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همزمان با چهل و سومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران، رکورد تولید روز انه ذوب با دو 
کنورتور در فوال سازی و میلگرد N۱۶  در نورد ذوب آهن اصفهان ثبت شد.

 تالشگران مدیریت مهندسی نورد ذوب آهن اصفهان موفق شدند رکورد جدیدی در تولید میلگرد N۱۶  با 
آج din  و بر اساس استاندارد 3132  را با تناژ 2100 تن تولید در 24 ساعت ثبت نمایند.   

همزمان با دهه مبارک فجر ثبت شد

رکورد های تولیدی در فوالدسازی و نورد ذوب آهن 
اصفهان

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار جمعی از فرماندهان 
نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش، گفتند: من همواره مقید به 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی و عمل به توصیه های پزشکان 
هستم و در استفاده از ماسک اصرار دارم و چند ماه قبل نیز 

نوبت سوم واکسن را دریافت کردم.
ایشان خطاب به مردم توصیه کردند هر آنچه پزشکان و 
متخصصان در زمینه رعایت شیوه نامه ها صالح می دانند، عمل 

کنند.
و  بزرگ  کارهای  فرمودند:  ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
حماسه آمیزی در طول این چند دهه در عرصه های گوناگون 
همچون اقتصادی، اجتماعی، عمرانی، آموزشی، بهداشت و 
درمان، صنعتی، دینی و فرهنگی، دیپلماسی و سیاسی، دفاعی 
و امنیتی رقم خورده است اما به علت کم کاری ها انعکاس و 
خبر چندانی از این اقدامات حیرت آور در مجموعه رسانه ای 
کشور وجود ندارد، در حالی که هر یک از آن ها سرفصلی برای 
جهاد تبیین است. رهبر انقالب گفتند: نباید گذاشت بعضی 
از مشکالت اقتصادی و معیشتی بر روی این پیشرفت ها و 
حماسه ها گرد و غبار بنشاند و آن ها را از چشم مردم دور کند 

و به فراموشی سپرده شود.
حضرت آیت ا... خامنه ای همچنین با اشاره به »تهاجم ترکیبی« 
جبهه دشمن علیه ایران یعنی تهاجم اقتصادی، سیاسی، 
امنیتی، رسانه ای و دیپلماسی تأکید کردند: در مقابل این تهاجم 
ترکیبی و دسته جمعی، نمی توانیم همیشه در موضع دفاعی 
بمانیم و ما نیز باید در زمینه های مختلف از جمله رسانه ای، 
امنیتی و اقتصادی تهاجم ترکیبی کنیم که در این زمینه اهل 

فکر و اقدام به خصوص مسئوالن، موظف به تالش هستند.
ایشان، گفتند: همچنان که جمهوری اسالمی در طول این ۴۳ 
سال با قدرت به پیش رفته و روز به روز مستحکم تر و ریشه دارتر 
شده است، این حرکت به توفیق الهی در آینده نیز بهتر از 

گذشته ادامه خواهد یافت و دشمن باز هم ناکام خواهد شد.
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در آستانه فرا رسیدن چهل و سومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی برگزار شد:

آیین بهره برداری از سه پروژه ذوب آهن در 
حوزه های محیط زیست و مسئولیت اجتماعی

)) 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

حسین هاشمی سرپرست هلدینگ صدرتأمین شد در آستانه فرا رسیدن چهل و سومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی برگزار شد:
آیین بهره برداری از سه پروژه ذوب آهن در حوزه های

حسین هاشمی به عنوان سرپرست جدید هلدینگ صدر محیط زیست و مسئولیت اجتماعی
تامین معرفی و از زحمات غالمرضا ســلیمانی مدیرعامل 

سابق تاصیکو تقدیر شد.
مراســم تودیع و معارفه مدیرعامل پیشــین و سرپرست 
جدید شرکت سرمایه گذاری صدر تامین با حضور مصطفی 
زهتابیان قائم مقام مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شســتا، 

معاونین شستا و اعضای هیأت مدیره صدر تامین برگزار شد.
زهتابیان در این مراسم، بومی سازی را از اولویت های کار در 
تاصیکو و شرکت های تابعه دانست و افزود: با ایجاد هسته 
دانشی، جذب نخبگان و فعالیت های این چنینی با نگاه ملی 
در شرکت های تابعه و ایجاد پروژه های جدید در حوزه های 

معدنی و فلزی می توانیم پیشران اقتصاد کشور باشیم.
حسین هاشمی دانش آموخته دکتری مهندسی صنایع و 
سیستم از دانشگاه تربیت مدرس است و سوابقی چون عضو 
هیأت مدیره تاصیکو، معاونت صنایع و انرژی ستاد مدیریت 

حمل و نقل و ســوخت، عضویت اتــاق بازرگانی صنایع و 
معادن و کشــاورزی تهران را در کارنامه فعالیت های خود 

دارد.

در آستانه فرا رســیدن چهل و سومین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی آیین آغاز بهره برداری از سه پروژه ذوب 
آهن اصفهان در حوزه های محیط زیست و مسئولیت 
اجتماعی با حضور حجت االسالم و المسلمین باقریان 
امام جمعه زرین شهر، حســین رجایی نماینده مردم 
لنجان در مجلس شورای اسالمی، حمیدرضا محمدی 
فرمانــدار این شهرســتان، ایرج رخصتی سرپرســت 
مدیریت عامل ذوب آهن و جمعی از دیگر مسئولین این 
شرکت و شهرستان لنجان پنج شنبه 2۱ بهمن ماه در 

این مجتمع عظیم صنعتی برگزار شد. 
در این آیین دو پروژه زیســت محیطی بهینه ســازی 
الکتروفیلتــر ۱۱۰ آگلومراســیون و بــگ فیلتر واگن 
توزین کوره بلند شــماره یــک و یک پــروژه در حوزه 
مسئولیت اجتماعی جهت تجهیزات جدید بیمارستان 
شــهید مطهری ذوب آهن از جمله دستگاه پیشرفته 
MRI، دســتگاه ســنگ شــکن، دســتگاه پیشرفته 
ســی تی اســکن۱۶ اســالیس و دســتگاه پیشرفته 
دانسیتومتری)سنجش تراکم استخوان( به بهره برداری 

رسیدند. 
ایرج رخصتی در این آیین در خصوص پروژه های زیست 
محیطی افتتاح شده گفت: تمام پروژه های توسعه ای 
ذوب آهن اصفهان پیوست زیست محیطی دارند و این 
مجتمع عظیم صنعتی از ابتدای تاسیس، خود را متعهد 
به الزامات صنعت ســبز می داند و در این راستا فعالیت 

های مختلف را با هزینه های چشمگیر انجام داده است . 
وی افزود: محیط زیست امانتی اســت که باید آن را به 
دست آیندگان بسپاریم و با توجه به این که طبق آموزه 
های دین اســالم، آسیب رســاندن به یک نفر در حکم 
آسیب به کل بشــریت اســت، لذا حتی رفع کمترین 

آالیندگی ها هم باید مد نظر باشد. 
سرپرســت مدیریــت عامــل ذوب آهــن، راه اندازی 
تجهیزات جدید بیمارستان شهید مطهری را در راستای 
مسئولیت های اجتماعی این شــرکت دانست و گفت: 
این تجهیزات به ویژه MRI در منطقه وجود ندارد و راه 
اندازی آن خدمت مهمی به ایــن منطقه با حدود 5۰۰ 

هزار نفر جمعیت است . 
امام جمعه زرین شــهر نیز در این آیین، دستاوردهای 
انقالب اســالمی در حوزه صنعت را چشمگیر دانست و 
گفت: پیش از انقالب، متاسفانه مانع انتقال دانش فنی 
به ایرانیان می شدند و اما حماســه سازی مردم در برابر 
رژیم طاغوت، تمام آن مناســبات ظالمانه را برهم زد و 
 جوانانی از همین خاک مدیریت صنعت کشور را برعهده 

گرفتند. 
وی افزود: دســتاوردهای ذوب آهن اصفهــان یکی از 
نمادهای مهم خودباوری و اعتماد به جوانان اســت و با 
این نیروی انسانی توانمند می توان انتظار پیشرفت های 

بیشتری از این مجموعه صنعتی داشت . 
نماینده مردم شهرســتان لنجان در مجلس شــورای 

اســالمی نیز در این آیین گفت: صنعت فــوالد ایران 
مدیون ذوب آهن اصفهان اســت و این شرکت کانونی 
برای تربیت نیروهای متخصص و مدیران کارآمد جهت 

صنعت کشور بوده است . 
حسین رجایی با اشــاره به تجارب ارزشمند پیشگامان 
ذوب آهن گفت: جوانان این شــرکت نیز با ســرلوحه 
قرار دادن گام دوم انقالب می توانند این شــرکت را که 
پیشگام صنایع فوالدی است به عنوان پیشتاز در تولید 

محصوالت صنعتی مهم مطرح نمایند . 
وی، برقراری تعامالت عمیق تر با ذوب آهن اصفهان را 
از جمله برنامه های کاری خود برشمرد و اظهار داشت: 
آمادگی همکاری و حمایت از این مجتمع عظیم صنعتی 
را داریم تا دوبــاره جایگاه خــود را در قله صنعت فوالد 

کشور به دست آورد. 
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسالمی، پروژه 
های زیست محیطی ذوب آهن به ویژه پروژه های جدید 
را قابل تقدیر دانســت و گفت: این پــروژه ها هزینه بر 
هستند و اغلب هم به خوبی دیده نمی شوند اما از جنبه 
اخالقی و انسانی بسیار مهم هستند و با دعای خیر مردم، 

برکات فراوان آن به این شرکت می رسد . 
فرماندار شهرستان لنجان نیز با تقدیر از اقدامات ذوب 
آهن در حوزه های زیست محیطی و مسئولیت اجتماعی 
گفت: این شرکت در مقابله با بحران کرونا نیز به منطقه 
خدمات بسیاری ارائه داد و بیمارستان شهید مطهری 
همچون گذشته آمادگی کامل خود برای مقابله با سویه 

جدید این بیماری را اعالم کرد . 
حمید رضا محمدی افزود: باوجود این که وظیفه ذاتی 
بیمارستان شــهیدمطهری، ارائه خدمات به ذوب آهن 
اصفهان است اما همواره به مردم منطقه خدمات بسیار 

مهمی ارائه داده است . 
وی اظهار داشت: شهر فوالد شهر در حال توسعه است 
و لذا وجود این بیمارستان اهمیت ویژه ای دارد و مردم 
از اســتان های همجوار نیز به این بیمارستان مراجعه 
می کنند بنابراین وظیفه ما مســئولین است که نهایت 
همکاری را با ذوب آهن اصفهان و این بیمارستان داشته 

باشیم . 

والدت باسعادت   امیرمومنان
 امام علی)ع(  و روز پدر مبارک باد

تبریک

جناب آقای دکتر حسین هاشمی
سرپرست محترم هلدینگ صدرتأمین

حسن اعتماد مجموعه شستا و انتصاب شایسته جنابعالی به عنوان سرپرست هلدینگ صدرتأمین را 
صمیمانه تبریک عرض می نمایم.

بی گمان تجربه و تخصص جنابعالی، نوید بخش شکوفایی بیش از پیش مجموعه و خانواده بزرگ 
تاصیکو خواهد بود و یقین دارم بخش بزرگی از مشــکالت فرا روی شرکت های تابعه آن مجموعه 

معظم با پیگیری و رهنمودهای آن جناب مرتفع خواهد شد.
ضمن تقدیر از زحمات و تالش های ارزنده جناب دکتر غالمرضا سلیمانی مدیرعامل سابق هلدینگ 
صدرتامین، برای جنابعالی و سایر همکاران تالشگر، عزت و سربلندی روزافزون در خدمتگزاری به 

انقالب و نظام مقدس جمهوری اسالمی از درگاه خداوندمتعال مسألت می نمایم.

ایرج رخصتی
سرپرست شرکت ذوب آهن اصفهان

مهلت   ارائه موضوع مهلت    دریافت اسنادشمارهنوع فراخوانردیف
پیشنهاد

زمان بازگشائي 
پاكات

خرید 27 ردیف بارابان 84667مناقصه 1
8 /12 /71400 /12 /1400نوار نقاله

خرید شیپوري اسكروبرهاي 2 -69731 -140005935مناقصه2
8 /12 /71400 /12 /1400تصفیه گاز

24 /11 /221400 /11 /1400خرید 8 ردیف اقالم ترافیكي 140000594مناقصه3

دستاوردهای ذوب 
آهن اصفهان یکی 
از نمادهای مهم 

خودباوری و اعتماد 
به جوانان است و با 
این نیروی انسانی 
توانمند می توان 
انتظار پیشرفت 

های بیشتری از این 
مجموعه صنعتی 

داشت
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نشریه داخلی

محمدرضا یزدان پناه مدیر نگهداری و تعمیرات و کارگاه 
های ساخت کارخانه گفت: اســلیوبیرینگ لدل تارت 
ایستگاه های ریخته گری مداوم بخش فوالدسازی یکی 
از بزرگترین بیرینگ های مورد استفاده در صنایع کشور 
می باشد و پس از بررسی های انجام شده و تست های 
متعدد و اطمینان از معیــوب بودن بیرینگ برج گردان 
ایستگاه ریخته گری شماره 8 پس از 22 سال کار مداوم 
و شبانه روزی با برگزاری جلســات متعدد با محوریت 
بخش فوالدســازی، برنامه ریــزی الزم جهت تعویض 
بیرینگ برج انجام شــد و گراف زمانبندی تعمیرات به 
مدت ۱۱ شیفت تهیه و تصویب گردید. تعمیرات از ۱۳ 
بهمن ماه توسط کارکنان مجرب کارگاه تعمیر تجهیزات 
)5۱( و شرکت توسعه صنعت لنجان و با محوریت بخش 
فوالدسازی آغاز شد و در حداقل زمان ممکن و با کیفیت 

باال و در مدت زمان ۱۰ شیفت به اتمام رسید .
علی بزاز اصفهانی معاون تجهیزات مکانیک فوالدسازی 

نیز با بیان این که پیش از عملیات اجرایی، برنامه ریزی 
تعمیرات، تهیه گراف اجرایی وآماده ســازی بولت های 
اتصال بیرینگ، انتقال بیرینگ نو از انبار به بخش و تامین 
وســایل بار بندی مورد نیاز آماده شد به مراحل اجرایی 
این پروژه پرداخت و گفت: پس از توقف ایستگاه ریخته 
گری 8 و قطع برق، اتصاالت هیدرولیک، هوای فشرده و 
کابل های توزین، اتاقک اطراف ستون برج و پاک سازی 
محوطه، 7۴ عدد بولت اتصال بــرج به بیرینگ،  قالب 
های تراورس جرثقیل ۱۶ و بســتن سیم های باربندی 
برج به پین های قالب و 7۴ عدد بولت اتصال بیرینگ بر 
روی ستون برج، دمونتاژ شدند ضمن این که بار بندی 
قسمت باالیی برج از روی ستون اصلی برج نیز دمونتاژ 

شد و بر روی  استند آماده شده قرار گرفت.
بزاز اصفهانی، نقشــه برداری و کنترل نشمین بیرینگ 
و مونتاژ بیرینگ نو بر روی ســتون و  مونتاژ مجدد برج 
و تجهیزات در محل فــوق را از دیگر عملیات این پروژه 

عنوان نمود و افزود: بستن حفاظ ها و ساخت 
اتاقک اطراف ســتون برج و وصل برق و تست 
و راه اندازی تجهیزات نیز از سایر اقدامات این 

پروژه بود.
شمس سرپرست کارگاه ریخته گری نیز با بیان 
این که این تعمیرات بدون هیچگونه حادثه 
فردی و تجهیزاتی با موفقیت به پایان رسید و 
ایستگاه 8 ریخته گری مداوم در مدار بهره برداری 
قرار گرفت، افزود: بیرینگ برج پاتیل گردان 
ایستگاه ریخته گری که امکان چرخش پاتیل 
فوالد را در وضعیت ریخته گری و یا وضعیت قرار 
گرفتن یا برداشتن پاتیل فوالد بر روی ایستگاه را 
فراهم می سازد از ۱۳ تا ۱۶ بهمن ماه، به مدت 

9 شیفت و بدون وقفه توسط کارکنان بخش فوالد سازی 
انجام شد و پس از کنترل های الزم وتست نهایی در اختیار 

کارگاه قرار گرفت و راه اندازی گردید.

شایان ذکر است؛ در این پروژه مدیریت های امور فنی 
و برنامه ریزی تولید، نســوز و ایمنی و آتش نشانی به 
طور شــبانه روزی و مســتمر در این پروژه مشارکت 

داشتند.

سالم آتشکار

 علت قطع سامانه بیمه تکمیل درمان دانا چیست؟
مدیریت خدمات مالی و بیمه: مسئولین مربوطه ابراز نمودندکه با تمدید قرارداد 
تا تاریخ ۱۴۰۰/۱2/۱7 ما بین بیمه  دانا و شرکت، مجددا سامانه وصل شد و در 
حال حاضر هیچگونه مشکلی در خصوص سامانه  بیمه تکمیل درمان وجود 
ندارد ضمنا  تشریفات قانونی جهت انعقاد قرارداد برای سال جدید  نیز در دست 

اقدام می باشد.
آیا اعمال جراحی  به منظور زیبایی جزء تعهدات بیمه تکمیل 

درمان دانا می باشد؟
مدیریت خدمات مالی و بیمه: اعمال جراحي به منظور زیبایي به عهده بیمه گر 
نمي باشد و تنها هزینه جراحي ترمیمي ناشي از سوختگي و حوادث ناشي از کار 

و انحراف بینی به عهده  بیمه تکمیل درمان دانا  است.
 نوع و میزان پوشش خدمات سرپایي و پاراکلینیکي چقدر

می باشد؟
مدیریت خدمات مالــی و بیمــه: در خصوص ســونوگرافي، آزمایشــگاه، 
تصویربرداري پزشــکي ) سي تي اسکن و MRI(  و ســي تي آنژیو  تا حداکثر 
تعرفه خصوصی ابالغی وزارت بهداشت و درمان بر عهده بیمه تکمیل درمان 

دانا می باشد. 
 میزان پوشش هزینه هاي بستري و جراحي در بیمه تکمیل 

درمان دانا به چه میزان می باشد؟
مدیریت خدمات مالی و بیمه: کلیه هزینه هاي بستري که جنبه درمانی داشته 
باشد در بیمارستان هاي غیر طرف قرارداد معادل حداکثر تعرفه وزارت بهداشت 

و درمان در بخش خصوصي در سال مورد عمل  می باشد. .  
*** تعدادی از همکاران نیز خواستارانجام موارد زیر شده اند .

 اطالع رسانی مشاغل سخت و زیان آور شرکت 
 پیگیری جهت تداوم قرارداد بیمه تکمیل درمان کارکنان

   بازسازی وترمیم آسفالت خیابان های کارخانه
  افزایش امکانات رفاهی و خدماتی برای رانندگان حمل محصوالت شرکت

افکارسنجی روابط عمومی

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

به شرح زیر می باشد:

مسعود احمدی نیا مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران 
استان اصفهان با ایرج رخصتی سرپرست مدیریت عامل 
و تعدادی از مسئولین ذوب آهن اصفهان 2۰ بهمن ماه 

در ساختمان فروش این شرکت دیدار و گفتگو نمود. 
مدیر کل بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان اصفهان 
در این دیدار، نظام مقدس جمهوری اسالمی را امانتی 
از سوی شهدا و حضرت امام )ره( دانست و گفت: جنگ 
حق علیه باطل همچنان ادامــه دارد و امروز به برکت 
خون شــهدا، نهضت مقاومت در برابــر ابرقدرت های 

مستکبر شکل گرفته است . 
وی افزود: اولویت امروز جامعــه ما که مورد تاکید مقام 
معظم رهبری اســت، جهاد اقتصادی و تولید ملی می 
باشــد و مجموعه ذوب آهن اصفهــان در این زمینه به 

خوبی مسئولیت خود را ایفا نموده است . 
احمدی نیا، تعداد ایثارگران اســتان اصفهان را برابر با 
۶ استان کشور دانســت و افزود: ذوب آهن اصفهان نیز 
 به لحاظ آمار ایثارگری با یک شهرســتان بزرگ برابری 
می کند و همه این ها نشــان می دهد که مســئولیت 

ســنگینی در برابر خانــواده معزز شــهدا و ایثارگران 
گرانقدرمان داریم . 

مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان اصفهان 
افزود: حفظ منزلت و جایــگاه جامعه ایثاگری اهمیت 
ویــژه ای دارد و یکی از اهداف اصلی مــا صیانت از این 

جایگاه است . 

وی افزود: سردار شــهید حاج قاسم سلیمانی، عالوه بر 
ویژگی های واالی شخصیتی در احترام به خانواده شهدا 
و جانبازان بی نظیر بود و توصیه همیشگی سردار دل ها 
همین بود که احترام به این عزیزان و رسیدگی به امور 

آن ها را در اولویت قرار دهیم. 
ایرج رخصتی نیز در این دیدار گفت: ذوب آهن اصفهان 

به خوبی در دوران دفاع مقدس وظایف خود را انجام داد 
و تقدیم 29۰ شهید در تاریخ این مجتمع عظیم صنعتی، 

افتخاری ماندگار و درخشان خواهد بود .
سرپرســت مدیریت عامل ذوب آهــن اصفهان اظهار 
داشــت: ذوب آهن اصفهان از جامعه ایثارگری بیش از 
۱۶ هزار نفری برخوردار است و این عزیزان که نماد ایثار 
و جهاد هستند در عرصه جهاد صنعتی و تولیدی نیز در 

این شرکت حضوری فعال دارند . 
وی افزود: بیانیه گام دوم انقالب اسالمی، سرلوحه کار 
ماست و برنامه ریزی مدونی بر این اساس انجام می شود. 
در این راســتا ، کنترل مصارف را آغاز کرده ایم که می 

تواند اثرات چشمگیری داشته باشد. 
ایرج رخصتی اظهار داشــت: جوان گرایــی، توجه به 
نیروهای متخصص و افزایش انگیــزه در کارکنان برای 
بهره وری بیشتر در این دوره مورد توجه بیشتر قرار می 
گیرد و در روزهای اخیر ثبت دو رکورد تولیدی نشــان 
از عزم جزم کارکنان ایــن مجتمع عظیم صنعتی برای 

افزایش تولید دارد. 

ایرج رخصتی سرپرســت مدیریت عامــل ذوب آهن 
اصفهان با حضور در دفتر آیت ا... طباطبایی نژاد، نماینده 
ولی فقیه و امام جمعه اصفهان، با ایشان دیدار و گفتگو 

کرد.
در این دیدار آیت ا... طباطبایی ضمن تبریک ایام ا... دهه 
مبارک فجر و انتصاب مهندس رخصتی در مسئولیت 
جدید، گفت: ذوب آهن اصفهــان محصوالت مهمی از 
جمله ریل را به تولیدات خود اضافه کرده است که الزم 

است بر ایرانی بودن این محصول مهم تاکید شود .
امام جمعه اصفهان با اشاره به این که بازنشستگان ذوب 
آهن اصفهان به عنوان پیشگامان صنعت فوالد از تجارب 
ارزشــمندی برخودار هســتند افزود: ضرورت دارد از 
تجربه و دانش این پیشکسوتان بیشتر بهره گرفته شود 

و ارج نهادن به جایگاه آن ها یک مسئولیت مهم است .

آیت ا... طباطبایی ضمن قدردانی از فعالیت های مدیریت 
ســابق این شــرکت و آرزوی موفقیت برای مهندس 
رخصتی در امر هدایت ذوب آهن اصفهان گفت: افزایش 
تولید، رسیدگی به معیشــت کارکنان، صرفه جویی و 
مدیریت هزینه از جمله مواردی اســت که باید بیشتر 

مورد توجه قرار گیرد .
در این دیدار ایرج رخصتی، سرپرســت مدیریت عامل 
ذوب آهن اصفهان، گزارشــی از روند تولید این شرکت 
و همچنین ثبــت رکوردهای تولیــدی در بخش های 
فوالدســازی و نورد ارائه داد و گفت: با همت تالشگران 
ذوب آهن، روند تولید رو به افزایش است، اما همچنان 

با مشکالتی همچون تامین مواد اولیه مواجه هستیم .
وی افزود: برای حل مشکل سنگ آهن، شناسایی پهنه 
های معدنی به ویژه در اســتان را مدنظــر داریم و تمام 

تالش خود را برای تامین 
پایدار مــواد اولیه به ویژه 
مواد آهــن دار مورد نیاز 
ذوب آهــن انجــام می 

دهیم .
رخصتــی بــا اشــاره به 
این که حل مشــکالت 
بازنشستگان ذوب آهن، 
همــواره مــورد توجــه 
مدیران این شرکت بوده 
اســت، گفــت: افزایش 
بهــره وری از طریق بهره 
گیری بهینه از نیروهای 

متخصص، تداوم روند افزایش تنوع ســبد محصوالت 
شــرکت و تولید محصوالت صنعتی از جمله مواردی 

است که در اولویت فعالیت های این دوره قرار دارد.

دیدار سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن
با آیت ا... طباطبایی نژاد، نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان

ذوب آهن اصفهان 
به لحاظ آمار 

ایثارگری با یک 
شهرستان بزرگ 

برابری می کند

ضرورت دارد از 
تجربه و دانش این 

پیشکسوتان بیشتر 
بهره گرفته شود و 

ارج نهادن به جایگاه 
آن ها یک مسئولیت 

مهم است

این مجتمع عظیم 
صنعتی بومی 

سازی را به عنوان 
مسئولیت اجتماعی 

خود در اولویت 
اصلی قرار داده است

همزمان با چهل و سومین سالگرد پیروزی شکوهمند 
انقالب اســالمی ایران، رکورد تولیــد روز انه ذوب با دو 
کنورتور در فوال سازی و میلگرد N۱۶ در نورد ذوب آهن 

اصفهان ثبت شد
 تالشــگران مدیریــت مهندســی نــورد ذوب آهن 
اصفهــان موفق شــدند رکــورد جدیــدی در تولید 
میلگــرد N۱۶  بــا آج din و بر اســاس اســتاندارد 

 ۳۱۳2  را بــا تناژ 2۱۰۰ تن تولید در 2۴ ســاعت ثبت 
نمایند.   

 محمدامین یوســف زاده مدیر مهندســی نورد ذوب 
آهن اصفهان در این خصوص به خبرنگار آتشکار گفت: 
رکورد قبلی مربوط به سال های 87 و 88 با ۱8۰۰ تن 
تولید بود که تالشــگران کارگاه نورد ۳۰۰ موفق شدند 
با همت شــبانه روزی خود رکورد جدیدی را به میزان 
2۱۰۰ تن تولید از این نوع میلگرد در کارنامه کاری ذوب 

آهن اصفهان ثبت کنند. 
وی افزود: در مدیریت مهندســی نــورد ذوب آهن 98 
نوع پروفیل ساختمانی و صنعتی با مارک های مختلف 
فوالدی و منطبق بــا آخرین اســتانداردهای روز دنیا 
تولید می شود و لذا در طرح ساخت یک میلیون واحد 
مسکونی، این شرکت مادر صنعتی به همت تالشگران 

خود مفتخر است،نقش آفرین باشد.
یوســف زاده در پاســخ به این ســوال که مدیریت 
مهندســی نــورد چــه برنامه هایــی بــرای تولید 
محصوالت جدیــد در آینده دارد نیــز چنین گفت: 
تولید مقاطــع H2۴ ,H22 ، V29  توســعه و تغییر 

ســاختاری در نورد 5۰۰ برای ایجاد پتانسیل تولید 
تیرآهن و ناودانی تا ســایز 22 و اختصاص نورد ۶5۰ 
به تولید مقاطع سنگین تر و همچنین افزایش تولید 
ریل که در کنار تجهیز خطوط  راه آهن،صادرات آن 

نیز ارزش افزوده باالیی دارد را در دستور کار داریم.
مدیر مهندســی نورد ذوب آهن اصفهان خاطر نشان 
کرد : توسعه پروفیل های بال پهن، ناودانی های سایز 
باال، تولید صادرات محور در تمامــی نوردها و ارتقاء 
کیفیت برای فتح بازارهــای جدید و همچنین توجه 
ویژه به ایمنی ســازه ها و  نیاز مشتریان در چارچوب 
استانداردها از جمله ســایر برنامه های این مدیریت 
است که با همدلی و هم افزایی کارکنان این مدیریت 
و سایر بخش های شرکت انشاا... در آینده نزدیک به 

ثمر می نشیند. 
در اقدامی دیگر، تالشــگران مدیریت فوالدسازی ۱۶ 
بهمن ماه موفق شــدند رکورد روزانه جدیدی در تعداد 

ذوب با دو کنورتور را در ذوب آهن اصفهان ثبت نمایند.
سیاوش خواجوی مدیر فوالدسازی ضمن بیان این خبر 
گفت: پوالدمردان این مجتمع عظیم صنعتی در بخش 

فوالدسازی ، با تولید ۶۱ ذوب در شبانه روز ، این رکورد 
را ارتقاء دادند . رکورد قبلی با ثبت ۶۰ ذوب در شبانه روز 

در سال 89 رقم خورده است .
وی اظهارداشت: تولید بخش فوالدســازی ذوب آهن 
اصفهان در ۱۰ ماهه نخســت امســال 2 میلیون و ۴۶ 
هزار و ۳2۴ تن بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 5 

درصد افزایش یافت .

همزمان با دهه مبارک فجر ثبت شد
رکورد های تولیدی در فوالدسازی و نورد ذوب آهن اصفهان

در دیدار مدیرعامل ذوب آهن و مدیرکل بنیاد شهید استان عنوان شد:
استان اصفهان و ذوب آهن، کانون ایثارگری کشور هستند

تعمیرات بدون 
هیچگونه حادثه 

فردی و تجهیزاتی 
با موفقیت به پایان 

رسید

خبر

ســید محمــد رضاتوفیقــی 
مدیر پروژه عملیــات اجرایی 
پروژه مســیر ریلــی انبار ۳2 
هکتاری ذوب آهــن و احداث 
بارانداز مربوطه در منطقه ویژه 
اقتصــادی صنایــع معدنی و 
فلزی خلیج فارس بندرعباس 
گفــت: عملیــات تکمیل زیر 
سازی و اجرای روسازی مسیر 
ریلی انبار شامل ریل گذاری، 
ســاخت دو پل عابر و یک پل 
زیر گذر کامیون رو و در نهایت 
اتصال ریل مذکور به خطوط ریلی کشوری و همچنین احداث بارانداز انبار که 
توسط شرکت های سامان ساخت ســازه،  راه سازان کادوس، نیرورسانی بندر 
موج، مهندسی بهین نگهدار امین، دیدگاه پرداز اسپادانا و پویش ساخت طبق 
طرح تصویبی مهندسی کارخانه اجرا می شد با نظارت مدیریت اجرایی پروژه ها 
به اتمام رسید و آماده بهره برداری است. وی تاکید کرد: با آماده سازی این بار انداز 
و مسیر ریلی شرایط بهینه حذف حمل و نقل جاده ای و در پی آن جلوگیری 
از حوادث جاده ای، آلودگی محیط زیســت و عدم مشکالت حمل در اثر خلل 
در حمل و کنترل جاده ای، بارگیری و حمل مســتقیم محصوالت صادراتی و 
وارداتی توســط واگن در دو نقطه بارانداز و انبارهای کارخانه، صرفه جویی در 
هزینه های حمل به میزان حداقل ۴۰۰ هزار ریال در هر تن به دلیل حمل ریلی 
و معافبت های مالیاتی و گمرکی به دلیل ضوابط منطقه ویژه اقتصادی برای 
شرکت مهیا شــد. رضا توفیقی با بیان این که در این پروژه از ریل ۳۳u تولید 
ذوب آهن اصفهان استفاده شده است، گفت: این پروژه با هزینه ای معادل 22۰ 

میلیارد ریال در دیماه ۱۴۰۰ به پایان رسید و آماده بهره برداری می باشد. 
مجید کریمی- خبرنگار افتخاری

علی محمد تفکری سرپرســت واحد یک زغال مدیریت تولیدات کک ومواد 
شیمیایی با بیان این خبر گفت: همزمان با ایام دهه مبارک  فجر در واحد یک و 
دو زغال بخش تولیدات کک و مواد شیمیایی، تالشگران این واحد ها ۱۶ بهمن 

ماه، بالغ بر 9۰۰۰ تن زغا لسنگ ورودی توسط واگن و کامیون را تخلیه کردند .
وی افزود: در این تاریخ 9۰ واگــن و ۱8۴ کامیون از مارک های مختلف زغال 

تخلیه گردید که خود  رکوردی در تخلیه زغال سنگ محسوب می شود. 
وی اظهار داشــت: با یخ زدگی و لجنی بودن زغال در واگــن ها و کامیون ها با 

استقرار بیل مکانیکی در هر دو واحد عملیات تخلیه تسریع گردید .
احمد رضا دهقان سرپرســت واحد دو زغال نیز در این خصوص گفت: در این 
واحد با ساخت سکوی استقرار بیل مکانیکی از حجم کاری اپراتور ها به مقدار 

زیادی کاسته شد و روند تخلیه سرعت گرفت .
وی افزود: با توجه به کارایی فعالیت انجام شده الزم است جهت ساخت سکو و 
نصب تجهیزات بیل مکانیکی در محل، شامل بیل، سیستم هیدرولیک، اتاق 
برق و ... جهت تسریع در تخلیه زغال ها در هر دو واحد مخصوصا در فصل سرما 

برنامه ریزی و اجرایی شود.
شایان ذکر است؛ کارکنان واحدهای یک و دو زغال، مدیریت خرید مواد اولیه 
و انرژی با تامین زغال و مدیریت های برنامــه ریزی و کنترل تولید، راهبری و 
پشتیبانی ماشین آالت و خودرو های سنگین، راه آهن و ترابری در این فرایند، 

مشارکتی فعال داشتند.
مجید مهدیه- خبرنگار افتخاری

تکمیل پروژه بارانداز مسیر ریلی 
انبار 32 هکتاری بندرعباس

در مدیریت تولیدات کک و مواد شیمیایی ثبت شد
تخلیه بالغ بر 9000 تن  زغال سنگ 

در یک شبانه روز 

همزمان با  دهه مبارک فجر محقق شد

رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری :
ذوب آهن جایگاه مهمی در بومی سازی صنعت کشور دارد

تالشگران مدیریت 
فوالدسازی 1۶ بهمن 

ماه موفق شدند 
رکورد روزانه جدیدی 

در تعداد ذوب با دو 
کنورتور را در ذوب 
آهن اصفهان ثبت 

نمایند

علی آقامحمدی رئیس گــروه اقتصادی دفتر مقام 
معظم رهبری و عضو مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام ۱9 بهمن مــاه با حضور در غرفــه ذوب آهن 

اصفهــان در ســومین جشــنواره و 
نمایشــگاه ملی فوالد ایــران با ایرج 
رخصتی سرپرست مدیریت عامل این 

شرکت دیدار و گفتگو کرد .
آقا محمدی در گفتگو بــا خبرنگار ما 
اظهار داشت :ذوب آهن جایگاه مهمی 
در بومی سازی صنعت کشور دارد و به 
ویژه با تولید ریل ملی، نشان داد که از 
نیروی انسانی متخصص و با تجربه ای 

برخوردار است .
رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم 
رهبری، رفع مشکالت تولیدی شرکت های مهمی 
همچون ذوب آهن اصفهان را بسیار ضروری و برای 
صنعت کشــور حیاتی دانســت و افزود: امیدوارم 

جشــنواره و نمایشــگاه ملی فوالد ایران بتواند در 
بومی ســازی قطعات و تجهیزات مورد نیاز صنعت 

فوالد کشور نقش مهمی ایفا کند.
سرپرســت مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان نیز 
گزارشی از فعالیت های بومی ســازی این شرکت 
ارائه داد و گفت: ایــن مجتمع عظیم صنعتی بومی 
ســازی را به عنوان مســئولیت اجتماعی خود در 
اولویت اصلی قرار داده اســت و دستاوردهای آن نه 
تنها برای این شــرکت بلکه برای کل صنعت کشور 

چشمگیر می باشد .
وی افزود: سیاست های بومی سازی این شرکت در 
پنج محور مشتمل بر تولید محصوالت جدید، بومی 
سازی در پروژه ها، بومی ســازی قطعات، کمک به 
شرکت های مهندسی ساخت داخل و تدوین دانش 

فنی انجام می شود .
ذوب آهن اصفهان با برپایی غرفه ای در ســومین 
جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران که از ۱9 تا 2۱ 
بهمن ماه در سالن همایش های هتل المپیک تهران 

برگزار شد حضوری فعال داشت.
هد اســتمپینگ برای درج مشــخصات فنی ریل، 
دریچه اسالید گیت پاتیل های فوالد و دریچه های 
کشــویی تاندیش های ریخته گری و چرخ  و محور 
لکوموتیو از جمله دستاوردهای اخیر ذوب آهن در 
حوزه بومی سازی اســت که در این نمایشگاه ارائه 
شد . همچنین این شرکت با انتشــار دو ویژه نامه، 
کلیه دســتاوردها و نیاز های خود در زمینه بومی 
سازی را در این نمایشگاه به فعاالن این عرصه ارائه 

کرد .

تعویض بیرینگ برج پاتیل گردان ایستگاه 8 ریخته گری مداوم
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 میالد حضرت جواداالئمه امام محمدتقی )ع(، بر عاشــقان 
شجره طیبه والیت و امامت مبارک باد

حضرت جواداالئمه امام محمدتقی)ع( ابن علی ابن موســی الرضا)ع(، 
نهمین امام شیعیان جهان، در ماه رجب سال ۱95 ه..ق در شهر مدینه 
دیده به جهان گشــود. مشــهورترین لقب های آن حضرت، »جواد« و 

»تقی« است.
مادر آن حضرت، سبیکه نام داشــت که از خاندان ماریه قبطیه همسر 
 پیامبر اســالم بود. مادر امام جواد)ع( برتریِن زنان زمــان خود بود، به 
گونه ای که امام رضا)ع(، او را بانویی منزه، پاک دامن و بافضیلت معرفی 

می کرد.
از ماه رمضان سال 2۰2 یا آخر ماه صفر 2۰۳  که امام رضا )ع( در توس 
به شهادت رســید، امام محمدتقی )ع( به مقام امامت و پیشوایی امت 

مسلمان رسید.
24 بهمن ماه) 13 فوریه(؛ روز جهانی رادیو

روز جهانی رادیو روزی است که رادیوی ســازمان ملل در سال ۱9۴۶ 
میالدی آغاز به کار کرد.

در سی و ششمین اجالس کنفرانس عمومی یونسکو )سازمان آموزشی، 
علمی و فرهنگی ملل متحد( روز ۱۳ فوریــه )2۴ بهمن( به عنوان روز 
جهانی رادیو به تصویب رســید. با این حســاب اهالی رادیو در ایران دو 
بار در سال روز رســانه قدیمی و صمیمی شان را جشن می گیرند. یکی 
چهارم اردیبهشت که سالروز افتتاح اولین رادیو در ایران است و دیگری 
2۴ بهمن که برای همه دست اندرکاران رادیو در همه نقاط کره خاکی 

روزی مهم و فرخنده است.
13 رجب ؛ والدت حضرت امــام علــی )ع( و روز پدر، بر 

عاشقان آن امام عزیز مبارک باد
امام علی)ع( در سیزدهم رجب سال سی ام »عام الفیل« دیده بر جهان 
گشود. مادر او فاطمه بنت اســد و پدرش ابوطالب، از نخستین کسانی 
بودند که اســالم آوردند. امام علــی)ع( از کودکــی در مکتب تعلیم و 
تربیت رســول خدا)ص( قرار گرفت. آن امام همام به جز غزوه »تبوک« 
در تمامی غزوه ها و جنگ های پیامبر حضور داشــت و همواره در رنج 
ها و سختی های صدر اســالم، یاور و مشاور رسول اکرم)ص( بود. تاریخ 
اسالم سرشار از شجاعت ها و فداکاری های اوست. امام علی)ع( در سایه 
تربیت، همراهی و هم نفســی با رسول خدا)ص( رشــد کرد و به کمال 

رسید. 
13 رجب؛ آغاز ایام اعتکاف 

روز سیزدهم ماه رجب مصادف با والدت امیرالمؤمنین حضرت علی)ع(، 
اّولین روز از ایّام البیض است. روزه گرفتن در روز سیزده رجب، و دو روز 
بعد، ثواب فراوانی دارد. و هر کس که بخواهد عمل "اّم داوود" را به جای 

آورد، باید این روز را روزه بگیرد.
15 رجب سال ۶3 هجری، وفات حضرت زینب )س(

حضرت زینب)س( در ۱5 رجب ســال ۶۳ هجری قمری از دنیا رفت. 
بانوی قهرمانی که پس از شهادت حضرت امام حسین)ع(،  ادامه نهضت 
عاشورا را به دوش کشید و پرچمدار این قیام بود، در سفری که به همراه 
همسر گرامی شان عبدا... بن جعفر به شام داشت به لقاءا... پیوست و بدن 
مطهر آن بانوی بزرگوار در همان جا دفن گردید. حضرت زینب)س( که 
از همه سو نسبش به معصومین می رسد، روح ظلم ستیزی را از مادرش 
فاطمه زهرا)س( و پدرش حیدر کرار به ارث می برد، در راه افشای ظلم 
و احقاق حق، با کالم غّرای خویش از هیچ فداکاری و جانفشــانی دریغ 

نمی ورزید.
29 بهمن ماه؛ روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی

در آبان ماه سال ۱۳97 دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور از نامگذاری 
29 بهمن مــاه با مصوبه شــورای عالی انقالب فرهنگی بــه عنوان روز 
اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی در تقویم سال 97 بود. رهبر معظم انقالب 
هم، نخستین بار شــهریور ۱۳89 در جمع کارآفرینان کشور به تحقق 

اقتصاد مقاومتی و نقش آن در اقتصاد مقاوم و پویا اشاره فرمودند.
در بند نخســت سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی هم، کارآفرینی 
یکی از عوامل مهم برای رســیدن به نقطه  مطلوب اقتصادی اشاره شده 
است. در این بند بر تامین شرایط و فعال ســازی امکانات و منابع مالی 
و سرمایه های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی تاکید 
شده اســت. همچنین این بند به حداکثر رســاندن مشارکت مردم در 
فعالیت های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری های جمعی و تاکید 

بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط اشاره دارد.

مناسبت های هفته

حدیث هفته
 امام هادی )ع( :     

خشم بر کسی که اختیارش به دست تو نیست، نشانه ناتوانی و بر آن 
که اختیارش به دست تو است ، مایه سرزنش است .

در سومین جشــنواره و نمایشــگاه ملی فوالد ایران دو 
پروژه تحقیقاتی بــا عناوین طراحی، ســاخت و بومی 
سازی قالب مســی ریخته گری فوالدسازی با شرکت 
پویش ســاخت ذوب آهن با صرفه جویی یک میلیون و 
2۰۰ هزار یورو و طراحی، ساخت و نصب دستگاه اندازه 
 گیری ابعاد در حالت گرم در کارگاه نورد 5۰۰ ذوب آهن

)HOT PROFILE MEASUREMENT( با سازمان 
جهاد دانشگاهی شریف و ستاد توسعه فناوری فوتونیک، 
لیزر، مواد پیشرفته و ساخت با صرفه جویی یک میلیون 

یورو، ۱9 بهمن ماه امضا شد .
ایرج رخصتی سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن پس از 
امضاء قراردادهای مذکور به خبرنگار ما گفت: قالب های 
مسی یک قطعه استراتژیک در ایستگاه های ریخته گری 
برای تولید فوالد می باشد . تکنولوژی ساخت این قطعه 

در اختیار چندین شــرکت محدود در دنیا است که به 
دلیل تحریم، تامین آن ها مشکل بود. این مشکل، صنعت 
فوالد کشور را بر آن داشت که این قطعه استراتژیک را در 

داخل تولید نماید .
وی افزود: در این راستا با توجه به این که شرکت مهندسی 
و پویش ساخت ذوب آهن یکی از شرکت های توانمند در 
بومی سازی قطعات است، ذوب آهن اصفهان با سرمایه 
گذاری الزم در این شــرکت در نظر دارد، این قطعه را در 

داخل شرکت بومی نموده و دانش آن را در اختیار بگیرد .
رخصتی در خصــوص پروژه طراحی، ســاخت و نصب 
دستگاه اندازه گیری ابعاد در حالت گرم در کارگاه نورد 
5۰۰ ذوب آهن نیز اظهار داشت: این پروژه عالوه بر این 
که دقت های اندازه گیری در خطوط نورد را افزایش می 
دهد، پیش نیاز بومی ســازی اندازه گیری گرم ریل در 

کارگاه نورد ۶5۰ می باشد 
و این موضوع از سطح باالی 

فناوری برخوردار است .
 وی افــزود: با اجــرای این 
پروژه، دانــش مربوطه در 
ایران بومی می گردد و کلیه 
شرکت های داخلی بدون 
نیاز به شرکت های خارجی 
از آن بهره مند می گردند. 
همچنین اجرای این پروژه 
در تولیــد پایــدار ریل به 

عنوان یک کاالی استراتژیک نیز نقش بسیار مهمی دارد .  
ســومین جشــنواره و نمایشــگاه ملی فوالد ایران با 
حضور مقامات عالی رتبه کشــوری و تولیدکنندگان و 

تامین کنندگان زنجیره آهن و فوالد کشــور با رویکرد 
بومی سازی و توســعه تکنولوژی، ۱9 بهمن ماه در هتل 
المپیک تهران گشــایش یافت و تا 2۱ بهمن ماه ادامه 

داشت.

پیگیر آن هستیم 
تا بتوانیم برای 

تامین مواد اولیه 
این کارخانه مادر 

صنعتی برنامه ریزی 
عملیاتی داشته 

باشیم

تکنولوژی ساخت 
این قطعه در اختیار 

چندین شرکت 
محدود در دنیا است 
که به دلیل تحریم، 
تامین آن ها مشکل 

بود

جدیدترین نسخه 
این استاندارد در 
حالی منتشر شده 

است که نسخه 
قبلی  بیش از 12 

سال  در آزمایشگاه 
های مختلف  مورد 

استفاده  قرار گرفته 
بود

در سومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران صورت گرفت :

امضاء دو قرارداد تحقیقاتی توسط ذوب آهن اصفهان 
با صرفه جویی 2.2 میلیون یورویی

R e p o r t
گزارش

خبر

وجیــه اله جعفــری معــاون وزیر صمــت و رییس 
هیات عامل ایمیدرو در حاشــیه سومین جشنواره و 
نمایشــگاه ملی فوالد ایران به خبرنگار ما گفت: نوع 
ماده اولیه مورد نیــاز تولیــد در ذوب آهن اصفهان 
اختصاصی است و برخی از معادن کشــور آن را دارا 
هستند. سال گذشته تالش کردیم با ذوب آهن یک 
بسته تامین مواد اولیه آماده کنیم که هنوز هم پیگیر 
آن هســتیم تا بتوانیم بــرای تامین مــواد اولیه این 
کارخانه مادر صنعتی برنامه ریزی عملیاتی داشــته 

باشیم.

وی افزود: تنظیم قراردادهای بلند مدت برای تامین 
پایدار مواد اولیه از معادنی که با این کارخانه همخوان 
هستند و همچنین اکتشافات جدید را در دستور کار 

داریم.
رییس هیــات عامل ایمیــدرو تصریح کــرد: معدن 
ققنوس به ســازمان صمــت اســتان و معاونت امور 
معدنی برمی گردد اما ایمیدرو هم به عنوان سازمان 
توسعه ای هر کمک و حمایتی که بتواند برای تامین 
پایدار مواد اولیه ذوب آهــن و جلوگیری از تعطیلی 

معدن داشته باشد، انجام می دهد.

این مقام مسئول خاطر نشــان کرد: ما تالش داریم 
در بخش هایی که محــدوده های معدنی فعال وجود 
دارد از طریق پهنه ها،پروانه اکتشاف، قرارداد خرید 
تضمینی بیــن واحدهای خصوصــی و ... عمل کنیم 
چرا که تنها به یــک روش نباید اکتفا کــرد که این 

موضوع هم نیازمند هماهنگی است.
وی اظهار داشــت: برقــراری مجــدد مصوبه هیات 
وزیران مبنی بر اختصاص یــک میلیون و 75۰ هزار 
تن ســنگ آهن به این شــرکت را پیگیر هستیم که 

انشاا... به زودی انجام می شود.

رییس هیات عامل ایمیدرو:
قراردادهای بلند مدت را  برای تامین پایدار مواد اولیه ذوب آهن در دستور کار داریم

همزمان با ســالروز پنجاه و ششــمین ســال تاسیس  
ذوب آهن  اصفهان با حضور مسئولین آزمایشگاه های 
کالیبراسیون و تیم ارزیابان کالیبراسیون سازمان ملی 
اســتاندارد، الزامات اســتاندارد ۱7۰25 در مدیریت 
اتوماسیون و ارتباطات شــرکت به  دو صورت حضوری 
) سیستم مدیریت وفنی(  و مجازی ) سیستم فنی(، 2۳ 
و 2۴ دی ماه ارزیابی شد و با احراز صالحیت های الزم 
موفق شد تایید گواهینامه ملی این استاندارد را از مرکز 

ملی تایید صالحیت ایران دریافت کند. 
مسعود اتحاد توکل، مدیر اتوماسیون و ارتباطات شرکت 
 ISO /IEC 17025 با اعالم این خبر گفت: استاندارد
یکی از معتبرترین و مهمتریــن گواهینامه های احراز 
صالحیت آزمایشــگاه هــای آزمون و کالیبراســیون 
مــی باشــد وآزمایشــگاه کالیبراســیون  ذوب آهن 
 اصفهان، از ســال ۱۳9۴ تا کنون گواهینامه استاندارد

 ISO/IEC 17025 را تحت اعتبــار مرکز ملی تایید 
صالحیت ایران اخذ نموده است و استقرار الزامات کیفی 
و فنی این استاندارد و تمدید گواهینامه مذکور به صورت 

مستمر تا کنون ادامه داشته است.
  ISO/IEC 17025 وی افــزود: همچنین اســتاندارد
حاصل  تالش  مشــترک دو مرجع بین المللی ISO و 
IEC  است و با این هدف تدوین شده است که با توجه به 
نکات کلیدی مشترک بین همه آزمایشگاه ها از هر نوع، 
صنعت، حداکثر اعتماد ممکن به  نتایج  اندازه گیری ها  

را ایجاد نماید.
وی خاطر نشان کرد: جدیدترین نسخه این استاندارد 
در حالی منتشــر شده اســت که نســخه قبلی  بیش 
از ۱2 سال  در آزمایشــگاه های مختلف  مورد استفاده  
قرار گرفته و در ایــن مدت  عالوه بر شناســایی نقاط 
بهبــود در این اســتاندارد، مفاهیم دیگــری همچون 
تفکر مبتنی بر ریســک، انطباق و ... مطرح بوده که به 
روزآوری این اســتاندارد را الزامی نموده است. لذا با در 
 نظر گرفتــن جمیع جهات  می توان گفت  اســتاندارد
 ISO/IEC  17025 ســازگاری مناســبی  با ســایر 

استانداردهای سازمانی دارد.
مدیر اتوماسیون و ارتباطات شرکت تاکید کرد: در نظر 

است در سال ۱۴۰۱ با اجرای آموزش های الزم و تامین 
تجهیزات مورد نیاز نســبت به افزایش دامنه در حوزه 
الکتریکال، جرم و حجم  با همکاری سایر مدیریت های 

شرکت اقدام گردد.
اتحاد توکل با بیان این که انجام موفق ارزیابی مراقبتی 
آزمایشــگاه های کالیبراســیون با اطمینان بخشی به 
کیفیت تولیدات شــرکت برای اخــذ گواهینامه های 
CE,CARES( معتبر جهانی فروش محصوالت شرکت
و...( همراه با اعتبار ملی و بین المللی در جهت توســعه 
صادرات محصوالت راهگشــا بوده و باعــث صادرات و 
رضایتمندی مشتری می گردد، افزود: همچنین انطباق 
 ISO/IEC 17025 آزمایشگاه کالیبراسیون با استاندارد
به عنوان یک سند معتبر بین المللی می تواند به عنوان 

یک ضمانت به مشتری ارائه شود. 
مدیر اتوماسیون و ارتباطات شــرکت از کاهش مدت 
اعتبار گواهی کالیبراسیون از 5 ســال به ۳ سال خبر 
داد و با قدردانی از ارزیابان ســازمان ملی اســتاندارد، 
فرآیند ارزیابی را باعث ارتقاء ســطح این اســتاندارد 

در ذوب آهن دانســت و اســتقرار و تداوم استاندارد 
۱7۰25 کالیبراسیون  را  یک کار گروهی  با محوریت 
اتوماسیون و همکاری مدیریت های تحقیق و توسعه، 
کیفیت، امور فنی و برنامه ریزی تولید، سفارشــات و 
کنترل کاال، خرید تجهیزات ، آموزش، انرژی و بهینه 
سازی سوخت، آزمایشگاه مرکزی، IT ، روابط عمومی 

و خدمات عنوان نمود.

بر اساس آخرین ویرایش روز دنیا  انجام شد 
ارزیابی و تایید گواهینامه استاندارد 17025  ذوب آهن اصفهان 

خطوط ریلی، شریان حیاتی تولید در ذوب آهن اصفهان است

این قسمت از نظر 
متخصصان بیرونی 
مثل یک دانشگاه 
محسوب می شود

همزمان با گرامیداشت دهه مبارک فجر انقالب اسالمی 
و به مناسبت گرامیداشت بیستم بهمن ماه روز تاسیس 
راه آهن  در کشورمان مراسم جشنی 2۰ بهمن ماه جاری  
در مدیریت راه آهن و ترابری ذوب آهن اصفهان برگزار 

شد . 
حامد محمدی مدیر راه آهن و ترابری شرکت با قدردانی 
از تالشــگران این مدیریت طی گزارشی از  لجستیک 
 ریلی در ســطح ذوب آهن،  مزیت هــا، اهمیت و نقش 
فعالیت های راه آهن و ترابری شرکت در انتقال و تامین 

مواد اولیه مورد نیاز خط تولید را تشریح کرد. 
در حاشیه این مراسم خبرنگار هفته نامه آتشکار با چند 
تن از کارکنان مدیریت راه آهن و ترابری گفتگو نموده که 

در ادامه می آید؛
مجتبی باقری تکنسین شــیفت جریه با تبریک روز راه 
آهن به تمامی همکاران خود گفت: از این که در ذوب آهن 
اصفهان و مدیریت راه آهن کار می کنم احساس افتخار 
دارم. مدیریت ما به منزله شریان حیاتی تولیدکارخانه 

است. 

رضا هاشمی تعمیر کار ارشــد خط، گفت: از شغل خود 
راضی هستم ولی کار ما در ذوب آهن سختی های خاصی 
دارد که نادیده گرفته شده و الزم است که به خواسته های 

همکاران ما توجه شود.
اصغر شیری تکنســین مکانیک لکوموتیوهای راه آهن 
گفت: کار ما تخصصی بوده ولی گروه شغلی آن پایین و 

سختی کار آن در نظر گرفته نشده است.
محمد رضا گشول تکنسین تعمیرات واگن گفت: ۳۶۰ 
قلم تجهیزات ریلی راه آهن  جــز موارد خاص در کارگاه 

دپو انجام می شود و این قسمت از نظر متخصصان بیرونی 
مثل یک دانشگاه محسوب می شود.

علیرضا فتاحی تکنسین ایمنی راه آهن گفت: نظارت بر 
شــبکه حمل و نقل ریلی و کنترل ایمنی حدود 2۰۰۰ 

کیلومتر خط ریلی شرکت بر عهده قسمت ما است. 
وی محاســبه و پذیرش مدارک تحصیلی همکاران را 
خواستار شــد و از تمامی کارکنان شــرکت درخواست 
نمود در ترددهای خود در سطح شرکت مواظب خطرات 

احتمالی خطوط ریلی باشند.  

همزمان با گرامیداشت دهه فجر پیروزی انقالب اسالمی برگزار شد
دوره آموزشی توانمند سازی و ارتقاء آمادگی های کارکنان حراست ذوب آهن اصفهان

Rگزارش e p o r t

در ادامه برگزاری برنامه های مختلف گرامیداشــت ایام 
ا... دهه فجر پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی ایران در 
ذوب آهن اصفهان، برنامه آموزشی توانمند سازی و ارتقاء 

سطح آمادگی  های رزمی کارکنان حراست شرکت به 
اجرا درآمد. در این دوره آموزشی ۴ روزه که از ۱7 بهمن 
ماه در محل  های مجموعه آموزشی فدک و میدان تیر 

کارخانه برگزار شد ،کلیه کارکنان مدیریت حراست ذوب 
آهن اصفهان حضور داشــتند. مدیر حراست شرکت در 
این زمینه در گفتگو با خبرنگار آتشــکار گفت: همراه با 
آموزش ها و برنامه های سالیانه توانمند سازی کارکنان 
این مدیریت در یک اقدام فراگیر، همه ســاله یک دوره 
آموزشی ویژه و عمومی نیز برای کارکنان حراست برگزار 
می کند.  وی افزود: در سال جاری و در ایام  مبارک دهه 
فجر انقالب اســالمی، این دوره آموزشی با محتوای رزم 
پیاده، ارزیابی و ارتقای آموزشی مهارت های  به کارگیری 
سالح و تیر اندازی صحیح توسط کلیه کارکنان مدیریت 

حراست برگزار شد.
خداداد عباســی افســر میدان آتش که به اتفاق دو نفر 
از همکاران خود از مرکز آموزشــی امام علی)ع( ســپاه 
صاحب الزمان )عج( اســتان اصفهان اجرای این برنامه 

آموزشــی را بر عهده داشــتند نیز در گفتگو با خبرنگار 
هفته نامه آتشکارگفت: با توجه به قانون مجوز حمل و به 
کارگیری سالح در سال ۱۳7۳ همه ساله نیروهای یگان 
حفاظت فیزیکی و سایر کارکنان حراست ذوب آهن در 
یک دوره آموزشی توانمند ســازی و افزایش مهارت تیر 
اندازی شــرکت می کنند . هدف اصلی از فراگیری این 
آموزش ها نیز در این امر خالصه می شــود که نیروهای 
یگان حفاظت ضمــن تجدید و تقویــت آموزش های 
مربوط به مهارت تیراندازی، اصول و ایمنی تیر اندازی، 
نحوه استفاده و تجهیز سالح و آموزش ایست و بازرسی 
در مواقع الزم برای اســتفاده از ســالح بر اساس قانون 
 مذکور مشکلی نداشته باشــد و با مهارت و توان الزم در 
عملیات های واکنشی سریع در کمترین زمان با اقتدار و 

سرعت مناسب ورود نمایند.

عملیــات حذف بارابان سیســتم 
کششــی نوارنقاله بازوهای مربوط 
به دستگاه اشتابل شماره ۳ کارگاه 
انبار مواد خام بخش آگلومراسیون 

انجام گردید. 
محمدجعفر حــاج بابایی مکانیک 
ارشد کارگاه انبار مواد خام مدیریت 
آگلومراســیون با بیــان این خبر، 

افزود: مکانیزم های اشــتابل وظیفه همگن کردن، تقســیم وانتقال  برای 
انبارش مواد اولیه در داخل سکوها را به عهده دارند که با توجه به ماهیت کار 
آن ها نیاز است طبق گراف سرویس دهی منظمی انجام شود. در دستگاه 
اشتابل شماره ۳  به دلیل وجود سیستم کششی نوار نقاله و ناکارآمد بودن 
آن که در شــرایط محوطه کاری توقفات و هزینه زیادی جهت سرویس و 
نگهداری را به همراه داشت، حذف سیستم موجود هدف گذاری و با بررسی 
های الزم، حداقل تغییرات نسبت به حذف آن سیستم، لحاظ و دستگاه راه 

اندازی شد و در حال بهره برداری می باشد.
قاسمی مســئول مکانیک کارگاه انبار مواد خام آگلومراسیون نیز گفت: از 
مهمترین ویژگی و مزیت این طرح می توان به مواردی از قبیل کاهش زمان 
توقف، جلوگیری از تحمیل هزینه ها وکاهش زمان تعمیراتی این تجهیز و 
استفاده از بارابان ها و سایر تجهیزات به عنوان رزرو در سایر نوار نقاله های 

کارگاه اشاره کرد.
شــایان ذکر اســت؛ در این پروژه مدیریت امور فنی و برنامه ریزی تولید و 

همکاران بخش آگلومراسیون مشارکت داشتند.
محمدعلی قدرتی پور-  خبرنگار افتخاری

در این دوره آموزشی    
کلیه کارکنان 

مدیریت حراست 
ذوب آهن اصفهان 

حضور داشتند
حذف بارابان کششی بازوهای 
اشتابل شماره 3  آگلومراسیون



سبد ارزاق عید نوروز

به آگاهــی همــكاران گرامی می رســاند؛ ســبد ارزاق عید 
نوروز ویژه كاركنان شركت، آماده توزیع می باشد.

همكاران گرامــی می تواننــد از روز شــنبه 23 بهمن ماه به 
فروشــگاه های تعاونی مصرف شعبه دســتگرد، نجف آباد، 
فالورجان، مباركه، شهركرد و سده لنجان مراجعه نموده و با 

ارائه تعاون كارت، سبد ارزاق خود را دریافت نمایند.
الزم به ذكر اســت بــه دلیل شــیوع بیماری كرونــا و كمبود 
فضا در فروشــگاه تعاونــی مصرف شــعبه فوالدشــهر و به 
جهت رعایت پروتكل های بهداشــتی، توزیع سبد ارزاق در 

نمازخانه ورزشگاه بزرگ فوالدشهر انجام خواهد شد. 
• ساعت توزیع: 8:30 الی 17:30 
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V a r i o u s
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خبرآسمانی

برگزاری مراسم تودیع معاون پرسنلی 
مدیریت حراست

مهاجم پیکان، شاگرد تارتار شد

در حال جذب بازیکنان مدنظر 
سرمربی هستیم

مراســم تودیع علــی اکبر مونس 
خــواه، معاون پرســنلی مدیریت 
حراســت با حضــور جمعــی از 
مســئولین 2۰ بهمن ماه در سالن 

تشریفات شرکت برگزارگردید.
در این مراسم که با حضور غالمی 
مدیر کل حراســت اســتان ،آیت 
ا... رهبر مســئول دفتر هماهنگی 
تبلیغــات اســالمی و جمعــی از 
معاونین و مدیران شــرکت برگزار 
گردیــد از خدمات مونــس خواه 

تقدیر و تشکر شد.

تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان یک مهاجم 
جدید را به خدمت گرفت.

بازیکن تیم فوتبال پیکان در نیم فصل اول 
به ذوب آهن اصفهان پیوست.

محمد امین درویشــی مهاجم تیم پیکان 
که ســابقه بازی در تیم هــای گل ریحان 
البرز، صنعت نفت آبادان و گسترش فوالد 
تبریز را نیز دارد، بــا عقد قراردادی به جمع 

سبزپوشان اصفهانی اضافه شد.

باشــگاه ذوب آهن اصفهان حمایت قاطع 
خودش از سرمربی این تیم را اعالم کرد.

روابط عمومی باشگاه ذوب آهن اصفهان با 
انتشار متنی، حمایت از سرمربی این تیم را 

اعالم کرد.
در این اطالعیه آمده است:

"با عنایــت به برخی شــیطنت های اخیر 
در فضای مجازی و معدودی از رســانه ها 
پیرامون ســرمربی تیم فوتبال ذوب آهن 
اصفهان و ایجاد شبهه در خصوص فشار مدیران باشگاه بر مهدی تارتار، به استحضار 
می رساند هیات مدیره و مدیرعامل باشگاه ذوب آهن، ضمن حمایت کامل از او، در حال 
جذب بازیکنان اعالم شده و مدنظر تارتار برای شروع و کسب نتایج بهتر در نیم فصل 
دوم لیگ برتر است که خود گواه حمایت کامل باشگاه از سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن 

است.
اعزام تیم فوتبال ذوب آهن با اتوبوس بــه تهران نیز فقط به دلیل رعایت پروتکل های 
بهداشتی و کاهش احتمال ابتال به امیکرون قبل از شروع مسابقات نیم فصل دوم لیگ 
برتر بود. لذا به هیچ وجه موارد مطرح شده صحت نداشته و باشگاه ذوب آهن اصفهان 
حمایت کامل خود را از مهدی تارتار و کادرفنی تیم اعالم می کند. امیدوار است با لطف 
خداوند، درایت کادرفنی و تالش دوچندان بازیکنان و حمایت هواداران عزیز در نیم 

فصل دوم شاهد کسب نتایج بهتر و رضایت بیشتر هواداران عزیز باشیم."

سجاد آشــوری در خصوص پیوســتنش به تیم فوتبال 
ذوب آهن اصفهان اظهار کرد: خوشحالم که به ذوب آهن 
آمدم، ذوب آهن باشگاه بزرگی است و باعث افتخارم است 
که در اینجا حضور دارم، امیــدوارم کمک کنیم در ادامه 
فصل ذوب آهن به جایگاهی که الیقش اســت برگردد. 
باشــگاه و مهدی تارتار از من انتظاراتــی دارند، من هم 
انتظار باالیی از خودم دارم و فقط به قصد بازی کردن اینجا 

نیستم، آمده ام که به ذوب آهن کمک کنم.
آشوری در پاسخ به این ســوال که دلیل مدت قراردادش 
با ذوب آهن چیست خاطرنشــان کرد: به صورت آزاد به 
ذوب آهن پیوســتم و قراردادم به مدت نیم فصل است، 
قرار بر این شــد تا آخر فصل در ذوب آهن باشم و اگر در 
انتهای فصل هر دو طرف توافق کردیم این قرارداد می تواند 

تمدید شود چرا که من ذوب آهن را دوست دارم.
وی در رابطه با شرایط ذوب آهن در چند فصل اخیر اظهار 

کرد: دو سه سالی اســت ذوب آهن شرایط خیلی خوبی 
ندارد، من همیشه ذوب آهن را در رده های باالیی جدول 
لیگ دیده ام، یک تیم دوست داشتنی و بزرگ که جایش 
اینجای جدول نیســت و تالش می کنیم شرایط خوب 

قبلش را به دست بیاورد.
آشــوری در خصوص اینکه شــرایط امضای قراردادش 
برای پیوستن به ذوب آهن چگونه پیش رفت افزود: چند 
هفته ای می گذشت که ذوب آهن به من پیشنهاد داده بود 
اما حرفه ای نبود که قبل از پنجره نقل و انتقاالت نیم فصل 
توافقات را انجام دهیم، هیچ بحثی هم بر سر قرارداد نبود 

و طی یک مذاکره دوستانه قراردادم را با ذوب آهن بستم.
هافبک تیم فوتبــال ذوب آهن با اشــاره به اینکه پیش 
از شــروع تعطیالت بــا ذوب آهن به توافق رســیده بود 
خاطرنشــان کرد: به دلیل طلب دارکو بیــدوف پنجره 
نقل و انتقاالتی ذوب آهن بسته بود و باید مبلغ بدهی اش 

پرداخت می شد، من قبل از بازی با صنعت نفت با ذوب آهن 
توافق کردم تا بتوانم در آن بازی به ذوب آهن کمک کنم 
و در نهایت مشــکل پرداختی بیدوف در روزهای اخیر 

برطرف شد تا انتقالم به ذوب آهن رسمی شود.

 به مناســبت ایام اله دهه مبارک فجــر پایگاه مقاومت 
بسیج مقداد میزبان جشن خیابانی در مقابل ساختمان 
اداری مهندســی نت بود. این برنامه که همراه با انجام 
حرکات رزمی و ورزشــی همراه بود، مدیر مهندسی 
نت در جمع شــرکت کنندگان در این جشن گفت: 
وظیفه ما در صنعت حفــظ و صیانت از این مجموعه 
عظیم صنعتی خواهد بود و خوشــبختانه با تالش و 
همیاری همکاران خوبمــان در این مدیریت در حال 
ثبت رکورد تولید قطعات و تجهیزات در پنجاه سال 

خواهیم بود.
یزدان پناه گفت: مــا افتخار داریم همــکاران قهرمان 
ورزشــی در رشــته  های مختلف در رده های استانی، 
کشــوری و بین المللی را در این مدیریت داریم و برای 

و  ورزش  فرهنــگ  نشــر 
ورزشکاری در تالش هستیم. 
ســرهنگ مختاری فرمانده 
بســیج ذوب آهــن نیــز با 
گرامیداشــت یــاد و خاطر 
شــهیدان و امــام راحل)ره( 
گفت : امروز ما باید در جنگ 
اقتصادی راه شهیدان را ادامه 
داده و با گذشــت و فداکاری 

پیروز این میدان باشیم . 
در ادامه برنامه گروه ســرود 

هزار آوای شهرســتان لنجان به هنــر نمایی پرداخت 
و قهرمانان رشــته های رزمی اقدام به اجرای حرکات 

نمایشی رزمی و ورزشی نمودند و در پایان مراسم از این 
قهرمانان تجلیل به عمل آمد . 

خلیل شکرانی- خبرنگار افتخاری

آیین گرامیداشــت دهه مبارک فجر و جشــن سالروز 
پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی ایران با حضور ایرج 
رخصتی، سرپرســت مدیریت عامل شرکت و جمعی 
از مسئولین و کارکنان ذوب آهن اصفهان، دوشنبه ۱8 

بهمن ماه در تاالر آهن برگزار شد.
سرپرست مدیریت عامل شرکت در این آیین با بیان این 
که سفره معیشت همکاران هیچ گاه کوچک نخواهد شد 
گفت: مهندس یزدی زاده و مدیران ارشــد شرکت برای 
معیشت همکاران روند مناسبی انتخاب کرده بودند که 

این روند حفظ و ارتقاء خواهد یافت.
 وی با تاکید بر ایــن که ذوب آهن اصفهــان یک بنگاه 
اقتصادی است افزود: با تالش همه همکاران روند تولید 
شرکت رو به رشد است و دو رکورد تولیدی در ایام دهه 

مبارک فجر، گواه صادقی بر این ادعا می باشد.
رخصتی خاطرنشــان ســاخت: همه ما مکلف هستیم 
بر اســاس اصول اقتصاد مقاومتی و بند "موتور پیشران 
کشــور در عرصه علم و فّناوری و ایجاد زیرساخت های 

حیاتی و اقتصادی و عمرانی کشور" که ولی امر مسلمین 
جهان)مدظله العالی(  در بیانیــه گام دوم انقالب آن را 
تبیین و ابالغ فرمودند، در ذوب آهن اصفهان، محصوالت 

را به روش علمی و اقتصادی تولید کنیم. 
وی به دستاوردها و ثمرات انقالب اسالمی در عرصه های 
مختلف پرداخت و افزود: افزایــش 8۰ برابری ظرفیت 
تولید فــوالد، بومی ســازی 85 درصــدی تجهیزات و 
تکنولوژی مورد نیاز صنعت فوالد و هزاران دستاوردهای 
بزرگ در عرصه های علمــی، صنعتی، فــن آوری و ... 

حاصل برکات و ثمرات انقالب و اتکا به توان داخلی است.
 مدیرعامل شرکت گفت: باید با کارکنان بر اساس قانون 
و رأفت اسالمی و انســانی برخورد شود و حتی برخورد 
با کارکنانی که بعضا بی اخالقی نموده اند نباید ســفره 

معیشت آن ها را تحت شعاع قرار دهد. 
وی تاکید کرد: ذوب آهن سرشار از نیروهای متخصص 
اســت فقط الزم اســت فضایی مهیا کنیم تا همکاران 
بتوانند از تخصص خود در جهت شکوفایی خود و شرکت 

استفاده کنند. 
رخصتی به همکاران توصیه نمود با همدلی، همبستگی 
و دست در دست هم برای رشد تولید و توسعه ذوب آهن 
گام بردارند و اجازه ندهند حاشــیه جای تولید و توسعه 

شرکت را بگیرد.
آیت ا.. حبیب ا.. رهبر مسئول هماهنگی تبلیغات اسالمی 
و ستاد برگزاری مراسم های دهه مبارک فجر شرکت نیز 
با بیان این که به فرموده معصومین)ع( دین شناسی در 
راس کماالت است گفت: برای شناخت دین باید به دین 
شناسان مراجعه کنند تا دیندار باقی بمانند.  وی افزود 

موفقیت از رهگذر صبر و شکیبایی به دست می آید. 
رهبر تاکید کرد: با پرهیز از اســراف خیلی از مباحث و 

مشکالت اقتصادی در کشور حل خواهد شد.
 وی با بیان این که تولید اصل اول اقتصاد اســت، گفت: 
نباید ظرفیت تولیدی ذوب آهن معطل بماند، بنابراین 
مسئولین باید به قید فوریت نسبت به تامین مواد اولیه 

مورد نیاز این شرکت اقدام نمایند.

آمده ام تا به ذوب آهن کمک کنم

ایرج رخصتی تأکید کرد:

روند تولید شرکت با تالش همه همکاران رو به رشد است

همزمان با گرامیداشــت دهه مبارک و فجر و در راستای 
مسئولیت های اجتماعی و محرومیت زدایی ، سه پروژه 
ساختمانی شامل دو باب منزل مســکونی و یک واحد 
اشتغالزایی نانوایی که به همت گروه جهادی حوزه مقاومت 
بسیج شهید تندگویان ذوب آهن اصفهان و با مشارکت 
کمیته امــداد امام خمینی)ره( و شــورای زکات لنجان 
ساخته شــده بود، با حضورحجت االسالم والمسلمین 
طباطبایی امام جمعه باغبادران، سرهنگ شیری جانشین 
فرماندهی سپاه ناحیه لنجان و چند تن از دیگر مسئولین 
و دســت اندرکاران مربوطه در روســتای چم نور بخش 

باغبادران شهرستان لنجان افتتاح شد.
حجت االســالم والمســلمین طباطبایــی امام جمعه 
باغبادران ضمن قدردانی از ذوب آهــن اصفهان، حوزه 
مقاومت بســیج شــهید تندگویان و کمیته امداد امام 
خمینی لنجان به اهمیت و ضــرورت محرومیت زدایی 
و رسیدگی به نیازمندان منطقه اشاره کرد و گفت: ائمه 
جمعه شهرستان، مســئولین ذوب آهن، بسیج و سایر 
ادارات شهرستان  با هماهنگی و مساعدت های الزم در 
جهت شناسایی، کمک و رفع نیازهای موجود گام نهاده 

و نظر به نیازهای خانواده 
هــای محــروم منطقه، 
تالش هــای بیشــتری 
خواهنــد کــرد. در این 
مراسم ســرهنگ شیری 
جانشین ســپاه لنجان با 
ارایه گزارشــی اعالم کرد 
در شهرســتان لنجــان 
بیش از ۱8 گروه جهادی 
در امر ساخت و ساز خانه، 
مدرسه و غیره فعال بوده و 
ذوب آهن اصفهان و بسیج 

شهید تندگویان این مجتمع عظیم صنعتی نیز با ورود و 
همراهی در این امر انسانی، اقدامات، کمک ها و خدمات  
گسترده ای را در این زمینه ارایه نموده است. در ادامه این 
مراسم روح اله جاللی مسئول گروه جهادی بسیج شهید 
تندگویان  این شرکت گفت: این ســه پروژه طی ۴ ماه 

گذشته، مدیریت و به ثمر رسیده است.
 وی ضمن تشــریح چگونگی تامین هزینه ها ی ریالی، 

 مصالح ســاختمانی، تامین نیــروی انســانی و اجرای
 پــروژه های مذکــور گفت: ســرانجام ایــن واحدها به 
خانواده های  نیازمند تحویــل گردید. در پایان این آیین 
خانواده های عزیز ضمن ابراز خرسندی از تمامی دست 
اندرکاران قدردانی نمودند. مسئوالن حاضر نیز ضمن ارایه 
نظرات خود در مورد تکمیل ساخت و سازهای موجود و 
تداوم پروژه های آینده بر رفع مشــکالت خانواده های 

آبرومند و نیازمند شهرستان تاکید کردند.

همزمان با گرامیداشت دهه مبارک فجر پیروزی انقالب اسالمی :
افتتاح سه پروژه مسکونی و اشتغالزایی گروه های جهادی ذوب آهن اصفهان

به زودی رکورد تولید قطعات و تجهیزات را جشن خواهیم گرفت

مسابقهآسمانی

حسین  لك چشمه سلطاني  
 1374/11/21فاو

مجید یكرنگي
 1364/11/22 فاو

شكراله  كیاني هرچگاني  
1361/11/18 جنوب

علي  یداله پورهریكند 
1360/11/16 دزفول 

حسینعلي  ابوالقاسمي نجف آبادی  
1364/11/21 جنوب  فاو

صادق  نصرآزاداني  
1360/11/22 چزابه

سالــروز عـروج 
ملکــــــوتی
شهدای گـرانقدر 
ذو ب آهن اصفهان
گرامـــــی   باد

تشکر و سپاس

از کلیه همکاران و دوستان گرامي که در مصیبت وارده به 
اینجانبان ضمن ابراز همدردي، تسلي خاطر بازماندگان را فراهم 

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

علیرضا احتشامی، خدابخش هاشمی، محسن قربانی، 
حسینعلی قربانی، فرهاد صالحی، اکبر یوسفیان، 

محمدعلی نوروزی، محمدعلی کریمی، یزدان کریمی

تسلیت

همکاران گرامی آقایان:
علی محمدی، رضا صفایی، سعید رشیدی، خلیل 

خورشیدی، حسن شهبازی، علی زارعی، فرود حیدری، 
اسماعیل کریمی، مسعود شریف، مهدی فربود، علی 

کریمی، محمد نورمحمدی

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

در ادامــه برنامــه هــای 
بزرگداشــت دهــه مبارک 
فجر که بر اساس صورتجلسه 
ستاد بزرگداشــت این دهه 
برنامه ریزی شد، سرهنگ 
مهــران مختــاری فرمانده 
بســیج مقاومــت شــهید 
تندگویان  و جمعی از اعضاء 
این ســتاد در خــط تولید 

حضور یافتند و با تعدادی از تالشگران ذوب آهن دیدار 
و گفتگو کردند .

در این دیدار اعضاء ستاد بزرگداشت دهه فجر با تقدیم 
شاخه گل فرارســیدن چهل و سومین سالگرد پیروزی 
انقالب اســالمی را به پوالدمــردان این مجتمع عظیم 

صنعتی تبریک گفتند .
این مراسم در کارگاه های مهندســی نورد شرکت و با 
حضور سرپرستان این بخش ها و تالشگران ذوب آهن 

برگزار شد .

شاخه گل های پیروزی انقالب تقدیم به تالشگران ذوب آهن

در پی برگزاری مسابقه کتاب خوانی به مناسبت نکوداشــت هفته هوای پاک، اسامی 
زیر به قید قرعه به عنوان برندگان این مسابقه انتخاب شدند. این همکاران می توانند از 
چهارشنبه 27 بهمن ماه با مراجعه به سرپرستی امور فرهنگی و تشریفات روابط عمومی 

جوایز خود را دریافت کنند.

برندگان مسابقه کتاب خوانی

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

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.

تاریخ ازدواجمحل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1400/10/12تولید و توزیع برقمحمد حسن مال احمدی

تاریخ تولدنام فرزند محل كار نام و نام خانوادگي شاغل 

1400/10/26آواانرژیاحمدرضا مظاهری

1400/10/14مهردادآگلومراسیونرسول دادخواه

1400/11/04آرشافوالدسازیسعید ولدان اثنی عشری

1400/10/19دلوینفوالدسازیمهدی ربانیان

1400/11/05دلوینفوالدسازیحجت عابدینی

1400/11/06آینازنوردعلی اصغر عطائی

1400/11/09امیدنوردمصطفی باقری

1400/11/05دلساكوره بلنداحسان مهدی زردخشوئی

1400/10/21ماهانكیفیتوحید نصوحی

1400/11/09آرمینفوالدسازیابراهیم بختیاری

1400/10/21محمد طاهافوالدسازیحمیدرضا علیرضائی

1400/11/06مازیارنت عباس سلیمیان

محل كارشماره  پرسنلینام و نام خانوادگیردیف

راهبری و پشتیبانی ماشین 7032086محمد رضا موذنی1
آالت

حراست7490601عبدا... فدوی2

راه آهن7003493رسول بنی هاشمی3

امور شهدا و ایثارگران7007522مهین آقایی4

تولید و توزیع برق452517سلمان رضوانی5

حسابرسی داخلی7007612رضوانه بابایی6

آگلومراسیون7063725محمد نقدیان نژاد7

كوره بلند7039202ابراهیم قربانی8

نت مكانیک7054766رضا یغمایی9

تولیدات كک و مواد 448571سعید مكتوبیان10
شیمیایی


