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ذوب آهن کانون ارزنده 
خودباوری و بومی سازی 
در 50 سال معاصر است

برگزاری آیین تجدید میثاق با 
شهدا در ذوب آهن اصفهان

پروژه مکانیزه کردن 
سیستم بسته بندی
در نورد 300 و 350

 بانک تجارت افزایش 
سطح تعامالت با ذوب آهن 

اصفهان را خواستار شد
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سرمای دی ماه که آغاز زمستان است با سختی و صالبت صنعت فوالد پیوند عجیبی خورده است . قرارداد 
تأسیس ذوب آهن اصفهان به عنوان سندی مهم در جهت آغاز صنعتی شدن کشور روز 23 دی ماه 1344 به 
تصویب مجلس رسید و این ماه در سال 1350 شاهد گرفتن اولین چدن از کوره بلند ذوب آهن اصفهان بود که 

از به یادماندنیترین لحظات صنعت فوالد کشور است

دی، ماه تولد اولین کارخانه، اولین ذوب و اولین 
محصول فوالدی ایران

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار خانواده سردار 
شهید حاج قاسم سلیمانی و تنی چند از همرزمان او، 
»صدق« و »اخالص« را خالصه و نماد و نمایه مکتب 
سلیمانی خواندند و با اشاره به الگو شدن حاج قاسم 
در میان جوانان منطقه افزودند: سلیمانی عزیز، 
ملی ترین و امتی ترین شخصیت ایران و دنیای اسالم 

بود و هست.
حضرت آیت ا... خامنه ای پایبندی و وفاداری کاماًل 
صادقانه سردار سلیمانی به عهدی که با پروردگار 
بسته بود و تعامل از سر صدق حاج قاسم با امام و 
آرمان های اسالم و انقالب را مایه برکت فعالیت های 
سردار سلیمانی خواندند و افزودند: سردار عزیز ملت 
ایران، رنج مجاهدت در راه آرمانها را با همه وجود 
تحمل می کرد و با کمال دقت و در همه عمر به 
وظایف خود در قبال ملت ایران و امت اسالمی وفادار 

بود.
ایشان با انتقاد از کسانی که خواسته یا ناخواسته خط 
دشمن در ترویج دوگانه دروغین »ملت و امت« را 
دنبال می کنند، گفتند: حاج قاسم ثابت کرد که 

می توان ملی ترین و در عین حال امتی ترین بود.
حضرت آیت ا... خامنه ای، حاج قاسم را مظهر تالش 
و کار خستگی ناپذیر و حیرت انگیز برشمردند و 
افزودند: سردار قهرمان ملت ایران، در همه کارها و 
فعالیت های بی پایانش در حد تحسین برانگیزی از 
شجاعت و شهامت و در عین حال عقالنیت برخوردار 
بود و ضمن شناخت دقیق از دشمن و امکانات و 
ابزارهایش، بدون ذره ای بیم، با قدرت و تدبیر وارد 
میدان مقابله می شد و کارهای اعجاب انگیزی انجام 

می داد.
حضرت آیت ا... خامنه ای افزودند: دشمنان خیال 
می کردند با شهادت سلیمانی، ابومهدی و دیگر 
همراهان ایشان، کار تمام خواهد شد اما امروز به 
برکت آن خون عزیز و مظلومانه، جریان مقاومت، 
و  شاداب تر  رونق تر،  پر  قبل،  سال  دو  از  امروز 

امیدوارتر در حال کار و حرکت است.
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توسط شرکت های بزرگ فوالدی کشور محقق شد
افزایش ۷ درصدی تولید شمش و 3 درصدی انواع 

محصوالت 
شــرکت بزرگ فوالدی کشــور از جمله ذوب آهن اصفهان، 
فوالد مبارکه، فوالد خوزستان، فوالد خراسان، فوالد آلیاژی 
ایران و... از ابتدای فروردین تا پایان بهمن امسال، ۲۰ میلیون 

و ۴۳۰ هزار و ۷۲۳ تن شمش فوالد تولید کردند.
از این میان، ذوب آهن اصفهان بــا ۲ میلیون و ۸۱ هزار و ۷۳ 
تن ، جایگاه سوم تولید شمش فوالدی در کشور را به خودش 

اختصاص داده است. 
افزایش ۳ درصدی تولید محصوالت فوالدی

تولیدکنندگان بــزرگ محصوالت فوالدی طــی ۱۱ ماهه 
امســال، ۱۳ میلیون و ۳۴۲ هزار و ۱۸۴ تن انواع محصوالت 
فوالدی تولید کردند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته، حاکی از افزایش ۳ درصدی تولید است.
افزایش ۱۰ درصدی تولید آهن اسفنجی

شــرکت های بزرگ تولید آهن اســفنجی نیز طی ۱۱ ماهه 
امســال، ۲۷ میلیون و ۸۴۲ هــزار و ۶۰۷ تن محصول تولید 
کردند که نسبت به رقم مدت مشابه سال گذشته، ۱۰ درصد 

رشد نشان می دهد.
شایان ذکر اســت؛ ذوب آهن اصفهان براساس ارزش فروش 
محصوالت شــرکت ها در بخش داخلی بازار فیزیکی بورس 
کاالی ایران طی هفته گذشته نیز به عنوان ششمین شرکت 

برتر بورس معرفی شد.

تولید ماهیانه چدن 
مذاب در فروردین 
ماه)25۷,۷63تن( 

سال 1393)سه کوره 
در جریان تولید(

بخش کک سازی : 
   تولید ماهیانه کك دی ماه)۱۰95۱۶تن( سال ۱۳9۷

   تولید سالیانه کك)۱۲۱۳۶۸5تن( سال ۱۳9۸
بخش آگلومراسیون:

 تولید ماهیانه آگلومره در اردیبهشت ماه ) ۳5۱,۰۳۳تن( 
سال ۱۳9۳

  تولید سالیانه آگلومره)۳5۸۰۰9۶تن( سال ۱۳9۳
  تولید ماهیانه آهك در شــهریور ماه)۴۴۲۴۰تن( سال 

۱۳9۸
  تولید سالیانه آهك)۴5۲۷۶۶تن( سال ۱۳9۶

بخش کوره بلند:
فروردیــن  در  مــذاب  چــدن  ماهیانــه  تولیــد    

ماه)۲5۷,۷۶۳تن( سال ۱۳9۳)سه کوره در جریان تولید(
  تولیــد ماهیانــه چــدن مــذاب در اردیبهشــت 
ماه)۲۴۴,۱۴۴تن( ســال ۱۳9۸ )دو کــوره در جریان 

تولید(
  تولید ســالیانه چدن مــذاب )۲۷۰۳۴۱۸تن( ســال 

۱۳9۳)سه کوره در جریان تولید(
  تولید ســالیانه چدن مــذاب )۲5۲۶۱۷۴تن( ســال 

۱۳9۸)دو کوره در جریان تولید(

بخش فوالدسازی:
  تولید تعــداد ذوب کنورتور) ۸۱ ذوب(  ۱/۲۴ ســال 

۱۳9۳
 تولید ماهیانه شمش آماده در فروردین ماه )۲5۲۴95 

تن( سال ۱۳9۳ 
  تولید سالیانه شمش آماده)۲۶559۲۰ تن ( سال ۱۳9۳

  تولید سالیانه فوالد خام)۲۷۰۷۲۲۸تن( سال ۱۳9۳
بخش نورد: 

  تولید ماهیانــه محصوالت نــوردی در آذر مــاه ) تن 
۲۶۰۰۰۲( سال ۱۳9۲

  تولید  ساالنه محصوالت نوردی )۲۸۲۴۸5۰تن ( سال 
۱۳۸9

نسوز:
  مدت زمــان بهره بــرداری  نســوز میکســر) رکورد 

۱۸95۱5۶تن چدن عبوری( سال ۱۳9۳
  تعداد ذوب در تاندیش ها)۱۲ذوب( سال ۱۳9۳

  مدت زمان بهره برداری الیه ایمنی پاتیل فوالد) ۲5۸۷ 
ذوب در پاتیل فوالد( سال ۱۳9۳

تولید محصوالت صادراتی:
 تولید سالیانه محصوالت صادراتی)۱۱5۶۰۰۰تن( سال 

۱۳9۸
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جهش تولید و فروش ذوب آهن اصفهان
در 9 ماهه سال جاری

)) آگهی فراخوان  (( 
شركت سهامی ذوب آهن اصفهان

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

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

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

روابط عمومی شركت

ذوب آهن اصفهان 
هم اکنون با شرکت 
های زیر مجموعه 
میزبان حدود 1۷ 

هزار نفر پرسنل است 
و معیشت کارگران 
معادن زغال سنگ 

ایران نیز از این 
کارخانه عظیم تأمین 

می شود

 ذوب آهن اصفهان، قلب صنعــت فوالد  ایران، نگینی در 
دشــت طبس و نامی که حتی برای یك بار هم که شده 
به گوش اکثر مردم ایران خورده است و از منظر بسیاری 
از کارشناســان و صاحبنظران اقتصاد و صنعت کشــور، 
حرکت ایران به سمت صنعتی شــدن را پی ریزی کرد . 
این مجتمع عظیم صنعتی نه تنها رویــای ایرانیان برای 
دســتیابی به صنعت فوالد را محقق ساخت، بلکه زمینه 
ساز شکل گیری ســایر واحدهای فوالدی شد و در تولد 
و رشد دیگر صنایع نیز موثر بود. تربیت ۱۰۰ هزار مدیر، 
مهندس و کارگر ماهــر در ایــن دوران، چالش کمبود 
نیروی انســانی ماهر در دهه ۴۰ و 5۰ را پوشــش داد تا 
صنایع پس از ذوب آهن به لحاظ منابع انسانی با مشکل 
عمدهای مواجه نباشــند. تاثیر ذوب آهن در راه اندازی 
معادن و توسعه زیرساخت های صنعت فوالد، کم اهمیت 
تر از تربیت نیروی انسانی نبود و عماًل امکان شکل گیری 
واحدهای فوالدی جدید را فراهــم آورد، کارخانه هایی 
که در تاسیس، توســعه و حتی مدیریت امروز آنها شاهد 

حضور پر رنگ ذوب آهنی ها هستیم.
ذوب آهن اصفهان هم اکنون با شرکت های زیر مجموعه 
میزبان حدود ۱۷ هزار نفر پرسنل است و معیشت کارگران 
 معادن زغال ســنگ ایران نیز از این کارخانه عظیم تأمین
 می شــود. کارخانه ای که همچون مادری بخشــنده هر 
آنچه در توان داشت برای طراحی، ساخت و توسعه صنایع 
مختلف مانند مجتمع فوالد مبارکه، خوزستان، خراسان، 
قروه، یزد و... در سراسر این مرز پر گهر به کار گرفت تا همه 
در کنار همدیگر طعم شیرین رشد و بالندگی را بچشند و 

معیشت ایران و ایرانی را رونق بخشند.

ذوب آهن اصفهان که تالشــگران آن در پیروزی انقالب 
اسالمی دوشادوش مردم علیه رژیم ستم شاهی فعالیت 
نمودند، در ســالهای دفــاع مقدس نیز با اعــزام نیرو به 
جبهه، پشــتیبانی از جنگ با ساخت قطعات و تجهیزات 
و همچنین تقدیم ۲۸۷ شــهید، حضور جانانه ای در این 
پیکار حق علیه باطل داشت و تا همیشه نماد ایثارگری در 

خانواده صنعت کشور شد.
در کنار این دســتاوردها، ذوب آهن اصفهان در راســتای 
ایفای مســئولیت اجتماعی، خدمات بسیاری را همچون 
احــداث بزرگراه ذوب آهن، تاســیس فوالدشــهر، ایجاد 
۱۶ هزار و پانصد هکتار فضای ســبز دست کاشت، ساخت 
ورزشگاه بزرگ فوالدشــهر، بیمارستان شهید مطهری و... 
را به جامعه ارائه نموده اســت، لذا به جرأت می توان گفت 
 هیچ صنعتی مانند ذوب آهن اصفهان در اجتماع ریشه دار

 نیست.
ذوب آهن اصفهان در تاریخ سراســر افتخار خود، عالوه 
بر نقشی که در شکل گیری فرهنگ صنعتی کشور و راه 
اندازی سایر صنایع داشته، دســتاوردهای چشمگیری 
حاصل کرده اســت که از جمله مهمترین آن ها می توان 
به تولید ریل اشــاره کرد. در این راستا تولید شمش ریل 
و انواع ریل مورد نیاز کشور مطابق استانداردهای جهانی 
با گرید 60E1 که تنها شــش کشــور دنیا قادر به تولید 
آن هســتند صورت گرفت که نقش مهمی در توســعه 
زیرســاخت حمل و نقل کشــور دارد. تولید محصوالت 
جدید نظیر آرک معدن، ورق سازه های فوالدی، تیرآهن 
بال پهن، ریل مترو، ریل زبانه ســوزن و....، کسب عنوان 
صادر کننده ممتاز، نمونه ملی و استانی طی هشت سال 

و واحد نمونه استاندارد طی ســالهای متمادی، دریافت 
لوح حمایت از حقــوق مصرف کنندگان طی ســالهای 
مختلف، کســب گواهینامه صادرات محصوالت به اروپا، 
کســب اســتاندارد ملی تولید ریل و ... بخشــی از دیگر 

دستاوردهای این شرکت محسوب می شود.
در پایان از همه تالشــگرانی که طی گذشت بیش از نیم 
قــرن از عمر این صنعت نقــش آفرین بودنــد چه آنانی 
که اکنون در بین ما نیســتند )روحشــان قرین رحمت 
پروردگار(، چه آنانی که در جای جای ایران زمین منشــأ 
تولید و توسعه سایر صنایع هستند و تالشگرانی که امروز 
در این صنعت عظیم برای رونق تولید و شکوفایی بیش از 
پیش آن تالش می کنند تشکر و قدردانی مینمایم. امید 
اســت که با هم افزایی و همدلی و بهرهگیری از دانش و 
تکنولوژی روز بتوانیم میراث دار خوبــی برای آیندگان 

باشیم و صنعت کشور را بر ریل تولید و توسعه قرار دهیم.

یاداشت منصور یزدی زاده مدیرعامل شرکت به مناسبت 23 دی ماه
ذوب آهن اصفهان قلب صنعت فوالد ایران، نگینی در دشت طبس

رکوردهای بخش های مختلف تولیدی و تعمیراتی در طول 50 سال فعالیت

نوع ردیف
موضوع شمارهفراخوان

مهلت    دریافت اسناد
مهلت   ارائه 

پیشنهاد
زمان بازگشائی 

پاكات

26 /10 /251400 /10 /1400خرید 6 عدد پانیل فوالد سازی82626 -140006422مناقصه1

29 /10 /281400 /10 /81400 ردیف قطعات دامی بار82618 -140005962مناقصه 2

خرید 4 ردیف كویل مارپیچ 82633 -140006653مناقصه 3
29 /10 /281400 /10 /1400اكونومایزر

26 /10 /251400 /10 /1400خرید یك ردیف گیربكس81649 -9906518مناقصه 4

عملیات تخریب و ساخت برج 3676502مناقصه5
22 /10 /211400 /10 /1400خاموش كننده كك سازی

82651 -140004327مناقصه 6
خرید یك عدد تلشكی حمل 
تاندیش ایستگاه 5 فوالد 

سازی 
1400/ 10/ 251400/ 10/ 26

800 متر تسمه نقاله با ضخامت 81627 -98002324مناقصه7
mm21

1400/ 10/ 241400/ 10/ 25

140004657مناقصه8
خرید ماسك های ضد گرد و غبار 
تیپ های P3 و P2 ) هر ردیف 

تعداد 252000 عدد (
1400/ 10/ 271400/ 10/ 28

خرید سه ردیف كیسه بیگ بگ 140003733مناقصه9
25 /10 /241400 /10 /1400و كیسه سولفات 

49508 -2    -   140004672مناقصه10

اجرای عملیات تامین قطعات 
، انجام سرویس پیشگیرانه 
و دوره ای، نگهداری، تعمیر 
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نشریه داخلی

فاز های اول و دوم 
این پروژه با هدف 
شناخت جزییات 
و آسیب شناسی 

فرایندهای موجود و 
برگزاری کارگاه های 
حل مسئله و بهبود 
فرایندها با موفقیت 

اجرا شد

Nخبر e w s

جلســه ارزیابی و ارایه گزارش پروژه آســیب شناسی، 
تحلیل و بهبــود فرایندهای حوزه تامیــن ذوب آهن 
اصفهان ۱۲ دی ماه جاری بــه صورت حضوری و ویدئو 

کنفرانسی برگزار شد.
در این جلســه که با حضور منصور یــزدی زاده مدیر 
عامل، مرتضی یزدخواســتی عضو هیأت مدیره و چند 
تن از معاونین، مدیران و سرپرستان حوزه های مرتبط 
شرکت برگزار شد، گزارش اقدامات انجام شده مطرح و 

پیشنهادات الزم ارایه گردید. 
منوچهر نجمی مشاور پروژه آسیب شناسی، تحلیل و 
بهبود فرایندهای حوزه تامین ذوب آهن اصفهان در این 
جلسه گفت: خوشبختانه فاز های اول و دوم این پروژه 

با هدف شناخت جزییات و آسیب شناسی فرایندهای 
موجود و برگــزاری کارگاه های حل مســئله و بهبود 
فرایندها با موفقیت اجرا شد و پس از این با جمع بندی 
نتایج فازهای قبلی، فاز سوم پروژه با هدف مستند سازی 
فرایندهای مطلوب  حوزه تامیــن ذوب آهن اصفهان 

دنبال خواهد شد. 
نجمی وضعیت خرید و تأمین مــواد اولیه در ذوب آهن 
اصفهان را با یك شــرکت خارجی و سه شرکت داخلی 

تولید فوالد مقایسه و به نتیجه گیری پرداخت. 
مرتضی ربانی، مدیر برنامه ریزی و مهندســی صنایع  
ذوب آهن اصفهان که پیگیری اجــرای این پروژه را بر 
عهده دارد، گفت: توجه به اهمیت ســرعت، کیفیت و 
به روز بودن تامین مــواد اولیه و دیگــر نیازهای ذوب 
آهن اصفهان این شــرکت از ابتدای سال ۱۴۰۰ پروژه 
آسیب شناسی، تحلیل و بهبود فرایندهای حوزه تامین 
شــرکت با مشــارکت معاونت خرید و مدیریت برنامه 
 ریزی و مهندسی صنایع  به شــکل گسترده ای شروع 

کرده است.
وی با تشــریح تاریخچه و مراحل اجرای پروژه آسیب 
شناســی، تحلیل و بهبــود فرایندهای حــوزه تامین 
ذوب آهن اصفهان، اظهار امیــدواری کرد که این پروژه 
 و گزارش مطرح شــده و تداوم آن با نتایج مناســب و 

پیش بینی شده همراه باشد.  

معاون وزیر صمت با بیان این که در ســاختار جدید این 
وزارتخانه، ایدرو و ایمیدرو دیگر سیاســتگذار نیستند 
و صرفا مجــری تصمیمات دولتی خواهنــد بود، گفت: 
سازمان توسعه و نوســازی معادن و صنایع معدنی ایران 
)ایمیدرو( دیگر اجازه نفوذ در سیاســتگذاری در حوزه 
معدن و صنایع معدنی را نخواهد داشت.  به گزارش پایگاه 
تحلیلی خبری ذوب ۲۴، ســیدمهدی نیازی با بیان این 
که ساختار حکمرانی شــرکتی با حاکمیتی در ساختار 
جدید وزارت صمت از هم جدا شــده اند، اظهار کرد: در 
ساختار وزارت صمت یکســری سازمان های حاکمیتی 
مثل ســازمان صنایع کوچك و شــهرک های صنعتی، 
سازمان حمایت یا ســازمان توسعه تجارت حضور دارند 

و حکمرانی شرکتی ندارند، اما دو سازمان دیگر همچون 
ایدرو و ایمیدرو نماینده سهام شرکت در آن بنگاه بوده و 
ساختار حکمرانی شرکتی دارند. وی افزود: سازمان های 
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( 
و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( از این 
پس در حوزه سیاســتی دخالت نکرده و سهامدار دولت 
در آن شرکت های تحت پوشش به شمار می روند، یعنی 
ممکن است که از آن ها در امور مرتبط نظرخواهی شود، 
اما همچون گذشته سیاستگذار صنعتی و معدنی نخواهند 
بود، بلکه مجری سیاست هایی خواهند بود که دولت به 
آن ها ابالغ می کند. نیازی، تصریح کرد: ایمیدرو در بازار 
فوالد همچون سایر بخش های خصوصی فعالیت خواهد 
کرد و در ســاختار جدید، نوع برخورد وزارت صمت با آن 
همچون شرکت های فوالدی یا بخش خصوصی فعال در 

صنایع معدنی خواهد بود.
معاون وزیر صمت گفت: صرفا معاونت امور معادن وزارت 
صمت، زنجیره را فعال کرده و سیاســتگذار خواهد بود 
ولی ازمشورت  ایمیدرو استفاده خواهد شد. وی در پاسخ 
به این سوال که آیا رؤسای سازمان های توسعه ای معاون 
وزیر صمت باقی خواهند ماند گفت: ما یك اصالح ساختار 
در ســازمان های حاکمیتی خواهیم داشــت و دیگر در 
سازمان های حاکمیتی دفاتر تخصصی که در حوزه وزارت 

صمت وجود دارند، فعالیت نخواهند کرد.

سالم آتشکار

درخواست های شما  وپاسخ مسئولین :
چه اقداماتی برای افزایش رضایتمندی کارکنان از ارائه 
سرویس دهی ایاب و ذهاب خارج از شرکت انجام شده 

است؟    
مدیریت خدمات و امور رفاهی: هرســاله برای دریافت نقاط ضعف 
وقوت ســرویس دهی ایاب و ایاب و ذهاب خارج از شرکت نسبت 
به انجام نظرسنجی توسط مدیریت روابط عمومی اقدام می گردد 
که براساس نتایج به دست آمده با توجه به شرایط موجود)ویروس 
کرونا( و الزام به رعایت پروتکل های بهداشــتی ، خودروها به طور 
مستمر و با برنامه ریزی دقیق توسط ناظرین  از نظر بهداشت داخل 
و بیرون و سیستم سرمایشی و گرمایشــی مورد  بازرسی و کنترل 
قرار می گیرنــد و در صورت وجود هر گونه ایراد  ، موضوع ســریعا 
پیگیری و نسبت به رفع مشــکل اقدام گردیده است .همچنین با 
برنامه ریزی صورت گرفته وضعیت خودروها از نظر مدل و کیفیت 
صندلی ها نسبت به سال های قبل ارتقاء یافته و از وضعیت بسیار 
مطلوبتری برخوردارندو این مهــم در بازدیدهای دوره ای از طرف 
 مدیریت بهداشــت و محیط زیست تأیید شده اســت. در ضمن 
ضد عفونی در خودروها نیز انجام شــد که در شرایط فعلی الزام به 

انجام این فرایند می باشد. 
نحوه پرداخت هزینه ارتوپدی فنی )اسکن کف پا ؛کفش 
طبی و...( توسط بیمه تکمیل درمان دانا به چه نحوه می 

باشد؟
مدیریت خدمات مالی و بیمــه : برای پرداخــت بایدابتدا گواهی 
پزشــك متخصص ارتوپد و یا مغز اعصاب مبنی بر نوع بیماری را 
اخذ نمایید سپس روئیت اسکن کف پا با نظر پزشك معتمد بیمه 
دانا انجام و در صورت ساخت و تحویل توسط مراکز فنی ارتوپدی، 
 براســاس نرخ مصوب تجهیزات پزشــکی محاســبه وپرداخت

می گــردد. در ضمن هزینه کفــش طبی جهت پیشــگیری و یا 
جلوگیری از بیماری در تعهد بیمه دانا نمی باشد . 

علت خرابی دستگاه های تابل حضور و غیاب در سطح 
شرکت چیست؟

 مدیریت امور اداری: خرابی دستگاه ها از نظر سخت افزاری و عدم 
امکان تعمیردستگاه ها موجب گالیه مندی کارکنان شده است و با 
توجه  این که دستگاه های حضور و غیاب تصویری، خریداری شده 
و در حال نصب و راه اندازی می باشــدکه این مشکل طی یك ماه 

آینده مرتفع می گردد.
*** تعدادی از همکاران نیز خواستارانجام موارد زیر شده اند .
  برنامه ریزی جهت افزایش تعداد اقساط وام ازدواج کارکنان

 برنامــه ریزی جهت رعایــت عدالت در توزیع پاداش ســنجش 
مسئولیت در سطح شرکت 

افکارسنجی روابط عمومی

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

به شرح زیر می باشد:

هادی اخالقی فیض آثار مدیر عامــل بانك تجارت و 
هیأت همراه ۸ دی ماه با حضور در ذوب آهن اصفهان 
ضمن بازدید از خط تولید در نشستی با مسئولین این 
شــرکت، راهکارهای ارتقا ســطح تعامالت را بررسی 

کردند.
در این نشست که شــریفیان معاون حوزه کسب و کار 
و امین زارع معــاون امور اعتباری بانــك تجارت نیز 
حضور داشتند، منصور یزدی زاده مدیرعامل شرکت 
با اســتقبال از پیشنهادات ســازنده مدیرعامل بانك 
تجارت در زمینه تامین مالی زنجیره تامین، دستور داد 
جلسات مشترک برای بررســی سیستم pay bar  با 

جدیت برگزار و پیگیری شود. 
وی همچنین افزایــش حد اعتباری شــرکت جهت 
اســتفاده از انواع خدمات بانکــی باالخص خرید دین 
چك و اعتبارات اسنادی مدت دار ناشی از فروش های 

مدت دار شــرکت در بورس کاال که به دلیل تغییر در 
تقاضای محصوالت فوالدی در کشور رخ داده است را 
خواستار شد که بر این اساس مقرر شد ارکان اعتباری 
بانك تجارت در اســرع وقت این موضوع را  بررسی و 

تصویب نمایند.
مدیرعامــل بانك تجــارت نیــز در این نشســت به 
پیشــرفت های قابل توجه ذوب آهن اصفهان در سال 
های اخیر و تاثیر ویژه آن در ساختار مالی اشاره کرد و 
گفت: سوددهی قابل توجه ذوب آهن اصفهان حاصل 
برنامه های منسجمی است که در این سال ها با دقت 

پیگیری و اجرا شده است.
اخالقی فیض آثار با تاکید بر تغییر سیاست های جاری 
اقتصادی در نظــام تامین مالی کشــور در خصوص 
فرایند ارائه تسهیالت به زنجیره تامین با ابزار اعتبارات 
اســنادی، ســفته، برات و چك به جــای پرداخت، 

تســهیالت سرمایه 
عادی  گــردش  در 
بانك ها را تشــریح 

نمود.
 اخالقــی فیض آثار 
با اشــاره به سیستم 
pay bar کــه در 
مدیریت  راســتای 
و پرداخــت بارنامه 
سنگین  خودروهای 
در مجموعــه بانك 
تجــارت طراحی و 
اجراشــده پیوستن 

شرکت ذوب آهن به این سیستم را خواستار شد.
مهــرداد توالییان، معــاون بهره برداری شــرکت نیز 

 در این دیدار فرآینــد تولید و همچنیــن طرح های 
سرمایه ای شرکت را تشریح کرد.

 بانک تجارت افزایش سطح تعامالت با ذوب آهن اصفهان را خواستار شد

سوددهی قابل توجه 
ذوب آهن اصفهان 
حاصل برنامه های 
منسجمی است که 
در این سال ها با 

دقت پیگیری و اجرا 
شده است

دولت سیزدهم، 
در شرایطی کار را 

آغاز کرد که حقیقتًا 
مشکالت بسیار 

زیادی وجود داشت

بی تردیــد در عرصــه بیــن المللی، صنعــت ذوب 
آهن همواره یکــی از صنایع تخصصــی و مادر بوده 
و این مجموعه ، به عنوان کانــون ارزنده خودباوری 
و توانمندســازی بومــی در طول 5۰ ســال معاصر 
به خصــوص پس از انقالب شــکوهمند اســالمی و 
در طــول دوران دفاع مقدس و پــس از آن در دوران 
های مختلف به گونه ای جهادی و تحســین برانگیز 
در راســتای ایجاد تحــوالت ســاختاری و عملیاتی 
با رویکــردی مدیریتی بر مبنای آینــده محوری در 
راستای بومی ســازی این صنعت بنیادین نقشی بی 

دلیل ایفاد نموده و می نماید. 
 بی گمان نقــش این مجتمع صنعتی در ســازندگی 
پویا و پایدار صنایع راهبردی کشور بر همگان محرز 
و تحســین برانگیز بوده و صنعتگــران جهادی این 
جبهه راهبردی با ممارســت مجدانه و کوشش های 
ساعیانه خود توانسته اند در انتقال سازنده دانش فنی 
و ســاخت صنایع بزرگ و مهم و زیربنایی به گونه ای 

موفق و اثرگذار حاضر شــده و این مجتمع صنعتی با 
بهره مندی از خرد جمعی و مدیریت آگاه و آینده  نگر 
توانسته است، همچون سایر پیشــرفت ها در تحقق 
رسالت فرهنگی، اجتماعی و ورزشی خود نیز با بهره 
مندی از پتانســیل های بومی و ملی نقشــی بسزا و 
ژرفی ایجــاد نموده و جایگاهی ممدوح در شــاخص 
مشارکت همگانی در مقوالتی نظیر پدافند غیرعامل، 
تربیت نیروی متخصص و تحول آفرین،  بومی سازی و 

ایجاد ابزار و تجهیزات راهبردی و ... خلق نماید.
حضور کارخانــه ذوب آهن اصفهــان در جغرافیای 
سختکوش شهرستان لنجان ایجادکننده بسترهای 
بی همتا و نافعــی باالخص بــا موضوعاتی همچون 
مشــارکت های عمومی، حوادث غیرمترقبه و... بوده 
که می توان به مشــارکت فعال و مســتمر نیروهای 
جان برکــف و ایثارگر در جنگ تحمیلــی، از جمله 
تقدیم ۲9۰ شهید گرانقدر به نظام مقدس جمهوری 
اسالمی اشاره نمود و اعتقاد راسخ هرم انسانی متعهد 

متفکر و متعبد این اکوسیســتم پویای صنعتی خبر 
دارد.

 رویکرد مدیریت شــده این مجتمــع عظیم صنعتی 
در شــرایط جنگ ناجوانمردانه اقتصادی با موضوع 
تولید موفق انــواع ریل بر اســاس اســتانداردهای 
جهانی با حجمی بالغ بر 55 هزار تن،  نقش مهم این 
صنعت مادر را در اجــرای پروژه های ریل ملی تبیین 
و مبرهن می ســازد.  همچنین کاهش 5۰ درصدی 
برداشت آب از حوضه آبی زاینده طی ۱۰ سال اخیر و 
گسترش جنگل دست کاشت با وسعتی افزون بر ۱۶ 
هزار و 5۰۰ هکتار گواهــی موکد بر  رویکرد مدیریت 

سبز این صنعت است.
 در پایان با تقدیر از همه دست اندرکاران این مجتمع 
عظیم صنعتــی، فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی که 
نقش بســزا  در مولفه اقتصاد مقاومتــی ایفاد نموده 
و می نماید و با اتخاذ تمهیدات ســازنده و پیشرو در 
جبهه تولید و عرصه مسئولیت اجتماعی مشفقانه در 

راستای پیشبرد اهداف متعالی کشور و دولت مردمی 
گام بر میدارند. سالروز تاســیس ذوب آهن اصفهان 
را به مردم شــریف ایران و به ویژه به مدیریت خدوم، 
کارگزاران و کارگران تالشگر و زحمتکش این صنعت 
و خانواده های محترم ایشان تبریك و تهنیت عرض 

می نمایم.

آزمایشــگاه متالوگرافی ذوب آهن اصفهان موفق شد 
در بین ۲۰ آزمایشگاه معتبر در سطح ملی، رتبه  برتر را 

کسب کند.

مدیر آزمایشگاه مرکزی شرکت با اعالم این خبر، گفت: 
بنا بر بررســی های مرکز فنون آزمایشگاهی خاورمیانه 
به عنوان نهاد دارای صالحیت از جانب مرکز ملی تایید 
صالحیت ایران، این رتبه در زمینه برگزاری آزمون های 
مهارت سختی سنجی و متالوگرافی در سطح کشور در 

سال جاری به دست آمده است. 
محمود پوری شعبان افزود: آزمون مهارت معادل عبارت 
Proficiency Testing یا به اختصار PT و از مهمترین 
ابزارهای کنترل خطا و نظارت بر کیفیت نتایج آزمایشگاه 
است، این آزمون روشی است که در آن نتایج آزمایشگاه 
در مقایسه با سایر آزمایشگاه های مشابه، به وسیله مرجع 

بی طرف )PT Provider( ارزیابی می شود .
وی افزود : این مرجع مستقل بر اساس الزامات استاندارد 
INSO-ISO-IEC 17025 به مقایســه منظم نتایج 
 PT( یك آزمایشــگاه با مقادیر واقعی اقالم تحت آزمون

item( می پردازد. لذا از جملــه الزامات مراجع اعتبار 
دهی، مشارکت آزمایشــگاه های تایید صالحیت شده 
در برنامه هــای آزمون مهارت با هــدف صحه گذاری 
نتایج آزمون ها می باشــد و الزامــات تضمین کیفیت 
 نتایج)کنترل کیفیت خارجی( در استاندارد بین المللی
ISO/IEC 17025 را نیــز برآورده مــی کند، بنابراین 
آزمایشگاه ها جهت دستیابی به داده های قابل اطمینان 
باید برنامه های مناسبی جهت تضمین کیفیت نتایج اندازه 
گیری اجرا نمایند و در حال حاضر مشــارکت در آزمون 
 های مهارت یکی از بهترین روش ها برای دستیابی به این 

مهم است.
پوری شعبان با بیان این که این موفقیت حاصل تالش 
یکایك همکاران در این مدیریت است به مزایای شرکت 
در این آزمون پرداخت و خاطرنشان کرد: از دیگر مزایای 
شــرکت در این آزمون ها، ضمن ارتقاء ســطح کیفی 

آزمایشگاه های کشور، مقایســه نتایج به دست آمده با 
تعداد زیادی از شرکت کنندگان است که می تواند جایگاه 

هر آزمایشگاه را در بین همکاران خود مشخص نماید.
مجید ذاکری کارشناس آزمایشگاه متالوگرافی نیز گفت: 
این آزمایشگاه برای چندمین سال متوالی موفق به کسب 

نتایج برتر گردیده است.
وی افزود: با توجه به فرآیند تولید ریل ملی و انجام آزمون 
های مرتبط بــا آن مطابق اســتاندارد EN 13674 در 
محل آزمایشگاه، کسب رتبه اول آزمون های متالوگرافی، 
رتبه دوم آزمون ســختی ســنجی برینل و همچنین 
کســب نتایج برتر در زمینه آزمون های سختی سنجی 
راکول ســی و ویکرز، مهر تاییدی بــر توانایی های این 
 آزمایشگاه مبنی بر دانش، مهارت و تجربه کافی در انجام
 آزمون های محصوالت کیفی و استراتژیك از جمله ریل 

می باشند.

پیام سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان به مناسبت 23 دی ماه
ذوب آهن کانون ارزنده خودباوری و بومی سازی در 50 سال معاصر است

ماه های آینده وضعیت بهتر می شود

ارزیابی پروژه تحلیل و بهبود فرایندهای حوزه 
تامین شرکت

پایان نقش آفرینی »ایمیدرو« در سیاستگذاری 
حوزه معدن

کاهش 50 درصدی 
برداشت آب از حوضه 

آبی زاینده طی 10 
سال اخیر و گسترش 
جنگل دست کاشت 
با وسعتی افزون بر 

16 هزار و 500 هکتار 
گواهی موکد بر  

رویکرد مدیریت سبز 
این صنعت است

آزمایشگاه ها جهت 
دستیابی به داده های 

قابل اطمینان باید 
برنامه های مناسبی 

جهت تضمیین 
کیفیت نتایج اندازه 

گیری اجرا نمایند

عبدالملکی گفت: در ماه های آینــده با تصمیماتی که 
گرفته شــده، وضعیت خیلی بهتری خواهیم داشت و 

نتایج خود را قطعاً نشان خواهد داد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: دولت ســیزدهم، 
در شرایطی کار را آغاز کرد که حقیقتاً مشکالت بسیار 

زیادی وجود داشت.
 عبدالمالکــی ادامــه داد: رئیس جمهور به ما دســتور 
داده اند که وقت خود را صرف خدمــت به مردم کنیم.  
وی افزود: رئیس جمهور  مرتبا، نشســت های اقتصادی 
را با وزرای مربوطه برگزار و گزارش های بیکاری، گرانی 

و معیشت مردم را از مســئوالن دریافت و برای آن چاره 
اندیشی می کنند.

وی تصریح کرد :یقیناً نتیجه این تالش ها به زودی، خود 
را نشان خواهد داد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعــی به تغییرات مدیریتی 
در دولت اشــاره کرد و گفت: قطعا در انتخاب افراد دقت 

مضاعفی صورت می گیرد.
وی تصریح کــرد: مدیران کارآمد، فســاد تیز، انقالبی، 
دستپاک و مردمی با این پنج شرط به کار گرفته خواهند 

شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یادآور شد: همزمان رصد 
مسائل و مشکالت در ســطوح مختلف انجام می شود، 
رئیس جمهــور تاکنون نزدیك به ۱۳ ســفر اســتانی  
 داشته و در هر ســفر تعدادی از وزرا، ایشان را همراهی

می کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: قصد داریم 
هر ماه به اتفاق معاونین و مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی،   یك مسجد را در تهران یا شهرستان ها برای 
حل مشکالت مردم  انتخاب کرده و در آن حضور داشته 

باشیم  و مشکالت را از نزدیك بررسی و رفع کنیم.

خبر

درآمــد  بیشــترین 
ذوب آهن  شــرکت 
اصفهــان در آذر ماه 
سال ۱۴۰۰ از فروش 
»میلگرد«  محصول 
در بــازار داخلی بوده 
که با رشد ۷ درصدی 
نرخ فروش نسبت به 
ماه گذشــته مواجه 

بود.
اصفهان  ذوب آهــن 
در گــزارش فعالیت 
ماهانــه منتهــی به 
آذرماه ســال جاری 
مجموع درآمد حاصل شده از فروش محصوالت تولیدی خود را طی 
دوره یك ماهه برابر با ۳۱،۲9۴ میلیــارد ریال اعالم کرد و درآمدی 
که از ابتدای سال مالی تا انتهای آذر ماه ۱۴۰۰ از فروش محصوالت 

کسب کرده نیز مبلغ ۲5۴،۰5۱ میلیارد ریال بوده است.
درآمدی که این شــرکت فوالدی در آذرمــاه از فروش محصوالت 
تولیدی خود به دست آورده در بازار های داخلی و صادراتی بوده که 

بیشترین سهم متعلق به بازار داخلی با ۱9،9۳۳ میلیارد ریال بود.
برپایه این گزارش، درآمد شناسایی شده ناشی از فروش محصوالت 
در بازار صادراتی برابر با ۱۱،۳۶۱ میلیارد ریال بوده که ۳۶ درصد از 

کل درآمد های ذوب در آذرماه را تشکیل داده است.
مقدار درآمد های شناسایی شده "ذوب"

ذوب آهن اصفهان در نهمین ماه سال، طی مقایســه با دوره مشابه 
سال گذشته نیز ۶9درصد رشد را تجربه کرد همچنین درآمدی که 
از ابتدای سال مالی تاکنون به ثبت رسید، افزایش 9۲درصدی را به 

ثبت رسانده است.
الزم به ذکر است که این شــرکت فوالدی ۲,۴۴ درصد رشد درآمد 

ماهانه )آبان به آذرماه( را به همراه داشت.
از ســوی دیگر، درآمــد صادراتی ذوب آهــن اصفهــان در آذرماه 
۱۱،۳۶۱میلیارد ریال بوده و از ابتدای سال مالی تاکنون نیز مجموع 
درآمد حاصل شــده این بخش ۱۱۱،۰۶۰ میلیارد ریال رسیده که 
دربرگیرنده ۴۴درصد از کل درآمد به دســت آمده طی این مدت 9 

ماهه است.
ذوب آهن اصفهان بیشــترین درآمــد آذر ۱۴۰۰ را مدیون فروش 
میلگرد در بازار داخلی بود که رشــد ۷ درصدی نرخ فروش نسبت 
به ماه گذشــته را هم به ثبت رســاند؛ همچنینتیرآهن این شرکت 
فوالدی با 5،5۶5 میلیارد ریــال در رده دوم درآمدی پس از میلگرد 

قرار گرفت.
در حوزه صادراتی نیز بیشترین درآمد به دســت آمده این شرکت 

فوالدی، مربوط به شمش کاالیی با 5،۶۱۰ میلیارد ریال بوده است.

ذوب آهن اصفهان بر میلگرد های 
کسب رتبه برتر آزمایشگاه متالوگرافی در آزمون های مهارت سختی سنجی و متالوگرافیخود تکیه کرد
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 22 دی ماه ســال 1399؛ کسب باالترین نشــان ملی صادرات 
توسط ذوب آهن اصفهان 

23 دی ماه 1344؛ امضاء توافقنامه تأسیس ذوب آهن ملی ایران
23 دیماه 13۷0؛ بهره برداری از کوره حرارتی شــماره ۲ کارگاه 

نورد ۶5۰ ذوب آهن اصفهان
24 دی ماه 1362؛ راه اندازی ایســتگاه ریخته گری شــماره ۴ 

فوالدسازی ذوب آهن اصفهان

مناسبت های هفته

حدیث هفته
 امام جعفرصادق)ع(:     

خدای تبارک و تعالی می فرماید: به عّزت و جاللم قسم دعای هیچ مظلومی 
را که به او ظلمی شده در  حالی که خود او نیز مانند آن را به دیگری ظلم کرده 

باشد اجابت نخواهم کرد.

پروژه نصب وان سرباره محوطه شماره یك کوره بلند 
شماره ۳  با موفقیت و با ثبت رکورد زمانی ده شبانه 

روزه اجرا شد.
محمدرضا یزدان پناه مدیر مهندســی برنامه ریزی 
و نظارت برنگهــداری وتعمیــرات کارخانه گفت: 
تجهیزات مربوط به سرباره کوره بلند شماره ۳ پس 
از سال ها بهره برداری نیاز به تعمیرات اساسی داشت، 
قبل از تعمیرات اساســی، نیاز بود که در ابتدا روشی 
جهت انتقال سرباره به تل سرباره واقع در ضلع شرقی 
کارخانه پیش بینی شود و سپس برنامه ریزی جهت 

توقف و انجام تعمیرات اساســی بــر روی تجهیزات 
صورت پذیرد.

به همین دلیل از ســال ۱۳9۷ در ابتدا برنامه ریزی 
جهت طراحی، ساخت و اجرای وان سرباره محوطه 
شــماره دو کوره صورت پذیرفت ،که در سال ۱۳9۸ 
وان سرباره محوطه شماره ۲ ساخته و نصب شد و به 

بهره برداری رسید.
یزدان پناه گفت: با توجه به حساســیت خط تولید و 
ضرورت صرفه جویی در زمان اجرای کار و با مد نظر 
قراردادن تجربه مشــابه در محوطه شماره دو، گراف 
پروژه  برای ۱۴شبانه روز تهیه گردید و پروژه نصب 
تجهیزات وان سرباره محوطه یك از شیفت دوم  ۲۷ 
آذرماه  بدون وقفه و با تالش شبانه روزی آغاز شد و تا 
پایان شیفت سوم ششم دی ماه با سرعت و کیفیت 

باال مراحل مونتاژ تجهیزات وان به اتمام رسید.
وی افــزود: بــا توجه به حجــم تجهیــزات نصب 
شــده و اجرای همزمــان کار بــا خــروج ذوب از 
کــوره و وجــود آلودگی هــا و مخاطــرات موجود 
در محوطــه کوره بلنــد، اجــرای پروژه فــوق در 
مدت ۱۰ شــبانه روز در نــوع خود بی ســابقه می 

باشــد و یك رکورد جدید محســوب مــی گردد.                                                                                                                                        
یزدان پناه گفت: باتوجه به  بهــره برداری از مجرای 
شماره یك و دو به طور همزمان با اجرای این پروژه، 
هیچ گونه خللــی در امر تولید کوره بلنــد رخ نداده 

است. 
همایون صمیمی مدیر بخش کــوره بلند نیزگفت:  
تقریباً بــه ازای تولید هرتن چــدن ۳5۰ کیلوگرم 
سرباره تولید می شــود، ســرباره تولیدی باید دانه 
بندی شود تا قابل مصرف در کارخانه سیمان باشد.  
در ضلع جنوبی کوره بلند شماره ۳ یك سیستم دانه 
بندی وگرانوله و دو درای پیت احداث شده است. در 
زمانهایی که سیستم دانه بندی متوقف است سرباره 
به درای پیت های شماره ۱ و ۲ هدایت می شود ، به 
علت فضای کم امکان انبارش سرباره در درای پیتها 

بیش ۳ روز میسر نیست .
وی  با بیــان این که بــرای نصب وان های ســرباره 
تغییرات زیادی در اسکلت فلزی ، جوی های مذاب، 
نسوز و اتاق پوشــك انجام شــد و چون روند عادی 
تولید ادامه داشت شــرایط کار بسیار سخت ، افزود: 
سیستم دانه بندی در ۱۳ سالی که کوره بلند شماره 

۳ کارکرده مستهلك شده و نیاز به تعمیرات اساسی 
داشت . از ســالهای قبل برای انتقال سرباره کوره ۳ 
به کارگاه ۱ و ۲ که در شــرق کارخانه است جلسات 
متعددی برگزار و طرح احداث ۲ دستگاه وان سرباره 
در شــرق و غرب محوطه ریخته گری تائید و نقشه 

های اجرای آن تهیه گردید . 
شایان ذکر اســت؛  در این پروژه، همکاران مدیریت 
های کوره بلند، مهندســی نت، تعمیرات و نوسازی 
راه و ســاختمان، نســوز، امورفنی، راه آهن، خرید 

تجهیزات و ایمنی و آتش نشانی مشارکت داشتند.

ذوب آهن اصفهان به عنوان یکی از شرکت های تابعه 
صدرتامین از زمان مدیریت منصور یزدی زاده طی 
سه سال گذشــته پس از چند فراز و فرود به تثبیت 
سوددهی رسید و این کار باعث شد در سال 99 این 

شرکت از زمان راه اندازی از زیان انباشته خارج شود.
به گزارش روابط عمومی هلدینگ صدر تامین، سود 
این شرکت طی سال گذشــته به میزان ۱5 هزار و 
۸۱9 میلیارد ریال رســید که دالیل افزایش میزان 
درآمد و سود شرکت ناشی از تمرکز بر تولید و فروش 
محصوالت صنعتــی و محصوالت بــا ارزش افزوده 
باالتر، تمرکز شرکت بر صادرات به دلیل ارزش افزوده 
باالتر، افزایش تورم و افزایش سطح عمومی قیمت ها 

است.
همچنین در ســال 99 ذوب آهن، شاهد رشد ۲۴5 

درصدی سودآوری شرکت های تابعه داخلی نسبت 
به سال 9۸ بوده است.

در واقع ذوب آهن دســت کم طی یك دهه گذشته 
برای نخستین بار در سال 99 از زیان انباشته خارج 
شد تا بتواند ســود را بین ســهامداران توزیع کند و 
شرایط برای پیوستن از فرابورس به بورس مهیا شد 

که این کار در سال ۱۴۰۰ عملیاتی شد.
موفقیت ذوب آهن اصفهان در سودآوری ادامه یافت 
و در سال جاری نیزاین شرکت موفق شد رکورد سود 
آوری خود را تنها در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ ارتقاء 
دهد و با افزایش ۱95 درصدی به سود بیش از ۲ هزار 
میلیارد تومان برسد و حاشیه سود این شرکت برای 

نخستین بار از ۱۲ درصد عبور کرد.
عمده ســود آوری ذوب آهن اصفهان حاصل بهبود 

فرایند، تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر و رشد 
صادرات بوده اســت و تنها حــدود ۳۰ درصد از این 

افزایش سود حاصل تورم و افزایش قیمت ارز می باشد.
تولید انبــوه ریل مطابق اســتاندارد جهانی که در ۶ 
محور خط آهن ایران استفاده شــد و در حال نصب 
است، تولید ریل زبانه سوزن و ریل مترو تهران، تمرکز 
بر تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر همچون ورق 
ســازه های فوالدی، آرک معدن، تیرآهن بال پهن 
و...، صرفه جویی در مصــرف آب و انجام پروژه های 
مختلف برای استفاده از پساب به جای برداشت آب 
از رودخانه، توسعه صادرات و دستیابی به مدال افتخار 
ملی صادرات و ... از جمله دستاوردهای این شرکت 

طی سه سال اخیر است.
عملکرد ذوب آهن اصفهان در 9 ماهه گذشــته نیز 
نشان از افزایش تولید در اغلب بخش های تولیدی و 
همچنین افزایش فروش این شرکت دارد. تالشگران 
این مجتمع عظیم صنعتی باوجود مشکالت ناشی از 
کمبود مواد اولیه و بحران آب تا پایان آذرماه امسال 
موفق به تولید ۲ میلیون و 5۴ هزار و ۷۰۰ تن چدن 
مذاب شدند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳ 
درصد رشــد را نشــان می دهد، ضمن اینکه رکورد 
تولید 9 ماهه چدن با ســه کوره بلند را در تاریخ این 

شرکت به جا گذاشته است.
منصور یزدی زاده مدیر عامل این شرکت ضمن بیان 
مطلب فوق گفت: امسال این شرکت با سه کوره بلند 
فعالیت می کند واگر مشکالت کمبود مواداولیه و آب 
وجود نداشــت، به طور قطع تولید بیشتری حاصل 

می شد. با این وجود امیدواریم تا پایان سال به تولید 
حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن برسیم که در تاریخ 

این شرکت بی سابقه است.
وی افزود: با توجه به افزایش تولید چدن و محدودیت 
بخش فوالدسازی، تولید شمش چدن به 5 برابر سال 
گذشته رسید که بخش عمده آن در 9 ماهه نخست 

سال جاری صادر گردید.
مدیرعامل ذوب آهــن اصفهان اظهار داشــت: این 
مجتمع عظیــم صنعتی در 9 ماهه ابتدای امســال 
در تولید کك خشــك ۳ درصد، در تولید آگلومره ۴ 
درصد، در تولید فوالد خام 5 درصد و در تولید شمش 
آماده ۳ درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 

افزایش تولید داشته است. 
یزدی زاده به برنامه ریزی این شرکت جهت افزایش 
تولید و فروش محصوالت با ارزش اقتصادی بیشــتر 
اشاره کرد و گفت: در این راســتا در 9 ماهه نخست 
سال جاری تولید کالف در ذوب آهن اصفهان حدود 
۱۰ برابر سال گذشــته بود و به ۱۲۶ هزار و ۸۸۷ تن 
رسید، در حالیکه تولید میلگرد تنها یك درصد رشد 
داشــت و در تولید تیرآهن، شــمش کاالیی و سایر 

محصوالت تغییری نداشتیم.
وی افزود: برنامه ریزی ذوب آهن جهت افزایش تولید 
و فروش محصوالت با ارزش افزوده باالتر موجب شد 
این شرکت  در 9 ماهه منتهی به آذر ۱۴۰۰ از فروش 
محصوالت خود۲5 هزار و ۴۰5 میلیارد تومان درآمد 
کسب نماید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 

9۲ درصد افزایش داشته است.

تقریباً به ازای تولید 
هرتن چدن 350 
کیلوگرم سرباره 
تولید می شود، 
سرباره تولیدی 

باید دانه بندی شود 
تا قابل مصرف در 

کارخانه سیمان باشد

عملکرد ذوب آهن 
اصفهان در 9 ماهه 
گذشته نیز نشان 

از افزایش تولید در 
اغلب بخش های 

تولیدی و همچنین 
افزایش فروش این 

شرکت دارد

کنگره بین المللی 
تجلیل از پیرغالمان 

و خادمان امام 
حسین )ع( با حضور 
نمایندگان 20 کشور 
جهان و 14 استان 
ایران برگزار شد

جهش تولید و فروش ذوب آهن اصفهان  در 9 ماهه سال جاری

Rگزارش e p o r t

ســرمای دی ماه که آغاز زمستان اســت با سختی و 
صالبت صنعت فــوالد پیوند عجیبی خورده اســت . 
قرارداد تأسیس ذوب آهن اصفهان به عنوان سندی 
مهــم در جهت آغاز صنعتی شــدن کشــور روز ۲۳ 

دی مــاه ۱۳۴۴ به تصویب 
مجلس رســید و این ماه در 
سال ۱۳5۰ شــاهد گرفتن 
اولیــن چدن از کــوره بلند 
ذوب آهن اصفهــان بود که 
از به یادماندنیترین لحظات 
صنعت فوالد کشــور است 
و در دی مــاه ۱۳5۱ اولین 
محصوالت فوالدی ایران با 
راه انــدازی نورد ذوب آهن، 
تولید شــد. اما حکایت دی 
ماه پس از پیــروزی انقالب 
پربارتر  اسالمی  شکوهمند 

شد .
در ۲۳ دی مــاه ۱۳۷۱ بــا 
حضور رییس جمهور وقت 
حضــرت آیت ا... هاشــمی 
رفسنجانی بیستمین ســالگرد تولید فوالد در ذوب 
آهن گرامی داشــته شــد و در همــان روز مجتمع 
فوالد مبارکه با حضور ایشــان به بهره برداری رسید 

و تصمیم گرفته شــد که روز ۲۳ دی ماه روز آهن و 
فوالد نام بگیرد.

در بین تمــام وقایع مهم فوالدی کــه در این روز رخ 
داد، قطعا تصویب قرارداد تأسیس ذوبآهن، به عنوان 
مادر صنعت فوالد کشــور جایگاهی خاص دارد. چرا 
که تأســیس ذوب آهن اصفهان به مثابه تولد عزیزی 
بود که پس از صدها ســال چشــم به راهی، ایرانیان 
را به دروازه هــای دنیای صنعت رهنمون ســاخت 
و اینك پس از نیم قرن ایــن مجتمع عظیم صنعتی 
به عنوان پیشــران صنعت این مرز و بوم همچنان با 
 قامتی استوار و گام های محکم مسیر بالندگی را طی 

می کند. 
همکاران ســختکوش این مجموعه بــزرگ با بهره 
گیری از رهیافت های گذشــته و استفاده هدفمند از 
فن آوری های نوین همچنان تجربه ای به تجربه های 
پیشینیان و برگ زرینی دیگر به کتاب تاریخ پرافتخار 
ذوب آهن می افزایند. تابلوی فاخر محصوالت ذوب 
آهن حاصل تالش همه کســانی اســت که در ادوار 
مختلف نقش قلمــی به صفحه صنعــت زده اند. هم 
آنانی که هر چند حضور ندارند اما عطر خدمتشــان 

هنوز در فضای ذوب آهن، شــامه ها را مــی نوازد و 
تالشگرانی که اکنون با تولید محصوالتی خاص چون 
تیرآهن بال پهن، ریل و...  به خوبــی در تکمیل این 

تابلوی بدیع نگاره گری می کنند. 
مفتخریم که همکاران ســخت کوش ذوب آهنی در 
چنبره و تنگنای تحریم ها گرفتار نشــدند و سنگالخ 
توســعه را زیر چرخ ارابه اراده خود هموار نمودند. از 
دل تهدیدها، فرصتهایی چون تأمین مواد اولیه، عبور 
از بحران آب، تولید ریل و تیر آهــن بال پهن،اجرا و 
تکمیل پروژه های توســعه ای و محیط زیست و... را 

خلق نمودند.
ذوب آهن امروز با عبور از زیان انباشــته و سوددهی 
که طی ۴ ســال اخیر تداوم یافته اســت، موفق شد 
در شــش ماهه اول ســال جاری بیش از 9۰ درصد 
ســود پیش بینی شده برای امســال را تحقق بخشد 
و با چنین کارنامه ای، از فرابورس به بورس پیوســت 
تا این برند، افق روشــنی پیش روی سهامداران خود 
قرار دهد. امید اســت با برنامه های پیش رو، شــاهد 
شکوفایی هرچه بیشــتر این بزرگترین تولید کننده 

مقاطع ساختمانی در خاورمیانه باشیم . 

دی، ماه تولد اولین کارخانه، اولین ذوب و اولین محصول فوالدی ایران

پروژه نصب وان سرباره محوطه کوره بلند شماره 3  با موفقیت اجرا شد

R e p o r t
گزارش

بازدید

همزمان با ایام دهه فاطمیه و سوگواری شهادت جانگداز بانوی بزرگوار و دخت 
گرامی نبی مکرم اسالم حضرت زهرا )س( مراسم عزاداری، سخنرانی، قرائت 
دعای شریف کساء و زیارت عاشــورا ۱۴ و ۱5 دی ماه در مسجد الزهرا )س( 

برگزار شد . 
در این مراسم عزاداری که با رعایت شیوه نامه های بهداشتی و با حضور جمعی 
از کارکنان، توسط روابط عمومی، دفتر هماهنگی تبلیغات اسالمی و پایگاه 
بسیج آیت ا... سعیدی برنامه ریزی و ساماندهی شده بود با نوای مداح اهل بیت 
)ع( حاج آقا شیوایی، قرائت دعای شریف کساء و مرثیه خوانی عزای شهادت 

حضرت زهرا )س( انجام شد .

با توجه به استهالک و عمر باالی تجهیزات سنگین کارخانه که میانگین 
۳5 سال داشتند از اسفند 99 شرکت پویش معادن ذوب آهن به منظور 
نوسازی و بازسازی پایگاه های ۴۰۰ و ۶۰۰ ماشین آالت و تجهیزات 
سنگین شرکت اقدام به خرید تعداد قابل توجهی خودرو و ماشین آالت 
سنگین و نیمه سنگین نموده است. در این خصوص با قدیرعلی شفیع 
زاده مدیر پروژه تأمین و راهبری ماشین آالت پویش معادن ذوب آهن 

گفتگویی داریم که در ادامه می خوانید :
مدیر پروژه تأمین و راهبری ماشین آالت پویش معادن ذوب آهن، با اشاره 
به اینکه اقدامات انجام شده از سوی پویش معادن در راستای راندمان بیشتر 
تجهیزات و افزایش تولید است گفت: به همین منظور این شرکت به منظور 

کاهش میانگین عمر تجهیزات اقدامات زیر را انجام و یا در دست اجرا دارد:
۱- خریداری تعداد ۲۰ دستگاه اتاق بار کمپرسی ده چرخ مایلر - زیر مایلر و 
ولوو از شرکت ماموت که همگی وارد کارخانه شده اند و تا کنون ده دستگاه 

آن نصب و راه اندازی شده اند و مابقی در حال نصب می باشند .
۲- خریداری تعداد ۴ دستگاه اتاق بار کمپرسی ده چرخ بنز مایلر و زیر مایلر 

در کارگاه های منطقه که همگی نصب و در حال بهره برداری می باشند.
۳- خریداری دو دستگاه اتاق بار تریلی کمپرسی از شرکت ماموت که وارد 

کارخانه شده اند.
۴- خریداری دو دستگاه کفی تریلی ۱۲ متری از شرکت ماموت که بر 

اساس نیاز کارخانه طراحی و ساخته شده اند.
5- خریداری تعداد 9 دستگاه بیل مکانیکی چرخ زنجیری از شرکت هپکو 
که دو دستگاه از آن ها وارد کارخانه شده و در حال کار می باشند و مابقی به 

تدریج تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ تحویل خواهد شد.
۶- خرید دو دستگاه بیل چرخ الستیکی که در بهمن ماه سال جاریتحویل 

خواهد شد.
۷- خریداری دو دستگاه مینی لودر ۸5 اسب بخاری از شرکت یگانه پارسه 

کویر که در حال بهره برداری می باشند.
۸- خریداری ۱۱ دستگاه لیفتراک های ۳ و ۷ تن از شرکت سپاهان 

لیفتراک که تا پایان سال جاری تحویل می گردند.
9- بازسازی و اورهال سه دستگاه تلسکوپ نفر باالبر، 9، ۱۸ و ۲۴ متری در 
شرکت لجور که تلسکوپ 9 متری پس از بازسازی تحویل و در حال بهره 

برداری می باشد.
۱۰- جذب و استخدام ۴۰۰ نفر نیروی انسانی مورد نیاز پروژه ماشین آالت 

سنگین 
۱۱- تعمیر و راه اندازی پنج دستگاه دامپتراک

همچنین ۴۰دستگاه گیربکس،5۰ دستگاه موتور، ۴دستگاه اتاق جلو، ۱۷ 
دستگاه کمپرسی ،۴دستگاه دامپتراک ، ۲ دستگاه کمرشکن، ساخت ۲ 
دستگاه تانکر ۳۰۰۰۰ لیتری در تعمیرگاه پایگاه ۴۰۰ و ۴۰دستگاه موتور،  
۲5 دستگاه گیربکس  و ۸ دستگاه ماشین آالت در تعمیرگاه پایگاه ۶۰۰ 

تعمیر و بازسازی شده اند.

برگزاری مراسم عزاداری شهادت 
حضرت زهرا )س( در ذوب آهن 

اصفهان

به منظور ارتقای کیفیت و کمیت پشتیبانی تولید انجام شد

نوسازی و بازسازی ماشین آالت 
و خودروهای سنگین ذوب آهن 

اصفهان 

کنگره بین المللی تجلیل از پیرغالمان و خادمان امام 
حسین )ع( با حضور نمایندگان ۲۰ کشور جهان و ۱۴ 
اســتان ایران یازدهم دی ماه سال جاری به میزبانی 
هیأت منتظران شهرستان لنجان و با مشارکت ذوب 

آهن اصفهان برگزار شد . 
در ایــن کنگــره در حضــور خانواده های شــهدا و 
ایثارگران از پیرغالمان، مداحان و شعرای ۲۰ کشور از 
جمله ترکیه، افغانستان، اندونزی، پاکستان، کلمبیا، 
لبنان، نیجریه، تاجیکستان، ســنگال، هندوستان، 
آذربایجان، آرژانتین، سودان، الجزایر، تونس، مغرب، 
بورکینافاســو، بنگالدش، آلمان و عراق و ۱۴ استان 
ایران شــامل آذربایجان شــرقی، اردبیل، اصفهان، 
بوشــهر، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراســان 
رضوی، خوزستان، زنجان، قزوین، قم، مازندران، یزد 

و فارس تجلیل به عمل آمد .
غالمعلی حدادعادل مشاور عالی مقام معظم رهبری، 
سیدرضا مرتضوی استاندار اصفهان، حجت االسالم 
احمد سالك نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی، 
حجت االسالم قاسم باقریان امام جمعه زرین شهر، 
منصور یزدی زاده مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان، 
صادق آهنگران مداح پیشکســوت اهــل بیت )ع(، 
خدامراد صالحی فرماندار لنجان و تنی چند از دیگر 

مسئولین در این کنگره حضور داشتند. 
مراسم شال گذاری خادمان توسط خانواده های شهدا 
و ایثارگران و مســئوالن، عقد تفاهم نامه اخوت بین 
هیأت منتظران لنجان با نمایندگان ۲۰ کشور، برپایی 
چند موکب و... از جمله برنامه های اجرا شده در این 

کنگره بود . 

کنگره بین المللی پیرغالمان امام حسین)ع( در لنجان با مشارکت ذوب آهن اصفهان برگزار شد

تأسیس ذوب آهن 
اصفهان به مثابه تولد 
عزیزی بود که پس 
از صدها سال چشم 
به راهی، ایرانیان را 

به دروازه های دنیای 
صنعت رهنمون 

ساخت
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V a r i o u s
گوناگون

به مناسبت دومین سالگرد شهادت سردار شهید حاج 
قاسم سلیمانی و به همت حوزه مقاومت بسیج شهید 
تندگویان، مســابقات قویتران مردان صنعت با حضور 
مهدی بهرامی معاون پشتیبانی و خدمات اجتماعی، 
ســرهنگ مختاری فرمانده حوزه مقاومت بســیج و 
جمعی از مدیران ذوب آهن اصفهان  یازدهم دی ماه در 

زمین جنب آتش نشانی شرکت برگزار شد.
در این دوره از مسابقات که داوری آن را داوران رسمی 
فدراسیون جمهوری اســالمی ایران بر عهده داشتند، 
در دور مقدماتی ۱۳ ورزشــکار به رقابت پرداختند که 

۶ نفر از آنها به فینال مســابقات 
راه یافتنــد و در نهایت با برگزاری 
آیتم هــای دور فینال محمدعلی 
دانشــمند، داود بهداد و مصطفی 
جمشــیدیان به ترتیــب به مقام 
های اول تا ســوم دســت یافتند. 
اختتامیــه ایــن مســابقات بــا 
هنرنمایی تیم باستانی کار ذوب 
آهن اصفهان و اهــدای مدال به 

نفرات برتر برگزار شد.

به همت تالشگران مهندسی نورد و دیگر مدیریت های 
مرتبط ، پروژه مکانیزه کردن سیستم بسته بندی در نورد 

۳۰۰ و ۳5۰  با موفقیت در حال انجام است .
محمد امین یوســف زاده مدیر مهندســی نورد ذوب 
آهن اصفهان در این خصوص گفت:  ایده و طراح اصلی 
این موضوع  سرپرســت نورد ۳۰۰  و زیر مجموعه فنی 
داخل کارگاه با همکاری دفتر فنی نورد  در تهیه نقشه 
ها و مدارک، و بعضا پرسنل فنی که در سایر کارگاههای 
نــورد، از جمله نــورد 5۰۰، که از توانایــی فنی خوبی 
برخوردار هستند ، می باشند.   وی ضمن تقدیر و تشکر 
از تالش و همت جمعی کــه در کارگاه نورد ۳۰۰  ایجاد 
شده است و تشکر از سایر مدیریت های مرتبط که هم 
اینك همکاری بسیار تنگاتنگی با مهندسی نورد در این 
کار با ارزش دارند،گفت: با تکمیل این پروژه کامال بومی 
سازی شده، از خروج مقدار زیادی ارز برای خرید تسمه 
بسته بندی و ملزومات آن  که حقیقتا خیلی هم گران 
قیمت می باشند،جلوگیری شــده  و صرفه جویی قابل 

توجهی در سال حاصل خواهد شد.

محمد صدری سرپرســت نــورد ۳۰۰ در این خصوص 
گفت :در نورد هــای ۳۰۰  و۳5۰ ذوب آهن اصفهان که 
محصول میلگرد تولید می شود، بسته بندی همچنان به 
صورت سنتی انجام گرفته که در این فرایند از سیستم 
تسمه پیچی و دستگاه سیکلوپ و زیگنود که کال وارداتی 
می باشد استفاده می گردد و هزینه های خرید خارجی و 
خروج ارز را در پی دارد. در این روش، بسته بندی بصورت 
دستی و حمل هر بسته، جداگانه توسط جرثقیل انجام 
گرفته که  فرایندی ســخت و طاقت فرسا و زمانبر بوده 
و گلوگاه تولید هم میباشــد . لذا الزم است فرایند بسته 
بندی و جمع آوری محصول بصورت مکانیزه و شــکیل 

انجام گردد.
 سرپرست نورد ۳۰۰ خاطر نشان کرد: مزایای سیستم 
مکانیزه شامل حذف تسمه و دستگاههای تسمه پیچی، 
استفاده از میلگردهای تولید داخل شــرکت و خارج از 
نرم، کاهش زمان بسته بندی، کاهش توقفات، افزایش 
تولید، افزایش کیفیت و شکیل شدن بسته ها و همچنین 

کاهش سختی کار و تعداد نیروی انسانی میباشد.
وی با اشــاره به این نکته افزود: با توجه به شرایط فرایند 
فعلی بر آن شدیم سیستم بسته بندی محصول را تغییر 
داده و بصورت مکانیزه جایگزین نماییم که در این فرایند 
مکانیزه به تجهیزاتی از قبیل سیستم رولیکهای جمع 
آوری شاخه های محصول، دســتگاه گره زن خاموت، 
سیستم رولیکهای حمل بسته، سیســتم قاب زنجیر 
هیدورلیکی جهت انتقال به بستر انبارش بسته ها و نیز 
سیستم توزین بســته  و تجهیزات اتوماسیون نیاز می 

باشد. 
 سرپرســت نورد ۳۰۰ گفت : با توجه بــه توانایی های 
کارشناســان مهندســی نورد طراحی مهندسی کل 

فرایند، در نورد ۳۰۰ و با کمك و ترســیم در  دفتر فنی 
انجام گرفت.  وی افزود : این طراحی بگونه ای انجام گرفت 
که از امکانات و تجهیزات موجود حداکثر استفاده شود 
و کمترین هزینه و کاهش قطعات ســاختی و خرید و 
همچنین کمترین تخریب فنداســیون را در بر داشته 

باشد .
محمد صدری اظهار داشــت : در ابتدا طراحی دستگاه 
گره زن نیمه اتوماتیك طی شــش ماه زمــان و پس از 
تهیه حدود ۱۰۰ شــیت نقشــه انجام گرفت و با بهره 
گیری از امکانات و تجیهزات موجود در کارگاه شــامل 
ســیلندرهای هیدرولیك، موتور و گیربکس و اسکلت 
فلزی در حال ساخت می باشد. فقط در صورت خرید این 
دستگاه، هزینه ای بیش از صد میلیارد ریال برای شرکت 
در پــی دارد. وی افزود: فرایند اجرایی ایــن پروژه بدون 
 نیاز به توقف کارگاه از ابتدای دی ماه ۱۴۰۰  با همکاری

مدیریت های نت مکانیك، اتوماسیون ، نت ساختمان ، 
امور فنی،  سفارشات و خرید شــروع  و درحال انجام می 

باشد .

برگزاری مسابقات قویترین مردان صنعت در ذوب آهن اصفهان

پروژه مکانیزه کردن سیستم بسته بندی در نورد 300 و 350

خبرآسمانی

جدایی مارکویچ از جمع گاندوها

مهاجــم  مارکوویــچ  ایــوان 
صربستانی ذوب آهن با این تیم 

خداحافظی کرد. 
بازیکــن  مارکوویــچ  ایــوان 
صربســتانی تبار تیــم فوتبال 
ذوب آهن اصفهان که در فصل 
گذشته با قراردادی دوساله به 
اردوی گاندوها پیوســته بود، 
در توافق با باشگاه ذوب آهن از 

جمع شاگردان تارتار جدا شد.
این بازیکن از  ابتدای فصل نتوانست نظر سرمربی تیم را جلب کند و پس 

از تفاهم با باشگاه از جمع آن ها جدا شد و به کشورش باز گشت.

تسلیت

خانواده های داغدار مرحومان سعادت اقبالی 
و مهدی یزدان پناه

با نهایت تاسف و تالم فراوان مصیبت وارده را خدمت شما خانواده 
های محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن 

مرحومان علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان سالمتی و 
طول عمر خواستاریم.

روابط عمومی شركت 

تسلیت

جناب آقایان؛ مجتبی تقیان، جواد كرمی، محمد 
خانجانی، مجتبی خانجانی، علیرضا سلیمیان، علی شمس، 

امین اقبالی، داریوش نورایی

با تاسف، مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده محترمتان 
صمیمانه تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای 
آن مرحومین رحمت و مغفرت واسعه و برای شما و خانواده 

محترمتان صبوری و شکیبایی مسئلت می نماییم. خداوند قرین 
رحمتشان فرماید.  

  
روابط عمومی شركت 

تشکر و سپاس

از کلیه همکاران و دوستان گرامی که در مصیبت وارده به 
اینجانبان ضمن ابراز همدردی، تسلی خاطر بازماندگان را فراهم 

نمودند، صمیمانه قدردانی نموده، امید است در شادیهایتان 
جبران نماییم.

احمدرضا سلطانی، رمضانعلی محمودی، مجید طغیانی، 
نبی محمدرشیدی، مهدی مسرور، سیدیوسف نورزاده، 
مهدی نورایی، غالمحسین مومنی، سیف اله شهبازی، 

مجید كاظمی، حسین عالیی، اسماعیل فروزنده، خانواده 
مرحوم محمدآقایی فروشانی

بر بال لک لک ها

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

گرامی شان به شرح ذیل است:

تولدت مبارک

در جریان هفته ســیزدهم لیگ برتر، تیم فوتبال ذوب 
آهن اصفهان با نتیجه ۲ بر صفر فجر سپاســی شیراز را 

شکست داد و به رده نهم جدول رسید.

 در جریــان رقابت های 
لیگ  هفته ســیزدهم 
برتــر فوتبال کشــور،  
تیم فوتبــال ذوب آهن 
ورزشــگاه  در  اصفهان 
در  خــود  خانگــی 
اصفهــان  فوالدشــهر 
به مصاف فجر شــهید 

سپاسی شیراز رفت.
در این دیدار که با سوت 
عباس راکی آغاز شــد 
ذوب آهن توانست با دو گل میالد جهانی در دقایق ۳۸ 

و ۶5 دروازه فجر را باز کند و به پیروزی برسد.

گل اول ذوب آهــن با حرکت خدا بنده لــو و پاس او به 
میالد جهانی شکل گرفت که این بازیکن توانست دروازه 
فجر را بدون مزاحمت باز کند. یك بار دیگر در نیمه دوم 
با ضربه از راه دور میالد جهانی تــوپ به تور دروازه تیم 

فجر چسبید تا گل دوم به نام او و ذوب آهن ثبت شود.
در این مسابقه که رحیم حاجی پور و محمدصالح عرب 
آبادی دو کمك داور آن بودند حبیب فرعباسی از ذوب 

آهن از داور کارت زرد دریافت کرد.
تیم ذوب آهن با این برد طلســم عدم پیروزی در فوالد 
شهر را پس از سه دیدار شکست و شاگردان مهدی تارتار 
توانستند با این پیروزی ۱۷ امتیازی شوند و به رده ۱۱ 
جدول صعود کنند. فجر سپاسی نیز با ۱۱ امتیاز در رده 

چهاردهم باقی ماند.

همزمان با دومین سالگرد شهادت ســردار شهید حاج 
قاسم سلیمانی، تالشگران ذوب آهن اصفهان دوشنبه ۱۳ 
دی ماه طی آیینی در مسجد الزهرا )س( ، یادمان شهدای 
گمنام و همچنین ترمینال آزادگان این شــرکت ضمن 
تشییع پیکر پاک تعدادی از شهیدان با آرمان های شهدا 
تجدید میثاق کردند.  ســردار محمد هاشم پور، فرمانده 
لشکر ۱۴ امام حسین )ع(، در این آیین با بیان این که این 
شهدای گرانقدر پس از شهادتشــان در میان ما زندگی 
می کنند و نزد پروردگار متعــال روزی می گیرند اظهار 
داشت: امنیت امروز کشور ثمره خون شهدا و پایمردی و 
ایستادگی جوانان غیور ایران اسالمی است. وی با اشاره به 
این که اصفهان همواره در مسیر انقالب، شهدای متعددی 
تقدیم کرده است، گفت: درسی که از این شهدای مظلوم 
می گیریم استوار و با صالبت بودن است تا به خوبی در مسیر 
انقالب حرکت کنیم. سردار هاشم  پور به دومین سالگرد 
شهادت سردار دل ها شهید سپهبد  حاج قاسم سلیمانی  
اشاره کرد و گفت: خودباوری، والیتمداری و مردمداری از 

ویژگی های بارز شهید سردار  سلیمانی بود . سردار دل ها 
در احترام و تکریم خانواده شهدا یك الگوی تمام عیار بود 
و عشق به شهدا در لحظه لحظه زندگی این سردار بزرگ 
جریان داشت .  وی افزود: مقام معظم رهبری تاکید کردند 
که جبهه مقاومت سوریه نباید در برابر دشمنان شکست 
بخورد و لذا سردار سلیمانی با تبعیت محض از والیت، تمام 
وجود خود را برای حفظ جبهه مقاومت گذاشت و آمریکا ، 

متعهدانش و گروه های تکفیری با حمایت عربستان همگی 
در مواجهه با این مقاومت جانانه شکست خوردند .  حضور 
پیکر پاک تعدادی از شــهیدان واالمقام با عنوان کاروان 
شهدای گرانقدر میهن ، روایت گری مهدی گنجی از دفاع 
مقدس ، مداحی ، ادای احترام به شهیدان گمنام در محل 
یادمان ، و اجرای گروه رزم نوازان و دمام زن صنایع دفاع از 

جمله دیگر برنامه های این مراسم بود. 

صبر بسیار بباید پدر پیر فلك را
تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید

این روزها شاهد درگذشــت مردی بودیم از جنس 
فوالد اما بســیار بی آالیــش و بی ریــا، متواضع و 

متخصصی بی نام و نشان.
 آثار و خدمات ارزشــمند این بزرگ مرد در گوشه 
و کنار شــرکت ماندگار شده اســت. مردی که با 
دانش و تخصصی کم نظیر، مظلوم زیست و مظلوم 
و بی صدا از کنار ما رفت و ناگهان همچون کبوتری 
عاشــق به پرواز درآمد و در جــوار ابدی حق، آرام 

گرفت.
رفتن این عزیز و ســایر همکاران عزیزمان در کنار 
اندوه بســیاری که بر دل می گذارد این پیام را دارد 
که در این دنیای فانــی قدر یکدیگــر را بدانیم، با 

توشه ای ارزشمند و سرشــار از خدمت صادقانه که 
رضایت حق را بدنبال داشته باشد.

مرحوم مهندس اقبالی در ســال ۱۳۴5 متولد و در 
ســال ۱۳۷۳ در ذوب آهن اصفهان استخدام شد. 
در طول خدمتش به عنوان کارشــناس ارشد امور 
پیمانها، سرپرست دفتر فنی و برنامه ریزی و معاون 
مدیر تعمیرات و نگهداری راه و ساختمان ها صادقانه 
و بی ریا خدمت نمود. عضویت در نظام مهندســی 
ســاختمان اصفهان و تالش در این عرصه از جمله 

فعالیت های این بزرگ مرد فوالدی بود.
یاد همه همکاران درگذشــته ذوب آهنی گرامی و 

روحشان در آرامش ابدی باد

ذوب آهن با 2 گل فجرسپاسی را شکست داد

همزمان با دومین سالگرد شهادت سردار شهید  حاج قاسم سلیمانی

برگزاری آیین تجدید میثاق با شهدا در ذوب آهن اصفهان

یادی از همکار عزیزمان مهندس سعادت اقبالی

پیوندآسمانی
پیوند مهرورزان

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

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

تاریخ ازدواجمحل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1400/09/21نوردعلیرضا حیدری

اكبر فكاری افجدی 
1381/10/17 جانباز-منزل

حبیب اله  فانی هفشجانی  
1366/10/12 ذوب  اهن

احمد رحیم پور
 1359/10/16 هویزه

سالــروز عـروج 
ملکــــــوتی
شهدای گـرانقدر 
ذو ب آهن اصفهان
گرامـــــی   باد

احمد باقری ریزی  
1381/10/17 جانباز-منزل

باشــگاه فرهنگــی ورزشــی ذوب آهــن اصفهان 
 در نظــر دارد از متولدیــن 11 /10 / 1384 الــی

10/11 /1392 كه حداقل دوره تكمیلی و یا آموزش 
اولیه بسكتبال را دیده باشند، جهت تقویت تیم 
های پایه این باشگاه با تست های فنی، بازیكنان 
مستعد را شناسایی و انتخاب نماید. عالقه مندان 
جهت اطالعات بیشــتر از ســاعت 9 الی 13 و 16 الی 
20 با شماره  09130252854 آقای مهرداد صدری 
مدیرفنی و ســرمربی تیم های پایه باشگاه ذوب 

آهن اصفهان تماس حاصل فرمایند.

فراخوان

تکمیل ظرفیت تعداد 8 واحد از پروژه  
مسکونی دماوند 6

)فاز2 دماوند1(
اعضاء و سهامداران شــركت تعاونی مسكن ذوب آهن 
اصفهان؛ با عنایت به نهایی شدن پروژه دماوند 6 )فاز 
2 دماوند1( پذیره نویســی تعداد 8 واحد جهت تكمیل 
ظرفیت فراهــم می باشــد . الزم بــه ذكر اســت بهای 
زمین و تراكم به قیمت قطعی و از قرار هر مترمربع 15 

میلیون و 500 هزار تومان است .
متقاضیان می توانند برای اطالع از شرایط كامل پذیره 
نویســی به پورتال ذوب آهــن، لینک اطالعیــه، یا به 
دفتر مركزی شركت تعاونی واقع در اصفهان ، شهرک 
امیر حمزه، خیابان دوم، فرعی دوم ، پالک 25  مراجعه 

نمایند .
شماره های تماس:

09916505192  - 03137772538 - 03137756401
ساعات كاری :

شنبه تا چهارشنبه 07:00 تا 14:30
پنج شنبه ها : 07:00 تا 13:30 

شركت تعاونی مسكن كاركنان ذوب آهن اصفهان

پذیره 
نویسی 

تاریخ تولدنام فرزند محل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1400/09/28فاطمهكک سازیعبداله  رئیسیان

1400/09/30بهراداتوماسیونمصطفی موالئی

1400/09/22باراننوردمصطفی قاسمی

1400/09/30درسانورداحمدرضا شجاع

1400/09/30مهرسانورداحمدرضا شجاع

1400/09/25آدریناراه آهنحسن علی بابائی

1400/09/27مهرسامراهبری ماشین آالتحسن عسگری هویه

موفقیت

امین توکلی فرزند جهانگیر 
شاغل در مدیریت تولید و 

توزیع برق
مقام سوم مسابقات قرآن، معارف 

اسالمی در رشته انشا نماز

امیرمحمد یاراحمدی فرزند 
محسن شاغل در آگلومراسیون 
قبولی در آزمون ورودی مدارس 
استعدادهای درخشان )شهید 

اژه ای( دوره دبیرستان

فاطیما آزادی فرزند ابراهیم شاغل 
در مدیریت حراست 

مقام سوم مسابقات کاراته بانوان 
سبك شوتوکان استان اصفهان 

رشته کاتا رده سنی نونهاالن

محمدمهدی ایزدی فرزند منصور 
شاغل در مدیریت خدمات و 

امور رفاهی
کسب رتبه برتر در آزمون پایان 

دوره تحصیلی

آتنا اسماعیلی فرزند احمد 
شاغل در مدیریت فوالدسازی

مقام دوم مسابقات آفالین 
مارشال انجمن موتای بانوان 

شهرستان نجف آباد

محمد خدادادی چمگردانی فرزند 
علی اکبر شاغل در مدیریت خدمات 

شهری و امور پسماند 
کسب مدرک بین المللی مربیگری 

بدنسازی و فیتنس 

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

بزرگ ذوب آهن موفقیت بیشتر را آرزو مند است.


