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نوسازی ناوگان حمل و نقل 
ریلی ذوب آهن اصفهان

ایمنی ساختمان های بلند 
مرتبه با استفاده از سبد کامل 
محصوالت ذوب آهن اصفهان

آمادگی ذوب آهن اصفهان 
برای تامین پروفیل های 
مورد نیاز جهت  احداث  

سازه های فوالدی

افزایش مستمر و چشمگیر 
تولید محصول کالف در  

ذوب آهن اصفهان 
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مدیر اجرایی پروژه ها در جلسه مشترک با مسئولین شرکت سرمایه گذار و پیمانکار   پروژه تصفیه خانه پساب ذوب 
آهن اصفهان ضمن بررسی امور اجرایی این پروژه از پیشرفت71 درصدی آن خبر داد.

پیشرفت 71 درصدی پروژه تصفیه خانه پساب 
ذوب آهن اصفهان

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار ائمه جمعه 
سراسر کشور، تأکید کردند: یکی از وظایف اساسی 
امام جمعــه، بازتولید مفاهیــم معرفتی و مبانی 
انقالبی و پاسخگویی به شبهات با زبان روز و رفتار 

پدرانه با همه است.
حضرت آیت ا... خامنه ای گفتنــد: امامان جمعه 
باید در تحصیل تقوا و عمل به آن، حداکثر تالش 
خود را انجام دهند زیرا اگر غیر از این باشد، نتیجه 

عکس خواهد داد.
ایشــان افزودند: در نماز جمعه قشرها و سالیق 
مختلف حضور دارند، رفتار امام جمعه باید همانند 
رفتار پدر با فرزندان خود باشد و باید همه را بر سر 

سفره معنویت و دین بنشاند.
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: در جشن 
میلیونی غدیر در تهران همــه جور آدمی حضور 
داشــتند و همه نیز با وجود تفاوت های ظاهری 

طرفدار دین هستند.
حضرت آیت ا... خامنــه ای افزودنــد: در یکی از 
سفرهای استانی به حضور افراد مختلف در مراسم 
استقبال اشاره کردم و گفتم در میان مردم، افرادی 
گریه می کردند که شاید شما در برخورد با آن ها 
احتمال دهید که حتی اعتقادی به دین ندارند در 

حالی که همه آن ها معتقد به دین هستند.
حضرت آیــت ا... خامنه ای، امامــان جمعه را به 
سلوک مردمی یعنی حضور در بین مردم و گفتگو 
با آنان توصیــه کردند و افزودنــد: از مردم فاصله 
نگیریــد و ارتباطات خود را به یــک گروه خاص 

محدود نکنید.
رهبر انقالب در ادامه به مســائلی که در روزهای 
اخیر دربــاره موضوع زن و حجاب مطرح اســت 
اشاره کردند و گفتند: در این موضوعات باید بسیار 
متین و منطقی و به دور از احساســات بی مورد، 

ورود کرد.
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از همه امکانات و 
ظرفیت ها برای 

ارائه خدمات بهتر 
به بازنشستگان 
استفاده می کنیم

سامانه جامع 
بومی سازی زنجیره 

آهن و فوالد 
)کارلینگ( که 

نوعی سیستم جامع 
همرسانی است 
ابزاری در جهت  

بومی سازی بوده و 
صنایع فوالدی باید 
نیازهای بومی سازی 
خود را در آن ثبت 

کنند

میرهاشــم موســوی با حضــور در کانــون عالی 
بازنشســتگان تأمین اجتماعی با اعضای این کانون 

دیدار و گفتگو کرد.

مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی در این دیدار 
گفت: خدمت بــه بــزرگان خانواده هــا و پدران و 
مادران عزیزی کــه مردم ما را در محضر و عاشــق 
اهل بیــت )ع( تربیــت کرده اند؛ بــرای مدیران و 
 کارکنان ســازمان تأمین اجتماعی باعــث افتخار

 است.
 مدیرعامــل ســازمان تامین اجتماعــی خدمــت
 به بیش از چهار میلیون بازنشســته و مستمری بگیر 
 ســازمان تأمین اجتماعــی و خانــواده آن هــا را 
 مهم تریــن مأموریــت ســازمان تأمین اجتماعــی
  اعالم کــرد و گفت: از همــه امکانــات و ظرفیت ها

 برای ارائه خدمات بهتر به بازنشســتگان اســتفاده 
 می کنیــم و اولویــت ســازمان تأمین اجتماعی این
اســت که در کنار پرداخــت مســتمری ماهیانه به 
بازنشســتگان که مهمتریــن وظیفه این ســازمان 
 اســت، خدمات متنوع دیگری نیز برای بهبود زندگی

 اجتماعی بازنشستگان عزیز ارائه دهد.
موســوی ادامه داد: اعزام بازنشستگان به سفرهای 
زیارتی، برگزاری مسابقات ورزشی و دیگر اقدامات 
و فعالیت هــای فرهنگــی و اجتماعــی مربوط به 
بازنشســتگان با هدف ایجاد نشــاط و شادابی برای 
این عزیزان انجام می شــود و امیدواریم با مجموعه 
اقداماتی که انجام می شــود موجبات رضایتمندی 
بازنشســتگان عزیــز را فراهم کنیــم و دعای خیر 
آنــان پشــتوانه ســازمان تأمین اجتماعــی برای 
 خدمت به جامعه بزرگ تحت پوشــش این سازمان

باشد.
ســازمان  کمک هــای  و  حمایــت  افــزود:  وی 
تأمین اجتماعی بــه بیمه تکمیلی بازنشســتگان، 
موجــب افزایــش خدمــات و حمایت ها شــده و 
تأمین اجتماعی ۵۰ درصــد از هزینه بیمه تکمیلی 

را برعهده گرفته است.

دومین جلســه مشــترک کمیته بومی 
ســازی و توســعه تکنولــوژی انجمن 
با وزارتخانه های  ایران  تولیدکنندگان فوالد 
صمت و عتف به میزبانی مشــترک ذوب آهن 
اصفهان و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
در سالن شیخ بهایی این شهرک، 11 مرداد ماه 

جاری برگزار شد.
در این نشســت که عــالوه بر تعدادی از مســئولین 
وزارتخانــه های صنعــت، معدن و تجــارت و علوم، 
تحقیقات و فن آوری، تعــدادی از معاونین و مدیران 
مرتبط با بومی ســازی واحدهای بــزرگ فوالدی و 
معدنی، دبیر و مدیــر اجرایی انجمن آهــن و فوالد 
کشور و چند تن از دیگر مســئولین ایمیدرو در امور 
بومی ســازی و ســاخت داخل به صــورت حضوری 
و ویدئو کنفرانســی حضور داشــتند، جعفر قیصری 
رییس شــهرک علمی و تحقیقاتــی اصفهان گفت: 
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به  عنوان نخستین 
سازمان موسس مراکز رشد و پارک های علم و فناوری 
در کشور با همراهی و عضویت شرکت های مختلف و 
از جمله ذوب آهن اصفهان و فــوالد مبارکه، با هدف 
حمایت از ایجاد و توســعه شــرکت های دانش بنیان 
و تولید ثروت از علم، راه اندازی شــد و در ســال های 
گذشته فعالیت های موفقیت آمیز گسترده ای داشته 
و انتظار می رود که  در تمام حــوزه های اقتصادی از 
جمله فوالد با در نظر گرفتن نیازهای کشور و عبور از 
 تحریم ها اقدامات تعریف شده و جدی تری را دنبال 

کند.
محســن دیندار معاون صنایع کوچک وزارت علوم ، 

تحقیقات و فــن آوری نیز گفت: تحــول در دانش و 
کارهای دانش بنیان بدون در نظر گرفتن مشارکت 

دانشگاها و مراکز صنعتی بی نتیجه است. 
ســید رســول خلیفــه ســلطانی، دبیــر انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران گفت: در ســال جاری با 
توجه به نام گذاری سال با عنوان تولید، دانش بنیان 
و اشــتغال آفرین، تمامی ســازمان های فوالدی و 
معدنی و مراکز تحقیقاتی باید در این راســتا و بومی 

سازی صنایع کشورگام بردارند.
وی گفت: سامانه جامع بومی ســازی زنجیره آهن و 
فوالد )کارلینگ( که نوعی سیستم جامع همرسانی 
اســت ابزاری در جهت  بومی ســازی بوده و صنایع 
فوالدی باید نیازهای بومی سازی خود را در آن ثبت 

کنند. 
مرتضی شیرین پرور مدیر پژوهش، فن آوری و بومی 

ســازی ذوب آهن اصفهان گفت: ذوب آهن اصفهان 
با توجه به نقش صنعت فوالد در اشــتغال آفرینی، 
اســتقالل و خودکفایی کشور از ســال ها پیش به 
فکر ساخت داخل و بومی ســازی قطعات مورد نیاز 
خود بوده و در این راســتا از امکانــات داخلی خود، 
توان فنی، مهندسی شــرکت های اقماری و قابلیت 
های علمــی و تکنولوژیکی شــرکت هــای دانش 
بنیــان و از جمله شــرکت های مختلف شــهرک 
های علمی و تحقیقاتی اصفهان و کشــور بهره برده 
 و آماده ادامــه همکاری الزم و متقابــل با این مراکز 

است.
وی در این زمینه به نمونــه هایی از پروژه های بومی 
سازی شــرکت از جمله بومی ســازی دریچه های 
کشــویی پاتیل های فوالدی ذوب آهن اصفهان  در 

سال 1398 اشاره کرد.

اسماعیل لـله گانی مدیرعامل و جمعی از دیگر 
مسئولین بانک رفاه کارگران ایران 1۸ مرداد با 
مهندس ایــرج رخصتی مدیرعامــل و جمعی از 
مسئولین ذوب آهن اصفهان دیدار و گفتگو نمودند و 

از خط تولید این شرکت نیز بازدید کردند.
در این دیدار، آخرین شــرایط و تحوالت تولیدی و مالی و 
همچنین ســطح تعامالت بانکی با ذوب آهن مورد بحث و 
بررسی قرار گرفت و بر گســترش مناسبات و تعامالت فی 

مابین تاکید شد.
مهندس رخصتی گفت: در سال های گذشته و در شرایط 
سخت اقتصادی، بانک رفاه کارگران همواره پشتیبان این 

مجموعه بزرگ صنعتی بوده است.
مدیرعامل شرکت، تعامالت گسترده تر با بانک رفاه کارگران 
به عنوان عضوی از خانواده بزرگ سازمان تامین اجتماعی 
را خواستار شــد و افزود: ضرورت دارد بانک رفاه کارگران با 
تسهیالت مالی با نرخ ســود کم برای کارکنان وهمچنین 

تســهیالت ارزی برای طرح های توسعه شــرکت با ذوب 
آهن همکاری داشته باشد و قطعا این دومجموعه با توجه به 
اطمینان متقابل می توانند در جهت رشد تولید و بالندگی 

کشور قدم های مناسبی را بردارند.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران نیز در این دیدار با اشــاره به 
جایگاه پرافتخار ذوب آهن به مقام شامخ شهدای واال مقام 
این شــرکت ادای احترام نمود و بیان داشــت: بانک رفاه 
کارگران آمادگــی کامل دارد با توجه به فرمایشــات مقام 
معظم رهبری در راستای جهش تولید وحمایت از صنایع 
داخلی، همکاری های دو جانبه مناســبی برای تســهیل 
راهکارهای تولید در اختیار شرکت ذوب آهن اصفهان قرار 

دهد.
لـــله گانی گفت: با توجه به افزایش تولید و تنوع ســبد 
محصوالت  ذوب آهن اصفهان، آمادگی  داریم در باالترین 
سطح با این شرکت همکاری کنیم و اعتبارات مالی مورد 

نیاز تولید را به این شرکت اختصاص دهیم.

بانک رفاه کارگران در باالترین سطح، آماده همکاریارائه خدمات متنوع در کنار پرداخت مستمری، اولویت تامین اجتماعی
 با ذوب آهن اصفهان

)) آگهی فراخوان  (( 
شركت 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

بانک رفاه كارگران 
01در باالترین سطح، آماده همکاری با ذوب آهن اصفهان

مهلت   ارائه موضوعشمارهنوع فراخوانردیف
پیشنهاد

زمان بازگشائی 
پاكات

6 /6 /51401 /6 /1401پوسته گیربكس114765مناقصه1

1 /6 /311401 /5 /1401ساخت 7 ردیف قرقره قالب و متعلقات جرثقیل114754مناقصه2

خرید سبزیجات و فرآورده های سبزی مورد نیاز 112633مناقصه3
24 /5 /231401 /5 /1401رستوران های شركت سهامی ذوب آهن اصفهان

بومی سازی در ذوب آهن اصفهان با هدف خودکفایی صنعتی کشور
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رویداد
نشریه داخلی

عقالنیتی که در 
صنعت فوالد 

وجود دارد باعث 
شده در بسیاری از 
محصوالت فوالدی 
از واردات بی نیاز 

شویم

پروژه تصفیه خانه 
پساب ذوب آهن 

اصفهان یکی از مهم 
ترین و حساس ترین 
پروژه های در دست 

اجرا در معاونت 
برنامه ریزی و توسعه 

ذوب آهن است

سالم آتشکار

درخواست های شما  وپاسخ مسئولین :
علت عدم افزایش مبلغ پذیرایی شیفت شب طی دو سال گذشته 

چیست؟
مدیریت خدمات و امور رفاهی: افزایش مبلغ هزینه پذیرایی کارکنان شیفت 
توسط کارشناسان در دست بررسی و اعالم نظر می باشدکه درصورت موافقت 

واخذ مجوز اقدام خواهد شد.
 نحوه اولویت بنــدی در پرداخت وام ضــروری به چه صورت

می باشد؟
مدیریت امور اداری: در حال حاضر  به حدود  1۰۰۰۰نفر از کارکنانی که دارای 
شرایط اخذ وام ضروری بر اساس دستورالعمل ابالغی بوده اند پرداخت گردیده 
اســت و مابقی نیز بر اســاس اولویت بندی )باالترین مبلغ تفاوت پس انداز و 
بدهی( ماهانه لیست افراد مشخص خواهد شد و به روابط صنعتی ها اعالم می 

گردد تا نسبت به تحویل فرم مربوطه اقدام نمایند .
آیا جهت رفاه کارکنان کمک هزینه سفر پرداخت می گردد؟

مدیریت خدمات و امور رفاهی: پرداخت کمک هزینه غیر نقدی مرتبط با امور 
رفاهی برای کارکنان در چارچوب بودجه مصوب؛ طی سال و برای مناسبت های 
مختلف برنامه ریزی شده است که کمک هزینه سفر نیز از این جمله می باشد و 

پس از فراهم شدن شرایط مالی اقدام خواهد شد . 
شرایط پرداخت هزینه های درمان خاص و ناباروری توسط بیمه 

تکمیل درمان دانا چگونه است؟
مدیریت خدمات مالی و بیمه: هزینه های درمان ناباروری طبق بندهای قرارداد 
قابل پرداخت می باشد همکاران می توانند جهت راهنمایی بیشتر به اداره بیمه 

در ساختمان سابق بانک صادرات مراجعه نمایند. 
نحو ه و زمان پرداخت وام مسکن به چه صورت می باشد؟

مدیریت امور اداری: نحوه پرداخت از طریق رتبه بندی کارکنان و در نظر گرفتن  
تاثیر مثبت پارامترهای سابقه کار، سختی کار، تعداد عائله، مدرک تحصیلی و 
سمت افراد می باشد که با توجه به سیاست های جاری شرکت از طریق ارسال 

دعوتنامه به افراد واجد شرایط پرداخت می گردد. 
 نحوه محاسبه و پرداخت کمک هزینه نگهداری از فرزندان معلول 

در شرکت به چه صورت می باشد؟
مدیریت امور اداری: کمک هزینه نگهداری برای همکاران شــاغلی که دارای 
فرزند معلول می باشند طبق نظریه کمیسیون پزشکی شرکت برای مدت زمان 

معین و با درصد مشخصی از مبلغ تعیین شده پرداخت می گردد .

همــکاران  از  تعــدادی 
درتماس با شماره 104 سالم 
عمومی سؤاالت  روابط  آتشکار 
خود را مطرح کردند و پاســخ 

مسئوالن  به شرح زیر می باشد:

ناوگان حمل و نقل ریلی ذوب آهــن اصفهان با بهره 
برداری از ۵ دستگاه لکوموتیو مانوری با ظرفیت 1۲۰۰ 

اسب بخار، نوسازی شد .
مدیرعامــل ذوب آهن اصفهــان در آییــن آغاز بهره 
برداری از ایــن لکوموتیو ها با حضــور هیات مدیره و 
جمعی از مسئولین این شرکت گفت: سرعت حمل و 
نقل یک شاخص کلیدی در بهره وری است که تامین 
این لکوموتیوها می تواند این شاخص را در ذوب آهن 

ارتقا دهد.

مهندس ایرج رخصتی با اشاره به این که ناوگان حمل 
و نقل ریلی ذوب آهن در حال تحول اســت، افزود: این 
لکوموتیوها مربوط به یک برند معتبر جهانی هستند و در 
ارتقاء بهره وری حمل و نقل شرکت تاثیر بسیاری دارند .  
این تکنولوژی به همراه دانش آن به کار گرفته شده است 

و منطبق با سیستم حمل و نقل ریلی ذوب آهن است .
وی با بیان ایــن که در زمینه تعمیــرات لکوموتیوها، 
آمادگی ارائه خدمت به راه آهن جمهوری اســالمی را 
نیز داریم، اظهار داشت: در همه بخش های ذوب آهن 

اصفهان شــاهد مدرنیزاسیون هســتیم و از باالترین 
سطوح تکنولوژی اســتفاده می کنیم و لذا نباید تصور 
شــود که این صنعت به دلیــل قدمت نیــم قرنی، از 

تجهیزات قدیمی استفاده می کند .
معاون خرید ذوب آهن اصفهــان نیز در این خصوص 
گفت: تامیــن ایــن لکوموتیوهــا برای تســریع در 
جریان ورود مواد اولیه، تخلیه ایســتگاه زرین شهر و 
بازگرداندن واگن های خالی به مبادی جهت بارگیری 
و در نتیجه تسریع در سیر بازرگانی شرکت های حمل 
و نقل ریلی جهت تامین مــواد اولیه ذوب آهن صورت 

گرفت که یک اقدام بزرگ محسوب می شود .
محمد جعفــر صالحی افــزود: تالش مــی کنیم این 
نوسازی تداوم داشته باشــد تا در چرخه حمل و نقل 

ریلی کشور نیز تاثیرگذار باشیم .
وی اظهار داشــت: ذوب آهن اصفهان در سال حدود 
7 میلیون تن حمل و نقل ریلی دارد که ۵ میلیون تن 
آن مربوط به مواد اولیه است و ۲ میلیون تن آن مربوط 
به محصول است. در واقع 7۵ درصد حمل و نقل مواد 
اولیه و ۲۵ درصد حمل و نقــل محصوالت ذوب آهن 

اصفهان به صورت ریلی انجام می شود .  
مدیر راه آهن و ترابری ذوب آهــن اصفهان نیز گفت: 

وظیفه اصلی ناوگان حمــل و نقلی ریلی ذوب آهن جا 
به جایی محصوالت تولیدی، چدن، سرباره و ورود مواد 
اولیه به کارخانه است که همگی از کاالهای خطرناک 

در حمل و نقل ریلی محسوب می شوند .
حامد محمدی افــزود: حمل و نقل ریلــی ذوب آهن 
طول خطی حدود 137 کیلومتر و 3۰7 سوزن دارد که 
تجمع این حجم تجهیزات در یک فضای محدود نشان 

دهنده قدرت این مجموعه می باشد.
وی افزود: ســال ها بود که حمل ونقل ریلی ذوب آهن 
نیازمند تزریق خون تــازه در رگ ها بود که تامین این 

لکوموتیوها این نیاز را رفع کرد .
مدیر راه آهن و ترابــری ذوب آهن اصفهان گفت: این 
لکوموتیوها برای شــرایط آب و هوایی ایران طراحی 
شــدند، توانمندی مناســب جهت انجــام مانورهای 
ســنگین و نیمه ســنگین دارنــد و به لحــاظ فنی، 
کارشناســان ذوب آهن آشــنایی کافی با آن ها دارند 
و برای تعمیــر و نگهداری آنها نیز مشــکلی نخواهند 

داشت .
وی افزود: با وجود ۵ دســتگاه لکوموتیو جدید فرصت 
مناســبی جهت برنامه ریزی تعمیرات اساسی دیگر 

لکوموتیوها فراهم خواهد شد.

با بهره برداری از 5 دستگاه لکوموتیو جدید صورت گرفت

نوسازی ناوگان حمل و نقل ریلی ذوب آهن اصفهان

این لکوموتیوها 
مربوط به یک برند 

معتبر جهانی هستند 
و در ارتقاء بهره وری 
حمل و نقل شرکت 
تاثیر بسیاری دارند

مهرداد توالئیــان دربــاره به کارگیری ســازه های 
فوالدی در ساخت  و ســازها به ویژه طرح نهضت ملی 
مســکن، اظهار کرد: در این بحث دو نگاه وجود دارد 
که یکی مربوط بــه تولیدکننــده و دیگری مباحث 
 فنی و اقتصادی و بحث سازمان نظام مهندسی ایران

است.
وی افزود: در مناطق شــهر اصفهان به دلیل نزدیک 
بودن کارخانجات سیمان شاید ساخت  و ساز به روش 
بتن و آرماتور، اقتصادی باشــد، اما در سایر شهرها به 
دلیل وزن زیاد سیمان و هزینه باالی حمل، استفاده 
از ســازه های فوالدی در ســاخت و ســازها، کاماًل 

اقتصادی است.
معاون بهره بــرداری ذوب آهن اصفهــان ادامه داد: 
از ســوی دیگر ســازمان نظام مهندســی ساختمان 
نقشــه های ســاخت و ســاز را به مصرف کنندگان 
می دهــد، بنابراین ایــن مجموعه نیز بایــد به طور 
همزمان بــا تولیدکنندگان بــر روی تغییر فرهنگ 
ساخت و ســاز اقدام کند و استفاده از سازه های فلزی 

را در دستور کار خود قرار دهد.
وی تاکید کرد: با ورود مهندسان به سازه های فلزی، 
تولیدکنندگانی همچون ذوب آهن نقش خود را بهتر 

ایفا خواهند کرد.
توالئیان با بیان این که اســتفاده از سازه های فلزی 
دو رشــته دارد، توضیح داد: می توان از پروفیل های 
استاندارد همچون تیرآهن های سنگین، ناودانی های 
سنگین، نبشــی های بزرگ و ... در سازه های جدید 
استفاده کنیم، این تولیدات مراحل تست را گذرانده 
و بعد از قرار گرفتن در محاســبات سازه ای، می توان 

اطمینان حاصل کرد که سازه استاندارد داریم.
وی با اشــاره به فاز دوم اســتفاده از سازه های فلزی، 
گفت: این روش استفاده از تیر ورق ها در سازه ها است 
و با توجه به این که در پروســه ســاخت آن ها دقت 
کافی نمی شود، به طور قطع اســتانداردهای تدوینی 
در آن ها رعایت نمی شــود که در این شرایط ایمنی 

ساختمان ها پایین می آید.
معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان با تاکید بر این 

که در ایران، غالب ســازه های فلزی هم از نظر قیمت 
و هم از نظر سرعت ســاخت به شدت به صرفه است، 
تصریح کرد: باید در ساخت  و ســازها از پروفیل های 
استاندارد اســتفاده کنیم و اگر تمام این موارد لحاظ 
شود، صد درصد ســازه های فلزی می تواند در بحث 

مقاوم سازی نقش موثری داشته باشد.
توالئیان درباره به کارگیری سازه های فلزی در طرح 
نهضت ملی مســکن، توضیح داد: در بحث ساخت و 
ساز با ســازه های فلزی و فوالدی ذوب آهن  با وزارت 
راه و شهرســازی، شــرکت ها و هلدینگ های بزرگ 

دولتی برای عقد قرارداد، نامه نگاری کرده است.
معاون بهره برداری ذوب آهــن اصفهان ادامه داد: اگر 
ساختمان ها براســاس ســازه های فوالدی ساخته 
شــود، نوع پروفیل آن متفاوت اســت و اگر سازه ها 
بتنی باشــد، بیشــتر از میلگرد مصرف می شــود، با 
این وجود ذوب آهن این توان و آمادگی را دارد که نیاز 

سازه های فلزی را در کشور تولید و تأمین کند.
وی با تاکید بر این که سازه های فوالدی بسیار ایمن و 

خطای انسانی در آن کمتر و استاندارد هستند، توضیح 
داد: البته اگر هماننــد متروپل به فرض یک تیرآهن را 
به اشــتباه کار کنیم و ابعاد آن مناسب نباشد، کاری از 
دست تولیدکننده برنمی آید و در این شرایط سازمان 
نظام مهندســی و مهندس طــراح بایــد از تیرآهن و 

پروفیل استاندارد و مطابق با نیاز سازه استفاده کند.

مدیر اجرایی پروژه ها در جلسه مشترک با مسئولین 
شرکت ســرمایه گذار و پیمانکار پروژه تصفیه خانه 
پساب ذوب آهن اصفهان ضمن بررسی امور اجرایی و 
پیشــرفت این پروژه از پیشرفت71 درصدی آن خبر 

داد.
مجید عبدالنبی جوزدانی بــه منظور پایش وضعیت 
و اطالع از مسائل و مشکالت پیمانکار و امور اجرایی 
پروژه تصفیه خانه پساب ذوب آهن اصفهان در جلسه 
ای با عوامــل اجرایی بر لــزوم تســریع در عملیات 

احداث این تصفیه خانه تاکید نمود.
وی با اشــاره به بحران کم آبی که در سال های اخیر 

شاهد آن بودیم بر اهمیت ایجاد سیستم های تصفیه 
پساب در تمام صنایع بزرگ تاکید کرد و از مسئولین 
شرکت توســعه نوین آب مپنا به عنوان سرمایه گذار 
پروژه و شرکت نصب نیرو به عنوان پیمانکار طراحی، 
تامین و نصب، درخواســت کــرد که بــا پیگیری و 
تســریع در تامین تجهیزات، افزایش شیفت کاری، 
تعداد نفرات و گســترش جبهه های کاری نسبت به 
راه اندازی هر چه ســریعتر پروژه قبل از تاریخ اتمام 
مطابــق برنامه زمانبندی مصــوب )14۰1/1۲/18( 

اهتمام ورزند.
جوزدانی در این جلســه گفت: پــروژه تصفیه خانه 

پساب ذوب آهن اصفهان یکی از مهم 
ترین و حســاس ترین پروژه های در 
دســت اجرا در معاونت برنامه ریزی و 
توسعه ذوب آهن اســت که در جهت 
اســتفاده بهینه از پســاب کارخانه و 
شــهرهای اطراف و کاهش برداشــت 
از آب رودخانه زاینــده رود با ظرفیت 
خروجی 8۵۰متر مکعب در ساعت به 
روش BOT )ســاخت، بهره برداری و 

تحویل( در حال اجرا  می باشد .
مجید کریمی -   خبرنگار افتخاری

آمادگی ذوب آهن اصفهان برای تامین پروفیل های مورد نیاز جهت  احداث  سازه های فوالدی

پیشرفت 71 درصدی پروژه تصفیه خانه پساب ذوب آهن اصفهان

شمش فوالدی با مارک C 60 در ذوب آهن اصفهان تولید شد

محصوالت جدید ذوب آهن اصفهان می تواند صنعت ساختمان را متحول سازد

با ورود مهندسان 
به سازه های فلزی، 

تولیدکنندگانی 
همچون ذوب آهن 

نقش خود را بهتر ایفا 
خواهند کرد

برای افزایش کیفیت 
ذوب از روش ریخته 
گری اسالید گیت و با 
پوشش کامل، ذوب 

در تاندیش و حفاظت 
با روش گاز خنثی 

استفاده شد

در راســتای تولید محصــوالت بــا ارزش افزوده 
باال،تولید ذوب C60 مطابق با دستورالعمل تولید 
ذوب های کیفی در برنامه مدیریت فوالدســازی 
کارخانه قرار گرفــت و 7۰۰۰ تن از این نوع فوالد، 
در اواخر خرداد و تیرمــاه تولید و به مدیریت نورد 

شرکت تحویل داده شد.  
ســیاوش خواجــوی مدیــر بخش فوالدســازی 
ذوب آهــن اصفهان در این خصــوص به خبرنگار 
ما گفــت: بدیــن منظور چــدن با شــرایط فنی 
مناسب،کنورتورها با شــرایط دمش و نسوز نرمال 

و همچنین پاتیل های فوالد بــا مکانیزم دمش از 
کف و دارای نسوز با شــرایط فنی ایده آل، برنامه 

ریزی شد. 
وی افزود : بــا توجه به کاربرد این فوالد در شــرایط 
حساس و اســتراتژیک، در فرایند ذوب آن گوگرد، 
فسفر و اکسیژن فعال در ســطح پایین قرار گرفت و 
ذوب پس از تخلیه از کنورتور در ریخته گری، سرباره 
گیری شد و در کارگاه LF مجدداً سرباره سازی شده 

و اکسیژن آن زیر  PPM 20تنظیم گردید.   
مدیر بخش فوالدســازی ذوب آهن اصفهان ادامه 

 داد: با توجه به درخواست مشــتری )تهیه ذوب با
 K4 پایین( پــس از تهیه در LF بــه VD منتقل 
گردید و قبل از ریخته گــری، عملیات گاز زدایی 
 C60 روی آن انجام شد و حدود 7۰۰۰ تن فوالد

مطابق با درخواست مشتری تولید گردید. 
خواجوی گفت: بــرای افزایش کیفیــت ذوب از 
روش ریخته گری اسالید گیت و با پوشش کامل، 
ذوب در تاندیــش و حفاظت بــا روش گاز خنثی 
استفاده شد و در نهایت شــمش فوالدی C60 به 

مدیریت نورد شرکت تحویل داده شد. 

سردار ابوالقاســم فروتن رییس حوزه ریاست ستاد 
کل نیروهای مسلح، ســردار حبیبی مدیرعامل بنیاد 
تعاون ستاد کل نیروهای مسلح و وزیری مدیرعامل 
شرکت ارکان ســازه با حضور در ذوب آهن اصفهان 
ضمن گفتگو با مهندس ایــرج رخصتی مدیرعامل و 
دیگر مسئولین این شرکت از خط تولید و پروژه های 

توسعه ذوب آهن بازدید کردند.

ســردار فروتــن در 
دیــدار، صنعت  این 
را  کشــور  فــوالد 
یکــی از عرصه های 
موفــق صنعتــی در 
کشــور دانســت که 
دســتاوردهای آن از 
جمله افتخارات نظام 
جمهوری  مقــدس 
اسالمی محسوب می 
شــود و افزود: ذوب 
آهن اصفهــان نقش 
مهمی در رشــد صنعت فوالد کشور ایفا کرده است و 
تالشگران این صنعت، توانستند معنای جهاد و ایثار 

در صنعت را به خوبی متبلور سازند .
وی افزود: جایگاه دهم ایران در بین تولید کنندگان 
فوالد جهان نشــان از این دارد که با بهــره گیری از 
روحیه جهادی دســتاوردهای بسیار خوبی در کشور 

حاصل شده و روند رو به رشــد این صنعت، تداوم و 
شتاب خوبی دارد.

رییس حوزه ریاســت ســتاد کل نیروهای مســلح 
اظهار داشت: در عرصه تکنولوژی و صنعت به خوبی 
توانســتیم در مقابل تحریم ها ایســتادگی کنیم و 
پیشرفت های حاصل شــده برای دیگر کشورها قابل 

باور نیست .
ســردار فروتن افزود: عقالنیتی که در صنعت فوالد 
وجــود دارد باعث شــده در بســیاری از محصوالت 
فوالدی از واردات بی نیاز شــویم کــه اوج آن را در 
تولید ریل ذوب آهن اصفهان می توان دید. تولید این 
محصول موجب شد توسعه حمل و نقل ریلی کشور 

متوقف نشود و با اتکاء به توان داخلی پیش برود. 
وی با اشــاره به تفاهم نامه ســاخت ۵۰۰ هزار واحد 
مسکونی قرارگاه مسکن نیروهای مسلح با وزارت راه 
و شهرسازی، افزود: استفاده ذوب آهن از تکنولوژی 
روز دنیا و تولید محصوالت جدیــد می تواند موجب 

تحول صنعت ساختمان کشور شود .

مدیرعامل ذوب آهــن اصفهان نیز در ایــن دیدار با 
اشــاره به نقش این مجتمع عظیم صنعتی در شکل 
گیری صنعت فوالد کشــور گفت: قبــل از پیروزی 
انقالب در کشــور تنهــا ۵۰۰ هزار تــن محصوالت 
فوالدی تولید می شــد اما هم اکنون بیش از ســی 
میلیون تــن تولید فوالد داریــم و ظرفیت تولید این 
محصول نزدیک به 4۰ میلیون تن است که عمده آن 
حاصل تالش ذوب آهنی هــا در واحدهای صنعتی 

مختلف است .
وی افزود: صنعت ســاخت و ساز کشــور که در حال 
پیشــرفت اســت باید از تکنولوژی روز بهره بگیرد تا 
ضمن افزایش سرعت ساخت و کاهش هزینه، ایمنی 

ساختمان ها نیز افزایش یابد .
مهندس رخصتی اظهار داشــت: ذوب آهن اصفهان 
خوشــبختانه از تکنولــوژی روز دنیــا بــرای تولید 
محصوالت خاص استفاده می کند و محصوالت این 
شــرکت می تواند در تحول صنعت ساختمان کشور 

موثر باشد.

Rگزارش e p o r t

آیین معارفه حمید سرال به عنوان سرپرســت مدیریت روابط عمومی، علی 
عمرانی به عنوان سرپرست مدیریت عامل شــرکت پویش معادن ذوب آهن 
اصفهان و شهرام برومند به عنوان سرپرست مدیریت بازرسی شرکت با حضور 
مهندس ایرج رخصتی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان و تنی چند از مسئولین 
هجدهم مردادماه برگزار شد. در این آیین از زحمات و تالش های دلسوزانه و 
صادقانه علیرضا امیری مدیر ســابق روابط عمومی ذوب آهن اصفهان، حسن 
محمدی مدیرعامل سابق شــرکت پویش معادن و علی عمرانی مدیر سابق 

بازرسی ذوب آهن اصفهان تقدیر شد. 
مهندس ایرج رخصتی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در این آیین گفت: توجه به 
فعالیت های اکتشافی و استخراجی و تامین مواد اولیه با بهره گیری از نخبگان 

این عرصه می بایست اولویت اصلی شرکت پویش معادن باشد.
وی افزود: چشــم انداز اصلی ذوب آهن اصفهان ، تولیــد فوالدهای کیفی و با 
استحکام باال می باشد که این دیدگاه از قبل در شرکت وجود داشته و با رویکرد 
جدید در ریل اجرا قرار گرفته است . مدیرعامل ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: 
نیاز است جامعه فنی کشور و سایرارگان های مرتبط بیش از پیش با محصوالت 
اصیل و کیفی ذوب آهن اصفهان آشنا شوند و طراحی ســازه ها در کشور به 

سمت بهره گیری از این محصوالت استاندارد سوق داده شود.
مهندس رخصتی از برگزاری جشــن های دانش آموزی به عنوان یکی از موثر 
ترین برنامه های روابط عمومی شرکت یادکرد و گفت: در دورانی که جامعه به 
امید و نشاط نیاز داشت، با برنامه ریزی مدبرانه روابط عمومی، اعضای خانواده 
بزرگ ذوب آهن اصفهان در این جشــن ها حضور یافتند و لحظات ماندگاری 
ثبت شد بنابراین شایسته می دانم از مجموعه مدیریت روابط عمومی شرکت، 

تشکر و قدردانی نمایم .

اقدامات اصالحی برای 
بهبود عملکرد سیستم 
کنترل و برقی دستگاه 
استکر شماره 4  کارگاه 
انبار مواد خام توســط 
سیســتم  همــکاران 
بــرق  و  اتوماســیون 
آگلومراسیون  مدیریت 
شرکت با موفقیت انجام 
شــد.  آقایی کارشناس 
اتوماسیون و ارتباطات 
آگلومراسیون  مدیریت 
شــرکت با اعــالم این 
خبر گفت: دستگاه استکر جهت تخلیه مواد اولیه سنگ آهن و سنگ آهک در 
سکوهای انبار مواد خام با ظرفیت اسمی 1۲۰۰ تن در ساعت، در تولید نقش به 

سزایی را برعهده دارد.
وی افزود: با توجه به نقش این دستگاه، اشکاالت مربوط به فانکشن های برنامه 
PLC  جهت بهبود فرآیند تولید و جلوگیــری از توقفات طوالنی و همچنین 

اشکاالت ساختاری مربوط به مدارات و ادوات برقی شناسایی   و  رفع گردید.
کارشــناس اتوماســیون و ارتباطات مدیریت آگلومراســیون شرکت گفت: 
جهت بهبود در بهره برداری، جهت نمایش شرایط و راه اندازی، خطاها و ثبت 
 TOUCH PANEL استکر با نوع جدید  HMI رویدادها، اپراتورهای دستگاه

جایگزین گردیده است.
محمدعلی قدرتی پور- خبرنگار افتخاری بخش

سه انتصاب در ذوب آهن اصفهان

بهبود عملکرد سیستم کنترل 
و برقی دستگاه استکر شماره 4  

آگلومراسیون

خبرآسمانی
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مهندس ایرج رخصتی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان، 
دوازدهم مردادماه از شــرکت تارابگین بازدید کرد و 
از نزدیک در جریان وضعیت پروژه های این شــرکت 

قرار گرفت. 

مهندس رخصتی گفت: 
تارابگین ذوب  شــرکت 
آهن اصفهان با دارا بودن 
استانداردها و گواهینامه 
های مختلف، پتانســیل 
متنوع  تولید محصوالت 
برای اســتفاده در صنایع 
مختلف بــه ویژه صنعت 

ساختمان را دارد.  
وی افــزود: اســتراتژی 
های شــرکت تارابگین 
در  عایــق  تولیــد  بــا 
کشور شــکل گرفته اســت و به عنوان یک مجموعه 
با تکنولوژی روز، انتظار مــی رود مبحث 19 مقررات 
ساختمان را در کشور در دست بگیرد زیرا محصوالت 

این شرکت کیفی ترین عایق صوتی و انرژی به شمار 
می روند. 

مدیرعامل ذوب آهن اصفهــان تصریح کرد: هدر رفت 
انرژی در صنعت ساختمان به این دلیل می باشد که با 
توجه به مباحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان از عایق های 
تولیدی شرکت هایی مانند تارابگین در دیوارها استفاده 
نمی شود، در این زمینه این شرکت با مرکز تحقیقات 
مســکن  وزارت راه و شهرســازی، تعامل اثربخش در 
گذشته داشته است و الزم است اطالع رسانی مستمر 
در خصوص توانمنــدی های شــرکت و محصوالت 

استاندارد آن انجام شود.      
وی گفت: احداث ســاختمان هــای بلندمرتبه های 
استاندارد و منطقی در ســطح کشور مستلزم استفاده 
از سبد کامل محصوالت ذوب آهن اصفهان است که با 
عشق و اخالص تالشگران این کارخانه عظیم با بهترین 

شــیوه تولید فوالد در دنیا که همان کوره بلند است، 
محقق می شود. 

جالل ابوترابی مدیرعامل شرکت تارابگین ذوب آهن 
نیز گفت: زیر ساخت های الزم برای ارتقاء تولید کمی 
و کیفی در تارابگین ایجاد شده است و این موضوع سبب 
شده، رشد  ســود 1۵۰۰ درصدی نسبت به سال های 

قبل را محقق نماید.
وی افزود: با تالش برای خود اتکایی، در پروژه های حمل 
سرباره گود و غیره گام های موثری برداشته شده است و 
شرکت تارابگین توانسته با افزایش مکانیزم و در دست 
گرفتن اجرای پروژه های شرکت، روند رو به رشدی را 

در پیش بگیرد.  
شایان ذکر است؛ اعضای هیات مدیره تارابگین نیز در 
این جلسه در خصوص پروژه های مختلف این شرکت، 

دیدگاه های خود را بیان کردند.

مهندس ایرج رخصتی مدیرعامــل و مهدی بهرامی 
معاون پشــتیبانی و خدمات اجتماعی شرکت با کریم 
زارع مدیــرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( اســتان 
اصفهان در سالن اجتماعات ســاختمان فروش ذوب 

آهن دیدار و گفتگو کردند .
مهندس رخصتی در این دیدار گفت: ذوب آهن اصفهان 

نسبت به گذشــته تفاوت دارد 
و اکنون یک شــرکت بورسی 
است، یعنی تمام سهام شرکت 

متعلق به مردم است .
وی افزود: ما موظف هستیم بر 
اساس مجوزها اقدام کنیم در 
شرکت های بورسی، مسئولیت 
اجتماعی تعریف شــده است 
بنابرایــن اولویت فعالیت های 
مــا در قالب مســئولیت های 
پیرامونی  اجتماعی، جامعــه 
کارخانه است که در این راستا 
و در حد توان و الزامــات قانونی، کمک حال محرومان 

هستیم.
مهندس رخصتی با بیان این که تالش داریم از قابلیت 
منطقه در تامین بخشــی از نیازهای شــرکت و بومی 
ســازی های داخلی که در توان منطقه است بهره مند 

شویم، تأکید کرد: به عنوان نمونه کمک به توانبخشی 
شهید مدنی زرین شهر در اولویت بوده و است.

مدیرعامل شــرکت گفت: وضعیت اقتصــادی دیگر 
کشــورهای منطقه نیز خوب نیســت. به هرحال این 
شرایط را باید مدیریت کنیم و با فعالیت بیشتر، تولید 
بیشتر و افزایش بهره وری بتوانیم بخشی از مشکالت 
نیازمندان را هم مرتفع کنیم. مهندس رخصتی با بیان 
این که امروز نظم و رعایــت اولویت ها و هم افزایی بین 
کارکنان شرکت می تواند کارساز و اثربخش باشد، گفت: 
ذوب آهن در بخش مصالح از جمله؛ محصوالت فوالدی 
شــن، دیوارهای پیش ســاخته موزاییک و سرامیک 

می تواند با قیمت مناسب، کمیته امداد را همراهی کند.
زارع نیز در این دیدار که احمد یوســفی مدیر کمیته 
امداد امام خمینی)ره( شهرســتان لنجان نیز حضور 
داشــت با بیان این که ذوب آهن به عنــوان یک بنگاه 
اقتصادی و مجموعه کارکنان خیر این شرکت با کمیته 
امداد همکاری و همراهی خوبی دارند، گفت: براساس 

ارزش های نظام جمهوری اســالمی، کمیته امداد امام 
خمینی)ره( وظیفه دارد مددجویان را شناسایی کرده 

و با برنامه های حمایت محور، آن ها را توانمند سازد.
وی از همیــاری کارکنان ذوب آهــن در کارهای خیر 
قدردانی نمود و افزود: در ســال گذشــته ۶۰۰ خانه 
برای مددجویان تأمیــن کردیم و امســال نیز حدود 
1۰۰۰مسکن برای این عزیزان در برنامه داریم ضمن 
این که سه هزار جهیزیه شامل ۵ قلم کاالی اصلی برای 

نوعروسان خانواده های کمیته امداد تأمین کردیم.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( با بیان این که 
تعداد زیادی نخبه در خانواده های مددجو وجود دارد که 
باید امکانات الزم برای رشد آن ها را فراهم کنیم، گفت: 
برای حمایت از مددجویان، صندوق قرض الحسنه ای 
داریم که با بودجه دولت و کمک خیرین اداره می شود 
و مجموعه هایی که به قرض الحســنه کمک می کنند 
به افراد مورد نظــر آن ها در مجموعــه  دو برابر آورده 

تسهیالت پرداخت می کنیم.

به همت تالشگران کارگاه نورد 3۵۰ ذوب آهن اصفهان، 
کالف به عنوان یکی از محصوالت با ارزش افزوده باال از 
سال137۵ در ســبد محصوالت کارخانه قرار گرفت و 
تولید آن با توجه به رویکرد جدید مدیرعامل شــرکت 
مبنی بر تولید محصوالت صنعتی، با رکوردهای متعدد 
همراه شده است و در تیرماه نیز رکورد تولید ۲۰8۰۰ 
تن را به عنوان افتخاری دیگر بــرای این کارخانه مادر 

صنعتی به ثبت رساند. 
حسین مشکین سرپرست کارگاه نورد 3۵۰ ذوب آهن 
اصفهان با اشــاره به این که تالش داریم امسال رکورد 
تولید سالیانه این محصول را ثبت نماییم به خبرنگار ما 
گفت: با اقداماتی که در راســتای افزایش تولید برنامه 
ریزی گردید، موفق شدیم در سال 1399مجموعاً 38 
هزار تن، سال 14۰۰ ، 1۶9۵۰۰ تن و در 4 ماهه نخست 
سال جاری نیز ۶۰ هزار تن انواع محصول کالف را تولید 
کنیم.  وی افزود: کالف یکی از محصوالت استراتژیک 
در صنعت فوالد در کشــور می باشــد زیرا 7۰ الی 8۵ 
درصد این محصول سالیانه به کشورهای مختلف صادر 
می شــود و این حجم از صادرات ارز آوری باالیی برای 

ذوب آهن اصفهان در پی دارد. 

سرپرست کارگاه نورد 3۵۰ ذوب آهن اصفهان، سرمایه 
گذاری برای تولید هرچه بیشــتر این محصول را یک 
چشم انداز مثبت برای ذوب آهن توصیف کرد و اظهار 
داشــت: با تهیه و تامین منوبلوک جدید رزرو، برای ده 
سال شرکت گارانتی خواهد شد و تولید این محصول 
استراتژیک در 1۲ سایز متنوع به صورت مستمر ادامه 
دارد.  وی گفــت: با تمهیداتی نظیــر کاهش توقفات، 
افزایش سرعت خط و تغییرات در کالیبراسیون رینگ 
ها و مهم تر از همه تالش و کوشش کارکنان کارگاه نورد 
3۵۰ رکوردهای پی در پی تولید کالف ثبت شــد و لذا 
شایســته می دانم همین جا از کلیه همکاران تشکر و 

قدردانی نماییم.
مشــکین ایجاد انگیــزه در بین کارکنــان خصوصاً 
تالشگران خط تولید را یکی از عوامل مهم در افزایش 
بهره وری عنــوان کرد و گفت: برخــی از کارکنان این 
کارگاه با گروه های بسیار پایین مشغول به کار هستند 
لذا بازنگری در این خصوص به عنــوان یکی از عوامل 

انگیزه بخش در ارتقاء بهره وری تاثیر به سزایی دارد. 
احمدرضا طباخیان معاون تجهیزات مکانیکی کارگاه 
نورد 3۵۰ ذوب آهن اصفهان نیــز اضافه کرد: انجام به 

موقع گــراف هــای تنظیمی 
جهــت ســرویس گیربکس 
1 تــا 1۰ منوبلــوک، کنترل 
مداوم تجهیزات خط تولید به 
خصوص منوبلــوک در طول 
شیفت های تولیدی، تعویض 
کلیه قطعات زود فرسایشــی 
مکانیــزم گــره زن منطقــه 
سوند خط ســیم سازی، انجام 
تعمیرات اساســی تجهیزات 
و کلیه قفســه های خط تولید 

کالف و تعویض یاتاقــان ها و رولیک های فرســوده 
توقفات را به حداقل ممکن کاهش داد. 

جواد باب الخانی معاون تجهیزات الکتریکی نورد 3۵۰ 
نیز گفت: با استفاده از تجربیات ســال های گذشته و 
رصد مشــکالت و برنامه ریزی بهینــه، ضایعات برقی 
کاهش یافته که این خود نقش مهمی را در افزایش بهره 

وری در پی خواهد داشت . 
محسن میرزایی معاون تولید نورد 3۵۰ نیز گفت: این 
ثبت رکوردهاو افزایش تولید مقدور نبوده مگر با همدلی 

و تالش و کوشــش نفرات خط تولید در قالب یک کار 
تیمی و شناســایی گلوگاه ها و تقویت قســمت های 
مختلف خط تولید در راستای افزایش تولید و کاهش 
ضایعات که رکورد ماه گذشته نشان دهنده این عملکرد 

می باشد.
عبدالرحیم دیانتی سرپرســت پرداخت نورد 3۵۰ در 
رکورد تولیــد ۲۰8۰۰تن تولیــد کالف گفت: بهبود 
وضعیت بسته بندی کالف های تولیدی نیز به عنوان 
یک عامل دیگر سبب شد این محصول استراتژیک در 
بازارهای داخلی و خارجی جایگاه خوبی را به دست اورد.

در ادامه نشست های تعاملی حوزه های پشتیبانی و 
خدمات اجتماعی و سرمایه انسانی و توسعه مدیریت 
با مســئولین روابط صنعتی حوزه ها و مدیریت های 
شــرکت، دومین جلســه در محل ســالن جلسات 

معاونت بهره برداری برگزار گردید.
مهدی بهرامی سرپرســت معاونت ســرمایه انسانی 
و توســعه مدیریت در این نشســت با بیــان این که 
مسئولین روابط صنعتی ها در حقیقت مدیران منابع 
انســانی مدیریت های خود و بــازوی مدیران برای 
پیگیری موضوعات کارکنان می باشند، گفت: روابط 

صنعتی ها چنانچه این نقش را به درســتی ایفا کنند 
ضمن ایجاد رضایت در کارکنان این فرصت را فراهم 

می کنند که اهداف شرکت به خوبی محقق گردد.
 وی افزود: کلیه همکاران به ویژه شــاغلین در حوزه 
بهره برداری می بایســت بــه موقع و با ســهولت بر 
امکانات و مسائل مرتبط دسترســی داشته باشند و 
بعد مسافت با ستاد شــرکت نباید زحمتی برای آن 
ها در این دسترســی ایجاد نماید که این امر از طریق 
روابط صنعتی های شرکت امکان پذیر است و حوزه 
های سرمایه انسانی و توسعه مدیریت و پشتیبانی و 

خدمات اجتماعی برای مهیا 
کردن این ظرفیــت برای این 
همکاران آمادگی الزم را دارند.

شــایان ذکر اســت؛ در این 
نشســت عالوه بــر مدیران 
حوزه های یاد شده، مسئولین 
روابط صنعتی نیز نظرات خود 
را برای بهبود شرایط خدمات 
رســانی به همــکاران بیان 

نمودند.
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با آغاز پیک هفتم کرونا در کشــور، جهت افزایش ایمنی و کاهش بستری 
های ناشــی از بیماری کرونا، مرکز واکسیناســیون اورژانــس کارخانه از 

چهارشنبه 1۲ مردادماه آغاز به کار کرد.
مدیر بهداشت و محیط زیست شــرکت با اعالم این خبر گفت: با توجه به 
شــیوع مجدد بیماری کرونا و شــروع پیک هفتم این بیماری و همچنین 
با تاکید مرکز بهداشــت و ســتاد ملی کرونا مبنی بر دریافت دز ســوم یا 
چهارم کلیه همکارانی که از تزریق دز دوم یا ســوم آن هــا حداقل ۶ ماه 
 گذشــته باشــد می توانند نســبت به تزریــق دز بعدی واکســن، اقدام 

نمایند. 
وی افزود: با تالش مدیریت های مجتمع درمانی شــهید مطهری، خدمات 
و امور رفاهی، روابط عمومی، بسیج کارخانه و سایر مدیریت های مرتبط و 
با همکاری اداره بهداشت لنجان،  مرکز واکسیناسیون اورژانس کارخانه به 

سرعت تجهیز و راه اندازی گردید .
سید حمید حسینی گفت: به همکاران و پیمانکارانی که حایز شرایط تزریق 
واکسن هستند از طریق پیامک اطالع رســانی گردیده تا در روزهای کاری 
زوج از ســاعت 8:3۰ الی 14 با مراجعه به این مرکز، واکسناســیون خود را 

تکمیل کنند.
وی اقزود: خانواده های ذوب آهنی نیز می توانند از طریق مراکز بهداشــت 
محل با دریافت واکسن نسبت به ایمن ســازی خود در برابر ویروس کرونا 

اقدام نمایند.

 به همت مدیریت مالی شــرکت و کارکنان روابط صنعتــی حوزه مالی و با 
همکاری مدیریت فناوری اطالعات، سیســتم جدید دریافت گواهی کسر 

اقساط از طریق پرتال کارکنان راه اندازی شد.
مجتبی سلیمانی، مســئول روابط صنعتی حوزه مالی و اقتصادی شرکت 
با اعالم این خبر گفت: در این سیســتم، همکاران از طریق پرتال کارکنان 
درخواست کسر اقســاط خود را برای روابط صنعتی حوزه مالی و اقتصادی 
ارسال می نمایند و در صورتی که تعداد گواهی کسر اقساط بیشتر از سقف 
مجاز 4 نباشد، پرینت گواهی کسر اقساط درخواستی به صورت آنالین تهیه 

و به متقاضی تحویل می شود. 
وی افزود: از مزایای این سیســتم مــی توان صرفه جویی بســیار در وقت 
همکاران و مصرف کاغذ بــرای تهیه فرم اولیه و پیــش نویس، عدم مفقود 
شدن برگه کســر اقســاط به دلیل ثبت الکترونیکی، عدم استعالم تعداد 
کسراقساط به دلیل ثبت درخواست در پرتال شخصی کارکنان، عدم تقلب 
در صدور کسر اقساط به دلیل صدور درخواســت توسط خود همکاران در 
پرتال کارکنان با رمز۲مرحله ای و ارســال پیامک پس از چاپ برگه کسر 
اقساط برای درخواست کننده و امکان درخواست ۲4 ساعته از طریق پرتال 

حتی در روزهای تعطیل اشاره کرد.
ســلیمانی با بیان این که با صدور گواهی کسر اقســاط از طریق پیامک به 
شخص درخواســت کننده اطالع رسانی می شــود، گفت: همکاران برای 
اطالعات بیشتر در خصوص سیستم جدید کســر اقساط به روابط صنعتی 
مدیریت های خــود مراجعــه نمایند. ضمن ایــن که از طریــق پیامک، 
 لینک آموزش در خواســت و صدور کســر اقســاط برای کارکنان ارسال 

می گردد.
شایان ذکر است؛ مسئول  و کارکنان روابط صنعتی حوزه مالی و اقتصادی 
شرکت در جلسه توجیهی با مســئولین روابط صنعتی مدیریت ها، مزایا و 

نحوه استفاده از سیستم جدید را تشریح نمودند.
علی کریمی- خبرنگار افتخاری

شــرکت تارابگین موفق شد 
گواهی نامه تولید نیوجرسی 

را اخد کند.
شــرکت تارابگیــن، پس از 
یکســال و نیم پیگیری فنی و 
ایجاد زیرساخت های الزم از 
جمله آزمایشگاه بتن، سیستم 
تزریق اتوماتیک در بچینگ، 
و...  بویلــر بخــار مســتقل 
موفق شــد گواهی نامه تولید 

نیوجرسی را اخذ کند.
اخذ ایــن گواهینامه  نشــان 
می دهد کیفیت بتن تولیدی 

شرکت تارابگین، قابل اعتماد و حتی باالتر از حد معمول استانداردهای این 
محصول در کشور است.

حدیث هفته
 امام حسین)ع(: 

دوســت حقیقی تو را نصیحت کرده و از لغزش باز می دارد؛ اّما آن که دوستت 
ندارد، تو را فریب داده و در انجام گناهان مغرورت می کند.

افزایش مستمر و چشمگیر تولید محصول كالف در  ذوب آهن اصفهان 

R e p o r t
گزارش

ایمنی ساختمان های بلندمرتبه با استفاده از سبد کامل محصوالت ذوب آهن اصفهان 

اولویت مسئولیت های اجتماعی ذوب آهن اصفهان، جامعه پیرامونی کارخانه است

احداث ساختمان 
های بلندمرتبه های 
استاندارد و منطقی 

در سطح کشور 
مستلزم استفاده 

از سبد کامل 
محصوالت ذوب آهن 

اصفهان است

 در طول سال های 
گذشته تالش شد 
تا نقشه های مورد 
نیاز برای ساخت 
قطعات تهیه و 

یدکی مکانیزم های 
فرسوده، در داخل 
کشور ساخته شود

تعمیرات اساسی ماشین شارژ  مدیریت تولیدات کک و مواد شیمیایی شرکت

تعمیرات اساسی ماشین شــارژ  شرقی واحد دو کک 
مدیریت تولیدات کک و مواد شــیمیایی با موفقیت 

انجام شد.
یوســف اســکندری معاون تجهیزات مکانیک مدیر 
تولیدات کک و مواد شیمیایی شــرکت با اعالم این 
خبر گفت: ماشین شــارژ جهت انتقال زغال سنگ از 

برج زغال و شــارژ داخل 
کوره های تولیدی باتری 
کک سازی مورد استفاده 
قرار می گیرد. ماشــین 
هــای شــارژ واحــد دو 
کک که شــامل تعدادی 
الکتریکــی،  مکانیــزم 
هیدرولیکــی و مکانیکی 
می باشــد از سال 1391 
مورد بهره بــرداری قرار 
گرفته کــه بــا توجه به 
موقعیت کاری، فرســایش و استهالک باال، تعمیرات 
اساسی آن باید هر ۵ ســال یکبار به مدت 1۲ شبانه 

روز انجام گیرد.
وی افزود: بــا تحریم های ظالمانــه و نبودن قطعات 
رزرو و نقشه ها و مدارک فنی مورد نیاز برای ساخت 

قطعات یدکی، این تعمیــرات به صورت جزیی انجام 
می گرفت. در طول ســال های گذشــته تالش شد 
تا نقشه های مورد نیاز برای ســاخت قطعات تهیه و 
یدکی مکانیزم های فرسوده، در داخل کشور ساخته 
شــود. به موازات این کار با تالش و مراقبت کارکنان 
تعمیرات و  بهره برداری، تعمیرات اساســی به مدت 
۵ ســال به تعویق افتاد و بعد از گذشــت 1۰ سال از 
زمان بهره برداری با برنامه ریزی های مدیریت های 
تولیدات کک و مواد شیمیایی، نت مکانیک، تولید و 
توزیع برق و راهبری ماشــین آالت از یکم مردادماه 
درحداقل زمان ممکن و در مدت هشــت  شبانه روز 

تعمیرات با موفقیت انجام شد.
جواد نورمحمدی مهندس ارشــد مکانیک واحد دو 
کک نیز گفت: در این تعمیرات؛ تعویض دو مجموعه 
اسکروفیدر، سرویس کلیه گیربکس ها و کلیه جک 
های هیدرولیک، تعویــض دو مجموعه لوک بردار و 

تعویض دو مجموعه تلسکوپ، فعالیت هایی بود که 
انجام شد و با توجه به کاهش زمان تعمیرات 11۵۲ 

نفر ساعت نیز صرفه جویی شد.
مجتبی نصــر مهندس ارشــد برق واحــد ۲  گفت: 
سرویس 13دستگاه الکترو موتور، سرویس میانی 4 
دستگاه درایو، ســرویس میانی plc، تعویض حدود 
3۰۰ متر کابل آسیب دیده، سرویس و تعمیر کفشک 
های برق رسانی، سرویس و تعمیر سیستم روشنایی 
ماشین، ســرویس و تعمیر قطعات الکتریکی شامل 
لیمیت سوییچ، کنتاکتور،کلید و ..... نیز  فعالیت های 

الکتریکی در این تعمیرات بود.
الزم به ذکر اســت این تعمیرات در گرمترین فصل 
سال و در گرمای ســوزان باالی باتری کک سازی با 
تالش شــبانه روزی همکاران تولیــدات کک و مواد 

شیمیایی و مدیریت های مربوطه انجام شد.
مجید مهدیهـ  خبرنگار افتخاری

Rگزارش e p o r t
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سیستم جدید صدور گواهی کسر 
اقساط راه اندازی شد
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حوزه بهره برداری 
می بایست به موقع و 
با سهولت بر امکانات 

و مسائل مرتبط 
دسترسی داشته 

باشند

جلسه تعاملی حوزه سرمایه های انسانی و توسعه مدیریت با مسئولین روابط صنعتی مدیریت ها
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V a r i o u s
گوناگون

با برنامه ریزی های مدیریت خدمات و امور رفاهی برای 
ورزش و ایجاد شادابی در بین همکاران و با پیگیری های 
سرپرستی امور ورزش همگانی تیم های مختلف کارکنان 
ذوب آهن اصفهان در مسابقات مختلف شرکت نموده و 
افتخارات قابل توجهی به ارمغان آورده اند. در مسابقات 
ایمیدرو کــه از ۲9 تیرماه تا ۶ مردادماه در رشــته های 
گوناگون به میزبانی تبریز برگزار شد، تیم های کارکنان 
ذوب آهن اصفهان در رشــته های زیر حایز رتبه و مقام 

شدند.
مقام سوم مسابقات فوتسال

تیم کارکنان ذوب آهن اصفهان در مســابقات فوتسال 
ایمیدرو به مقام سومی رسید.

تیم کارکنان ذوب آهن اصفهان در مســابقات فوتسال 
ایمیدرو با شکست در مرحله نیمه نهایی در مقابل تیم 
فوالد مبارکه و پیروزی 1 بر ۰ در مقابل آلومینیوم اراک به 

مقام سوم این رقابت ها دست یافت.
حســین طادی، ابراهیم سبکتکین، میالد دشتستانی، 
داوود ابراهیمی، افشین شاهمرادی، امید حیدری، علی 
رجبی، امیرحسین رضایی، امین احمدی، علی کبیری 

و محمدرضا کریمی به مربیگری مهــدی صباغ زاده و 
سرمربیگری مهدی بیاتی افتخار آفرینان فوتسال ذوب 

آهن در این رقابت ها بودند.
 مقام سوم مشترک تیمی تنیس روی میز مردان

ذوب آهن اصفهان به مقام سوم مشترک تیمی مسابقات 
تنیس روی میز مردان ایمیدرو دست یافت.

در مسابقات رشــته تنیس روی میز مردان ایمیدرو که 
با شرکت 3۰ تیم برگزار شــد. در پایان فوالد خوزستان 
و فوالد مبارکه سپاهان به ترتیب مقام های اول و دوم و 
مقام سوم مشترک به تیم های ذوب آهن اصفهان و گل 

گهر سیرجان رسید.
در قســمت دوبل محمد حجتی و میثم اصالنی از ذوب 
اهن اصفهان مقام اول و علی زاهدی و ابوالفضل علیخانی 
از فوالدمبارکه ســپاهان مقام دوم و مهــدی زاهدی و 
مجتبی اژدری به همراه عباس کاظمی و علی ظهیری از 

فوالدخوزستان مشترکا مقام سوم را کسب کردند.
در قســمت انفرادی فرهاد صدفیانی از فوالدآذربایجان 
مقام اول، مهدی زاهدی از فوالد خوزســتان مقام دوم 
و ســبحان رفعتی از گل گهر و مصطفی اژدری از فوالد 

خوزستان مشترکا مقام سوم را به دست آوردند.
قهرمانی تنیس روی میز زنان

ذوب آهن اصفهان مقام قهرمانی مسابقات تنیس روی 
میز زنان ایمیدرو را کسب کرد. 

مســابقات تیمی تنیس روی میزبانوان با شــرکت 13 
تیم  برگزار شــد که تیم ذوب آهن اصفهــان مقام اول، 
فوالد مبارکه سپاهان مقام دوم و مقام سوم مشترک به 

نمایندگان شهر بابک و مس سرچشمه تعلق گرفت.
در قســمت دوبل زهراخانــی و زهرا احمــدی ازمس 
سرچشمه مقام اول و شیرین کالنتری و مریم مهدوی 
زاده از شرکت ملی مس)ستادتهران( مقام دوم و طوبی 
وفاپور نایــب رئیس انجمن تنیــس روی میز کارگران 
استان و آذر بصیری از ذوب آهن اصفهان به همراه زهرا 
کمالی و محبوبه موسوی از مس سرچشمه مشترکا مقام 

سوم را کسب کردند.
در قسمت انفرادی لیال سلیمانی از فوالد خوزستان مقام 
اول، لیال  بنی اسد از ایمیدرو مقام دوم و طوبی وفاپور از 
ذوب آهن اصفهان و پوران محمدی از مس شــهر بابک 

مشترکا مقام سوم را کسب کردند.

همکار بازنشســته ذوب آهنی عبدالعلــی فرجی با 
حضور در طوالنی ترین پیــاده روی اربعین، حرکت 
اربعینی را آغاز نمود. کاروان پیاده مشهد تا کربال  که 
برای بیســت و یکمین ســال متوالی به قصد زیارت 
حرم ابا عبــدا... الحســین)ع( در اربعین حســینی 
از مشــهد مقدس از ۲7 تیر ماه آغاز شــده با گذشت 
7۵ روز و  با طی مســافت بیش از ۲۰۰۰ کیلومتر و 
عبور از استان های خراســان رضوی و جنوبی، یزد، 
اصفهــان، چهار محــال و بختیاری، مرز شــلمچه و 

اســتان های بصره، ذی قار، 
المثنی و نجف در عراق وارد 
اســتان کربال می شوند و در 
روز اربعین همــراه با خیل 
میلیونــی زائران بــه زیارت 
 امام حســین)ع( مشــرف

می شوند .
خلیل شکرانی-  خبرنگار 
افتخاری

به منظور بررســی و ارائه راهکارهای الزم جهت حفظ 
امنیت خانــواده و چگونگــی حضور در شــبکه های 
اجتماعی، جلســه آگاه ســازی با حضور فرماندهان و 
مسئولین بسیج در تاالر تشریفات روابط عمومی ذوب 

آهن اصفهان برگزار شد.
در این جلسه که به همت حفا.ا.ط سپاه ناحیه لنجان و 
با همکاری حوزه مقاومت بسیج شهیدتندگویان و روابط 
عمومی شــرکت برگزار گردید، گیاهچین، کارشناس 
آسیب های اجتماعی ضمن اشاره به مواردی از حوادث 
ناگوار ناشــی از محتوی و تاثیرات منفی شــبکه های 

اجتماعی مباحثی را مطرح نمود.
وی گفت یکی از مباحث مهم در شرایط کنونی جامعه، 

توجه به امنیــت خانــواده و مدیریت 
صحیح، هنگام حضور در شــبکه های 

اجتماعی است.
وی افزود: تاثیر این شــبکه ها بر روح 
و فکر انســان تدریجی اســت و وجود 
محتوی و مباحث خطرناک به ویژه برای 
جوانان و نوجوانان، باعث به هم ریختن 
شــخصیت آن ها و آسیب های جبران 

ناپذیر خواهد شد.
وی مدیریت صحیح فرزندان را در شبکه 

های اجتماعی یاد آور شد و افزود: بهترین نرم افزار برای 
کنترل فرزندان و امنیت روحی و روانی آن ها دوســت 

خوب، تکریم و احترام، تخلیه هیجان، توجه به نیازهای 
فکری و روحی، اعتقاد سازی و برخورد درست و منطقی 

با آن ها است.

اردوی فرهنگــی آموزشــی بانــوان شــاغل در ذوب 
آهن اصفهان به همت حوزه مقاومت بســیج شــهید 
تندگویان)پایگاه بســیج حضرت فاطمه زهرا)س((  و 
مدیریت های روابط عمومی، آموزش و توســعه منابع 
انسانی و خدمات و امور رفاهی پنجم مردادماه همراه با 

ســخنرانی عظیم هاشم زاده 
روانشناس و مشــاور خانواده 
در محل شهر باغشاد از توابع 

شهرستان لنجان برگزار شد. 
عظیم هاشــم زاده در این 
اردوی فرهنگی آموزشــی 
طی ســخنانی در خصوص 
تیپ های شــخصیتی افراد 
گفــت : در کل چهــار نوع 
تیپ شــخصیتی A ،B ،C و 
D وجود دارد که هر یک از 
این طبقه بندی ها، ویژگی 

های خاصی را در بر می گیرد.
وی به اختصار برخی از مهمترین ویژگی های تیپ های 
شخصیتی را چنین برشــمرد: تیپ Aمسئولیت پذیر، 
کارآفرین، ریسک پذیر، هدف گرا، سرسخت، عالقمند 

به کار، تیپ B پرانرژی، مردم گرا، دارای اعتماد بنفس، 
با نشاط، ایده پرداز، تیپ C خالق، قابل اعتماد، باهوش، 
دقیق، پیگیر، نگران پیشرفت شــان و تیپ D آرام، قابل 

اعتماد، استوار، دلسوز، پایدار و صمیمی.
این مشــاور خانواده تصریح کرد : شــناخت تیپ های 
شــخصیتی در محیط کار و همچنین خانواده تاثیر به 
سزایی در برقراری ارتباط اثربخش و موفقیت افراد دارد و 
لذا افراد با مراجعه به روانشناس و همچنین مطالعه کتب 
تخصصی در این زمینه می توانند دانش و آگاهی خود را 

ارتقاء دهند.
هاشم زاده اظهار داشت: در برخی از موارد که والدین هر 
دو شاغل هستند برای داشتن یک خانواده سالم و موفق 
نیاز است در منزل حضور پویا داشــته باشند، از تنش و 
عوامل استرس دوری کنند، آرامش توام با نشاط داشته 
باشند و همچنین مولفه های ســالمت رفتاری را مورد 

توجه قرار دهند. 

با نگاهی گذرا به ســوابق قهرمانی و فعالیت های طوبی 
وفاپور درخواهیم یافت عنــوان "بانوی تنیس روی میز 
کارگری ذوب آهن" به  حق شایســته اوســت. وی در 
مسابقات تنیس روی میز ایمیدرو در تبریز تیم ذوب آهن 

را به عنوان کاپیتان همراهی نمود و تنها بازیکنی بود که 3 
مدال این رقابت ها را از آن خود کرد )سوم انفرادی، سوم 
دوبل، قهرمانی تیمی( کاپیتان ارزشمند تیم ذوب آهن با 
بیش از دو دهه تجربه در کســوت بازیکن و مربی درجه 
یک و داور ملی همچنان مانند روزهای نخست از مدعیان 
رقابت های کارگری کشوراســت. وی ۲ عنوان چهارمی 
انفرادی و دوبل مسابقات کارگری جهان در فرانسه و سوم 

تیمی لیتوانی را از آن خود نموده  است.
وفاپور در گفتگو با خبرنگار ما در ارتباط با رقابت های اخیر 
ایمیدرو و کسب عنوان قهرمانی ذوب آهن اظهار داشت: 
ســطح بازی ها همان طور که انتظار می رفت بسیار باال 
بود در دور مقدماتی جدول ســختی داشتیم در مرحله 
یک چهارم با مس سرچشــمه در امتیاز ۲ بر ۲ مساوی 

بودیم و ما در یک بازی سرنوشت ســاز توانستیم امتیاز 
الزم برای صعود ذوب آهن به مرحله بعد را کسب کنیم 
در فینال نیز با فوالد مبارکه سپاهان مساوی شدیم که به 
لطف خدا و یاری اعضاء تیم بازهم توانستیم در یک دیدار 
نفس گیر حریف قدرمان را پشت سر بگذاریم و نتیجه را 

به سود ذوب آهن تغییر دهیم.
وی افــزود: در نهایت تیم ذوب آهن بــا تالش گروهی و 
زحمات اعضا تیم به ویژه خانم ناصر نیا و رجبی توانست 
مقام قهرمانی این دوره از رقابت های ایمیدرو را از آن خود 

نماید.
کاپیتان تیم ذوب آهن در پایان گفت: به نمایندگی از تیم 
از زحمات مدیر ورزش بانوان باشگاه و سرپرست ورزش 

همگانی شرکت تشکر می نمایم.

حضور همکار ذوب آهنی در طوالنی ترین پیاده روی اربعین

درجلسه آگاه سازی فرماندهان بسیج مطرح شد:
ضرورت توجه به امنیت خانواده در شبکه های اجتماعی

مسابقهآسمانی

دیدار دوســتانه دو تیم ذوب آهن اصفهان و 
صنعت نفت آبادان با تساوی به اتمام رسید.

دو تیــم ذوب آهن اصفهــان و صنعت نفت 
آبادان کــه خود را برای فصــل جدید لیگ 
برتر آماده می کنند در دیداری دوســتانه 
به مصاف هم رفتند که این دیدار با تساوی 

بدون گل خاتمه یافت.
شــایان ذکــر اســت؛ در هفته نخســت 
رقابت های لیگ برتر، ذوب آهن اصفهان به 

مصاف پرسپولیس خواهد رفت و صنعت نفت آبادان نیز با فوالد دیدار می کند.

جلسه تعاملی فعاالن رسانه ای و فضای مجازی بسیج کارگری و کارخانجات استان 
اصفهان در تاالر دانش مدیریت آموزش ذوب آهن اصفهان برگزار گردید.

سلحشور مسئول فضای مجازی حوزه شهید تندگویان ذوب آهن اصفهان گفت: با 
توجه به ضرورت هرچه بیشتر توجه فعاالن حوزه کارگری کارخانجات استان جهت 
تحقق شعار سال و حضور موثر در فضای مجازی، جلسه ای تعاملی با حضور سرهنگ 
عطایی رئیس سازمان بسیج کارگری سپاه صاحب الزمان )عج( تشکیل و ظرفیت ها، 

نیازها، چالش ها و آسیب های مربوطه بررسی شد.
در این جلسه انجام کار تشکیالتی رسانه ای و انتشــار موفقیت های هر چه بیشتر 

شرکت های تولیدی تابعه و شرکت های دانش بنیان در دستور کار قرار گرفت.

مربی تیــم فوتبال ذوب آهــن  در خصوص 
وضعیت این تیم گفت: خدا را شکر شرایط 
تیم خوب است. بازی های دوستانه ای داریم 
و انشــاا... در اصفهان هم تمرینات را دنبال 
کرده تا با باالترین میــزان آمادگی در لیگ 

حاضر شویم.
وی ادامه داد: ما نتوانســتیم در کنار 7 یا 8 
تیم در فصل نقل وانتقــاالت مبارزه کنیم و 
بازیکن گران قیمت به تیم اضافه کنیم اما در 

حد بضاعتمان این کار را کرده و ضمن حفظ شاکله اصلی تیم بازیکنان خوبی را هم 
به تیم آورده و کال راضی هستیم. مربی تیم فوتبال ذوب آهن اظهار داشت: ذوب آهن 
یک تیم ریشه دار است و هر بازیکنی در این تیم باشد به لباسش افتخار می کند. من 
هم از برگشتن به اصفهان خوشحالم و فکر می کنم بتوانم خاطرات خوبم با سپاهان 
را این بار با ذوب آهن تکرار کنم. محمد نوری گفت: جز خوبی از مسئوالن و هواداران 
تیم ذوب آهن طی این مدت چیزی ندیده و تمــام تالش مان را می کنیم تا در لیگ 

امسال قدرتمند ظاهر شویم.

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

خبرآسمانی

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 

1401/04/16آزمایشگاه مركزیفاطمه محمدی

برگزاری اردوی فرهنگی آموزشی بانوان شاغل ذوب آهن اصفهان 

قهرمانی ذوب آهن حاصل یک تالش گروهی بود

درخشش کارکنان ذوب آهن اصفهان در مسابقات ایمیدرو

تساوی ذوب آهن و صنعت نفت 
در دیداری تدارکاتی

ذوب آهن اصفهان میزبان، فعاالن 
رسانه ای بسیج کارگری استان

با ذوب آهن به دنبال تکرار خاطرات 
خوبم در اصفهان هستم

شماره پرسنلینام خانوادگینام ردیف

405779فاضلاحمد1

7038318جعفریامیر2

7045754حسن زادهسعید3

7039043رهبر اسالمیمحمدمهدی4

437552دیانیروح ا...5

6054196لحم اورکشادی6

7012994زمانیسودابه7

467021براتیاحمد8

352357سلیمانی پورمحمد9

400599محمدیرضا10

444004محمدیندا11

7003562زارعینعباس12

7035776حسین زادهبهروز13

447117كمالیعلی14

7010437شهریاریداریوش15

7440416قادریحسین16

7065228صالحیاحمد17

401889كریمیاناسماعیل18

425982سالمیمهدی19

7061481نصیریانمحمدرضا20

474441كرمیداوود21

438545فخاریعلی22

7046347قاسمیمهدی23

7036772قنبریناصر24

7000772براتیلیال25

7060013حسینی نیااحمد26

430960شیخیمحمد27

427845چاوشیمهرداد28

467584دیباجیسیدمسعود29

437239كاظمیمرضیه30

اسامی برندگان مسابقه کتابخوانی غدیر

تاریخ تولدنام فرزند محل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1401/04/24علینوردمحمد برنا

1401/04/16ایلیانورداحمدرضا رئیسی

1401/04/26آریاراه آهنعلی حیدری

1401/03/18كیانراهبریمحمدجواد محلوجی

1401/04/16آواآگلومراسیونمحمد صادقی

1401/03/25رهاحراستعلی كرمی

1401/01/30رادیننوردحمزه علی نوری

به مناســبت ایام مبارک دهه امامت و والیت مســابقه کتابخوانی غدیر 
برگزار و تعداد ۵۰۰ جلد کتاب بین کارکنان شــرکت توزیع گردید که 
پس از پایان زمان تعیین شــده و دریافت پاســخنامه ها برای 3۰ نفر از 

شرکت کنندگان به قید قرعه هدایایی در نظر گرفته شده است.
برنــدگان مســابقه، جهت دریافــت هدایــا از تاریــخ 14۰1/۵/1۵ به 
سرپرســتی امور فرهنگی و تشــریفات )آقای فقهی به شــماره تماس 

494۲( مراجعه نمایند.
روابط عمومی 

اعالم برندگان
 مسابقه کتابخوانی غدیر

موفقیت

علیرضا سهرابی فرزند ابراهیم 
شاغل در مدیریت اتوماسیون 

و ارتباطات
قبولی در آزمون ورودی مدارس 

استعدادهای درخشان دوره 
دبیرستان

محمدرضا سلیمی شاغل در 
شرکت تعاونی مصرف

مقام اول مسابقات ددلیفت بین 
المللی اورآسیا وزن 11۰ کیلوگرم 

علی نعمت الهی فرزند محمد 
صادق شاغل در مدیریت نسوز

قبولی در آزمون ورودی مدارس 
استعدادهای درخشان )شهید اژه 

ای( دوره دبیرستان

امیر عباس شومالی فرزند 
امیرحسین شاغل در مدیریت 

سفارشات و کنترل کاال
پذیرفته شده در آزمون ورودی 
مدارس استعدادهای درخشان 

پایه هفتم

مهدی جعفری فرزند اسماعیل 
شاغل در مدیریت کیفیت

مقام اول مسابقات والیبال قهرمانی 
شهرستان نجف آباد

سید ایلیا دانشی فرزند سید جواد 
شاغل در مدیریت راه آهن و ترابری

پذیرفته شده در آزمون ورودی 
مدارس استعدادهای درخشان 

پایه هفتم

مهدیه کالنتری فرزند محمدرضا شاغل در مدیریت تولیدات کک و مواد 
شیمیایی

مقام اول مسابقات فرهنگی ورزشی استان اصفهان در رشته مچ اندازی 
دست چپ وزن ۶۰- کیلوگرم و مقام اول مسابقات باشگاه های شهرستان 

آران بیدگل در رشته مچ اندازی دست راست .

آرین کیانی فرزند روح ا... شاغل 
در مدیریت امور فنی و برنامه 

ریزی تولید 
پذیرفته شده در آزمون ورودی 
مدارس استعدادهای درخشان 

پایه هفتم

فرناز ملکی فرزند مهدی شاغل در 
مدیریت مهندسی تولید و توزیع برق

مقام اول مسابقات کشوری فول 
فایت بانوان 

آرش مهرابی فرزند سعید شاغل در 
مدیریت خرید تجهیزات 

پذیرفته شده در آزمون ورودی 
مدارس استعدادهای درخشان 

پایه هفتم

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.


