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هدفگذاری برای کمک به 
رونق تولید محصوالت

ذوب آهن اصفهان

میلگرد ذوب آهن دارای 
باالترین سطح کیفیت در 

ایران و جهان است

ذوب آهن باید برای 
نسل های بعد حفظ شود

تولیدات ذوب آهن اصفهان 
برای ما  از اهمیت خاصی 

برخوردار است
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پیرو ممیزی خارجــی در آذر ماه جهت دریافت گواهینامه CARES و همچنین ارســال نمونه محصوالت 
به آزمایشگاه کشور انگلستان و نتایج حاصل از انجام آزمون های مورد نظر بر روی این نمونه ها گواهینامه 

CARES جهت صادرات میلگرد آجدار به کشورهای منطقه بریتانیا و حوزه خلیج فارس دریافت گردید.

دریافت گواهینامه CARES جهت صادرات به 
کشورهای منطقه بریتانیا و حوزه خلیج فارس
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مهندس ایرج رخصتی: 

نیروگاه های ذوب آهن اصفهان برای تامین 
برق در فصول گرم سال مهیاتر می شوند

بازدید های مستمر مهندس رخصتی از خطوط تولید و پروژه های کارخانه

ذوب آهن اصفهان بر اساس گزارشی که در کدال منتشر 
شده است در دوره  11 ماهه منتهی به بهمن ماه 1400 
از فروش محصوالت خود 31682 میلیارد تومان درآمد 
کســب نمود که از این مبلغ 3121 میلیــارد تومان آن 
مربوط به همین ماه می باشــد. مبلغ فروش این شرکت 
در مدت 11 ماهه در مقایســه با مدت مشابه سال قبل 
80 درصد افزایش داشته است تمرکز بر تولید و فروش 
محصوالت صنعتی و محصوالت با ارزش افزوده باالتر و 
تمرکز بر صادرات از جمله دالیــل افزایش میزان درآمد 

شرکت است . 
صادرات 11 ماهه ذوب آهن از یک میلیون تن عبور کرد 
و به  به لحاظ تناژ 15 درصد و به لحاظ مبلغ فروش ، 46 
درصد رشد را نشــان می دهد. این گزارش حاکی است  
صــادرات کالف ذوب آهن اصفهان افزایــش بیش از 6 
برابری را در این مــدت تجربه کرده و همچنین صادرات 

تیرآهن نیز افزایش یافته است .
تالشگران این مجتمع عظیم صنعتی باوجود مشکالت 
ناشــی از کمبود مواد اولیه و بحران آب تا پایان بهمن ماه 
امســال موفق به تولید 2 میلیون و 540 هزار و 597 تن 
چدن مذاب شدند که نســبت به مدت مشابه سال قبل 
11 درصد رشد را نشان می دهد، ضمن اینکه رکورد تولید 
ماهانه چدن با سه کوره بلند نیز در بهمن ماه با تولید 250 
هزار و 87 تن چدن مذاب در تاریخ این شــرکت به ثبت 

رسید.

همچنیــن در این 11 
ماهه 2 میلیــون و 958 
هزار و 521 تن آگلومره 
در ذوب آهــن اصفهان 
تولید شده که نسبت به 
مدت مشــابه سال قبل 
4 درصد رشد نشان می 
دهد. در این مدت تولید 
کک یک میلیون و 118 
هــزار  و 457 تــن  ) 2 
درصد افزایش ( ، تولید 
فوالدخــام 2 میلیون و 

279 هزار و 128 تن ) 5درصد افزایش ( ، محصول نهایی 
یک میلیون و 435 هزار و 831 تن ) 8 درصد افزایش ( و 
تولید شــمش چدن 208 هزار و 246 تن بود که بیش از 

200 درصد افزایش داشت . 
رکوردهای تولیدی ذوب آهن

شایان ذکر است تالشــگران ذوب آهن اصفهان موفق 
شدند رکورد جدیدی در تولید ماهانه چدن مذاب با سه 
کوره بلند ثبت کنند.ســخت کوشان مادر صنعت فوالد 
کشــور با همت واالی خود، در بهمن مــاه با تولید 250 
هزار و87 تن چدن مذاب، با متوســط روزانه 8336 تن 
این رکورد را ثبت نمودند. شایان ذکر است رکورد قبلی 
تولید ماهانه چدن باسه کوره بلند مربوط به فروردین ماه 

سال1393 با متوسط روزانه 8314  تن می باشد.
در 16 بهمن ماه رکورد روزانــه جدیدی در تعداد ذوب با 
دو کنورتور در بخش فوالد ســازی ذوب آهن ثبت شد و 
در این روز پوالد مردان ذوب آهن در یک شبانه روز موفق 
به تولید 61 ذوب شــدند . رکوردی که از سال 89 ارتقاء 

نیافته بود .  
همچنین تولید میلگــرد N16  در یک شــبانه روز نیز 
با تولید 2100 تن در بخش مهندســی نورد این شرکت 

شکسته شد و رکورد قبلی مربوط به سال 88 بود.
در 21 بهمن ماه نیز رکورد روزانه تولید چدن مذاب با سه 
کوره بلند در ذوب آهن اصفهان با تولید 9793 تن چدن 
شکســته شــد که نوید ثبت رکوردهای ماهانه و ساالنه 

جدید در این شرکت را  می دهد.  

سرپرســت مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان پنچ شنبه 
12 اســفند ماه از پروژه های توسعه بخش فوالدسازی و 
همچنین بخش تولیدات کک و مواد شیمیایی بازدید کرد 

و با تالشگران این بخش ها دیدار و گفتگو نمود .
مهندس ایرج رخصتی، همت تالشــگران این شرکت را 
ستودنی دانســت و گفت : بزرگترین سرمایه ذوب آهن، 

تالش و جهاد فوالدمردانش 
است که با شایستگی مفهوم 
غیرت و همــت مردانه را 

جلوه گر ساخته اند .
عامل  مدیریت  سرپرست 
ذوب آهــن در بازدیــد از 
پروژه های توســعه بخش 
فوالدسازی گفت: ساخت 
LF3 تا پایان نیمه اول سال 
آینده و بازســازی LF1 تا 
اواخر سال 1401 به پایان 
می رســد و این پــروژه ها 
در رفع گلوگاه های تولید 
در بخــش فوالدســازی 
و همچنیــن خــط تولید 

شرکت نقش مهی دارند .
وی با اشــاره به اهمیت زیاد این پروژه ها برای شــرکت، 
تســریع در اجرای آن ها و نصب تجهیــزات مربوطه را 
خواستار شد و از تالشگران حوزه توسعه، عوامل اجرایی و 
مسئولین شرکت فوالد تکنیک به جهت تالش و همت در 

پیشبرد این پروژه قدردانی کرد .

شایان ذکر است؛ مناســب کردن دما جهت ریختگری، 
همگن کردن مذاب و امکان افــزودن فروآلیاژها از عمده 

مزایای این پروژه ها می باشند.
گفتنی است؛ کار اجرایی پروژه های مذکور از اوایل امسال 
آغاز شده است و پروژه ساخت LF3 در بخش ساختمان 
و تامین اسکلت 90 درصد پیشرفت داشته است . هزینه 
اجرای این پروژه ها بالغ بر 50 میلیارد تومان و 8 میلیون و 

200 هزار یورو می باشد .
سرپرســت مدیریت عامل ذوب آهن در بازدید از بخش 
تولیدات کک و مواد شیمیایی نیز با تالشگران این بخش 

گفتگو کرد .
مهندس رخصتی با اشــاره به کیفیت متفاوت زغال در 
معادن مختلف کشــور، ضرورت بهره گیــری از ترکیب 
مناسب این مواد اولیه را یادآور شد و گفت: افزایش دقت 
و به روزرســانی تجهیزات آزمایشگاه شرکت می تواند به 
ترکیب مناسب تر زغال منجر شده و در مجموع افزایش 

بهره وری و کاهش مصرف کک را شاهد باشیم.
وی انضباط کارگاهی در بخش کک سازی را قابل تقدیر 
دانست و گفت: با همت تالشــگران ذوب آهن اصفهان، 
آینده ای روشن در پیش روی این مجتمع عظیم صنعتی 

قرار دارد.

رهبر معظم انقالب اسالمی)مدظله العالی(:
ما با جنگ و کشته شدن مردم 

در هر جای دنیا مخالفیم
حضرت آیت ا... خامنه ای در سخنانی به مناسبت خجسته 
عید مبعث با تبریک این عید به ملت ایران و همه مسلمانان 
گسترش   و  »پرورش  و  عقالنیت«  »گسترش  جهان، 
مفاهیم اخالقی« را دو عنصر برجسته از سلسله ارزش های 
اسالمی برشمردند و با اشاره به این که هر دو ارزش متعالی، 
بزرگ ترین هدیه بعثت و اسالم به بشریت است، گفتند: 
به واسطه بعثت پیامبر اسالم)ص(، مردم جزیرة العرب در 
دوران جاهلیت و با خصوصیاتی همچون گمراهی، نادانی، 
فتنه های بزرگ، تعصب های کور، خشونت و لجاجت، تکبر 
و حق ناپذیری و رذائل اخالقی و ناهنجاری های جنسی، 
تبدیل به ملتی متحد، فداکار، با فضیلت، و دارای نیکوترین 

خلقیات و با آوازه ای جهانی شدند.
رهبر انقالب اسالمی افزودند: حرص و طمع، پول، تبعیض، 
استفاده از علم و فناوری برای کشتار انسان ها، غارت 
کشورهای ضعیف، و ابتذال شدید اخالقی و هرج و مرج 
جنسی، شاخص ها و پایه های اصلی تمدن غربی است که در 

واقع شکل مدرن شده همان جاهلیت پیش از اسالم است.
نتیجه  را  اوکراین  بحران  خامنه ای  آیت ا...  حضرت 
سیاست های آمریکا خواندند و تأکید کردند: اوکراین قربانی 
سیاست بحران سازی آمریکا است زیرا آمریکا با دخالت 
در مسائل داخلی اوکراین، راه انداختن اجتماعات و ایجاد 
کودتای مخملی و رنگی، حضور سناتورهای آمریکایی در 
اجتماعات معارضان و جا به جا کردن دولت ها، این کشور 

را به این نقطه کشاند.
ایشان، گفتند: ما با جنگ، کشته شدن مردم و تخریب 
زیرساخت های متعلق به ملت ها در هر جای دنیا مخالفیم. 
این حرف ثابت جمهوری اسالمی است و سیاست ما مانند 
غربی ها دوگانه نیست که بمب انداختن بر سر کاروان 
با  مبارزه  عراق،  و کشتن مردم  افغانستان  در  عروسی 

تروریسم نام بگیرد.
رهبر انقالب، مردم را عامل اصلی استقالل کشورها خواندند 
و با اشاره به تجربه شیرین ملت ایران در غلبه بر دشمن بعثی 
که متکی به حمایت همه قدرت ها بود، گفتند: باید با چشم 
باز و اندیشه و عمل درست، بتوان از عبرت های بزرگ بهره 

گرفت.

افزایش دقت و به 
روزرسانی تجهیزات 
آزمایشگاه شرکت 
می تواند به ترکیب 

مناسب تر زغال 
منجر شده و در 
مجموع افزایش 

بهره وری و کاهش 
مصرف کک را شاهد 

باشیم

در 11 ماهه  امسال
2 میلیون و 958 
هزار و 521 تن 

آگلومره در ذوب 
آهن اصفهان تولید 
شده که نسبت به 
مدت مشابه سال 
قبل 4 درصد رشد 

نشان می دهد

تجربه و تالش به روایت مردی از جنس فوالد

)) 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

صادرات ذوب آهن از مرز یک میلیون تن عبور کرد

02

تسلیت 

جناب آقای دکتر حسین رجایی
نماینده محترم مردم شهرستان لنجان در مجلس شورای اسالمی 

با تاسف فراوان درگذشت عموی گرامیتان را خدمت جنابعالی و خانواده محترم 
تسلیت عرض نموده ، از خداوند منان برای آن مرحوم علو درجات و برای شما و 

سایر بازماندگان شکیبایی و سالمت مسئلت می دارم . 

ایرج رخصتی
سرپرست ذوب آهن اصفهان 

موضوعشمارهنوع فراخوانردیف
 مهلت    دریافت اسناد

مهلت   ارائه 
پیشنهاد

زمان بازگشائی 
پاكات

خرید چرخ دنده شانه ای كالسكه 140005590 -89649مناقصه1
22 /12 /211400 /12 /1400حمل سرباره

خرید رادیاتور خنك كننده شش 9904581 -89639مناقصه2
22 /12 /211400 /12 /1400ردیفه

1 /88620مناقصه 3
فرآخوان شناسایی تامین كنندگان 

مواد آهن دار) سنگ آهن منگنزدار 
ریزدانه(

1400/ 12/ 171400/ 12/ 18

89699مناقصه4

تخلیه از كشتی، حمل شهری از 
اسكله تا دپو و دپوسازی هفتصد 

هزار تن كك و زغالسنگ وارداتی در 
بندر امام خمینی

1400/ 12/ 241400/ 12/ 25
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نشریه داخلی

سالم آتشکار

  آیا در زرین شهر و نجف آباد کلینیک دندانپزشکی طرف قرارداد 
وجود دارد؟

مدیریت خدمات مالی و بیمه: کلینیک مهرگان نجف آباد واقع در خیابان امام 
خمینی،کوچه شهید منتظری و در زرین شــهر نیز کلینیک پارس، واقع در 
خیایان امام شمالی کوچه شهید اکبر باباجانی جزء کلینیک های طرف قرارداد 

می باشد.
کلینیک های دندانپزشکی طرف قرارداد در فالورجان و شهرکرد 

را اطالع رسانی نمایید.
مدیریت خدمات مالی و بیمه: کلینیک ســروش فالورجان، خیابان طالقانی 
جنب شهرداری و کلینیک های پارسیان، شهرکرد، خیابان کاشانی رو به روی 
استانداری و کلینیک مروارید، شهرکرد، چهارراه فردوسی، سعدی غربی، نبش 

کوچه 64، مجتمع طاووس، طرف قرارداد می باشند.
داروخانه های طرف قرارداد بیمه تکمیل درمان دانا در شهر 

فوالدشهر را معرفی نمایید.
مدیریت خدمات مالی و بیمه: داروخانه دکتر جانقربان واقع در مســکن مهر 
محله E5 نبش میدان امامت واقع در مجتمع تجــاری رویال و داروخانه دکتر 
بصیرت در محله ب6 جنب شــرکت عمران فوالدشهر به عنوان طرف قرارداد 
آماده ارائه خدمات می باشد در ضمن در مورد سایر شهرها نیز لیست داروخانه 

های آن در قسمت لینک این مدیریت در پرتال قابل مشاهده می باشد.
*** تعدادی از همکاران نیز خواستارانجام موارد زیر شده اند .

 برنامه ریزی جهت واریز نقدی هزینه های معیشتی و ارزاق کارکنان به جای 
بن ارزاق.

 برنامه ریزی جهت واریز کمک هزینه غذا و سفر کارت.
 باال بردن کیفیت اجناس در شرکت تعاونی مصرف کارکنان.

 برنامه ریزی جهت اعالم جواب آزمایشات مراجعین طب کار به کارکنان.
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:

سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان در ادامه 
بازدید از بخش های مختلف شــرکت، با حضور در 
نیروگاه ها و بخش آب رسانی با تالشگران این بخش 

ها دیدار و گفتگو کرد.
مهندس رخصتی در این دیدار با قدردانی از همت 
و تالش پوالد مــردان ذوب آهن به اهمیت نیروگاه 
های شــرکت و همچنین فعالیت هــای مربوط به 
تامین آب مورد نیاز خــط تولید با توجه به در پیش 
بودن فصول گرم سال و مشکالت احتمالی در تامین 
آب و برق حاصــل از کمبود آب همچون ســنوات 
گذشته اشــاره کرد و گفت: در این راستا تعمیرات 
زودهنگام نیروگاه های شرکت آغاز شده و جلسات 
بازدیدهای میدانی به طور منظم انجام می گردد تا 
شرایط برای فعالیت حداکثری آن ها فراهم شود و 
در نتیجه با مشکالت ناشی از قطع برق که در سال 

جاری شاهد آن بودیم، مواجه نشویم.
شایان ذکر اســت ذوب آهن اصفهان دارای4واحد 
نیروگاه حرارتی با ظرفیت بیــش از 220 مگا وات 
است که عمده خوراک آن از گازهای فرایندی خط 
تولید بوده و به منظور دســتیابی به راندمان باالتر 
که در نهایت منجر به وابستگی کمتر به شبکه برق 
سراسری خواهد شــد؛ گازهای فرایندی با گازهای 

طبیعی ترکیب می گردد.
تــوان تولیدی این نیــروگاه ها به نحوی اســت که 
جایگزین نیروگاه های تولید برق شــبکه سراسری 
حداقل برای مصرف داخل کارخانه اســت. در واقع 
اگر این نیروگاه ها فعالیــت نکنند کل برق مصرفی 
توسط شبکه سراسری باید تامین گردد. با این وجود 
در حالی که در جدول تعرفــه گاز، نرخ گاز مصرفی 
نیروگاهی برابر 10 درصد تعرفه خوراک پتروشیمی 

لحاظ گردیده است ولی تعرفه گاز مصرفی برای این 
شرکت با تعرفه صنایع فوالدی برابر 30 درصد تعرفه 

خوراک پتروشیمی محاسبه می گردد.
امید است با عنایت به بررســی پیش نویس قانون 
بودجه ســال1401در کمیســیون تلفیق مجلس 
شورای اسالمی، با الحاق تبصره ای به قانون بودجه 

، بهای گازمصرفی شــرکت هایی که دارای نیروگاه 
بوده و بخشی از برق مصرفی خود را به جای دریافت 
از شبکه سراســری با گاز طبیعی تولید نموده و در 
خود کارخانه مصرف می کنند مانند سایر نیروگاه 
هــای موجود در شــبکه برابر10 درصــد خوراک 

پتروشیمی محاسبه گردد.

اصفهان دارای4واحد 
نیروگاه حرارتی با 

ظرفیت بیش از 220 
مگا وات است که 
عمده خوراک آن 

از گازهای فرایندی 
خط تولید بوده است

آیین رونمایی از فیلم مستند همکار پرتالش مدیریت 
نت مکانیک )پرویز شهریاری( با حضور این پوالدمرد 
پیشکســوت، مهرداد توالئیان معاون بهره برداری، 
محمدرضا یزدان پناه مدیر برنامــه ریزی و نظارت 
بر نگهداری و تعمیرات کارخانه و جمعی از مدیران 
حوزه بهره برداری و مسئولین ذوب آهن اصفهان نهم 

اسفندماه در تاالر آهن برگزار شد. 
مهرداد توالئیان معــاون بهره بــرداری ذوب آهن 
اصفهان در ایــن آیین، گفت: روزهای پایانی ســال 
1400 را سپری می کنیم، سالی که همه ما شرایط 

کاری ســختی را در کارخانــه تجربه 
کردیــم. از روز اول فروردین ماه تا اواخر 
شهریورماه به شدت مشکل کمبود آب 
داشتیم و در کنار آن برای تامین برق هم 
دچار مشکل بودیم و در فصل زمستان 
هم چالش گاز به عنوان یک گلوگاه دیگر 

مطرح شد. 
وی در ادامه به تامین مواد اولیه پرداخت 
و اظهار داشــت: تامین مواد اولیه چند 
سالی است که به عنوان یک محدودیت 
تاثیر گذار بر تولیــد ذوب آهن اصفهان 
مطرح اســت و امســال در این بخش 
شرایط سخت تری را نسبت به گذشته 
تجربــه کردیم. امســال در کنار تامین 
ســنگ آهن برای تامین زغال داخلی 
هم به شرایط بحرانی رسیدیم اما جای 
خوشــحالی دارد که شــرایط تولید خوبی را داریم. 
بهترین رکورد کوره بلندهای ذوب آهن در سال 93 
با دو میلیون و هفتصد و ســه هزار تن ثبت شد و من 
نوید می دهم که امسال از این رکورد عبور می کنیم. 

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان خاطر نشــان 
کرد: حاصل یک ســال تالش و کوشش کارکنان در 
بخش های مختلف کارخانه در همین روزهای پایانی 
سال نهفته است تا امسال بتوانیم انشاا... یک رکورد 

خوب را ثبت کنیم. 

توالئیان گفت: ذوب آهن اصفهان با وجود چالش ها 
و محدودیت های فراوان که بخشی از آن ها را عنوان 
کردم، با پشــتکار و تالش عزیزانی مانند آقای پرویز 
شهریاری توانســت از دل این سختی ها، روزهای پر 
امیدی را بسازد، ایشان واقعاً سمبل خستگی ناپذیری 
در ذوب آهن اصفهان هســتند. فرهنگــی در این 
کارخانه جاری است که نشــان می دهد، در روزهای 
سخت، کارهای غیرممکن، شدنی است و این عزم و 
جدیت سبب شده اســت ذوب آهن در جایگاه امروز 

قرار بگیرد. 
وی از مدیریت های نت مکانیــک و روابط عمومی 
که در ســاخت فیلم مســتند کارنامه کاری پرویز 
شهریاری تالش بی وقفه ای داشتند تشکر و قدردانی 
کرد و اظهار امیــدواری نمود چنیــن روندی برای 
مستندسازی همت پوالد مردان شرکت جهت نسل 

آینده همچنان ادامه داشته باشد. 
محمدرضا یزدان پناه مدیر برنامــه ریزی و نظارت 
بر نگهداری و تعمیرات کارخانــه نیز گفت: همکار 
پرتالش مان آقای پرویز شــهریاری 200 نفر را در 
ذوب آهن اصفهان آمــوزش داده و تربیت کردند و 
همیشه می گویند هر چه را در حین کار در کارخانه 

فرا گرفتم، همواره آموزش دادم. 
وی افــزود: پرویز شــهریاری مرد روزهای ســخت 
و کارهــای پر ریســک ذوب آهن اصفهــان بوده و 
هستند وانشاا... هفتادمین سال تولد ایشان و چهل 

و هشتمین سال فعالیت شــان را در اردیبهشت ماه 
جشن می گیریم. ایشــان با تمام وجود چند شیفت 
در کارخانه تالش کردند و پنج مرتبه به عنوان کارگر 
نمونه در ســطح استان انتخاب شــدند و همچنین 
در 43 پــروژه و رکورد تعمیراتــی از جمله؛ تعویض 
بالک های فوالدســازی، تعویــض مخروطی های 
ســه کنورتور برای اولین بار در کشور، باالنسی های 
جرثقیل 16، اســکلت فلزی طرح توسعه کنورتور، 
بازسازی اســکلت فلزی کارگاه سرباره فوالدسازی، 
تعویض سیســتم های بارگیری کوره بلند، تعویض 
شوت کوره دو و ســه و ... نقش داشتند که همه این 
موفقیت ها به مدد پشتکار ایشان و سایر همکاران به 

ثمر نشسته است. 
 مدیر برنامه ریزی و نظــارت بر نگهداری و تعمیرات 
کارخانه تصریح کرد: تعــدادی از همکاران پر تالش 
ما، در کارگاه های تعمیر تجهیزات عنوان می کنند، 
می خواهیم مانند پرویز شهریاری باشیم و در مسیر 
ایشان گام بگذاریم. برای سخت کوشان این کارگاه 
کار نشد وجود ندارد و تا کاری را به پایان نرسانند به 
خانه برنمی گردند لذا این رویکردها نشان می دهد 
فرهنگ ســازی خوبی در ذوب آهن اصفهان شــده 

است.
شــایان ذکر اســت در این آیین با اهدا لوح تقدیر و 
هدایایــی از همکار پرتالش مدیریــت نت مکانیک 

)پرویز شهریاری( تجلیل شد. 

متعاقب آغاز طرح  واکسیناســیون در مرداد ماه سال 
جاری،  بــا همت و تالش خســتگی ناپذیر واحدهای 
مشارکت کننده در طرح  ایمن سازی پرسنل در مقابل 
بیماری کرونا، تا کنون نزدیک به 20200 دز واکسن 
در مراکز تجمیعی واکسیناســیون توحید و اورژانس 

تزریق شده است.  
مدیر بهداشــت و محیط زیســت شــرکت با اعالم 
این خبر افزود: بخــش کوره بلند دارای بیشــترین 
آمارتزریق دز ســوم )50.27 درصد( با کمترین نرخ 
شیوع  و مهندســی نورد کمترین آمار تزریق دز سوم 
)44.52 درصــد( با بیشــترین نرخ شــیوع بیماری 
بوده اســت، و این اختالف می تواند ناشــی از تزریق 
 دز ســوم و تاثیــر آن در کاهش نرخ بیماری باشــد. 
 هرچنــد ســایر عوامــل کنترلی نیــز مطابــق با 
شیوه نامه های بهداشتی شامل اســتفاده از ماسک 
بهداشــتی و مدیریت تجمعات نیــز در کاهش نرخ 

بیماری تاثیر به سزایی دارد. 

سید حمید حسینی گفت: در بخش 
هــای پشــتیبانی تولیــد، مدیریت 
برنامه ریزی و نظارت بــر نگهداری 
و تعمیــرات و مدیریــت راهبری و 
پشتیبانی ماشین آالت و خودروهای 
سنگین نیز دارای باالترین پوشش دز 
سوم واکسیناسیون در بین مدیریت 

های مربوطه می باشند.
مدیر بهداشت و محیط زیست شرکت 
با قدردانــی از حمایت مســئولین 
شرکت در ترغیب کارکنان به تکمیل 
مراحل واکسیناسیون و کلیه همکاران و پیمانکاران به 
دلیل همکاری در این امر خطیر، افزود: افزایش پوشش 
واکسیناسیون، تحقق شــعار عمل به مسئولیت های 
اجتماعی در زمینه سالمت کارکنان و جامعه است با 
توجه به سرعت انتشار ســویه امیکرون در موج ششم 
شاهد گسترش شــدید بیماری درکشــور بوده ایم و 
کارخانه نیز از این امر مستثنی نبوده و در اواخر بهمن 

ماه نرخ ابتالی کارکنان افزایش یافته است.  
وی با اشاره به این که هرگونه عادی انگاری در شرایط 
کنونی می تواند مجددا امکان شیوع بیماری را فراهم 
و موج جدیدی را آغاز کند، گفت: آمار پوشــش دهی 
واکسیناســیون در دزهای اول و دوم کارکنان باالی 
90 درصد می باشد و توصیه می شود در جهت حفظ 
ســالمت کارکنان و پیشگیری از انتشــار سویه های 
جدید ویروس کرونا با همت کارکنان عزیز در دز سوم 

نیز به آمار باالی 90 درصد برسیم . 

نمایندگان مجلس مقرر 
کردند که معادن واگذار 
شده در سال 1401 در 
صورت عدم اکتشاف به 
متقاضیان جدید واگذار 

شود.
پایــگاه  گــزارش  بــه 
تحلیلــی خبــری ذوب 
در  نماینــدگان   ،24
نشســت علنــی نوبت 
سوم شنبه، 7 اسفندماه 
مجلس شورای اسالمی 

در جریان بررســی بخش درآمــدی الیحه بودجه 
سال 1401 کل کشور، با پیشنهاد سید شمس الدین 
حســینی مبنی بر الحاق یک بند به تبصره )7( ماده 
واحده الیحه بودجه 1401 بــا 174 رأی موافق، 11 
رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 193 نماینده 

حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اســاس بند الحاقی تبصره )7(ماده واحده الیحه 
آمده اســت: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف 
است حداکثر ســه ماه پس از ابالغ این قانون نسبت 
به مزایده معادن شناسایی شده تا پایان اسفند 1400 

اقدام نماید.
کلیه پروانه های صادره ســال های قبل که در اختیار 
بخش های خصوصــی، تعاون و نهادهــای عمومی 
غیردولتی و ســایر اشــخاص حقیقــی و حقوقی 

قرار گرفته اســت چنانچه تا پایان اســفند 1400 
منجر به اکتشاف و استخراج نشــده اند و همچنین 
سهم معادنی که در اختیار دســتگاه های اجرایی و 
شــرکت های وابســته به آنها از جمله ایمیدرو قرار 
گرفته اند، چنانچه حداکثر تا پایــان تیر ماه 1400 
منجر به اکتشــاف و اســتخراج نشده باشــند و نیز 
معادن واگذار شــده در ســال 1401 کــه منجر به 
اکتشــاف نشــود، با رعایت قوانین و  مقررات معتبر 
فی مابین پروانه صــادره لغو و از طریــق مزایده به 

متقاضیان جدید واگذار می شود.
سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی 
و دارایــی در تعیین و بازنگری نــرخ حقوقی دولتی 
معادن به ترکیب اعضای شورای عالی معادن اضافه 

می شوند.

تجربه و تالش به روایت مردی از جنس فوالد

آمار پوشش دهی 
واکسیناسیون در 
دزهای اول و دوم 
کارکنان باالی 90 
درصد می باشد

خبر

محسن زیوه گفت: هدف پویش 
بازرگان ذوب آهن کمک به رونق 
تولید محصوالت و افزایش ارزش 

سهام ذوب آهن اصفهان است. 
مدیرعامل پویش بازرگان، رشد 
تولید، تامین مواد اولیه و فروش 
محصوالت را از مهم ترین اهداف 
پویش بازرگان ذوب آهن اصفهان 
دانســت و گفت: این شــرکت، 
تامین حداقل یــک میلیون تن 
ماده اولیه و فروش نیم میلیون تن محصوالت ذوب آهن از طریق بورس در سال 

1401 را جزء وظایف ذاتی خود می داند.
زیوه همچنین تملک و بهره برداری از چند معدن با هــدف کمک به رفع نیاز 

ذوب آهن را از دیگر برنامه های پویش بازرگان ذوب آهن اصفهان بیان کرد.
وی افزود: پویش بازرگان به عنوان بازوی بازرگانی ذوب آهن اصفهان در فروش 
محصوالت این شــرکت نقش کلیدی ایفا می کند. زیوه خاطر نشان ساخت: 
پویش بازرگان در اموری چون تامین مواد اولیه، خدمات فنی و مهندسی و بومی 
بازی یاری رسان ذوب آهن اصفهان اســت. مدیرعامل پویش بازرگان، اظهار 
داشت: برنامه ریزی های الزم را برای تبدیل شدن به هلدینگ تخصصی در حوزه 
های بازرگانی مواد اولیه، خرید و فروش محصوالت فوالدی، فنی و مهندسی و 
حوزه سرمایه انجام داده ایم. زیوه با بیان این که پویش بازرگان در صدد بازآفرینی 
مهندسی فروش در زنجیره فوالد است به بومی سازی های این شرکت پرداخت 
و تأکید کرد: پویش بازرگان با بومی سازی تجهیزات مهم مورد نیاز ذوب آهن 

اصفهان از عدم تامین این تجهیزات و خروج ارز جلوگیری نمود.
وی از برنامه ریزی برای ورود سهام این شرکت به بازار سرمایه خبر داد و افزود: 
با توجه به توانمندی، سرمایه و ســهام داران پویش بازرگان، سهام این شرکت 

قابلیت عرصه در بازار سرمایه را دارد.

ششمین نمایشگاه بین المللی اختصاصی جمهوری اســالمی ایران در شهر 
دوشنبه پایتخت تاجیکستان، شنبه 7 اسفند ماه با حضور محمد تقی صابری 
سفیر کشورمان در تاجیکستان و جمشــید جمعه خان زاده وزیر صنعت این 

کشور گشایش یافت.
ذوب آهن اصفهان در این نمایشگاه که تا روز سه شنبه 10 اسفند ماه مطابق با 
24 الی 27 فوریه 2022در محل کاخ بربد در  برگزار شد با برپایی غرفه و نمایش 

محصوالت تولیدی خود حضوری فعال  داشت. 
در روز آغازین این نمایشــگاه، محمد تقی صابری ســفیر جمهوری اسالمی 
ایران در تاجیکستان، جمشــید جمعه خان  زاده وزیر صنعت تاجیکستان و 
یعقوبعلی نظری استاندار خراسان رضوی با حضور در غرفه ذوب آهن اصفهان 

با دستاوردهای تولیدی و محصوالت صادراتی ذوب آهن اصفهان آشنا شدند.
جمشــید جمعه خان زاده وزیر صنعت تاجیکســتان در بازدید از غرفه ذوب 
آهن اصفهان ضمن آشــنایی با نمونه محصوالت فوالدی ذوب آهن اصفهان 
گفت: تولیدات صادراتی ذوب آهن اصفهان از دیرباز برای کشــور ما از اهمیت 
خاصی برخوردار بوده و من از تمام سازمان ها، مقامات و متخصصان کشورمان 
درخواست و دعوت کرده ام که طی روزهای برگزاری نمایشگاه از موفقیت ها و 
تجربیات فوق العاده ذوب آهن اصفهان بازدید و استفاده نمایند. استاندار خراسان 
رضوی نیز در این بازدید با اشاره به روابط اقتصادی 30 ساله ایران و تاجیکستان 
گفت: در این نمایشــگاه، ذوب آهن اصفهان و 80 شــرکت بزرگ ایرانی از 9 
استان کشــور حضور دارند. وی ذوب آهن اصفهان را در زمینه تولید و صادرات 
محصوالت فوالدی، شرکتی موفق معرفی کرد و درخواست نمود که این شرکت 

از ظرفیت ها و بازار موجود استفاده های الزم را داشته باشد.

مدیرعامل پویش بازرگان عنوان کرد:

هدفگذاری برای کمک به رونق 
تولید محصوالت ذوب آهن اصفهان

وزیر صنعت تاجیکستان:
تولیدات ذوب آهن اصفهان برای ما

 از اهمیت خاصی برخوردار است
افزایش واکسیناسیون، تحقق عمل به مسئولیت های 

اجتماعی در زمینه سالمت کارکنان و جامعه 
خط و نشان برای معادنی 

که پروانه بگیرند و اکتشاف نکنند

Rگزارش e p o r t

بهترین رکورد کوره 
بلندهای ذوب آهن 

در سال 93 با دو 
میلیون و هفتصد و 

سه هزار تن ثبت شد 
و من نوید می دهم که 
امسال از این رکورد 

عبور می کنیم

خیلی از این 
برنامه های 

توانمندسازی که 
کمیته امداد خیلی 
خوب می تواند اجرا 

کند می تواند در 
کوتاه مدت توسعه 

پیدا کند

رفع فقر مطلق از طرح های کالن وزارت تعاون است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: یکی از 
چهار کالن طرح اصلــی وزارتخانه ما در حوزه رفاه، 

برنامه ریزی برای رفع فقر مطلق است.
حجت ا... عبدالملکی افزود: بــه موجب قانون این 
وزارتخانه با همکاری سایر دستگاه ها باید برنامه های 
رفاهی کشــور را از جمله در زمینه رفع فقر تنظیم 
کند و متاسفانه تا پیش از این دولت این وزارتخانه 
کمتر به این موضوع ورود داشته و موضوع رفع فقر 
و برنامه ریزی برای آن را بیشــتر به نهادهایی مثل 
کمیته امداد امام خمینی محول کرده بود، اما دولت 
ســیزدهم این وزارتخانه در جایــگاه برنامه ریزی 
رفاهی کشور قرار گرفته و یکی از چهار طرح کالن 
و اصلی وزارتخانه ما در حــوزه رفاهی، برنامه ریزی 

برای رفع فقر مطلق است.

عبدالملکی تصریح کرد: در بخش نهادهای انقالب 
اســالمی و در بخش هــای دولتی مثل ســازمان 
هدفمندی یارانه ها و ســازمان برنامــه و بودجه و 
نهادها و بخش های دیگر در درون حاکمیت و البته 
خیریه ها و بخش های مردمی یک جریان عظیمی 
را داریم که در ارتباط بــا رفع فقر فعالیت می کنند، 
 اما ایــن فعالیت ها بــه صورت جزیــره ای صورت 

می گیرد.
وی تاکید کرد: موضوع توانمندســازی مهم است و 
خیلی از این برنامه های توانمندســازی که کمیته 
امداد خیلی خوب می تواند اجــرا کند می تواند در 
کوتاه مدت توسعه پیدا کند و در بلند مدت به محور 

اصلی رفع فقر در کشور تبدیل شود. 
وی درباره اینکه ســامانه جامــع اطالعاتی رفاه در 
چه وضعیتی اســت؟ هم گفت: ایــن پایگاه بخش 
عمده اطالعات دهــک بندی خانواده هــا را دارد و 
الزم اســت بعضی از پایگاه های اطالعاتی در بقیه 
قســمت های حاکمیــت متصل شــوند و صورت 
برخط اطالعات مورد نیــاز را در اختیار این پایگاه 
قرار دهند که بتوانیم به تفکیک براســاس کد ملی 
اطالعات وضعیت رفاهی خانوارها را داشــته باشیم 
تا همه دستگاه های متولی با دسترسی به آن بتوانند 
هدفمندتر عمل کنند و برنامــه رفع فقر مطلق هم 

موثرتر پیش رود.

مهندس ایرج رخصتی: 
نیروگاه های ذوب آهن اصفهان برای تامین برق در فصول گرم سال مهیاتر می شوند
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  14 اسفند؛ روز احسان و نیکوکاری
از سال 1369 هر ســال در اســفند ماه و در آســتانه عید نوروز و بهار 
طبیعت ، مردم مهربان و نیکوکار کشــور ما همزمان با هفته احســان 
و نیکوکاری در 14 اســفند در همایشــی عظیم که تبلور نوع دوستی، 
نیکوکاری و مهرورزی آنان است دست های پر محبت و عاطفه خویش 

را بر سر خانواده های نیازمند و کودکانشان می کشند.
هفته نیکوکاری )از چهاردهم تا بیست و یکم اسفندماه( به منظور جذب 
کمک ها و هدایای مردم به خانواده های محــروم و نیازمند برگزار می 

شود که جمع آوری و توزیع آن توسط کمیته امداد صورت می گیرد.
15 اسفند؛ روز درختکاری و آغاز هفته منابع طبیعی

در ایران، روز 15 اســفند ماه نخســتین روز هفته منابــع طبیعی روز 
درختکاری است و 15 تا 22 اسفند ماه به عنوان “هفته منابع طبیعی” 
نامگذاری شــده اســت. در این هفته، نهال انواع درختان، متناســب 
با شــرایط جوی ایران توســط شــهرداری بین مردم توزیع می شود و 

شیوه های کاشت درخت به عالقه مندان آموزش داده می شود. 
سوم شعبان؛ میالد با سعادت حضرت اباعبدا... الحسین )ع( 

و روز پاسدار مبارک باد
حضرت امام حسین )ع( نواده پاک رســول خدا )ص(، در سوم شعبان 
سال چهارم هجری قمری چشم به جهان گشود. بهترین دوران زندگی 
امام حســین )ع(، مالزمت و حضور وی درکنار پیامبر گرامی اسالم بود 

که شش سال طول کشید.
آن حضرت پس از شــهادت برادر بزرگوارش حضرت امام حسن )ع( در 
سال 50 هجری قمری، مستقیماً هدایت و امامت مسلمانان را برعهده 
گرفت و ســرانجام در دفاع از آئین جدش حضرت محمد )ص( در سال 

61 هجری قمری در سرزمین کربال به شهادت رسید.
چهارم شــعبان؛ والدت حضرت ابوالفضل )ع( و روز جانباز 

مبارک باد
در روز چهارم از ماه شعبان ســال 26 ه.ق، ماه دیگری در خانه حضرت 
امیرالمؤمنین )ع( طلوع کــرد که کانون خاندان نبــّوت و والیت را نور 

دیگری بخشید. 
سالگرد میالد حضرت ابوالفضل العباس )ع( ، روز جانباز نام گذاری شده 
اســت. عباس )ع(  بزرگ جانباز تاریخ انسانیت است که صحنه کربال را 
تجلیگاه ایثار و جانبازی نمود. فداکاری های برادر رشید امام حسین )ع( 
در تاریخ بشر مانندی ندارد. دست حیدرآسای حضرت عباس )ع(  شعر 
زیبای عشــق و ایثار در راه والیت را با خون سرخ بر زمین تفتیده، کربال 

نگاشت، و راه و رسم عاشقی و شیوه جانبازی را به جهانیان آموخت.
پنجم شعبان؛ والدت امام زین العابدین )ع( مبارک باد

حضرت امام زین العابدین )ع( در تاریخ پنجم شــعبان سال 38 هجری 
قمری در شهر مدینه چشم به جهان گشود.

پدر بزرگوار ایشان، حضرت امام حســین )ع( و مادر گرامی آن حضرت 
چنان که مشهور است شــهربانو دختر یزدگرد آخرین پادشاه سلسله 
ساسانیان و از نوادگان انوشیروان است. امام علی بن الحسین )ع(  دارای 

القاب بسیاری هستند که معروفترین آنها سجاد و زین العابدین است.
18 اسفند ماه؛ سالروز تاسیس کانون های فرهنگی هنری 

مساجد کشور
در چنین روزی در سال 1371 هجری شمســی )هجدهم اسفندماه( 
مصادف با سالروز تأســیس کانون هاي فرهنگي و هنري مساجد کشور 
طبق منویات مقام معظم رهبری درخصوص بحث مهم تهاجم فرهنگی 
می باشد. در راســتاي مأموریتي که شــوراي عالي انقالب فرهنگي در 
زمینه ي مقابله با تهاجم فرهنگي به وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمي 
واگذار کــرده بود و به جهت احیــاي نقش واقعي فرهنگــي و تبلیغي 

مساجد، ستاد عالي کانون های فرهنگي و هنری مساجد تأسیس شد.
20 اسفند ماه؛  روز ملی راهیان نور گرامی باد

رهبر فرزانه انقالب20 اســفندماه 1375 با حضــور در راهیان نور در 
یادمان شــهدای هویزه حضور یافتند و یاد شهیدان واالمقامی را که در 
دفاع از حریم پاک این منطقه از میهن اســالمی به شهادت رسیدند، را 

گرامی داشتند.
بر اساس مصوبه شــورای عالی انقالب فرهنگی، 20 اسفندماه به عنوان 
"روز ملی راهیان نور" در تقویم رســمی کشور ثبت شد که این موضوع 
نشان دهنده اهمیت و تاثیر این جریان بزرگ فرهنگی مردمی می باشد.

مناسبت های هفته

حدیث هفته
 امام حسین)ع( :      

هرکس از زیاد شــدن عمر و فراوانــی رزق و روزی اش شــادمان 
می شود، پس با خویشاوندان خود ارتباط داشته و صله رحم کند. مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی درباره پوشش 

بیمه ای تست PCR برای مبتالیان به کرونا گفت: در 
حوزه درمان و در مراکز ملکی ما تســت PCR برای 
آن ها که تحت پوشــش بیمه ای هســتند، مطابق با 
پروتکل های تعریف شــده، به صــورت رایگان انجام 

می شود. 
میرهاشــم موســوی درباره روند پرداخــت غرامت 
دســتمزد ایام بیماری بــه بیمه شــدگان مبتال به 
کرونا توضیــح داد و در این باره اظهــار کرد: به طور 
کلی و به اســتناد ماده )59( قانون تامین اجتماعی، 
بیمه شــدگانی که تحــت معالجه و یــا درمان های 
توانبخشــی قرار می گیرند و بنا به تشخیص سازمان 
تامین اجتماعی موقتاً قادر به کار نیســتند به شرط 

عدم اشــتغال به کار و عدم دریافت مــزد یا حقوق، 
استحقاق دریافت غرامت دستمزد را دارند.

وی افزود: بر این اســاس پرداخت غرامت دســتمزد 
ایام بیماری به بیمه شــدگان واجد شرایط، مستلزم 
طرح استراحت پزشکی و تایید آن در مراجع پزشکی 
معتمد سازمان اســت که به منظور تسهیل پرداخت 
غرامت دســتمزد ایام بیماری و کاهش مراجعه بیمه 
شدگان به واحدهای اجرایی، امکان ارائه درخواست 
و ثبت مســتندات به صورت غیرحضوری و از طریق 
مراجعه به درگاه خدمات غیرحضوری سازمان تامین 

اجتماعی فراهم است.
مدیرعامــل ســازمان تامین اجتماعی در پاســخ به 
پرسشــی پیرامون رایگان شدن تســت PCR برای 

مبتالیان که از چندمــاه قبل قرار بود 
اجرایی شــود، گفت: در حوزه درمان و 
در مراکز ملکی ما  تســت PCR  برای 
آنها که تحت پوشش بیمه ای هستند، 
مطابق با پروتکل های تعریف شده، به 

صورت رایگان انجام می شود.
موسوی افزود: درباره پوشش بیمه ای 
تست های کرونا در ســایر مراکز، اگر 
با ما طرف قــرارداد باشــند نیز طبق 
پروتکل انجام می گیــرد. در مجموع 
پرداخت هزینه هــای درمان در مراکز 
غیرملکی با فرانشــیز و در مراکز ملکی 

کامال رایگان ارائه می شود.

در مراکز ملکی ما  
تست PCR  برای 

آنها که تحت پوشش 
بیمه ای هستند، 

مطابق با پروتکل های 
تعریف شده، به 

صورت رایگان انجام 
می شود

 CARES موسسه
تنها نماینده   ممیزی 
و تایید کننده نهایی 
محصول مطابق این 

استاندارد است

پوشش رایگان »تست کرونا« توسط تامین اجتماعی

R e p o r t
گزارش

خبر

پیرو ممیزی خارجی در آذر ماه جهت دریافت گواهینامه 
CARES و همچنیــن ارســال نمونه محصــوالت به 
آزمایشگاه کشــور انگلســتان و نتایج حاصل از انجام 
آزمون های مورد نظر بر روی ایــن نمونه ها گواهینامه 

CARES جهــــــت صــادرات میلگــرد آجــدار به 
کشورهای منطقه بریتانیا و حوزه خلیج فارس دریافت 

گردید.
محمد صدری مدیر کیفیت فراگیر ذوب آهن اصفهان 
با اعالم خبر فــوق افزود : با توجه به مطالعــه بازار و نیاز 
سنجی انجام شده در کشــورهای حوزه خلیج فارس و 
منطقه بریتانیا الزم اســت محصــوالت میلگرد آجدار 
مطابق استاندارد   BS 4449 میلگردهای فوالدی گرم 
نوردیده برای تسلیح بتن تولید گردند لذا مقدمات این 
کار با برگزاری جلسات با حضور نمایندگان مدیریت های 
ذیربط آغاز و شرایط فنی تولید شمش و محصول مطابق 

استاندارد فوق فراهم گردید.
وی اظهار داشــت : موسســه CARES تنهــا نماینده   
ممیــزی و تایید کننــده نهایی محصــول مطابق این 
استاندارد است که پس از برقراری ارتباط با آن موسسه 
و هماهنگی الزم در نهایت جهت ارزیابی شرایط فنی و 
فرآیندهای سازمان با الزامات استانداردهای ایزو 9001 و 
BS 4449 ممیزی در تاریخ های 8 الی 10 آذرماه انجام 

گرفت.

مدیر کیفیت فراگیر شرکت با اشاره به اینکه این ممیزی 
توسط سرممیزان موسسه CARES از کشور ترکیه از راه 
دور و با استفاده از بستر اینترنت و با حضور یک ممیز در 
شرکت انجام گردید، گفت :  کلیه فرآیندها و فعالیت های 
مرتبط به صورت کامل و سختگیرانه بررسی و مستندات 
مورد نیاز ترجمه و در اختیار ایشان قرار گرفت. همچنین 
جهت مهیا شدن شــرایط ممیزی می بایست میلگرد 
 BS آجدار ســایزهای 12، 16 و 32 مطابق اســتاندارد
4449  تولید می گردید ، که تولیــد این محصوالت با 
توجه به نتایج تســت های انجام شــده در آزمایشگاه 
مرکزی ذوب آهن و بررسی های مدیریت کیفیت کامال 
موفقیت آمیز بــود. در نهایت حــدود 200 نمونه از این 
محصوالت با نظارت ممیز موسسه CARES تهیه و جهت 
انجام آزمایشــات الزم به کشور انگلستان ارسال شد که 
مطابق اطالع رسانی این موسسه نمونه ها به طور کامل 
با الزامات اســتاندارد مطابقت داشته که منجر به صدور 

گواهینامه مذکور برای ذوب آهن اصفهان گردید . 
مدیر کیفیت فراگیر شرکت در پایان از مدیریتهای نورد، 
فوالدسازی، آزمایشگاه مرکزی، اتوماسیون و ارتباطات، 

امور فنــی و برنامه ریــزی تولید، مدیریــت های حوزه 
معاونت فروش، آموزش، مدیریت هــای حوزه معاونت 
 IT ،خرید، مهندسی صنایع، حراست، سازماندهی روشها
و دیگر مدیریت های مرتبط و همچنین مهندس سید 
حسین دیباجی )مدیر وقت کیفیت شــرکت در زمان 
ممیزی ( که همکاری بسیار موثری در این زمینه داشتند 

تقدیر و تشکر نمود.

پرویز شــهریاری اول آبان ماه 1353 به استخدام 
ذوب آهن درآمد و 47 ســال اســت که به صورت 
مســتمر در این مجتمع عظیم صنعتــی فعالیت 
می کند. وی ابتــدا به مدت 5 ســال در کوره بلند 
شــماره 2 فعالیت نمود و بعد از آن به کارگاه تعمیر 
تجهیزات در کارگاه 51 منتقل شد تا در تعمیرات 
و پروژه های مهم شرکت با انجام کارهای سخت و 

طاقت فرسا، گره گشای خط تولید باشد. کارهایی 
که به گفته بسیاری از ذوب آهنی ها، کسی حاضر 
 به انجام آن نمی شد و بسیار سخت و حتی پرخطر

 بود .
استاد شــهریاری که تالش های بی پایانش توسط 
روابط عمومی شرکت در قالب فیلم مستند به تصویر 
کشیده شده و در هفته گذشته در آیینی با حضور 
این همکار تالشــگر از این مستند رونمایی شد، راز 
موفقیت و تحمل فشار کار را در عالقه بسیار به شغل 
و خدمت به نظام جمهوری اســالمی می داند و می 
گوید: همانطور که سردار سلیمانی مرد میدان دفاع 
بود، ما هم باید مرد میدان صنعت باشــیم و بدانیم 
 کار و تالش بــرای نظام و میهن اهمیــت ویژه ای

دارد . 
وی خاطرات خود را از یک تعمیرات سخت در دهه 
هفتاد اینگونه بیان می کند: زمانی که زنگ با محور 
داخل کوره سقوط کرد، همگان برای رفع آن مشکل 
به یاد شهریاری افتادند. من به همراه جوشکاری که 
در میانه راه کم کم در حال پشــیمانی بود اما به او 
دلداری دادم تا بماند، وارد کوره روشن شدیم و با این 

که لباس مخصوص و تجهیزات داشتیم اما فرصت 
بسیار کمی بود برای اینکه شرایط را فراهم کنیم تا 
زنگ از کوره خارج شود. ابتدا تصور این بود که برای 
حل آن مشکل حتما باید کارشناس روس بیاید. اما 
وقتی توانستیم بر ترس خود از مذاب کوره بلند غلبه 
کنیم، این کار بدون حضور کارشــناس خارجی با 

موفقیت انجام شد. 
استاد شــهریاری به دغدغه های امروزش هم می 
پردازد و ادامه می دهد: تربیت کردن شاگردان خوب 
و پرتالش انگیزه این روزهای من است. بسیاری در 
کنار من کار کردند و گاهی هم با این که جوان بودند 
اما نتوانستند سختی کار را تحمل کنند آن هایی که 
از پس کار بر می آیند، تبدیل به نیروهایی منحصر 
به فرد می شوند. دوست دارم همچنان تا توان دارم، 
افراد پرکار، با انگیزه، عالقمند به یادگیری و پرتوان 
انتخاب شوند تا من بتوانم آنچه آموخته ام را به آنها 
هم منتقل کنم. به کسانی که در کنارم کار می کنند 
همیشه توصیه می کنم که خالقیت داشته باشید و 
از یادگیری و سخت کار کردن نهراسید تا هم برای 
خودتان و هم برای این کارخانه بیشــترین ثمر را 

داشته باشید. 
پرویز شهریاری از آنچه برایش ماندگار است، روایت 
می کند: هر جای کارخانه مــی روم به یاد کارهایی 
می افتم که انجام دادم و یا از دیگران می شنوم که 
این کار بزرگ توسط شــهریاری انجام شده، این ها 

باعث افتخار من است . 
این پوالد مــرد ذوب آهن که با ترس و خســتگی 
میانه ای ندارد، از جوانان توقع همت بیشــتر دارد و 
می گوید: گاهی آنچنان تحت فشــار کار هستیم 
که فرصت ناهار خوردن هــم نداریم. در فرهنگ ما 
هست که کار کردن از عبادت کردن هم باالتر است. 
بنابراین باید کار کنیم تا کشــورمان روی پای خود 
بایستد و دست ما جلوی هیچ کشوری دراز نشود و 
به خصوص در برابر دشمنان این مملکت، قدرتمند 

باشیم.
استاد شــهریاری ذوب آهن را امانت می داند و می 
گوید: ذوب آهن باید برای نسل های بعد حفظ شود 
و حفظ آن تنها با کار کردن ممکن است. این کارخانه 
فقط مال ما نیست بلکه باید نسل های بعد به وجود 

آن افتخار کنند . 

دریافت گواهینامه CARES جهت صادرات به کشورهای منطقه بریتانیا و حوزه خلیج فارس

ذوب آهن باید برای نسل های بعد حفظ شود

مدیر مهندسی نورد ذوب آهن اصفهان گفت: هم اکنون 
دو خط تولید میلگرد دربخش نورد ذوب آهن داریم که 
10 تا 15 درصد ســهم مصرف بازار توســط ذوب آهن 

تامین می شود .
محمد امین یوسف زاده در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 
تحلیلی خبری ذوب 24 اظهار کرد: در طول سال بالغ بر 
یک میلیون تن میلگرد در ذوب آهن تولید می شود که از 

باالترین سطح کیفیت در ایران و جهان برخوردار است.
وی افزود: توســعه خطوط نورد نیازمند تامین شمش، 

توسعه فوالدسازی و تامین مواد اولیه بیشتر است .
یوســف زاده با بیان این که هم اکنون چندان میلگرد 
وارداتی نداریم و بیشــترین ســهم بازار را بخش های 
خصوصی در اختیار دارند، گفت: ذوب آهن تنها بین 10 

تا 15 درصد میلگرد کشور را تامین می کند.
مدیر مهندسی نورد ذوب آهن اظهار داشت: اخیرا تولید 
کالف در نورد 350 توسعه بیشتری پیدا کرده و حدود 
80 درصد ظرفیت این کارگاه را به خود اختصاص داده 
است. بنا براین ســهم یک میلیونی میلگردها به حدود 
800 هزار کاهش یافته و بخش عمده ای از تولیدات این 

خط روی کالف متمرکز شده است.
وی افزود: در ذوب آهن تمام مقاطع ساختمانی از جمله 
میلگرد، تیرآهن، نبشــی و کالف تولید می شود که در 

مجموع بالغ بر 2 میلیون و 500 هزار تن است.
یوســف زاده در خصوص کیفیت محصوالت تولیدی 
در ذوب آهن گفت: طی 4 سال گذشــته تنها دو مورد 
شکایت از کیفیت میلگرد داشتیم که به علت عدم رعایت 

قواعد و اصول خم کــردن میلگرد بوده اســت و نتایج 
آزمایشگاهی خبر از کیفیت باالی میلگرد تولیدی این 
تولید کننده را می دهد. وی با بیان این که در تولید سایر 
مقاطع ساختمانی دیگر مانند تیرآهن و ماکارانی و غیره 
ذوب آهن سرآمد است، گفت: سیاست درازمدت ذوب 
آهن توسعه خط نورد با محوریت کالف است که پیش 
از این از طرف مسؤلین پیشین حوزه توسعه مطالعات 
و بازدیدهایی برای انجام این کار تا ظرفیت حدود 500 

هزار تن در سال صورت گرفته و در جریان است.
به گزارش ذوب 24، مدیریت مهندسی نورد ذوب آهن 
اصفهــان دارای 4 کارگاه های اصلی اســت که در آن 
 انواع محصوالت این شرکت با کیفیت بسیار باال تولید 

می شود.

مدیر مهندسی نورد شرکت:
میلگرد ذوب آهن دارای باالترین سطح کیفیت در ایران و جهان است

حضور زائرین ذوب آهنی در سرزمین نور

اولویت اصلی 
مسئولین اتوبوس 
ها، رعایت نکات 
بهداشتی جهت 

جلوگیری از بیماری 
کرونا است

امسال نیز مانند سنوات قبل، کاروانی از کارکنان 
ذوب آهن اصفهان در قالب راهیان نور نهم اسفند 
ماه به مناطــق عملیاتــی دوران دفــاع مقدس 
اعــزام و در مناظق عملیاتی حضــور یافتند تا به 
نمایندگــی از این مجموعه بزرگ بــا آرمان های 
 شــهداء جلیل القدر ایــن دوران تجدید میثاق 

کنند. 
ســرهنگ مهران مختاری فرمانده حوزه مقاومت 
بسیج شهید تندگویان شــرکت در حاشیه آیین 
بدرقه این همکاران در گفتگو با خبرنگار ما گفت: 
140 نفر، با 5 دســتگاه اتوبوس در قالب کاروان 
راهیان نور،  نهم اسفندماه از مقابل مسجد الزهرا 

)ع( راهی مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند.

وی افــزود: برنامه ایــن کاروان شــامل بازدید از 
منطــق عملیاتی شــلمچه، دهلویــه، دو کوهه 
و ... می باشــد و زائرین در اردوگاه شهداء میثاق 
آبادن اســکان داده خواهند شــد. ضمن این که  
در این برنامه از روایان دفــاع مقدس بهره گیری 
خواهیم کرد تا زائرین نیز بهترین بهره را ازحضور 
 در مناطــق عملیاتی دوران دفاع مقدس کســب 

کنند .
سرهنگ مختاری با اشــاره به این که سعی شده 
در تمام طول این برنامه بــه بهترین نحو پروتکل 
های بهداشتی رعایت گردد، گفت: اولویت اصلی 
مســئولین اتوبوس ها، رعایت نکات بهداشــتی 

جهت جلوگیری از بیماری کرونا است. 

ســرهنگ مهران مختاری فرمانده حوزه مقاومت 
بسیج شهید تندگویان شرکت، تأکید کرد: از بین 
17 هزار تالشگر ذوب آهنی قرعه به نام این 140 

نفر افتاد تا نایب الزیاره همه ذوب آهنی ها باشند.

شایان ذکر است زائرین ذوب آهنی پس از زیارت 
مناطق عملیاتــی جنوب و بهره گیــری از برنامه 
های  ارائه شده در این مناطق به شهر و دیار خود 

باز گشتند.

Rگزارش e p o r t

اختصاصی  نمایشگاه  ششمین 
جمهوری اسالمی ایران در شهر 
تاجیکستان،  پایتخت  دوشنبه 
دهم اسفند ماه به کار خود پایان 
داد. ذوب آهن اصفهان به عنوان 
قدیمی ترین واحد تولیدی انواع 
محصوالت فــوالدی و از جمله 
تولید کننده ریــل در ایران در 

این نمایشگاه حضوری فعال داشــت. روز سوم این نمایشگاه تعدادی از 
همکاران در جلسه ای که با حضور مسئوالن دو کشور و صاحبان صنایع 
تاجیکستان در محل کتابخانه ملی این کشــور در شهر دوشنبه برگزار 
شد شرکت کرده و با مناسبات مشــترک اقتصادی دو کشور و نیازهای 

وارداتی تاجیکستان آشنا شدند. 
روز پایانی نمایشــگاه و همزمان با عیــد مبارک بعثت غرفــه داران و 
مسئوالن نمایشــگاه با شــرکت در مراسم جشــنی در محل سفارت 
جمهوری اسالمی ایران، مراسم اختتامیه نمایشگاه و اعطای لوح تقدیر 
به غرفه های نمونه و برتر نمایشگاه از جمله غرفه ذوب آهن اصفهان  را 

نیز برگزار کردند.
شایان ذکر است، در طی روزهای برگزاری نمایشگاه تعدادی از بازرگانان 
که قبال از ذوب آهن اصفهان خرید کرده بودنــد، با حضور در غرفه ذوب 
آهن اصفهان در مورد چگونگی تهیه محصوالت شرکت تبادل نظر نمودند. 
همچنین مسئوالن غرفه ذوب آهن اصفهان در روزهای برگزاری نمایشگاه 
طی مصاحبه هایی بــا خبرنگاران رادیو و تلویزیون تاجیکســتان ضمن 
معرفی محصوالت ذوب آهن اصفهان، نظرات و پیشنهادات خود در مورد 

برگزاری بهتر چنین نمایشگاه هایی را مطرح کردند.

ذوب آهن تنها بین
 10 تا 15 درصد 

میلگرد کشور را 
تامین می کند

به کسانی که در 
کنارم کار می کنند 
همیشه توصیه می 
کنم که خالقیت 
داشته باشید و از 

یادگیری و سخت کار 
کردن نهراسید

نمایش دستاوردها و  محصوالت 
ذوب آهن اصفهان در تاجیکستان
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V a r i o u s
گوناگون

مهدی تارتار پس از برتری 2 بر یک ذوب آهن اصفهان 
برابر پدیده خراســان اظهار داشت: باید این را بگویم 
که خیلی خوشحالم، البته نه بابت برد. من به دو دلیل 
خوشحال هســتم. یکی این که هواداران مان امروز 
پس از مدت ها خوشحال هستند و توانستیم دل آن 
ها را شــاد کنیم و دوم بابت داشتن چنین بازیکنانی 
که وقتی احســاس کردند کادر فنی آن ها زیر فشار 
است، جانانه جنگیدند و خیلی تالش کردند. حتی 
شانس های بیشتری برای گلزنی داشتیم و به داشتن 

چنین بازیکنانی افتخار می کنم.
وی افزود: باید از امروز، شروع دوباره ای داشته باشیم. 
ســه امتیاز امروز حیاتی و به موقع بود و باید تا پایان 
فصل، با تالشی که امروز انجام دادیم، به همه بازی ها 
به چشــم فینال نگاه کنیم و تا پایان فصل شکست 
نداشته باشیم. بچه های ما باید بدانند که چقدر قوی 
هستند و قدر خودشان را بدانند. آن ها خیلی خوب 
و باکیفیت بازی کردند و فقط آخــر بازی با توجه به 

پنالتی و اخراج، کارمان سخت شد.

ســرمربی تیم فوتبال ذوب آهن با اشاره به عملکرد 
داور مســابقه خاطرنشــان کرد: به صحنه نزدیک 
نبودم و آقای حاج ملک و دســتیارانش امروز خوب 
قضاوت کردند، اما باید تصمیم آن ها کارشناســی 
شود و شاید هم ما اشتباه کنیم و شاید آن ها درست 
تصمیم گرفته باشــند. اعتقاد من این است دست 
بازیکن ما سر جای خودش بود و اخطار اول قریشی 
هم اشتباه بود و بی مورد اخراج شــد. این سومین 
بازی اســت که اخراجی می دهیم. کار ما در اواخر 
بازی سخت شد، اما بازیکنانم با تالشی که داشتند 
توانستند این ســه امتیاز را به دســت بیاورند. تیم 
پدیده هم با تمام وجود بازی کرد و باید به آن ها نیز 

خسته نباشید بگویم.
تارتار درباره وضعیت تاکتیکــی تیمش و این که 
بازیکنان ذوب آهن فرصت سوزی می کنند، گفت: 
همین که موقعیت ســازی می کنیم برای ما خوب 
اســت و نشــان می دهد کارمان را درست انجام 
می دهیم. باید در تمام کنندگی که بخشــی از آن 

هم ذاتی است، بیشتر کار کنیم
وی افــزود: بچه های ما جــوان هســتند و امروز از 
بازیکنان امیدمان بود که موقعیت تک به تک داشت. 
ما باید بیشتر کار کنیم و همه اینها به من و کادر فنی ام 
برمی گردد. باید از هیأت مدیره باشگاه و مدیرعامل 
کارخانه هم تشکر کنم که در شرایط سخت مثل کوه 

پشت ما ایستادند و نگذاشتند نگرانی داشته باشیم.

علیرضا احسانی مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی 
ذوب آهن چهارشنبه 11 اسفند ماه در برنامه گفتگوی 
ویژه خبری ســیمای اصفهان به دستاوردهای اخیر 
این باشــگاه پرداخت و گفت: از ابتدای ســال جاری 
10 مقام قهرمانــی و نایــب قهرمانی توســط این 
 باشگاه کسب شــده اســت که در بین باشگاه های

 کشور کم نظیر است .  
وی افزود: هم اکنون 28 تیم از باشگاه ذوب آهن در 
رده های سنی مختلف آقایان و خانم ها در مسابقات 
مختلف کشوری و استانی حضور دارند و حدود750 
ورزشکار و 200 مربی نیز در این باشگاه فعالیت می 

کنند . 
احســانی با اشــاره به این که ذوب آهن به دلیل 
زیرســاخت های مناســب، کارنامــه موفقی در 
استعدادیابی و بازیکن ســازی دارد، افزود: باشگاه 
بر اســاس منابــع و ظرفیت های موجــود برنامه 
ریزی می کند و ممکن اســت یک رشته به دلیل 
محدودیت ها حذف شــود اما با رفع محدودیت ها 

دوباره فعال می شوند.
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن افزود: این باشگاه به تمام 
تعهدات خود عمل می کند اگر چه گاهی تاخیر پیش 
می آید اما تعهدات به طور کامل پرداخت می شود که 
در بین باشگاه های کشور به لحاظ عمل به تعهدات 

همواره جایگاه بسیار خوبی را دارد. 
وی افزود: تیم فوتبال ذوب آهن در بسیاری دوره های 
لیگ برتر مدعی بوده و این انتظار را هواداران دارند که 
بازهم مدعی باشد. یکی از مشکالت چند سال اخیر، 
کم رنگ شدن بازیکن ســازی در رشته فوتبال بود و 
همچنین تغییرات زیاد در بخش کادر فنی تیم باعث 

شد نتایج مورد نظر حاصل نشود. 
احسانی گفت: امسال با حضور آقای تارتار به عنوان 
سرمربی، شــرایط بهتری را برای تیم فوتبال انتظار 
داریم و توجه ایشــان به جوانان و گرایش به بازیکن 
سازی باعث شده که به کســب نتایج بهتر امیدوار 
باشیم. در این راستا بیش از 11 بازیکن تیم امید ذوب 
آهن در کنار تیم بزرگساالن حضور دارند که نشان از 

پرورش استعدادهای پایه برای تیم بزرگساالن است.
وی افزود: ایــران در عرصــه بین المللــی تنها در 
دوپرونده پیروزشده اســت که هر دو مربوط به ذوب 
آهن اصفهان اســت و این نشانگر سازماندهی خوب 

این باشگاه می باشد . 
ســید مجتبی میردامادی ســرمربی تیم های پایه 
ذوب آهن دررشــته هندبال نیز در ارتباط تلفنی با 
این برنامه گفت: تالش ذوب آهن در راستای پرورش 
استعدادهاست و این را رســالت خود می داند که در 

این امر در چند سال اخیر موفق بوده است. 
رسول معتمدی از قهرمانان جهانی رشته وزنه برداری 
و عضو باشگاه ذوب آهن نیز دیگر میهمان تلفنی این 
برنامه بود . وی قهرمانی تیم وزنه برداری ذوب آهن در 
مسابقات باشگاهی کشور را تبریک گفت و افزود: از 
باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن به دلیل حمایت 
هایش قدردانی می کنم و با توجه به المپیکی بودن 
این رشــته، امید اســت حمایت های باشگاه تداوم 

داشته باشد. 
شایان ذکر است، باشگاه ذوب آهن اصفهان از ابتدای 
امسال افتخارات متعددی کسب کرده است. از جمله 
در رشته والیبال نشسته در رده بانوان و آقایان صاحب 
رتبه نایب قهرمانی در رشته وزنه برداری بزرگساالن 
عنوان قهرمانی لیگ برتر، در رشــته دوومیدانی سه 
رتبه نایب قهرمانی لیگ برتر و در والیبال بانوان مقام 
سوم لیگ برتر کشور را کسب کرده است . ضمن این 
که تیم های زیر 13 و 15 ســال فوتبال ذوب آهن به 
مقام قهرمانی استان دست یافتند و مسابقات سایر 
تیم ها در حال برگزاری است و اکثرا در باالی جدول 

مسابقات خود هستند. 

سرپرســت مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان با 
سردار فداء فرمانده ســپاه صاحب الزمان )عج( 

استان اصفهان دیدار و تبادل نظر کرد.
در این دیدار ســردار فداء با اشـــاره به بیـانات  
اخیر مقام معظم رهبــری، جنگ امروز را جنگ 
اقتصادی و فعالیت و تالش در این عرصه را برای 
اهتزاز پرچم سه رنگ کشورمان جهاد در راه خدا 
دانست و گفت: سپاه به نوبه خود برای کمک به 
تحقق پیروزی در این جهاد آمادگی خود را اعالم 

می دارد . 
مهندس رخصتی نیز  با ارایه گزارشــی از شرایط 
و دســتاوردهای ذوب آهن اصفهــان گفت: برای 
پیشرفت ذوب آهن و نیل به رکورد حد اکثری تولید 
قدم های خوبی برداشته شده و آینده روشنی پیش 

بینی  می شود. 

ســرهنگ مختــاری فرمانده بســیچ شــهید 
تندگویان ذوب آهن اصفهان نیــز در این دیدار 
از عملکرد بســیج شــرکت به ویژه فعالیت های 

جهادی گزارشی ارائه نمود.

شــایان ذکر اســت؛ در این دیــدار در خصوص 
راهکارهــای ارتقاء همکاری و ســطح تعامالت 
 بین سپاه و ذوب آهن اصفهان بحث و تبادل نظر 

شد. 

برای رکورد حد اکثری تولید قدم های خوبی برداشته شده است

مهاجم تیم فوتبــال ذوب آهن اصفهان گفت: بدون 
در نظر گرفتن جایگاه پدیــده با اطمینان و مصمم 

برای کســب ســه امتیاز به 
زمین رفتیم.

حســین شــنانی پــس از 
مقابل  ذوب آهــن  پیروزی 
پدیــده مشــهد در جمــع 
خبرنــگاران، اظهــار کرد: 
می دانستیم که بازی سختی 
در پیش خواهیم داشــت؛ 
برایمان مهم نبود که پدیده 
کجای جــدول قــرار دارد، 
از قبل بــازی مصمم بودیم 
که پیــروز میدان باشــیم، 
خوشــبختانه در نیم ساعت 
نخست بازی توانســتیم به گل برســیم و بازی را 

مدیریت کردیم.
وی افزود: در نیمه دوم نیز فرصت هایی داشــتیم و 
می توانستیم به گل برسیم اما متأسفانه به گل های 
بیشــتری نرســیدیم؛ باید زمانی که دو گل پیش 
هستیم به گل های بیشتری برسیم تا دیگر فشاری 
رویمان وجود نداشته باشد؛ به هواداران و مجموعه 

ذوب آهن بابت این پیروزی تبریک می گویم.
مهاجم تیم فوتبــال ذوب آهن با تاکیــد بر انگیزه 
باالیش در دیــدار بعدی ذوب آهــن، تصریح کرد: 
دربی همیشه مهم اســت، اما آن را از دست دادم، 
امروز آمده بودم تــا جبران کنم، هفتــه آینده نیز 
بازی ســختی در اهواز خواهیم داشت که امیدوارم 
عملکرد خوبی همراه با نتیجه از خودمان به نمایش 

بگذاریم.

 آمده بودم تا جبران کنم

مسئوالن ذوب آهن مثل کوه پشت ما  ایستادند

پیشاپیش با تبریک سال جدید و آرزوی موفقیت 
روز افــزون بــرای تمامــی همــكاران گرامــی، به 
منظــور جلــو گیــری از آســیب دیــدن گل هــای 
آپارتمانی موجود در مجموعه های اداری در ایام 
تعطیالت نــوروز، با هماهنگی سرپرســتی نظارت 
بر فضای ســبزكارخانه، گل هــای آپارتمانی خود 
را  به مجموعه گلخانه نهالســتان تحویل و پس از 

تعطیالت نسبت به دریافت آن اقدام نمایند .
مدیریت امور شهري و پسماند

اطالعیه

موفقیت

شایان کرباســیان  فرزند محمد 
شاغل در مدیریت حراست 

مقــام دوم مســابقات کونگ فو 
قهرمانی استان اصفهان در بخش 

اوسیما رده سنی نوجوانان

امیرعلی رفیعی فرزند مجید شاغل 
در مدیریت تحقیق و توسعه

مقام برتر در سیزدهمین جشنواره 
کشوری شوق مهارت

امید فربود فرزند مهدی شاغل در امور فنی برنامه ریزی و تولید
مقام دوم ســی و نهمین جشــنواره فرهنگی هنــری) فردا( 
دانش آموزان استان اصفهان در رشــته تکنوازی پیانو و مقام 
اول مسابقات فرهنگی هنری شهرســتان نجف آباد در رشته 

تکنوازی پیانو 

فاطمه محمــدی فرزنــد اصغر 
شاغل در مدیریت فوالدسازی

مقام اول مســابقات چند جانبه 
کاراته اســتان اصفهــان بخش 

شوتوکان رده سنی نوجوانان

علیرضا کاظمــی فرزند عبدالرضا 
شاغل در مدیریت فوالدسازی

مقــام اول مســابقات تکوانــدو 
شهرستان فالورجان

علی اصغر و فاطمه سلطانی فرزندان خلیل شاغل در مدیریت تولیدات 
کک و مواد شیمیایی

فاطمه، مقام اول و سوم مســابقات کاراته قهرمانی شهرستان لنجان در 
بخش کاتا و کومیته، علی اصغر مقام ســوم مســابقات کاراته قهرمانی 

شهرستان لنجان در بخش کومیته

آنیســا رحیمی نژاد فرزنــد ابراهیم 
شاغل در مدیریت تولیدات کک و مواد 

شیمیایی
مقام قهرمانی دهمین دوره مسابقات 
ملی نابغه ای محاسبات ذهنی با چرتکه 

مجیــد رحیمــی شــاغل در 
مدیریت تولیــدات کک و مواد 

شیمیایی
انتخاب به عنوان داور لیگ یک 

فوتسال اصفهان

محدثه سبکتکین فرزند علیرضا 
شاغل در مدیریت آگلومراسیون 

قبولی در آزمون تکوانــدو و ارتقا 
کمربند 

تینا عابدیان فرزند عباسعلی شاغل 
در مدیریت مهندسی نورد

مقام اول هفتمین دوره مســابقات 
قهرمانی ژیمناســتیک شهرستان 

لنجان 

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

بزرگ ذوب آهن موفقیت بیشتر را آرزو مند است.

تسلیت

همکاران گرامی آقایان:
سیدمجتبی حسینی، حسن قاسمی، حجت اله اسفندیاری، 

محمد شیری، علیرضا وکیلی، سیدحسن موسوی، مهدی ترابی، 
غالمرضا ترابی، مهدی علیقلی زاده، مرتضی قربانی 

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

تسلیت

خانواده داغدار مرحوم وحید محمدیان

با نهایت تاسف و تالم فراوان مصیبت وارده را به شما خانواده محترم 
تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و 

برای شما و سایر بازماندگان سالمتی و طول عمر خواستاریم .

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

تاریخ تولدنام فرزند محل كار نام و نام خانوادگي شاغل 

1400/11/18ایلیانت مكانیکمحمد شهبازی

1400/11/24امیر علیفوالدسازیمحمد فتحی

1400/11/22كسریكیفیتاسماعیل صالحی

1400/11/19نیكانانرژیایمان سلیمانی

1400/11/26محمد آریانوردایراهیم عطائی

1400/11/22آرمیتاحسابداری عمومیعلی اصغر شبائیان

1400/11/26شایلیكک سازیاسماعیل اكبری

1400/11/28مایساآگلومراسیونجواد اكبری

1400/11/25محنااتوماسیونشهرام محمدی

1400/12/01رادمهرامور فنی بهره برداریعباس خدابخشی

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 

1400/08/07نوردیونس محمد هاشمی

1400/09/24نوردمیثم عباسی

احسانی:
افتخارات باشگاه ذوب آهن از ابتدای سال جاری، کم نظیر است


