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ارزیابی مراقبتی گواهینامه تایید صالحیت آزمایشگاه مرکزی شرکت   23 دی ماه توسط تیم ارزیابان مرکز 
ملی تایید صالحیت ایران با موفقیت انجام شد.

علیرضا رضوانیان، معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت در مراســم افتتاحیه این ارزیابی به نقش و جایگاه 
کارکنان شرکت اشاره نمود و گفت: ذوب آهن اصفهان با شرایط و مشکالت سخت کنونی همواره توانسته 

است منشاء   خدمات ارزشمندی به جامعه صنعت فوالد کشور باشد.

موفقیت آزمایشگاه مرکزی در ارزیابی مراقبتی 
گواهینامه تایید صالحیت

 مادر می تواند فرزندان را به بهترین وجهی تربیت 
کند. تربیت فرزند به وسیله مادر، مثل تربیت در 
کالس درس نیست، با رفتار است، با گفتار است، با 
عاطفه و نوازش و الالئی خواندن است، با زندگی 
کردن است. مادران با زندگی کردن، فرزند تربیت 

می کنند.
و  خانه  مسأله  همسری،  مسأله   مادری،  مسأله    
خانواده، مسائل بسیار اساسی و حیاتی است. یعنی 
شما اگر بزرگترین متخصص پزشکی یا هر رشته  
دیگری بشوید، چنانچه زن خانه نباشید، این برای 

شما یک نقص است.
 کانون خانواده، جایی است که عواطف و احساسات 
باید در آنجا رشد و بالندگی پیدا کند، بچه ها محبت 
و نوازش ببینند، شوهر که مرد است و طبیعت مرد، 
طبیعت خام تری نسبت به زن است و در میدان 
او، فقط و  خاصی، شکننده تر است و مرهم زخم 
فقط نوازش همسر است حّتی نه نوازش مادر، باید 
نوازش ببیند. برای یک مرد بزرگ، این همسر کاری 
را می کند که مادر برای یک بچه کوچک آن کار 
را می کند و زنان دقیق و ظریف، به این نکته آشنا 

هستند.
 این را شما خانم ها بدانید، وجود شما آن تحولی را 
در روحیات مرد به وجود می آورد که گاه هیچ عاملی 
نمی تواند آن تحول را ایجاد کند. شما می توانید دل 
مرد را گرم کنید و به او امیدواری به زندگی و شوق 
ادامه کار بدهید. اصاًل این توان در شما هست که در 

وجود مرد نیرو بدمید. وجود شما این قدر مهم است. 
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کاهش 14 درصدی مصرف فوالد در کشور
آمار مصرف فوالد در دوره ۹ ماهه سال 

جاری منتشر شد.
به گــزارش پایــگاه تحلیلی خبری 
ذوب ۲۴، مصرف فــوالد میانی در ۹ 
ماهه نخست امسال نســبت به دوره 
مشابه سال قبل کاهش ۱۴ درصدی 
و مصــرف کل محصــوالت فوالدی 
کاهش ۱۰ درصدی داشته و مصرف 

آهن اسفنجی بدون تغییر بوده است.
بر اساس این گزارش در دوره ۹ ماهه 
نخست ســال جاری، مصرف فوالد 
میانی )بیلت و بلوم و اســلب( با ۱۴ 
درصد کاهش بــه ۱۵ میلیون و ۹۰۸ 

هزار تن رسید.
در بخش فوالد میانی، ۹ میلیون و ۳ هزار تن سهم مصرف 
بیلت و بلــوم و ۶ میلیون و ۹۰۵ هزار تن ســهم مصرف 
اسلب بوده است. مصرف بیلت و بلوم کاهش ۱۷ درصدی 
 داشــته و مصرف اســلب هم ۱۱ درصد کاهش داشته

 است.
رشد مصرف مقاطع تخت فوالدی منفی ۷ درصد و رشد 
مصرف مقاطع طویل فوالدی هم منفی ۱۱ درصد اعالم 

شده است.
مصرف مقاطع تخت ۶ میلیــون و ۲۵۶ هزار تن بوده که 
۵ میلیون و ۹۳۲ هزار تن سهم ورق گرم، ۲ میلیون و ۵۷ 

هزار تن سهم ورق ســرد و ۱ میلیون و ۴۸ هزار تن سهم 
ورق پوششــدار بوده اســت. مصرف ورق گرم کاهش ۸ 
درصدی، مصرف ورق سرد کاهش ۶ درصدی و مصرف 

ورق پوششدار کاهش ۶ درصدی داشته است.
در ۹ ماهه نخست سال جاری، مصرف تیرآهن با کاهش 
۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۸۱۴ هزار 
تن رسیده است و مصرف میلگرد هم با ۱۳ درصد کاهش 
به ۵ میلیون و ۱۶۴ هزار تن رسیده است. مصرف نبشی، 
ناودانی و سایر مقاطع طویل فوالدی با کاهش ۲ درصدی 

همراه بوده است.
مصرف آهن اسفنجی نیز تقریباً بدون تغییر و ۲۲ میلیون 

و ۹۳۲ هزار تن بوده است.
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گام بلند ذوب آهن اصفهان 
در گستره حفاظت از محیط زیست

)) 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

ذوب آهن با سیاست 
های درون سازمانی 
سعی بر آن داشته تا 
در کنار سختی ها و 

موانع در کنار توسعه 
تولید، به روز رسانی 
تکنولوژی و نوسازی 
خطوط تولید را در 
دستور کار قرار دهد

مجموعه ای که خاستگاه صنعت استراتژیک فوالد 
در کشور شناخته می شود و در ۵۰ سالی که گذشت 
نقش مهمی در صنعت فوالد کشور ایفا کرد. اما این 
تمام ماجرای ذوب آهن نخواهد بود. در پشــت این 
موفقیت ها و نقــش آفرینی ها فراز و نشــیب هایی 
بوده که ذوب آهن با پشت ســر گذاشتن آن ها امروز 
در جایی اســت که ایســتاده و در تولید ریل ملی به 
خودکفایی رسیده و کشور را از واردات بی نیاز کرده 

است. 
با نگاهی به سال هایی که گذشت، مشکالت بزرگی در 
ذوب آهن به چشم می خورد که هر کدام می توانست 
بر نحوه عملکرد این مجموعه اثر گذار باشد. شاید در 
ســال های اخیر افزایش نیروی انسانی در ذوب آهن 
اتفاقی بود که توانست به یکباره مشکالت بسیاری را 
به همراه داشته باشد. اولین مشکل و شاید بزرگترین 
آن در بحث  تامین مالی باشد.  این موضوع می تواند 
بر کاهش بهره وری موثر باشد اما ذوب آهن هیچگاه 
به دنبال تعدیــل آن ها نرفت و منصور یــزدی زاده 
مدیرعامل این شرکت توصیف زیبایی از این افزایش 
نیرو داشــت، آن جا که گفت "امروز سفره ذوب آهن 
 بزرگتر شده و خانواده های بیشتری بر سر این سفره 

نشسته اند."
این موضوع  شــاید یکی از دالیلی بود که ذوب آهن 
تصمیم گرفت با قدرت به سمت توسعه محصوالت 

تولیدی برود و سبد محصوالت خود را متنوع کند اما 
در آغاز این مسیر نیز مشکالت دیگری وجود داشت 

که نمی توان آن را نادیده گرفت.
تامین مواد اولیــه از اصلی ترین دغدغــه های این 
مجموعه برای تولید فوالد بود. تامین ســنگ آهن و 
زغال سنگ پاشنه آشــیل افزایش تولید است زیرا 
ذوب آهن با توجــه به تکنولوژی تولیــد چندان در 
بحران گاز با مشکل همراه نخواهد شد اما در صورت 
 عدم تامین مواد اولیه می تواند شــاهد کاهش تولید

 باشد. 
از ســویی دیگر در بحث برق نیز ایــن مجموعه در 
صورت تامین آب با مشــکلی همراه نمی شود و برق 

مورد نیاز خود را تولید می کند. 
آن طور که پیداست مشــکالت ذوب آهن بیشتر به 
مواردی باز می گردد که نیازمند همت دولت برای حل 
آن است. ذوب آهن با سیاســت های درون سازمانی 
ســعی بر آن داشته تا در کنار ســختی ها و موانع در 
کنار توسعه تولید، به روز رسانی تکنولوژی و نوسازی 

خطوط تولید را در دستور کار قرار دهد.
لجســتیک و حمل و نقــل از دیگر مشــکالت  این 
مجموعه اســت که در قیمت تمام شده می تواند اثر 
گذار باشد. همانطور که اشاره شد بخش عمده ای از 

مشکالت ذوب آهن برون سازمانی است. 
اما در این سال هایی که گذشت شاید خودکفایی در 

تولید ریل ملی و گام برداشتن به ســوی صادرات را 
باید نقطه عطف کارنامه ۵۰ ساله ذوب آهن دانست.  
با واردات ریل ســاالنه ۵۰ میلیون دالر ارز از کشــور 
خارج می  شد که با دستیابی به دانش داخلی سازی 
 آن این میزان ارز بــه چرخه اقتصــادی بازگردانده 

شد.
خودکفایی ذوب آهــن در تولید ریــل ملی اتفاقی 
بزرگ است که همانطور که اشاره شــد ساالنه از ارز 
بری بســیاری جلوگیری می کند. ذوب آهن با تکیه 
بر توانایی های خود در حوزه صــادرات ریل نیز قدم 
برداشت و اولین مقصد آن افغانستان بود اما متاسفانه 
تغییرات سیاسی در این کشور فعال این تفاهم نامه را از 

مسیر اجرایی شدن خارج کرده است. 
از سویی دیگر این مجموعه بزرگ امروز خود را برای 
همراهی دولت در پروژه ساخت مسکن ملی آماده می 
کند تا با تامین فوالدهای ساختمانی در این پروژه ملی 

سهمی داشته باشد. 
این که مجموعه ای همچون ذوب آهن اصفهان با گذر 
از پنجاه ســال تولید با چنین مشکالتی همراه است 
نشــان از عدم حمایت دولت در سال های گذشته از 
این مجموعه دارد که باعث شده ذوب آهن اصفهان 
از پتانسیل های خود آن طور که باید استفاده نکند. 
امروز ۵۰ سالگی ذوب آهن می تواند شروعی برای این 

همراهی و حمایت در دولت جدید باشد. 

ذوب آهن اصفهان، دماوندی استوار در پهنه صنعتی ایران
کوه استوار و قله برافراشته دماوند مشهورترین نماد طبیعی سرزمین ماست و ذوب آهن اصفهان که لقب مادر صنعت فوالد را از آن خود کرده است پس از 50 سال چون 

دماوند،  استوار و برافراشته در گستره صنعتی ایران چشم نوازی می کند.

نوع ردیف
موضوعشمارهفراخوان

مهلت    دریافت اسناد
مهلت   ارائه 

پیشنهاد
زمان بازگشائی 

پاكات

83619مناقصه1
نوسازی لوله مسیرهای زیر 

زمینی فاضالب جنوب برج های 
خنك كننده

1400/ 11/ 161400/ 11/ 17

83644فرآخوان2
شناسایی تامین كنندگان مواد 

آهن دار)كنسانتره و سنگ آهن 
دانه بندی(

1400/ 11/ 16- 

140007443R1استعالم3

اجرای عملیات سمپاشی و طمعه 
گذاری بر علیه حشرات موذی و 
جوندگان در كلیه اماكن داخل و 
خارج فنس شركت سهامی ذوب 

آهن اصفهان

1400/ 11/ 20- 

خرید یك عدد تلشكی حمل  2 -82651 -140004327مناقصه4
17 /11 /161400 /11 /1400تاندیش ایستگاه 5 فوالدسازی

69705مناقصه5

طراحی و مهندسی،تامین، نصب 
و راه اندازی بارگیر شماره 5 

انبار مواد خام آگلومراسیون به 
EPC روش

1400/ 11/ 271400/ 11/ 27

والدت حضرت فاطمه زهرا )س( 
و روز مادر مبارک باد
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نشریه داخلی

امروز هر تامین 
کننده ای که به 

شرکت های فوالدی 
مراجعه کند، 

می تواند از نیازهای 
شرکت برای داخلی 

سازی مطلع شود

Nخبر e w s

با هدف جلوگیری از توقفات آگلوماشــین های ۱و۲و۳  
واحد بهره برداری آگلومراســیون بازســازی فن های 
اسقاط شــده در انبار شــرقی کارخانه بازسازی و قابل 

استفاده مجدد گردید.
کنعانی معاون تجهیزات مکانیکی آگلومراســیون نیز 
ضمن ابراز رضایت از فعالیت هــای انجام گرفته گفت:  
کلیه همکاران بخش در شــاخه های مکانیک ، تولید 
و بــرق و اتوماســیون و مدیریت مهندســی نت بویژه 
  CM سرپرستی و پرسنل کارگاه های ۴۸ و ۵۱ و واحد

در دستیابی به این مهم مشارکت داشتند.
حسین کبیری مهندس ارشد مکانیک کارگاه پخت و 
مکنده بخش آگلومراسیون بیان داشت: اعمال و تشدید 
فشار  تحریم های ظالمانه در سال های گذشته شرایط 
بسیار آزاردهنده و دست و پاگیری را در کشور به وجود 
آورده که بخش صنعت نیز از آن مستثنی نبوده است، 
لیکن عزم و اراده بی نظیر کارشناســان و مهندســین 

دلسوز در این حوزه با هدف رفع 
موانع و با استفاده از دانش ، توان 
و پتانســیل داخلی و بکارگیری 
ظرفیت های موجود در کشــور 
توانســته تحریم را خنثی و یا به 

حداقل ممکن کاهش دهد. 
کبیری افزود: یکی از تجهیزات 
مهم و اساســی در خــط تولید 
بخش آگلومراسیون پروانه های 
مورد اســتفاده در مکنده های 
ماشــین های پخــت آگلومره 
بوده که شــامل تحریم ها گردیده اســت. لذا با توجه 
به عدم ســاخت به موقع پروانه مکنده توسط شرکت 
های توانمند داخلی و همچنین عــدم تامین از خارج 
به دلیل تحریم و قیمت باال ، پروانه های اســقاط شده 
بخش های مختلــف کارخانه که از ســالیان قبل در 
انبار شرقی کارخانه به عنوان ضایعات وجود داشت به 
بخش منتقل و با انجام کارهای بازسازی، ماشینکاری 
و باالنس مجدداً مورد اســتفاده قرار گرفت و از توقف 
آگلوماشــین ها جلوگیری به عمل آمد.  وی افزود: فن 
های بازسازی شــده حدود ۵ تن وزن، با دور ۱۵۰۰ و 
دبی ۴۵۰۰۰۰  مترمکعب در ساعت را تامین می کنند 
و در دو سال اخیر ۵ عدد پروانه فرسوده به طور کامل 
بازســازی و بر روی کار مونتاژ گردید که صرفه جویی 

قابل مالحظه ای برای کارخانه ایجاد نمود. 
محمدعلی قدرتی پور- خبرنگار افتخاری

مدیر بهداشــت و محیط زیســت ذوب آهن اصفهان با 
اعتقاد بر این کــه باید قضاوت ها نســبت به آالیندگی 
صنایع را عادالنه کنیــم، گفت: طی چند ســال اخیر 
ذوب آهن حــدود ۲۳۰۰ میلیارد تومــان  برای کنترل 

آالیندگی هزینه کرده است.
ســید حمیدحســینی با بیان بــه این کــه صنایع به 
خصوص صنایع فــوالدی در زمینه آب، هــوا و خاک 
باید کنترل های الزم را برای مقابلــه با آلودگی محیط 
زیست داشته باشــند، اظهار کرد: ذوب آهن نیز از زمان 
تأســیس خود تعداد زیادی تجهیزات غبارگیر شامل 
بگ فیلتر، الکتروفیلتر و ... را نصب کرده است، همچنین 
در خصوص آب نیــز تصفیه خانه های آب و پســاب را 
 طراحی و نصب کرده و آب ها تصفیه فیزیکی و شیمیایی

 می شود.
مدیر بهداشــت و محیط زیســت ذوب آهــن اصفهان 
اظهار کرد: اگر زمانــی در یک صنعت ازجمله ذوب آهن 
میزان آالینده ها باال و پایین می شــود، ناشــی از وقوع 
شــرایط اضطراری در فرآیندها و سیستم های تصفیه 
آالینده های زیست محیطی به صورت مقطعی است که 
اجتناب ناپذیراند ، اما به سرعت با تعمیرات و نگهداری به 

موقع برطرف می شود.
حسینی افزود: در حال حاضر ذوب آهن، یک تیم ویژه را 
برای نگهداری و تعمیر الکتروفیلترهای خود ایجاد کرده 

است.
وی تاکید کــرد: در حــال حاضر ذوب آهن از ســوی 
سازمان حفاظت محیط زیســت ملزم به پایش آنالین 

خروجی های زیست محیطی اســت و به همین منظور 
تجهیزات مانیتورینگ  آنالین بر روی خروجی ها نصب 
شده و اطالعات آن به شــکل برخط به اداره کل محیط 

زیست استان ارسال می شود.
وی با اعتقاد بر اینکه باید قضاوت ها نسبت به آالیندگی 
صنایع را عادالنه کنیم، گفت: باید دید ســهم ذوب آهن 
و هر صنعت فوالدی در آلودگی کل منطقه و اســتان به 

نسبت سایر عوامل آالینده چقدر است.
مدیر بهداشت و محیط زیست شرکت ذوب آهن اصفهان 
با بیان این که پروژه های پساب در نیمه دوم سال آینده 
به اتمام می رسد، گفت: ذوب آهن در سال های گذشته 
۵۰ درصد مصــرف آب خود را کاهش داده اســت که با 
اجرای این پروژه و جمع آوری پساب تا ۴۰ درصد دیگر 

در مصرف آب صرفه جویی خواهد شد.

سالم آتشکار

ضوابط پرداخت هزینه عینک طبی توسط بیمه تکمیل 
درمان دانا  به چه صورت می باشد؟

مدیریت خدمات مالی و بیمه: بیمه شــدگان پس از خرید عینک 
و قبل از تحویل مدارک آن به نمایندگی بیمه دانا می بایســت، به 
یکی از مراکز تائید عینک )اپتومتریست معتمد( مراجعه و نسبت 
به تائید فاکتور با ارائه مدارک مورد نیاز از جمله اصل دستور پزشک 
متخصص یا کارشناس اپتومتریســت، اصل فاکتور خرید عینک، 
عینک خریداری شده، شخص اســتفاده کننده از عینک، پرینت 
نمره چشم عینک اقدام نمایند و ســپس مدارک را به نمایندگی 

بیمه دانا تحویل دهند. 
 چه اقداماتی برای انعقاد قرارداد خدمات دندانپزشکی در 

شهرکرد با کلینیک های موجود شده است؟    
مدیریت خدمات مالــی و بیمه: مراکز وکلینیــک های موجود در 
شهرکرد مورد بررسی و بازدید قرار گرفت و  نسبت به انعقاد قرارداد 
با کلینیک پارسیان شــهرکرد واقع در خیابان کاشانی، رو به روی 

استانداری اقدام گردید. 
 آیا درخواست خرید لباس کار دوتیکه تراشکاری برای 

سال 1401 جهت کارکنان بهره برداری  صادر شده است؟
مدیریــت سفارشــات و کنترل کاال: جهــت تســریع در کارها و 
جلوگیری از وقفه در دوخت لباس دوتیکه تراشکاری کارکنان بهره 
برداری، مناقصه خرید برای  ســال هــای ۱۴۰۰و۱۴۰۱ همزمان 

انجام گردیده است .
 شرایط برخورداری از سه روز مرخصی با مزد و حقوق  

برای کارکنان چگونه می باشد؟
مدیریت امور اداری: شــرایط همکاران برای اســتفاده از سه روز 
مرخصی با مزد عبارت است از ا زدواج دائم و یا فوت بستگان درجه 

اول، شامل همسر، پدر، مادر و فرزندان.   
*** تعدادی از همکاران نیز خواستارانجام موارد زیر شده اند .

 برنامه ریزی جهت کاهــش زمان پرداخت هزینــه های درمان 
توسط بیمه تکمیل درمان دانا.

 تدابیر الزم جهت انعقاد قرارداد با داروخانه منتخب شهرها برای 
استفاده کارکنان توسط بیمه تکمیل درمان دانا .

 تقدیر و تشکر از خدمات مدیریت امور شهری وپسماند در افزایش 
نظافت ســطح کارخانه وهمچنین نصب سطل مخصوص زباله در 

معابر عمومی.
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:

منصور یزدی زاده مدیرعامل شرکت به مناسبت ۲۳ دی 
ماه سالروز تاسیس ذوب آهن اصفهان در گفتگو با برنامه 
زنده رود شبکه استانی سیمای مرکز اصفهان به تشریح 

دستاوردها و شرایط روز این شرکت پرداخت.
یزدی زاده با بیان این که ذوب آهن اصفهان روند صنعتی 
شدن در کشــور را رقم زد گفت: در صنعت فوالد تمام 
رشــته های دانشــگاهی اعم از فنی- مهندسی و علوم 
اجتماعی درگیر هســتند و در حقیقــت صنعت فوالد 
شرایط الزم برای به کار گیری علوم و فنون و توسعه سایر 

صنایع را فراهم می آورد.
مدیرعامل شرکت به فرآیند سوددهی ذوب آهن اصفهان 
نیز پرداخت و افزود: ذوب آهن اصفهان بر اســاس اصل 
۴۴ خصوصی شد اما چون زیان انباشته داشت سهام آن 
در بازار فرابورس عرضه شد. پس از آن با تالش همکاران، 
تولید محصوالت بــا ارزش افزوده بــاال، افزایش قیمت 
محصوالت و ســایر عوامل مرتبط از زیان انباشته خارج 
شد و به سوددهی رســید و در دو سال اخیر با سوددهی 

قابل مالحظه ای که داشت سهام آن از فرابورس به بورس 
انتقال یافت.

 وی با بیان این که پروژه های ذوب آهن با پیوست های 
محیط زیســتی تعریف و اجرا می شود تاکید کرد: ذوب 
آهن اصفهان از دیرباز مباحث زیست محیطی را در سه 
مقوله آب، خاک و هوا مدنظر داشته و با اجرای پروژه های 
مختلف مانند بک فیلترهــا، الکتروفیلترها، درب های 
فلکسیل و... در راستای استانداردهای  زیست محیطی 
اقدام می کند کــه تمام این اقدامات از طریق ســازمان 

حفاظت محیط زیست بازرسی و پایش می شود.
یــزدی زاده فعالیت های صنعتی را بــدون آالیندگی، 
غیرممکن دانســت و تصریــح کرد: خودرویــی که به 
بازار عرضه می شــود یــک منبع آالینده اســت که با 
اســتانداردهای  یورو ۴ و ۵ به دنبال کنترل آالیندگی 

آن هســتند. در صنعت فوالد به ویژه ذوب آهن اصفهان 
نیز با رعایت قوانین زیست محیطی، کنترل آالیندگی 
 این صنعت بر اساس اســتانداردهای تعیین شده انجام 

می شود.
 یزدی زاده با بیان این که ذوب آهن اصفهان تولید کننده 
فوالدهای ســاختمانی اســت به روند تولید ریل ملی 
پرداخت و گفت: از ســال ۹۲ ذوب آهن اصفهان پروژه 
تولید ریل را کلید زد و طی این سال ها با تالش همکاران، 
تولید این محصول استراتژیک به ثمر نشست و از سال ۹۹ 
انواع ریل و متعلقات آن مطابق با استانداردهای جهانی 
به تولید انبوه رسید. در سال گذشته توانستیم ریل مورد 
نیاز محور های در حال توســعه راه آهن، کالن شهرها و 
معادن کشــور را تولید کنیم و به ســازمان های متولی 

تحویل دهیم.

صنعت فوالد تمام رشته های دانشگاهی را به کار می گیرد

ذوب آهن اصفهان 
از دیرباز مباحث 

زیست محیطی را در 
سه مقوله آب، خاک 
و هوا مدنظر داشته 

است

وقتی تجهیزات و 
تکنولوژی به روز 
رسانی می شود 

باید دانش و مهارت 
نیروهای انسانی نیز 

به روز رسانی شود

علیرضا رضوانیان معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت 
در گفتگو با خبرنگار ما اقدامات و پروژه های زیســت 

محیطی شرکت را تشریح کرد.
وی با بیان این که در آگلومراســیون بــا اصالح طرح 
هیدروسیکلون ها به الکترو فیلترهای خشک در مصرف 
آب صرفه جویی کردیم، گفت: با ایــن امر از آالیندگی   

خاک هم جلوگیری شد.
رضوانیــان به طرح های زیســت محیطــی در بخش 
تولیدات کک و مواد شــیمیایی پرداخت و گفت: درب 
های فلکسیل از پروژه های مهمی بود که در این بخش 
برای کنترل آالینده ها اجرا شــد، ضمن این که پروژه 
های اصالحی و بهسازی سیستم های تمیز کننده درب 
باتری ها اجرا شد و برای باتری شماره ۳ و مواد شیمیایی 
 نیز پیمانکاران مربوطه انتخاب شــدند. ضمن این که

 ذوب آهن اصفهان بــرای تعمیر، نگهــداری و به روز 

نگه داشــتن تجهیزات و تکنولوژی پروژه های زیست 
محیطی در حال هزینه کردن است. 

 رضوانیان با بیان این که با اجرای پروژه آسپراســیون 
کوره شماره ۲، بهســازی داکت و جمع آوری غبار را در 
بخش کوره بلند رقم زدیم، تأکید کــرد: در کوره بلند 
شماره ۳ نیز پروژه بهینه سازی سیستم های غبارگیر 
خروجی چدن را تعریف کردیــم، تا همکاران در فضای 

کامال سالم به فعالیت ادامه بدهند. 
وی گفت: در فوالدســازی غبارگیری برای قســمت 
میکسر، کارگاه برش خرســک و پرس در حال ساخت 
است. ضمن این که در دود کش فوالدسازی آنالیزر نصب 
شده و سازمان محیط زیســت به این قسمت نظارت و 

کنترل دارد.
معاون برنامه ریزی و توســعه شــرکت گفــت: وقتی 
تجهیــزات و تکنولوژی به روز رســانی می شــود باید 

دانش و مهارت نیروهای انسانی نیز به روز رسانی شده 
و برای بهره گیری مناسب از این تجهیزات و تکنولوژی 
الزم است ساختار سازمانی را اصالح کرد، ضمن این که 
برای نگهداری و تعمیرات این تجهیزات نیز نیاز اســت 
به ساختار مهندسی های بهره برداری و مدیریت های 

پشتیبانی کننده، نگاه ویژه ای داشته باشیم.
وی با بیان این که از ســال ۹۲ پروژه های خرید پساب 
در این شــرکت کلید خورده اســت گفت: از سال ۹۷ 
پروژه خرید و انتقال پســاب شهرهای اطراف در تعامل 
با سازمان آب منطقه ای و مسئولین منطقه در حال اجرا 

است.
معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت، جمع آوری، تصفیه 
و انتقال پساب شهرها را در راستای جلوگیری از آلودگی 
محیط زیست به ویژه آب و خاک حایز اهمیت دانست 
و گفت: پساب این شــهرها برای تصفیه به تصفیه خانه 

فوالدشــهر انتقال می یابد و پس از آن به تصفیه خانه 
مجهز شرکت منتقل می شود تا پس از تصفیه نهایی در 

صنعت مصرف شود.

علیرضا رضوانیان تشریح کرد:
پروژه های زیست محیطی در حال اجرا در ذوب آهن اصفهان

ارزبری تولید فوالد به کمتر از 100 دالر در هر تن رسید

برگزاری دوره آموزشی محیط زیست برای کارکنان جدید االستخدام

بازسازی فن های بالاستفاده مکنده ها در کارگاه 
پخت بخش آگلومراسیون

قضاوت  درباره آالیندگی صنایع 
عادالنه باشد

در هر بخشی که 
فعالیت می کنیم باید 
اولویت خود را حفظ 
محیط زیست قرار 

دهیم

اعمال و تشدید 
فشار تحریم های 

ظالمانه در سال های 
گذشته شرایط بسیار 
آزاردهنده و دست و 
پاگیری را در کشور
به وجود آورده است

دوره آموزشــی اصول و مبانی محیط زیست در هفته 
هوای پاک بــرای کارکنان جدید االســتخدام ۲۷ دی 

ماه در تاالر آهــن روابط عمومی 
شرکت برگزار شد. 

مهدی بهرامی معاون پشتیبانی 
و خدمات اجتماعی شــرکت در 
مراســم آغاز این دوره خطاب به 
کارکنان جدید االستخدام گفت: 
انتظار از شــما این اســت که به 
خوبی به جایگاه خود واقف باشید 
و بدانید که نقش تعیین کننده ای 
در این مجتمــع عظیم صنعتی و 

صنعت کشور به عهده دارید.
معــاون پشــتیبانی و خدمــات 
اجتماعــی، فعالیت های زیســت محیطــی را یکی از 

اولویت های اصلی شرکت دانســت و افزود: همگی ما 
کارکنان این صنعت مهم باید نگرش خود را با توجه به 
تغییرات محیطی از جمله بحران آب که رخ داده تغییر 
دهیم و نباید از هیچ کوششی برای ارتقاء شرایط زیست 

محیطی دریغ کنیم . 
بهرامی، تمام ارکان و فرایندهای شــرکت را دخیل در 
شرایط زیست محیطی دانســت و افزود: در هر بخشی 
که فعالیت می کنیم بایــد اولویت خود را حفظ محیط 
زیست قرار دهیم تا این صنعت بتواند به بالندگی خود 
ادامه دهد.  وی اظهار داشــت: مطالبه به حق مردم این 
اســت که بخش صنعت، فعالیت های خود را در جهت 
حفظ محیط زیست به صورت مداوم و جدی پیگیری 
کند و این وظیفه همه ماست که در کار و زندگی، در این 

خصوص همت کنیم .  
حمید حسینی مدیر بهداشت و محیط زیست شرکت 
نیز گفت: حفاظت از محیط زیســت یک رسالت ملی و 
جهانی برای همه ماست و این وظیفه محدود به کارکنان 
این بخش نیست لذا در همه حوزه ها باید نسبت به این 

مسئله حیاتی، احساس مسئولیت کنیم. 
حسینی با اشاره به این که صنعت فوالد انرژی بر است 
و می تواند آالینده باشــد، افزود: هنر ما این است که از 
برکات و فواید بی شــمار این صنعت برای کشور بهره 
بگیریم و در همین حال، مسائل زیست محیطی آن را 
در ابعاد مختلف هم حل کنیم و گرنه تعطیل کردن این 
صنعت، تبعات منفی اقتصادی  و اجتماعی بسیاری برای 

کل کشور دارد . 

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری ذوب ۲۴، سید رسول 
خلیفه سلطانی دبیر انجمن تولید کنندگان فوالد اظهار 
کرد: در سال های گذشته موضوع بومی سازی در صنایع 
به یک فرهنگ عمومی تبدیل شده است و این رویه در 
شرکت های بزرگ فوالد ساز کشور نیز با جدیت دنبال 

می شود.
وی بیان کــرد: امــروز هر تامیــن کننــده ای که به 
شــرکت های فوالدی مراجعه کند، می تواند از نیازهای 
شرکت برای داخلی سازی مطلع شود و بر همین اساس، 
همه ساله از بودجه ارزی شــرکت ها برای تامین مواد و 

تجهیزات خارجی کاسته می شود.
این مقام صنفی یادآور شد: اکنون میزان ارزبری تولید 

هر تن فوالد از ۱۴۰ دالر در سال های گذشته، به کمتر از 
۱۰۰ دالر رسیده است و این کاهش نیاز ارزی همچنان 

ادامه دارد.
وی خاطرنشــان کرد: با این حال همــواره درصدی از 
وابســتگی ارزی وجود خواهد داشــت، زیرا بخشی از 
تجهیزات ابزار دقیق، الکتریکی، کنترل و اتوماسیون و 
همچنین برخی قطعات و تجهیزات های تک )با فناوری 
باال( و کمپروســورهای با قدرت خــاص وجود دارد که 
تولید آن ها به دلیل مقیاس پایین اقتصادی نیســت، 
هرچند شاید توان الزم برای ساخت داخل آنها نیز وجود 

داشته باشد.
خلیفه سلطانی افزود: بر این اســاس نمی توان به طور 

مطلــق ارزبری ها را کاهــش داد و این رویــه حتی در 
کشورهای پیشــروی صنعتی نیز دیده می شود و این 
طور نیست که صفر تا ۱۰۰ تولید یک محصول در داخل 

همان کشور انجام شود.
وی، تحریم ها را یکی از عوامل اصلی حرکت به ســمت 
داخلی سازی برشمرد و افزود: افزایش نرخ ارز نیز سبب 
شد تا ساخت داخل برای تجهیزات و قطعات اقتصادی 

شود.
دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد تصریح کرد: صنعت 
فوالد هیچ گاه حتی در زمان دشوار تحریم های ظالمانه 
با مشکل الینحل مواجه نبوده و توانسته هرکجا که نیاز 

بوده به تامین از داخل بپردازد.

خبر

ارزیابی مراقبتی گواهینامه تایید صالحیت مدیریت آزمایشــگاه مرکزی 
شرکت  ۲۳ دی ماه توسط تیم ارزیابان مرکز ملی تایید صالحیت ایران با 

موفقیت انجام شد.
علیرضا رضوانیان، معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت در مراسم افتتاحیه 
 این ارزیابــی به نقش و جایگاه کارکنان شــرکت اشــاره نمــود و گفت:
ذوب آهن اصفهان با شــرایط و مشکالت ســخت کنونی همواره توانسته 

است منشاء خدمات ارزشمندی به جامعه صنعت فوالد کشور باشد.
محمود پوری شــعبان، مدیر آزمایشــگاه مرکزی نیز گفت: این ارزیابی 
توسط تیم ارزیابان مرکز ملی تایید صالحیت ایران به دو صورت حضوری 
و آنالین برگزار گردید که در فاز آنالین با ارسال مدارک مورد نیاز، بخشی 
از آزمون های تحت دامنه تایید صالحیت آزمایشــگاه مورد ارزیابی قرار 
گرفت.این ارزیابی ، اولین ارزیابی از آزمایشگاه مرکزی  بر مبنای ویرایش 
ISO/IEC 17025 -2017  بود که بــا موفقیت و ذکر چند مورد توصیه 
در راســتای بهبود و اقدامات اصالحــی الزم برای برطــرف نمودن عدم 

انطباق های جزیی انجام گردید.
پوری شــعبان همچنین بر ســطح و اهمیت گواهینامه تایید صالحیت 
آزمایشــگاه مرکزی در فروش محصوالت کارخانه و اخذ گواهینامه های 
مجوز صادرات بــه اروپا ) همانند گواهینامه هــای CE ,CARES( تأکید 

کرد.
فرخ نجف زادگان، ســرارزیاب مرکز ملــی تایید صالحیت ایــران نیز از 
مجموعه آزمایشــگاه های ذوب آهن اصفهان به عنوان آزمایشــگاه های 
شناخته شده و مطرح در صنعت فوالد کشور یاد نمود و مجموعه اقدامات 
انجام شده در راستای ارتقاء سیستم کیفیت آزمایشگاه ها را ارزنده و قابل 

تقدیر توصیف نمود.
مهدی مهری، مسئول کیفیت آزمایشگاه مرکزی نیز در تکمیل این خبر 
گفت:با توجه به تغییر ویرایش استاندارد ISO/IEC 17025 از ویرایش 
۲۰۰۵ به ۲۰۱۷، بنا بر ابالغیه مرکــز ملی تایید صالحیت ایران، مدیریت 
آزمایشــگاه مرکزی با تعریف پروژه مشترک با آزمایشــگاه کالیبراسیون 
مدیریت اتوماســیون و ارتباطات، ارتقاء سیســتم کیفیت در دستور کار 
قرار گرفت و پس از انتخاب مشــاور، مجموعه اقدامــات الزم با برگزاری 
دوره های آموزشــی تخصصی مورد نیاز ، تدوین مدارک  شامل نظامنامه 
وروش های اجرایــی به صورت مشــترک با کمیته راهبری آزمایشــگاه 
کالیبراســیون از ابتدای ســال جاری آغاز و پس از ۱۰ مــاه از آغاز پروژه 
، تغییر ویرایش در سیســتم مدیریت کیفیت آزمایشــگاه هــا با تدوین 
مدارک و سوابق، برگزاری ممیزی داخلی و جلسه بازنگری مدیریت انجام 
شــد و با انجام ارزیابی مراقبتی صورت گرفته توســط تیم ارزیابان مرکز 
ملی تایید صالحیت ایران، نقاط قوت و قابل بهبود مورد شناســایی قرار 
 گرفت. وی به تفاوتهای مهــم در دو ویرایش ۲۰۰۵ و۲۰۱۷ اســتاندارد
 ISO/IEC 17025  اشــاره نمــود و افزود: در ویرایش جدید، ســاختار 
الزامات استاندارد در مقایسه با ویرایش قبلی به طور کلی بازنگری شده و 
رویکرد مبتنی بر شناسایی ریسک و فرصت را در فعالیت های آزمایشگاه 

مورد تاکید قرار داده است .

موفقیت آزمایشگاه مرکزی 
در ارزیابی مراقبتی گواهینامه

تایید صالحیت
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بیستم ماه جمادی الثانی ؛ ســالروز والدت حضرت فاطمه زهرا 
)س( و روز مادر مبارک

بیستم ماه جمادی الثانی سال هشــتم قبل از هجرت مصادف با سالروز تولد 
حضرت فاطمه زهرا)س( است که به یمن زادروز بانوی نمونه اسالم، این روز 
مبارک را روز زن و مادر نامیده اند. حضرت فاطمه)س( اسوه و الگویی کامل در 
فضیلت و کمال است. ایشان تنها مسلمانی هستند که پدر بزرگوارشان پیامبر 
خدا، همسرشان یکی از امامان معصوم و خود نیز از معصومین بودند. بانویی که 
در دامان حضرت خدیجه)س( اولین بانوی مسلمان و همسر پیامبر اکرم)ص( 
و در کانون نخستین خانواده اسالمی با نغمه های آسمانی و تسبیح قدسیان 
متولد شد، پیامبر گرامی اسالم)ص( به او لقب »ام ابیها« داده است، یعنی زنی 

که برای پدرش هم چون مادر بود.
تولد این بانوی گران قدر به ابتکار بنیان گذار جمهوری اسالمی، حضرت امام 
خمینی)ره( »روز زن و روز مادر« نام گرفت. ایشان فرمودند: »اگر روزی باید 
روز زن یا روز مادر باشد، چه روزی واالتر و افتخارآمیزتر از روز والدت با سعادت 
حضرت فاطمه زهرا)س( اســت، زنی که افتخار خاندان وحی اســت و چون 

خورشیدی بر تارک اسالم عزیز می درخشد.«
20 جمادی الثانی 1320ه. ق ؛ ســالروز تولد حضرت امام خمینی 

)ره(
در اول آفتاب روز چهارشنبه مهر ۱۲۸۱ هجری شمسی مطابق با ۲۰ جمادی 
الثانی ۱۳۲۰ ه.ق. یعنی ســالروز والدت حضرت زهرا)س(، از سالله پاک آن 
بانوی اطهر در شهرســتان خمین مولودی پای به عرصه هستی نهاد که او را 
روح ا... نام نهادند که بعدها به امام خمینی)ره( مشهور شد و با قیام الهی خویش 
سرنوشــت ایران و جهان را دگرگون ســاخت و از این پس نام ایشان در دفتر 
عدالت خواهان و ظلم ستیزان و مروجان اسالم ناب محمدی با درخشندگی 

با دوام خواهد بود.
24  ژانویه؛  روز جهانی آموزش

۲۴ ژانویه روز جهانی آموزش است که بزرگداشت بین المللی آن ساالنه برگزار 
می شود. در ۳ دسامبر ۲۰۱۸، مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ای 
را تصویب کرد که در آن روز ۲۴ ژانویه را به عنوان روز جهانی آموزش به منظور 

تجلیل از نقش آموزش در ایجاد صلح جهانی و توسعه پایدار اعالم کرد.
26 ژانویه ) 6 بهمن (؛  مقارن با روز جهانی گمرک  

روز جهانی گمرک هر ساله توسط سازمان جهانی گمرک و کشورهای عضو 
در تاریخ ۲۶ ژانویه جشن گرفته می شود. ثبت روز جهانی گمرک با تأکیدات 
رئیس کل گمرک جمهوری اســالمی ایران در ضمیمه تقویم ســال ۱۳۹۴ 
تصویب شد که براین اساس ۶ بهمن )برابر با ۲۶ ژانویه( در تقویم رسمی کشور 

به عنوان روز جهانی گمرک ثبت گردید.

مناسبت های هفته

حدیث هفته
 پیامبر اکرم )ص(:     

هرکس آبروی مؤمنی را حفظ کند، بدون تردید بهشت بر او واجب شود. 

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: رویکردها 
و سیاســت   های ســازمان تامین اجتماعــی باید 

متناسب با افزایش سن امید به زندگی تغییر کند. 
میرهاشم موسوی با اشاره به سختی   ها و مشکالت 
معیشتی مردم به   ویژه بازنشســتگان، تمام تالش 
ســازمان را معطوف بــه بهتر کردن حــال آن ها 

دانست.
وی وضعیت معیشــتی بازنشســتگان را نیازمند 
تحول در دوران جدید دانست و گفت: باید منابع و 

درآمدها به   گونه   ای افزایش یابد تا فشار اقتصادی در 
حد امکان از دوش این عزیزان برداشته شود. 

مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعــی گفت: زبان 
جدید ســازمان، زبان صداقت، صمیمیت و درعین 

حال صراحت است.  
موســوی تصریح کرد: تالش بــرای برطرف    کردن 
دغدغه   هــای بازنشســتگان از اولویت   های اصلی 
ســازمان اســت، اولویتی که برای تحقق، مستلزم 
تعامل مستقیم و بی   واسطه بازنشســتگان با بدنه 

کارشناسی و سیاستگذار اســت تا از طریق کانون 
بازنشســتگان، فهم دقیق و صحیحی از مطالبات و 

دغدغه   های این عزیزان ایجاد شود. 
وی با اشــاره به آماری در خصوص افزایش سن امید 
به زندگی گفت: رویکردها و سیاســت   های سازمان 
تامین اجتماعی باید متناســب با ایــن تغییرات و 
در جهت افزایش نشاط و شــادکامی بازنشستگان 
بازنگری شوند تا مسائل مرتبط با سالمندان با رویکرد 

پیشگیری و نه صرفا درمان مورد توجه قرار بگیرند.

محمدجعفر صالحی گفت: مصوبه اختصاص سهمیه 
یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تنی سنگ آهن 
به ذوب آهن اصفهان متاســفانه عملیاتی نشد و ما 
همچنان در تــالش برای احیا یــک مصوبه حیاتی 
هستیم که البته این تالش ها تاکنون نتیجه ای نداده 

است.
معاون خرید شرکت افزود: ذوب آهن اصفهان سهم 
۱۰ درصــدی از تولید فوالد کشــور دارد و به عنوان 
نخستین شــرکت فوالدی، نقش بزرگی در صنعتی 
شدن کشور داشــته اســت اما با این وجود، از هیچ 

سهمیه مواد اولیه ای برخوردار نیست.
صالحی اظهار داشت: از چند ماه پیش به دنبال عدم 
فعالیت دو معدن ســنگ آهن چاه گز و ققنوس یک 
و نرســیدن بار ســنگ آهن به ذوب آهن، موجودی 

مواد اولیه به شدت بحرانی شده و تداوم آن در تولید 
محصوالت این صنعت مشکالتی ایجاد خواهد کرد.

وی با بیان این که به دنبال رفع مشکل از هر مسیر و با 
هر مسئولی به گفت وگو نشستیم اما تاکنون به نتیجه 
نرسیده ایم، گفت: هم اکنون با یک رکود مواجهیم، 
نه حمل و نقل بــاری داریم، واگن ها خالی اســت و 
خریدی در بــازار صورت نمی گیــرد و وضعیت بازار 

فروش خوبی نداریم.
صالحی با اشــاره به این که بهمن ماه سال گذشته از 
طریق بورس قادر به خرید مواد اولیه شدیم، ادامه داد: 
هم اکنون از گندله و نرمه گندله برای تولید استفاده 
می کنیم و ذخایر سنگ آهن و زغال سنگ در حال 

اتمام است.
معاون خرید شــرکت تصریح کــرد: در صورتی که 

مواد اولیه تامین نشود و مجبور به تعطیلی کوره بلند 
شویم خسارات چند هزار میلیاردی برای ذوب آهن و 
بحران های اجتماعی جدی در پی خواهد داشت که 
به جز اصفهان، پنج استان از جمله کرمان، خراسان 
جنوبی، ســمنان، گلســتان و مازندران که تامین 
کننده زغال سنگ ذوب آهن هســتند نیز تعطیل 
شــده و باعث بیکاری ۱۷ هزار فرد شاغل در معادن 

زغال سنگ می شویم.
معاون خرید شــرکت گفت: امروز تصمیم گیران و 
سیاستگذاران روش کوره بلند را برای ساخت فوالد 
قبول ندارند و  به استفاده از گندله، کنستانتره و آهن 
اســفنجی توصیه می کنند که باید دانست در روش 
کوره بلند ما نه تنها از گاز یارانه ای استفاده نمی کنیم 
بلکه با ســوزاندن کک و بازگشــت گاز فرآیندی به 

نیروگاه، برق مصرفی مورد نیاز را تولید می کنیم. به 
عبارت دیگر، در روش غیر کوره بلند، عمال گاز و برق 

یارانه ای را به جای فوالد صادر می کنیم.

تالش برای برطرف    
کردن دغدغه   های 
بازنشستگان از 

اولویت   های اصلی 
سازمان است

ذوب آهن اصفهان 
سهم 10 درصدی از 
تولید فوالد کشور 

دارد

برنامه ریزی های 
الزم برای اجرای 
عملیات گام اول 

برای دو الکتروفیلتر 
120 و 130 با توجه به 
تجربیات کسب شده 

اقدام  می شود

علی رغم میل 
خانواده های شهید 

و ایثارگر به ذکر 
نابسامانی ها، 

مسئولین باید به 
مشکالت به حق 

آن ها از نظر مادی و 
مهم تر از آن از جنبه  
معنوی رسیدگی و 

توجه کنند

تالش، صبر و انتظار برای احیای یک مصوبه حیاتی

Rگزارش e p o r t

روابط عمومی شرکت هشت عنوان برتر را 
کسب کرد

در جشــنواره انتشــارات که با حضور اعضاء انجمن 
متخصصان روابط عمومی و اساتید این رشته برگزار 
شــد، دیپلم افتخار و تندیس هشــت عنوان برتر از 
ســوی فرشــاد مهدی پور معاون مطبوعاتی وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی به مدیرروابــط عمومی 

شرکت زغالسنگ البرزشرقی اهدا شد.
روابط عمومی این شــرکت در رشــته های مستند 
موفق به کســب رتبه اول، صفحه آرایی، وب سایت، 

عکس، گزارش، مقاله و خبر رتبه دوم و رشــته تیتر 
رتبه سوم را کسب نمود. 

یک دســتگاه نفربر تونلی بــه تجهیزات 
شرکت البرز شرقی اضافه شد

به منظور ســهولت در جا به جایی کارکنان معدن و 
افزایش ایمنی و تسهیل اقدامات هنگام بروز حوادث، 
یک دســتگاه نفربر تونلی به تجهیزات شرکت البرز 
شرقی اضافه شــد. این دســتگاه که توسط شرکت 
طالیه داران اصفهان طراحی و تولید شــده است، در 

تونل کالریز معدن طرزه، تجهیز و راه اندازی شد. 

جاللی مدیــر خدمــات و پشــتیبانی شــرکت به 
کاراییهای این دستگاه هنگام بروز حوادث و قابلیت 
تغییر کاربــری آن بــه آمبوالنس ریلی با اســتفاده 
از امکانات کمکهــای اولیه جهت حمــل مصدوم از 
داخل به بیرون تونل اشــاره کرد و گفت: این ماشین 
 )tele command( به سیستم ســامانه ارتباطی
مجهز است و به راحتی با افراد خارج از تونل، ارتباط 

صوتی برقرار می کند. 
پروژه استخر کالریز به بهره برداری رسید

معراج رحمتی رئیس مجموعه معدنی کالریز گفت: 

پروژه اســتخر کالریز برای ذخیره آب خروجی تونل 
جهت استحمام کارگران بیســت و هفتم آذر ماه به 

بهره برداری رسید.
این پــروژه از ۲ ماه قبل آغــاز شــد و در طول این 
مدت به علت وجود لجن، ســاخت غیر اصولی آن و 
جلوگیری از نشــتی اســتخر، تیم سرپرستی معدن 
با پیگیری و صــدور مجوزهــای الزم جهت تعمیر و 
بازسازی آن اقدام کردند و استخر در ابعاد۳۰×۱۰×۲ 
 ســاخته شــد کــه ۶۰۰ هــزار لیتــر گنجایــش 

دارد. 

دستاوردها و موفقیت های شرکت معادن البرز شرقی ذوب آهن اصفهان

ضرورت تغییر در رویکردهای بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی

R e p o r t
گزارش

خبر

در راستای حفاظت از محیط 
زیســت و به همت مدیریت 
مهندسی تعمیرات و نوسازی 
راه و ســاختمان و مدیریت 
هــای بهداشــت و محیط 
زیست و ایمنی و آتش نشانی 
شــرکت، تجهیز وت بالست 
تهیه و استفاده از آن آغاز شد.  
ســعید مصلح با بیان این که 
سند بالست فرآیندی است 

که به وسیله آن ســطح مورد نظر برای رنگ آمیزی با دانه های ساینده تحت 
فشار هوا آماده می شود، گفت: در ذوب آهن اصفهان از دانه های سرباره کوره 

بلند و مس باره به صورت ترکیبی استفاده می  شود. 
مدیر مهندســی تعمیرات و نوســازی راه و ســاختمان شــرکت به معایب 
ســند پالســت پرداخت و گفت: با وجود نوآوری های انجام شده در فرآیند 
ســند بالســت و معرفی ســاینده های جایگزیــن روش هــای قدیمی به 
همراه ساینده ها مواد ســمی وجود دارد که بیماری زا هستند از جمله  می 
توان به موارد زیر اشــاره کرد. بیماری های تنفســی مخصوصاَ اســتفاده از 
ســاینده های از نوع سیلیســی که احتمال رخ دادن بیماری سیلیکوزیس 
در افراد مورد اســتفاده افزایش می یابد، فرآیند ســند بالســت خشــک با 
تولید گرد و خاک زیاد همراه اســت بــه همین دلیل  اجــرای این عملیات 
بایــد در محیط باز یــا دارای تهویه مطلــوب انجام پذیرد، بــه دلیل پرتاب 
با ســرعت باال ی مواد ســاینده در روش خشــک می تواند باعث آســیب 
 فیزیکی در پرســنل و آلودگی هوا و مشــکالت زیســت محیطی در محل 

گردد. 
وی با بیــان این که به همین دلیل اســتفاده از وت بالســت یــا روش تر از 
معایب اســتفاده از روش خشــک جلوگیری می شــود در خصوص مزایای 
وت بالســت گفت: در این روش گرد و غبار توســط پاشش ساینده مرطوب 
ســرکوب می شــود، گرد و غبار نســبت به عملیات ســند بالست خشک 
۹۲ درصــدی کاهش می یابــد، راندمان، ســرعت، کیفیــت، جلوگیری از 
آلودگی محیط زیســت و رعایــت دســتورالعمل های بهداشــتی فردی 
افزایش می یابــد، در این روش نیاز به کاله کامل ســند بالســت نیســت 
 بنابراین  در محیط کار دید بهتر می شــود،  بیماری زایــی در آن به حداقل 
می رسد، عدم مغایرت ها  برطرف می شود و دارای تاییدیه طب کار و ایمنی 

بهداشت نیز می باشد.

  حمل و نقــل رایگان اتوبوس های درون شــهری در شهرســتان لنجان، به 
مناسبت ۲۹دی ماه ، روز هوای پاک

با همکاری سازمان حمل ونقل جمعی شهرستان لنجان و شرکت ذوب آهن 
اصفهان به مناسبت ۲۹دی ماه روز هوای پاک، ســرویس دهی اتوبوس های 

درون شهری شهرستان لنجان رایگان انجام شد..

وت بالست روشی برای حفظ 
محیط زیست

حمل و نقل رایگان اتوبوس های 
درون شهری

همزمان با دهه ایثار و ۲۹ دی ماه روز حماسه و ایثار 
شهرســتان لنجان و به منظور یادآوری  و قدردانی از 
رشادت ها و حماسه های  شــهدا، جانبازان، آزادگان 
و ســایر ایثارگــران و خانواده های شــان در ســال 
های دفاع مقــدس و  همچنین تکریــم و ارج نهادن 
به فداکاری های  مادران و همســران شــهدا، آئین 
گرامیداشــتی ۲۸ دی مــاه در ذوب آهــن اصفهان  

برگزار شد . 
حجت االسالم والمسلمین قاسم باقریان امام جمعه 
زرین شهر، گفت: بســیاری از خدمت ها و ایثارگری 
ها دیده نمی شوند که در راس آن ها نعمت های  بی 
انتهای خالق هستی و بعد از آن حماسه های شهدا و 

خانواده های آن ها است. 
وی افــزود: علی رغم میــل خانواده های شــهید و 
ایثارگر به ذکر نکردن نابسامانی ها، مسئولین باید به 
مشکالت به حق آن ها از نظر مادی و مهم تر از آن از 

جنبه  معنوی رسیدگی و توجه کنند.
خدامــراد صالحی فرمانــدار شهرســتان لنجان نیز 
گفت: روز ۲۹ دی مــاه به دلیل تشــییع جنازه ۴۵ 
شهید گرانقدر شهرستان در آن دوران به عنوان روز 

حماسه، ایثار و شهادت لنجان تعیین گردیده و همه 
ســاله برنامه های متنوعی در این روز و دهه برگزار 
می شود که در ســال جاری هم مراسم  بزرگداشت 
متنوعی در شهرهای زرین شــهر، سده، فوالدشهر و 
بزرگداشت سردار شــهید محمد علی شاهمرادی در 

ورنامخواست برگزار شده است.
وی با قدردانی از رشــادت ها و حماسه آفرینی های  
 شهدا و ســایر رزمندگان و خانواده های معظم آن ها
گفت: این خانواده ها بسیار صبور هستند و ما در نظر 
داشتیم که برگزاری این مراسم هم  متضمن تقدیر و 
تجلیل و هم جنبه کاربردی داشــته باشد و به همین 
جهت از مســئولین بنیاد شــهید و امــور ایثارگران 
استان ، شهرداران ، بخشــداران و معتمدین خانواده 
های ایثارگر لنجان دعوت کرده بودیم که مشــکالت 

خانواده های شهدا و ایثارگر را رسیدگی کنند. 
حجت االسالم والمســلمین باقری مشاور مدیرکل 
بنیاد شــهید و امور ایثارگران اســتان نیز به اهمیت 
و نقش مادران و همســران شــهدا در نجات جامعه 
اسالمی در برابر دشــمن و حفاظت از دستاوردهای 
انقالب اســالمی پرداخــت و گفت: مشــکالت این 

خانواده های معزز بررسی و پیگیری خواهد شد.
علیرضا امیری مدیر روابط عمومی ذوب آهن اصفهان 
نیز آمار شهدا و ایثارگران و عملکرد رزمندگان ذوب 
آهنی و حماســه های آن ها طی ســال هــای دفاع 

مقدس را تشریح کرد.
در پایان این مراســم ضمن رونمایی از آلبوم  تصاویر 
شهیدان خانواده های دارای دو شــهید و بیشتر که 
توسط موسسه راویان فتح لنجان تهیه و منتشرشده 

است از چند خانواده شهید و ایثارگیر تقدیر به عمل 
آمد. در حاشــیه این مراســم چند تن از معتمدین 
بنیاد شــهید که رابط خانواده های ایثارگر و این نهاد 
هستند نیز در گفتگو با خبر نگار آتشکار یادآور شدند 
که آن ها در ارتباطات خود با این خانواده ها مشاهده 
کرده اند که اکثر مشــکالت و خواسته های آن ها  از 
مسئولین و سازمان ها مربوط به اشتغال فرزندانشان 

است. 

همزمان با روزحماسه و ایثار لنجان در ذوب آهن اصفهان برگزار شد:
گرامیداشت 29 دی و تکریم خانواده های شهدا و ایثارگران لنجان

به همت تالشگران ذوب آهن اصفهان، پروژه های بهینه 
سازی الکتروفیلتر ۱۱۰ آگلومراسیون و نصب بگ فیلتر 

واگن توزین کوره بلند به اتمام رسیدند .
پروژه بهینه ســازی الکتروفیلتر ۱۱۰ آگلومراسیون بر 
اساس اســتفاده از فن آوری های پیشرفته تصفیه غبار 

و شــامل مهندسی، ســاخت و نصب 
۶ عدد الکتروفیلتر بــر روی خروجی 
ماشین های پخت شماره های ۱،۲ و ۳ 
واحد آگلومراسیون و مسیرهای انتقال 

مواد مربوطه بود.
هر شش الکتروفیلتر این پروژه از سال 
۹۴ به بهره برداری رسیده و میزان غبار 
را تا ســطح اســتاندارد درجه۲ ذرات 
ســازمان حفاظت محیط زیست برای 
کارخانجات و کارگاه های صنعتی در 

خروجی دودکش ها کاهش داده است.
در ادامه به منظور ارتقاء شاخص های 
زیست محیطی و کمینه ســازی میزان غبار خروجی 
از دودکش الکتروفیلتــر ۱۱۰ و ارتقاء شــاخص های 
بهداشــت حرفه ای)کنترل گرد و غبار داخل کارگاهی 
در محدوده استاندارد های مرتبط( پروژه بهینه سازی 

الکتروفیلتر ۱۱۰ آگلومراسیون تعریف و فاز اجرایی آن 
در توقف آگلوماشین شــماره یک آگلومراسیون از ۱۹ 
شهریورماه ســال جاری آغاز شد و طی مدت ۱۲ شبانه 
روز و با صرف هزینه ای بالغ بــر ۸۰ میلیارد ریال انجام 

گردید.
این اقدامات به عنوان گام اول اصالحات و بهینه سازی 
بر روی الکتروفیلتر ۱۱۰ صورت گرفته و در روند تکمیل 
این پروژه  فعالیت هایی برنامه ریزی و در حال اقدام است. 
بنابرایــن از آنجایی که اهداف این پــروژه مطابق اندازه 
گیری های انجام شده توسط آزمایشگاه معتمد محیط 
زیست محقق شــده اســت، در گام بعدی برای حفظ 
و تثبیت این شــرایط اقدام خواهد شــد و در ادامه نیز، 
برنامه ریزی های الزم برای اجرای عملیات گام اول برای 
دو الکتروفیلتر ۱۲۰ و ۱۳۰ با توجه به تجربیات کسب 

شده اقدام می شود.
در امتداد پروژه های بهبود زیست محیطی شرکت، در 

کارگاه واگن توزین کوره بلند شــماره یک به علت عدم 
وجود سیستم تهویه برای جمع آوری گرد و غبار حاصل 
از تعیین میزان تناژ مواد مختلف شــارژی، پروژه نصب 
بگ فیلتر واگن توزین کوره برای زیــر ۵ میلی گرم بر 

مترمکعب تعریف شد.
یکی دیگــر از اهداف اصلی پروژه جلوگیری از انتشــار 
آالینده هــای واحد مذکور به محیط زیســت و کنترل 
خروجی مربوطه بــه زیر ۳۰ میلی گرم بــر نرمال متر 

مکعب بوده است.
این پــروژه با اســتفاده از توان شــرکت های داخلی از 
اول آبان ماه ۹۷ و با هزینه بالغ بــر ۴۹.۳ میلیارد ریال 
و۱۱۶۶۱۴ یوروآغاز شــد و طی یک برنامه زمان بندی 
سه ســاله در آبان ماه ۱۴۰۰ به بهره برداری رسید. در 
حال حاضر عملیات نصب تجهیزات و تست سرد و گرم 
به صورت ۱۰۰ درصد انجام گرفته است و در مرحله رفع 

پانچ لیست ها قرار دارد.

گام بلند ذوب آهن اصفهان در گستره حفاظت از محیط زیست
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V a r i o u s
گوناگون

مشــتریان گرامی، این روزها آمــار کاله برداری 
به روش های مختلف از حســاب مشــتریان رو به 
افزایش اســت به طوری که روزانه افراد زیاد مال 
باخته ای به بانک مراجعه مــی کنند که دیگر کار 
از کار گذشته است و متاســفانه کاری برای آن ها 
نمی توان کرد و تنها راه شــکایت از طریق محاکم 
قضایی اســت که معموال کاری وقــت گیر بوده و 
معموال چون مجرمان کمتــر ردی از خود به جای 
می گذارند، بی نتیجه است. از آنجا که عالج واقعه 
را قبــل از وقوع باید کرد، توصیه می شــود جهت 
جلوگیری از بروز موارد مشــابه به موارد زیر دقت 

کنید.

روش های کاله برداری اخیــر اغلب به دو صورت 
اتفاق می افتد.

  طی تماس تلفنی و معرفی کردن خودشــان به 
عنوان مجری شبکه های رادیویی یا تلویزیونی و ... 
شما را برنده اعالم می کنند و پس از به دست آوردن 
اطمینان شما، اطالعات کارت و حساب بانکی تان را 
اخذ می کنند. یا شما را به دستگاه خودپرداز هدایت 
می کنند تا با شــگردهای مختلف حســاب شما را 
خالی کنند. دقت کنیــد در چنین مواردی به هیچ 
عنوان اطالعات حســاب های بانکی و کارت بانکی 

تان را در اختیارشان قرار ندهید.
 اخیر پیامــک هشــداری از قوه قضائیــه برای 

مشتریان ارســال می شــود و با تهدید به این که 
در صورت عدم مراجعه و ... از آن ها خواســته می 
شود که بر روی لینک موجود در پیام کلیک کنند. 
این لینک ها جعلی است و شــما را به یک درگاه 
پرداخت جعلی وارد می کند و مبلغ ناچیزی را باید 
انتقال دهید. که در همین هنــگام کلیه اطالعات 
شما هک شــده و حســابتان خالی می شود. در 
چنین مواقعی به سرشــماره ای کــه برایتان پیام 
داده دقت کنید که موبایل شخصی نباشد و همین 
طور به هیــچ عنوان روی لینــک مربوطه در پیام 

کلیک نکنید. 
بانک ملی شعبه ذوب آهن اصفهان

همزمان با ســالروز شــهادت حضرت ام البنین )س(
و روز تکریم مادران و همسران شهدا، فرمانده و شورای 
فرماندهی حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان با مادر 

شهیدان حسین و حسن قجه ای دیدار کردند.
در این دیــدار مادر بزرگوار شــهیدان قجــه ای با بیان 
خاطراتی از فرزندان خود گفت: امروز مسئولیت سنگینی 
به دوش مسئوالن نظام هست ولی متأسفانه کم کاری 
بعضی از آن ها، دل خانواده های معظم شــهدا را به درد 
می آورد.  سرهنگ مختاری با دلجویی از این مادر بزرگوار 
گفت: مســئوالن این نظام تا ابد به خانواده های معظم 
شــهدا به خصوص مادرانی که اینگونه با صبر زینبی و 
تربیت ام البنین گونه فرزندانی شجاع را تقدیم نظام واین 

انقالب کردند، مدیون هستند. 

هشدار!!!!
مراقب کاله برداران باشید

دیدار با مادر شهیدان قجه ای

خبرآسمانی

برندگان مسابقه کتابخوانی خانواده 
بزرگ ذوب آهن اصفهان

به مناســبت دومین سالگرد شــهادت سردار دل ها شــهید حاج قاسم 
سلیمانی هشتمین دوره از سلسله  مسابقات کتابخوانی در شرکت برگزار 
شــد. در این فعالیت فرهنگی تعداد ۵۰۰۰ جلد کتاب با عنوان "منشور 
شهید ســلیمانی" تهیه و بین همکاران عالقه مند توزیع شد که پس از 
اتمام مهلت پاســخگویی، تعداد ۱۷۴۰ پاســخ از طریق سامانه پیامکی 
شرکت دریافت گردید. پس از استخراج پاسخ های صحیح و قرعه کشی، 
تعداد۳۲نفر به عنوان برنده معرفی شــدند. برای هر کدام از این عزیزان 
مبلغ دو میلیون ریال در نظر گرفته شــده اســت کــه در قالب فعالیت 

فرهنگی در حقوق دی ماه پرداخت می گردد.

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.

منصور محمدی، فرهاد شهریاری، مهدی خزاعی، هادی 
خزاعی، حسین فالح، روح ا... صادقی، سید مجید 

طاهریان، محمد گالبی، فرهاد افخمی، امین امینی، 
احسان امینی، سید محتبی طاهریان، خانم میرلوحی

تسلیت

همکاران گرامی آقایان:
محمد گالبی، مهدی کریمیان، مهدی مستاجران، یوسف 

معتمدی، داریوش عسگری، احمدرضا ایمانی
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

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

نواب شــوقی مدیر آکادمی فوتبال باشــگاه ذوب آهن 
اصفهان گفت: موفقیت های ما وامدار همه کسانی است 
که طی سال ها برای آکادمی و باشگاه زحمت کشیده و 
همچنان تالش می کنند، امسال اتفاق خوبی که افتاد 
این بود که بــرای اولین بار همه افــراد آکادمی از بدنه 
باشگاه هستند و آگاهی و تجربه خوبی از ساختار فوتبال 
ذوب آهن دارند و قسمت های مختلف باشگاه هم در این 
زمینه همدل و هماهنگ عمل می کنند و این موضوع 
خیلی به روند رو به رشــد تیم ها کمک نموده اســت 
امیدوارم که هدف اصلی ما که بازیکن ســازی و تربیت 
مربی است تحقق پیدا کند و در کنار آن تیم ها بتوانند 

در نیم فصل دوم هم نتایج خوبی کسب کنند.
 شوقی با بیان این که خانواده ها  و هواداران عزیز در همه 
حال کمک حال ما بودند و ما مدیون الطاف آنها هستیم، 
گفت: خانواده ها در تربیت و رشــد بازیکنان حرفه ای 
بسیار به ما کمک می کنند هواداران هم امسال و با وجود 
همه مشــکالت به هر نحوی که توانســتند از آکادمی 

حمایت نمودند.

وی گفت: با شناختی که از مجموعه و پتانسیل نفرات 
ذوب آهن داشتیم سعی نمودیم از افرادی استفاده کنیم 
که از تجربه و دانش کافی بر خوردار باشــند، بسیاری از 
مربیان ما در حــال حاضر از بازیکنان بــا تجربه قبلی 
ذوب آهن هســتند که به جرگه مربیگری پیوســتند 
واطمینان دارم که در ســال های آینده شــاهد کسب 
 موفقیت های بیشــتری توســط این عزیزان خواهیم 

بود.
مدیر آکادمی فوتبال باشــگاه ذوب آهن اصفهان گفت: 
از سرمربی تیم بزرگســاالن و کادر تیم که زمینه انجام 
این مسابقات را فر اهم نمودند تشــکر و قدردانی کنم 
خوشــبختانه مجموعه تیم بزرگســاالن دیدی بسیار 
مثبتی به تیم های پایه باشــگاه دارنــد و ما نیز تالش 
 کردیم تا با انجام مســابقاتی از این دســت زمینه ای

فراهم کنیم تا بازیکنان تیم های پایه بیشتر دیده شوند 
و بازیکنان رده های پایه بتوانند با آرامش بیشــتری در 

میدان های بزرگتر بازی کنند.
وی در خصوص ســالروز تاسیس شــرکت ذوب آهن 

اصفهان تصریح کرد: ۲۳ دی ماه سالروز تاسیس کارخانه 
ذوب آهن که سالهاست با زندگی ما عجین شده و ما هم 
به عنوان عضوی از این خانواده بزرگ به کارخانه افتخار 
می کنیم ذوب آهن همیشه برایم یاد آور خاطرات خوش 
و افتخار و غرور است. همیشه در کنار پدرم با خاطرات 
 خوب و شــیرینی از این نــام، بزرگ شــده ام و افتخار 

می کنم که عضو این مجموعه هستم .

تیم وزنه بــرداری ذوب آهن دومین هفته رقابتهای لیگ 
باشگاه های کشــور را با اقتدار به پایان رساند و اکنون به 
عنوان تیم صدرنشین خود را مهیای حضور در سومین و 

آخرین مرحله این رقابت ها می کند.
علی جباری سرمربی تیم وزنه برداری ذوب آهن اصفهان 
در این ارتباط اظهار داشت: خوشبختانه با سعی و تالش 
همه اعضای تیم توانستیم کسری امتیازاتمان در هفته دوم 
را جبران کنیم و به عنوان تیم صدر نشین این مرحله را به 

پایان برسانیم.
وی که ســال های ۱۳۹۴،۱۳۹۳ و ۱۳۹۵ تیم ذوب آهن 
را به سکوی نخست و قهرمانی باشگاه های کشور رسانیده 

است، گفت: امیدواریم که در هفته آخر رقابت ها بتوانیم 
فاصله مان با دیگر تیم ها حفظ کنیم و به هدف اصلی مان 
و کسب عنوان قهرمانی لیگ باشگاه های کشور دست پیدا 

کنیم .
علی جباری که سابقه کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر وزنه 
برداری کشور با سرمربیگری تیم های بیمه رازی)۹۶و ۹۷(

و گهر زمین سیر جان)۱۳۹۹(را نیز در کارنامه سرمربی 
گری خود دارد، افزود: هفته ســوم لیگ از ۳۰ بهمن تا ۴ 
اسفندماه در تاالر وزنه بردرای مجموعه آزادی برگزار می 
شود و تیم های ذوب آمل و ملی حفاری همچنان رقبای 

اصلی ما در این دوره از مسابقات هستند .

ســرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهــان گفت: از 
هواداران عذرخواهی کنــم زیرا برخالف بازی های 

لیگ از نظر فنی خوب نبودیم. 
مهدی تارتــار بعد از شکســت ۳ بر صفــر مقابل 
پرســپولیس در یک هشــتم نهایی جام حذفی در 
نشست خبری اظهار داشت: از نظر فنی روز خوبی 
را پشت سرنگذاشتیم و بازی را بد شروع کردیم. بعد 
از خوردن گل اول کارمان سخت شد. وقتی در جام 
حذفــی گل اول را می خوری چون همــه چیز را از 
دست رفته می بینید باید باز بازی کنید. پرسپولیس 
در حمله ســریع و تیم قدرتمندی است و توانست 
گل های بعدی را هم به ما بزند. ذوب آهن با تمرکز 
در لیگ بازی می کند تــا نفت آبــادان را با نتیجه 
 خوب به پایان برســانیم و برای نیم فصل دوم آماده

شویم.

ســرمربی ذوب آهن در مورد مشکل گلزنی تیمش 
گفت: آمار می گوید در خط حمله مشــکل داریم و 
باید تیم را تقویت کنیم. مهاجمان ما زحمتشان را 
می کشند ولی باید در بخش تهاجمی تیم را تقوی 

کنیم.
تارتار در پایان صحبت هایش با اشــاره به عملکرد 
داور گفت: به تیم داوری خســته نباشید می گویم 
امــا در یکــی دو صحنه مســایلی پیــش آمد که 
باید کارشناســی شــود. در گل اول پرســپولیس 
بازیکن حریف با بازیکن ما برخورد داشــت که داور 
می توانســت خطا بگیرد و یکــی دو صحنه هم در 
محوطه جریمه پرســپولیس رخ داد کــه باید این 

صحنه ها نیز کارشناسی شود.

دیدار تیم هــای ذوب آهن اصفهــان و پاالیش نفت 
آبادان در مرحله دوم مقدماتی گــروه F رقابت های 
لیگ برتر بســکتبال آقایــان با پیــروزی ذوب آهن 

اصفهان به پایان رسید
 در این دیدار که به میزبانی سالن آزادی تهران برگزار 
شــد، ذوب آهن با هدایت فرزاد کوهیــان و مدیریت 
فنی پیمان صداقت نیا، در حالی که ارســالن کاظمی 
و حامد سهراب نژاد را در اختیار نداشت عملکرد قابل 
قبولی به نمایش گذاشــت و در نهایت با نتیجه ۸۳ بر 

۷۵ پیروز این میدان شد.
نفت در کوارتر نخســت ۲۲ بر ۱۷ برنده شد، ولی در 
ســه کوارتر بعدی ۲۵ بر ۱۹، ۲۲ بر ۲۱ و ۱۹ بر ۱۳ 

شکست خورد.
آرمان زنگنه ۲۴ امتیــاز و ۱۰ ریباند برای ذوب آهن 
و رضا رنجبر ۱۴ امتیاز، ۱۴ ریباند و ســه دفاع برای 
نفت داشــتند. این دومیــن پیــروزی ذوب آهن و 
دومین شکست نفت آبادان در مرحله دوم لیگ برتر 

بسکتبال بود.

موفقیت های تیم های پایه ذوب آهن اصفهان

هدف اصلی ما کسب عنوان قهرمانی است

از هواداران عذرخواهی می کنم

شاگردان کوهیان باز هم پیروز شدند

پیوندآسمانی
پیوند مهرورزان

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

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

حسینعلی  پورمحمدی نجف ابادی  
1357/10/29 یزدانشهر

حسین  كیانی
 1360/11/01 بستان

علی  نادری نوكابادی  
1365/10/25 شلمچه

عبدالحسین  براتی  احمدابادی  
1365/10/28 شلمچه

یداله  كریمیان   
1365/10/25 شلمچه

محمدعلی  میرزاده  
1365/10/26 شلمچه

رجبعلی  ابراهیمی دیزیچه  
1365/10/25 شلمچه

احمد  خبازشیرازی  
1365/10/29 شلمچه

سالــروز عـروج 
ملکــــــوتی
شهدای گـرانقدر 
ذو ب آهن اصفهان
گرامـــــی   باد

تاریخ تولدنام فرزند محل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1400/09/09آریاآزمایشگاه مركزیصالح ادیبی

1400/09/23یاسیننسوزابراهیم براتی

1400/09/28تالیافناوری اطالعاتمهدی سلیمیان

1400/10/10حسینحراستهدایت اله براتی

1400/10/04دلساحراستمحمد صفری

1400/10/16سپهرتولید و توزیع برقاسماعیل رئیسیان

1400/10/12نوراكیفیتمحمدرضا خوش كام

1400/10/15محمد مهدیبیمارستانعلیرضا رجائی

1400/10/16پارسانوردعباس رم یار

1400/09/30باراننوردمحسن قربانی

1400/10/15آریاكوره بلندوحید رضائیان

تاریخ ازدواجمحل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1400/09/17فوالدسازیمحسن محمدی

1400/09/25نوردمحمدرضا شهبازی

شماره پرسنلینام ونام خانوادگی

7151301رجبعلی ضیایی

7011233فاطمه حسن پور

7001834زهرا صفری

466737اكرم خدادادی

7010582سیدمحمد موسوی

7007522مهین آقایی

465035علیرضا حیدری

7542066امیرحسین صادقی

7132761مسعود امیدی شهركی

7005037زهره گلچین

7028559نصرت اسیوند

411213مهدی صفایی نژاد

413135نیره استكی

7033436مجید جباری

416100احمدرضا نجار

7011194مجید ایوبی

416991فرهاد رضایی

437174محمدحسین مهیاری

433560پویا قرغانی

7010576عبداهلل مرادی

425575علیرضا عابدی

426849سجاد منجر

409065یوسف رحیمی

395374بهمن معتمدی

7007139مریم صادقی

426300رضا نیكبخت

7010091محمد وكیلی

425575سجاد زینعلی

7094012مسعود شهیدی

7346084فرزاد عطایی مقدم

424510امیر شیخ

475752میثم محمدی

ادیب


