
در بخش های تولیدی ذوب آهن اصفهان محقق شد: 

ثبت رکورد ماهیانه
تولید و جذب چدن مذاب و کالف

سخن اول
رهبر معظم انقالب اسالمی تأکید کردند:

تالش برای افزایش نسل 
و حمایت از خانواده از 

ضروری ترین فرائض است
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تجلیل از کارگران و 
ورزشکاران نمونه ذوب آهن 

اصفهان

ذوب آهن اصفهان مسیر 
تولید ریل را پرسرعت طی 

کرد

ساخت بونکر جدید 
ذخیره آهک در مدیریت 

آگلومراسیون

رکورد ها پیامد تالش و 
برنامه ریزی همه حوزه های 

شرکت است
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با توجه به نیاز روز افزون بخش صنعت و معدن کشور به مقاطع آلیاژی و گروه میلگردهای ساده صنعتی، از حدود 
پنج سال پیش با شروع تولید گرد با سایز ۸۰ در نورد ۶۵۰ و بعد گردبا سایز ۶۰ و ۵۰  در نورد ۵۰۰ و متعاقباً درسال 
۱۴۰۰ در نورد ۳۰۰ گردهای با سایز ۴۰ و ۳۰ با مارک 7۰cr2 رقم خورد و گرد با سایز 2۵ با مارک 7۰cr2 نیز به 

تازگی به سبد محصوالت شرکت اضافه شد.

توانایی تولید گردهای صنعتی از سایز 18 تا 1۵0 در 
ذوب آهن اصفهان وجود دارد

رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی با تشکر 
از فعاالن دلسوز حوزه جمعیت، تالش برای 
انسانی  نیروی  شدن  جوان  و  نسل  افزایش 
کشور و چاره جوئی برای نجات کشور از آینده  
هولناک پیری جمعیت را سیاستی حیاتی و از 

ضروری ترین فرائض دانستند.
متن پیام معظم له به این شرح است:

و  دلسوزانه  که  کسانی  همه  به  سالم  با 
عاقبت اندیشانه به فعالیت در حوزه جمعیت 
روی آورده اند، و با تشکر از مسئوالنی که در 
نجات  برای  چاره جوئی  به  دولت  و  مجلس 
پیری جمعیت می  آینده  هولناک  از  کشور 
پردازند، بار دیگر تأکید می کنم که تالش 
نیروی  شدن  جوان  و  نسل،  افزایش  برای 
از  از خانواده، یکی  انسانی کشور و حمایت 
ضروری ترین فرائض مسئوالن و آحاد مردم 
است. این فریضه درباره  افراد و مراکز اثرگذار 
و فرهنگ ساز، تأکید بیشتر می یابد. این یک 
سیاست حیاتی برای آینده بلندمدت کشور 
علمی  صادقانه   های  کاوش  است.  ما  عزیز 
نشان داده است که این سیاست را می توان 
با پرهیز از همه  آسیب های محتمل یا موهوم 
بهره مند  آن  از  را  کشور  آینده   و  برد  پیش 

ساخت.
به دست اندرکاران این حسنه  ماندگار توصیه 
می کنم که در کنار تدابیر قانونی و امثال آن، 
به فرهنگ سازی در فضای عمومی و نیز در 

نظام بهداشتی اهمیت دهند.
توفیقات همگان را از خداوند متعال مسألت 

می کنم.
سّیدعلی خامنه ای
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)) 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

در شورای معاونین شرکت عنوان شد :
تأکید بر اطالع رسانی موفقیت ها، خالقیت ها

و نوآوری های کارکنان
در جلسه اخیر شورای معاونین 
شــرکت که سه شــنبه سوم 
خردادمــاه در دفتر مدیرعامل 
برگزار شــد، بــرای کمک به 
بهبــود و ارتقاء فضای کســب 
و کار بر خریدهای شــرکت از 
منطقه و همچنین در راستای 
مســئولیت هــای اجتماعی و 
اقدامات نوع دوستانه شرکت با 
رعایت ضوابط قانونی، کیفیت 
و قیمــت اجناس بــر اولویت 
خرید از محصــوالت تولیدی 

مددجویان کمیته امداد امام خمینی)ره( و موسسات 
خیریه تأکید شد.

اطالع رســانی به هنگام رویدادهای و دستاوردهای 
ذوب آهن اصفهان و گســترش اطالع رســانی برای 
بازتاب موفقیت ها، خالقیت ها و نوآوری های یکایک 
کارکنان در رســانه شــرکت با برنامه ریزی و تقویت 

تعامالت خبرنــگاران افتخاری بخــش های مختلف 
کارخانه و همچنین ســاماندهی انبارک های شرکت 

از مباحث مطرح شده در این جلسه بود.
برنامه ریزی و مشــاوره به کارکنان در خصوص سهام 
شرکت های ســود آور و همچنین مصارف بهینه مواد 
اولیه و صرفه جویی در مصــرف آب نیز از مواردی بود 

که در این جلسه مورد تأیید قرار گرفت.

صنعت فوالد برای 
رهایی از مشکالت 
تامین انرژی مورد 
نیاز خود باید در 
تولید برق و گاز 

سرمایه گذاری نماید

الهور با 30 میلیون 
نفر جمعیت مرکز 
ایالت پنجاب و به 
عنوان پرجمعیت 

ترین استان 
پاکستان با 110 

میلیون جمعیت 
است

پاکستان، کشور همسایه ایران با 22۰ میلیون جمعیت بازار 
مســتعدی برای انواع تولیدات ایرانی از جمله محصوالت 

فوالدی است . 
ذوب آهن اصفهان با هدف حضور مستمر و پررنگ در این 
بازار در اولین نمایشگاه اختصاصی کاال و خدمات بازرگانی 
دو کشور همســایه که در الهور برگزار شد از سوم تا پنجم 

خردادماه حضور یافت.
الهور با ۳۰ میلیون نفر جمعیت مرکــز ایالت پنجاب و به 
عنوان پرجمعیت ترین استان پاکســتان با ۱۱۰ میلیون 

جمعیت است. 
ذوب آهن اصفهان به عنوان بزرگترین تولید کننده مقاطع 
ســاختمانی در خاورمیانه با برپایی غرفه ای در نمایشگاه 
الهور،  انــواع محصوالت خود بــه ویژه ریــل، آرک، انواع 
تیرآهن و میلگرد را در معرض دید بازدیدکنندگان گذاشت.

در این نمایشگاه فعاالن بازرگانی پاکســتان از ایالت های 
مختلف در غرفه ذوب آهن حضور یافتند و در خصوص نحوه 
همکاری و شیوه های خرید محصوالت ذوب آهن مذاکره 

کردند .
ریل، آرک، تیر آهن های بال پهن و سایر محصوالت کیفی 
ذوب آهن مورد توجه فعاالن بازرگانی کشور پاکستان قرار 

گرفت و مــی تــوان از هم 
اکنون محصوالت کیفی این 
مجتمع عظیم صنعتی را در 

راه پاکستان دانست .
شــایان ذکر اســت؛ مراسم 
افتتاحیه این نمایشــگاه در 
هتل پی.سی شهر »الهور« 
با حضــور شــخصیت های 
ایرانی و پاکســتانی، فعاالن 
بازرگانی 2 کشــور و اعضاء 
اتاق هــای بازرگانی کشــور 
میزبان و همچنین اصحاب 

رسانه برگزار شد. 
سخنرانان در مراســم افتتاحیه خواســتار بهره برداری از 
ظرفیت های این ایالت برای گسترش همکاری های تجاری 

با ایران و استان های مختلف کشورمان شدند. 
"محمدرضا ناظری" سرکنســول ایران در الهور، "رحمان 
عزیز"  نائب رئیس اول اتاق بازرگانی و صنعت الهور، »نجم 
الحسن جاوا« رئیس شــورای بازرگانی ایران و پاکستان در 
اتاق الهور و برخی از فعاالن نام آشــنای این کشور نیز در 

ســخنان خود جمعیت ۳۰۰ میلیونی دو کشور همسایه را 
ظرفیت بالقوه برای تامین نیازهای متقابل عنوان کردند. 

در اولین نمایشگاه اختصاصی بازرگانی جمهوری اسالمی 
ایران و پاکســتان که تا روز پنجشــنبه ۵ خردادماه ادامه 
داشــت، شــرکت های ایرانی در حوزه های مختلف شامل 
محصوالت لبنی، فوالد، ماشین آالت و تجهیزات پخت و پز، 
لوازم بهداشتی، مبلمان، موادغذایی، پوشاک، برش سنگ، 
حفاری معدنی، قطعات خودرو و وســایل مخابراتی حضور 

داشتند و محصوالت شان را به نمایش گذاشتند.

 اولین و بزرگترین رویداد بین المللی با موضوع خصوصی 
ســازی در اقتصاد ایران با حضور آیت ا... ســید ابراهیم 
رییســی، رییس جمهــور، محمدباقر قالیبــاف رییس 
مجلس شورای اسالمی، سید احســان خاندوزی، وزیر 
امور اقتصــادی و دارایی، حســین قربــان زاده، رییس 
ســازمان خصوصی ســازی و جمعی از مدیران ارشــد 
اقتصادی و صنعتی کشــور در محل سالن اجالس سران 

برگزار شد.
ذوب آهن اصفهان نیــز به عنوان یکی از شــرکت های 
واگذار شده اصل ۴۴ به صورت کارشناسی در این رویداد 
و همچنین در پاویون متمرکز معدن و صنایع معدنی در 

حاشیه این رویداد حضور داشت.

محمدباقر قالیباف رییس مجلس 
شورای اســالمی ضمن سخنرانی 
در این رویــداد از غرفه ذوب آهن 
اصفهــان بازدید کــرد و از نزدیک 
با مدیران و کارشناســان شرکت 
گفتگــو نمــود. در ایــن بازدیــد 
کارشناسان به مزیت های صنعت 
فوالد ایران در تولید ناخالص ملی، 
اشتغال زایی و ارزآوری برای کشور 
به ویــژه در تحریم هــای ظالمانه 
اســتکبار جهانی اشــاره کردند و 
مســائل و موانع پیــش روی این 

صنعت را یادآور شدند.
رییس مجلس شــورای اســالمی 
با بیان این کــه ذوب آهن اصفهان 
کمترین بهره مندی از یارانه انرژی 
و مصرف گاز طبیعی را دارد و برق 
مورد نیاز را نیز با اســتفاده از گازهــای فرآیندی خود 
تولید می نماید، گفت: مجلس شورای اسالمی در جهت 
تســهیل امور پیش روی صنعت فوالد، آمادگی همیاری 

الزم را دارد.
وی اضافه کــرد: صنعت فوالد برای رهایی از مشــکالت 
تامین انرژی مورد نیاز خــود باید در تولیــد برق و گاز 
سرمایه گذاری نماید و مجلس شــورای اسالمی نیز در 

حوزه قانونگذاری آماده هرگونه کمک می باشد.
سیدشــمس الدین حســینی، رییس کمیسیون اصل 
 ۴۴ مجلس شــورای اســالمی نیــز با حضــور در غرفه
ذوب آهن اصفهان و گفتگو با کارشناســان شــرکت در 

خصوص وضعیــت داخلی و بین المللــی صنعت فوالد، 
گفت: کشــور حداقل ۱۰ میلیون تن مــازاد تولید فوالد 
دارد و بایــد از ظرفیت صادرات آن علــی الخصوص در 
دوران تنش میان روسیه و اوکراین اســتفاده شود ولی 
متاسفانه با اعمال عوارض صادراتی نامتناسب، مشکالت 

پیش روی صنعت فوالد دو چندان شد. 
رییس کمیســیون اصل ۴۴ مجلس شــورای اسالمی، 
افــزود: مجلس شــورای اســالمی بــا تصمیــم ها و 
دستورالعمل های غیرکارشناســی در این زمینه موافق 
نیست و تالش می شود موانع پیش روی تولید و چرخه 

اقتصادی کشور را رفع نماید.
شــایان ذکر اســت؛ از مهم ترین اهداف برگــزاری این 
رویداد ارایه گزارش واقع بینانــه از نتایج واگذاری های 
انجام شــده با توجه به عملکرد بنگاه ها و شــرکت های 
موصــوف در دوره پــس از واگذاری، فرهنگ ســازی و 
روشنگری اذهان عمومی، وظایف و پیامدهای خصوصی 
ســازی در عرصه اقتصاد ملــی و ایجــاد همراهی افکار 
عمومی با اجرای سیاســت های کلی اصــل ۴۴، تالش 
بــرای ایجاد اتفــاق نظر میان دســتگاه هــای مختلف 
اجرایی، نظارتی و مســئوالن ارشــد نظــام در موضوع 
خصوصی ســازی با رویکرد رفع موانع و تســهیل در امر 
واگذاری های موفق، بهــره گیری از تجربــه های بین 
المللی از طریق مرور فرآیند خصوصی ســازی در برخی 
کشورها، هم افزایی و تبادل نظر کارشناسی میان فعاالن 
بخش خصوصــی، مدیران بنگاه های واگذار شــده و در 
لیســت واگذاری با مســئوالن دولتی و کارشناسان ذی 
ربط و ترسیم چشــم انداز و افق آینده خصوصی سازی 

با رویکرد جدید است.

دکتر قالیباف در غرفه ذوب آهن اصفهان عنوان کرد:
مجلس شورای اسالمی در حوزه قانونگذاری، یاری گر صنعت فوالد است  

محصوالت باکیفیت و استراتژیک ذوب آهن اصفهان در راه پاکستان

مهلت   ارائه موضوعشمارهنوع فراخوانردیف
پیشنهاد

زمان بازگشائی 
پاكات

خرید 2 ردیف كابین و بازوی اصلی 140005097 2 -101640مناقصه1
18 /3 /171401 /3 /1401ماشین برش فوالد سازی

25 /3 /241401 /3 /1401درایو 140000905ABBمناقصه2

24 /3 /211401 /3 /1401تابلو برق پست72622مناقصه3

25 /3 /241401 /3 /1401خرید پایه چراغ راهنمایی رانندگی104615مناقصه4

105639مناقصه5

تهیه، ساخت و نظارت بر نصب ،تست 
و راه اندازی 24 دستگاه فیدر فشار 

متوسط KV10 جهت نوسازی و 
توسعه 3 ایستگاه پست فشار متوسط 

كارخانه)شامل: پست تغذیه فوالد 
سازی RP23 ، پست سكشن 3 نیروگاه 

) RP29 حرارتی و پست آبرسانی

1401/ 3/ 211401/ 3/ 22

11 /3 /91401 /3 /1401خرید 9 ردیف مصالح ساختمانی140007852مناقصه6
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رویداد
نشریه داخلی

کارکنان ذوب آهن 
اصفهان با تولید 

محصوالت منحصر 
به فرد و مورد 

نیاز کشور ما را از 
بیگانگان بی نیاز 

کرده اند

با اجرای این طرح، 
دمای خروجی 

اکسیژن فشرده از 90 
به 40 درجه سانتی 
گراد کاهش می یابد 

که باعث افزایش 
راندمان است

سالم آتشکار

درخواست های شما  وپاسخ مسئولین :
آیا قرارداد بیمه تکمیل درمان دانا برای سال جدید تمدید شده 

است؟
مدیریت خدمات مالی و بیمه: با پیگیری های انجام شده قرارداد بیمه تکمیل 
درمان دانا از تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱ به مدت یکسال تمدید گردید که  از طریق لینک 
اختصاصی درپرتال به این مدیریت اطالعــات مرتبط با خدمات بیمه تکمیل 

درمان   اطالع رسانی می گردد.
 برای انعقاد قرارداد خدمات دندانپزشکی در شهرکرد چه اقداماتی 

شده است؟    
مدیریت خدمات مالی و بیمه: کلینیک پارسیان خیابان کاشــانی رو به روی 
استانداری و کلینیک مروارید واقع در چهار راه فردوسی، سعدی غربی، مجتمع 

طاووس در شهرکرد آماده ارائه خدمات به کارکنان شرکت می باشند. 
آیا برای استفاده کارکنان با باشگاه های بدن سازی قرارداد منعقد 

شده است؟
مدیریت خدمات و امور رفاهی: در حال حاضر صرفا جهت استخر برنامه ریزی 
شده است که از تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸ ثبت نام ازطریق پرتال انجام می گردد و پس 
از اتمام ثبت نام اســتخرها و در صورت نیاز برای سالن بدن سازی برنامه ریزی 

خواهد شد.
آیا امکان استفاده از اســتخرهای طرف قرارداد برای کارکنان 

شرکتی ) پویش ساخت؛ معدن و...( وجود دارد؟
مدیریت خدمات و امور رفاهی: با توجه به برنامه ریزی انجام شده پس از اتمام ثبت 
نام برای شاغلین و بازنشستگان محترم شرکت در صورت وجود ظرفیت خالی در 

استخرها اطالع رسانی انجام و بر اساس سهمیه اختصاصی اقدام می گردد.
*** تعدادی از همکاران نیز خواستار انجام موارد زیر شده اند .

 برنامه ریزی جهت مشاهده برنامه تورهای انزلی و چادگان و همچنین سهمیه 
های استفاده شده کارکنان در لینک مربوطه .

 تسریع در نصب و راه اندازی دستگاه های ثبت تردد تصویری در بخش تولیدی 
با توجه به خرابی دستگاه های قدیمی .

 برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های اســتعداد یابی فوتبال و والیبال برای 
فرزندان کارکنان 

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

آیین بزرگداشت سالروز آزادسازی خرمشهر قهرمان به شرح زیر می باشد:
با حضور رزمنــدگان دوران دفاع مقدس، واحدهای 
نمونه نظامی و انتظامی منطقه، مســئولین استان و 
شهرستان و جمعی از مدیران، همکاران و بسیجیان 
ذوب آهن اصفهان ســوم خرداد در تاالر آهن  برگزار  

شد.
مهندس ایرج رخصتی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان 
با گرامیداشت ســوم خرداد روز ملی مقاومت، ایثار 
و پیروزی  با ارایه گزارشــی از آخرین شرایط تولیدی 
و تامین مواد اولیه در شــرکت، گفت: در سه ماه اخیر 
با تالش همــکاران 7 رکورد تولیــدی در ذوب آهن 

اصفهان ثبت شد. 
وی افزود: در شــرایط خاص اقتصادی موجود، برای 
رونق بیشتر کارخانه،  رایزنی های مستمر و تعامالت 
خوبی با مسئولین استانی و کشــوری داریم و با هم 
افزایی ۶ محصول جدید و مورد نیاز کشور را در ذوب 
آهن تولید و روانه بازار نموده ایم. وی به فداکاری های 
رزمندگان اسالم در دوران دفاع مقدس و نقش ذوب 

آهن اصفهان در این زمینه پرداخت و گفت: ما اهتمام 
خاصی به زنده نگاه داشتن  ارزش های انقالب اسالمی 
و دفاع مقدس و تقدیر و تجلیل از حماسه آفرینان این 

صحنه ها داشته  و داریم.
مدیرعامل شــرکت، گفت: اکنون نیز همان روحیه و 
فرهنگ ایثار دوران دفاع مقدس بر ذوب آهن اصفهان 
حاکم بوده و با برنامه های در حال انجام این روحیه و 

فرهنگ زنده تر خواهد شد.

ذوب آهن اصفهان قدمگاه شــهدا و خط 
مقدم سربازان تولید و صنعت کشور است

در این آیین، سردار ســنایی راد معاون سیاسی دفتر 
عقیدتی سیاســی فرماندهی معظم کل قــوا  نیز به 
اهمیــت عملیات آزاد ســازی خرمشــهر در دوران 
دفاع مقدس و اســارت حدود 2۰ هزار نفر از دشمن 
در این عملیات پرداخت وبا اشــاره به جمله معروف 
امام خمینی)ره( که فرمودند، خرمشــهر را خدا آزاد 

کرد،گفت: این فتح بزرگ ناشی از الطاف الهی، همت 
و حضور همه جانبه مردم  و اتحاد و همدلی نیروهای 
رزمنده اعم از ارتشی، سپاهی، بسیجی و جهادی در 

دفاع مقدس بود.
 وی شــهدا و فرماندهان بزرگی همچون ســرداران 
شهید حاج قاسم ســلیمانی و حاج احمد کاظمی را 
الگوهای واقعی اطاعت از مقام معظم رهبری حضرت 
امام خامنه ای و نمونه عالی شــجاعت و مقاومت در 
فتح خرمشــهر عنوان کرد و با اشــاره به نقش ذوب 
آهن اصفهان در دفاع مقدس و تجلیل از 29۰ شهید 
این مجتمع بزرگ صنعتی، افــزود: جهاد در جبهه 
ها و آزادی خرمشــهر در دوران دفاع مقدس از وقایع 
برجســته و افتخارآمیز کشور اســت و تولید و رونق 

اقتصادی هم از نیازها و افتخارات کشور است. 
ســردار ســنایی راد گفــت: ذوب آهــن اصفهان با 
تقدیم29۰ شهید و با حضور ایثارگران و فرزندانشان 
درآن، قدمگاه شــهدا و خط مقدم افســران تولید و 

صنعت کشور به شمار می رود.

در آیین بزرگداشت سالروز آزادسازی خرمشهر انجام شد:

تجلیل از کارگران و ورزشکاران نمونه ذوب آهن اصفهان

ما اهتمام خاصی به 
زنده نگاه داشتن  
ارزش های انقالب 

اسالمی و دفاع 
مقدس و تقدیر و 
تجلیل از حماسه 

آفرینان این صحنه 
ها داشته  و داریم

تالشگران بخش های کوره بلند و فوالدسازی  ذوب آهن 
اصفهان موفق شدند در اردیبهشــت ماه ۱۴۰۱ رکورد 

جدیدی در تولید و جذب چدن مذاب به ثبت برساندند.
مهرداد توالییان معاون بهره برداری شرکت با اعالم این 
خبر و با بیان این که افزایــش قیمت حامل های انرژی، 
زغال و کک بر  قیمت تمام شــده محصوالت تاثیر دارد، 
گفت:  با افزایش قیمت مواد اولیــه و حامل های انرژی، 
ذوب آهن اصفهان  با برنامه ریزهای علمی، افزایش بهره 
وری و تولید به ویژه افزایش تولید چدن را در دستور کار 
قرار داد که خوشبختانه با تالش همکاران در بخش کوره 
بلند و سایر بخش ها، موفق شدیم با تولید 2۶۱ هزار تن 
چدن مذاب در اردیبهشت ماه، سقف تولید ماهیانه این 

محصول را افزایش دهیم.
 معاون بهره برداری شرکت با بیان این که بیشترین مقدار 

تولید چدن در تاریخ ذوب آهن اصفهان در اردیبهشت ماه 
امســال رقم خورد افزود: این موفقیت  همراه با  مصرف 

بهینه کک در کوره بلندها، حاصل شده است.
وی با بیان این کــه در نیمــه دوم ۱۴۰۰ کنورتورهای 
فوالدســازی تعمیرات و  بازسازی شــدند افزود: با این 
تعمیرات  ظرفیت جذب چدن در بخش فوالدســازی 
افزایش یافت و باعث شد در اردیبهشت ماه سال جاری، 
رکورد جدیدی با جذب  22۸ هــزار تن چدن مذاب در 
این بخش محقق شود که 2 درصد از برنامه های مصوب 

تولیدی شرکت بیشتر است.
توالییان از ارزش افزوده ۴ هزار تومانی فوالد نســبت به 
چدن خبر داد و تاکید کرد:  ذوب آهن اصفهان عالوه بر 
افزایش مقدار تولید،  بر محصوالت با ارزش افزوده بیشتر 
تمرکز دارد و در همین راســتا  برنامه ریزی کردیم برای 

اولین بار فوالد ویژه شــمش C۶۰ تولید کنیم تا بیش از 
پیش، سود دهی محصوالت شرکت را  افزایش دهیم.

معاون بهره برداری شــرکت با بیان ایــن که ذوب آهن 
اصفهان با  بیش از نیم قرن تجربه و با تحلیل های علمی 
و درک درست از عوامل تاثیر گذار داخلی و جهانی برای 
هر شرایطی برنامه اقتضایی و آمادگی الزم را دارد، تصریح 
کرد:  بر اســاس همین تحلیل ها برنامه ریزی شده تا با 
تولید محصوالت با ارزش افزوده بیشتر مانند کالف ، انواع 
H ،آرک معدنی، V2۱ ، TH۳۶  و ریل معدن  و... حداکثر 
سود آوری و بهره وری را برای شرکت داشته باشیم. وی 
از تمرکز تمام بخش های تولیدی کارخانه بر محصوالت 
با ارزش افزوده خبر داد  و گفت: از خردادماه سال جاری 
برای کاهش مصارف کک، برنامه تزریــق پودر زغال به  

کوره بلندها را در دستور کار قرار دادیم.

شایان ذکر است؛ رکورد ماهیانه سی و یک روزه پیشین 
تولید چدن کوره بلندهای ذوب آهن اصفهان مربوط به  

سال ۱۳9۳ و بالغ بر 2۵7 هزار تن بوده است.

با اجــرای طرح کاهــش دمای خروجی کمپرســور 
اکســیژنی    KTK-1کارگاه اکسیژن مدیریت انرژی و 
بهینه سازی سوخت شرکت، بهره وری و راندمان این 
کمپرســور افزایش یافت. ســعید دهقانی سرپرست 
کارگاه اکسیژن مدیریت انرژی و بهینه سازی سوخت 
شــرکت با بیان این خبر گفت:  کمپرســور اکسیژنی 
KTK-1 در هر ســاعت ۱۱ هزار متر مکعب اکسیژن 
تولیدی بلوک ها را از فشار ۰.۵ به 2۵ بار افزایش داده 
و به سمت آکوموالتورها و ایستگاه تقلیل فشار ارسال 
می کند تا واحد های تولیدی از جمله فوالد ســازی، 

طرح قائم و ... مورد استفاده قرار گیرد. 

سرپرســت کارگاه اکســیژن مدیریت انرژی و بهینه 
سازی سوخت شرکت، افزود: با اجرای این طرح، دمای 
خروجی اکسیژن فشــرده از 9۰ به ۴۰ درجه سانتی 
گراد کاهش می یابــد که عالوه بر افزایــش راندمان، 
ســبب بهبود عملکرد سیستم تقلیل فشــار نیز شده 
اســت.  عبدا.. نقدی پور مهندس مکانیک اکسیژن و 
کمپرسورخانه مدیریت انرژی و بهینه سازی سوخت 
شــرکت نیز در این خصوص گفت: طراحی، تامین و 
ساخت قطعات این طرح در کارگاه اکسیژن و دفتر فنی 
مدیریت انرژی و بهینه ســازی سوخت شرکت انجام 
و مونتاژ قطعات نیز توســط کارکنان مکانیک کارگاه 

اکسیژن و شــرکت پویش ساخت  
اجرایی شد.

وی افزود: بــا مونتاژ  یــک و نیم 
تن تجهیزات، شــامل ســردکن، 
پایپینــگ، اتصــاالت، اســکلت 
فلــزی و ... و  همچنیــن با حدود 
۱2۰۰ نفــر ســاعت کار و انجام 
تســت های مقدماتی، کمپرسور 
22 اردیبهشــت ماه سال جاری با 
شرایط جدید در مدار بهره برداری 

قرار گرفت.

ثبت رکورد ماهیانه تولید و جذب چدن مذاب

افزایش بهره وری کمپرسور اکسیژنی KTK-1  با کاهش دمای خروجی

رکورد ها پیامد تالش و برنامه ریزی همه حوزه های شرکت است

آخرین رکورد 
30 روزه مربوط 
به فروردین ماه 

1393 با تولید 2۵7 
هزار تن بود که در 

اردیبهشت ماه سال 
جاری این رکورد به 
2۶1 هزار تن ارتقاء 

یافت

این موفقیت همراه  با 
مصرف بهینه کک در 
کوره بلندها، حاصل 

شده است

در پی ثبت رکورد ماهیانه تولید چدن در این ارتباط با 
مسئولین مدیریت کوره بلند شرکت گفتگویی انجام 
دادیم و از روند و فرایند کسب این رکورد جویا شدیم  

که در پی می آید.
 همایون صمیمی مدیر کــوره بلند شــرکت با بیان 
این که کوره بلند های ذوب آهــن اصفهان با مجموع 

حجم ۵ هزار مترمکعب، در سال های اخیر نوسازی و 
بازسازی شده است، گفت: نیروهای توانمند مدیریت 
کوره بلند با بهره گیری از تخصص های خود و مصارف 

بهینه مواد اولیه توانستند این رکورد را ثبت نمایند.
 مدیر کوره بلند شــرکت با تقدیــر از هماهنگی های 
مطلوب و هم افزایــی در حوزه بهره بــرداری، افزود: 

آخرین رکورد ۳۰ روزه مربوط به فروردین ماه ۱۳9۳ 
با تولید 2۵7 هزار تن بود که در اردیبهشــت ماه سال 

جاری این رکورد به 2۶۱ هزار تن ارتقاء یافت.
 وی کسب این رکورد را پیامد تالش و برنامه ریزی های 
همه حوزه های شــرکت عنوان نمــود و تاکید کرد: 
با برنامه ریزی های انجام شــده در اردیبهشــت ماه با 
کمترین اختالل و توقفات در کوره بلندها و با بیشترین 
بهره گیری از امکانات و مواد اولیه موجود توانستیم به 

این مهم دست یابیم.
محسن اســدی سرپرست کوره بلند شــماره ۳  ذوب 
آهن اصفهان نیز گفت: کوره بلند شــماره ۳ با حجم 2 
هزار متر مکعب و تولید چهار هزار تن چدن در شبانه 
روز با مصرف ۵۰۰ کیلوگرم کک به ازای تولید یک تن 

چدن در حال فعالیت است.
 اسدی از برنامه ریزی برای کاهش مصرف کک در این 
کوره بلند خبر داد و تاکید کرد: با افزایش مصرف و بهره 
مندی از گاز خروجی کوره بلند و مصرف کک ریزه در 

مصارف صرفه جویی خوبی انجام خواهد شــد. وی با 
بیان اینکه از ماه جاری تزریق پودر زغال را در دستور 
کار قرار دادیم گفت: در آینده مصرف کک برای تولید 
یک تن چدن  را تا ســطح ۴۸۰ کیلو کاهش خواهیم 

داد.
محمدرضا شانه، سرپرســت کوره بلند شماره 2 نیز با 
بیان این که در این کوره بلند توقفــات غیر برنامه ای 
نداشــتیم گفت: با چندین طرح خالقانــه و نوآورانه 
که توسط همکاران تالشــگر در اتاق فرمان ارائه شد 
توانســتیم ظرفیت باردهی به کوره و سرعت بارگیری 

را نیز افزایش دهیم.
 شانه، رکورد 7۰ بار در یک شیفت در کوره بلند شماره 
2 را پیامد تالش و طرح های خالقانه همکاران در این 
قســمت عنوان کرد و افزود: با مصرف بهینه، استفاده 
از کک برای یک تــن چدن  را به کمتــر از ۵۰۰ کیلو 
کاهش و بهــره وری تولید کوره بلند شــماره 2 را نیز 

افزایش دادیم.

تالشــگران مدیریت مهندسی نورد 
ذوب آهن اصفهان موفق شــدند در 
اردیبهشت ماه ســال جاری، رکورد 
تولید ماهیانه دیگــری در محصول 
کالف به میزان ۱99۰۰ تن را ثبت 

کنند. 
محمدامیــن یوســف زاده مدیــر 
مهندسی نورد ذوب آهن اصفهان با 
اعالم این خبر گفــت: همان طور که 
به صورت مستمر عنوان شده است، 
اهداف و اســتراتژی ایــن مدیریت 
در راســتای برنامه های مدیرعامل 
شــرکت و معاون بهــره برداری،به 
نحوی تدوین شده است که در کنار 
افزایش کمی و کیفــی محصوالت 
نوردی و به ویژه محصوالت با ارزش 
افزوده باال، تنوع بخشــی به محصوالت وکاهش قیمت تمام شده نیز لحاظ 
شــود.  وی ادامه داد : با توجه به اینکه هزینه های ثابــت ) به عنوان مثال 
کوره روشن که در حال مصرف گاز است( در خطوط نورد برای هر میزان از 
تولید، یک جزء الینفک برای مجموعه به شمار می روند، با افزایش تولید در 
یک زمان واحد ضمن این که نرم مصــارف را کاهش می دهیم، درآمد زایی 
باالتری حاصل می شود و این رویکرد در خصوص تولید کالف های صنعتی 

که بدون تردید با ارزش هستند، سود خوبی را عاید سیستم می کند. 
مدیر مهندســی نورد شــرکت تصریح کرد: با تغییراتی که در نورد ۳۵۰ 
چه در حوزه مدیریتی و چه فنی ایجاد شــد، ســال قبل را بــا تناژ حدود 
9۰۰۰ تن آغاز کردیم و به تدریج با کاهش تولید میلگردهای ساختمانی 
به تولیدکالف اضافه کردیم و همزمان ضمن اصالحاتی درکالیبراســیون 
تولیدی، افزودن کالف های جدید ســاده وآجدار، سرعت خطی تولید را 
نیز حدود ۱۰ درصد افزایش دادیم و برنامه داریم انشــاا... در سال جدید 
برای کالف ۵.۵ ، حدود ۱۰ درصد دیگر ســرعت خطــی تولید را پلکانی 
افزایش دهیم.  حسین مشکین سرپرســت کارگاه نورد ۳۵۰ نیز در ادامه 
گفت: یکی از اهداف اصلی این کارگاه، توسعه خط جدید مونوبلوک برای 
رسیدن به رکورد تولید کالف در کشور اســت. این در گروه فوالد های کم  
کربن قــرار می گیرند و عمده آن بــرای مصارف صنعتی اســت و قابلیت 
کشــش تا ســطح مقطع کمتر از دو میلی متــر را دارد.  وی رکوردهای 
تولیدی محصــول کالف را چنین تشــریح کرد: تولیــد 2۶۴ تن کالف 
۵.۵ میلی متر در 2۱ شــهریور، 27۱ تن ۵.۵ میلی متر و شکستن رکورد 
قبلی در 2۴ شــهریورماه سال گذشــته و ۳2۸ تن کالف ۱۰ میلی متر در 
۱۳شهریور هر سه در شــیفت گروه یک و 2۳۸ تن کالف هفت میلی متر 
در شــیفت گروه چهار در 2۶ شــهریور که همه به همت تالشــگران این 

مجموعه به ثمر نشسته است.

عملکرد کمیته و مدیریت حسابرسی 
داخلی در ســال ۱۴۰۰ مورد ارزیابی 

قرار گرفت.
امیرحسین ذاکری دبیر کمیته و مدیر 
حسابرســی داخلی شــرکت در این 
خصوص به خبرنگار ما گفت:ارزیابی 
عملکرد کمیته و مدیریت حسابرسی 
داخلی شرکت در سال۱۴۰۰ توسط 
انجمن حسابرسان داخلی ایران، سی ام فروردین و بیست و هفتم اردیبهشت 

ماه در محل دفتر تهران برگزار شد.
وی افزود: این ارزیابی بر اساس مدل )CMMI( و استانداردهای بین المللی 

انجمن حسابرسان داخلی آمریکا )IIA( به عمل آمده است. 
مدیر حسابرســی داخلی شــرکت تصریح کرد: ســومین دوره جایزه ملی 
حسابرسی داخلی ایران در جهت ارزیابی قابلیت های واحدهای حسابرسی 
داخلی و ایجاد رقابت سازنده در راســتای بهبود قابلیت های این واحدها در 

سطح کشور در حال برگزاری می باشد.

نورد 3۵0 با تولید 19 هزار و 900 تن 
کالف رکورد زد

ارزیابی عملکرد کمیته و مدیریت 
حسابرسی داخلی در سال 1400 

Rگزارش e p o r t
معاون فرهنگی تبلیغات اسالمی استان اصفهان:

دستاوردهای ذوب آهن اصفهان باید در قالب جهاد تبیین اطالع رسانی شود 

معاون فرهنگی اداره کل و روســای تبلیغات اسالمی 
شهرستان های استان، سه شنبه سوم خرداد ماه از ذوب 
آهن اصفهان بازدید کردند و با دســتاوردها و موفقیت 

های این شرکت آشنا شدند.
حجت االسالم  و المســلمین محمدرضا سرلک معاون 

فرهنگــی اداره کل تبلیغات 
اسالمی اســتان اصفهان در 
گفتگو با خبرنــگار ما با بیان 
این کــه بازدید از شــرکت 
هــای بــزرگ و آشــنایی با 
در  هــا  آن  دســتاوردهای 
راســتای جهاد تبیین انجام 
می شــود، گفت: ذوب آهن 
اصفهان در امر بومی سازی، 
تولید محصوالت مهم و صدور 
خدمات فنی و مهندســی به 

خودکفایی رسیده است.
وی با بیان این که این دســتاوردها باید در قالب جهاد 
تبیین توســط مبلغین به جامعه اطالع رسانی شود، 
افزود: با خالقیت ها و بومی ســازی هایی که در ذوب 
آهن اصفهان انجام شــده اثرات تحریم ها به نوعی از 

بین رفته است و اگر این دستاوردها تبیین شود قطعا 
موجب دلگرمی مردم و مایوس شدن دشمنان خواهد 

شد.
معــاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اســالمی اســتان 
اصفهان با بیان این که جهاد تبیین در گستره موفقیت 
ها و خودکفایی های صنایع کشور موجب خواهد شد تا 
مردم در تحمل سختی ها، مقاوم تر باشند، گفت: وقتی 
مردم بدانندکارکنان شــرکت هایــی مانند ذوب آهن 
اصفهان با تولید محصوالت منحصر به فرد و مورد نیاز 
کشور ما را از بیگانگان بی نیاز کرده اند به تحقق اهداف 
انقالب و برنامه های نظام جمهوری اسالمی امیدوارتر 
می شوند و با تمام توان در مقابل سختی های تحریم و 

توطئه دشمنان ایستادگی می کنند.  
حجت االسالم  و المسلمین داود صائبی رییس تبلیغات 
اســالمی لنجان نیز گفت: ذوب آهن اصفهان و به ویژه 
روابط عمومی این شــرکت با تعامالت بسیار خوبی در 

مناســبت های ملی و مذهبی و برنامه های شهرستان 
مشارکت دارد.

 وی از برنامه های فرهنگی روابــط عمومی ذوب آهن 
اصفهان در فضای مجازی به ویژه در دوران همه گیری 
کرونا که برای مــردم لنجان  اجرا شــد، قدردانی نمود 
و افزود: دســتاوردهای ذوب آهن اصفهــان با تکیه بر 
توانمندی های داخلی و با همدلی و همراهی کارکنان 
این شــرکت به دســت آمده و آثار این پیشــرفت در 
شهرستان، استان و کشــور کامالن نمایان و محسوس 

است. 
علیرضا امیری مدیر روابط عمومی در نشستی با معاون 
فرهنگی اداره کل تبلیغات اســتان و هیــأت همراه با 
تشریح اقدامات ذوب آهن اصفهان در قالب مسئولیت 
های اجتماعی بــه نقش و مزیت هــای تولید فوالد در 
توسعه کشور و رکوردهای تولیدی و دستاوردهای این 

شرکت در عرصه مختلف پرداخت.

خبرآسمانی
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وزیر راه و شهرسازی:
ذوب آهن اصفهان مسیر تولید ریل را پرسرعت طی کرد

رستم قاســمی وزیر راه و شهرســازی در آیین افتتاح 
نهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی و صنایع و 
تجهیزات وابسته با حضور در غرفه ذوب آهن با قدردانی 
از نقش مهم این شــرکت در قطع وابســتگی به ریل و 
تجهیزات وابسته خارجی، گفت: باعث افتخار است که 

ذوب آهن اصفهان به عنوان 
یک صنعت مادر با اقدامات 
مهم خود در زمینه تولید 
ریل، ره صدســاله را یک 
شــبه پیمــود و آرزوی 
دیرین ایرانیــان را در این 

کشور عزیز محقق نمود.
وی افــزود: مــا ســعی 
می کنیم مسیر همکاری 
مشترک بین این صنعت 
مادر را با شــرکت راه آهن 
جمهوری اسالمی ایران تســهیل و مشکالت موجود را 

برطرف نماییم.
ریل ذوب آهن ســرمایه و اقتــدار راه آهن 

جمهوری اسالمی است

میعاد صالحی مدیرعامل راه آهن جمهوری اســالمی 
ایــران نیز با حضــور در غرفــه ذوب آهــن اصفهان با 
قدردانــی از نقــش بی بدیــل همــکاران ذوب آهنی 
در تولیــد انــواع ریــل، گفت: تولیــد ریــل در ذوب 
آهن عــالوه بر افتخــار بــرای مملکت بــرای راه آهن 
 جمهوری اســالمی نیــز اقتــدار و افتخار محســوب 

می شود.
در این بازدیدهــا، محمدرضا کجباف مدیــر بازاریابی 
و فروش داخلی شــرکت در خصوص مســائل موجود 
در تعامالت با وزارت راه و شهرســازی به ویژه با راه آهن 

جمهوری اسالمی گزارشی ارائه کرد.
همــکاری ذوب آهن اصفهان، کشــور را از 

واردات ریل زبانه بی نیاز کرد
 بهرامــی رئیس هیأت مدیــره و مدیر عامل  شــرکت 
گســترش صنایع ریلی با حضور در غرفــه ذوب آهن 

اصفهان در نهمین نمایشگاه حمل و نقل ریلی و صنایع و 
تجهیزات وابسته، گفت:  ذوب آهن افتخار مملکت است 
و بسیار حرفه ای و توانمند وارد بحث تولیدریل شد و در 

تولید انواع ریل بسیار موفق عمل کرد.
وی با بیان این که شرکت ما در تولید ریل زبانه همکاری 
بسیار نزدیکی با ذوب آهن دارد و جهت تولید ریل سوزن 
این قطعه اســتراتژیک و ارزشــمند قرارداد یک ساله با 
شرکت ذوب آهن منعقد کرده ایم افزود: طی دو مرحله 
بومی سازی این قطعه تولید می شــود ابتدا ریل خام  را 
ذوب آهن تولید می کند و ســپس کارهــای مربوط به 
فورج)آهنگری( توسط ما انجام می شود، با این همکاری، 

بی نیازی کشور از واردات ریل زبانه را شاهد هستیم.
وی تأکید کرد: در دنیا فقط دو کشور، ریل زبانه را تولید 
می کردند و در حال حاضر ما با همکاری شــرکت ذوب 

آهن اصفهان این افتخار را نصیب کشورمان کردیم.

در همایش روز جهانــی تنوع زیســتی، همزمان با 
روز جهانی تنوع زیســتی با حضور مدیران صنعتی و 
فعاالن اقتصادی زیست محیطی استان،  اعضاء هیأت 
علمی دانشگاه، نمایندگان ســازمان های مردم نهاد 
و کارشناســان حفاظت محیط زیســت استان، اول 
خرداد ماه در تاالر اجتماعات محیــط بان اداره کل 

حفاظت محیط زیست استان اصفهان برگزار شد. 
مهدی بهرامی معاون پشتیبانی و خدمات اجتماعی 
ذوب آهن اصفهان به بیان اقدامات این شــرکت در 
حوزه محیط زیست با رویکرد محیط زیست طبیعی 
و حفاظت از گونه های جانــوری و گیاهی پرداخت و 
گفت: ایجاد و نگهداری ۱۶ هزار و ۵۰۰  هکتار  فضای 
سبز منحصر به فرد توسط شرکت ذوب آهن اصفهان 

عالوه بر دارا بــودن کارکردهایی نظیر کاهش عوامل 
آالینده هوا ناشــی از منابع آالینده مستقر در منطقه 
و ایجاد محیط با طراوت برای کارکنان، دارای نقشی 
بی بدیل در اســتقرار گونه های گیاهی و جانوری به 
عنوان یک آشیان زیســتی در جهت حمایت از تنوع 

زیستی است. 
معــاون پشــتیبانی و خدمــات اجتماعی شــرکت 
همچنین وجــود دریاچه قایقرانــی و حوضچه های 
نگهداری پســاب های شــرکت را که بعضاً پذیرای 
بســیاری از گونه های جانــوری و از جمله پرندگان 
مهاجر می باشــد را نیز از امکانات شــرکت در حوزه 
حمایت از تنوع زیســتی دانست و به حمایت معنوی 
باشــگاه فرهنگی ورزشــی ذوب آهن از تمساح پوزه 

کوتاه ایرانی)گاندو( اشاره و بر آمادگی این شرکت در 
حمایت و مشــارکت در برنامه های مرتبط با محیط 
زیســت طبیعی و حمایت از تنوع زیســتی اداره کل 

حفاظت محیط زیست استان تاکید نمود.   
ایرج حشمتی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
نیز با اشــاره به شــعار روز جهانی تنوع زیستی سال 
جاری »ســاخت آینده ای مشترک برای همه اشکال 
زندگی« گفت: ما برای اینکه حق حیات را برای همه 
اشکال زندگی و نه فقط برای انسان ایجاد کنیم باید 

نگرش خود را تغییر دهیم. 
 مدیرکل حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان به 
نقش صنایع در حوزه تنوع زیستی و حمایت از گونه 
های جانوری و گیاهی پرداخت و مشارکت صنایع در 

حوزه محیط زیست طبیعی و حمایت از برنامه های 
تنوع زیستی را خواستار شد. 

گواهینامه فنی تولید حفاظ هــای بتنی مفصل دار 
شرکت تارابگین صادر شد.

مدیــر عامــل شــرکت تارابگیــن در مصاحبــه با 
خبرنگار آتشــکار با اعالم این خبر گفت: کلیه تولید 
کنندگان قطعــات پیش ســاخته بتنــی باالخص 
نیوجرســی به دلیل اهمیت و حساسیت موضوع در 
راســتای افزایش ایمنی راه ها و حفــظ جان و مال 
انســان ها می بایست نســبت به دریافت گواهینامه 
فنی از مرکز تحقیقات راه مســکن و شــهر ســازی 
اقــدام نماینــد و در این صورت اســت کــه تولید 
کنندگان می تواننــد در مناقصــات تامین و اجرای 

 قطعات بتنی مفصل دار  در ســطح کشــور شرکت
نمایند.

جالل ابوترابی افزود: پــروژه دریافت گواهینامه فنی 
از بهمن ماه ۱۳99توسط شــرکت تارابگین آغاز شد 
و پس از پیگیــری الزم از وزارت راه و شهرســازی و 
انجام اصالحــات در تجهیزات مانند نصب سیســتم 
اتوماتیــک تزریق میکرو ســیلیس و روان کننده در 
دستگاه بچینگ )ســاخت بتن(،تامین و نصب بویلر 
بخار در کارگاه خانه ســازی و اســتفاده از خدمات 
مشــاوران خبره در زمینه ســاخت و تولید بتن های 
خود متراکم در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱به ثمر نشست 

و گواهینامــه فنی حفــاظ های بتنــی و مفصل دار 
شرکت تارابگین صادر شد.

وی در ادامه خاطر نشــان کرد: با توجه به توانمندی های 
موجود در شرکت تارابگین و حمایت های سهام دار عمده 
شرکت )ذوب آهن اصفهان ( و تامین قالب های نیوجرسی 
در اندازه هــا و ســایزهای مختلف به درخواســت 
مشــتری، امکان تولیــد انبوه قطعات بتنی میســر 
گردیده، و در آینده ای نزدیک کارگاه خانه ســازی 
یکــی از بزرگترین و مجهز تریــن کارگاه های تولید 
قطعات پیش ساخته بتنی در کشــور تبدیل خواهد 

شد.

نشریه داخلی

3

7 خرداد ماه ؛ افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسالمی13۵9 
انتخابات اولین دوره مجلس شــورای اســالمی، پــس از انقالب ۵7، که 
مرحله اول آن در 2۴ اسفند ۱۳۵۸ خورشــیدی و مرحله دوم آن در ۱9 
اردیبهشــت ۱۳۵9، برگزار گردید، در تاریخ 7 خرداد ۱۳۵9 خورشیدی، 
اولین جلســه آن برگزار شــد. بیشــتر نمایندگان حاضر در این دوره از 

مجلس، در دوره رژیم پهلوی، از زندانیان سیاسی بودند. 
29 مه ؛ روز جهانی حافظان صلح سازمان ملل

نیروهای حافظ صلح به واحدهای نسبتاً بزرگ نظامی اطالق می شود که 
هدف آن ها مســاعدت به صلح از طریق حضورشــان در صحنه مخاصمه 
اســت. معموالً آن ها به عنوان نیروی حایل میان ارتش های مخالف عمل 

می کنند.
نیروهای حافط صلح سازمان ملل یا همان کاله آبی ها نیرویی متشکل از 
واحد های نظامی است که به منظور ترک مخاصمه بین دو نیروی نظامی 
درگیر چه داخلی و چه بین کشــوری قرار می گیرند، تــا در جایی دیگر 
مشکل از طریق دیپلماسی و سیاسی حل گردد. این نیروها به درخواست 
طرفین درگیر از طرف ســازمان ملل اعزام می شوند. تصمیم گیری برای 
اعزام کاله آبی ها به عهده شورای امنیت ســازمان ملل است که از طریق 

دبیرکل سازمان ملل متحد هدایت می گردد.
31 مه؛ روز جهانی بدون دخانیات

 فراگیری دخانیات، مشکلی جهانی است و توســعه بی سابقه تولیدات مواد 
ُدخانی و فروش فراوان آن در سراسر دنیا، به ویژه نواحی کم درآمد، زیان های 
فراوان جسمی و روحی را برای آن ها به همراه آورده است. بیماری ها، مرگ و 
میر زودرس و زیان های اقتصادی، کمترین پیامدهای مصرف این ماده است. 
روز جهانی بدون دخانیات هر ســال در ۳۱ مه برگزار میشــود. در ســال 
۱9۸7 کشورهای عضو سازمان بهداشت جهانی با تعیین یک روز با عنوان 
روز جهانی بدون دخانیات، توجه همگان را به مضرات و خطرات استفاده 
از دخانیات جلب نموده و به بررســی راهکارهای جلوگیری از مرگ و میر 

ناشی از آن میپردازند.
 )1 ذی القعــده( ؛ والدت حضرت معصومــه )س( و روز ملی 

دختران و آغاز دهه کرامت گرامی باد
حضرت فاطمه معصومه )س(، دختر حضرت باب الحوائج امام موســی بن 
جعفر)ع(،  اول ذیقعده سال ۱7۳ هـ .ق در خانه امامت و والیت، از مادری 
پاک و متقی به نــام نجمه خاتون دیده به جهان گشــود. از میان فرزندان 
بزرگوار حضرت امام موســی بن جعفر)ع(، دو فرزند ایشان یعنی حضرت 
علی بن موسی الرضا )ع( و حضرت فاطمه کبری )س( ملّقب به معصومه، 
از ویژگی های خاص برخوردار بوده اند تــا  ادامه دهنده خّط امامت بعد از 

پدر باشند.
یک سال از اقامت اجباری امام رضا )ع( و والیتعهدی در خراسان، حضرت 
معصومه )س( برای زیارت برادرش به مقصد خراســان حرکت می کنند. 
وقتی به شهر ساوه می رسند بیمار و رنجور شده و به قم منتقل شده و بعد 
رحلت می فرماینــد. وجود مرقد مّطهر و منور حضرت معصومه در شــهر 
مقدس قم و رونق مسجد جمکران ســرمایه ای گرانبها در جهت افزایش 

برکات این شهر است.
دهه کرامت که فاصله زمانی بین والدت با سعادت حضرت معصومه )س( 
و امام رضا )ع( را در بر می گیرد، روز های بســیار پر خیر و برکتی است که 
مومنان اگر هوشیار باشــند، به خوبی می توانند از این دهه بهره بگیرند. از 
مهم ترین اعمالی که دوســت داران خاندان اهل بیت )ع( در دهه کرامت 
می توانند انجام دهند این اســت که تالش خود را به کار بگیرند تا در این 
زمان، حرم مطهر امام رضا )ع( و حضــرت فاطمه معصومه )س( را زیارت 

کنند.
در ســال ۱۳۸۵ رویدادی تأثیرگذار برای دختران کشورمان اتفاق افتاد. 
شورای عالی انقالب فرهنگی، براساس پیشــنهاد فرهنگسرای دختران، 
روز مبــارک تولد حضرت فاطمــه معصومه)س(، کریمه اهــل بیت را به 
عنوان »روز ملی دختران« تصویب و اعالم نمود و بر همین اساس نیز طی 
جشنی در روز میالد آن حضرت، اولین سالروز ملی دختران گرامی داشته 
شد و فرهنگســرای دختران به عنوان دبیرخانه دائمی روز ملی دختران 

انتخاب گردید.
1 ژوئن؛  روز جهانی والدین

ســازمان ملل، اول ژوئن را  روز جهانی والدین اعالم کــرده که همان روز 
جهانی کودک اســت،  بزرگ کردن بچه از نوزادی تا رســیدن به مرحله 
یک فرد بالغ، کار ســخت و پر مســئولیتی اســت که وظیفه اول والدین 
محسوب می شود. برای توجه دادن به این وظیفه که عشق بی قید و شرط 
می طلبد، روزی را برای قدردانی از والدین اختصاص داده اند. در این روز، 
بچه ها ســعی می کنند با روش های مختلف از زحمت هایی که پدر و مادر 

برایشان می کشند، تشکر کنند. 

عملیات ســاخت واحداث پروژه بونکر جدید ذخیره سازی آهک کوره های 
عمودی بخش آگلومراسیون به پایان رسید.

 سیدجالل حسینی مســئول مکانیک کارگاه پخت آهک با بیان این خبر 
گفت: یکی از عمده ترین مشــکالت ارســال آهک پخته به مشــتریان با 
همکاری مدیریت فروش و بازاریابی کارخانه، نبود امکان ذخیره ســازی و 
اعمال محدودیت های اجباری در خط تولید بود که با هدف حل این معضل 
و کاهش موانع موجود، پروژه ســاخت بونکر جدید ذخیره سازی آهک در 

کوره های عمودی تعریف شد.
وی افزود: توانســتیم در مدت زمانی معین و با موفقیت عملیات این پروژه 
را به پایان برســانیم به نحوی که با بهره برداری آزمایشــی از آن، مشکالت 
موجود در ذخیره سازی آهک برطرف شــد و روند فروش این محصول نیز 

افزایش یافت.
شــایان ذکر اســت؛ همکاران شــاخه های تولید، مکانیک، برق و روابط 
صنعتی مدیریت آگلومراسیون و مدیریت های مهندسی نت مکانیک، نت 
ســاختمان، امور فنی بهره برداری و تولید و توزیع برق در اجرای موفق این 

طرح مشارکت فعال داشتند.
محمدعلی قدرتی پور- خبرنگار افتخاری

مناسبت های هفته

حدیث هفته

خبر

 امام صادق )ع(:       
بهتان و تهمت زدن به انســان بی گناه از گناهان کبیره و سنگین تر از کوه 

های استوار است. نشست تعاملی مسئولین ذوب آهن اصفهان و شهرستان 
لنجان با حضور حجت  االسالم و المسلمین قاسم باقریان 
امام جمعه زرین شهر، حســین رجایی نماینده مردم 
شهرستان لنجان در مجلس شورای اسالمی، حمیدرضا 
محمدی سرپرســت فرمانداری شهرســتان لنجان،  
مهندس ایرج رخصتی  مدیرعامل و مهدی بهرامی معاون 
پشتیبانی و امور اجتماعی ذوب آهن اصفهان با موضوع 
مســئولیت های اجتماعی این مجتمع در فرمانداری 

لنجان برگزار شد.
در این جلسه با تقدیر از فعالیت های ذوب آهن اصفهان به 
جهت اقدامات عمرانی ، فعالیت های جهادی و مشارکت 
در برنامه های فرهنگــی اجتماعی، بــر برنامه ریزی و 
هماهنگی بیشــتر در انجام فعالیت ها به منظور رعایت 
اولویت ها واستفاده و بهره وری بیشتر از امکانات تاکید 

شد.
امام جمعه زرین شــهر در این نشســت بر اســتفاده از 
همه ظرفیت های شهرستان و برنامه ریزی جهت حل 
مشکالت تمام اقشــار جامعه تاکید کرد و گفت: توسعه 

ذوب آهن اصفهان و شهرستان لنجان ، در نهایت خدمت 
به نظام مقدس جمهوری اســالمی است که موجبات 

رضایت مردم را فراهم  سازد .
حســین رجایی نماینده مردم شهرســتان لنجان در 
مجلس، فعالیت های فرهنگی ، ورزشی ،اشتغال  و توجه 
به نخبــگان را از جمله  اولویت های اصلی شهرســتان 
لنجان دانست که باید در حوزه مسئولیت های اجتماعی 
مورد توجه ویژه قرار گیرد و افزود: همواره از منافع ذوب 
آهن به عنوان یک صنعــت ملی دفاع کــرده وبر خود 
فرض می دانم مشــکالت این صنعت را پیگیری کنم 
چرا که بخش قابل توجهی از مردم شریف شهرستان از 

بازنشستگان و شاغلین ذوب آهن اصفهان هستند.
فرماندار شهرســتان لنجان نیز گفت: با توجه به تاکید 
مقام معظم رهبری بر حمایت از تولید و اشتغال به عنوان 
یک موضوع محوری در نظام مقدس جمهوری اسالمی 
وپیگیری های دولت خدمتگزار در جهت رونق کســب 
وکار، ضروری است که با تمام توان و هماهنگی الزم در 
انجام امور فعالیت شود وانتظار می رود صنعت نیز بیش 

از پیش در جهت امید آفرینی در شهرستان وحمایت از 
فعالیت های اقتصادی، فرهنگی وآموزشــی و فرهنگی 

نقش آفرین باشد.
مهندس رخصتی مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان نیز با 
تقدیر از مسئولین شهرستان لنجان که همواره مشکالت 
و مسائل منطقه و همچنین بخش صنعت را پیگیری می 

کنند گفت: این مجتمع عظیــم صنعتی وظایف اصلی 
ومحوری خود یعنــی تولید، حفظ اشــتغال و کرامت 
کارکنان و توجه ویژه به مردم منطقــه را مدنظر دارد و 
در انجام مسئولیت های اجتماعی از طریق همفکری با 
مسئولین منطقه، در جهت اولویت های مشخص شده 

فعالیت می کند.

بخش قابل توجهی 
از مردم شریف 
شهرستان از 

بازنشستگان و 
شاغلین ذوب آهن 

اصفهان هستند

ذوب آهن افتخار 
مملکت است و 

بسیار حرفه ای و 
توانمند وارد بحث 

تولیدریل شد

نشست تعاملی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان و مسئولین شهرستان لنجان

R e p o r t
گزارش

معاون پشتیبانی و خدمات اجتماعی شرکت تشریح کرد:
اقدامات ذوب آهن اصفهان در حوزه تنوع زیستی

دریافت گواهینامه فنی حفاظ های بتنی شرکت تارابگین

ما برای اینکه حق 
حیات را برای همه 
اشکال زندگی و نه 
فقط برای انسان 
ایجاد کنیم باید 

نگرش خود را تغییر 
دهیم

توانایی تولید گردهای صنعتی از سایز 18 تا 1۵0 در ذوب آهن اصفهان وجود دارد

با توجه به ارزش 
افزوده باالی این 
محصوالت، عماًل 
ذوب آهن  ورود 

بسیار مقتدارانه ای 
به بازار مقاطع آلیاژی 

از خود نشان داد

با توجه به توانمندی 
های موجود در 

شرکت تارابگین 
امکان تولید انبوه 
قطعات بتنی میسر 

گردیده است

با توجه به نیاز روز افــزون بخش صنعت و 
معدن کشــور به مقاطع آلیــاژی و گروه 
میلگردهای ســاده صنعتی، از حدود پنج سال 
پیش با شروع تولید گرد با سایز 80 در نورد ۶۵0 و 
بعد گردبا ســایز ۶0 و ۵0  در نورد ۵00 و متعاقبًا 
درسال 1400 و در نورد 300 گردهای با سایز 40 و 30 
با مارک 70cr2 رقم خورد و گرد با سایز 2۵ با مارک 
70cr2 نیز به تازگی به ســبد محصوالت شرکت 

اضافه شد.
محمدامین یوســف زاده مدیر نورد ذوب آهن اصفهان 
با بیان این مطلب به خبرنگار ما گفت: با توجه به ارزش 
افزوده باالی این محصــوالت، عمــالً ذوب آهن  ورود 
بســیار مقتدارانه ای به بازار مقاطع آلیاژی از خود نشان 

داد در ســال ۱۴۰۱ حداقل ۱۰ پروفیل جدید و تماماً از 
مقاطع صنعتی و با ارزش افزوده باال را به سبد محصوالت 
شــرکت اضافه شــد که تعدادی از این مقاطع جدید 
همین گردهای آلیاژی می باشند و موفق شدیم گرد 2۵ 
براساس استاندارد ۱۰۰۶۰ و ستون تلرانس fine  را که 
تقریباً نصف تلرانس مجاز حالت نرمال می باشد تولید و 
به بازار عرضه کنیم. به صراحــت اعالم می کنم توانایی 
تولید انواع گردهای صنعتی از قطــر ۱۸ الی ۱۵۰  را بر 

اساس استاندارد مذکور و خواسته مشتری دارا هستیم. 
 وی افزود: ارزش افزوده این مقاطع حداقل دو و نیم برابر 
مقاطع ساختمانی است بنابراین با توجه به محدودیت 
های ایجاد شده در تامین مواد اولیه، قیمت باالی حامل 
های انرژی و ... راهی به غیر از تولید ارزش آفرین و کاهش 

قیمت تمام شده وجود ندارد  بنابراین تولید پروفیل های 
جدید را در هر ماه برنامه ریزی کردیم.

محمد صدری مدیر کیفیت فراگیر شرکت نیز گفت: با 
توجه به خاص بودن محصول 7۰cr2 و به علت باال بودن 
درصد کروم در آن، نسبت به سایش مقاومت باالیی دارد و 
در عملیات فوالد سازی و نورد کنترل و بازرسی های ویژه 
بر آن اعمال می گردد که در این راستا مدیریت کیفیت 
شــرکت در کلیه عملیات فوق حضور فعال و مســتمر 
داشته است تا این محصول کامالً سالم و بدون عیب به 
دست مشتری برسد. الزم به ذکر است این محصول در 

سایز ۳۰ میلی متر در سال گذشته تولید گردیده است.
علیرضا مهرابی سرپرست خدمات فنی و تولید مدیریت 
نورد نیز گفت: تولید میلگرد با ســایز 2۵ با گرید آلیاژی 

7۰cr2 به عنوان یک تولید مناســب در شــرایط ویژه 
اقتصادی کشور و بر اساس شناســایی بازارهای هدف، 
فرآیند طراحی و تولید کالیبرها و تکنولوژی تولید، مطابق 
با گراف انجام و پس از تراش و آماده ســازی غلتک ها و 
قطعات تکنولوژی و آرماتورکاری درکارگاه نورد  ۳۰۰ با 

موفقیت تولید شد.
سرپرست خدمات فنی و تولید مدیریت مهندسی نورد 
تصریح کرد: یکی از مشکالت تولید این گرید از محصول 
این بود که پس از نورد به دلیل بــاال بودن درصد کربن، 
احتمال ترک دار شدن به خصوص در سایز های پایین 
مثل سایز ،2۵ زیاد است لذا با تمهیداتی که انجام گرفت، 
این محصول بدون ترک و با کیفیت عالی طبق استاندراد 
۱۰۰۶۰ و با حداقــل Ovality )بیضوی بودن( تحویل 

مشتری گردید.
سید جعفر رضویان سرپرســت کارگاه نورد ۳۰۰ نیز در 
ادامه گفت: پس از تولید ســایز های باالی این محصول 
میانی در کارگاه های نورد ۶۵۰ و ۵۰۰ ، ســایز 2۵ آن با 
مارک 7۰cr2 نیز با بهترین کیفیت بــرای اولین بار در 
نورد ۳۰۰ مطابق با درخواست مشتری تولید گردید که 
از آن برای تبدیل به گلوله های آسیاب از طریق عملیات 

رول فورج استفاده می شود.    
وی افزود : کارگاه نــورد ۳۰۰ توانایی تولید انواع میلگرد 
صنعتی با سایز های کمتر از ۳2 را دارد که با تولید آن ها 

ارزش افزوده بیشتری برای کارخانه رقم می خورد.

Rگزارش e p o r t

ساخت بونکر جدید ذخیره آهک در 
مدیریت آگلومراسیون



تشکر و سپاس

از کلیه همکاران و دوستان گرامیکه در مصیبت وارده به 
اینجانبان ضمن ابراز همدردی، تسلیخاطر بازماندگان را فراهم 

نمودند، صمیمانه قدردانینموده، امید است در شادیهایتان 
جبران نماییم.

حامد محمدی، مهرداد ابراهیمی، مهرداد ربیعی، یوسف 
رضایی، حجت اله رمضانی، محمدعلی عمومی، مصطفی 
آقایی، محموداصالنی، هادی ریاحی، ارژنگ نامداری، 

محمدرضا سلحشوری، حسین جعفری، عبدالحسین 
کریمی

تسلیت

همکاران گرامی آقایان:
حسین ابراهیمی عرب، محمدرضا علی عسگریان، 

اسماعیل اسکندری، محمدعلی یسلیانی، محمدرضا 
رفسنجانی، محمد دوزنده، احمد دوزنده، پوریا مقدس

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

رضا اسحاقیان
1361/03/05 خرمشهر

علی قنبرعلیوندی 
1365/03/01 فاو

رجبعلی رحیمی  
1367/03/05 جزیره  مجنون

سیدمحمود موسوی 
1383/03/13 جانباز-منزل

ماشااله  فریدونی 
1365/03/06 فاو

جعفر خزائی
 1361/03/06 بیمارستان عراق

عبداله  كاظمی 
1361/03/03 خرمشهر

محمدرضا فقیهی 
1360/03/10 دیوان دره

مراد عسگری
1365/03/01 فاو

ابوالقاسم  پورمظاهری 
1379/03/03 جانباز-منزل

یوسف علی كریمی 
1361/03/02 شلمچه

سالــروز عـروج 
ملکــــــوتی
شهدای گـرانقدر 
ذو ب آهن اصفهان
گرامـــــی   باد

همكاران گرامــی عالقمند به حضــور در تیم های 
آمادگی جســمانی، شــنا و بســكتبال جهت حضور 
در مسابقات كشوری كارگری می توانند با شماره 
های داخلــی 3466 و 2748 امور ورزشــی تماس 
گرفته و آمادگی خود را جهت شركت در تمرینات 

تیم های مذكور اعالم نمایند . 
مدیریت خدمات و امور رفاهی

اطالعیه

مدیریــت بهداشــت و محیط زیســت بــا همكاری 
مدیریت روابط عمومی برگزار می كند؛

برترین پیشــنهادهای حوزه محیط زیست شركت 
با موضوع طرح مســأله در حوزه های آلودگی هوا، 
آب و پساب، خاک، پسماند، مدیریت مصارف آب 
و انرژی و تحلیل و هدر روی منابع به همراه ارائه 
راهكارهای عملیاتی و اجرایی مبتنی بر توجیهات 

فنی، اقتصادی و زیست محیطی 
عالقه منــدان )خانــواده بــزرگ ذوب آهــن( می 
تواننــد پیشــنهادهای خــود را بــا موضوعــات 
فوق بــا درج مشــخصات كامــل حداكثر تــا تاریخ 
25  /03  /1401 بــه مدیریــت بهداشــت و محیــط 

زیست شركت ارسال نمایند. 
مدیریت بهداشت و محیط زیست

اطالعیه

ثبت نام استعدایابی  باشگاه ذوب آهن آغاز شد

تست های اســتعدادیابی آكادمی باشگاه ذوب آهن از 
3 خرداد آغاز شده ، عالقمندان می توانند آمادگی خود 

را در این تست ها محک بزنند.
متقاضیان قبل از ثبت نــام و پرداخت هزینه به موارد 

زیر توجه نمایند:
* شروع ثبت نام از 3 لغایت 20 خردادماه و از طریق كد 

دستوری #1347*6655* صورت می گیرد.
* تاریخ شروع تست های فوتبال از تاریخ 21 خردادماه 

می باشد.
* اســــامی نفــــرات شــــركت كننــــده در هرجلســه 
تســت بــه تفكیــــک رده ســنی ، نهایتـــا 4روز قبـــل 
 از هر جلســـه در ســایت رســمی باشـــگاه بــه آدرس
www.zobahanclub.com قــرار داده خواهــد 

شد. )لینک سایت در بیو اینستاگرام(
* هزینه ثبت نام+البسه ورزشی 2.500.000 ریال می 
باشــد. )ثبت نام برای كاركنان و بازنشستگان شركت 

ذوب آهن رایگان می باشد(
* در صورت عــدم حضــور در تاریخ اعالمــی، به منزله 
انصراف متقاضــی تلقی گردیده و هیــچ گونه وظیفه یا 

جبران خسارتی به عهده باشگاه ذوب آهن نمی باشد.
* همراه داشتن بیمه ورزشی، كارت شناسایی، كفش، 
جوراب و ساق بند ورزشــی الزامی اســت و در صورت 
عدم همراه داشتن موارد فوق از انجام تست معذوریم 

و عواقب آن متوجه ثبت نام كننده خواهد بود.
* همــراه داشــتن كارت پرســنلی والدیــن شــاغل یا 
بازنشسته در شــركت ســهامی ذوب آهن برای افراد 

ذوب آهنی در روز تست الزامی است.
* هرگونه ثبت نام غیر از سامانه شركت آی نوتی با كد 

اعتباری )#1347*6655*( فاقد اعتبار می باشد 
* اخبار رسمی طرح استعدادیابی را صرفا از درگاه های 

رسمی زیر پیگیری نمایید.

www.zobahanclub.com :سایت رسمی
@zobahan.official :اینستاگرام رسمی باشگاه

@zobahan.academy :اینستاگرام رسمی آكادمی

اطالعیه

نحوه استفاده از خدمات روانشناسی در مركز مشاوره دانشگاه اصفهان
 به اطالع كلیه كاركنان گرامی می رساند:  براساس اطالعیه های قبلی و تفاهم نامه منعقده شــده بر اساس مصوبه شورای 
معاونین و پیگیری های معاونت پشــتیبانی و خدمات اجتماعی از تاریخ 1401/03/03 مركز مشــاوره روانشناسی واقع در 
دانشگاه اصفهان آماده ارائه خدمات روانشناسی به همكاران گرامی و خانواده های تحت تكفل آن ها می باشد. شاغلین و 
خانواده های محترم آن ها می توانند قبل از حضور در مركز مشــاوره نســبت بــه دریافت راهنمایــی الزم و یا اخذ نوبت به 
صورت تلفنی از طریق شــماره های تماس 03137932500 و 03136693324 اقدام و با در دست داشتن اصل یا كپی كارت 
پرسنلی شاغل و كارت شناسایی معتبر به آدرس زیر مراجعه نموده و صرفا با پرداخت 10 درصد تعرفه با ) 90 درصد تخفیف( 
از خدمات  روانشانسی بهره مند گردند. الزم به ذكر است خدمات متخصص روان پزشكی در چارچوب این تفاهم نامه نبوده 
 و در صورت نیاز از طریــق نظام درمان و بیمه تكمیلی قابل انجام خواهد بود. ضمنًا خدمات روانشناســی شــامل موارد زیر

می باشد.
1- خدمات روانشناسی و مشاوره شغلی) استرس، فرسودگی شغلی و ...( 

2- خدمات روانشناســی و مشــاوره تربیتی و تحصیلی )كودک و نوجوان، فرزند پروری، افت تحصیلــی، برنامه ریزی 
درسی و انتخاب رشته كنكور(

3- خدمات روانشناسی و مشاوره فردی و خانوادگی )اختالالت خلقی و افسردگی ، دوقطبی، اضطرابی، وسواس، ترس 
ها، ازدواج، اختالفات، طالق، زناشویی، اعتیاد و ..(

4- انجام تست های روانشناسی مورد نیاز و تحلیل آن ها
•  شماره تلفن داخلی 1790 آماده پاسخ گویی به سواالت عمومی  به همكاران وخانواده های محترم آن ها می باشد. 

• آدرس مركز مشاوره: دروازه شیراز، خیابان دانشگاه، دانشگاه اصفهان، دانشكده علوم تربیتی قدیم، مركز خدمات 
روانشناسی و مشاوره دانشگاه 

• همكاران محترم می توانند جهت آگاهی از برنامه مشاوران مركز مشاوره دانشگاه اصفهان به پورتال شركت، قسمت 
اطالعیه ها مراجعه نمایند.

مدیریت بهداشت و محیط زیست

اطالعیه

7 خرداد ماه  1401 
 27 شوال 1443

28 مه  2022
شماره  1328
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V a r i o u s
گوناگون

باشگاه ذوب آهن از تمدید قرارداد این 
باشگاه با مهدی تارتار خبرداد.

مهدی تارتار سرمربی موفق تیم فوتبال 
ذوب آهــن بعــد از چندین جلســه با 
مدیرعامل باشگاه قرارداد خود را تمدید 

کرد تا بین گاندوها ماندگار شود.
مدت قــرارداد جدید تارتار یک ســال 
خواهد بود تا او بتواند یک فصل دیگر با 

سبزپوشان در لیگ برای کسب سهمیه تالش کند.
در شــرایطی که هنوز لیگ برتر فوتبال ایران پایان 
نیافته اســت، باشــگاه ذوب آهــن تصمیم گرفت 
قرارداد مهدی تارتار با این باشــگاه را تمدید کند تا 

تکلیف نیمکت خود را مشخص کرده باشد.
به این ترتیب باید انتظار داشت که بالفاصله پس از 
پایان لیگ برتر، اقدامات بــرای نقل و انتقاالت این 

تیم اصفهانی هم آغاز شود.

پارســا جعفری دروازه بان دوم تیم ذوب آهن از 
سوی مهدی مهدوی کیا سرمربی تیم ملی امید 
کشــورمان به عنوان دروازه بــان اول تیم ملی 

برگزیده شد. 
پارســا جعفری که ســابقه بــازی در تیم های 
پایــه مشــهد و کشــور ترکیــه و همچنیــن 
عضویت در تیم  ســایپا را نیــز در کارنامه دارد 
با مربیگری حســین اینانلو مربــی دروازه بان 

هــای تیــم ذوب آهــن در فصــل اخیــر در 
۶ بــازی لیــگ برتر نیــز به عنــوان دروازه بان 
 فیکس تیــم ذوب آهن حضوری مؤثر داشــته

 است. 
با تبریک ایــن افتخار بزرگ بــه خانواده بزرگ 
ذوب آهــن اصفهــان بــرای ســنگربان جوان 
گاندوها و تیم فوتبال پایه کشــورمان، موفقیت 

آرزومندیم.

مهندس ایرج رخصتی درخصوص مشکالت و تیم های 
ورزشی باشگاه ذوب آهن اصفهان گفت: من در گذشته 
در این باشــگاه، دخالت و حضوری نداشتم بنابراین 
نســبت به آن دوران نمی توانم پاســخگو باشم. همه 
مدیران شرکت ذوب آهن در ادوار مختلف تمام تالش 
خود را برای سربلندی نام و جایگاه ذوب آهن اصفهان 
انجام دادند، خیلــی از عوامل و گزینه ها در شــرایط 
باشگاه ها و تیم ها تأثیرگذار هست و باید بررسی فنی و 

کارشناسی شود که در حوزه کاری بنده نیست.
مهندس رخصتــی، تأکید کرد:  شــرکت ذوب آهن 
اصفهان با دید مثبتی که به آینــده دارد و با توجه به 
نقش خود در حوزه مسئولیت های اجتماعی، فرهنگی 
و ورزش همگانــی، کارگری و قهرمانــی فعال و پویا 

خواهد بود و ما  تمام تالش خــود را انجام می دهیم تا 
با توجه به شرایط اقتصادی و مالی، شرکت و کارخانه، 
سیاســت گذاری های کالن ارگان های باالدســتی 
کارخانه، همچنیــن دیدگاه و نظرات کارشناســان 
فنی و ورزشی باشگاه بهترین شرایط را برای باشگاه و 

تیم هایی که داریم رقم بزنیم.
مدیرعامل شــرکت ذوب آهن اصفهان با بیان این که 
در این مدت زمان تالش کردم تا حس خودباوری در 
باشــگاه، بین بازیکنان و کادرهای فنی تیم ها تقویت 
شــود و به ورزش و ورزشــکاران اهمیت دادم، گفت: 
با توجه به فعالیت ۵۴ ســاله باشگاه فرهنگی ورزشی 
ذوب آهن اصفهان و جایگاهی که این باشگاه در ورزش 
کشور و جهان دارد، دیدگاه بر این است که با توجه به 
رقابتی شدن رشته های مختلف به خصوص در حوزه 
قهرمانی و هزینه هــای باالیی که وجــود دارد، تنها 
رشته هایی مدنظر قرار  گیرد و حمایت  شود که در آن 
قابلیت قهرمانی و مدال آوری در سطح ملی و آسیایی 
وجود دارد ضمن این که باید در ســطح آموزشــی، 
فعالیت های آکادمــی و بازیکن ســازی هم فعالیت 
داشته باشیم.  مهندس رخصتی با بیان اینکه هیچگاه 
در حیطه فنی باشــگاه، دخالتی نخواهم کرد افزود: 
تالش ما این است که بدهی های باشگاه که در طول 
سالیان گذشته به وجود آمده و عدم پرداخت آن ها در 

دراز مدت باشگاه را با چالش هایی مواجه کرده است، 
کاهش دهیم و طبق کارشناسی هایی که انجام شده در 
رشته های مختلف تیم داری کنیم البته تصمیم گیرنده 
در این امور، هیأت مدیره و مدیرعامل باشگاه هستند که 
اگر نظر مشورتی من را بخواهند دریغ نمی کنم. به نظرم 
باید پتانسیل و استعداد کسب قهرمانی یا کسب حداقل 
نتایج در شأن نام و جایگاه ذوب آهن در یک رشته وجود 

داشته باشد تا بتواند به فعالیت خود ادامه دهد.
مهندس رخصتی تأکید کرد: تیــم فوتبال ذوب آهن 
امسال نسبت به فصل قبل نتایج بهتری گرفته است 
که نتیجه حمایت هــای شــرکت ذوب آهن، هیأت 
مدیره باشــگاه، مدیرعامل، هواداران، اصحاب رسانه 
و تالش کادر فنی و بازیکنان اســت. مدیرعامل ذوب 
آهن اصفهان افزود: با برنامه ریزی خوبی که برای تیم 
بســکتبال مردان و زنان ذوب آهن انجام شد، مردان 
مقام دوم را در لیگ برتر بســکتبال به دست آوردند و 
زنان هم عالوه بر قهرمانــی به لیگ برتر صعود کردند 
که این موفقیت ها را به خانواده بزرگ ذوب آهن تبریک 
می گویم.  وی گفت: تیم هندبال زحمات زیادی کشید. 
همه تالش کردند تا بتوانند نتایج بهتری کسب کنند 
که مصدومیت بازیکنان و عوامل دیگری مانند کرونا 
شرایط را برای این تیم سخت کرد و شاید نتیجه مدنظر 

به دست نیامد.

تیم فوتبال ۱7 سال باشــگاه فرهنگی ورزشی 
ذوب آهن با هدایــت بابک آژنــده از همکاران 
شــاغل در کارخانــه در پایان مســابقات لیگ 
مناطق کشــور ســهمیه حضور در رقابت های 

لیگ برتر ۱7 سال را از آن خود نمود.
گفتنــی اســت شــاکله تیــم ذوب آهــن که 
نایب قهرمانــی اســتان را نیز کســب نموده از 
فرزندان خانــواده بزرگ ذوب آهــن اصفهان 

است.

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.

تارتار در ذوب آهن ماندنی شد

دروازه  تیم ملی به سنگربان ذوب آهن اصفهان سپرده شد

17ساله های ذوب آهن به لیگ برتر صعود کردند

تاریخ ازدواجمحل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1401/2/23اتوماسیوناحمد محمدی

هیچگاه در حیطه فنی باشگاه، دخالتی نخواهم کرد

تاریخ تولدنام فرزند محل كار نام و نام خانوادگیشاغل 

1401/02/21فربدآگلومراسیونفرید زمانی

1401/02/21دلوینانرژیمجید زارع

1401/02/24همایوناتوماسیونحسین دادخواه

1401/02/18امیر مهدینوردبهنام بادنشین

1401/02/14نیكاننوردامیر صالحی

1401/02/08یاسینفوالدسازیعبدالحسین مهدیان

1401/02/23دلوینفوالدسازیاصغر جاللی

1401/01/26مبینافوالدسازیحمیدرضا صادقی

1401/02/18نازنین زینبحراستجالل ابراهیمی

بهداشت و محیط مجتبی آتش زمزم
1401/02/22پندارزیست


