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شرکت های فوالدی به 
روش کوره بلند، نیازمند 

یارانه سوخت هستند

تحقق شعار سال 1400 از 
سوی پدر 50 ساله صنعت 

فوالد ایران

اولویت اصلی در کارهای 
رسانه ای ارائه تصویری 
صادقانه و واقعی است

ذوب آهن اصفهان با 56 
سال تجربه، کارخانه ای 
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آسیاب نهایی واحد 2 کارگاه زغال مدیریت کک و تولیدات شیمیایی شرکت به دست توانمند نیروهای ذوب 
آهنی راه اندازی  شد  و مورد بهره برداری قرار گرفت.

یوسف اسکندری معاون تجهیزات مکانیکی مدیریت کک و تولیدات شیمیایی با  اعالم این خبر گفت: آسیاب 
نهایی واحد دو زغال پس از نصب به دلیل مشــکالت فنی زیاد در مدار تولید قرار نگرفت و پیمانکار چینی 
نتوانست آن را راه اندازی نموده و تحویل دهد.  با بروز مشکالت در باتری سه و باال رفتن آمار سلول های گیر و 

همچنین باال بودن آمپراژ اشتانگ در هنگام تخلیه کک ضرورت راه اندازی آسیاب ها  نمایان شد. 

تعمیرات و راه اندازی آسیاب نهایی واحد 2 کارگاه زغال 

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار تصویری با جمعی از 
قشرهای مختلف مردم قم، گفتند: باید با درک وظیفه کنونی، 
با امید و وحدت و قدرت به سمت چشم انداز روشن آینده 
حرکت کنیم که در این مسیر مسئوالن نیز باید با تقویت و 
تکمیل ابعاد مردمی، تالش های مشهود خود را برای حل 

مشکالت گسترش دهند.
ایشان با ابراز خرسندی از گسترش فکر و عمل جوانان مؤمن 
و حزب اللهی در سراسر کشور، گفتند: برخی اظهار نظرها و 
گزارش ها گویای حقیقت ملت نیست و باطن و احساسات 
واقعی مردم را باید در مسائلی همچون تشییع شهید سلیمانی 
درک کرد.. ایشان غیرت دینی را عامل نجات کشور در بزنگاه 
های مختلف و تبدیل کردن تهدیدها به فرصت خواندند و 
افزودند: غیرت دینی را حفظ کنید زیرا این غیرت دینی مردم 
بود که کشور را در دفاع مقدس -یعنی آن جنگ بین المللی 
که آمریکا، شوروی، ناتو و ارتجاِع آن روز برای به زانو در آوردن 

انقالب به راه انداخته بودند- پیروز کرد.
حضرت آیت  ا... خامنه ای »حساسیت زدایی از اصول و مبانی 
انقالب به وسیله تبلیغات وسیع در فضای مجازی و رسانه های 
بیگانه و برجسته سازی سخنان افراد کم مایه و پر ادعا« را از 
دیگر برنامه های دشمنان دانستند و گفتند: اصول انقالب از 
جمله شکل گیری حکومت و جامعه بر اساس هندسه دینی، 

استقالل و مبارزه با فساد و بی عدالتی نباید تضعیف شوند.
برابر دشمن مستکبر  افزودند: »تسلیم نشدن در  ایشان 
و زورگو« نیز جزء اصول انقالب است و اینکه در مقطعی با 
دشمن مذاکره، صحبت و تعامل شود به معنای تسلیم شدن 
در مقابل آن نیست، همچنانکه تا کنون تسلیم نشده و از این 

پس نیز نخواهیم شد.
رهبر انقالب، حساسیت زدایی از اصول انقالب را بخشی 
از جنگ نرم وسیع و متنوع علیه ملت دانستند و با دعوت از 
اهل فکر و قلم و صاحبان فعالیت های اجتماعی و مجازی 
برای مقابله با این نقشه، افزودند: این تصور که اصول انقالب 
برای مردم و آینده سودمند نیست خالف واقع و بی انصافی 
محض است. حضرت آیت ا... خامنه ای با تأکید بر لزوم تقویت 
امید به آینده، گفتند: جوان امیدوار، بهتر کار و تالش و تحقیق 
می کند البته تقویت امید فقط با حرف زدن نیست و مسئوالن 
باید با کار و تالش خود که امروز بحمدا... به آن مشغول 

هستند، دل جوانان را از امید لبریز کنند.
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رونمایی از پایگاه اطالع رسانی ذوب 24 
همزمان با مراســم گرامیداشت سالروز تأســیس ذوب آهن 
اصفهان که با حضور جمعی از مسئولین و پیشگامان ذوب آهن 
اصفهان  23 دی ماه در تاالر آهن این شرکت برگزار شد، از پایگاه 
اطالع رســانی ذوب 24 به عنوان مرجع اصلی اخبار و گزارش 

رویدادهای این مجتمع عظیم صنعتی  رونمایی گردید . 
پایگاه اطالع رسانی ذوب 24 با توجه به ضرورت شکل گیری 
پایگاهی رســانه ای به عنوان رسانه رســمی اخبار ذوب آهن 
اصفهان و همچنین منبعــی برای خبرنگاران و رســانه های 
مختلف ایجاد شــده که تمامــی تولیدات رســانه ای روابط 
عمومی در حیطــه های اطالع رســانی، تبلیغات، توســعه 
برند، پاسخ به مطالب رســانه ای و ... در آن منتشر می شود و 
به آسانی در دسترس فعاالن رســانه ها و مردم قرار می گیرد 
.  این پایگاه اطالع رسانی یك ســایت مستقل چند رسانه اي 
است که به عنوان منبع مستقل در تنویر افکار عمومی نسبت 
به دستاوردهای شــرکت عمل می نماید و در پوشش خبری 
رویدادهای صنعت فوالد و مشکالت این صنعت به ویژه ذوب 
آهن و جهت دهی الزم با جریان سازی مستقل رسانه ای عمل 

می کند .
تامین محتوای این پایگاه اطاع رسانی توسط یك تیم متشکل 

از خبرنگاران حرفه ای در حوزه صنعــت و معدن و همچنین 
کارشناسان تولید محتوا در فضای وب انجام می شود . این پایگاه 
مشتمل بر بخش های اصلی از جمله صنعت، معدن، بورس و 
سهام، فرهنگی و اجتماعی، ورزش، فیلم، عکس، تیزر و موشن 

گرافی است که در 24 ساعت کل ایام هفته به روز می شود .
شایان ذکر است همزمان با رونمایی از این رسانه جدید ذوب آهن 
اصفهان از تمبر سالروزتأسیس شرکت و انتشارات جدید روابط 
عمومی از جمله جلد چهارم کتاب زبان ذوب و مجموعه کتاب های 

تاریخ شفاهی این مجتمع عظیم صنعتی نیز رونمایی شد . 
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در آیین نکوداشت سالروز تأسیس ذوب آهن اصفهان عنوان شد:

40 میلیون تن ظرفیت تولید فوالد کشور 
حاصل 56 سال تجربه ذوب آهن اصفهان

)) آگهی فراخوان  (( 
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

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

2 -جهت  دریافت اسناد و 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

انتظار افزایش تولید 
کمی و کیفی را در 
ذوب آهن اصفهان 
از مسئولین وقت 
داریم، البته در 

جریان کمبود مواد 
اولیه هستیم اما 

نیاز است برای این 
موضوع راهکار 

بلندمدت اندیشیده 
شود تا کارخانه 
بتواند با ظرفیت 

کامل تولید داشته 
باشد

منصوریــزدی زاده ضمن تبریك 
پنجاه و ششمین سالروز تاسیس 
ذوب آهن اصفهان و گرامیداشت 
شهدای این مجتمع بزرگ صنعتی 
و بنیانگذاران آن گفت: ذوب آهن 
اصفهان قابلیت ها و توانمندی های 
بسیار باالیی دارد و انشاا... با تامین 
نهاده های تولید به جایگاه واقعی 

دست می یابد.
وی افــزود : بحمدا... کــوره بلند 
شــماره یك ذوب آهن اصفهان به 
دست توانمند تالشگران کارخانه 
و با زحمت شــبانه روزی در مدار 

تولید قرار گرفت و ثمرات آن را شاهد بودیم. 
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: نوســات انرژی 
از جمله آب، بــرق، گاز، مواد اولیــه و... در روند تولید کوره 
اختالالتی را ایجاد می کرد اما 13 درصد رشد تولید چدن 

در سال جاری رقم خورد. 
این مقام مسئول در خصوص پروژه های در حال اجرای این 
شرکت خاطر نشان کرد: در حوزه آب، اجرای پروژه ساخت 
تصفیه خانه پساب به صورت BOT توسط شرکت مپنا در 
حال اجرا است، پروژه اکســیژن پلنت با ظرفیت 25 هزار 
نرمال متر مکعب با بهبود شرایط در نیمه نخست سال آینده 
به بهره برداری می رسد،کوره پاتیلی LF در جهت باالنس 
نســبی تولید فوالد و چدن در حال اجراست که امیدواریم 
در مسیر تسریع قرار بگیرد بنابراین چشم انداز خوبی برای 

ذوب آهن اصفهان متصور هستیم. 
یزدی زاده اظهار داشــت: تامین مواد اولیه چالشــی است 
که گریبانگر صنایع فوالدی کشور شده است و امیدواریم 
مسئولین وزارت صمت در این زمینه تصمیم جدی بگیرند 
تا نرخ تولید فوالد کشور دچار آسیب نشود و در ذوب آهن 
اصفهان تولید محصوالت دارای ارزش افزوده باال مانند ریل 

با کمترین محدودیت به ثمر بنشیند. 
آیت ا... رهبر مســئول دفتر هماهنگی تبلیغات اســالمی 
هم در این مراســم با اشــاره به اهمیت ذوب آهن اصفهان 
در توسعه صنعت کشور و اشتغال زایی گفت: این مجتمع 
عظیم صنعتی مادر صنعت فوالد کشور است و معادن کشور 
را راه اندازی کرد و نباید این چنین مورد بی مهری قرار می 

گرفت و معادن را جدا می کردند. 
وی افزود: الزم اســت مســئولین به مشــکالت این مادر 
مهربان صنعت کشور توجه بیشتر داشته باشند و برای حل 

مشکالت آن به ویژه مواد اولیه تصمیمات موثر بگیرند . 
بهرام سبحانی مدیرعامل اسبق ذوب آهن اصفهان و رییس 
انجمن تولید کنندگان فوالد ایران نیز ضمن تبریك سالروز 
تاســیس ذوب آهن و همچنین بهره بــرداری از مجتمع 
فوالد مبارکه گفــت: هم اکنون تولید فــوالد ایران حدود 
30 میلیون تن است در حالی که ظرفیت نصب شده آماده 
به کار آن باالی 40 میلیون تن است که البته برخی از آنها 
جدیداً راه اندازی شــده و تعدادی هم درگیر لجستیك و 
تامین مواد اولیه هستند. متاسفانه در تابستان سال جاری 

قطعی برق هم بــه عنوان یك چالش دیگــر، تولید فوالد 
کشــور را تحت تاثیر قرار داد و در زمستان هم قطعی گاز 

را شاهد هستیم.
وی افزود: ذوب آهن اصفهان به نوعی در ایجاد این ظرفیت 
تولید نقش آفرین بوده است و توسعه صنعت فوالد کشور از 
مسیر ذوب آهن اصفهان محقق شده است که اشتغالزایی 

تنها یك مورد از دستاوردهای آن به شمار می رود.  
این پیشگام صنعت فوالد کشور ادامه داد: به عنوان نمونه 
در هلدینگ میدکو سه شرکت فوالد سیرجان، فوالد زرند 
و فوالد بوتیای ایرانیان توسط مدیران ذوب آهنی اداره می 
شوند که این افتخار بزرگی به شمار می رود و افتخارآفرین 
دیگر هم دکتر طیب نیا بودند که هم اکنون سکاندار مجتمع 

فوالد مبارکه هستند. 
رییس انجمن تولید کنندگان فوالد ایران بیان کرد: تولید 
فوالد در خارج از فنس کارخانه برای ذوب آهن اصفهان باید 
مورد توجه قرار گیرد تا بتواند از انرژی های مختلف مانند 
آب، مواد اولیه و ... بهره مند شــود و سبد تولید محصوالت 

دارای ارزش افزوده باال را گسترش دهد. 
حســین آذربایجانی قائم مقام اسبق مدیرعامل ذوب آهن 
اصفهان در این آییــن گفت: این شــرکت موفقیت های 
بسیاری در زمینه های گوناگون کسب کرده و از جمله آنها 
تولید ریل ملی است که از 25 سال پیش در کارخانه مورد 
توجه قرار داشت و در دوره مدیریت عاملی مهندس یزدی 
زاده به دست توانمند تالشگران این شرکت به ثمر نشست و 

کشور از واردات این محصول استراتژیك بی نیاز شد.  
وی افزود: انتظار افزایش تولید کمی و کیفی را در ذوب آهن 
اصفهان از مسئولین وقت داریم، البته در جریان کمبود مواد 
اولیه هستیم اما نیاز است برای این موضوع راهکار بلندمدت 
اندیشیده شود تا کارخانه بتواند با ظرفیت کامل تولید داشته 

باشد. 
آذربایجانی به تشکیل انجمن پیشگامان ذوب آهن اشاره 
کرد و افزود: این انجمن به پیشــنهاد مهندس صادقی به 
منظور بهره گیری از دانش و تجربه پیشــگامان ذوب آهن 
پس از اخذ مجوزهای مورد نیاز تاسیس شد تا از این مسیر 
پیشگامان و مسئولین شرکت بتوانند در کنار یکدیگر برای 

تولید و توسعه ذوب آهن بزرگ برنامه ریزی نمایند. 
این پیشــگام ذوب آهنی گفت: انجمن حاضر برنامه های 
بسیاری را تدوین کرده است که متاسفانه با شیوع ویروس 

کرونا همزمان شد و انشاا... با بهتر شدن شرایط این برنامه ها 
به مرحله اجرا می رسد. 

ماشاا... سهراب نژاد مدیر عامل شرکت فوالد زرند ایرانیان 
و پیشگام ذوب آهنی نیز در این مراسم، وجود این شرکت 
را حاصل تالش و جهاد پیشکسوتان دانست و گفت: ذوب 
آهن اصفهان 56 سال به صنعت کشور خدمت کرده است 
و هزاران انســان از جای جای این مملکت آمدند و در این 
صنعت مقدس از جان مایه گذاشــتند تا امروز هر کس در 
صنعت سخنی برای گفتن دارد یا ذوب آهنی است یا شاگرد 

یك ذوب آهنی محسوب می شود.  
وی افزود: امروز فوالد زرند ایرانیــان برادر کوچك تر ذوب 
آهن اســت و این صنایع همچنان با چالش سنگ آهن و 
زغال سنگ مواجه هستند. مسئولین باید کمك کنند تا این 
صنایع برای تامین مواد اولیه مشکل نداشته باشند. گفته 
می شود که 2 میلیارد تن زغال سنگ در معادن کشور وجود 
دارد که  برای بهره گیری از آن باید اقداماتی انجام شــود تا 

صنایع کشور محتاج واردات زغال نباشند. 
مدیر عامل شــرکت فوالد زرند ایرانیان افزود: در خصوص 
سنگ آهن شرایط بدتری حاکم اســت و با وجود این که 
ســنگ با عیار 60 را تنها ذوب آهن اصفهــان و فوالد زرند 
ایرانیان باید استفاده کنند اما تجار هم در خرید آن رقابت 
کنند که موجب افزایش قیمت شده و این تولید کنندگان 

آسیب می بینند . 
سهراب نژاد گفت: وقتی سایر نهاده های تولید مانند گندله 
و کنسانتره برای تولید کنندگان سهمیه بندی شده است، 
چرا این کار برای سنگ آهن که زیر بنای همه آنهاست انجام 
نمی شود.  وی افزود: ذوب آهن سرچشمه زالل همه تالش 
های بزرگان صنعت فوالد کشور است که عمرشان را در این 
کار صرف کردند که حق نیست با مشکل سنگ آهن مواجه 

باشد . 
پخش فیلم مروری بر تاریخ تحــوالت ذوب آهن اصفهان، 
پخش موسیقی آتشــکاران، ارائه گزارشی از فعالیت های 
انجمن پیشــگامان ذوب آهن اصفهــان، رونمایی از تمبر 
سالروزتاسیس شرکت، رونمایی از انتشارات جدید روابط 
عمومی از جمله جلد چهارم کتــاب زبان ذوب و مجموعه 
کتاب های تاریخ شــفاهی و همچنین رونمایــی از پایگاه 
اطالع رسانی ذوب 24 از دیگر برنامه های جانبی این مراسم 

بود . 

در آیین نکوداشت سالروز تأسیس ذوب آهن اصفهان عنوان شد:
40 میلیون تن ظرفیت تولید فوالد کشور حاصل 56 سال تجربه ذوب آهن اصفهان

نوع ردیف
مهلت   ارائه موضوعشمارهفراخوان

پیشنهاد
زمان بازگشائی 

پاكات

15 /10 /141400 /10 /1400دو ردیف شاسی كارتكا140001224مناقصه1

ساخت دریچه هیدرولیكی 77779مناقصه2
15 /10 /141400 /10 /1400غبار

14 /10 /131400 /10 /1400خرید كاست140003951مناقصه3

79644 -140004256مناقصه4
خرید 8 ردیف بالك، شین و  

پایه نگهدارنده شین 
فوالد سازی

1400/ 10/ 181400/ 10/ 19

140001008مناقصه5

عملیات طراحی، ساخت، 
نصب،لوله كشی، تست و راه 
اندازی تعداد 6  عدد فیلتر 

شنی در پمپ خانه 17 به منظور 
تصفیه آب سیكل كثیف 
ایستگاه ریخته گری 5 به 

EPC  روش

1400/ 10/ 181400/ 10/ 19

آیین نکوداشت پنجاه و ششمین سالروز تاسیس ذوب آهن  اصفهان با شعار) 56 سال افتخار،50 ســال تولید( با حضور حمزه وکیلی عضو هیأت مدیره هلدینگ 
صدرتامین، منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان، محمدیاســر طیب نیا مدیرعامل مجتمع فوالد مبارکه، آیت ا... رهبر رییس دفتر هماهنگی تبلیغات 

اسالمی شرکت، و جمعی از پیشگامان و مسئولین ذوب آهن اصفهان 23 دی ماه در تاالر آهن برگزار شد. 
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شماره  1311 2E v e n t
رویداد

نشریه داخلی

50 سال پیش با 
ساخت کوره بلند در 
ذوب آهن، اصفهان 

به محلی از کار و 
کوشش و تالش و 
نمایی از یک شهر 
صنعتی در کشور 
مبدل شده است

Nخبر e w s

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: ذوب آهن یك 
نماد دیداری و روی پای ایستادن برای مردم اصفهان 
است و جای خوشــحالی و امیدواری دارد در نقطه ای 
که ذوب آهن قرار گرفته یك حلقه وصل و دوســتی 

استان ها و قومیت های مختلف را شاهدیم.
مجیــد نادراالصلــی در گفت وگو با خبرنــگار پایگاه 
تحلیلی خبــری ذوب 24 در ارتباط با گرامیداشــت 
پنجاه و ششمین ســالگرد تاسیس و  پنجاهمین سال 
بهره بــرداری از ذوب آهن اظهار کــرد: از قدیم االیام 
ذوب آهن یك نماد صنعتی بزرگ برای شهر اصفهان 
بوده است و 50 سال پیش با ساخت کوره بلند در ذوب 
آهن، اصفهان به محلــی از کار و کوشــش و تالش و 

نمایی از یك شهر صنعتی در کشور مبدل شده است.
وی با اشــاره به این که همواره تولیــدات ذوب آهن و 

به کارگیــری نیروهای کار در تاریــخ صنعت اصفهان 
می درخشیده اســت، ادامه داد:  ذوب آهن بیش از دو 
نسل از صنعتگران را  تربیت کرده است و در حوزه های 
مختلف به صنعت و توسعه در زمینه های گوناگون به 

باروری دست یافته است.
عضو شورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: ذوب آهن 
بســتری برای ایجاد شــغل و تامین معیشت مردم از 
مرکزیت اصفهان، شــهرها و اســتان های همجواری 
است و از سوی دیگر ارتباط با استان های شرقی مثل 
یزد و کرمان را توسعه داده است و مواد اولیه خط آهن 
و ریل به واسطه ذوب آهن در اصفهان توسعه پیدا کرده 

است .
وی اضافه کرد:  موضوع آب نکته مهمی است و به دلیل 
این که صنایع فوالدی نیاز به آب دارند و از سوی دیگر 
هم محیط زیست درگیر است، اقدامات خوبی را مثل 

بازگردانی چرخه آب در سیستم ذوب آهن شاهدیم.
نادراالصلــی با بیــان اینکه صنعــت ذوب آهن برای 
پایداری نیازمند به آب های خاکستری دارد و تاکنون 
با مدیریتی خوبی که داشته توانســته در بحران آب، 
افزایش تولید داشــته باشــد، اضافه کــرد: فیلترها و 
فیلترینــگ خوبی در راســتای رفــع آالیندگی های 

محیطی صورت داده است .
وی گفت: همچنین ذوب آهن در اشتغال زایی استان 
و شهرهای همجوار سهم بزرگی را ایفا کرده و آرامش 
و آسایش و سالمت بهداشــت را در کنار حوزه اشتغال 

فراهم ساخته است.

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با 
بیان این که بهینه سازی مصرف و صرفه جویی بهترین 
اقدام برای جبران کمبود گاز در زمستان است، گفت: 
قطع گاز صنایع بزرگ برای جبــران کمبود مصارف 
زمستان راهکار مناسبی نیست چرا که منجر به بر هم 

زدن تعادل بازار می شود.
به گزارش پایــگاه تحلیلی خبــری ذوب 24، احمد 
مرادی دربــاره راهکارهــای جبران کمبــود گاز در  
زمســتان  و اینکه آیا صرفا بایــد گاز صنایع بزرگ را 
قطع کرد، گفت: قطع گاز صنایــع بزرگ برای جبران 
کمبود گاز در زمستان راهکار مناسبی نیست چراکه 
منجر به بر هم زدن تعادل بازار می شــود، معتقدم از 

آنجا که تولیــد گاز فرآیندی زمان بر اســت بنابراین 
باید راهکارهای دیگــری را جهت جلوگیری از قطعی 
آن در زمســتان به کار گرفت و بهینه سازی مصرف و 
صرفه جویی بهترین اقدام برای جبران این کمبود در 

کوتاه مدت است.
نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و 
خمیر در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: اگرچه وزیر 
نفت در کمیسیون انرژی قول دادند طوری برنامه ریزی 
کند که در زمستان با مشکل کمبود گاز مواجه نشویم 
اما یکی دیگر از راهکارهای جبران کسری گاز، واردات 
از کشــورهای همســایه اســت چراکه این مهم مانع 
 از قطعی گاز خانگــی و صنعتی در زمســتان خواهد

شد.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
با اشــاره به اعالم آمادگی ایران برای صــادرات گاز به 
عراق، گفت: اگرچه ما باید مراودات سیاسی و اقتصادی 
خود را با کشورهای  همسایه حفظ کنیم تا این رابطه 
حســنه بر قوت خود باقی بماند اما عقل حکم می کند 
ابتدا نیازهای داخل پاسخ داده شود، در هرصورت باید 
وزارت نفت و شخص وزیر برنامه های خود را در رابطه 
با واردات، صادرات، میزان تولید و بهینه سازی مصرف 
سوخت به کمیسیون انرژی مجلس ارائه دهند تا بتوان 
تصمیمی منطقی بــرای جلوگیــری از قطعی گاز در 

زمستان گرفت.

سالم آتشکار

درخواست های شما  وپاسخ مسئولین :
نحوه استفاده از مطب ها و کلینیک های دندانپزشکی 

غیر طرف قرارداد به چه صورت می باشد؟ 
  مدیریت خدمات مالی و بیمه: کارکنان می توانند به دندانپزشك 
غیر طرف قرارداد مراجعــه و ضمن اخذ خدمات دندانپزشــکی، 
صورتحساب و مدارک را پس از تایید توسط یکی از دندانپزشکان 
معتمد به شرکت بیمه دانا ارائه نمایند. ضمنا ریز خدمات و هزینه 
دریافت شده توسط پزشك معالج صرفاً در دفترچه درمانی ثبت و 
با درج تاریخ و مهر دندانپزشــك به شرکت بیمه دانا ارائه می شود. 
فرانشیز سهم بیمه شده خدمات دندانپزشــکی به جز ارتودنسی 
و ایمپلنت برای کلیه بیمه شــدگان معادل 30 درصد تعرفه ذوب 
آهن می باشد. با عنایت به این که  اســتفاده از مراکز دندانپزشکی 
طرف قرارداد از نظــر مبلغ مقرون به صرفه می باشــد بنابراین به 
بیمه شدگان شرکت توصیه می شود حتی المقدور از مراکز طرف 

قرارداد با شرکت استفاده نمایند .
آیا در نجف آباد و زرین شهر کلینیک دندانپزشکی طرف 

قرارداد وجود دارد؟ 
 مدیریــت خدمات بیمــه و مالــی: کلینیك مهــرگان نجف آباد 
واقــع در خیابان امام خمینی شــرقی، کوچه شــهید منتظری و 
شهرزرین شــهر نیز کلینیك پارس، واقع در خیابان امام شمالی، 
 کوچه شــهید اکبر باباجانی جــزء کلینیك های طــرف قرارداد

می باشد.
*** تعدادی از همکاران نیز خواستارانجام موارد زیر شده اند .

  برنامه ریزی جهت تجهیز و بهبود سرویس های داخل کارخانه.
  ارزیابی رانندگان در طول سال و انتخاب راننده برتر. 

  شفاف ســازی قرارداد منعقده ذوب آهن با شــرکت ایثارگران 
حدید و تعاونی مصرف برای جلوگیری از تضییع حقوق رانندگان.

  تقدیر از بهداشــت و نظافت محل طب صنعتی در بیمارســتان 
شهید مطهری.

  سیستم نوبت دهی طب کار برای جلوگیری از اتالف وقت مانند 
قبل فعال شود.

  نتایج آزمایش ها مانند رجوع به آزمایش های ســطح شهر برای 
کارکنان ارسال شود تا بهتر وضعیت جســمانی و سالمتی خود را 

بدانند.
  اطالع رسانی در خصوص آخرین وضعیت پروژه دماوند 3 شرکت 

تعاونی مسکن.
  برگزاری مجامع عمومی شــرکت  های تعاونی مصرف و مسکن 

کارکنان ذوب آهن اصفهان.  
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:

جلســه هیــأت مدیــره انجمــن مدیــران 
پیشگام شــرکت 15 دی ماه با حضور منصور 
یــزدی زاده مدیرعامــل، جمعــی از دیگــر 
مســئولین و پیشــگامان ذوب آهن در سالن 
 جلســات معاونت فروش این شــرکت برگزار

 شد .
مهنــدس یــزدی زاده در این جلســه ضمن 
استقبال از ایجاد انجمن پیشگامان ذوب آهن 
بر ضرورت بهره گیری از تجربــه و دانش این 

پیشکسوتان صنعت فوالد تاکید کرد . 

آذربایجانی در این جلســه از نحوه تشــکیل 
انجمن و اقدامات انجام شده از جمله پذیرفتن 
عضویــت 200 نفــر از مدیران پیشکســوت 
ذوب آهــن در انجمــن و امکان اســتفاده از 
 تجــارب ارزشــمند آن هــا گزارشــی ارایه

 نمود.
در ادامــه اعضاء در خصوص نحــوه همکاری 
ذوب آهــن اصفهان و انجمن ســخنانی بیان 
نمودند و تصمیمــات الزم در این مورد گرفته 

شد.

برگزاری جلسه هیأت مدیره انجمن مدیران پیشگام ذوب آهن

عضویت 200 نفر از 
مدیران پیشکسوت 
ذوب آهن در انجمن 
و امکان استفاده از 
تجارب ارزشمند 

آن ها

استراتژی ذوب 
آهن اصفهان تولید 
محصوالت با ارزش 
افزوده باالتر است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تجمع بزرگ جامعه 
کارگری و کارفرمائی »مردان میدان تولید« تأکید کرد: 
بالندگی این انقالب به کار و تولید وابسته است، همان 
که رهبر عزیزمان آن را اقتصاد مقاومتی نامیدند، اهداف 
اقتصادی جمهوری اسالمی ایران در قانون اساسی، در 

کالم امام و رهبری متجلی است.
حجت ا... عبدالملکی با بیان این که تولید و نیروی انسانی 
از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی به شمار می آیند، افزود: 
تحول های بیمه ای، بانکی و مالیاتــی در آینده نزدیك 
به ثمر خواهد نشست. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
گفت: رکن اساسی تولید، نیروی انســانی است که به 

شکل کارفرما، کارمند و کارگر متجلی می شود.

عبدالملکی با بیان این که در گام دوم انقالب اســالمی 
به تشکیل تمدن نوین اسالمی امیدوار هستیم، اظهار 
داشت: این تمدن، نیازمند تحقق اقتصاد مقاومتی است 
که تولید از ارکان اصلی آن محسوب می شود و حضور ما 
امروز در اینجا حضوری معنــا دار برای تجدید پیمان با 

حاج قاسم سلیمانی و شهداست.
وی با اشــاره به این که مباحث کار و تولید برای دولت 
سیزدهم از اصول بسیار مهم و اساسی به شمار می روند، 
گفت: بخش عظیمی از اقتصاد کشور بر دوش کارگران و 
کارفرمایان است و در این رابطه، ستاد اقتصادی دولت به 
صورت مستمر با ریاست رئیس جمهور تشکیل می شود.

عبدالملکی با بیان این که کار و تولید امر مقدسی است، 

اظهار داشت: کار و کارگر در نظام جمهوری اسالمی، از 
ارزش باالیی برخوردار اســت، پدر خودم در مقطعی از 
زندگی به کارگری مشــغول بود و مفتخر هستم که با 

دستمزد کارگری، بزرگ شده ام.
    وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: تالش های 
فراوانی برای حل مشکالت و مسائل مردم در حال انجام 
اســت و امیدواریم که در ماه های آینده، این تالش ها به 
ثمر بنشــیند و مردم طعم آســایش و رفع مشکالت را 

بچشند.
  وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی تاکیــد کرد: در صدد 
هستیم، نظام خدمات رسانی و اجرایی را اصالح کنیم 

تا به راحتی بتوان مشکالت مردم را گره گشایی کرد.

کار و کارگر از ارزش باالیی برخوردار است

معاون برنامه ریزی و توسعه ذوب آهن اصفهان
ذوب آهن اصفهان با 56 سال تجربه ، کارخانه ای مدرن است

شرکت های فوالدی به روش کوره بلند، نیازمند یارانه سوخت هستند

ذوب آهن حلقه وصل و دوستی
 بین استان ها شد

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی:
قطع گاز صنایع بزرگ در زمستان راهکار مناسبی 

نیست

تحول های بیمه ای، 
بانکی و مالیاتی در 

آینده نزدیک به ثمر 
خواهد نشست

۷0 درصد فوالدسازان 
دنیا به روش کوره بلند 
فعالیت می کنند که 

آن ها نیز فاقد دریافت 
سوبسید انرژی 

هستند

علیرضا رضوانیان معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت به 
مناسبت 23 دی ماه روز تاسیس ذوب آهن اصفهان در 
گفتگو با سیمای استانی مرکز اصفهان تولیدات و اقدامات 
این مجتمع عظیم صنعتی طی نیم  قــرن فعالیت این 

شرکت را تشریح کرد.
 وی ذوب آهن اصفهان را دانشــگاه کاربردی واقعی در 

عرصه صنعت عنوان کرد و گفت: تعداد زیادی از مدیران 
و کارشناسان که در سایر صنایع منشأ اثر هستند در ذوب 
آهن اصفهان آموزش دیده و از تجربه ها و رهیافت های 
خود در این شرکت بزرگ برای احداث سایر صنایع بهره 

برده اند. 
 رضوانیــان با بیان این کــه 23 دی ماه جاری مراســم 
بزرگداشــت پنجاه و ششــمین ســال روز تاسیس و 
همچنین50 ســالگی تولید ذوب آهن اصفهان برگزار 
خواهد شــد افزود: در طی این 50 سال عالوه بر توسعه 
بخش هایی که منجر به افزایش تولیدات شــده است، 
تجهیزات و تکنولوژی قسمت های مختلف نیز مطابق با 
استانداردها به روزرسانی و مدرن شده به نوعی که امروز 
ذوب آهن اصفهان از لحــاظ تجهیزات و تکنولوژی یك 

کارخانه به روز و مدرن محسوب می شود.
وی به افزایش تولید محصوالت مختلف این شــرکت 
طی 9 ماهه اول سال جاری اشــاره کرد و ابراز امیدواری 

نمود که ذوب آهن اصفهان بتواند تا پایان سال جاری با 
دستیابی به تولید حدود 2 میلیون و 800 هزار تن چدن 

مذاب ، رکورد جدیدی در تولید ساالنه ثبت نماید . 
معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت، استراتژی ذوب آهن 
اصفهان را تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر عنوان و 
تصریح کرد: طراحی و تولید انــواع ریل و متعلقات آن و 

تیرآهن های بال پهن نیز در همین راستا انجام می شود.
 رضوانیان به کیفیت محصوالت شرکت نیز پرداخت و 
گفت: تمام محصوالت ذوب آهن تحت اســتانداردهای 
جهانی و ملی تولید می شود که صادرات محصوالت به 
کشورهای اروپایی و آســیایی گواه بر این ادعا می باشد. 
وی گفت: برای رقابت در عرصه جهانی باید حد االمکان 
هزینه های تولیــد را کاهش داد تا با قیمت تمام شــده 
مناسب ، جذب و نگهداری مشتریان در بازار امکان پذیر 

باشد.
 رضوانیان توسعه را نشانه چابکی و به روزرسانی شرکت ها 

در هزاره ســوم دانست و گفت: توســعه باید به صورت 
هوشمندانه انجام شود تا محصوالت مورد نیاز را تولید و 

به بازار عرضه کنیم.
وی  به مباحث زیست محیطی ذوب آهن نیز پرداخت و 
گفت: اولین مسئله برای کنترل آالینده ها در ذوب آهن 
اصفهان این است که کارکنان این شرکت باید در فضای 

سالم و بدون آلودگی کارکنند.
معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت افزود: االن در باتری 
ها آالیندگی نداریم و در بخش هــای دیگر تولیدی نیز 
آالیندگی و مسائل زیســت محیطی کنترل شده است 
و با تکمیل پروژه های زیســت محیطی به حد نرمال و 

استانداردهای الزم در این زمینه دست خواهیم یافت.
 رضوانیان با اشــاره به مدیریت مصرف آب در ذوب آهن 
اصفهان، گفت: این شرکت با به روزرسانی تکنولوژی های 
خط تولید و تسریع در اجرای پروژه های پساب خریداری 

شده، مشکل کمبود آب برای تولید را برطرف می کند.

قائم مقام ســابق مجری طرح های توسعه ای ذوب آهن 
اصفهان گفت: با وجود سهمی که شرکت های فوالدی 
به روش کوره بلند در تولید فوالد کشــور دارند، اما در 

مقایسه با شــرکت های فوالدی به روش احیا، از یارانه 
انرژی محروم هســتند، بنابراین دولت باید سوبسیدی 
در مقابل سوخت جامد کك به شرکت های تولیدی به 

روش کوره بلند پرداخت کند. 
سیروس موتمن درباره حذف یارانه های انرژی در صنعت 
فوالد، اظهار کرد: باید توجه داشت که ذوب آهن حتی 
یك ریال هم یارانــه انرژی دریافــت نمی کند، چراکه 

سوخت این صنعت، کك است.
وی گفت: ۷0 درصد فوالدسازان دنیا به روش کوره بلند 
فعالیت می کنند که آن ها نیز فاقد دریافت سوبســید 
انرژی هســتند، اما این موضوع در ایران برعکس است و 
80 درصد تولید فوالد کشور به روش احیا و استفاده از گاز 
طبیعی است که دلیل رونق آن، مزیت گاز ارزان قیمت 

است به این معنا که سوبسیدی در آن پرداخت می شود.

قائم مقام ســابق مجری طرح های توسعه ای ذوب آهن 
اصفهان تأکید کرد: امروز اگر سوبسید انرژی واحدهای 
فوالدی را حذف کنیم، ممکن اســت که شرکت های 
تولیدی از بعد اقتصادی، به سودهای مدنظر خود دست 

نیابند.
وی اضافه کرد: البته به نظر می رســد وزارت نفت برای 
تولید فوالد برای مصرف داخلی سوبســیدی پرداخت 
می کند تا موجب کاهش قیمت این محصول شود، اما 
اگر قرار باشد این سوبســید برای صادرات محصوالت 
فوالدی پرداخت شود تا این شرکت ها در صادرات سود 
ببرند، شــاید این وزارتخانه نیز به دنبال سهمی از این 

سود باشد.
موتمن تأکید کــرد: در حال حاضر هشــت کوره بلند 
شامل یك کوره بلند در قروه کردســتان، یك کوره در 

همدان، ســه کوره در ذوب آهن اصفهان، یك کوره در 
زنجان و یك کوره بلند در زرند کرمان فعال اســت، اما 
با وجود سهمی که در تولید فوالد کشور دارند در مقام 
مقایسه با شرکت های فوالدی به روش احیا، محروم از 

یارانه هستند.
به گفته قائم مقام ســابق مجری طرح های توسعه ای 
ذوب آهن اصفهان، هزینه مواد اولیــه و انرژی در ایران 
باعث تغییر تکنولوژی تولید فوالد به روش احیا شــده 

است.
وی با بیان این که 45 درصد ظرفیت و قیمت تمام شده 
کوره بلند انرژی مصرفی است که یارانه ندارد، بیان کرد: 
برای توسعه صنعت فوالد و رسیدن به تولید 55 میلیون 
تن فوالد در افق 1404 پرداخت یارانه و سوبسید خاصی 

به تولید فوالد به روش کوره بلند ضرورت دارد.

خبر

مدیر امور تولید ذوب آهن اصفهان گفت: 
متخصصان توانمنــد ذوب آهن  در کوره 
بلند ها به حجم 3 هزار متر مکعب، موفق 
شدنددر 9 ماهه ســال جاری نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته  130 هزار تن 

چدن بیشتر تولید کنند.
سیدکاظم تدین با اشــاره به این که باید 
کــوره بلند ها در دوره معین شــده مورد 
بازسازی و تعمیر اساســی قرار گیرد، افزود: کوره بلند شماره یك به تازگی با 
تخصص نیرو های توانمند این شرکت با موفقیت تعمیر و بازسازی شد. مدیر 
امور تولید شرکت ذوب آهن اصفهان گفت: با دستیابی به این موفقیت، میزان 
تولید چدن تنها در این کوره بلند 20هزار تن افزایش یافته است. وی با بیان 
این که کوره بلند شماره یك با حجم هزار و کوره های دو و سه نیز هر کدام با 
دو هزار متر مکعب در مدار تولید قرار دارند، افزود: در صورت تامین مواد اولیه 
تولید چدن به بیش از سه و نیم میلیون تن چدن افزایش خواهد یافت. تدین 
از تولید روزانه بیش از 8500 تن چدن در شرکت خبر داد و گفت: در صورت 

تامین مواد اولیه این میزان تولید به بیش از ده هزار تن افزایش خواهد یافت.

 در پوش های مخــازن ذخیره 
پلنت اکســیژن جدید شرکت 

نصب شد.
در ادامه عملیات اجــرای پروژه 
پلنت اکســیژن جدید 25 هزار 
نرمال مترمکعب بر ساعت ذوب 
آهن، ســقف مخــازن ذخیره 
اکســیژن و نیتــروژن پلنت با 
موفقیــت مونتاژ و نصب شــد. 
افشــین رضوانی مجــری این 
پروژه با اعالم این خبر گفت: در این پروژه دو مخزن اکســیژن و نیتروژن مایع 
ساخته شده که عملیات مونتاژ و نصب سقف مخازن نیز انجام گردید. مجری 
پروژه پلنت اکسیژن جدید در تشریح مخزن ذخیره اکسیژن گفت: این مخزن 
جهت ذخیره اکســیژن مایع )LOX( در دو جداره داخلی از جنس اســتنلس 
استیل )ASME A240-304( با وزن 86 تن و جداره خارجی از جنس کربن 
استیل)A283-D( با وزن96 تن ساخته و نصب شده است که مابین دو جداره 
و قبل از راه اندازی از پرلیت )PERLITE( پرمی شــود.  وی افزود: این مخزن با 
ظرفیت 3000 متر مکعب و فشار کاری 15 کیلوپاسکال و دمای مایع 196 درجه 

منفی ساخته شده است. 
رضوانی ارتفاع مخزن اکســیژن را 23 متر و قطر مخزن داخلــی آن 16 هزار و 
600 میلی متر و قطر مخزن خارجی را نیز 19 هزار میلی متر عنوان نمود و افزود: 
مخزن ذخیره نیتروژن مایع نیز با ظرفیت 1000 مترمکعب، وزن 1100 تن ، 
فشارکاری 15 کیلوپاسکال، دمای محیط مایع داخلی 196 درجه زیر صفر و با 
میزان خوردگی صفر ساخته شده است. وی قطر مخزن داخلی نیتروژن مایع را 
10 هزار میلی متر از جنس استنلس استیل، وزن 32 تن  و قطر مخزن خارجی 
را 12 هزار میلی متر از جنس کربن استیل و با وزن 41 تن عنوان کرد وگفت : ما 

بین دو جداره جهت حفظ دما از پرلیت پر می شود.

افزایش تولید چدن رهاورد جدید 
ذوب آهن اصفهان

نصب درپوش مخازن ذخیره پلنت 
اکسیژن
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13جمادی الثانی؛  وفات حضــرت ام البنین )س( "روز 
بزرگداشت مادران و همسران شهدا"

حضرت ام  البنین، یکی از مادران برجســته تاریخ اســت که زندگی 
او ماالمال از عشــق به والیت و امامت  بوده و در تربیت فرزندان دلیر 
و شــجاع و با ادب چون عباس بن  علی )ع( بســیار موفق بوده است. 
حضرت ام  البنین در 13 جمادی الثانی ســال 64 ه.ق بدرود حیات 

گفت.
فاطمه کالبیه معروف بــه ام البنین )زاده 5 قمــری، کوفه(، پدرآن 
حضرت حزام بن خالد و مادرشــان لیلی دختر شــهید بن ابی عامر 
اســت. همســر امام اول شــیعیان، علی بن ابی طالب است. پس از 
درگذشــت فاطمه زهرا)س(، حضرت علی)ع( بــا معرفی برادرش 

عقیل با فاطمه کالبیه ازدواج کرد.
حضرت ام البنین چهار پسر به نام های: عباس، عبدا...، جعفر و عون، 
داشت که هر چهار فرزند او در کربال شهید شدند. نظر به انتساب روز 
ســیزدهم جمادی الثانی به عنوان روز وفات حضرت ام البنین، این 
روز، روز تکریم مادران و همسران شــهدا تعیین شده است. مادران 
ایران زمین در کربــالی جنوب و غرب ایران، چــون ام البنین )س( 
با تقدیم عزیزترین داشــته های خود، همسران و فرزندانشان، تاریخ 
را به گونه ای دیگر در حمایت از حســین زمان، خمینی بت شکن؛ 
 تکرار کردنــد و چه زیبا نقش آفرین بازســازی این تاریخ پرشــکوه

شدند.
 29 دی ماه؛ روز غزه )نماد مقاومت فلسطین(

هر حرکت آزادی بخش و ضد استکباری در جهان آثار و برکاتی دارد 
که در گذر زمان مشخص می شود، از این رو پیروزی انقالب اسالمی 
در ایران روح تازه ای به کالبد گروهای مقاومت در خاورمیانه بخشید 
به طوری که تابوی شکست ناپذیری رژیم صهیونیستی در دو میدان 

جنگ 33 روزه و 22 روزه در هم شکست.
حماس در فلســطین و حــزب ا... در لبنــان از جملــه گروه های 
مقاومت در منطقه هســتند که با تأســی از ملت والیتمــدار ایران 
ضربه هــای مهلکی به اعتبــار رژیم صهیونیســتی در جهان زدند و 
 ماهیت ضدبشــری، اشــغالگری و جنایتکار آن را بر همگان روشن

کردند.
 1 بهمن ماه ؛ زاد روز حکیم ابوالقاسم فردوسی

ابوالقاســم فردوســی طوســی، شــاعر حماسه ســرای ایرانــی و 
ســراینده شــاهنامه، حماســه ملــی ایران، اســت. فردوســی را 
بزرگ ترین ســراینده پارسی گو دانســته اند که از شــهرت جهانی 
 برخــوردار اســت. فردوســی را حکیــم ســخن و حکیــم طوس

گویند.
پژوهشگران سرودن شاهنامه را برپایه شاهنامه ابومنصوری از زمان 
سی سالگی فردوســی می دانند. تنها ســروده ای که روشن شده از 
اوست، خود شاهنامه است. شــاهنامه پرآوازه ترین سروده فردوسی 
و یکی از بزرگ ترین نوشته های ادبیات کهن پارسی است. فردوسی 
شاهنامه را در 384 ه .ق، سه ســال پیش از برتخت نشستن محمود، 
به پایان برد و در 25 اســفند 400 ه .ق برابر با 8 مارس 1010 م، در 

هفتاد و یك سالگی، تحریر دوم را به انجام رساند.

مناسبت های هفته

حدیث هفته
 امام علی )ع(:     

به راســتی که دانش، مایه حیات دل ها، روشــن کننده دیدگان کور و نیرو 
بخش بدن های ناتوان است.

احمد ســلیمی معاون مالی و اقتصادی شرکت در 
گفتگو با خبرنگار ما اهم اقدامات ودستاوردهای 50 

ساله این حوزه را تشریح کرد.
سلیمی، اصالح ساختارسازمانی مالی و اقتصادی در 
سال1366 با تبدیل سیســتم حسابداری دستی به 
سیستم )FOXPRO( و متعاقبا اصالح این ساختار 
به سیستم یکپارچه اطالعات)ERP( و اجرای ماژول 
های مالی را از دســتاوردها حــوزه مالی و اقتصادی 
در 50ســال اخیر عنوان کرد و گفت: اصالح ساختار 

سرمایه شرکت و خروج از شــمول ماده141قانون 
تجــارت، اســتفاده از خطوط اعتبــاری فاینانس و 
یوزانس جهت واردات مواد اولیه و تجهیزات، استفاده 
از تســهیالت فاینانس ازاگزیم بانــك کره جنوبی و 
چین جهت طرح توازن، اخذ تسهیالت از بانك های 
سوسایته جنرال فرانسه )SG( به مبلغ 200 میلیون 
دالر، اســتاندارد چارتر لندن به مبلغ 100 میلیون و 
ABC بانك بحرین به مبلغ ۷0 میلیون دالر از جمله 

اقداماتی است که در این سال ها انجام شده است.
معاون مالی و اقتصادی شــرکت، تهاتر بدهی های 
بانکی و مالیاتی شــرکت با مطالبات سازمان تامین 
اجتماعی از دولت و تنفس یك ســاله و تقســیط 
5ســاله بدهی های بانکی شرکت در ســال9۷ را از 
اقدامات قابل اهمیت این حوزه برشــمرد و افزود: با 
تالش همکاران سیســتم های حسابداری سنجش 
مســولیت، ارزیابی اقتصادی پروژه های سرمایه ای، 
تحلیل بازارسرمایه و سرمایه گذاری در بورس، هزینه 
یابی نگهداری و تعمیرات، بهای تمام شده محصوالت 
شــرکت، هزینه یابی بر مبنای فعالیــت)ABC( و 

رعایت قوانین و مقررات مبارزه باپول شویی استقرار 
یافت است. وی با اشاره به اولین عرضه سهام شرکت 
در فرابورس در بهمن ماه ســال 90، گفت: واگذاری 
5 درصد ســهام ترجیحی به کارکنان شــرکت در 
آبان ماه ســال 91 ، 56 درصد ســهام ذوب آهن به 
تامین اجتماعی در اسفندماه ســال  91 ، آزادسازی 
و انتشار۷0 درصد ســهام ترجیحی پرسنل شاغل و 
بازنشسته، بازارگردانی سهام وکنترل نوسانات قیمتی 
ســهام در بازار جهت حمایت از حقوق سهامداران 
خرد، ایجاد صندوق ســرمایه گذاری با درآمد ثابت، 
ایجاد صندوق بازارگردانی اختصاصی سهام گسترش 
نوویرا، پرداخت سود ســال 1399 به بیش از 450 
هزار سهامدار حقوقی و حقیقی برای اولین بار، انتقال 
شــرکت از فرابورس به بورس در دی ماه سال1400 
و افزایش ســرمایه شــرکت از یك میلیون ریال به 
61503 میلیارد ریال اقداماتی است که  در راستای 

حمایت از سهام شرکت انجام شده است. 
سلیمی با اشــاره به تهیه صورت های مالی براساس 
استانداردهای IFRS و تهیه صورت های مالی تلفیقی 

با شــرکت های تابعه، گفت: ساختارسازمانی و مالی 
و اقتصادی شــرکت های تابعه اصالح، دستورالعمل 
نحوه اداره، وظایــف مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره 
شــرکت های تابعه تهیه و بیش از 95 درصد سهام 

شرکت زغال سنگ البرز شرقی نیز خریداری شد.
معاون مالی و اقتصادی شــرکت، تهیه لیست کامل 
امالک شرکت و نقشه برداری، تعیین موقعیت آن ها و 
تعیین تکلیف بدهی های مالیاتی شرکت، ساماندهی 
اموال راکد و مازاد و فروش آن ها جهت تامین بخشی 
از نقدینگی، بیمه نمودن کامل تجهیــزات، ابنیه و 
اموال شــرکت و بیمه تکمیل درمان برای پرســنل 
شاغل و بازنشسته را از ســایر اقدامات حوزه مالی و 
اقتصادی عنوان نمود و گفت: پشتیبانی مالی طرح 
های توسعه شرکت تا سقف5 میلیون تن، اخذ رای 
از دادگاه بابــت مطالبات بیــش از 34 هزار میلیارد 
ریالی شرکت از صندوق بازنشستگان فوالد و به ویژه 
دستیابی به باالترین سود مالی تاریخ شرکت در شش 
ماهه اول 1400 اقداماتی اســت که با تالش مستمر 

همکاران محقق شده است.

غالمرضا سلیمانی، مدیرعامل تاصیکو به 
مناسبت 23 دی ماه پنجاهمین سالگرد 
بهره برداری ذوب آهن اصفهــان در پیامی 
خطاب به خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان و 
مدیرعامل این شرکت از دستاوردهای ذوب 
آهن اصفهان قدردانی نمود، در بخشی از این 

پیام آمده است؛ 
خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان 

برادر ارجمند جناب آقای مهندس منصور یزدی زاده 
23 دی ماه 1350 خبری در رســانه ها منتشر شد 
خبری خوش برای ملت ایران، خبــر بهره برداری از 
ســاختمان واحدهای مختلف کارخانــه ذوب آهن 
اصفهان از جمله کوره بلند شماره یك و حضور اولین 
پوالد مردان در شرکت ذوب آهن اصفهان که امروز 

پدر صنعت فوالد خوانده می شود. 
 بنده به عنوان نماینده خانــواده بزرگ صدر تامین 
وظیفه خود می دانــم "23 دی ماه" ســالگرد بهره 

برداری و احداث کارخانه ذوب آهــن اصفهان را به 
تمامی ملت ایران، همکارانم در شــرکت ذوب آهن 
اصفهان و فعاالن عرصــه فوالد تبریــك گفته و از 
خداوند متعال توفیق روز افزون و موفقیت در ســایه 
عنایت حضرت بقیه ا... االعظم)عج( و تحت زعامت 

رهبر فرزانه انقالب را مسئلت نمایم.
تولید انبوه ریل مطابق اســتاندارد جهانی، تمرکز بر 
تولید محصوالت با ارزش افــزوده باال 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، خروج از زیان انباشــته، ســود آوری 
مناسب و ... طی 3 سال گذشته که به همت و کوشش 
شبانه روزی مهندسان و کارگران ایرانی محقق شد، 

قابل تقدیر و تشکر است.
ذوب آهن در ســالی که از سوی مقام معظم رهبری 

با عنوان سال "تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها" 
نام گذاری گردید بار دیگر خوش درخشید و عملکرد 
قابل توجهی را به ثبت رساند به طوری که براساس 
آخرین بررسی عملکرد شرکت ذوب آهن اصفهان، 
این شرکت در 9 ماهه نخست ســال 1400، تولید 
کالف را 10 برابر نسبت به سال 1399 افزایش داد و 
به میزان تولید 126 هزار و 88۷ تن رساند. همچنین 
با برنامه ریزی های انجام گرفته در خصوص افزایش 
تولید و فروش محصوالت بــا ارزش افزوده باالتر این 
شــرکت در این بازه زمانی با فروش محصوالت، 25 
هزار و 405 میلیارد تومان درآمد کســب کرد که در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش 92 درصدی 

را نشان می دهد.
فعاالن عرصه فــوالد و صنعت ایران مــی دانند که 
امسال برخالف سالیان گذشته و به همت جوانان و 
تیم مدیریتی ذوب آهن، این شرکت با سه کوره بلند 
فعالیت می کند و به طور حتم اگر مشکالت کمبود 

مواد اولیه سر راه ذوب آهن نبود تولید قابل توجهی 
به ثبت می رســید با این حال تولید تا پایان سال به 
حدود 2 میلیون و 800 هزار تن خواهد رسید که در 
تاریخ این شرکت بی سابقه است و می توان به جرات 
بیان داشت که ذوب آهن موفق به تحقق شعار سال 

می شود.

تهاتر بدهی های 
بانکی و مالیاتی 

شرکت با مطالبات 
سازمان تامین 

اجتماعی از دولت 
و تنفس یک ساله و 

 تقسیط 5ساله
 بدهی های بانکی 

شرکت در سال9۷   
از اقدامات قابل 

اهمیت این حوزه 
است

صرفه جویی در 
مصرف آب و انجام 
پروژه های مختلف 

برای استفاده از 
پساب به جای 
برداشت آب از 

رودخانه

با توجه تنوع باالی 
ذی نفعان این 

سازمان، تعامل 
موثر با کارفرمایان، 

بیمه شدگان، 
مستمری بگیران و 
افکار عمومی حائز 

اهمیت است

در یک ماه ابتدایی 
فعالیت هر پاکت 

سیمان به 25 هزار 
تومان کاهش یافت

تحقق شعار سال ۱400 از سوی پدر 50 ساله صنعت فوالد ایران

Rگزارش e p o r t

آســیاب نهایی واحد 2 کارگاه زغال مدیریت کك و 
تولیدات شیمیایی شرکت به دست توانمند نیروهای 
ذوب آهنی راه اندازی  شــد  و مورد بهره برداری قرار 

گرفت.
یوســف اســکندری معــاون تجهیــزات مکانیکی 
مدیریت کك و تولیدات شــیمیایی با  اعالم این خبر 
گفت: آســیاب نهایی واحد دو زغال پس از نصب به 
دلیل مشــکالت فنی زیاد در مدار تولید قرار نگرفت 
و پیمانــکار چینی نتوانســت آن را راه اندازی نموده 
و تحویل دهد.  با بروز مشــکالت در باتری سه و باال 
رفتن آمار ســلول هــای گیر و همچنیــن باال بودن 
آمپراژ اشــتانگ در هنگام تخلیــه کك ضرورت راه 

اندازی آسیاب ها  نمایان شد. 
در این راستا  مکانیك زغال واحد دو مسئول بررسی 
و راه اندازی تجهیز گردید. مشــکل اصلی کار نبودن  
نقشــه و اطالعات فنی مورد نیاز از تجهیز بود، پس 
از بررســی های مختلف نحوه دمونتاژ و مونتاژ کلیه 
قســمت های مکانیزم مورد مطالعه قــرار گرفت و 

وسایل و ابزار مورد نیاز طراحی، ساخته و تامین شد. 
احمدرضا دهقان سرپرســت واحد 2 زغال نیز گفت: 
یکــی از پارامترهای مهم زغال کــه روی کیفیت آن 
تاثیر می گذارد انــدازه 3mm-0 یــا همان پامول 
زغال می باشــد. این پارامتر به کمك تجهیز آسیاب 
نهایی تامین می گردد. در این واحد ســه دســتگاه 
آســیاب از نوع چکشــی وجود دارد که در زمان راه 
انــدازی باتری بــه دالیل فنــی راه اندازی نشــد و 
مشــکالت زیادی را در تکنولوژی تولید کك باتری 
 سه به همراه داشت لذا راه اندازی آن در اولویت قرار

گرفت. 
مهدی کاســب قانع مهندس مکانیــك زغال واحد 
2 در خصــوص راه اندازی این پــروژه گفت: مونتاژ و 
 دمونتــاژ هیدرو کوپــل، چکش و دســته چکش ها 
)84 عدد(، روتور اصلی به کمك کارگاه 48، یاتاقان 
ها و رولبرینگ هــا  به روش گرم کــردن در روغن و 
گذرگاه های مربوطه، تعمیرات هیدرولیك و اصالح 
مســیر های هیدرولیك، تنظیمات کلــی مکانیزم، 

باالنــس دینامیك نیم 
کوپل ها و روتور اصلی، 
تهیــه نقشــه از کلیه 
قطعات دمونتاژ شــده 
و تهیه نقشــه ساخت 
از تجهیز توســط دفتر 
فنی بخــش اقدامات و 
فعالیت هایــی بود که 
در این پروژه عملیاتی 

شدند.
مســعود بنــی طبــا 

تکنســین مکانیك کارگاه زغال نیز بیان داشت: در 
بررســی چیدمان چکش ها با توجه به حساســیت 
موضوع چندین مدل پیشنهادی تهیه و مورد مطالعه 
قرار گرفت و در نهایت یك مــدل چیدمان به مرحله 
اجرا رسیدکه نتایج آن مورد رضایت بهره بردار بوده و 
شرایط کاری تجهیز نیز مناسب می باشد. با توجه به 
وجود سه دستگاه از این تجهیز و استهالک زیاد آن و 

همچنین لزوم آماده به کار بودن این تجهیزات تهیه 
قطعات یدکی مورد نیاز نیاز در دستور کار قرار گرفته 

و تامین شد.
شایان ذکر است  به علت طراحی نامناسب ساختمان 
و نبود جرثقیل سقفی برقی، تمامی لوازم و متریال و 
قطعات مکانیزم و گذرگاه ها با حجمی بالغ بر 60 تن 

به کمك تلفر دستی جا به جا شد. 

تعمیرات و راه اندازی آسیاب نهایی واحد 2 کارگاه زغال 

دستاوردهای  50 ساله حوزه  مالی  و  اقتصادی  ذو  ب آهن  اصفهان  

R e p o r t
گزارش

خبر

طرح کالچ پیش گرمکن در کوره پلــی زیوس کارگاه 
پخت آهک آگلومراســیون به حالت رلــه مکانیکی 

)انگشتی( تغییر یافت.
فورمن مکانیــك کارگاه پخت آهك با اعالم ایــن خبر گفت: یکی از 
مهم ترین وظایف سیســتم کالچ پیش گرمکن در کوره پلی زیوس 
کارگاه پخــت آهك متوقــف نمودن سیســتم پیــش گرمکن در 
 مواقع بروز اشــکال و گیرکردن زنجیر قبل از آســیب دیدن و ایجاد 

خسارت های سنگین به تجهیزات می باشد. 
رســول رئیســی اضافه نمود: فرســودگی و عدم کارایــی الزم در 
سیســتم قبلی و عمــل نکــردن کالچ در مواقع گیرکــردن زنجیر 
باعث خســارات قابل توجهی می گردید. از این رو تغییر سیســتم 
موجود به حالت رله مکانیکی )انگشــتی ( هــدف گذاری گردید که 
با انجام ایــن تغییر  با وارد آمدن کوچکترین نیــروی مقاوم به پیش 
گرمکن در حال حرکت با بریده شــدن انگشــتی باعــث توقف آنی 
 سیستم شده و از وارد شدن خســارت به دیگر تجهیزات جلوگیری 

می نماید. 
احمدرضا نجــار مهندس ارشــد مکانیك انبار مواد خــام نیزگفت: 
صرفه جویی قابل توجه ناشی از حذف توقف های پیاپی، حفظ خط 
تولید و افزایش راندمان بهره وری، پیشــگیری از صدمات جدی به 
قطعات نسوز و کاهش هزینه ها و جهت جبران قطعات آسیب دیده 
و نهایتاً کاهش ساعت کار نفرات تعمیراتی کارگاه مکانیکی مذکور از 

دستاوردهای  این پروژه است.
شایان ذکر اســت؛ مدیریت امور فنی و برنامه ریزی تولید و تیم های 
عملیاتی تولید، مکانیك، برق و اتوماســیون آگلومراســیون در این 

طرح مشارکت داشتند.
محمدعلی قدرتی پور- خبرنگار افتخاری

تغییر طرح کالچ پیش گرمکن کوره 
پلی زیوس کارگاه پخت آهک

سیدرضا فاطمی امین درخصوص نشست کمیسیون 
اقتصادی اظهار کرد: در این نشست موضوع تنظیم 
بازار بررســی شــد؛ در این حوزه میان وزارتخانه ها 
تقســیم کاری صورت گرفته اســت، به طور مثال 
تنظیم بازار مواد غذایی مانند مرغ و تخم مرغ به عهده 
وزارت جهاد کشاورزی است و کاالهایی مانند فوالد و 

سیمان به عهده وزارت صمت است.
وزیر صمت با بیان این که در بازار سیمان شاهد ثبات 
هستیم، خاطرنشان کرد: در یك ماه ابتدایی فعالیت 
هر پاکت ســیمان به 25 هزار تومــان کاهش یافت 
هرچند بهای سیمان به دلیل شایعه قطعی گاز طی 
یك تا دو هفته به بیش از 26 هزار تومان افزایش پیدا 

کرد، اما دوباره به قیمت 25 هزار تومان بازگشت.
وی با بیان این که بازار فوالد وضعیت بسیار پایدار و 
خوبی دارد، ادامه داد: در بــازار کاالهای پایه که مواد 
اولیه واحدهای صنعتی هســتند با کاهش قیمت و 
ثبات قیمت مواجه هستیم و تورم تولیدکننده یعنی 
تورم کاالهایی که تولیدکننده مصرف می کند، در 4 
ماه گذشته حدود 26 درصد و تورم مصرف کنندگان 
16 درصد کاهش یافته است البته هنوز تورم داریم، 
اما از تورم های باال به سمت تورم های پایین حرکت 

می کنیم.
فاطمــی امین با بیان ایــن که در زمینــه کاالهای 
واســطه ای و نهایــی اقداماتی انجام گرفته اســت، 

شــفافیت جریان کاال را یکی از این اقدامات دانست 
و ادامــه داد: در حال حاضر تمامــی مراحل خرید و 
فروش 15 قلم کاال از ابتدا تا انتهــا از تولیدکننده تا 
شرکت های پخش و...  برای ما شفاف است که این امر 

موجب کاهش قیمت شده است.
وی با اشاره به طرح درج قیمت تولیدکننده روی کاال، 
تصریح کرد: متاسفانه شاهد هستیم که هزینه های 
بســیاری در نظام توزیع بــه مصرف کننده تحمیل 
می شود و کاالها با قیمتی بیش از قیمت هدف گذاری 
شده به دست مصرف کننده می رسد بنابراین طرحی 
با عنوان »درج قیمت تولیدکننده روی کاال« برای 15 
قلم کاال به صورت آزمایشــی آغاز شده است که این 

موضوع در آینده نیز توسعه پیدا می کند.

وضعیت بازار فوالد پایدار است

مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی بــا تأکید بر 

تنوع بــاالی ذی نفعان این ســازمان، تعامل موثر با 
کارفرمایان، بیمه شــدگان، مستمری بگیران و افکار 
عمومی را حائز اهمیت دانســته و مهم ترین ویژگی 
این تعامل و استفاده از ظرفیت های رسانه ای را ناظر 
به رعایت اصل صداقت و تنظیم مناسبات بر مبنای 

واقعیت برشمرد.
سید میرهاشــم موســوی درباره اولویت های کار 
رسانه ای ســازمان گفت: اولویت اصلی در کارهای 
رســانه ای ارائه تصویری صادقانه و واقعی بر مبنای 
خدمات و هویت کلی سازمان تأمین اجتماعی است. 
هویتی کلــی و یکپارچه که نباید تمرکــز بر افراد و 

مدیران جایگزین آن شود. بنابراین نهادهای ارتباطی 
سازمان نظیر روابط عمومی و امور مجلس و دولت با 
این رویکرد باید به دنبال تقویت ارتباطات دوسویه و 
نه صرفاً یك طرفه باشند و با سرعت و دقت به اقتضای 
شرایط و تحوالت پیشــرو اقدام کنند، چرا که اساساً 
انجام تحوالت بدون استفاده از ظرفیت های رسانه ای 

امکان پذیر نیست.
موسوی با اشاره به ضرورت هماهنگی در واحدهای 
روابط عمومی ســازمان، مهم ترین رویکرد رسانه ای 
جدید را در سه ســطح تبیین کرد و گفت: در سطح 
نخســت و در تعامل با ذی نفعان و افــکار عمومی، 

سازمان باید ضمن ارائه تصویری واقعی و صادقانه از 
خدمات خود، به برقراری ارتباط موثر با افکار عمومی 
و همچنین ارائه بازخورد دقیق از ذهنیت اجتماعی 
نســبت عملکرد ســازمان بپردازد. در سطح دوم و 
ارتباطات درون ســازمانی نیز روابط عمومی موظف 
است ادراک و ذهنیت مشترکی را از اهداف و عملکرد 
سازمان در میان بدنه و همکاران سازمان ایجاد کند. 
نهایتاً در سطح سوم نیازمند این هستیم تا جایگاه و 
اهمیت ســازمان تأمین اجتماعی در ســطح کالن 
حاکمیت و در تعامل با سایر نهادها تبیین و تشریح 

شود.

اولویت اصلی در کارهای رسانه ای ارائه تصویری صادقانه و واقعی است

آسیاب نهایی واحد 
دو زغال پس از نصب 

به دلیل مشکالت 
فنی زیاد در مدار 
تولید قرار نگرفت 
و پیمانکار چینی 
نتوانست آن را راه 

اندازی نموده و 
تحویل دهد
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خبرآسمانی

نکوداشت سالروزتاسیس ذوب آهن 
اصفهان در بخش های مختلف شرکت

برندگان قرعه کشی بسته شب یلدا

به مناسبت 23 دی ماه سالروز تاســیس ذوب آهن اصفهان ، در بخش های مختلف 
شرکت و با حضور تالشگران ، جشن تولد این مجتمع عظیم صنعتی برگزار شد. 

تالشــگران ذوب آهن اصفهان در این روز ، بار دیگر از عزم خود برای پیشــبرد اهداف 
شرکت سخن گفتند تا مادر صنعت فوالد کشــور بتواند جایگاه سرآمدی خود در این 

صنعت را حفظ نماید.

بر پایه اعالم شرکت تعاونی مصرف کارکنان ذوب آهن اصفهان افراد زیر در قرعه 
کشی بسته شب یلدا برنده شــده اند. از این افراد تقاضا می شود با همراه داشتن 
کارت پرسنلی به فروشگاه شرکت تعاونی مصرف کارکنان در ترمینال آزادگان 

ذوب آهن اصفهان مراجعه نموده و جوایز خود را دریافت کنند.

تسلیت

همکاران گرامی آقایان:
منصورمحمدی، فرهاد شهریاری، مهدی خزاعی، 
هادی خزاعی، حسین فالح، ، روح ا... صادقی، 
سیدمجیدطاهریان، محمدگالبی، فرهاد افخمی،

 امین امینی، احسان امینی، سیدمحتبی طاهریان، 
خانم میرلوحی

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 شرکت 

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.

مجتبی تقیان، جواد کرمی، محمد خانجانی، مجتبی 
خانجانی، علیرضا سلیمیان، علی شمس، امین اقبالی، 

داریوش نورایی، خانواده مرحوم سعادت اقبالی، 
خانواده مرحوم مهدی یزدان پناه

  

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 زندگی روزهایی وجود دارد که خاطره های آن همیشه 
در ذهن جاودانه باقی می ماند و ایــن خاطره ها همانند 
یك جویبار در گذر هستند خاطراتی همچون استخدام و 

شروع به کار در کارخانه ای بزرگ.
به بهانه 23 دی ســالروز افتتاحیــه ذوب آهن با هم می 
خوانیم روایت هایی از رویدادها و سرگذشــت های فوالد 

مردان بازنشسته.
از ذوب آهن تا قلعه قاسم پیاده برگشتم. صبح روز بعد 
به یکی از مهندسان پیشنهاد دادم در صورت اضافه کاری 
دادن می توانم تا شــش قالب در روز آماده کنم، چون در 

حالت عادی 4 قالب در روز آماده می شد.
حاج مصطفی عطایی 88 ساله اهل محله قلعه قاسم زرین 
شهر اســت. او از اولین بازنشستگان شــرکت ذوب آهن 
است که در ســال 4۷ و در سن 35 ســالگی به استخدام 
این شــرکت در می آید و اکنــون که 28 ســال از دوران 
بازنشستگی اش سپری شده از خاطرات نخستین سالهای 

اشتغال خود در ذوب آهن می گوید.
شنیدم کارخانه ذوب آهن که در حال ساخت در منطقه ما 
بود، نیرو استخدام می کند. من به همراه یکی از دوستانم 
که بعداً برادر خانمم شد مراجعه کردیم تا از شرایط کاری 
آن مطلع شویم. تعداد زیادی آنجا بودند که همگی برای 
استخدام آمده بودند. یکی از کارشناسان شرکت آمد و افراد 
را به دو دسته تقسیم کرد، کسانی که کارت پایان خدمت 

سربازی داشتند و کسانی که سربازی نرفته بودند.
قصد داشتند برای مهندســان و کارشناسان ساختمان 
سازی کنند، یکی از مهندســان جلو آمد و 50 نفر از 80 
نفری که کارت پایان خدمت داشــتند جدا کرد و من هم 
خواستم بروم جز آن دسته اما دوستم که متوجه شده بود 
این نفرات را برای چه کاری می خواهند گفت: اگر قرار به 
بنایی باشد ما خودمان بنا هستیم، نیامده ایم برای بنایی، 
آمدیم که در کارخانه مشغول کار بشویم، من هم منصرف 

شدم و در سمت دیگری ایستادم.
بیست نفر بودیم که ما را منتقل کردند به ششصد دستگاه 
که اداره مرکزی بود، آنجا هم ده نفر دیگر پیاده شدند و ما 
ده نفر را هم بردند انبار  روباز، جایی که تجهیزاتی از روسیه 

می آمد، آنجا انبار می شد و از آنجا به قسمت های مختلف 
کارخانه فرستاده می شد. چند تن از همشهری هایم آنجا 
بودند، بتن می ساختند و روی لوله های یك متری قالب 
می ساختند، یك کارت به ما دادند و گفتند محل کارتان 
اینجاست و از فردا برای کار بیایید همین جا و من تا قلعه 
قاسم پیاده برگشتم. کارمان را از قسمتی شروع کردیم که 
برای مقداری لوله قالب بندی می کردند و من به مهندس 
پیشنهاد دادم در صورت اضافه کاری دادن تعداد بیشتری 
در روز قالب آماده کنیم و قبول کــرد. در پایان اولین ماه 
کاری که برای دریافت حقوق مراجعه  کردم، حسابدار از 
اتاق چوبی که یك پنجره داشت اسامی را با صدای بلند می 

خواند و به هر نفر یك پاکت می داد.
پاکت را باز کردم و دیدم یك دویست تومانی، یك پنجاه 
تومانی و هفت ریال پول داخل پاکت بود، این پول آن زمان 
خیلی ارزش داشت. بعد از مدتی گفتند کسانی که ساکن 
زرین شهر و چمگردان هستند باید بروند قسمت واحد کار 
کنند، یکسال هم آنجا مشغول کار بودم ، بعد یکسال دوباره 
به کارخانه برگشتم به ما گفتند اگر تمایل داشته باشید می 
توانید شغل خود را عوض کنید و من هم شغلم را به لوله 
کشــی تغییر دادم. برای لوله کش ها یك دوره آموزشی 
گذاشته بودند که هر روز ساعت سه ماشین می آمد ما را 
می برد دروازه شیراز برای آموزش و ساعت نه شب هم ما را 
در فلکه زرین شهر پیاده می کردند و از آنجا پیاده می آمدم 
تا قلعه قاســم، این دوره یك ماه طول کشید و بعدش به 

عنوان لوله کش درجه 2 مشغول کار شدم.
 یکــی از خاطرات جالبی کــه به یاد دارم این اســت که 
تعدادی کارشــناس گرجــی در ذوب آهن بــود یکی از 
همکاران فریدنی که بلد بود با زبان گرجی صحبت کند از 
یکی از آن ها پرسید که ما بهتر هستیم یا کارگران هندی؟ 
گفت هندی تا باالی سرشان باشی و به آن ها  بگویی چه 
کاری انجام بدهند، خوب کار می کنند اما شما ایرانی ها) 
اشاره کرد به سرش( اینجاتون خوب کار می کند اما اگر از 

کنارتان فاصله بگیریم اهل تقلب هستید.
قرار بود وزیر دربار شاهنشــاهی از قسمت متالوژی 
کارخانه ذوب آهن بازدید کند و سپس برای صرف نهار به 

قایقرانی برود، من جلوی درب ورودی منتظر ماشین وزیر 
بودم تا جلوی ماشینش را بگیرم و با او صحبت کنم.

علی سلحشوری در سن 34 ســالگی به عنوان سرکارگر 
در ذوب آهن اصفهان مشغول به کار می شود. او می گوید 
اوایل کار شــرکت ذوب آهن از همه اســتان ها برای کار 
می آمدند و برای استخدام سن مالک نبود، از سنین 1۷ تا 

۷0 ساله را استخدام می کردند.
سلحشوری به بیان خاطرات دوران جوانی و اشتغال خود 
در ذوب آهن می پردازد و می گوید: اولین حقوق دریافتی 

من نُه تومان و شش ریال بود.
ســال 1352 که وزیر دربار آمد ذوب آهن همه کارگران 
جمع شدند در حالی که دور تا دور مسیر را طناب بسته 
بودند و کارگران حق نداشتند از طناب رد شوند، اما من 
قصد داشتم بروم جلو و با وزیر در مورد میزان حقوقمان 
که پایین بود صحبت کنم. تالش می کردم اما انتظامات 
شرکت همه جا مستقر شــده بودند و اجازه نمی دادند 
کســی جلو برود. بعد از ســخنرانی وزیر و رساندن پیام 
محمدرضا شــاه، کارخانه را تعطیل کردند و گفتند قرار 
است وزیر از قســمت متالوژی بازدید کند و سپس برای 
صرف نهار به قایقرانی برود. من جلوی درب ورودی منتظر 
ماشین وزیر بودم تا هرطور شده با او صحبت کنم، یکی 
پرسید کارخانه تعطیل شده چرا نرفتی؟ گفتم می خواهم 
با وزیر صحبت کنم تا همانطور که پیام شــاه را برای ما 
آورد، پیام اعتراض ما نسبت به حقوقمان را هم به گوش 
شاه برساند و بگوید کارگران با حقوق پایین چطور زندگی 

کنند؟
گویا از پرسنل انتظامات یا شاید ماموران امنیتی بود، کارتم 
را گرفت و گفــت حاال برو خانه، فردا بیا ســازمان امنیت 
اصفهان، اسم ســازمان امنیت را هر کسی می شنید می 
ترسید. در همان حین که داشــتم به کار خودم فکر می 
کردم یك سروان سوار بر خودروی جیپ آمد گفت علی 
سلحشوری؟ گفتم بله، گفت سوار شو می خواهم  ببرمت 
پیش شاه، گفتم سوار نمی شوم، با زور من را سوار ماشین 
کردند و بردند. وقتی به محل کارشــان رسیدیم به دوتا 
سرباز گفت این آقا را ببرید و از او پذیرایی کنید، آن سربازها 
من را داخل اتاقی بردند و پرســیدند چرا شما را بازداشت 
کردند؟ گفتــم از حقوق پایین گله کــردم همین، من را 
دلداری دادند که نترسم و کاری با من نداشتند. ساعت 4 
با سروان تماس گرفتند این آقایی که بازداشت کردید را 

چیکار کنیم؟ پشت تلفن گفت آزادش کنید برود.
چند روز بعد رفتم پیش همان سروان که به بهانه دیدار با 
شاه بازداشتم کرده بود گفتم کارت من را گرفتند، نه کارت 
را پس دادند و نه حقوقم زیاد شد!! کارتم را به من پس داد و 

گفت حقوقت از این ماه زیاد می شود.

روایت فوالد مردانی از لنجان که در تاسیس ذوب آهن نقش داشتند

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.

براتعلی  بهرامیان  
1365/10/19 شلمچه

صفرعلی  مختاری كرچگانی  
1365/10/24 شلمچه

عباس  آتش پنجه  
1365/10/21 شلمچه

محمدعلی كدخدازاده 
1365/10/23 شلمچه

عبدالعلی امامی موسی ابادی 
1365/10/23 شلمچه

علی  زارعی چمگردانی  
1365/10/23 شلمچه

سالــروز عـروج 
ملکــــــوتی
شهدای گـرانقدر 
ذو ب آهن اصفهان
گرامـــــی   باد

حسن ابراهیمی دره بی 
1359/10/21 تپه  میمكه

مسابقه

نفرات برتر ایمنی در آذر ماه
  مدیریت ایمنی و آتش نشانی شرکت با قدردانی از همکارانی که با رعایت اصول و مقررات ایمنی موجبات آرامش و افزایش بهره وری در ذوب آهن اصفهان را فراهم 
می کنند. افراد زیر را به عنوان نفرات برتر ایمنی در آذر ماه سال جاری معرفی کرد. این همکاران می توانند با مراجعه به دبیرخانه مدیریت ایمنی و آتش نشانی 
هدایای خود را دریافت کنند. بنا بر اعالم مدیریت ایمنی و آتش نشانی شرکت، طی سال 1399 و تا پایان آذر ماه 1400 بالغ بر 366 نفر از کارکنان کارگاه های مختلف شرکت 

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

     ایمان شیخی
شماره  پرسنلی:  7000087 

اموال و انبار

    رضا رهبر
شماره  پرسنلی:   432024 

آگلومراسیون

  مجتبی براتی
شماره پرسنلی: 466017 

تولید و توزیع برق

  علیرضا تیموریان
شماره پرسنلی: 417882 

آبرسانی

  محمدرضا رحیمی
شماره پرسنلی:  3721159 

نت راه و ساختمان

  رسول نیک پور
شماره پرسنلی: 427632 

اتوماسیون و ارتباطات

  سید محمد موسوی زاده
شماره پرسنلی:  7003327 

راه آهن

  علی گرامی فرد
شماره پرسنلی: 462043 

كک سازی 

 سیف اله علیزاده
 شماره پرسنلی:   7025718 

فوالدسازی

 مجید حسین زاده
 شماره پرسنلی:   7053236 

نت مكانیک

 ایمان موسایی
شماره پرسنلی:  7031298 

راهبری ماشین آالت

 یاسر وكیلی
شماره پرسنلی:  7128863 

پشتیبانی حمل

  رضا نوروزی
شماره  پرسنلی:   7035921 
انرژی و بهینه سازی سوخت

  محمد قاسمی
شماره پرسنلی:  7030094 

نسوز

  ایرج نصیریان الرگانی
شماره پرسنلی:  7073963 

كوره بلند

  علیرضا قادری
شماره  پرسنلی:  7021875 

رستوران مركز پخت

  علیرضا شاپوری راد
شماره پرسنلی:   464794 

آزمایشگاه مركزی

  محمدعلی معتمدی
شماره  پرسنلی:  7034792 

نورد 

  مهدی باقری پیدنی
شماره  پرسنلی:  7498202 

نورد 

تاریخ تولدنام فرزند محل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1400/10/04نیمافوالدسازیمظاهر كرمی

1400/10/09فاطمهراه آهناحسان باطنی

1400/10/06كوهیارفوالدسازیحمیدرضا عبدالوندی

1400/10/06گیسوكک سازیسجاد مصدقیان

1400/10/08صدراآبرسانیعلی اكبر كریمی

تاریخ ازدواجمحل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1400/09/03راه آهنمحمدرضا غفاریان

1400/09/26تولید و توزیع برقسعید آزمون

شماره پرسنلینام خانوادگینام

4588007عطائی علی اصغر

8789007محمدیمسعود

1630107رامعلیرضا

2902307محمدیسلمان

1997307عظیمی قائم

3693707نصریانایرج

9606807مهدیجهانشاه

2759117منجزیفرخ

1744317امیرخانیعلی

9545517عبدالهیاحمد

5138517صادقیآیت

2186717سبكتكینمصطفی

6715817طهماسبیجعفر

5731527كاظمیقاسمعلی

9328527اكبر پورمسلم

9911727فتاحیحسین

9361827مهرابیبهروز

6345827هفشجانیمحمدحسین

4317827لطیفیعلیرضا

7779847جعفریعبدا...

1544430رحیمیمختار

8397930موسویسیدمحسن

5556240شمسمسعود

8229240نصیریمجید

5073340فتاحیجواد

6524340كاظمیمهدی

6045340علیزادهحسین

5631440حسن پورصادق

7333440رجائیفاطمه

9965540رضاییمحمد جواد

5567540صالحیخدابخش

4219540هاشم زادهمحسن

7781640رعیت پیشهعلیرضا

9865640مهدیمیالد

4362107داودیایوب

4434107عبدالهیعلیرضا

4254107شاه بندریاسماعیل

4974107آنی كزیخدابخش

6084107كریمیانمرتضی

8194107نجفیابراهیم

3375107شكرالهیسید حسن

9586107صادقیمهدی

1620207انتظامیغالمعلی

4541207جوادیتیمور

7591207براتیرحمان

8463207رحیمیحمید رضا

9144207نادری بنیفضل اله

6335207جعفریمحمدعلی

8175207علیزادهسیف اله

3428207عابدینیفرهاد

9378207احمدیحمید

8319207كمالیمهدی

5384307مهرابیاحمد

7509307اسماعیلیعباسعلی

5815407سلیمیانامیر

3281507هاشمیسید عبداله

1715607قاسمیمحمدرضا

9746217فریدون نژادمسیب

2014817محمد زادهرسول

4788257بازیارقاسم

گروه سنی 15 سال و باالتر
 ارسـال عـدد 8 به سـامـانـه

پیامکی 1000017


