت به رفع آن اقدام می گردد .
علت عدم اختصاص گروه سوابق تعدادی ازکارکنان قرارداد کار
معینچیست؟
مدیریت امور اداری :در صورت داشتن ســوابق وارائه آن به مدیریت امور اداری
به شرط رعایت سایر شرایط مندرج در دستور العمل (رعایت حداقل یک سال
از اعطای گروه قبلی ،نداشــتن پرونده در کمیته انضباط کار ،دارا بودن یکسال
قرارداد کار ،رعایت مسائل مربوط به ایمنی و گذراندن دوره های آموزشی) گروه
استحقاقیاعطاءمیگردد.
***تعدادیازهمکاراننیزخواستارانجاممواردزیرشدهاند.
برنامهریزیجهتافزایشموادشویندهوبهداشتیدرقسمتهاومدیریتها.
رسیدگیبیشتربهسالمتکارکنان.
تدبیر برای تامین وســائل حفظ بهداشــت فردی و گندزدایی و ضدعفونی
تجهیزات.
افکارسنجی روابط عمومی

چالش ذوبآهن در تأمین سنگآهن

ما آمادگی الزم
برای انجام این کار
داریم اما قانونهای
پیچیده مانع برای
این کار ایجاد کرده
است

بهبود فضای کسب و کار؛ مهمترین مشوق کارآفرینان

در هر استان برای
 ۸رستهای که دارای
باالترینمزیتها
هستند ،اقدام
میکنیم

افزایش 350درصدی محصوالت صنعتی ذوب آهن اصفهان در نیمه اول سال جاری

معاونخدماتواموراجتماعیشرکتتشریحکرد:

مهدی بهرامــی معاون خدمــات و امور
اجتماعی شــرکت به تشــریح شرایط
واکسیناســیون همکاران پرداخت و از
برنامه ریزی ها برای واکسیناسیون 100
در صدی کارکنان شرکت خبر داد .وی با
بیان اینکه بحث واکسیناسیون اولویت
اصلی کشور برای مقابله با بیماری کرونا
است ،گفت :ذوبآهن اصفهان ،همگام با
شبکه بهداشت و درمان و دانشگاه علوم پزشکی واکسیناسیون همکاران را در
راس برنامههای خود قرار داد .معاون خدمات و امور اجتماعی شــرکت افزود:
بر اساس طرح زمانبندی سنی افراد برای واکسیناسیون ،ذوبآهن اصفهان
یک خط واکسیناسیون در شرکت ایجاد کرد تا همکارانی که مشمول این طرح
بودند در این مرکز واکسن خود را دریافت کنند.
بهرامی ادامه داد :پساز رفع محدودیت سنی ،ذوبآهن اصفهان با ایجاد شش
خطبهواکسیناسیونعمومیهمکارانذوبآهنیوپیمانکاراناقدامنمود.
وی از تزریق  86درصدی دوز اول واکسن کرونا برای همکاران خبر داد و افزود:
نزدیک به  ۶۵درصد از همکاران دوز دوم واکسن را دریافت کردند که این رقم
با دریافت دوز دوم برای همکارانی که دوز اول را دریافت کردند به ســطح ۸۶
درصد افزایش خواهد یافت .معاون خدمات و امور اجتماعی شــرکت تاکید
کرد :براساس نظر کارشناسان ،ســطح ایمن برای جامعه ،واکسیناسیون ۷۰
درصد افراد اســت در حالی که ذوبآهن اصفهان برای ایمنی همکاران برنامه
صددرصدیواکسیناسیونرابرنامهریزیکردهاست.

سیاوش خواجوی مدیر فوالدســازی شرکت در گفتگو
با واحد مرکزی خبر مرکز اصفهان به تشــریح کیفیت
محصوالتتولیدیدراینبخشپرداخت.
خواجوی با بیان اینکه در راســتای رقابت در بازارهای
هدف و تامین نیاز مشتریان ،کیفیت محصوالت سرلوحه
ذوبآهن اصفهان اســت ،گفت :این شــرکت با ارتقاء
توان علمی متخصصان خود و توســعه کارگاههایی که
در افزایش کیفیــت محصول نقش به ســزایی دارند به
تضمین کیفیت محصوالت خود پرداختهاســت .مدیر
فوالدسازی شرکت به کیفیت انواع ریلهای تولیدی در

برایرضایت
مشتریان
استانداردهایکیفیت
رابادقترعایت
میکنیم

ذوبآهن پرداخت و گفت :با توسعه کارگاه های کیفیت
محصول توانستیم انواع ریل مورد نیاز کشور و بازارهای
منطقه را بر اساس اســتانداردهای ملی و جهانی تولید
کنیم .مدیر فوالدسازی شرکت از افزایش سه و نیم برابری
محصوالت صنعتی در نیمه اول ســال جاری نسبتبه
مدت مشــابه ســال قبل خبر داد و گفت :مبنای تولید
برای ما رضایت مشتری اســت و برای رضایت مشتریان
اســتانداردهای کیفیت را با دقت رعایت میکنیم .مدیر
فوالدسازی شرکت نقش تعمیرات در تولید محصوالت
ل انکار دانســت و گفــت :در این
باکیفیت را غیــر قاب 

راســتا تعمیرات اساســی کنورتور های  ۲و  ، ۳ایستگاه
 ۶ریختهگری ،جرثقیلها و بومیسازی تاندیش ها و ...از
جملهاقداماتیاستکهبرایحفظکیفیتمحصولانجام
شدهاست.
وی تالش همکاران این مدیریت در تولید شــمش های
گوناگون و مورد نیاز شــرکت را ستودنی دانست و افزود:
تالشگران این بخش ،شــمش های مورد نیاز انواع ریل،
تیرآهن و سایر محصوالت با ارزش افزوده باالتر را تولید
کردند و اجازه ندادند تحریم هــا و تهدیدها بر تولیدات
شرکتکوچکترینتاثیریداشتهباشد.

مدیرکیفیت فراگیر شرکت:

محصوالت ذوب آهن بر اساس استانداردهای معتبر تولید می شود

محصوالت ذوبآهن
اصفهان عمدت ًا در
صنایعیاستفاده
میشود که با
آسایش و ایمنی
افراد و خانواده ها
گر ه خورده است

محمود پوری شعبان عنوان کرد:

سید حســین دیباجی مدیرکیفیت فراگیر شرکت به
مناســبت روز ملی کیفیت در گفتگو با سیمای استانی
مرکز اصفهان به تشریح ویژگی های کیفی محصوالت
ذوبآهناصفهانپرداخت.
دیباجی با بیان اینکه استانداردها حداقل کیفیت مورد
نظر را تضمین میکنند به فعالیتهای مدیریت کیفیت
فراگیر در سطح شــرکت پرداخت و گفت :همکاران این
مدیریت از بدو ورود مواد اولیه بــه کارخانه تولید چدن
در کوره بلندهــا ،تولید فوالد و ریختهگری شــمشتا
تولید محصوالت مختلف در کارگاههای نورد کارخانه بر
کیفیت نظارت کامل دارند .مدیر کیفیت فراگیر با بیان
اینکه هیچ فرآیندی بهویژه فرآیندهــای تولید وجود
ندارد مگر اینکه همکاران مدیریت کیفیت فراگیر در آن
حضور و نظارت دارند ،افزود :همکاران ما با نمونهبرداری

و با همکاری مدیریت آزمایشــگاه ،کیفیت محصوالت
مطابق با اســتانداردها و نظر مشتریان داخلی و خارجی
تضمین میکنند .دیباجی کیفیت محصوالت ذوبآهن
را فراتر از استانداردهای تعریفشده دانست و تاکید کرد:
محصوالت ذوبآهن اصفهان عمدتاً در صنایعی استفاده
میشــود که با آســایش و ایمنی افراد و خانواده ها گره
خورده است بنابراین تضمین حداکثر کیفیت مدنظر این
محصوالت سرلوحه برنامهریزیهای تولیدی ذوبآهن
اصفهانقراردارد.
وی کیفیت را باعث شهرت شــرکت و اعتماد مشتری
به محصوالت دانســت و افزود :کیفیــت باعث کاهش
هزینهها و ضایعات و افزایش فروش و سودآوری میشود
با چنین رویکردی ذوبآهن اصفهان در مدار بهرهوری و
سودآوری قرار گرفت ه و حد اکثر رضایتمندی مشتریان

را جلب کردهایــم .مدیر کیفیت فراگیر
شرکت با بیان اینکه ذوبآهن اولین و
بزرگترینتولیدکنندهمحصوالتمورد
نیاز صنعت ساختمان است گفت :در این
راســتا و برای ارتقای ایمنی ساختمان
ها به ویژه ســاختمانهای بلند مرتبه
ق ســازه
انواع تیرآهنهای بال پهن ،ور 
های فوالدی ،انواع کالف و میلگرد های
جدید براساس استانداردهای معتبر در
ذوبآهناصفهانتولیدمیشود.
دیباجی با بیان این که علی رغــم تحریم های ظالمانه و
تحدیدهای موجود ،کارکنان ذوب آهن اصفهان دست به
کارهایبزرگیزدند،تصریحکرد:همکارانماباتولیدانواع
ریل و آرک های با کیفیت نیاز کشور به این محصوالت را

برطرف کردند  .وی انتخاب ذوب آهن اصفهان به عنوان
صادر کننده نمونه و ممتاز ،برترین شــرکت فوالدی در
رعایت حقوق مصرف کنندگان  ،واحد نمونه اســتاندارد
و  ...در ســال های اخیر را حاصل تالش های هدفمند و
دلسوزانهیکایکهمکاراندراینشرکتعنوانکرد.

Report

گزارش

آزمایشگا ه مرکزی با آزمونهای
استاندارد از کیفیت محصوالت
پشتیبانی میکند
محمود پوری شــعبان مدیر آزمایشگاه
مرکزی شــرکت در گفتگوی ویدیویی با
سیمای استانی مرکز اصفهان به فعالیت
ها و نقش آزمایشــگاه مرکزی ذوب آهن
در تضمین کیفیت محصوالت گوناگون
این شــرکت پرداخت .پوری شــعبان
گفت :آزمایشگاه مرکزی از زمان تاسیس
ذوبآهــن اصفهان تأسیسشــده و در
طولاینمدتمتخصصانبسیاریرابرایصنایعمختلفآموزشدادهومعرفی
کردهاست .وینقشمتخصصانآزمایشگاهمرکزیذوبآهناصفهانرادرتولید
کیفیت محصوالت فوالدی غیرقابلانکار دانست و افزود :آزمایشگاه مرکزی این
شرکت با تجهیزات مدرن و متخصصان مجرب با آزمونهای استاندارد و نتایج
معتبر آن از تولید محصوالت باکیفیت پشــتیبانی میکند .مدیر آزمایشگاه
مرکزی شرکت با بیان اینکه این آزمایشگاه از ۸واحد تشکیلشده است تصریح
کرد :متخصصان آزمایشگاه مرکزی شرکت با آنالیز مواد اولیه تا محصول نهایی،
مسئولینامررا درتامینمواداولیهوفروشمحصوالتباکیفیتیاریمیکنند.
وی تضمین کیفیت مــواد اولیه را برای خط تولیــد ذوبآهن اصفهان حیاتی
دانست و گفت :آزمایشگاه مرکزی با آنالیز انواع مواد اولیه نوع ترکیب آنها را به
خطتولیدشرکتاعالممیکند.
پوری شعبان آزمایشگاه مرکزی را چشــم ناظر خط تولید دانست و گفت :این
آزمایشگاهبانقشیکهدرتضمینکیفیتمحصوالتایفامیکندبهعنوانبازوی
توانمندتولیدشناختهمیشود.

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مهمترین مشــوق برای
کارآفرینانرا،بهبودفضایکسبوکاردانست.
حجت ا ...عبدالملکی گفت :در نشســت شــورای عالی
اشتغال کشور ،مصوب شد که این وزارتخانه با همکاری
وزارت امور اقتصادی و دارایی ،برای بهبود فضای کسب
و کار  ۲۲رسته اصلی اشتغالزایی کشــور که بیش از ۴۰
درصد اشتغال کشور را ایجاد میکنند ،برنامه ریزی ویژه
انجام دهند.
وی افزود :این مســأله فراتر از آن برنامه عمومی است که
وزارتخانه برای رفع موانع تولید و بهبود فضای کســب

و کار کشور دنبال میکند ،همچنین در هر استان برای
 ۸رســتهای که دارای باالترین مزیتها هســتند ،اقدام
میکنیم.
وزیرتعاون،کارورفاهاجتماعیخاطرنشانکرد:درنشست
شورای عالی اشتغال مصوب شد که وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی و بانک مرکزی ،قواعد و منابع تامین مالی
زنجیرهارزشرابرایشبکهبانکیتنظیمکنند.
به گفته عبدالملکی ،در جلسه آتی شورای عالی اشتغال
این الگو ارایه خواهد شــد و در صورت تصویب ،بانکها
از روشهای تامین مالی مبتنی بر قرارداد و تامین مالی

مبتنیبرزنجیرهارزشاستفادهمیکنندکهاشتغالشان
قطعیاستوامکانجابجاییمنابعوجودندارد.
وی ،درباره اصالح نظام دست و پاگیر اداری نیز ،گفت:در
شورای عالی اشتغال کشور این مسأله مطرح و مصوباتی
همگذراندهشد.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با اشــاره به تاکید رئیس
جمهور مبنی بر حــذف موانــع اداری و اجرایی تولید و
اشتغال کشور ،گفت :در جلسه آتی شورای عالی اشتغال
کشــور ،اقدامات صورت گرفته در خصوص رستههای
اشتغالزااعالمخواهدشد.

مدیر فوالدسازی شرکت خبر داد :

خبر

برنامهواکسیناسیونوایمنسازی
همکاراندرمقابلبیماریکرونا

معاون خریــد ذوب آهن اصفهان گفــت :تصمیمهای
کارشناسی نشده سبب شده معادن ما همگی به سمت
تولید کنســانتره بروند و این موضوع تأمین سنگ آهن
ذوبآهن را با چالش جدی مواجه ساخته و این شرکت
به مصرف گندله روی آورده است.
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری ذوب  ،۲۴محمد جعفر
صالحی اظهار کرد :سهمیه یک میلیون و  ۷۵۰هزار تنی
سنگ آهن دانهبندی ذوب آهن علیرغم پیگیریهای
روزانه ما هنوز محقق نشــده و علیرغم مصوبه هیئت
دولت ،این سهمیه گرفتار تیر غیب شده است .ذوب آهن
نه از یارانه انرژی سهمی دارد و نه از مواد اولیه؛ لذا شرایط
تأمینمواداولیهذوبآهنبسیارشکنندهاست.

وی گفــت :متاســفانه بهدلیل
نوساناتقیمتیومشکالتمربوط
به حوزه تأمین ،به جای استفاده
از ســنگ به مصرف گندله روی
آوردهایم .در حال حاضر شــاهد
رقابت مخربی بر سر خرید سنگ
آهن درشتدانه هستیم و این امر،
کار ذوب آهن بــرای تأمین مواد
اولیه خود را دشــوار کرده است.
کنسانترهســازان و شرکتهایی
نظیر گل گهر هم به دنبال خرید
این نوع سنگ آهن هستند و این
رقابت ،وضعیت تأمین مواد اولیه
شرکتذوبآهناصفهانراپیچیدهترکردهاست.
صالحی بروز ایــن مشــکالت در تامین مــواد اولیه را
ناشی از سیســتمهای غیرکارشناســانه خواند و گفت:
تصمیمگیریهایکارشناسینشدهسببشدهمعادنما
همگیبهسمتتولیدکنسانترهبروند.بینقیمتسنگو
کنسانتره تفاوتهایی وجود دارد و به علت استفاده از این
تفاوت ،معادن عمدتاً به سمت کنسانترهسازی حرکت
کردهاند و این امر تأمین سنگ آهن ذوب آهن را با چالش
جدی مواجه ساخته و این شرکت به مصرف گندله روی
آورده است.
وی ادامه داد :بروز این چنین مسائلی سبب ایجاد رقابت

ناسالم در بازار میشــود و طبعا ســبب بروز فاجعه در
زنجیرهفوالدهستیم.
معاون خرید ذوب آهن اصفهان گفت :نیاز اســت که به
صورت تخصصیتر با این مسائل برخورد شود .مشکالت
متعددی در زنجیره تولید فوالد مــا وجود دارد .لذا برای
پایان دادن به این موضوع باید تصمیمهای کارشناسانه
گرفت .باید شرکتهای فوالدی اطمینان خاطر داشته
باشند که مواد اولیه آنها در زمان مناسب تامین خواهد
شــد تا بتوانند بدون دغدغه ذهنی به تولید محصوالت
خوداقدامکنند.
وی در پاسخ به این ســوال که آیا ذوب آهن آمادگی این
را دارد که مواد اولیه خــود را از طریق عرضه اختصاصی
ســنگ آهن دانهبندی در بورس کاال تأمین کند ،گفت:
ما آمادگی الزم برای انجام ایــن کار داریم اما قانونهای
پیچیدهمانعبرایاینکارایجادکردهاست.
صالحــی ادامــه داد :ما دو معــدن برای انجــام عرضه
اختصاصی داریم یکی معدن چاه گز و دیگری سنگان؛
اما ماده ۳۵قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر مانع این کار
است و ما باید مواد اولیه خود را از طریق مزایده و بورس
تأمینکنیم.
وی در پاسخ به این ســوال که آیا قیمت سنگ آهن در
داخل کشور همگام با قیمتهای جهانی کاهش یافته
است ،گفت :قیمت سنگ آهن در بازار داخل اص ً
ال کاهش
نیافته است .متاســفانه هنگامی که قیمتهای جهانی

سنگ آهن صعودی میشود ما را با دنیا مقایسه میکنند
امادرزمانکاهشقیمتسنگآهنایناتفاقنمیافتد.
معاون خریــد ذوب آهن اصفهان افــزود :در کنار بحث
قیمتها و رقابــت مخرب در بــازار داخلــی ،کاهش
موجودیمواداولیههمچنانمارااذیتمیکند.
وی در خصوص افزایش قیمت زغال ســنگ و کک در
بازارهای جهانی و تامین این مواد گفت :در بخش وارداتی
قیمت زغال افزایش زیادی داشته است و همین مسئله
سبب میشود ما در تامین مواد وارداتی با مشکل مواجه
شویم .خوشبختانه مواد اولیه سه ماه سوم سال را تامین
کردهایموازاینبابتفعالمشکلینداریم.
صالحی گفت :این روزها زمزمهای مبنی بر افزایش قیمت
زغال داخلی به گوش میرسد و بهانه این افزایش قیمت
نیز افزایش قیمت جهانی این محصول عنوان میشود.
متاسفانه کیفیت زغال داخلی اصال قابل قیاس با مشابه
خارجی آن نیســت به دلیل هم کیفیت پایین است که
ما مجبوریم بخشــی از نیاز خود را وارد کنیم .ما تاکنون
به خوبی از معادن زغال سنگ داخلی حمایت کردهایم
و حاشیه سود شــرکتهای زغال سنگ بورسی باالتر از
 ۵۰درصد است .این شرکتها نباید انتظار داشته باشند
ســرمایهگذاری آنها برای استخراج بیشــتر از محل
افزایش قیمت فروش حاصل شود ،بلکه سودآوری آنها
باید از محل فروش باشد و سرمایهگذاری را باید از منابع
دیگریتأمینکنند.

دیدار مدیرعامل شرکت زغال سنگ البرز شرقی با
وزیر صنعت ،معدن و تجارت

در صورت تحقق
این امر ،عالوه بر
رونق تولید ،برای
دو استان سمنان و
گلستاناشتغالزایی
قابل توجهی به وجود
خواهد آمد

بابک براتی مدیرعامل شرکت زغال سنگ البرز شرقی با
فاطمی امین وزیر صنعت ،معدن و تجارت در فرمانداری
شاهروددیداروگفتگوکرد.
وزیر صنعت ،معــدن و تجارت در این دیــدار با تاکید بر
لزوم تالش مسئوالن محلی برای تحقق عدالت گستری
و پیشــرفت در منطقه و همچنین رفع مشــکالت این
مجموعهقولهایمساعدیداد.
دراین دیدار مدیرعامل شرکت زغال سنگ البرز شرقی
نیز بر رفع مشکالت و نیازهای این شرکت بزرگ صنعتی
و همچنین رفع موانع تولید تاکید کــرد و در خصوص
زمینه های رشد و شــکوفایی اقتصادی منطقه بحث و
تبادل نظر شــد .وی ضمن ارائه عملکرد و اقدامات انجام

شده در این شرکت طی سال های اخیر،
بازگشایی مسیر جاده تونل ۷معدن تخت
و دسترسی به ذخایر عظیم زغال سنگ را
یکی از اهداف راهبردی شرکت اعالم کرد
و گفت :در صورت تحقــق این امر ،عالوه
بر رونق تولید ،برای دو اســتان سمنان و
گلستان اشتغالزایی قابل توجهی به وجود
خواهدآمد.
براتی ،ســرمایه گذاری هــای کوچک و
بزرگ جانبی در ســطح دو استان و رونق
و آبادانی منطقــه را از تاثیرات مثبت این
رخداد برشمرد و خواســتار حمایت وزیر صنعت ،معدن
و تجارت در اخذ مجوزهای الزم برای این منظور شــد.
مدیرعامل این شــرکت در پایان این نشست با توجه به
اهمیت محیط زیســت و لزوم محافظت و مراقبت از آن،
پیشــنهادات مناســبی را به عنوان تعهدات شرکت در
راستایگسترشفعالیتهامطرحنمود.
الزم به ذکر اســت :همزمان با ســفر رییــس جمهور و
هیئت دولت ،به اســتان ســمنان ،فاطمــی امین وزیر
صمت به شهرستان شاهرود ســفر کرده و با مسئوالن ،
مقامات محلی  ،ســازمان ها و صنایع مختلف دیدارهای
صمیمانهایداشت.

معاونتجهیزاتانرژیتیکفوالدسازیتشریحکرد:

اقداماتانجامشدهدرتعمیراتاساسیکنورتورشماره3

اســماعیل زاده معاون تجهیزات انرژیتیک فوالدسازی
گفت :کنورتور شماره  ، 3سیزدهم مهرماه جهت تعویض
پانل های اکران های دیگ و آجرچینی متوقف شدکه با
همت تمامی معاونت های بخش فوالد سازی و مدیریت
های برنامــه ریزی و نظــارت بر نگهــداری و تعمیرات
مکانیک ،تعمیرات و نوسازی راه و ساختمان ،راهبری و
نگهداری ماشین آالت و خودروهای سنگین ،اتوماسیون
و ارتباطات ،تولید و توزیع برق ،نسوز ،خرید تجهیزات و
مدیرسفارشــات وکنترل کاال موجب شد این تعمیرات
یک روز زودتر از گراف پیش بینی شده و بدون هیچ حادثه
نفری و تجهیزاتی به طور کامل انجام شود و  3آبان ماه راه
اندازیودرمدارتولیدقرارگیرد.
وی با بیان این که ســاخت این پانل ها همراه با لوله های
رایزر به صورت کامل برای اولین بار انجام گرفت به فعالیت
های انجام شده پرداخت و افزود :دمونتاژ و مونتاژ هر چهار
اکران دیگ 3تا ارتفاع باالی  30متر بــه وزن  80تن که
تشکیلشدهاز220عددلولهبهقطر 50میلیمتربههمراه
تســمه های فیمابین ،رینگی ،پانل و دریچه شارژ آهک
که تمامی توسط کارشناسان داخلی ذوب آهن طراحی،
ساخته و نصب گردید و همزمان با تعویض اکران تعویض
کیس و روتور مکنده و همچنین تعویض دو عدد شیلنگ
فرماکسیژنهمانجامشد.

علیجانی مهندس تعمیرات مکانیــک کنورتور گفت:
تعویض لبه کوچک و بزرگ کنورتور و همچنین تعویض
خطوط ریل زیــر کنورتور به طــول  232متر ،صفحات
چدنی به وزن 72تن و تعویض 12عدد صفحه  Sبه وزن
 36تن صورت گرفت .نیرومند سرپرست برق کنورتور نیز
گفت:سرویس تمامیموتورهایسنگینوسبکمرتبط
با کنورتور 3اعم از موتور های گردش کنورتور ،موتورهای
سیرکوالسیون ،نوارکوتاه ،دریچه ناودانی و سرویس تابلو
های MCC13عدد باموفقیتانجامشد.
شایان ذکر است همکاران سخت کوش شرکت توسعه
صنعت لنجان نیز دوشادوش همکاران ذوب آهنی در این
تعمیراتمشارکتداشتند.
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مهدی نصر معاون برنامه ریزی و توســعه شركت در
مصاحبه با خبرنگار آتشكار در خصوص اهم طرحها و
پروژههای توسعه و بهینه سازی ظرفیت تولید گفت:
بر پایه مطالعات انجام شده و تدوین نقشه راه شرکت
()Road Mapجهــت دســتیابی به چشــم انداز
مطلوب در افق  1404ضمن تدوین اســتراتژی های
شــرکت در خصوص ارتقای ظرفیت زنجیر ه تولید،
بهبــود کیفیت و تنــوع محصــوالت ،افزایش تولید
محصوالت صنعتــی و پایداری منابع آب نســبت به

امکان سنجی و تعریف طرح ها و برنامه های عملیاتی
مربوطــه در  4گروه توســعه ظرفیت تولیــد ،بهینه
سازی ،ارتقای بهره وری عوامل تولید و تامین منابع
آبی مورد نیاز اقدام گردیده است.
نصر با بیان این که طرح های توسعه شرکت با اتخاذ
دو رویکرد دنبال می شــود ،افــزود :در رویکرد اول
جهت توسعه ظرفیت تولید در محل کارخانه نسبت
به تعریف و اجرای طرح توســعه جهت دستیابی به
ظرفیت تولید  4میلیون تن اقــدام گردید .وضعیت
پیشرفت طرح های مورد نظر در این گروه عبارتند از:
احداث واحد اکســیژن به ظرفیت  25000نرمال
مترمکعب بر ساعت با پیشرفت  93درصد
احداث کوره پاتیلی شــماره  3و بازســازی کوره
پاتیلی شماره  1با پیشرفت  32درصد
بازسازی باتری شماره  2ککسازی به ظرفیت 550
هزار تن در سال در مرحله برگزاری مناقصه
بازســازی کنورتورهای فوالدســازی به روش LD
 Optimizedدر مرحله اخذ مجوزهای الزم
توسعه ایستگاه راه آهن انبار مواد خام آماده جهت
برگزاری مناقصه
وی افزود :در رویکرد دوم توســعه ظرفیت فوالد در

سواحل جنوب کشــور مد نظر قرار گرفت که با انجام
مطالعات جهت احداث کارخانه تولید فوالد در ســه
منطقهی چابهار ،منطقه ویــژه اقتصادی بندعباس
و منطقه ویژه پارســیان عســلویه جمعا به ظرفیت
 5میلیون تــن ورق گرم درســال بر پایــهی تولید
صادرات محور و بــا توجه به محدودیتهای زیســت
محیطی و کمبود منابع آب در مرکز در حال پیگیری
می باشد.
در خصــوص طرح هــای بهینــه ســازی و ارتقای
بهــره وری عوامل تولیــد ضمن پیگیــری در اجرای
پروژه های بهینه ســازی خطوط تولید از جمله تبدیل
ایســتگاه گاززدایی در خالء ( )VDبه  VODدر بخش
فوالدسازی ،اصالح سازه فلزی (بالک های) ریختهگری
بخش فوالدســازی ،بازســازی کائوپرهای کوره بلند
شماره ،2بازســازی و اصالح سازه ســالن میکسر و...
نسبت به تعریف و پیگیری اجرای پروژه های مربوط به
ارتقای بهرهوری و توســعه تنوع محصوالت و تولید
محصوالت با ارزش افزوده باالتر اقدام گردیده است.
از جمله مهم ترین این پروژه ها عبارتند از:
پروژه کاهش مصرف کک در کوره بلندها
توسعه خط کالف ســیم نورد  350به میزان 550

سرپرست سازمان تامین اجتماعی با بیان این که موضوع
بازپسگیری سهام واگذارشده دولت به سازمان تامین
اجتماعی ،یک مشــکل قانونی میان ما ،مجلس و دولت
است که حل خواهد شــد گفت :حتما کسری بودجه و
منابع داریم اما متناسب سازی را با همه فشارهایی که به
ما وارد می شود اجرا نموده و ماه به ماه حقوق را بر اساس
آن می پردازیم.
میرهاشم موسوی در واکنش به مباحث مطرح شده اخیر
پیرامون احتمال بازپسگیری سهام واگذارشده دولت به
سازمان تامین اجتماعی جهت تهاتر مطالبات بیم های
سازمان مزبور از دولت و همچنین اجرای طرح متناسب

سازی مستمریها که در دولت قبل انجام شده بود گفت:
این یک مشکل قانونی میان ما ،مجلس و دولت است که
حل خواهد شد و مشکل خاصی در رابطه با این  ۶۹هزار
میلیاردتوماننداریم.
وی در پاســخ به این که آیــا در صورت جدی شــدن
ایــن موضوع ،تامین بار مالی همســان ســازی حقوق
بازنشســتگان با مشــکل مواجه نخواهد شــد؟ گفت:
متناسب سازی را با همه فشارهایی که به ما وارد می شود
اجرا می کنیم و ماه به ماه حقوق را بر اســاس متناسب
سازیمیپردازیم.
سرپرست ســازمان تامین اجتماعی افزود :طبق روال

صبر و شكیبایى زینت شــخص ،وفاى به عهد عالمت جوانمردى و عجله و
شتابزدگى دلیل بى خردى مى باشد.

مناسبت های هفته

در رویکرد اول جهت
توسعه ظرفیت تولید
در محل کارخانه
نسبت به تعریف و
اجرای طرح توسعه
جهتدستیابی
به ظرفیت تولید
 4میلیون تن اقدام
گردید

طبق روال
ماه های گذشته
حقوقبازنشستگان
را پرداخت کردیم

تعمیرات اساسی ایستگاه  6ریخته گری فوالدسازی با موفقیت انجام شد

تعمیرات اساســی ایستگاه شــماره  6ریخته گری
از  26مهر تــا  5آبان ماه با مشــارکت مدیریت های
فوالدســازی ،برنامه ریــزی و نظارت بــر تعمیرات
و نگهداری ،تعمیرات و نوســازی راه و ســاختمان،
اتوماســیون و ارتباطات ،تولید و توزیع برق و نســوز
انجام شد .
محمدرضا یزدان پنــاه مدیر نگهــداری و تعمیرات
و کارگاه هــای ســاخت کارخانــه در خصوص این
تعمیــرات اساســی گفت :بــا توجه به فرســودگی
تجهیزات مجموعه سرد کننده ایستگاه ریخته گری
شماره ( ،)6برنامه ریزی جهت تعویض کلیه قطعات

مکانیکی و بازسازی و تعویض ســازه های فلزی آن
در دستور کار مدیریت مهندســی نت قرار گرفت .با
بررســی های جامع انجــام شــده روی فعالیت ها و
سوابق مشابه در ایســتگاه ریخته گری شماره (،)3
گراف تعمیراتی با در نظر گرفتن کلیه تداخل کاری ها
در اجــرای فعالیت ها ،در نهایت به صورت  9شــبانه
روزه تدوین و با موفقیت اجرا شد و به اتمام رسید.
وی در خصوص اهمیت اجرای این تعمیرات گفت :با
توجه به نقش مهم این ایستگاه در تولید شمش های
صادراتی ،تمامی ظرفیت ها و امکانات این مهندسی
جهت اتمام با کیفیت و سریع فعالیت ها به کارگرفته

شده و طبیعتا اطمینان الزم از آماده به
کار بودن کلیه تجهیزات مجموعه سرد
کننده طی سالهای آتی حاصل شد.
وی افزود :با توجه به عدم بازسازی کامل
در مجموعه سرد کننده پس از تغییر طرح
ایستگاه در ســال های گذشته ،عملیات
تعویض قطعــات مکانیکــی و تعویض و
بازسازی ســازه های فلزی این مجموعه
ایســتگاه ریخته گری از اهمیت خاصی
برخوردار بود .رعایت کلیه استانداردها،
حفظ همزمان کیفیت و سرعت کاری،
رعایت موارد و مســائل ایمنی بخصوص
با توجه بــه تداخل کاری پرســنل این
مدیریت بــا مدیریت هــای تعمیرات و
نوسازی راه و ساختمان و پرســنل تکنولوژی بخش
فوالدسازی ،به دلیل محدودیت فضای کاری و تراکم
فعالیت ها در این ناحیه ،مخاطــرات متعددی را در
این تعمیرات ایجاد کرد که با برنامــه ریزی دقیق و
روزانه ،کلیه فعالیت ها در تمامی شــیفت های کاری
طبق گراف پیش بینی شــده وبــدون حادثه فردی
یا تجهیزاتی اجرا شــد و طی  9شــبانه روز به اتمام
رسید.
ســیاوش خواجــوی مدیــر بخــش فوالدســازی
گفــت :ایســتگاه شــماره  6ریخته گــری وظیفه

تولیــد 25درصــد از شــمش تولیــدی کارخانه و
 50درصد از شمش صادراتی را بر عهده دارد و به دلیل
اهمیت این ایستگاه ،تعمیرات اساسی آن می بایست
در کمترین زمان و با باالترین کیفیت ممکن صورت
می گرفت که با همــت و تالش شــبانه روزی کلیه
همکاران در مدیریت های مختلف با بهترین کیفیت
و در زمان برنامه ریزی شده صورت پذیرفت .
هاشــمی ،سرپرســت کارگاه ریخته گری نیز گفت:
نکته با اهمیت در این تعمیــرات تعویض اکران های
قوسی سرد کننده بود که برای اولین بار از زمان بهره
برداری از این ایســتگاه با دقت و کیفیت بســیار باال
صورت پذیرفت .
محمدی مهندس تعمیرات مکانیک ایســتگاه های
ریخته گری فوالدســازی نیز تعویــض  6عدد اکران
قوســی ،تعویض  7عدد ســتون زیر ریل رام نوسان،
تعویض  4عدد ســتون زیر بالک و همچنین تعویض
ســایر تجهیزات معیوب و ســرویس کلیه تجهیزات
ایســتگاه را اهم فعالیت هــای انجام شــده در این
تعمیرات برشمرد.
شــمس ،مهندس ارشــد ریخته گری نیز گفت :این
تعمیرات بدون هیچ گونه توقفــی در روند تولید و با
بهره برداری از سایر ایســتگاه های ریخته گری و با
انجام کلیه تعهدات تولیدی در کمترین زمان ممکن
صورت پذیرفت.

به دلیل اهمیت این
ایستگاه،تعمیرات
اساسی آن می
بایست در کمترین
زمان و با باالترین
کیفیتممکن
صورت می گرفت

صرفهجویی  ۱۷درصدی آب در ذوب آهن اصفهان
طی یکســال اخیر در صنایــع مختلف خبــر داد و
افزود :ابتدای دهه  ۹۰آنچــه در برنامه ابالغی وزارت
نیرو برای بخش صنعت اســتان اصفهان تعیین شد،
مصرف  ۱۸۵میلیــون متر مکعب آب خام در ســال
است.
رئیس ســازمان صنعت ،معدن و تجــارت اصفهان با
اشاره به عملکرد ســال گذشته صنایع مهم استان در
صرفه جویی آب و برداشــت از زاینده رود ،گفت :در
زمان حاضر  ۵۵میلیون متر مکعب پساب تولیدی در
استان ،جایگزین آب خام شده است.
وی با اشــاره به این که صنایع برای ادامه روند تولید
به آب نیــاز دارند ،گفت :امکان توقــف جریان تولید
وجود ندارد.

موفق با بیان این که عالوه بر نیــاز آبی صنایع فلزی،
صنایع غذایی نیز برای تولید خــود نیاز به آب دارند،
گفت :بر اساس برنامه ســازگاری با کم آبی قرار است
 ۲۰۰میلیون متر مکعب آب از طریق پســاب در افق
 ۱۴۰۵به صنعت اســتان اصفهان داده شود که امید
اســت در چند ســال آتی این مقدار پســاب تامین
شود.
رئیس ســازمان صنعت ،معدن و تجــارت اصفهان
با اشــاره به نامگذاری ســال  ۱۴۰۰با عنوان تولید،
ع زداییها تاکید کــرد :اختصاص
پشــتیبانیها ،مان 
سهم پســاب به صنایع و واحدهای تولیدی به نوعی
در راســتای حمایت از تولید و مانــع زدایی در این
زمینه است.

کارگران کارگاه  51رزمندگان
خط مقدم جبهه صنعت ذوب آهن
می باشد
در زمان حاضر ۵۵
میلیون متر مکعب
پساب تولیدی در
استان ،جایگزین آب
خام شده است

نشست تعاملی مدیران تعاون استان اصفهان و شرکت تعاونی مسکن کارکنان
نشســت تعاملی مدیران تعاون استان و شرکت تعاونی
مسکن کارکنان ذوب آهن اصفهان در محل این شرکت
تعاونیبرگزارشد.
در این نشســت که امیری مدیر کل و پورعسگر مدیر
نظارت و بهرهبرداری و بهاری مدیریت مســکن تعاون
اســتان ،حیدری رئیس تعاون شهرســتان اصفهان،
نریمانی مدیر عامل اتحادیه شرکت های تعاونی مسکن
اســتان و میرهادیان رئیس اتاق تعاون استان اصفهان،
مدیر عامــل و اعضای هیــات مدیره شــرکت تعاونی
مســکن کارکنان ذوب آهن اصفهان حضور داشتند،
باجالن مدیرعامل شــرکت تعاونی مســکن کارکنان
ذوب آهن اصفهــان فعالیتهای پروژه های شــرکت
تعاونی شــامل :پروژه های  ۴۶واحــدی دماوند (۱خ
مشتاق)  ۹۰واحدی دماوند (۲خ گلستان)  ۸۰واحدی
دماوند (۴خ گلستان)  ۵۶واحدی دماوند (۵خ گلستان)

و  ۴۲واحدی هایلند(رامسر) و نیز کارهای پایانی انجام
شــده در پروژه های  ۱۲۶واحدی نشاط و  ۱۱۷واحدی
شفق را تشریح کرد.
همچنین میرحسینی و تفویضی وکالی پرونده حقوقی
پروژه دماوند  ۳از فرآیند قضایی پرونده مذکور گزارشی
ارایه نمودند .با اشــاره به پیگیری های انجام شــده در
خصوص تسریع در وقت رســیدگی به پرونده مذکور،
امیری به برگزاری جلسات مشترک با مسئولین مربوطه
جهت تسریع در امر رسیدگی و احقاق حقوق مشارکت
کنندگان در پروژه دماوند ،۳تأکید کرد.
در پایان مدیران تعاون استان ضمن بازدید از واحدهای
مختلف مدیریت ،دفترفنی ،مالی و حسابداری ،اداری،
حقوقی ،روابط عمومی و  itشرکت تعاونی ،از نزدیک در
جریان روند امور شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب
آهناصفهانقرارگرفتند.

سالروز والدت امام حسن عسكری (ع) بر عموم مسلمانان
مبارک باد
حضرت امام حسن عسکری (ع) ( ۲۳۱یا  ۲۶۰ - ۲۳۲ه.ق) یازدهمین
امام شــیعیان ،فرزند امــام هادی (ع)اســت و پس از شــهادت پدر
بزرگوارشان در ســال  ۲۵۴به امامت رسیدند .سال های امامت ایشان
در شهر سامرا و غالبا تحت کنترل شدید خلفای عباسی سپری شد .به
نحوی که ارتباط آن حضرت با شیعیان بسیار محدود و تنها به وسیله
وکیل های خاص آن حضرت بود .آن حضرت در ســال  ۲۶۰هجری
به وسیله زهری که به دستور معتمد عباســی به ایشان خورانده شد
به شهادت رسیدند .ایشــان پدر حجت خدا بر زمین ،امام زمان(عج)
می باشند.
 14نوامبر ( 23آبان ) روز جهانی دیابت
چهاردهم نوامبر ،ســالگرد تولد "فردریک بانتینگ" کاشف انسولین،
اولین بار در ســال  1991بــا همکاری بنیــاد بینالمللــی دیابت و
ســازمان جهانی بهداشــت به عنوان روز جهانی دیابــت نامگذاری
شــده اســت .هدف از نامگذاری چنین روزی افزایش آگاهی عمومی
در ارتباط با علل ،عوارض ،پیشــگیری و درمان ایــن پدیده روزافزون
است.
مجمع عمومی سازمان ملل در  20دسامبر  2006با تصویب قطعنامه
برجسته و منحصر به فرد ،دیابت را "یک بیماری مزمن و ناتوان کننده
با هزینه های هنگفت“ معرفی کرد که خانوادهها ،دولت ها و کل جهان
با آن مواجه است .بر اساس قطعنامه ســازمان ملل ،چهاردهم نوامبر
( 23آبان ماه) روز جهانی دیابت اعالم شد.
 24آبان؛ روز کتاب و کتاب خوانی و کتابدار
کتاب وسیله ای است که دانش بشری به مدد آن از تباه شدن مصون
می ماند و به آیندگان منتقل می شــود .كتــاب محصول تجربه های
بشــری و خالقیتهای ذهنی و آموخته های دراز مدت انسان است.
ســهم كتاب در انتقال دانشها ،گاهی به مراتب بیشتر و فراتر از دیگر
ابزار آموزشی است.
در سال  1372خورشیدی  24آبان به عنوان روز کتاب و کتابخوانی
تعیین شــد .این روز ،یکی از روزهای هفته کتاب نیز هست .نخستین
هفته کتاب جمهوری اســامی ایران در روزهــای چهارم تا دهم دی
ماه ســال  1372با پیام رهبر فرزانه انقالب اســامی برگزار شد .در
هفته کتاب ،در مدارس ،مســاجد ،دانشگاهها ،و اســتانهای کشور
نمایشگاهها و جشــنهای کتاب و ســخنرانی در موضوع چاپ و نشر
کتاب برگزار میشود.
وفات حضرت معصومه(س)
نام شریف آن بزرگوار فاطمه و القاب ایشان " معصومه" " ،كریمه اهل
بیت" " ،ســتّی"  ،و "فاطمه كبری" اســت.پدرش حضرت موسی بن
جعفر (ع) و مادرش نجمه خاتون مادر حضرت رضا (ع) است.
آن حضرت ا ّول ذی القعده ســال 173هـ  .ق در مدینه من ّوره به دنیا
آمد .و در ســن 28ســالگی در روز دهم یا دوازدهم ربیع الثانی سال
201هـ  .ق در شهر قم از دنیا رفت.
 26آبان سالروز آزاد سازی سوسنگرد
۲۶آبان  ۱۳۵۹حماســه آزادسازی سوســنگرد از چنگال متجاوزان
بعثی عراق ،نقطه عطفی در دوران پرافتخار هشــت سال دفاع مقدس
محسوب میشود .سوســنگرد اولین شــهری بود که در دوران دفاع
مقدس در ســایه همدلی و وحدت نیروهای نظامی و مردمی از اشغال
دشمن آزاد شد.
حماسه بزرگ آزادسازی سوســنگرد از جمله نقاط درخشان ،تاریخی
و الهامبخش دوران پرفراز و نشــیب دفاع مقدس اســت کــه با اراده
راسخ رزمندگان اســام و هوشــمندی حضرت امام خمینی(ره) به
ثمر نشست و درس ایســتادگی و پایداری را به مردمان این دیار کهن
یادآوری کرد.
یکی از بیشــترین مقاومت ها در جریان تهاجم نیروهای بعثی عراق
در منطقه سوســنگرد شــکل گرفت و پس از درگیریهای شجاعانه
خرمشهر ،شدیدترین نبردها در این جبهه بود.

خبر

رئیس سازمان صمت استان اصفهان خبر داد

رئیس ســازمان صنعت ،معــدن و تجارت اســتان
اصفهان با اشــاره بــه صرفــه جویــی  55میلیون
متــر مکعبــی آب توســط صنایع مختلــف گفت:
ســهم ذوبآهــن در ایــن حــوزه  17درصــد
است.
به گــزارش پایــگاه تحلیلی خبــری ذوب  ،۲۴ایرج
موفق در ارتباط با میزان مصرف آب در صنایع اظهار
داشــت :صرفه جویی آب در شــهرکهای صنعتی
پنج درصد ،فوالد مبارکــه  ۲۰درصد ،ذوب آهن ۱۷
درصد ،پاالیشگاه اصفهان  2و سه دهم درصد و سایر
صنایع اســتان اصفهان  10و  2دهــم درصد محقق
شده است.
وی از مصــرف  ۱۳۰میلیون متر مکعبــی آب خام
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امام حسن عسكری(ع):

متناسب سازی حقوق ها را با وجود همه فشارها اجرا می کنیم
ماههایگذشتهحقوقبازنشستگانراپرداختکردیم.
موسوی درباره رو به رو شدن این سازمان با کمبودهای
بودجه ای نیز گفت :حتما کسری بودجه و منابع داریم.
متناســب ســازی یک باری بود که بر اســاس شرایط
اقتصادی کشــور به صندوق بیمه ای ما تحمیل شد ،اما
تمام تالش خود را به کار گرفته ایم که پرداخت های ما
به روز باشد .طی دو ماهی که بنده مسئولیت سازمان را
برعهده گرفتم حقوق ها سرموعد مقرر پرداخت شده و
مشــکل خاصی نبوده است؛ اما کســری منابع داریم و
راهکارهایی را برای جبران منابع پیش بینی کرده ایم .ان
شاءا...تاپایانسالمشکلینخواهیمداشت.

Repor t
حدیث هفته

توسعه و بهینه سازی ظرفیت تولید برای تحقق نقشه راه ذوب آهن اصفهان در افق 1404
هزارتن در سال و توسعه خط تولید موجود
احــداث واحد تختــال ،نــورد گرم و ســرد ورق
الکتریکی جهت تولید  300هزار تن ورق الکتریکی و
حدود  900هزار تن انواع ورق های نورد گرم در سال
همچنیــن به منظــور تامین پایــدار آب مــورد نیاز
کارخانه با اختصاص هزینه قابل مالحظه ای نسبت به
پیگیری و اجرای آن اقدام گردید .اهــم این پروژه ها
عبارتند از:
خرید و انتقال پساب شــهرهای اطراف با پیشرفت
 65درصد
احــداث تصفیهخانه تکمیلی پســاب شــهرهای
اطراف و پســاب صنعتی کارخانه (به روش  )BOTبا
پیشرفت  36درصد
وی اضافه نمود :به منظور بهره مندی از تجارب موفق
شرکت های پیشرو در امر توسعه و تولید فوالد به ویژه
باال بردن بهره وری در خطوط مختلف تولید همکاری
با مشاوران داخلی و بین المللی همچون نیپون استیل
ژاپن و پریمتالز اتریش مد نظر بوده است.
نصر در خاتمه بر لزوم برنامهریزی جهت تامین منابع
مالی مورد نیــاز طرحها با بهره گیــری از روشهای
نوین تأکید کرد.

گزارش

نشریهداخلی

وکالی پرونده
حقوقی پروژه
دماوند  ۳از فرآیند
قضایی پرونده
مذکور گزارشی ارایه
نمودند

با حضور معاون بهره برداری ،تعدادی از مدیران و کارکنان شــرکت،
رخت کن و حمام جدید کارگاه تعمیرات و تجهیزات( )51افتتاح شد
و مورد بهره برداری قرار گرفت .محمدرضا یزدان پناه مدیر مهندسی
نت با ارائه گزارش از نحوه ساخت این رخت کن گفت :یکی از دغدغه
های من با شــروع کار در مدیریت نت ســاخت این رخــت کن بود و
کلنگ ساخت این رختکن خرداد ماه سال  1399به زمین خورد و به
همت مدیریت تعمیرات و نوســازی و کمک امور فنی یکی از بهترین
رخت کن ها در ســطح ذوب آهن در این کارگاه ساخته شد و در این
مدت با تالش بــی وقفه و با مصرف بهترین متریال های ســاختمانی
مجموعه زیبا و با اســتانداردهای خاص خود امروز تحویل کارگرا ن
شریف کارگاه تعمیرات و تجهیزات شد.
یزدان پناه با تاکید بر نقش این کارگاه در خط تولید ذوب آهن گفت:
کارگران کارگاه تعمیــرات و تجهیزات رزمنــدگان خط مقدم جبهه
صنعت ذوب آهن می باشد و در طول شــبانه روز و با تالش مجاهدانه
در جای جای ذوب آهن با وجود شــرایط سخت حضور دارند و نسبت
به رفع نیازهای تعمیرات اقدام می کنند.
خلیل شکرانی -خبرنگار افتخاری

گوناگون

موفقیت

خانواده موفق

Various

روابط عمومی شــرکت با تبریک به ایــن عزیزان و
خانواده های محترمشــان ،برای این اعضای خانواده
بزرگ ذوب آهن موفقیت بیشتر را آرزو مند است.
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آتشکار:نشریهداخلی
صاحب امتیاز :شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
مدیر مسئول :مدیرروابط عمومی
سردبیر :علی حسین غریبی
تحریریه :علی سلیمانی ،حسین ابراهیمی عرب،
سمیه ایزدی
عکس :ساسان حافظی ،عباس محمدی
تایپ :احمد بیات
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انوش براتعلی پور شاغل در
مدیریت حراست
مقام سوم مسابقات کاراته بین
المللی در بخش کاتا

مانداناعسگریفرزندعلیرضا
شاغل در مدیریت روابط عمومی
قبولی در آزمون دکتری
رشته ریز زیست فناوری (نانو
بیوتکنولوژی)

پارسا بهادری فرزند داریوش شاغل
در مدیریت خدمات امور اجتماعی
قبولی در آزمون مدارس
استعدادهایدرخشاندوره
دبیرستان

علیرحیمیفرزندعلیاصغر
شاغل در مدیریت اموال و انبار
مقاماولمسابقاتقهرمانیکاراته
ناحیهمقاومتبسیجشهرستان
لنجان در بخش کومیته ،وی مقام
سوم همین مسابقات را نیز در
بخش کاتا دارا می باشد

محمد عبد شهری فرزند رضا
شاغل در مدیریت مهندسی
نت مکانیک
مقام اول مسابقات دو و میدانی
قهرمانی نوجوانان آسیای
میانه در ازبکستان در رشته
 1500متر

امیر محمد محمدی فرزند شهرام
شاغل در مدیریت اتوماسیون
و ارتباطات
مقام اول جشنواره جابربن حیان
بخش آموزه های ادبی ،اخالقی
و تربیتی

فاطمهسلطانیفرزندخلیلشاغل
در مدیریت تولیدات کک و مواد
شیمیایی
رتبه برتر در مسابقات طناب زنی
قهرمانیشهرستانلنجان

مهدیه و محمد جواد کالنتری فرزندان محمدرضا شاغل در تولیدات
کک و مواد شیمیایی
به ترتیب مقام اول مسابقات پاورلیفتینگ بانوان شهرستان نجف
آباد رده سنی جوانان و مقام سوم مسابقات کیک بوکسینگ قهرمانی
استان چهارمحال بختیاری استایل لوکیک رده سنی بزرگساالن

محمدمهزیارعظیمیفرزند
حسینشاغلدرمدیریت
فوالدسازی
رتبهبرترجشنوارهجابربنحیان
شهرستاننجفآباد

سوگل حسین زاده فرزند
غالمحسین شاغل در مدیریت
آگلومراسیون
مقام سوم مسابقات جهانی
محاسبات ذهنی()ucmas

تساوی امیدهای ذوبآهن مقابل
نایبقهرمان فصلگذشته

شــرکت ذوبآهن اصفهان در چهارمین نمایشــگاه
بینالمللی مــواد و صنایــع شــیمیایی و تجهیزات
آزمایشــگاهی ،توانمندیها و دانش بومیسازی شده

خود را به بازدید کنندگان عرضه نمود.
ذوبآهــن اصفهــان در این نمایشــگاه ،بــا عرضه
توانمندیها و دانش بومیســازی شده این شرکت در

زمینه های آزمایشگاه اسپکتروگرافی،
خواص مکانیکی ،متالوگرافی ،سیاالت،
شیمی ،نســوز ،کک و مواد شیمیایی
و کنتــرل مــواد بــه عالقهمنــدان و
بازدیدکنندگان ،حضوری فعال داشت.
شایان ذکر اســت ذوبآهن اصفهان با
داشتن آزمایشــگاههای مجهز ،سالیان
متمادی به عنوان آزمایشــگاه همکار
ســازمان ملی اســتاندارد و مرجع در
زمین ه آزمونهای مختلف است.
آزمایشــگاه مرکزی ذوبآهن اصفهان
از ســال  ۱۳۹۱تاکنون و طــی ۳دوره
متوالی ۳ســاله موفق به پیادهسازی و
ِ
استقرار سیستم مدیریت آزمایشگاه بر
مبنای اســتاندارد ISO/IEC 17025
و دریافت گواهینامه تایید صالحیت از
نظام تایید صالحیت ایران گردیده و در
سال های گذشته به عنوان واحد نمونه آزمایشگاهی در
سطح ملی معرفی شده است.

پیروزی ذوبآهن در شهرآورد اصفهان

ذوبآهن موفق شد در شــهرآورد اصفهان به برتری
برسد و اولین باخت محرم نویدکیا در قامت سرمربی
در این مسابقه را رقم بزند.
یکی از مهمترین دیدارهای هفته چهارم رقابتهای
لیگ برتر فوتبال ایران جدال بین ذوبآهن و سپاهان
در ورزشگاه فوالدشهر اصفهان بود .شهرآوردی که در

پایان با برتری یک بر صفر تیم میزبان به اتمام رسید.
 ۲تیم بــرای ۳۹امین بــار در لیگ برتــر به مصاف
یکدیگر رفتند که منجر بــه یازدهمین برد ذوبآهن
شد ۱۸ .پیروزی برای ســپاهان و  ۱۰تساوی هم به
ثبت رسیده اســت .تعداد گلهای طالییپوشان در
عدد  ۵۴باقی ماند اما ذوب به عدد  ۳۵رسید.

ذوب بعد از پیروزی در بازی برگشــت فصل -۱۳۹۷
 ،۱۳۹۶دیگــر هیچوقت رنگ برد مقابل همشــهری
پرقدرت خود را نچشــیده بود اما پس از  ۶بازی این
اتفــاق رخ داد .در این بازه زمانــی  ۱۳۹۳روزه چهار
پیروزی و  ۲تســاوی برای ســپاهان به ارمغان آمد
اما مهدی تارتار طلسم را شکســت و مانند تیم امیر
قلعهنویی که توانســته بود با نتیجه  ۲بر یک از ســد
ســپاهان تحت هدایت زالتکو کرانچار فقید بگذرد؛
ِ
شاگردان محرم نویدکیا را مغلوب کرد.
ســپاهان با این باخت بعد از سه پیروزی متوالی اولین
شکست فصل را متحمل شد؛ برای اولین بار دروازهاش
باز شــد؛ برای نخســتین بار در باز کردن دروازه رقبا
در لیگ بیســت و یکم ناکام ماند؛ صدر جــدول را از
دســت داد و محرم نویدکیا هم پس از  ۲پیرزوی در ۲
شــهرآورد اصفهان برای اولین بار نتیجهای به جز برد
برایش به دست آمد تا تمام رکوردهایش شکسته شود.
آنها حاال با  ۹امتیاز تیم دوم جدول به شمار میروند
اما باید دید ایــن جایگاه تا پایان هفتــه چهارم باقی
خواهد ماند یا خیــر .ذوب نیز از یک بــازی کمتر به
امتیاز  ۶رسید.

باید در بین  ۵تیم باالی جدول باشیم
هافبک تیم فوتبــال ذوبآهن اصفهــان یکی از
مهمترین اهداف این تیم در فصل جاری را ایستادن
در بین پنج تیم باالی جــدول ردهبندی لیگ برتر
دانست .سینا اسدبیگی درباره پیروزی تیمش برابر
سپاهان گفت :ما بازی بســیار خوبی انجام دادیم و
مهدی تارتار به خوبی سپاهان را برای ما آنالیز کرده
بودوفکرمیکنمموقعیتخاصیهمبهآنهاندادیم.
وی با اشاره به پنالتی گرفته شده برای سپاهان که
تبدیل به گل نشد ،اظهار داشت :آن صحنه یکی از
اتفاقات مهم بازی بود .گل نشــدن پنالتی سپاهان
شرایط روحی ما را بهتر کرد .شاید اگر آن توپ گل
میشد ،سرنوشــت بازی فرق میکرد .خدا را شکر

که روز خوبی را پشت سرگذاشــتیم و با یک بازی
حساب شده توانستیم سپاهان را ببریم .هدف ما از
ابتدای بازی این بود که پرس کنیم و البته وقتی به
گل رسیدیم این طبیعی بود که عقبنشینی کنیم
تانتیجهحفظشود.
هافبکتیمفوتبالذوبآهناصفهاندرپاسخبهاین
پرسش که آیا ذوبآهن میتواند در این فصل مدعی
کسب سهمیه باشد؟ خاطر نشان کرد :قبل از شروع
لیگ طبق صحبتهای کادر فنی هدفمان این بود
که بتوانیم یک فصل خــوب را رقم بزنیم و مطمئناً
تالش میکنیم تا در پایان فصــل در بین پنج تیم
باالیجدولقراربگیریم.

لژیونر شدن برای کسب تجربه ،اتفاقی مثبت است

فریبا صادقی،ســرمربی باتجربه تیــم والیبال ذوب
آهن اصفهان پس از پیروزی تیمش برابر ریف درباره

دختران لژیونر والیبال زنان ایران هم صحبت کرد.
وی پس از پیروزی ســه بر صفر تیمــش برابر ریف
اصفهان در هفته دوم لیگ برتــر والیبال زنان گفت:
امسال هم تیم باتجربهای داریم ،اما سه بازیکن مهم
ما جدا شــدند که آن ها را با بازیکنان بومی جایگزین
کردیم.
وی افزود :در بازی با ریف ،ســعی کردیم از بازیکنان
بومی را برای کســب تجربه بازی بگیریم و نگاه ویژه
به بازیکنان بومی و رشــد آن ها یکی از اهداف مهم
ماست.
ســرمربی ذوب آهن گفت :به طور کلی ذوب آهن دو
هدف همســان دارد ،یکی قهرمانــی و دیگری آماده
کردن بازیکنان بومی و کم تجربه برای آینده .ما به هر
دو هدف به یک اندازه اهمیت می دهیم.

فریبا صادقی در مــورد موج بازیکنان لژیونر شــده
والیبال زنان ایران گفت :لژیونر شدن برای بازیکنان
مفید و برای کســب تجربه ،اتفاقی مثبت اســت اما
موضوع این است که لژیونر شــدن پیش شرط هایی
دارد و به هر قیمتی ،ارزشمند نیست.
او ادامه داد :بازیکنی که بخواهد در خارج از ایران در
دستجات پایین بازی کند یا فقط برای تبلیغات و سر
و صدا و کلمه لژیونر ،از ایــران برود ،این موضوع نه به
بازیکن کمکی می کند و نه به والیبال ایران.
صادقــی همچنین اذعان کــرد :لژیونر شــدن یک
والیبالیســت زمانی یک اتفاق مهم و ارزشمند است
که آن بازیکن را به سطحی برســاند که بتواند به تیم
ملی کمک کند و در موقعیتی قرار گیرد که احساس
پیشرفت کند .ما به لژیونر باکیفیت نیاز داریم.

ورزشگاه ذوب آهن به امکانات جدید تجهیز میشود

تیم فوتبال امید ذوبآهن اصفهان در چارچوب هفته دوم رقابتهای امید باشگاههای
کشور با تساوی ۳-۳برابر تراکتور متوقف شد.
هفته دوم رقابتهای باشگاههای امید فوتبال کشور فصل  ۱۴۰۰-۱۴۰۱در اصفهان
با دیدار ذوبآهن برابر تراکتورسازی تبریز برگزار شــد که این دیدار جذاب و مهیج
امیدها در نهایت با تساوی پرگل  ۳-۳به پایان انجامید .در این بازی که در زمین استاد
بهرام عاطف مجموعه ورزشی شفق برگزار میشد ذوبیها ابتدا با  ۲گل در نیمهاول
شکست خوردند اما موفق شدند به بازی برگردند و در نیمهدوم  ۲گل را جبران کردند.
در ادامه ذوبآهــن باز هم گل ســوم را دریافت کرد اما پا پس نکشــید و امیدهای
سبزپوش اصفهانی به گل سوم هم رســیدند و مانع از کسب سهامتیاز توسط حریف
تبریزی خود شدند تا امتیازات بین دو تیم تقسیم شود.

بر بال لک لک ها

شیمیاییوتجهیزاتآزمایشگاهی

آسمانیگو
گفت و

ذوب آهن بعــد از باخت به اســتقالل در دربی
اصفهان توانست تلخی آنبازی رابه شیرینیبرای
هوادارانش تبدیل کند و یک سه امتیاز ارزشمند را
مقابلتیممدعیمحرمنویدکیاکسبکند.
بدون شــک یکی از عوامل این موفقیت عملکرد
خوب حبیب فرعباســی ،دروازه بان ســبزهای
نصف جهان بود که با گرفتن و مهار پنالتی سجاد
شــهباززاده توانســت در ادامه راه را برای کسب
ســه امتیاز گاندوهای اصفهان فراهم کند .دروازه بانی که از هدف شاگردان تارتار برای
برگرداندن ذوب آهن به روزهای اوج خودش حرف به میان میآورد و اینکه در این میان
یکیازهدفگذاریهاییکهدارددعوتبهتیمملیاست.
وی گفت :دربی اصفهان و بازی ذوب آهن با سپاهان همیشه حساسیتهای خودش را
دارد .این دیدار یک شهرآورد بزرگ در فوتبال ایران است .بازی خیلی خوبی بود و خدا را
شکرتوانستیماینمسابقهمهمراباموفقیتپشتسربگذاریم.درابتداکمیبازیبهنفع
سپاهان بود اما رفته رفته و بعد از مهار پنالتی توانستیم سوار بر بازی شویم و در نهایت
با برنامهریزی کادر فنی توانستیم گل بزنیم و سه امتیاز بازی را بگیریم .فرعباسی ادامه
داد :ســپاهان تیم خوبی دارد و در این چند ساله جزء مدعیان قهرمانی است .آنها خط
حمله بسیار خوبی دارند و مطمئناً در ادامه لیگ برتر نیز میتوانند جزء تیمهای موفق
لیگ باشند .دروازه بان سبزهای نصف جهان در خصوص مهار پنالتی شهباززاده گفت:
راهنماییهای خوبی از طرف آقای اینانلو به من شد و در نهایت این زحمات جواب داد .به
نوعی حدس میزدم شهباززاده سمت راست ضربه میزند و توانستم آن ضربه را مهار
کنم .البته جا دارد از همه بازیکنان حاضر در خط دفاع تیممان تشکرکنم که در کنار
دیگر بازیکنان در هر بازی از جان مایه میگذارند .با مدافعان تیم هماهنگی خوبی دارم و
واقعاًهمهآنهاعالیهستند.امیدوارمبتوانیمدرادامهرقابتهانیزهمینعملکردخوب
را حفظ کنیم .وی با بیان این که محرومیت گردان به پایان رسید و این مساله رقابت با
شهابراحسابیجذابمیکند،تأکیدکرد:باشهابرفاقتخوبیدارم.قطعاًاینرفاقت
باعث میشود رقابت خوبی بین ما شکل بگیرد .در نهایت این موضوع هم به خودمان و
هم به موفقیت تیم کمک زیادی میکند .هدف هر دوی ما این اســت که به ذوب آهن
کمک کنیم .شهاب گلر با تجربهای است .قطعاً در این مسیر از تجارب او بهره میگیرم.
فرعباسی درباره شرایط ذوب آهن در لیگ جدید گفت :تمام تالشمان این است با کمک
تارتار و کادر فنی بتوانیم در لیگ امسال موفق باشیم چون هدف همه ما این است که
ذوب آهن را به روزهای اوج خودش برگردانیم .قطعــاً ما بازیکنان تیم ذوب آهن تمام
توانمان را برای خوشــحالی هواداران انجام میدهیم .هواداران ذوب آهن در سالهای
اخیراذیتشدهاندوحاالوقتایناستکهروزهایتلخفراموششوند.
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حضور ذوبآهن اصفهان در چهارمین نمایشگاه بینالمللی مواد و صنایع
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شاغل در مدیریت حراست
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خوشحالم مهار پنالتی شهباززاده به
برد ما در دربی اصفهان ختم شد
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ورزشگاه خانگی تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان با
امکانات جدید تجهیز خواهد شد.

باشــگاه ذوبآهن اصفهان از تجهیز ورزشــگاه
خانگی این تیم به امکانات جدید خبر داد.

تولدت مبارک

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 ســامتی و موفقیت در تمام مراحل
زندگیداریم.اسامیایننینیکوچولوهاوپدر
گرامیشانبهشرحذیلاست:

نام و نام خانوادگی شاغل

محل كار

نام فرزند

تاریخ تولد

جواد حسن پور

کوره بلند

دلوین

1400/07/28

علیرضا ملک پور

راه آهن

محمدحسین

1400/07/23

مرتضیمحمدی

راهبری

ملورین

1400/07/26

محمدرضاترابی

کک سازی

شیما

1400/08/01

سالمت
آسمانی

اهمیت واکسیناسیون در سالمت
جامعه

تاکنون چندین پیک کرونایی در کشــور داشــتهایم که به باور بســیاری
از کارشناســان پنجمین پیک بسیار ســهمگین بوده اســت ،از این رو با
واکســینهکردن بخش قابل توجهی از جامعه ،میتــوان کنترل بیماری و
حتی برداشتن گامبهگام محدودیتها را انتظار داشت ،هرچند که بعضی
از پروتکلهای بهداشــتی همچنان بعد از واکسیناســیون هم باید تداوم
یابد.
با این حال عدهای در استفاده از واکســن تردید دارند .ممکن است دالیل
زیادی در کار باشد .بعضی از افراد به اســتفاده از طب سنتی عقیده دارند.
بعضی دیگر به شــایعات رایج و پرتعداد در فضای مجازی نگاه میکنند .با
وجود این موضوع ،تردید و مقاومت در برابر تزریق واکســن ،فقط محدود
به ایران هم نیست بلکه در بسیاری از کشــورها ازجمله در اروپا و آمریکا
هم کســانی هســتند که از تزریق واکسن اســتقبال نمیکنند و چندان
هم عقیدهای به نتایج تزریــق ندارند .ولی آیا میتــوان زندگی و آینده را
برای خود و اطرافیان به امیدهای واهی به حال خــود رها کرد و از تزریق
واکســن امتناع ورزید؟ عقل و منطق ایجاب میکند کــه همگان راهکار
ساده و کمخطر استفاده از واکسن را برگزینند و نگرانی و عواقب غیرقابل
پیشبینی عدم تزریق واکسن را کنار بزنند.
برخی از افراد بــه دالیل مختلف بر اثــر تبلیغات منفی هنــوز در تزریق
واکسن دچار شک و تردید هســتند و همچنان برخی بهدنبال تفاوتهای
بین واکســنها میگردند اما کارشناســان و متخصصان حوزه بهداشت
معتقدند با توجه به اشــکال متعــدد کرونا و احتمال ابتــای افرادی که
واکســن نزدهاند به این بیماری خطرناک باالســت .آن ها بــر این باورند
که در صورت عدم تزریق واکســن زنجیــره انتقال کرونــا قطع نخواهد
شــد و آمار مبتالیان افزایش خواهــد یافت و منحنی صعــودی فوتیها،
ســیر نزولی پیدا نمیکند و برخی از افراد جامعه نیــز معتقدند امتناع از
تزریق واکسن موجب تضییع حق دیگران میشــود و روند ابتال را فزونی
میدهد.
تسلیت
همکاران گرامی آقایان:
حسن ایروانی ،محمد رضا دادخواه ،حسن کاظمی،
محمد رضا بهمن پور
با تاسف ،مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده محترمتان
صمیمانه تسلیت عرض نموده ،از درگاه خداوند متعال برای
آن مرحومین رحمت و مغفرت واسعه و برای شما و خانواده
محترمتان صبوری و شکیبایی مسئلت می نماییم .خداوند قرین
رحمتشان فرماید.

روابط عمومی شركت
بر ایــن اســاس و جهت رفــاه حال هــواداران
ذوب آهــن ،امکانات خرید بلیــط الکترونیک و
ورود و خروج ســریع از ورزشــگاه فوالدشهر در
حال تکمیل و بهــره برداری هســتند .افزایش
ورودیهــا ،گیتهــا ،ســرویس بهداشــتی،
فروشگاه البســه و موادغذایی و اتاق فرماندهی
ورزشــگاه از جملــه ایــن امکانــات جدیــد
هستند.
این ورزشگاه در گذشته نیز به عنوان مجهزترین
ورزشــگاه کشــور از نظر پایش تصویری به ۹۷
دوربین مداربسته و همچنین فیدر دوم ورودی
برق اســتادیوم از فوالدشــهر و ایمانشهر مجهز
شده بود.

تشکر و سپاس
از كلیه همكاران و دوستان گرامی كه در مصیبت وارده به
اینجانبان ضمن ابراز همدردی ،موجب تسلی خاطر بازماندگان
را فراهم نمودند ،صمیمانه قدردانی نموده ،امید است در
شادیهایتان جبران نماییم.

محمد سعیدی ،حسنعلی شیخی ،علیمراد مالکی ،علیرضا
مالکی ،مهدی ادیبی ،اسماعیل احمدی ،عباس احمدی،
غالمحسین ترابی ،محمد امانی ،حمیدرضا مسیبی،
مهناز ترابی

