
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی تأکید کرد:

شستا و صدر تامین با رویکرد هم افزایی از 
توسعه ذوب آهن حمایت می کنند 

سخن اول
رهبر انقالب اسالمی)مدظله العالی(:

هر بخش از مقاومت 
به تنهایی می تواند

بینی دشمن را به خاک بساید
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محصوالت ذوب آهن 
اصفهان در ساخت مسکن، 

کاربرد حیاتی دارد

زمان دقیق افزایش حقوق 
بازنشستگان اعالم شد

ذوب آهن اصفهان 
تندیس زرین جایزه ملی 
حسابرسی داخلی ایران 

را کسب کرد

ذوب آهن اصفهان در ۶ 
ماه گذشته 12 محصول 
جدید تولید کرده است
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اولین دور ممیزی مراقبتی خارجی گواهینامه سیســتم مدیریت زیست محیطی ذوب آهن 
    )SGS(ویرایش 2015 توسط موسسه گواهی دهنده ISO14001 اصفهان مطابق با استاندارد
طی روزهای 25و 2۶ مرداد ماه با موفقیت انجــام و تمدید اعتبار این گواهینامه در ذوب آهن 

اصفهان تایید و اعالم گردید .

تمدید اعتبار گواهینامه سیستم 
مدیریت زیست محیطی ذوب آهن اصفهان 

زیاد  نامه  به  پاسخ  در  خامنه ای  آیت ا...  حضرت 
فلسطین،  اسالمی  جهاد  جنبش  دبیرکل  النخاله 
ارتقاء  موجب  را  اسالمی  جهاد  مقاومت شجاعانه 
شدن  خنثی  و  مقاومت  در  جنبش  این  جایگاه 
خدعه رژیم صهیونیستی و به خاک ساییدن بینی 
آن دانستند و خاطرنشان کردند: دشمن غاصب رو 
به ضعف، و مقاومت فلسطین رو به قوت است. متن 

پاسخ رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
دام  النخاله  زیاد  آقای  جناب  مجاهد  برادر 

توفیقه
سالم علیکم

نامه  متین و مژده بخش جنابعالی را دریافت کردم. 
خداوند به شما پاداش نیک دهد و پیروزی نهایی 

ملت سربلند و مظلوم فلسطین را نزدیک فرماید.
اسالمی  جهاد  جنبش  افتخارات  اخیر،  حادثه  
فلسطین را مضاعف ساخت و جایگاه جهاد اسالمی 
فلسطین  ملت  شکوهمند  مقاومت  حرکت  در  را 
خود،  شجاعانه   مقاومت  با  شما  بخشید.  ارتقاء 
سیاست خدعه آمیز رژیم غاصب را خنثی کردید. 
شما ثابت کردید که هر بخش از مجموعه  مقاومت، 
به خاک  را  بینی دشمن  تواند  می  هم  به تنهایی 
بساید. شما با پیوند زدن مجاهدت در غزه با کرانه، 
و دیگر نیروهای مقاومت با حمایتشان از حرکت 
جهاد، توانستید یکپارچگی جهاد ملت فلسطین را 
به رخ دشمن خبیث و خدعه گر بکشید. همه  سعی 
گروه های فلسطینی در همه  سرزمین فلسطین باید 
برای حفظ این یکپارچگی باشد. دشمن غاصب رو 
به ضعف است و مقاومت فلسطین رو به قوت است، 
و ال حول و ال قوة اال با... ما همچنان در کنار شماییم. 

سالم علیکم و العهود بحالها.
سّیدعلی خامنه ای
20 مرداد 1401
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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

بنیانگذار مقاوم سازی و مدیریت بحران در ایران عنوان کرد :
مقاطع ساختمانی استاندارد ذوب آهن اصفهان پیش نیاز طرح نهضت ملی مسکن

خبر خوش برای بازنشستگان 

ناطــق الهی گفــت: اولیــن پارامتــر مهم یک 
ســاختمان ایمن، انتخــاب ســاختگاه )محل 
احداث( آن اســت، اگر زمین مــورد نظر برای 
ساخت و ساز در مسیر ُگســل، سیالب و یا سایر 
بالیای طبیعی قرار گرفته باشــد از همان ابتدا، 
خشت اول را کج نهادیم و هزینه تراشی و مهم تر 
از همه سالمت مردم را با مخاطره مواجه کردیم، 
بنابراین توجه بــه موقعیــت جغرافیایی زمین 
بسیار مهم اســت. باید به این نکته توجه داشته 
باشیم، نقشه ســازه ســاختمانی که در تهران 
جواب می دهد، در تبریز لزوماً پاســخگو نیست 
و هر شــهری ویژگی های جغرافیایی خودش را 
دارد. تســری دادن نقشه ســازه ای  ساختمان، 
یک رویکرد حرفه ای و اســتاندارد نیســت و با 
کوچکترین بحران طبیعی، بزرگترین فاجعه ها 
را در شهرهای مختلف کشور نظاره گر خواهیم 

بود.
وی افزود: در ادامه با چند شیت نقشه و گزارش 
فنی رو به رو می شویم که البته گزارش ها کمتر 
مطالعه می شوند. از این مرحله به بعد مهندسین 
و کارگــران، کار ســاخت را کلید مــی زنند و 
اینجاســت که اســتفاده از مصالح ساختمانی 
مرغوب به عنوان شــاه بیت اصلی ســاختمان 

سازی مطرح می شود. 

اســتاد نمونه کشور در مهندســی سازه تصریح 
کرد: متاسفانه ســاختمان های ناایمن بسیاری 
را در سطح کشــور شاهد هســتیم که سالمت 
هموطنــان مــان را تهدید مــی کننــد و این 
موضــوع باید بــا ورود جدی سیاســت گذاران 
تــراز اول کشــور و تولیــد کننــدگان مقاطع 
 ســاختمانی فابریــک بــرای همیشــه اصالح 

شود. 
بنیانگذار مقاوم ســازی و مدیریــت بحران در 
ایران خاطر نشــان کرد: با توجه به طرح نهضت 
ملی ساخت مســکن، توصیه بنده این است که 
دولــت و کارخانه ذوب آهن اصفهــان به عنوان 
تولید کننده مقاطع فابریک H در کشور با انعقاد 
تفاهم نامه، زمینه احداث واحدهای مســکونی 
استاندارد، در سطح کشــور را در ریل اجرا قرار 
دهند زیرا این رویداد مبــارک، تولید ملی را در 
خدمت ایمنی و رفاه هموطنــان عزیزمان قرار 

می دهد. 
ناطق الهــی تاکیــد کــرد: اگر مــی خواهیم 
ســاختمان های ایمن داشته باشــیم و هر سال 
حجم باالیی از درآمد کشور را در قالب وام، برای 
ترمیم و مقاوم سازی مســکن بعد از هر بحران 
پرداخت نکنیم و این درآمد صرف توســعه سایر 
بخش های کشور شود، مســتلزم این است که 
دولت و تولید کننده تعامل سازنده داشته باشند 
و این تنها مسیری است که ســالمت ساخت و 

ساز را در کشور رقم می زند.  
عضو هیات علمی پژوهشــگاه زلزله شناســی 
کشــور گفت: اصول اولیه طراحی ساختمان در 
دنیا بر اساس اســتفاده از تیرآهن های بال پهن 
است اما متاسفانه کم کم و به دالیل غیرمنطقی 
به سمت استفاده از تیر ورق رفتند. در کشورمان 
بناهایی مانند تخت جمشــید را داریم که بعد از 
گذشت ۷ هزار سال از ســاخت آن ها، همچنان 
ستون هایشان پا برجاست زیرا مصالح استاندارد 
در ساخت آن ها به کار گرفته شده است. با توجه 
به تغییر رویکردها در ســاختمان سازی و رفتن 
به ســمت بلندمرتبه ســازی و همچنین تولید 
انواع تیرآهن های بال پهن فابریک و پیوســته 
در کشــور توســط کارخانه ذوب آهن اصفهان، 
نیاز است ســفره جوشــکاری های ورق ناایمن 
در ساختمان ســازی برای همیشه برچیده شود 
تا در رفتارهای لرزه ای، ســازه ای و فرو ریزشی 

ســاختمان، به هنگام زلزله، جذب انرژی بیشتر 
در ساختمان و خســارت های کمتر را در ابعاد 

گوناگون شاهد باشیم.
ناطق الهی تصریح کــرد: تیرآهن های بال پهن 
به دلیل شــکل ضخیم و ارتفاع بلندتر، بال های 
پهن آن ها با خارج شــدن به سمت بیرون کاماًل 
مشــخص می باشــد که یکی از مزیت های آن 
مقاومت برشی )مقاومت در برابر شکست سازه( 
اســت، زیرا به دلیل جان )ارتفاع مناسب( یک 
مقاومت برشــی کاماًل یکســان در طول ستون 

ایجاد می  کنند .
وی خاطر نشــان کرد: یک تیرآهــن بال پهن 
مقاومت فشــاری خاص خــودش را دارد که بر 
اساس سایز مقطع قابل محاســبه می باشد اما 
در مقایسه با سایز معادل آن در تیر ورق، بسیار 
بیشــتر اســت و در نتیجه از نظر وزنی سبک تر 
است، یعنی مقاومت فشاری که می توانیم از یک 
تیرآهن بال پهن بگیریم، در مقایسه با تیر ورق، 
فوق العاده باالتر در ســاختمان است و این نکته 
قابل مالحظه ای در طراحی مهندسی و اقتصاد 
مهندسی برای اســتفاده از مقاطع فوالدی است 

که جایگاه ویژه ای دارد.
عضو هیأت علمی پژوهشــگاه زلزله شناســی 
کشــور بیان کرد: تیر ورق با ایجــاد اضافه وزن 
باال در ســاختمان و همچنین جوشکاری های 
ناایمن مخاطرات بســیاری ایجاد می کند و به 
لحاظ اقتصادی نیز به صرفه نیســت. همچنین 
باید به این نکته مهم توجه شــود که در مقایسه 
با ســازه بتنی و یا تیر ورق در هر شرایطی، قاب 
خمشی)ســازه فلزی( اگر به وسیله تیرآهن بال 
پهن طراحی شــود رفتار لرزه ای بسیار بهتری 
نه تنها از سازه تیر ورق دارد، بلکه نسبت به بتن 

مسلح بسیار قوی تر می باشد.
ناطق الهــی گفت: اطــالع رســانی تخصصی، 
آموزش و فرهنگ ســازی برای اقشــار مختلف 
جامعه متناسب با ویژگی های آن ها، نیاز است 
به صورت مستمر در دســتور کار مسئولین امر 
قرار گیــرد تا اســتفاده از تیرآهن بــال پهن به 
نوعی ملکه ذهن هموطنان عزیزمان شــود. در 
این زمینــه برگزاری همایش هــای تخصصی و 
کاربردی در ســطح باال، تاثیرگذاری بســیاری 
بــرای جامعه فنی مهندســی کشــور را در پی 

خواهد داشت. 

محمدهــادی زاهدی وفا دربــاره آخرین وضعیت 
افزایــش حقــوق بازنشســتگان ســازمان تامین 
اجتماعی گفت: در خصوص میزان افزایش حقوق 
بازنشســتگان ســازمان تامین اجتماعی، دولت به 
وزرای عضو هیأت امنای تامیــن اجتماعی اختیار 
تصمیم گیری داد که در بررســی های گذشــته به 
جمع نهایی نرســیدیم و مســتلزم ارزیابی مجدد 

هستیم.
سرپرست تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: باتوجه 
به منابــع و اعتبــارات الزم برای تصویــب میزان 
افزایش حقوق بازنشســتگان با حضور نمایندگان 
جامعه کارگری به جمع بندی نهایی رسیده و اعالم 

نتیجه خواهد شد.
محمدهادی زاهدی وفا با بیان این که رییس جمهور 
بر اصالح میزان افزایش ســنواتی مســتمری سایر 
ســطوح بازنشســتگان ســازمان تأمین اجتماعی 
تأکیــد دارد، افزود: بر این اســاس هیــأت وزیران، 
تصمیم گیری در ایــن خصوص را بــه وزرای عضو 

هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی تفویض کرد.

وی با اشــاره بــه جلســات متعدد بــا نمایندگان 
بازنشستگان و مسئوالن مربوطه، به منظور اجرای 
دســتور رییس جمهور تصریح کرد: برابر تفویض 
انجام شــده و بررســی های کارشناســی صورت 
گرفته و در پی پیشنهاد ســازمان تأمین اجتماعی 
مقرر شــد در چارچوب پایداری منابع و اعتبارات 
 این ســازمان، مســتمری ســایر ســطوح اصالح  

شود.

اصول اولیه طراحی 
ساختمان در دنیا 
بر اساس استفاده 
از تیرآهن های 

بال پهن است اما 
متاسفانه کم کم و به 
دالیل غیرمنطقی به 
سمت استفاده از تیر 

ورق رفتند

فریبرز ناطق الهــی بنیانگذار مقاوم 
در  بحــران  مدیریــت  و  ســازی 
نمونه در زمینه مهندسی  ایران،اســتاد 
سازه و عضو هیات علمی پژوهشگاه زلزله 
شناسی کشــور، در گفتگو با خبرنگار ما 
استفاده از تیرآهن بال پهن در ساختمان 
را از ابعاد گوناگــون مورد کاوش قرار داده 

است که در ادامه می خوانید.

مهلت   ارائه موضوعشمارهنوع فراخوانردیف
پیشنهاد

زمان بازگشایی 
پاكات

خرید 10 ردیف قطعات گیربكس 140010459 -113673 -2تجدید مناقصه 1
13 /6 /121401 /6 /1401فوالد سازی

خرید 2 ردیف مهره و چرخدنده 140008880 -113672 -2تجدید مناقصه 2
13 /6 /121401 /6 /1401مخروطی نورد 650

خرید 2 عدد ستاره محرك 140006760 -113671 -2تجدید مناقصه 3
13 /6 /121401 /6 /1401ابتدایی آگلوماشین 4

جوشكاری 2 ردیف كالیبرهای 140008729 -113670 -2تجدید مناقصه 4
13 /6 /121401 /6 /1401برشی غلتك تیرآهن 27 و 30

9906144 -43260مناقصه 5
عملیات اجرایی احداث و 

نوسازی ساختمان های صنعتی 
و اداری سطح كارخانه

1401/ 6/ 81401/ 6/ 9
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رویداد
نشریه داخلی

سالم آتشکار

درخواست های شما  وپاسخ مسئولین :
آیا کارکنان جدید االســتخدام جزءکارکنان فصل 1۶ محسوب

می شوند ؟
     مدیریت امور اداری: کلیه کارکنان شرکت مشمول قانون کار می باشند و نوع 
قرارداد آن ها بر اساس ضوابط و دســتورالعمل های مربوطه به صورت دائم یا 
موقت منعقد می گردد . همچنین پذیرش مدرک با رعایت دستورالعمل های 

داخلی برای کارکنان واجد شرایط اقدام می شود. 
 زمان توزیع کارت وام سفر توسط بانک پارسیان را اطالع رسانی 

نمایید.
مدیریت خدمات و امور رفاهی: درخصوص وام سفر بر اساس شرایط و ضوابط 
اعالمی، بارگذاری و صدور کارت مربوطه توسط بانک پارسیان در دست اقدام 
می باشد که طبق برنامه ریزی انجام شــده احتماال از شهریور ماه تسهیالت 

مذکور قابل استفاده می باشد .
 آیا امکان استفاده از اتوبوس اســتیجاری برای سرویس دهی 

داخلی مسیر کک سازی وجود دارد؟
مدیریت خدمات و امور رفاهی: با توجه به محدودیت زمانی ســرویس دهی 
داخلی برای جلوگیری از تاخیر برای کارکنان مســیر ها طبــق مفاد قرارداد 
در کلیه مدیریت ها از اتوبوس های واحد نیز اســتفاده می گردد. در راستای 
برنامه ریزی های انجام شده در مسیر مدیریت تولیدات کک و مواد شیمیایی 
نیز از اتوبوس استیجاری و واحد اســتفاده می شود که اتوبوس واحدها  مرتب 
 توسط کارشناسان بازدید و در صورت ایراد به سرعت نسبت به رفع ایراد اقدام

 می گردد .
 آیا امکان استفاده از یک اتوبوس ثابت برای مسیر شهید کشوری 

اصفهان وجود دارد؟
مدیریت خدمات و امور رفاهی: در مسیر شهید کشوری در حال حاضر، برای 
روزکار، یک دســتگاه اتوبوس به صورت ثابت در حال سرویس دهی می باشد 
و برای کارکنان شیفت نیز به پیمانکار مربوطه)ایثارگران حدید( ابالغ گردیده 

است که در اسرع وقت نسبت به تامین اتوبوس ثابت اقدام نماید. 

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

به شرح زیر می باشد:

ابراهیم بازیان مدیرعامل شــرکت سرمایه گذاری 
تأمین اجتماعی »شســتا«، امیرحســین نادری 
مدیرعامل شرکت ســرمایه گذاری صدرتامین و 
هیأت همراه 26 مردادمــاه ضمن حضور در ذوب 
آهن اصفهان و بازدید از خــط تولید و طرح های 
توسعه کارخانه، با مدیرعامل و دیگر مسئولین این 

شرکت دیدار و گفتگو کردند.  
مدیرعامل هلدینگ شســتا در ایــن دیدار گفت: 
ذوب آهن اصفهان، فضای مقدســی دارد چرا که 
آکنده از عطر شــهادت و ایثار اســت و همچنین 
فرهنگ کارگری این شــرکت از قداســت واالیی 

برخوردار است. 
بازیان افزود: ذوب آهن اصفهان از اســتوانه های 
صنعت کشور اســت و امروز با نیم قرن تجربه و با 
پشــتوانه مهارت و دانش کارکنان شایســته خود 
باید با رویکــرد دانش بنیان به ســمت توســعه 
های اساســی برود تــا در گام دوم انقالب با هدف 
و استراتژی مشخص، مســیر پیشرفت و بالندگی 

را بپیماید .  
وی با اشــاره به تــالش ذوب آهن بــرای تولید 
محصوالت خــاص و بــا ارزش افزده بــاال اظهار 

داشت: محصوالت تولیدی ذوب آهن برای کشور 
اهمیت بسیاری دارد از جمله ریل که یک محصول 
استراتژیک است. همچنین محصوالت ساختمانی 
جدید این شــرکت می تواند، ســرعت ساخت و 
ایمنــی ســاختمان را افزایش دهــد و در کاهش 

قیمت تمام شده آن نیز موثر است. 
مدیرعامل هلدینگ شســتا، توســعه کشور را در 
گرو رشــد صنعت از جمله صنایع فوالدی دانست 
و گفت: توســعه ذوب آهن و افزایــش تولید آن، 
در پیشــرفت پروژه های عمرانی اثر بخش اســت 
و فعالیت این شــرکت، ســایر بخش ها از جمله 
 معادن کشور به ویژه معادن زغال سنگ را فعال تر

می کند. 
بازیان اظهار داشــت: هلدینگ شستا رویکرد هم 
افزایی را نه تنها در شرکت های تابعه خود بلکه در 
کل کشور پیگیری می کند و با این رویکرد تالش 
می شود حمایت الزم از ذوب آهن جهت توسعه و 

بالندگی بیشتر صورت گیرد . 
مدیرعامل شــرکت ســرمایه گذاری صدرتامین 
نیز در این دیدار گفت: ســرمایه اصلی ذوب آهن 
اصفهان ، تالشگرانی اســت که با روحیه ایثارگری 

بــرای حفــظ تولید 
جهاد  شــرکت  این 
می کنند بــه گونه 
ای که این شــرکت 
در شــرایط تحریم و 
با وجــود بحران آب، 
از برنامه تولید پیش 

است .  
نــادری با اشــاره به 
بازســازی  پــروژه 
این  باتری شماره 2 
شــرکت گفــت: در 

راســتای هم افزایی، درصدد هستیم زغال سنگ 
مورد نیاز این مجتمع عظیم صنعتی تأمین شــود 
که این امر هم در تولید و هم در حاشــیه سود این 

شرکت تاثیر بسیاری دارد. 
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان نیزگفت: این مجتمع 
عظیم صنعتی برای اولین بار در تاریخ بهره برداری 
از برنامه تولید خود پیش اســت و امیدواریم با این 

روند برنامه تولید امسال محقق شود . 
مهندس رخصتی با اشاره به این که ذوب آهن در 

سال گذشته، رکورد جدیدی در تولید ساالنه خود 
ثبت کرد، افزود: تولید محصوالت خاص و با ارزش 
افزوده باال، اولویت اصلی ذوب آهن اصفهان است 
و در این راستا طی شش ماه گذشته 12 محصول 

جدید تولید شده است . 
وی اظهار داشــت: این مجتمع عظیــم صنعتی 
در مســیر رشــد و بالندگی قرار دارد و از باالترین 
تکنولــوژی در صنعت فــوالد بهره مند اســت، 
بنابراین با حمایت بیشــتر می تواند بــه جایگاه 

واقعی خود در صنعت فوالد کشور برسد .  

شستا و صدر تامین با رویکرد هم افزایی از توسعه ذوب آهن حمایت می کنند

ذوب آهن اصفهان از 
استوانه های صنعت 

کشور است

رییس اتاق تعاون ایران جهــت هر گونه همکاری 
با شــرکت های داخلی و خارجی حاضر در بیست 
و دومین نمایشــگاه بین المللی صنعت ساختمان 
تهــران در امور تولیــد و صــادرات خدمات فنی، 

مهندسی اعالم آمادگی نمود.
بهمن عبدالهــی رییس اتــاق تعاون ایــران و از 
دســت اندر کاران ســازمان بورس کاالی کشور 
در بازدید از غرفه ذوب آهن اصفهان در بیســت و 
دومین نمایشــگاه بین المللی ســاختمان تهران 
در جریان تحــوالت جاری، برنامه هــا و تولیدات 

متنوع این شــرکت قــرار گرفــت. وی در گفتگو 
با خبرنگار آتشــکار با اشــاره به اهمیت تولیدات 
ذوب آهن اصفهان در امر ســاخت و ســاز مسکن 
در کشور گفت: اتاق مذکور با کمک وزارت مسکن 
و شهرســازی در حال ســاخت ۳۰۰ هزار واحد 
مسکونی در کشور است و همزمان در حال فراهم 
نمودن مصالح ســاختمانی با کیفیــت و با قیمت 
مناســب برای ۳۰۰ هزار واحد مسکونی دیگر در 
کشور می باشد. عبدالهی اظهار داشت: این فرصت 
وجود دارد که از امکانــات و تولیدات متنوع ذوب 

آهن اصفهان جهت تامین مقاطــع فوالدی مورد 
نیاز این پروژه ها استفاده شود.

وی تاکید کرد: با همــکاری متقابل بخش صنعت 
و شــرکت های دانش بنیان، نهضت شتاب دهنده 
ساخت مســکن ارزان با مصالح مقاوم و سبک می 

تواند ایجاد، گسترش و ادامه یابد.
در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران، 
هیأت های تجاری خارجی از کشــورهای مختلف 
از جمله عراق و پاکســتان نیــز از غرفه ذوب آهن 

اصفهان بازدید کردند.

نقش محوری ذوب آهن اصفهان در نهضت ملی ساخت مسکن

مهندس ایرج رخصتی :
ذوب آهن اصفهان در ۶ ماه گذشته 12 محصول جدید تولید کرده است

تمدید اعتبار گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی ذوب آهن اصفهان 

تولید و عرضه 
محصول بر اساس 
درخواست ها و با 

توجه به میزان و نوع 
آن در ابعاد مختلف 

انجام می شود

این ممیزی، اولین 
دوره ممیزی مراقبتی 
گواهینامه مذکور در 
ذوب آهن اصفهان بود

از امکانات و تولیدات 
متنوع ذوب آهن 

اصفهان جهت تامین 
مقاطع فوالدی مورد 

نیاز این پروژه ها 
استفاده  شود

مهندس ایرج رخصتی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان 
2۳ مردادماه در نشســت خبری با اصحاب رســانه 
در بیســت و دومین نمایشــگاه بین المللی صنعت 
ساختمان از آمادگی این مجتمع عظیم صنعتی برای 
تولید محصوالت مورد نیاز پروژه های ساخت مسکن 

خبر داد.
وی در مورد آمادگی و نقــش ذوب آهن اصفهان در 
تامین مقاطع ساختمانی مورد نیاز نهضت ملی ساخت 

درکشور  مســکن 
برنامه دولت  گفت: 
ســیزدهم مبنی بر 
ساخت یک میلیون 
مســکن در ســال 
را باید بــه صورت 
معدل نگاه کنیم که 
تحقــق آن در دوره 
چهارســاله مد نظر 

است .
ذوب  مدیرعامــل 
آهن اصفهان افزود: 
در این زمینه درخواست هایی از سازمان های مربوطه 
از ذوب آهن شده است و این شرکت در حد توان آماده 
تولید و تحویل سبد کاال های درخواستی پروژه های 
مسکن در کشــور می باشــد. در واقع تولید و عرضه 
محصول بر اساس این درخواست ها و با توجه به میزان 

و نوع آن در ابعاد مختلف انجام می شود.
وی به اهمیت تامین پایدار مــواد اولیه جهت تولید 

و همچنین افزایش کمی و کیفی آن اشاره کرد و در 
خصوص واردات کک و زغال سنگ از خارج کشور و 
افزایش قیمت های جهانی گفــت: گرانی مواد اولیه 
وارداتی و بعضی تنگناهای تأمین مواد در داخل کشور، 
محدودیت هایی را برای ما ایجاد می کند، با این حال، 
بخشــی از منابع ارزی خود را از طریــق صادرات ۴۰ 

درصدی محصوالت تأمین می کنیم.
مهندس رخصتی افزود: ذوب آهن اصفهان از هیچ نوع 
یارانه انرژی برخوردار نیست و قیمت های انرژی نیز بر 

قیمت نهایی تولید، اثرگذار است.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با اشاره به وجود نیروگاه 
های برق در این شرکت افزود: تولید 2۴۰ مگاوات برق 
در داخل کارخانه به تأمین ایــن حامل انرژی کمک 
کرده و به مشتریان اطمینان می دهد که تولید سبد 
کاال های درخواســتی پروژه های آن ها با مشــکلی 
مواجه نمی شــود. وی در ادامه گفت: هم اکنون 6۵ 
درصد تیرآهن مورد نیاز کشور در این شرکت تولید 
می شود. در عین حال درخواست های جدید ما را به 
سوی تولیدات جدید سوق داده و در 6 ماه گذشته 12 

محصول جدید تولید و عرضه شده است.
مهندس رخصتــی در زمینه کیفیــت محصوالت 
ذوب آهن گفت: ذوب آهن در تولیــد تابع قوانین و 
اســتانداردها اســت و کیفیت را فدای هیچ منفعت 
دیگری نمی کند به طوری که می توان این مجتمع 

عظیم صنعتی را پیشگام کیفیت  دانست.
وی در زمینه ساخت و تولید انواع ریل گفت: تولید این 
محصول در ذوب آهن اصفهان بر اساس درخواست 
انجام می شــود و قطعات مهم خــط تولید آن بومی 

سازی شده است .
مدیر عامل ذوب آهن با اشاره به فعالیت های زیست 
محیطی گســترده این شــرکت گفت :این مجتمع 
عظیم صنعتی با دارا بودن بیــش از 16 هزار هکتار 
فضای سبز ۸2 برابر بیشــتر از استاندارد، فضای سبز 
ایجاد کرده است که آبیاری عمده آن به صورت دیم 
اســت. در راســتای کاهش آالیندگی نیز با نوسازی 
تجهیزات ، ضمن مدرن ســازی بخش های مختلف 
خط تولید از جمله درب های فلکسیبل باتری های 

کک سازی به سمت صنعت سبز حرکت کرده ایم .

اولین دوره ممیزی مراقبتــی خارجی گواهینامه 
سیســتم مدیریت زیســت محیطــی ذوب آهن 

اصفهــان مطابــق بــا 
 ISO14001 استاندارد
ویرایش 2۰1۵ توســط 
دهنده  گواهی  موسسه 
)SGS(  طــی روزهای 
2۵و 26 مــرداد مــاه با 
موفقیت انجام و تمدید 
اعتبار این گواهینامه در 
ذوب آهن اصفهان تایید 

و اعالم گردید .
محمــد صــدری مدیر 
کیفیــت  فراگیر ذوب 
آهن اصفهان در این خصــوص گفت: این ممیزی، 

اولین دوره ممیزی مراقبتــی گواهینامه مذکور در 
ذوب آهن اصفهان بودکه بر اســاس نمونه برداری 
از فرایندهــا و فعالیت های مدیریــت های مرتبط 
 SGS  شرکت توسط دو نفر ازســرممیزان موسسه

انجام گرفت.
وی افزود: با توجه به فعالیت های مناســب صورت 
گرفته توسط مدیریت های مربوطه و عدم مشاهده 
عدم انطبــاق عمــده ای دراین زمینه، موسســه  
مذکــور، اعتبــار گواهینامــه سیســتم مدیریت 
 ISO14001 زیست محیطی مطابق با استاندارد
 ویرایــش 2۰1۵ را در ذوب آهــن اصفهان تمدید

کرد.
سر ممیزان موسسه SGS در جلســه اختتامیه با 

تمجید از عملکرد ذوب آهن در کاهش آالیندگی 
ها و مصارف انرژی و با توجه به این که عدم انطباق 
عمده ای در زمان ممیزی مشاهده نگردید، تمدید 
اعتبار گواهینامه ISO 14001 ذوب آهن را اعالم 
نمود و ضمن ارائه برخی پیشنهادها و توصیه هایی 
در جهت بهبود عملکرد این سیســتم خواســتار 
ادامه این برنامه ها به صــورت اثربخش در آینده 

شد.
شایان ذکر اســت با توجه به شــرایط ویژه ناشی 
از شــیوع کرونا، این ممیزی از راه دور و با استفاده 
از بســتر اینترنت برگزار شــد که در این ارتباط از 
 همکاران مدیریت IT شــرکت، تشــکر و قدردانی

می شود .

مهدی مســکنی معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امیرآبادی 
فراهانی نماینده مجلس از غرفه ذوب آهن اصفهان در بیست و دومین نمایشگاه 

بین المللی صنعت ساختمان بازدید کردند.
مسکنی در این بازدید با اشاره به تولیدات ذوب آهن اصفهان گفت: از آن جایی 
که محصوالت متنوع ذوب آهن اصفهان در امر ساخت و سازهای مسکن کشور 
کاربرد اصلی و حیاتی را دارد، حضور این شرکت در بخش تعاونی های مسکن 
و حضور در نمایشگاه های مرتبط با ساخت مسکن در داخل و خارج کشور از 

اهمیت باالیی برخوردار است.
وی افزود: ما از مسئولین این شرکت درخواســت داریم که در نمایشگاه های 

مرتبط حضور فعالی داشته باشد .
امیرآبادی فراهانی نماینده مجلس شــورای اسالمی نیز گفت: بخش مسکن 
موتور محرکه اقتصاد کشور بوده و شــرکت هایی مانند ذوب آهن اصفهان با 
تولیدات خود و عرضه آن به بخش مسکن در رونق چرخه اقتصادی کشور و رفع 

نیازهای مسکن نقش موفقی داشته اند.
وی کمک بانک ها به تقویت زیر ساخت های مسکن در کشور را خواستار شد.

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ســاختمان تهران از 21 الی 2۴ 
مرداد ماه در محل دائمی نمایشــگاه های بین الملی تهران برگزار شد. در این 
نمایشگاه بین المللی که بیش از ۸6۰ شرکت داخلی و خارجی حضور داشتند، 
ذوب آهن اصفهان نیز به عنوان با ســابقه ترین شــرکت تولید کننده مقاطع 
فوالدی و ساختمانی کشور و همچنین تنها تولید کننده ریل در خاورمیانه در 

آن حضوری فعال داشت. 
در آیین گشایش این نمایشــگاه، مخبر دزفولی معاون اول رییس جمهور در 
سخنانی با توجه به سیاست های کلی مسکن کشور گفت: دولت در کنار تأمین 
نیاز های معیشــتی مردم و نیازهای مربوط به سالمتی آن ها توجه خاصی به 
تامین مسکن مردم دارد و وظیفه جدی خود می داند که از افراد و سازمان هایی 

که در جهت تامین مسکن فعال هستند، حمایت کند.
وی افزود: در امر تأمین مســکن مشکل زمین حل شــده و در جهت تقویت 

تکنولوژی ساختمان سازی و تامین مالی پروژه ها نیز اقداماتی انجام شده است.
شــایان ذکر اســت: حضور ذوب آهن اصفهان که روز به روز با تنوع بخشــی 
به تولیدات خود پاســخگوی نیازهای صنعت ساختمان کشــور است در این 
نمایشگاه از اهمیت ویژه ای برخوردار بود. از این جهت نمایش انواع محصوالت، 
همراه با توضیحات مدیران و کارشناسان روابط عمومی، بهره برداری و فروش و 
بازاریابی این شرکت معرفی بیشــتر ذوب آهن اصفهان را برای عالقه مندان و 

ذینفعان به همراه داشت.
همچنین مدیران و کارشناسان شــرکت در این نمایشگاه با تشریح و معرفی 
محصوالت شرکت و تبیین شعار و برند ذوب آهن اصفهان " با اطمینان بسازید" 

پاسخگوی مسئولین و سایر بازدیدکنندگان بودند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: 

محصوالت ذوب آهن اصفهان در 
ساخت مسکن، کاربرد حیاتی دارد

ذوب آهن اصفهان در بیست و 
دومین نمایشگاه بین المللی 

صنعت ساختمان تهران 

Rگزارش e p o r t

تغییر طرح لیمیت سوئیچ های قطع کن صفحات پیشگرمکن کوره های پلی زیوس

در این طرح ضمن 
صرفه جویی 

چشمگیر در استفاده 
از لیمیت سوئیچ، 
کاهش قابل توجه 
ساعت توقفات 

پیشگرمکن و کوره 
را به دنبال خواهد 

داشت

خبرآسمانی

با تالش کارکنان شــاخه برق کارگاه پخت آهک 
مدیریــت آگلومراســیون، عملیــات تغییر طرح 
لیمیت سوئیچ های قطع کن صفحات پیشگرمکن 
کوره های پلی زیوس شماره 1 و2 این مدیریت با 

موفقیت به پایان رسید.
غالمرضا قادری فورمن بــرق کارگاه پخت آهک 
مدیریت آگلومراســیون با اعالم این خبر گفت: در 
این طرح مهم توانســتیم تعداد ۸ عدد از لیمیت 
سوئیچ های کنترل صفحات هریک از پیشگرمکن 
های کوره های پلی زیوس را حذف کنیم و سپس 
با استفاده از یک محور و اهرم مکانیکی و یک عدد 

لیمیت ســوئیچ این طرح را اجراء نمــوده و مورد 
بهره برداری قرار دهیم. 

وی افزود: در این طرح ضمن صرفه جویی چشمگیر 
در استفاده از لیمیت ســوئیچ، کاهش قابل توجه 
ســاعت توقفات پیشــگرمکن و کوره را به دنبال 

خواهد داشت. 
کامران محمدی مهندس برق کارگاه پخت آهک 
مدیریــت آگلومراســیون نیز گفت: اســتفاده از 
محور و لیمیت سوئیچ در خارج از محفظه داخلی 
پیشگرمکن از دیگر مزایای این طرح است که می 
تواند از نفــوذ حرارت و ســوختگی این تجهیزات 

جلوگیری موثر نماید.
شــایان ذکــر اســت؛ 
همــکاران شــاخه های 
مکانیــک  و  تکنولــوژ 
مدیریت آگلومراســیون 
در انجــام ایــن طــرح 
مفید با قسمت برق این 
مدیریت، نهایت همکاری 

و مشارکت را داشته اند .
محمدعلی قدرتی پور- 
خبرنگار افتخاری
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به مناسبت گرامیداشت سالروز  ورود آزادگان سرافراز به میهن اسالمی انجام شد
تجلیل از مقام شهدای مدافع حرم و دو شهید گمنام در ذوب آهن اصفهان 

اهم فعالیت های بازرسی فنی مدیریت نت مکانیک شرکت

مراسم تجلیل از مقام شامخ شهدای مدافع حرم و دو 
شهید گمنام شرکت به مناسبت گرامیداشت سالروز 
ورود آزادگان سرافراز به میهن اسالمی 2۴ مردادماه 

در تاالرآهن ذوب آهن اصفهان برگزار شد.
در این مراســم که حجت االسالم ســالک نماینده 
اســبق ولی فقیه در نیروی قدس ســپاه پاسداران، 
 سرهنگ شیری جانشــین فرمانده ســپاه لنجان، 
آیت ا... رهبر مســئول هماهنگی تبلیغات اسالمی، 
مهدی بهرامی معاون ســرمایه های انسانی وتوسعه 
مدیریت، تعــدادی از مدیران، خانــواده های معزز 
شهدا و ایثارگران و جمعی از کارکنان شرکت حضور 

داشتند، شــرکت کنندگان در این مراسم، با حضور 
در یادمان شهدای گمنام شرکت به مقام شامخ این 

عزیزان ادای احترام کردند.
معاون سرمایه های انسانی و توسعه مدیریت در این 
مراسم گفت: ما وظیفه داریم از مجاهدت و جانفشانی 

شهدا و ایثارگران قدردانی نماییم.
حجت االسالم سالک گفت: با ارج نهادن و زنده نگه 
داشتن فرهنگ شهادت و ایثار، توفیقات آن در تولید 

شرکت مشاهده خواهد شد.
وی افزود: صنعت ما بــا وجود نیروهــای ایثارگر و 
جهادی و کار مهندســی می تواند موفق و سر بلند 

باشد.
حجت االسالم ســالک بیان داشــت: امروز در ایران 
قدرت ابتکار عمل و مبــارزه با اســتکبار جهانی با 
حمایت مردم به دســت مقام معظم رهبری است. 
ما باید یاحسین بگوییم و با امام حسین)ع( حرکت 

کنیم که اهل بصیرت بشویم.
در پایــان این مراســم از خانواده های معزز شــهدا 
از جمله ســردار شــیروانیان پدر بزرگوار شــهید 
شیروانیان، خانم محمدی مادر گرامی شهید جواد 
محمدی وخانم رجبی همســر گرامــی پویا ایزدی 

شهید مدافع حرم تجلیل به عمل آمد .

حسین بهارلویی سرپرســت بازرسی فنی مدیریت 
نت مکانیــک با بیان ایــن که بازرســی فنی تأثیر 
به ســزایی در پایداری و اســتمرار تولید در بخش 
هــای مختلف کارخانــه دارد به تشــریح عملکرد 
این واحد در ســال جاری پرداخــت و گفت: پایش 
مستمر وینچ شمالی کوره بلند شــماره دو با انجام 
بیست مرحله عملیات بازرســی با دوره های زمانی 
هفتگی از طریق اجرای عملیات ارتعاش ســنجی، 
صوت ســنجی و ترموگرافــی در زمــان حمل بار 
توسط اسکیپ راســت از 2۴ نقطه مکانیزم مذکور 

و روندگیــری عالئم حیاتــی ماشــین، انجام ۵6 
مرحله تســت ارتعاشــی از مکنده های شماره 1 و 
    Cast دوآگلوماشــین چهار، چندین مرحله تست
down و Cast up و ترسیم نمودار Bode برای 
تجهیزات مذکور جهت بررسی و تحلیل ارتعاشات 
تکیه گاه های فن در حین عبور از سرعت بحرانی و 
همچنین انجام ۵ مرحله باالنس دینامیکی بر روی 
مکنده های شماره 1 و 2 آگلوماشین چهار در محل 
نصب تجهیز و اعمال وزنه های تصحیح با کمترین 
توقف و راه اندازی ماشین، بخشــی از اقدامات این 

واحد در سال جاری است.
وی انجــام دوازده باالنس دینامیکی کارگاهی باالی 
پنج تن بر روی شــافت و پروانه هــای مکنده های 
آگلوماشین ۴ و مکنده های آگلوماشین قدیم و... را 
از دیگر اقدامات این واحد برشمرد و افزود: انجام پنجاه 
مورد باالنس دینامیکی در محــل نصب تجهیزات 
دوار در کارگاه ها و بخش هــای مختلف کارخانه و 
انجام عملیات ارتعاش سنجی بر روی ۸۰۰  دستگاه 
ماشین دوار کارخانه و ارسال گزارش های مستند و 
کتبی به بخش های سرویس گیرنده با مضمون اعالم 

وضعیت ماشین با استناد به استاندارد های ارتعاشی، 
مشــخص کردن عیوب احتمالی و ارائه پیشــنهاد 
 جهت رفع مشــکل تجهیز و پیگیری تا رفع عیوب
 ماشین های مشــکل دار نیز از ســایر فعالیت این 

قسمت می باشد.
شهاب عباســی، مهندس پایش وضعیت تجهیزات 
مدیریت نت مکانیک نیز  با بیان این که فعالیت های 
پایش وضعیت با هدف ارزیابــی وضعیت تجهیزات 
دوار کارخانه، از ســال 1۳۸2با تحت پوشــش قرار 
دادن ۵۰ تجهیــز حســاس از کارگاه های مختلف 
در قالب تست های ارتعاشــی و انجام کلیه باالنس 
های دینامیکــی در محل نصب تجهیــز و باالنس 
های کارگاهی تا وزن16تن شــروع شد، گفت: بعد 
از حصول نتایج ملمــوس در کاهش نیازمندی های 
تعمیراتی و کاهش حــوادث تجهیزاتی، در ســال 
1۴۰۰ضمن ایجــاد چارت ســازمانی مصوب برای 
واحد CM در معاونت بازرســی فنی نت مکانیک، 
تعداد تجهیزات تحت مراقبت به 2۵9ماشــین دوار 

افزایش یافت.
عباســی افزود: طی دو سال گذشــته با راه اندازی 

تســت های فراصوت، تصویــر بــرداری حرارتی و 
تست آنالیز جریان، تالش شد تا کلیه عالئم حیاتی 
تجهیــزات دوارکارخانه مورد پایش قــرار گیرد که 
از جمله این تجهیزات می توان به توربین ژنراتورها 
و توربوکمپرســورهای نیروگاه ها، کمپرســورهای 
کارگاه اکسیژن، مکنده های آگلومراسیون و مکنده 
های کنورتور فوالد سازی، مکنده و دمنده های کوره 
بلند و کک سازی، الکترو پمپ های تغذیه دیگ های 
نیروگاه ها و فوالدسازی و وینچ های شمالی و جنوبی 

کوره یک و دو اشاره کرد.

نشریه داخلی
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 21 اوت؛ روز جهانی مسجد
۳1 مرداد یادآور به آتش کشیدن مســجداالقصی در سال 1۳۴۸ 
به دست صهیونیست ها است که ســال ها بعد این روز به پیشنهاد 
جمهوری اســالمی ایران در سی  امین نشســت سازمان کنفرانس 
اسالمی  21 اوت به نام روز جهانی مسجد نامگذاری شد. بی تردید 
مسجد مهم ترین ســرمایه ملی، مذهبی و اصلی ترین پایگاه دین، 
اخالق و معنویت و جایگاه پرورش انسان های وارسته است، مسجد 
قلب تپنده جهان اســالم است که از صدر اســالم تا کنون همواره 
دارای کارکردهای متعدد عبادت، فعالیت های آموزشــی، نظامی، 

اجتماعی و سیاسی بوده است.
31 مرداد؛ روز صنعت دفاعی کشور

روز ۳1 مــرداد روز صنعت دفاعی نامگذاری شــده اســت صنعت 
دفاعی کشور در این ســال ها آنچنان پیشــرفت کرده است که نه 
تنها به بیگانگان وابسته نیستیم بلکه خودمان می سازیم و خودکفا 

شده ایم. 
برای پیشرفت و بومی ســازی صنعت دفاعی کشور همه نیروهای 
مسلح پای کار هستند موضوعی که نشان از خودباوری و خودکفایی 
ایران اســالمی در حوزه دفاعی اســت. صنعــت دفاعی جمهوری 
اسالمی ایران پس از پیروزی انقالب اسالمی تا به امروز در ارتباطی 
تنگاتنگ با نیروهای مسلح، دستاوردهای متنوعی را در حوزه های 
مختلف زمینی، دریایی، هوایی، فضایی، موشــکی برای کشــور به 
ارمغان آورده اســت، ایران در حوزه موشکی در سطح منطقه مقام 

اول و در سطح جهان جزء چند قدرت برتر است.
1 شهریور؛ روز بزرگداشت ابوعلی سینا و روز پزشک

ابوعلی سینا حکیم، فیلســوف، طبیب و دانشمند بزرگ ایرانی که 
در جهان غرب با لقب "امیر پزشکان" شــناخته شده است، نه تنها 
یکی از بزرگ ترین فیلســوفان جهان، بلکه یکی از برجسته ترین 
چهره های تاریخ پزشــکی در همه دوران هاست. مهم ترین اثر وی 
در پزشکی، کتاب قانون )القانون فی الطب( است که آن را پیش از 
ســال ۴۰6 هجری قمری، یعنی در حدود ۳۵ سالگی تألیف کرده 

است.
در ایران، اول شــهریور ماه، همزمان با زادروز بوعلی سینا، به پاس 
تألیفات و خدمات وی، به علوم پزشکی و فعالیت وی در این رشته و 
تجلیل از پزشکان، روز پزشک نام گذاری شده است. در کشورهای 
دیگر، روزهای دیگری، بــا توجه به رویدادهــای محلی برای این 

مناسبت در نظرگرفته شده اند.
2 شهریور ؛ آغاز هفته دولت

به مناســبت انفجار دفتر نخست وزیری در هشــتم شهریور سال 
1۳6۰ و شــهادت دو یار دیرین امام)ره( و انقالب و دو اسوه علم و 
تقوا، شهید محمد علی رجایی، رییس جمهور و محمد جواد باهنر، 
نخست وزیر که نمونه ای از دولتمردان مردمی بودند و نیز به منظور 
آشنایی مردم با فعالیت ها و بیان اهداف و برنامه های آینده دولت، 
هفته ای به نام هفته دولت نامگذاری شده است که از دوم تا هشتم 

شهریور می باشد.
4 شهریور؛ روز کارمند

همه ساله در هفته دولت روز ۴ شــهریور به روز کارمند اختصاص 
می یابد و در این روز به منظور تجلیل از کارگزاران دولت جمهوری 
اســالمی و ارج نهادن به خدمــت، با تبیین مالک هــای انتخاب، 
کارمندان نمونه به عنوان نمایندگان خیل عظیم کارکنان نظام در 

اقصی نقاط کشور، انتخاب و مورد تشویق و تقدیر قرار می گیرند.
در اسالم، منزلت اجتماعی به عنوان موهبت و امانت الهی در اختیار 
کارمندان و کارگزاران قرار می گیرد تا بــرای رفع محرومیت ها و 
گرفتاری ها از امور جامعه به کار گرفته شــود. از این رو، امام علی 
)ع( به یکی از کارگزاران خود چنین می گوید: »کاری که به عهده 

توست، طعمه نیست، امانتی است که بر گردنت نهاده اند.«

بارش بــاران اخیر در مناطق عشــایری کوهرنــگ چهارمحال و 
بختیاری خسارات فراوانی برجای گذاشت.

باتوجه به سیل اخیر و خســارات وارده به عشایر منطق کوهرنگ، 
با هماهنگی حوزه مقاومت بســیج شــهید تندگویان ذوب آهن، 
مدیریت خدمات وپشــتیبانی شرکت، کانون بســیج مهندسین 
صنعت شهرســتان و شــرکت تعاونی میثاق و با همــکاری گروه 
جهادی شــهید محمد یار، تعداد ســه هزار قرص نان ، ۴۰۰ عدد 
بســته غذایی و پتو و لباس و پذیرایی برای کودکان تهیه و به این 

قشر آسیب دیده تحویل شد.
این اقالم با همکاری ناحیه مقاومت ســپاه شهرستان گوهرنگ و 
شورای روستای بیرگان بین خانواده های عشایر منطقه گوهرنک، 

چندار، موردل و... اهدا گردید.
عبدا... نقدی پور معاون کارآمدی و بهروری حوزه مقاومت بســیج 
شهید تندگویان شرکت  با اعالم این خبر گفت: عشایر کوچ نشین، 
حافظان اصلی محیط زیست هســتند که در خط مقدم حفاظت و 
حراست از محیط زیســت قرار دارند و می توانند نقش مهمی در 

حفظ گونه های جانوری و گیاهی داشته باشند.
وی افزود: ســیل اخیر به کشــاورزان و عشــایر منطقه، خسارات 
های زیادی وارد کرده که نیاز اســت با همکاری و همیاری مردم و 

مسئولین به آن ها کمک شود. 

مناسبت های هفته

حدیث هفته

خبر

 امام علی )ع(: 
یکی از رنج های آدمی این اســت که چیزی را فراهــم آورد که نمی خورد و 
بنایی بسازد که در آن سکونت نمی کند و ســپس به جانب خداوند متعال 

می رود در حالی که نه مالی با خود می برد و نه ساختمانی منتقل می کند.  میرهاشــم موســوی مدیرعامــل ســازمان تأمین 
اجتماعی، در رابطه با زمان اعمــال افزایش و صدور 
احکام جدید سایر سطوح بازنشســتگان گفت: پیرو 
اعالم سرپرســت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
مبنی بر موافقت با اصالح و افزایش مســتمری سایر 
سطوح مســتمری بگیران ســازمان تامین اجتماعی 
بر اســاس ماده 96 قانون تامین اجتماعی، با عنایت 
به این که فراینــد پرداخت حقوق از بیســتم هر ماه 
طبــق محاســبات و در قالب ســامانه  متمرکز برای 
بازنشســتگان عزیز انجــام می گیــرد بنابراین برای 

اعمال افزایش جدید و نحــوه پرداخت و تأمین مالی 
مربوطه با هماهنگی کانون ها، نیازمند زمان هستیم 
و ان شــاءا... صدور احــکام جدید در شــهریورماه 
انجام می پذیــرد. موســوی  افزود: از دســتور اکید 
و ویــژه رییس جمهور بــرای اصــالح مصوبه هیات 
دولت و پیگیری های معــاون اول دولت و همچنین 
سرپرســت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که با رویکرد 
خدمت رســانی بهتر و رفــع دغدغه بازنشســتگان 
بر اســاس ماده 96 قانــون تامین اجتماعی و مصوبه 

مربوطه انجام پذیرفت، تشکر و قدردانی می کنم.

گفتنی اســت؛ برابر جدولی که برای ماه های متوالی 
مبنای واریز مســتمری بازنشســته ها محســوب 
شده است، سازمان تامین اجتماعی از بیستم تا پایان 
هرماه حقوق بازنشســتگان خود را پرداخت می کند. 
با این شرایط اگر دولت مصوبه جدید افزایش حقوق 
بازنشســتگان تامین اجتماعی را با رعایت شــرایط 
قانونی تصویب کند، بیش از یک میلیون و شش صد 
هزار بازنشسته غیر حداقل بگیر می توانند از شهریور 
ماه نسبت به افزایش حقوقشــان و دریافت معوقات 

ماه های سپری شده، امیدوار باشند.

تنها چهار شرکت و 
 سازمان موفق 

شده اند نشان زرین 
این ارزیابی را دریافت 

کنند

سازمان تامین 
اجتماعی از بیستم 

تا پایان هرماه حقوق 
بازنشستگان خود را 

پرداخت می کند

ما وظیفه داریم 
از مجاهدت و 

جانفشانی شهدا و 
ایثارگران قدردانی 

نماییم

زمان دقیق افزایش حقوق بازنشستگان اعالم شد

R e p o r t
گزارش

تندیس زرین سومین دوره ارزیابی جایزه ملی حسابرسی 
داخلی ایران به ذوب آهن اصفهان اختصاص یافت.

امیرحســین ذاکری دبیر کمیته و 
مدیر حسابرســی داخلی شرکت در 
این خصوص به خبرنــگار ما گفت: 
این جایزه توسط انجمن حسابرسان 
داخلــی ایــران و بر اســاس مدل 
بلوغ)CMMI(  و استانداردهای بین 
المللی انجمن حسابرســان داخلی 
 آمریــکا )IIA ( طراحــی و ارزیابی 

می شود. 
مدیر حسابرســی داخلی شــرکت 
تصریح کرد: سومین دوره این جایزه 
در جهت ارزیابی قابلیت های مدیریت های حسابرسی 

داخلی در کشور و ایجاد رقابت سازنده در راستای بهبود 
قابلیت های موجود در سطح کشور برگزار شد.

وی، ارائه مدلی برای ارزیابی و مقایســه توانمندی ها و 
قابلیت های و ایجاد فضای به اشــتراک گذاری تجارب 
برتر در حرفه حسابرسی داخلی کشــور را از اهداف این 
جایزه برشــمرد و افــزود: تقویت جایگاه حسابرســان 
 داخلی در ارزش آفرینی سازمان ها و شناسایی و معرفی
مدیریت های برتر حسابرسی داخلی در کشور   از سایر 

اهداف این جایزه است.
ذاکــری تصریح کــرد: عملکــرد کمیتــه و مدیریت 
حسابرسی داخلی شرکت به مدت ۵ ماه با مولفه هایی 
مانند خدمات و نقش حسابرسی داخلی، مدیریت تیم 

حسابرســی، فرآیندهای حرفه ای، مدیریت عملکرد و 
پاسخگویی، فرهنگ و روابط سازمانی و ساختار راهبری، 

مورد ارزیابی قرار گرفت. 
مدیر حسابرسی شــرکت گفت: پس از ارزیابی به عمل 
آمده بر اساس مدل بلوغ )CMMI( و استانداردهای بین 
المللی انجمن حسابرسان داخلی آمریکا )IIA ( و مولفه 
های اشاره شــده، شرکت ســهامی ذوب آهن اصفهان 
موفق شد نشان زرین جایزه ملی حسابرسی داخلی ایران 

را دریافت کند.
شــایان ذکر اســت؛ طی دو دوره ارزیابــی جایزه ملی 
حسابرســی داخلی ایران، تنها چهار شرکت و سازمان 

موفق شده اند نشان زرین این ارزیابی را دریافت کنند.

وهواه عیاش کاردار ســفارت الجزایر در تهران 
از غرفه ذوب آهن اصفهان در بیســت و دومین 
نمایشگاه بین المللی ســاختمان تهران بازدید 
کرد و با توضیحات مدیران و کارشناسان حاضر 

در غرفه با تولیدات این شرکت آشنا شد. 
وی در ایــن بازدید به خبرنگار آتشــکار گفت: 
دولــت الجزایر پروژه های مســکونی و خطوط 

ریلی وســیعی را در دســت اجرا دارد و با توجه 
به تنوع و کیفیت تولیــدات ذوب آهن اصفهان 
تمایــل داریم کــه از محصوالت این شــرکت 

استفاده کنیم.
کاردار ســفارت الجزایر در تهران با اشــاره به 
روابط اقتصادی دو کشــور دوســت و مسلمان 
ایــران و الجزایــر تاکید کــرد: بــا گفتگوها و 

رســمی،  قراردادهــای 
همــکاری هــای الزم بین 
ذوب آهن اصفهان و وزارت 
بازرگانی الجزایر به منظور 
استفاده از دانش، تجربه و 
تولیدات این شرکت شکل 

خواهد گرفت.

ذوب آهن اصفهان تندیس زرین جایزه ملی حسابرسی داخلی ایران را کسب کرد

در پروژه های ملی الجزایر از تولیدات ذوب آهن اصفهان استفاده خواهیم کرد

ارتقاء کیفیت آب صنعتی تصفیه شده در کارگاه تغلیظ بخش آگلومراسیون

همکاری های الزم 
به منظور استفاده 
از دانش، تجربه و 

تولیدات این شرکت 
شکل خواهد گرفت

طی عملیاتــی کیفیــت آب صنعتی 
تصفیه شده در کارگاه تغلیظ مدیریت 

آگلومراسیون شرکت ارتقا یافت.
فرهاد شریعتی سرپرست کارگاه تغلیظ 
مدیریت آگلومراســیون شرکت با اعالم 
این خبر، گفــت: آب و لجن ارســالی از 
بخش کــوره بلند که توســط خطوط 
2۰9،21۰ و 2۰۸ از پمپ خانه شــماره 
1۰ به بخش آگلومراســیون ارسال می 
شــود، طی دو مرحله مواد معلق شامل 
کالســیفیکاتور و فیلتر جداســازی و 
آب تصفیــه شــده جهت مصــرف در 

بخش های آگلومراســیون، کوره بلند و کک ســازی 
استفاده می شود و لجن اســتحصال شده  نیز توسط 
کامیون  جهت مصــارف مورد نیاز حمــل می گردد. 
 وی افزود: این لجن به دلیل داشــتن اکسید روی باال 
) Zno ( در فرآیند پخت آگلومره قابل اســتفاده نمی 
باشد. پس از تغییر طرح سیستم تصفیه هوا در بخش 
آگلومراسیون از وت اسکرابر به الکتروفیلتر که موجب 
کاهش مصرف آب گردید بــه دلیل تغییر در ماهیت 
مواد معلق آب و کاهــش PH آب به دلیل حذف مواد 
آهکی، لجن گیری به روش قبلی با مشــکل مواجه و 
باعث بروز اشکال در پمپخانه ها و جام شدن خرپاهای 
حوض های تغلیظ گردید که ســاخت یــک برکه و 

ارسال آب و لجن به داخل این برکه و ایجاد یک مرحله 
حذف فیزیکی به فرآیند حذف لجن و تنظیم PH آب با 
تزریق آهک پخته به برکه  پیشنهاد شد که با عملیاتی 
شــدن آن موارد و مشــکالت فوق حل شد و کیفیت 
 T.S.S آب تصفیه شده برگشتی به کوره بلند بهبود و
آب برگشــتی ) مقدار مواد جامد در محلول ( از باالی 

P.P.M 1000 به زیر P.P.M 100 کاهش یافت.
شایان ذکر است؛ مدیریت های امور فنی وبرنامه ریزی 
تولید، ماشین آالت، آزمایشــگاه مرکزی وکارکنان 
مدیریت آگلومراسیون در این پروژه مشارکت فعالی 

داشتند.
محمد علی قدرتی پور- خبرنگار افتخاری

Rگزارش e p o r t

طی دو سال 
گذشته تالش 

شد تا کلیه عالئم 
حیاتی تجهیزات 
دوارکارخانه مورد 

پایش قرار گیرد

این لجن به دلیل 
داشتن اکسید 

 ) Zno (  روی باال
در فرآیند پخت 
آگلومره قابل 

استفاده نمی باشد

کمک بسیج ذوب آهن به خسارت 
دیدگان از سیل



تشکر و سپاس

از کلیه همکاران و دوستان گرامی که در مصیبت وارده به 
اینجانبان ضمن ابراز همدردی، تسلی خاطر بازماندگان را فراهم 

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

صادق تقی پور، رمضانعلی فرهادی، جمال مظاهری، 
مجید بابایی، رضا رئیسی، محمد قاسمی، حسن قاسمی، 

مجید یکتا طلب، رضا حیدری، سیدحسن حسینی

تسلیت

همکاران گرامی آقایان:
علی اصغر قاسمی، حسن ابراهیمی، شورش کشاورزی، 

غالمعلی خاشعی، محمدخاشعی

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

ذوب آهن 10 نفره پرسپولیس را 
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رســول معتمدی ملی پوش لنجانی دســته 1۰2 
کیلوگرم وزنه برداری ایران که ورزشکاری از خانواده 
ذوب آهن اصفهان است موفق شد سه مدال طالی 
بازی های همبستگی کشــورهای اسالمی را کسب 
کند. در این بازی ها که در شهر قونیه کشور ترکیه 
برگزار می شود، رســول معتمدی با 1۷۷ کیلوگرم 
در یک ضرب، 22۳ کیلوگرم در دوضرب و مجموع 
۴۰۰ کیلوگرم، به مقام قهرمانی رسید و صاحب سه 

مدال طال شد.

رخصتــی  ایــرج  مهنــدس 
مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان 
این موفقیت غــرور آفرین را به 
رســول معتمدی، خانواده و پدر 
گرامــی وی که از تالشــگران و 
پیشکســوت ذوب آهن اصفهان 
اســت و مردم شــریف ایران به 
ویژه استان اصفهان و شهرستان 

لنجان تبریک گفت .

قهرمان اســبق کشــتی کشــور و دانش آموخته 
کارشناسی ارشد تربیت بدنی امسال در کنار سجاد 
مرادی قهرمان پر افتخار المپیکی به عنوان مدیر تیم 
دو و میدانی ذوب آهن در رقابت های لیگ برتر باشگاه 

های کشــور حضور دارد. میثم شــیران سرپرست 
تیــم دو و میدانی باشــگاه ذوب آهــن در ارتباط با 
حضور درخشان اعضاء تیم ذوب آهن در بازی های 
همبستگی کشورهای اسالمی گفت: کسب رتبه و 
حضور ورزشکاران عزیز تیم دو و میدانی بزرگساالن 
باشگاه بزرگ و قهرمان پرور ذوب آهن در مسابقات 
همبستگی کشورهای اسالمی در شهر قونیه ترکیه را 
تبریک می گویم، ۴ نفر از اعضاء تیم دو و میدانی ذوب 
آهن توانســتند در این دوره از رقابت ها برای باشگاه 

ذوب آهن و میهن اسالمیمان افتخار کسب کنند.
وی گفت: مهدی پیرجهان در دوی ۴۰۰ متر با مانع 
با ۴9.۳۵ ثانیه، رتبه چهارم، حمیدرضا کیا در پرش 
ســه گام با 16.۰۷ متر، رتبه چهارم، مرتضی ناظمی 

در پرتاب وزنه با 1۸.9۸ متــر، رتبه چهارم و مهدی 
صابری در پرتــاب وزنه با 1۸.69 متر رتبه ششــم 
مســابقات دو و میدانی کشورهای اســالمی در رده 

مردان را کسب نمودند.
وی با  بیان این که ما در تیــم دو و میدانی همچون 
ســایر تیم ها با هر قدم برای افتخار ذوب آهن تالش 
می کنیم افزود: فصل جدید رقابت های لیگ باشگاه 
های کشور را با اقتدار آغاز نمودیم و نخستین مرحله 
از مراحل سه گانه را با برد و کسب عنوان نخست به 

پایان رساندیم.
وی گفت: امیدوارم همه ورزشــکاران باشگاه بزرگ 
ذوب آهن در آینده بســیار نزدیک جــواز حضور در 

مسابقات آسیایی، جهانی و المپیک را  بگیرند.

سه مدال طال بر سینه ورزشکاری از خانواده ذوب آهن اصفهان

برای افتخار ذوب آهن تالش می کنیم

تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در هفته نخســت لیگ برتر مقابل پرسپولیس 
به تساوی رسید.

دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و پرسپولیس از هفته نخست لیگ 
برتر در ورزشــگاه فوالدشهر برگزار شــد.  بازی را بازیکنان پرسپولیس بهتر 
شروع کردند و در دقایق ابتدایی بازی، توپ و میدان را در اختیار داشتند اما 

در ایجاد موقعیت گلزنی ناموفق بودند.
در ادامه نیمه نخســت بازی رفته رفته متعادل شد و هر دو تیم برای دقایقی 
توپ را در اختیار داشــتند و حمالتی را ترتیب دادند اما این نیمه با تساوی 
بدون گل به پایان رســید. بازی در نیمه دوم با حمالت پرتعداد پرسپولیس 
دنبال شد و اخراج بازیکن ذوب آهن نیز باعث شــد، توپ و زمین به صورت 

کامل در اختیار پرسپولیس قرار بگیرد.
در ادامه نیمه دوم نیز موقعیت های پرســپولیس و ضدحمالت ذوب آهن به 
جایی نرسید تا این دیدار در نهایت با تســاوی بدون گل به پایان برسد و یک 

امتیاز سهم هر تیم شود.

جایگاه نظام آراستگی در نگهداشت تجهیزات
نظام آراســتگی یکی از ارکان بســیار مهم در مبحث TPM و در واقع پایه و 

اساس  این مبحث  می باشد.

 کاربرد 5S در حوزه نگهداري و تعمیرات عبارتند از :
  خطوط تولید و بهره برداری

  واحدهای فنی وکارگاه های تعمیراتی
  انبارهاي قطعات یدکی

در خطوط تولید و بهــره برداری، عواملــی همچون عدم روانــکاری، عدم 
آموزش، گرد و غبار، عدم نظافت تجهیز و... باعث ایجاد خرابی در تجهیزات 

می گردد.
برخی از عوامل در کارخانجات جزء 
موانع اجرای 5S در خطوط تولید و 
بهره برداری می باشند که مهم ترین

آن ها عبارت اســت از عادات، بدعت 
ها و نگرش اشتباه در داخل سازمان، 
مانند تفکر من فقط تولید می کنم و 

من فقط تعمیر می کنم.
توجه نمایید که در نظام آراســتگی بــه دنبال ایجاد یک نگرش یکســان و 

فراگیر در نگهداشت تجهیزات در سطح کارخانه هستیم.
با اجرای نظام آراســتگی می توانیم به طور چشمگیری از میزان خرابی های 

تکراری تجهیزات کم نماییم.

سید محمد هاشمی سرپرست تیم والیبال 
نشســته ذوب آهن در گفتگو با هفته نامه 
آتشکار اظهار داشــت: ترکیب اصلی تیم 
والیبال نشسته اعم از کادر فنی و بازیکنان 

بسته شد.
وی افــزود: علی انصاریان از ورزشــکاران 
جانباز و عضو اســبق تیم ذوب آهن که در 
سه فصل گذشته در پست کمک مربی با 

این تیم همکاری داشــت به عنوان ســرمربی هدایت تیم والیبال نشسته را در 
فصل آتی به دست خواهد گرفت.

هاشمی گفت: در جلسه ای که دوم شــهریور ماه با حضور نمایندگان باشگاه ها 
در محل فدراسیون برگزار خواهد شد تاریخ شروع مسابقات و نحوه برگزاری آن 
ابالغ می گردد و ما با همه توان برای کســب بهترین نتیجه ممکن در لیگ برتر 

باشگاه های کشور و اعتالی نام بزرگ ذوب آهن تالش خواهیم نمود .

نفرات برتر ایمنی در تیرماه 
  مدیریت ایمنی وآتش نشانی شرکت با قدردانی از همکارانی که با رعایت اصول و مقررات ایمنی موجبات آرامش و افزایش بهره وری در ذوب آهن اصفهان را فراهم می 
کنند، افراد زیر را به عنوان نفرات برتر ایمنی در تیرماه معرفی کرد. این همکاران می توانند با مراجعه به دبیرخانه مدیریت ایمنی و آتش نشانی هدایای خود را دریافت 
کنند. بنا به اعالم مدیریت ایمنی وآتش نشانی ذوب آهن اصفهان، از سال 1399 تا تیرماه سال جاری، 530 نفر از کارکنان کارگاه های مختلف شرکت به عنوان نفرات برتر 

ایمنی معرفی شده و کارت هدیه بیست میلیون ریالی خود را از این مدیریت دریافت نموده اند.
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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.

تیم والیبال نشسته ذوب آهن، آماده 
تکرار افتخارات
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