
معاون بهره برداری شرکت تأکید کرد:  

تالش 6 ساله ذوب آهنی ها 50 درصد
از محصوالت تولیدی را ارزش افزا کرد 

سخن اول
رهبر معظم انقالب)مدظله العالی(:

پیروان اهل بیت باید پرچمدار 
همبستگی باشند
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توسعه کارآفرینی و خلق 
ارزش از طریق تولید دانش 

با تکیه بر توان داخلی

حدود 11۵ هزار تن ریل 
تولید و به ۶0 مصرف 
کننده، عرضه کردیم

نقش ذوب آهن اصفهان در 
توسعه لنجان بر هیچ کسی 

پوشیده نیست

فوالدسازی برای تولید 
شمش 2۵0 در 3۶0 آماده 

می شود
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گزارش

رویداد

رویداد

گزارش

w w w . e s f a h a n s t e e l . i r

روح ا... کیانی مهندس ارشد تولید فوالد در مدیریت امور فنی و برنامه ریزی تولید شرکت به خبرنگار ما گفت: جرثقیل های کارگاه 
ریخته گری ذوب آهن اصفهان، جزء جرثقیل های دارای رژیم کاری باال می باشند و با توجه به حجم کار این جرثقیل ها از ابتدای بهره 
برداری و همچنین با توجه به توسعه های انجام شده با هدف افزایش ظرفیت کنورتورهای موجود، وزن هر ذوب از ۹۰ تن به  ۱۲۵ تن 

تغییر یافت... 

برای اولین بار در ایران، توسط تالشگران ذوب آهن اصفهان انجام می شود

تعویض تیرهای حرکتی جرثقیل های مذاب بر بخش 
فوالدسازی

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار شرکت کنندگان 
در هفتمیــن کنگره مجمــع جهانی اهــل بیت)ع(، 
عظمــت و محبوبیت اهل بیــت را در دنیای اســالم 
بی نظیر خواندند و تأکید کردند: جمهوری اســالمی 
به عنوان پرچم برافراشــته اهل بیــت در مقابل نظام 
سلطه، معتقد اســت در دنیای اسالم هیچ خط فاصل 
مذهبــی، قومی، فرقــه ای و نژادی، حقیقی نیســت 
و تنها خــط فاصل برجســته و حقیقــی، مرزبندی 
 میان دنیای اســالم با جبهه کفر و اســتکبار جهانی

است.
رهبــر انقــالب، رمز اســتواری جمهوری اســالمی 
را الهام گیــری از اهل بیــت دانســتند و افزودند: آن 
ستارگان درخشان با معارف نظری و سیره عملی خود 
به ما آموخته اند که چگونه با تدبر و عمل به قرآن، راه 

اسالم عزیز را بپیماییم.
حضرت آیــت ا... خامنه ای پرچم جمهوری اســالمی 
را پرچم عدالت و معنویــت خواندند و گفتند: بدیهی 
و طبیعی اســت که دنیای ســلطه که همه باورها و 
اعمالش بر مادیات و پول و زور متکی است، در مقابل 

این پرچم به معارضه و دشمنی برخیزد.
رهبر انقالب، تشــویق ملت های دیگر به ایستادگی 
در مقابل زورگویی ها را از علل عصبانیت نظام سلطه 
و دشــمنی آن ها دانســتند و گفتنــد: خنثی کردن 
نقشــه های جنایتکارانه آمریکا در کشورهای مختلف 
که یک نمونه آن داعش بود، باعــث تبلیغات متراکم 
ایران هراسی و شیعه هراســی، و متهم کردن ایران به 

دخالت در کشورهای دیگر شده است.
ایشــان با اشــاره به این که پیــروان اهل بیــت باید 
پرچمدار همبســتگی و هم افزایی باشــند، افزودند: 
همچنان که از روز اول گفتیم، تشکیل مجمع جهانی 
اهل بیت بــه معنای مقابله و دشــمنی با غیرشــیعه 
نیســت و از ابتدا نیز با برادران غیرشــیعه که در راه 

درست حرکت کرده، همراهی کرده ایم.
حضرت آیت ا... خامنه ای، خاطرنشــان کردند: آینده 
دنیای اســالم آینده روشنی اســت و مجموعه شیعه 

می تواند نقش آفرینی بزرگی در آن انجام دهد.

3 0 0 0 7 3 1 9 4SMS: @atashkar
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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

مهندس رخصتی در نمایشگاه متالورژی اصفهان:
پیشبرد نهضت ملی مسکن و تحول صنعت ساختمان با محصوالت جدید

 ذوب آهن اصفهان

مهندس ایرج رخصتــی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان 
در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی، فوالد، 
ریخته گری، ماشــین آالت و صنایع وابسته از آمادگی 
ذوب آهن اصفهان جهت حمایت از دولت در مســیر 

پیشبرد نهضت ملی مسکن خبر داد .
وی اظهار داشت: ذوب آهن اصفهان این آمادگی را دارد 
که در راستای کمک به دولت در جهت تحقق نهضت 
ملی مسکن اقدام کند که این امر به ویژه از طریق ارائه 
محصوالت خاص همچــون تیرآهن بال پهن می تواند 
مزایایی از جمله ســرعت در ساخت و ســاز، افزایش 
ایمنی و کاهش هزینه، بهبود در تکنولوژی ســاخت و 
ساز، زیباسازی ســاختمان به لحاظ معماری و... را در 

پی داشته باشد.
مدیرعامل ذوب آهن گفت: در این خصوص با مسئولین 
و ســازمان های مرتبط از جمله نظام مهندسی، مرکز 
تحقیقات وزارت راه و شهرســازی، سازمان استاندارد 
و... در حال مذاکره هستیم تا بتوانیم در تحول صنعت 

ساختمان کشــور نقش خود را به خوبی ایفا نماییم و 
خدمتی به جامعه ساخت و ساز کشور ارائه شود .

وی افزود: ذوب آهن اصفهان عــالوه بر برخورداری از 
مدیریت تحقیق و توسعه، اقدام به ایجاد مدیریت دانش 
بنیان نموده اســت که فعالیت های خاص و کلیدی از 
جمله توســعه ارتباط با شــرکت های دانش بنیان در 

جهت حل مشکالت تولید و ارتقاء تکنولوژی دارد .
مهندس رخصتی با بیان این که همدلــی ویژه ای در 
ذوب آهن اصفهان در سطوح مختلف وجود دارد، گفت: 
این شــرکت هم اکنون یک مجموعه متحد است که 
تالشگران آن در راســتای تحقق اهداف با همه وجود 
جهاد می کنند و حاصل آن تولید فراتر از برنامه است 
که برای اولین بار در تاریخ این شرکت رقم خورده است 

.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهــان گفت: هم اکنون اغلب 
محصوالت ذوب آهــن اصفهان جزء محصوالت خاص 
است که بسیاری از این محصوالت را تنها این شرکت 

می تواند تولید کند و تولید محصــوالت عمومی را به 
حداقل رسانده ایم. این تغییر رویکرد در افزایش سود 
شرکت نیز موثر است چرا که هم اکنون اکثر واحدهای 
تولید کننده فوالد با مشــکل کاهش سودآوری مواجه 

هستند.
وی افزود: رویکــرد ذوب آهن اصفهان که از زمان دفاع 
مقدس وجود داشته اســت، رویکرد جهادی است و در 
این راستا همواره حمایت از دولت و ایجاد ثبات در بازار 
مسکن مورد توجه است که عرضه محصوالت در بورس 

کاال یکی از این اقدامات است .
مهندس رخصتی در خصوص تامیــن مواد اولیه مورد 
نیاز این شرکت با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این 
زمینه گفت: به منظور تامین روزمره و کوتاه مدت مواد 
اولیه، مشکالت کم شده اســت اما در خصوص تامین 

پایدار مواد اولیه همچنان مشکالت وجود دارد.
مدیرعامل ذوب آهن در خصوص تامین زغال سنگ 
گفت: تولید این مواد اولیه در کل کشــور با مشکالتی 
مواجه و نیازمند ســرمایه گذاری خاص است. ذوب 
آهن در این زمینه فعالیت هایی انجام داده و معادنی 

دارد اما جوابگوی تمام نیاز ما نیست .
وی افزود: در این راســتا راه اندازی کک سازی شمار۲ 
که درچند سال اخیر مطرح بود، هم اکنون در مرحله 
برگزاری مناقصه اســت و عملیات اجرایی آن به زودی 
شروع می شود که در تامین کک ذوب آهن بسیار موثر 

است .
مهندس رخصتی گفت: جهت تامین پایدار و بلند مدت 
مواد اولیه بــرای ذوب آهن اصفهــان تدابیر مختلفی 
اندیشیده شده اســت که امیدواریم به زودی نتایج آن 

را شاهد باشیم.

معاون هماهنگــی امور اقتصادی اســتاندار اصفهان 
گفت: محصوالت ســاختمانی اســتاندارد ذوب آهن 

ایمنی ساختمان را تضمین می کند.
امیررضا نقش در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به برند 
معتبر ذوب آهن در عرصه ملــی و بین المللی گفت: 
ذوب آهن به عنوان اولین تولید کننده فوالد در ایران 
در تربیت نیروی انســانی ماهر و راه انــدازی صنایع 
فوالدی گوناگون در اقصی نقاط کشــور نقشــی بی 
بدیل داشــته اســت که همگان به این مقوله کلیدی 

واقف هستند.
وی افــزود: پیرو سیاســت های دولــت در خصوص 
اجرایی شدن طرح نهضت ملی مسکن، گزینه مناسب 
برای احداث ساختمان های ایمن بهره گیری از سبد 
محصوالت ساختمانی اســتاندارد ذوب آهن اصفهان 

اســت و ما نیز به عنوان مجموعه اســتانداری آماده 
همکاری به منظور تحقق یافتن این دســتاورد مهم 

هستیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان تصریح 
کرد: یکی از زیرساخت های مهم تولید فوالد، گاز است 
که مجموعه های فوالدی در این زمینه محدودیت هایی 
را تجربه کردند، لذا تالش کردیم تــا این چالش تولید 
برطرف شــود و فوالد به عنوان بخش پیشران تولید، در 

خدمت رونق اقتصاد کشور قرار بگیرد.
امیر رضا نقش، تولید ریل ملی در ذوب آهن اصفهان 
را از دیگر دســتاوردهای مهم این شرکت برشمرد و 
خاطر نشان کرد: در گذشته این محصول استراتژیک 
از خارج از کشــور وارد می شــد اما به همت دانش و 
تالش کارکنان ایــن کارخانه عظیــم در کنار تامین 

خطوط ریلی کشــور، به جمع صادرکننــدگان این 
محصول پیوستیم.

اغلب محصوالت 
ذوب آهن اصفهان 

جزء محصوالت 
خاص است که 
بسیاری از این 

محصوالت را تنها 
این شرکت می تواند 

تولید کند

گزینه مناسب برای 
احداث ساختمان 

های ایمن بهره گیری 
از سبد محصوالت 

ساختمانی استاندارد 
ذوب آهن اصفهان 

است

مهندس رخصتی در همایش فناورانه صنعت ساختمان و مسکن عنوان کرد:
محصـوالت جدید ذوب آهـن به صنعتی شدن

ساخت و ساز مسکن کمک می کند 

مهلت   ارائه موضوعشمارهنوع فراخوانردیف
پیشنهاد

زمان بازگشائی 
پاكات

ساخت درام مخلوط كن و چرخ 117848مناقصه1
30 /6 /281401 /6 /1401دندانه دار

30 /6 /291401 /6 /1401خرید دو شاخه اشپیندل 117756900 -140101643مناقصه2

خرید 10 ردیف قطعات گیربكس 113673 -140010459 -3مناقصه3
6 /7 /51401 /7 /1401فوالد سازی

خرید لباس كار دو تكه سرمه ای 140103361مناقصه4
23 /6 /211401 /6 /1401فرم مهندسی

140008205مناقصه5
خرید دو ردیف ورق فایبر 

گالس موجدار به ضخامت 3 و 
5 میلی متر

1401/ 6/ 241401/ 6/ 27

30 /6 /291401 /6 /1401ظرف حمل بار117950 -140100899مناقصه6

ساختمان های ایمن با بهره گیری از سبد محصوالت ذوب آهن اصفهان

شــركت ســهامی ذوب آهن اصفهان در نظر دارد به منظور تكمیل ســبد محصوالت ریلی خود و در راستای 
 -  2  R300-  UIC60 -  1 خودكفایی كشــور، اقدام به تولید ســوزن ریل به روش فالش بات بــا مشــخصات
R190-  UIC60 )هر دو مورد بر اساس استاندارد O-  UIC866( نماید. لذا از كلیه شركت های واجد شرایط 
كه دارای تكنولوژی ســاخت ســوزن ریل به صورت كامل بوده و آمادگی انتقال این تكنولوژی به شــركت 
 ذوب آهن اصفهــان را دارند، دعوت به عمــل می آید ضمن ارســال نامه اعالم آمادگی به شــماره دورنگار
 3717 -0315257 ، نسبت به ثبت و ارســال مدارک زیر از طریق سیستم سورسینگ شركت سهامی ذوب 

آهن اصفهان و حداكثر تا تاریخ 31 /06 /1401 اقدام نمایند.
 الزم بــه ذكر اســت در صورت نیاز بــه هر گونــه اطالعات تكمیلــی در رابطه با نحوه اســتفاده از سیســتم 

سورسینگ با شماره تلفن      4525 -0315257  )زمانی( تماس حاصل گردد.
نكته: مدارک مد نظر می بایســت بــه صورت كامل و تــا قبل از تاریخ فوق الذكر در سیســتم سورســینگ 

بارگذاری گردد، در غیر این صورت امكان بارگذاری مدارک پس از تاریخ مذكور وجود نخواهد داشت.
شرایط الزامی شركت در فراخوان:

1  -  داشتن سوابق مرتبط با تولید سوزن ریل و رفرنس فروش محصول 
2  - داشتن تاییدیه مصرف كننده نهایی محصول )راه آهن جمهوری اسالمی ایران و یا سایر مصرف كنندگان 

نهایی خارجی(
3  - شــركت باید صراحتًا آمادگی انتقال كامل دانش فنی و تكنولوژی تولید ســوزن ریل به شركت سهامی 

ذوب آهن اصفهان را به صورت مكتوب اعالم و در سیستم سورسینگ بارگذاری نماید .
الزم به ذكر اســت كلیه عملیات مرتبط با تولید ســوزن ریل )تكه مركــزی، زبانه و ...( در داخل كشــور و با 

امكانات و تجهیزات مربوطه انجام می پذیرد.
مستندات مورد نیاز جهت بارگذاری در سیستم سورسینگ:

1  -  بارگذاری تصویر اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات شركت.
2 - بارگذاری نامه  اعالم آمادگی انتقال كامل دانش فنی و تكنولوژی تولید ســوزن ریل به شركت سهامی 

ذوب آهن اصفهان
3 -   بارگذاری سوابق مرتبط با تولید سوزن ریل و رفرنس فروش محصول 

4 -  بارگذاری گواهینامه های تضمین كیفیت در این رابطه 
5 -  بارگــذاری تاییدیه مصرف كننــده نهایی محصول )راه آهن جمهوری اســالمی ایران و یا ســایر مصرف 

كنندگان نهایی خارجی(
روابط عمومی شركت

)) آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار  (( 
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
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شماره  1341 2E v e n t
رویداد

نشریه داخلی

سالم آتشکار

درخواست های شما  وپاسخ مسئولین :
 سود اجناس خریداری شده از طریق تعاون کارت چگونه محاسبه 

می شود؟
مدیریت شرکت تعاونی مصرف کارکنان: با مســاعدت هیأت مدیره شرکت 
تعاونی مصرف کارکنان ذوب آهن اصفهان جهت رفاه حال سهامداران سود در 
نظر گرفته شده یک درصد می باشــد که در 4 قسط کسر می گردد و چنانچه 
مبلغ کسر شده بیش از یک درصد باشد ســهامداران می توانند با مراجعه به 

حسابداری شرکت تعاونی نسبت به پیگیری آن اقدام نمایند.
  آیا بازسازی ویالهای منطقه 3 چادگان در دستور کار قرار دارد؟

مدیریت خدمات و امور رفاهی:  بازســازی ویالهای مناطق سه گانه چادگان 
به مرور و بر اســاس بودجه اختصاص یافته در حال انجام می باشد. منطقه 3 
جزء مناطق تور محسوب نمی شود و کلیه ویالهای آن به صورت آزاد در اختیار 
بازنشستگان و کارکنان قرار می گیرد، در صورت مشاهده مشکل نظافت و ... به 

ناظر مقیم اطالع رسانی نمایید تا اقدام الزم صورت پذیرد. 

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

به شرح زیر می باشد:

ورود به فعالیت 
فناورانه توسط 

شرکت ها و 
بنگاه های اقتصادی 

نشانه بلوغ این 
واحدها است

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در نخســتین همایش 
فناورانه صنعت ساختمان و مسکن که ۱4 شهریور ماه 
در ســالن همایش های مرکز تحقیقات راه و مسکن و 
شهرسازی با محوریت طرح جهش تولید مسکن برگزار 
شــد ضمن بیان مطلب فوق گفت: خوشبختانه امروز 
شــاهدیم که مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرســازی 
به دنبال تحول صنعت ساختمان است تا ضمن بهبود 
معماری ســاختمان، مزایایی همچون کاهش هزینه و 

افزایش سرعت ساخت و ســاز نیز حاصل گردد که این 
امر مستلزم، تغییر در نوع ساخت و ساز و صنعتی سازی 

است .
مهندس رخصتی اظهار داشــت: صنعتی ســازی در 
ساخت و ساز نیاز به استفاده از محصوالت جدید دارد تا 

کیفیت، سرعت و ایمنی در ساخت و ساز متحول شد .
وی افزود: جهت بلند مرتبه ســازی دیگر نمی توان از 
محصوالت عمومی استفاده کرد بنابراین باید به سمت 

تولید محصوالت جدید با تکنولوژی جدید برویم که در 
این راســتا ذوب آهن تولید انبوه محصوالتی همچون 
تیرآهن های بال پهــن را محقق ســاخته که مزایای 
 استفاده از آن در راستای شاخص های صنعتی سازی 

است .
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با اشاره به این که ایران با 
3۰ میلیون تن تولید رتبه دهم تولید فوالد دنیا را دارد 
و ظرفیت تولید بیش از 4۰ میلیون هم موجود اســت 
در حالی که قبل از انقــالب تنها یک کوره بلند با تولید 
ساالنه ۵۰۰ هزار تن در اختیار  داشتیم گفت: با توجه 
به جمعیت و مصرف ســرانه فوالد، هم اکنون با تولید 
مازاد مواجه هستیم که باید صادر شود بنابراین حرکت 
صنایــع فوالدی به ســمت تولید محصــوالت خاص 
مشــکلی در تامین محصوالت فوالدی عمومی ایجاد 

نمی کند .
مهندس رخصتی با اشاره به ضرورت بهره گیری بیشتر 
از سازه های فوالدی در صنعت ساختمان کشور، گفت: 
محصوالت جدید ذوب آهن به توسعه صنعت ساختمان 
و صنعتی ســازی کمک می کند و به طور کلی صنعت 
فوالد کشور برای پاسخگویی به نیاز های جدید باید به 

سمت تولید فوالدهای خاص برود .
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت: یکی از رویکردهای 
جدید این مجتمع عظیم صنعتی در بخش فروش که در 
بورس کاال انجام می شــود، تعریف سبد محصوالت بر 
اساس نیاز پروژه هاست که موجب کاهش هزینه های 

انبوه سازان و تسهیل ساخت و ساز است. 
وی همچنین به تولید محصوالت جدید در شــرکت 
تارابگیــن ذوب آهن اصفهــان از جملــه دیوارهای 
پیش ساخته با ویژگی های جدید و همچنین امکان 
استفاده از سرباره های ذوب آهن در تولید بتن های 
خاص نیز اشــاره کرد و گفت: امیدوارم این مجتمع 
عظیم صنعتی که بــا تولید ریل ملی توســعه حمل 
و نقل ریلی به عنوان یکی از زیرســاخت های اصلی 
کشــور را رقم زد، امروز نیز بتواند بــه عنوان همکار 
مرکز تحقیقات راه، مســکن و شهرســازی و ســایر 
نهادهای ذی ربط در تحول صنعت ساختمان کشور 

نقش خود را به خوبی ایفا نماید.
شایان ذکر اســت نخســتین رویداد فناورانه صنعت 
ساختمان و مسکن ۱4 شــهریور ماه با حضور رضایی 
رئیس کمیسیون عمران مجلس، غفاری رئیس سازمان 
ملی زمین و مسکن، مدیرعامل بانک مسکن، سرپرست 
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، رئیس مرکز 
توسعه و سیاست های راهبری وزارت راه و شهرسازی 
و جمعی از مســئولین و متخصصین و فعاالن صنعت 

ساختمان کشور برگزار شد .
در این رویداد پنل های تخصصــی با عناوین، صنعتی 
سازی و افزایش کیفیت و سرعت ساخت و ساز، اقتصاد 
مســکن، کاهش هزینه ها و روش های تامین مالی و 
صرفه جویی در مصرف انرژی نیز برگزار شد و در پایان 

هر پنل به سواالت حضار پاسخ داده شد.

مهندس رخصتی در همایش فناورانه صنعت ساختمان و مسکن عنوان کرد:

محصوالت جدید ذوب آهن به صنعتی شدن ساخت و ساز مسکن کمک می کند

ایران با 30 میلیون 
تن تولید رتبه دهم 
تولید فوالد دنیا را 

دارد

در آیین افتتاح چهاردهمین نمایشگاه متالورژی اصفهان تأکید شد
استفاده از محصوالت ذوب آهن اصفهان در طرح نهضت ملی مسکن

علیرضا رضوانیان در آیین معارفه مدیر نوآوری و راهبری فعالیت های دانش بنیان:
توسعه کارآفرینی و خلق ارزش از طریق تولید دانش با تکیه بر توان داخلی

سازه ها باید بر اساس محصوالت استاندارد ذوب آهن اصفهان طراحی شوند

ذوب آهن اصفهان 
در زمینه تولید 

محصوالت 
استراتژیک مانند 
ریل و تیرآهن بال 

پهن و... دستاوردهای 
بسیار خوبی داشته 

است

صنعت فوالد در حدود 
هشت سال گذشته 
جهش خوبی داشته 

است و رتبه دهم را در 
بین تولید کنندگان 
فوالد جهان داریم

در ســال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین، با تصویب 
کمیته ســاختار ذوب آهن اصفهان، مدیریت نوآوری و 
راهبری فعالیت های دانش بنیان در حوزه معاونت برنامه 
ریزی و توسعه شرکت تاسیس و سعید جعفری به عنوان 

مدیر این مدیریت منصوب شد.
علیرضا رضوانیان معــاون برنامه ریزی و توســعه ذوب 
آهن اصفهــان در آیین معارفه مدیر نــوآوری و راهبری 
فعالیت های دانش بنیان شرکت که با حضور مدیران این 
حوزه برگزار شد، تسهیل در شکل گیری الگـوی جدید 
تعامل ذوب آهــن اصفهان و مراکز علمی، پژوهشــی و 
شرکت های دانش بنیان و همچنین تدوین برنامه و سند 
توسعه نوآوری شرکت را از اهداف تاسیس این مدیریت 
برشمرد و گفت: بسترســازی مناسب جهت ایجاد حق 
مالکیت فــن آوری و زمینه ســازی بــرای تبدیل ذوب 
آهن اصفهان به شرکت پیشــرو و صاحب فن آوری های 
دانش بنیان، شناسایی، ارزیابی و پرورش ایده های نوآورانه 

و دانش بنیان، همســو با نیازهای شــرکت با استفاده از 
تجاری سازی ایده های برگزیده پیشنهادهای فنی دریافت 
شده تامین شرایط و امکانات الزم جهت توسعه کارآفرینی 
و خلق ارزش از طریق تولید دانش با تکیه بر توان داخلی 
شرکت و نخبگان خارج از سازمان، از دیگر اهدافی است 

که باعث شد این مدیریت تاسیس شود.
مرتضی شیرین پرور مدیر تحقیق و توسعه شرکت نیز، 
گفت: اقدامات و فعالیت های تحقیق و توسعه و فرآیندهای 
نوآوری در راستا و مکمل همدیگر می باشند. همکاری و 
تعامل مستمر این مجموعه ها با همدیگر و همچنین با 
سایر بخش ها و مدیریت های شرکت زمینه ساز تعالی و 

ارتقا روزافزون ذوب آهن اصفهان خواهد بود.  
سعید جعفری نیز گفت: ورود به فعالیت فناورانه توسط 
شــرکت ها و بنگاه های اقتصادی نشانه بلوغ این واحدها 
است و با تاســیس این مدیریت، زمینه حرکت به سمت 
دانش بنیان شدن ذوب آهن اصفهان و شرکت های تابعه 

آن فراهم شده است.
شایان ذکر است؛ سعید 
جعفری ســال ۱3۷۲ با 
مدرک مهندسی مکانیک 
در ذوب آهــن اصفهان 
استخدام شــد و پیش از 
این در مدیریت مهندسی 
کارخانه، مدیریت تحقیق 
مدیریــت  توســعه،  و 
آموزش و توســعه منابع 
انسانی و شــرکت قائم 
رضــا خدمت نمــوده و 
در بســیاری از پروژه ها 
و طرح های تحقیقاتی،  

مهندسی و اجرایی شرکت حضور داشته است.  
وی همچون محقق برتر اســتانی و کشــوری، دارنده 

گواهینامه بازرسی از شرکت پوسکو کره جنوبی، ممیز 
انرژی از سازمان بهینه سازی مصرف انرژی را در کارنامه 

پژوهشی خود دارا می باشد.

بهرام سبحانی رییس انجمن تولید کنندگان فوالد ایران 
در گفتگو با خبرنگار هفته نامه آتشــکار گفت: در فوالد 
حدود 4۰ میلیون تن ظرفیت نصب شده وجود دارد اما 
با ۷۵ درصد ظرفیت، تولید انجام می گیرد یعنی حدود 
۱۰ میلیون تن ظرفیت فاقد استفاده وجود دارد که کمبود 
برق، گاز و مواد اولیه از جملــه عوامل اصلی تاثیرگذار در 
این زمینه به شــمار می روند تا همه ظرفیت نصب شده 
در خدمت تولید قرار نگیرد و نکته دیگر این که حتی اگر 
این ظرفیت هم ایجاد شود، بهره برداری از آن تقریبا غیر 

ممکن است.
وی افزود: صنعت فوالد در حدود هشــت سال گذشته 
جهش خوبی داشته اســت و رتبه دهم را در بین تولید 
کنندگان فوالد جهــان داریم، اگر تولید فــوالد ایران به 

4۰ میلیون تن برسد جایگاه هفتم را می توانیم در تولید 
فوالد کسب نماییم. به همراه این توسعه فوالد، از معدن تا 
محصول نهایی رونق می یابد که یک نمونه آن جا به جایی 
و حمل مواد باالی ۱۰۰ میلیون تن اســت که جدای از 

حمل و نقل های داخل کارخانه محسوب می شود.
این صاحب نظر صنعت فوالد کشور به نقش ذوب آهن 
اصفهان در طرح نهضت ملی مسکن پرداخت و گفت: بعضا 
تیرآهن های معمولی را برش می دهند و جوشکاری می 
کنند که هزینه باال، کاهش ایمنی، ســنگین شدن وزن 
ساختمان و ... را در پی دارد در صورتی که تیرآهن بال پهن 
تولیدی ذوب آهن استانداردهای الزم را برای استفاده در 
ساختمان دارا است و نظام مهندســی باید سازه ها را بر 

همین اساس طراحی کند.

عباس حاج رسولی ها رییس کمیسیون اقتصادی شورای 
اسالمی شهر اصفهان نیز در گفتگو با خبرنگار هفته نامه 
آتشــکار گفت: مدتی را در ذوب آهــن اصفهان فعالیت 
داشتم و خاطرات بســیار خوبی از آن دوران به یاد دارم. 
این کارخانه عظیم نقش بزرگی در صنعتی کردن کشور 
و تربیت نیروی انسانی ماهر داشته است که همگان به این 
مقوله مهم واقف هستند. در دوران دفاع مقدس و بعد از 
آن نیز در مقوله بازسازی از محصوالت این شرکت مادر 

صنعتی بسیار بهره گیری شد.
وی افزود: مقام معظم رهبری به مقوله مسکن تاکید بسیار 
ویژه ای دارند و محصوالت استاندارد ذوب آهن اصفهان در 
این زمینه می تواند نقش کلیدی داشته باشد تا هموطنان 

مان بتوانند در محیطی ایمن زندگی کنند.

محمدرضا کجباف مدیر بازاریابی 
و فروش داخلی ذوب آهن اصفهان 
به خبرنــگار ما گفــت: مطابق با 
سیاست های دولت، طرح نهضت 
ملی مســکن در حال اجرا است و 
ذوب آهن اصفهان این آمادگی را 
دارد که با سبد متنوع محصوالت 
ساختمانی استاندارد، در این طرح 
ماندگار نقش آفرینی داشته باشد.

وی افزود: در رویکرد جدید شرکت، تولید محصوالت با ارزش افزوده باال 
به صورت ویژه دنبال می شود که یکی از مهم ترین آنها تیرآهن بال پهن 

است و هم اکنون از سایز ۱4 تا 3۰ تولید و عرضه می گردد.
کجباف گفت: این محصوالت در ســبک ســازی، مقاوم و ایمن سازی 
ساختمان تاثیر به سزایی دارد و تولید ســایزهای باالتر از آن ها نیز در 

برنامه قرار گرفته است.
مدیر بازاریابی و فروش داخلی شــرکت به تولید محصول ریل در ذوب 
آهن اصفهان پرداخت و اظهار داشت: در ســال های گذشته سبد ریل 
تولیدی کارخانه تنوع بســیاری یافت و این محصول اســتراتژیک در 
محورهای ریلی گوناگون کشــور نصب گردید و در حال حاضر نیز ریل 
معدن را تولید و به بازار عرضه نمودیم که با استقبال بسیار خوبی همراه 

شد. 
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: ذوب آهن اصفهان در زمینه حمل و 
نقل ریلی، دین خودش را به کشور ادا کرده است و تاکنون حدود ۱۱۵ 

هزار تن ریل تولید و به ۶۰ مصرف  کننده، عرضه کردیم.

ذوب آهــن اصفهان با نمــاد "ذوب" درآمــد ماهانه ای کــه از فروش 
محصوالت در بازار خارج از کشــور شناســایی کرد مبلغی بالغ بر یک 
هزار و ۲۷3 میلیارد تومان بود که 3۹ درصــد از درآمد ماهانه را به خود 
اختصاص داده بود، این مبلغ در مقایســه با ســال گذشته ۲۵ درصد 

افزایش را تجربه کرد.
ذوب آهن اصفهان در گزارش فعالیت ماهانه خود که مربوط به مردادماه 
۱4۰۱ اســت، از فروش محصوالت تولیدی به درآمد عملیاتی 3 هزار و 
3۰۷ میلیارد تومانی رســید، همچنین درآمد تجمیعی که این شرکت 
فوالدی طی ۵ ماه گذشــته از فروش محصوالت شناسایی کرد برابر با 

مبلغ ۱۶ هزار و ۶4۷ میلیارد تومان بود.
درآمدی که این شرکت فوالدســاز در مردادماه از فروش محصوالت به 
دســت آورد، مربوط به فروش محصوالت در بازار های داخل و خارج از 
کشور بود، در این  بین بیشترین درآمد شناسایی شــده متعلق به بازار 

داخلی با ۲ هزار و 33 میلیارد تومان بود.
ذوب آهن اصفهان از فروش محصوالت خود میزان درآمدی که کســب 
کرد نسبت به ماه گذشته شــاهد رشــد ۷ درصدی بود و در مقایسه با 
دوره مشــابه ســال گذشــته ۱۵ درصد افزایش را به دنبال داشت، از 
طرفی درآمد تجمیعی که طی ۵ ماه سپری شــده از ابتدای سال مالی 
به دســت آمده رشــد ۲۷ درصدی را نسبت به سال گذشــته به همراه 

داشت.
"ذوب" درآمد ماهانه ای که از فروش محصوالت در بازار صادراتی داشت 
مربوط به فروش محصوالت »تیرآهن، کالف، میلگرد، شمش کاالیی و 
شمش چدن« بود و همان طور که گفته شد مبلغ به دست آمده از فروش 
این محصوالت برابر با یک هزار و ۲۷3 میلیارد تومان بود و از ابتدای سال 
مالی تاکنون نیز مجموع درآمد به ثبت رسیده در این بازار ۷ هزار و ۷3 

میلیارد تومان بود.
درآمدزاترین محصول ذوب آهن اصفهان در پنجمین ماه از سال جاری 
مربوط به فروش »تیرآهن« در بازار داخل کشــور بود، درآمد حاصل از 
فروش این محصول برابر با مبلغ ۸۹۵ میلیارد تومان است. پس ازآن نیز 
»شمش کاالیی« در بازار خارج از کشور عنوان پرفروش ترین محصول 

فروخته شده "ذوب" را با ۸3۱ میلیارد تومان به خود اختصاص داد.

مدیر بازاریابی و فروش داخلی ذوب آهن اصفهان :

حدود 11۵ هزار تن ریل تولید و
به ۶0 مصرف کننده، عرضه کردیم

تیرآهن، پر درآمدترین محصول 
ذوب آهن اصفهان در مردادماه

Rگزارش e p o r t

تعویض شیر فلکه ها و کلکتور آب ورودی به سرد کنند های واحد یک بازیابی مواد

برای جلوگیری از 
توقف تولید پس از 

هماهنگی با 
بخش های مختلف 
به جای چهار سرد 
کننده از دو سرد 
کننده استفاده شد

خبرآسمانی

شیر فلکه ها و قسمتی از کلکتور آب صنعتی ورودی به 
سرد کنند های اولیه گاز کک در واحد یک بازیابی مواد 
مدیریت تولیدات کک و مواد شــیمیایی شرکت بدون 

توقف تولید و با موفقیت تعویض شد.
ابراهیم رحیمی نژاد مهندس ارشد واحد یک بازیابی 
مواد با اعالم این خبر، گفت: با تالش کارکنان ســخت 
کوش مکانیــک و تکنولــوژ واحد یــک بازیابی مواد 
مدیریت تولیدات کک و مواد شــیمیایی شرکت و با 
برنامه ریزی دقیق و انجام مقدمات، ۱3 شــهریورماه 
بدون هیچگونه توقفی در برنامــه تولید باطری یک، 
شیر فلکه ها و قسمتی از کلکتور آب صنعتی ورودی به 
سرد کنند های اولیه گاز کک در این واحد با موفقیت 

تعویض شد.

رحیمی نــژاد افزود: گاز حاصــل از فرآیند تبدیل زغال 
ســنگ به کک پس از خنک شــدن مقدماتی در جمع 
کننده های باطری، وارد چهار سرد کننده اولیه شده و بر 
اثر تماس غیر مســتقیم hr/m³ 1100 آب صنعتی با 
hr/m³ 23000 گاز کک، دمای گاز حدود ۲3 درجه 
سانتیگراد کاهش می یابد که عالوه بر کاهش حجم گاز، 

میعانات نیز از گاز کک جدا می شود.
مهندس ارشد واحد یک بازیابی مواد، ادامه داد: چنانچه 
عملیات خنک سازی گاز در شرایط مطلوب انجام نشود 
عالوه بر اختالل در شــارژ باطری و کاهش تولید کک با 
عدم پاالیش گاز کک، مشکالتی برای مصرف کنندگان 

این گاز نیز به وجود می آید. 
وی تأکید کرد: در این شــرایط خاص تعمیراتی و برای 

جلوگیری از توقــف تولید پــس از هماهنگی با بخش 
های مختلف به جای چهار سرد کننده از دو سرد کننده 

استفاده شد.
محمود گرم آبی فورمن مکانیک کارگاه بازیابی مواد نیز 
گفت: به علت فرسودگی دو عدد شیر فلکه و قسمتی از 
کلکتور آب ورودی به ســرد کننده ها، با در نظر گرفتن 
عدم امــکان قطع آب و عــدم اســتفاده از جرثقیل به 
جهت فضای محدود استقرار، عملیات تعویض قسمت 
های مذکور در حداقل زمان ممکن در دســتور کار قرار 
گرفت و بدین منظور با مونتاژ منوریل و استفاده از تلفر 
زنجیری، قطعات مذکور در مدت ۸ ســاعت با موفقیت 

تعویض شد . 
مجید مهدیه-   خبرنگار افتخاری

حمیدرضا فوالدگر عضو خبره شــورای عالی اجرای 
سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در حاشیه 
آیین افتتــاح چهاردهمیــن نمایشــگاه متالورژی 
اصفهان به خبرنگار مــا گفت: ایــران ظرفیت های 
معدنی بســیاری دارد کــه اگر به صــورت کامل در 
خدمت تولید قــرار گیرند، می توانند توســعه را در 

بخش های مختلف محقق نمایند.
وی افــزود: ذوب آهــن اصفهــان در زمینــه تولید 
محصوالت استراتژیک مانند ریل و تیرآهن بال پهن 
و ... دستاوردهای بسیار خوبی داشته است که باعث 
عمــران و آبادانی در طرح ها و پــروژه های گوناگون 

کشور شده است.

فوالدگر اضافــه کرد: با توجه به ایــن که مقام معظم 
رهبری تاکید ویژه ای به مبحث تامین مســکن برای 
هموطنان مان دارند ســبد محصــوالت ذوب آهن 
اصفهان مــی تواند در این زمینه تحــوالت بزرگی را 

رقم بزند.
شایان ذکر است؛ چهاردهمین نمایشگاه بین المللی 
متالورژی، فوالد، ریخته گری، ماشین آالت و صنایع 
وابســته اصفهــان، دهم شــهریورماه با مشــارکت 
۱۵۰ شــرکت از هشت اســتان کشــور و با حضور 
حمیدرضا فوالدگر عضو خبره شــورای عالی اجرای 
سیاســت های کلی اصل 44 قانون اساســی، بهرام 
ســبحانی رییس انجمــن تولید کننــدگان فوالد 

ایران، عبــاس حاج رســولی ها رییس کمیســیون 
اقتصادی شــورای شــهر اصفهان و جمعی دیگر از 
مســئولین اســتان و خانواده بزرگ زنجیــره تولید 
فوالد در محل دائمی نمایشــگاه هــای بین المللی 
 اصفهان افتتاح شــد و تا سیزدهم شــهریورماه ادامه 

داشت. 
این نمایشگاه که شرایطی فراهم  آورد تا شرکت های 
فعال در زنجیره تأمین فوالد، بــه ارائه توانمندی ها، 
ظرفیت ها، محصوالت و خدمات خود بپردازند،  ذوب 
آهن اصفهان نیز با حضور شــرکت هــای تابعه و با 
ارائه دســتاوردهای خود در بخش های گوناگون این 

نمایشگاه حضوری فعال داشت.

در صنعت فوالد و در بخش تولید محصوالت ســاختمانی، دیگر نباید به تولید فوالدهای 
عمومی اکتفا کنیم. در این راســتا ذوب آهن اصفهان، فوالدهای جدید، خاص و صنعتی را 

تولید می کند.
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  19 شــهریورماه ؛ وفات آیت ا... سید محمود طالقانی اولین 
امام جمعه تهران)13۵8 (

آیت ا... ســید محمود طالقانی روز شــنبه، چهارم ربیــع االول ۱3۲۹ 
قمری به دنیا آمد. وی پس از ســال ها مبارزه، سرانجام روز دوشنبه ۱۹ 
شهریورماه ۱3۵۸ به سوی حق شتافت و ملتی در غم فراقش غرق ماتم 
شد. انبوه جمعیت پیکرش را برای خاک سپاری به بهشت زهرا بردند و 
صبح سه شنبه در میان شــیون مردم، پیکر آن مرحوم به خاک سپرده 

شد. 
19 شــهریورماه  )10 ســپتامبر(؛ روز جهانی پیشگیری از 

خودکشی
خودکشــی رفتار و پدیده ای ضد اجتماعی اســت کــه معموال در پی 
فشارهای اجتماعی و خانوادگی شــکل می گیرد. در اغلب موارد تمایل 
به خودکشی زمانی به اوج خود می رســد که هیجانات و عواطف منفی 
زندگی فرد شــدت می یابند و مرتــب او را آزرده و ناامیــد می کنند. 
طبق آمار سازمان بهداشــت جهانی  در هر 4۰ ثانیه یک نفر در جهان 

خودکشی می کند. 
21 شهریور؛ روز سینما

بانی ورود نخستین دوربین فیلم برداری و نمایش فیلم به ایران، در سال 
۱۲۷۹ شمسی برابر با ۱۹۰۰ میالدی مظفرالدین شاه قاجار بوده است و 

نخستین فیلم بردار ایرانی نیز ابراهیم  خان عکاس باشی محسوب می شود.
در سال ۱3۷۹ در چهارمین جشن بزرگ ســینمای ایران و همزمان با 
بزرگداشت صدمین سال ورود سینما به ایران بود که ۲۱ شهریور ماه به 
عنوان »روز ملی سینما« شــناخته شد و هر سال جشن خانه سینما در 
این روز برگزار می شود و ۲۱ شــهریور ماه به عنوان روزی نمادین وارد 

تقویم شد.
20 صفر؛  اربعین حسینی تسلیت باد

ورود خاندان مکّرم سیدالشهداء به کربال در راه بازگشت از شام به مدینه 
در روز اربعین و الحاق سر مقدس اباعبدا... الحسین)ع( به پیکر مطّهرش 
در آن روز، یکی دیگــر از وقایع مهم واقعه عاشــورا و حوادث پس از آن 
است. به راستی که حادثه عاشورا دل خراش ترین و غمبارترین حادثه 
ای است که در طول تاریخ، قلب شیعیان و دوست داران خاندان عصمت 
و طهارت را جریحه دار ساخته است. اربعین حسینی چهلمین روز پس 
از شهادت حضرت امام حسین)ع( در روز عاشــورای سال ۶۱ ه. ق که 
مصادف با ۲۰ صفر است. براساس برخی از نقل ها، اسیران کربال روز ۲۰ 
صفر سال ۶۱ قمری در بازگشت از شام، برای زیارت قبر امام حسین)ع( 
به کربال رفتند. جابر بن عبدا... انصاری، در ایــن روز به عنوان اولین زائر 
بر سر مزار امام حسین)ع( حاضر شــد.۲۰ صفر در ایران تعطیل رسمی 
است و شیعیان در این روز عزاداری می کنند. پیاده روی اربعین شیعیان 
به سوی کربال، یکی از گسترده ترین مراسم عزاداری شیعیان بوده و در 

زمره بزرگترین اجتماعات مذهبی جهان قرار گرفته است.

 برپایی، جمع آوری و نگهداری و هرگونه تغییر در ســازه داربست باید 
تحت نظارت و سرپرستی شخص ذی صالح انجام گردد.

  داربست باید بر روی سطوح مناســب، صاف، هموار و غیرشیبدار برپا 
گردیده و دارای کفشک )تکیه گاه( باشد .

  دهانه داربست یا فاصله دو پایه عمودی داربست نباید بیش از ۲/4 متر 
باشد .

  در صورت نیاز به نصب هرگونه تجهیزات روی داربســت شخص ذی 
صالح باید استحکام، مقاومت و مهار اجزاء آن را کنترل و بررسی نموده و 

مجوز نصب را بر روی داربست صادر نماید .
   داربســت باید قادر به تحمل حداقل 4 برابر بــار وارده )مصالح و وزن 

کارگر( باشد.
   داربســت هــا باید ســالم و عــاری از هرگونــه عیب و نقــص نظیر 
ترک خوردگی، زنگ زدگی، له شــدگی، پوسیدگی و سایر عیوب ظاهری 

باشد. 
  در صورتی که در حین حمل بار به ســمت باال و پایین امکان برخورد 
آن با داربست وجود داشته باشــد سراسر مسیر باید با نرده های حفاظتی 

عمودی پوشیده شود.
  داربست ها به جز نردبانی باید از لوله مهار و بادبندهای مناسب )مورب، 
عمــودی، افقی، طولــی و عرضی( بــرای جلوگیــری از حرکت جانبی 

برخوردار باشد. 
  استفاده از لوله های مهاری و دســتک ها برای اتصال به سازه به منظور 

پایداری و ثبات کامل داربست الزامی است .
  طول دســتک هایی که در داخل  دیوار برای اتصال داربست با سازه به 
عنوان مهار یا پوشش فاصله بین داربست تا سطح سازه استفاده می شود، 

نباید از ۱۵۰ سانتیمتر بیشتر باشد.
 جایگاه  کار در داربست  باید حداقل یک متر پایین تر از انتهای پایه های 

عمودی قرار گیرد.
  هر پایه داربست باید دارای کفشک دایره ای شکل به مساحت حداقل 
۱۵۰ میلیمتر مربع یا مربعی شــکل به مســاحت حداقل ۱۷۵ میلیمتر 

مربع با ضخامت حداقل ۵ میلیمتر بوده و از جنس مقاوم باشد.
  در اماکنی که افراد زیر داربست مشــغول به کار هستند راه عبوری یا 

راه دسترسی داربست را باید با استفاده از حفاظ های مناسب ایمن نمود.
  در صورت استفاده از راه پله به عنوان راه دسترسی در داربست این راه 

پله ها باید دارای شرایط ذیل باشند:
ارتفاع پله ۱۵ سانتیمتر، کف پله به طول حداکثر 3۰ سانتیمتر و نرده راه 
پله به ارتفاع حداکثر ۱۱۰ سانتیمتر و در سطوح شیب دار حداقل ارتفاع 

۷۵ سانتیمتر
  انتقال یا جا به جایی داربست های متحرک چرخدار با نفر مستقر شده 

روی آن ممنوع است.
  تمامی داربست ها به جزء داربست متحرک باید در دو جهت عمودی و 

افقی به سازه محکم مهار شوند.
  حداکثر ارتفاع مجاز برای داربست متحرک ۹/۶ متر است.

  کلیه چرخ های داربست متحرک باید مجهز به قفل مناسب بوده و قطر 
خارجی چرخ ها نباید از ۱۲/۵ سانتیمتر کمتر باشد. 

  حداکثر ارتفاع داربست برجی ثابت در حالت آزاد نباید بیش از ۱۲ متر 
باشد...

ادامه دارد

مناسبت های هفته

حدیث هفته

ایمنی

 امام محمدباقر)ع(:  
زیارت مرقد مطهر رســول خــدا )ص( و زیارت مزار شــهیدان و زیارت 
مرقد  مطهر امام حسین)ع( معادل اســت با حج مقبولی که همراه رسول 

خدا)ص( به جا آورده شود.

مهــرداد توالییــان معاون بهــره بــرداری ذوب 
آهن اصفهــان در گفتگو با خبرنگار ما به تشــریح 
محصوالت بــا ارزش افــزوده باالی این شــرکت 
پرداخت و گفت: در مجموعه مهندسی نورد )بخش 
خدمات فنی و طراحی کالیبراسیون( مهندسین و 
متخصصین توانمندی حضور دارند که در حد یک 
دانشــکده طراحی پروفیل و از لحاظ تحقیقاتی نیز 
بر پایه اصول مهندسی مانند یک نهاد R&D قوی 
عمل می کنند و پیش از این کــه پروفیل جدیدی 
با ســعی و خطا در طراحی و با هزینــه های گزاف 
میلیاردی در تامین و تراش غلتک و آماده ســازی 
کارگاه تولید شود، با نرم افزارهای طراحی و شبیه 
سازی از جمله آباکوس با دقت باالی ۹۵ درصد، این 
فرایند شبیه سازی می شود که نمونه بسیار بازر آن 
طراحی و تولید ریل زبانه سوزن است که در همان 

گام اول نرمال تولید شد که در دنیا تنها چهار کشور 
قادر به تولیدآن هستند.     

وی افزود: در اولین گام حدود ۶ سال قبل برای اولین 
بار آرک معدنی V21 که کســی انتظار تولید آن را  
نداشت و از خارج وارد می شد به همت تالشگران این 
شــرکت تولید و به بازار عرضه و به دنبال آن در سال 
گذشــته آرک معدن TH36 با گرید 31Mn4 نیز 
  70CR2تولید شد. عالوه بر این میلگردهای آلیاژی
با قطر ۸۰ میلی متر و اندکی پــس از آن از قطر ۲۵ تا 
۶۰ نیز تولید شــدند. در بخش فوالدسازی نیز طیف 
وسیعی از فوالدهای مختلف از جمله فوالد مخصوص 
ریل، فوالدهای ســری SAE ، فوالدهای آلیاژ بور و ... 
تولید گردید و طراحی و تولید شمش با مقطع پیچیده 

بیم بالنک در بخش فوالدسازی انجام شد.
معاون بهره بــرداری ذوب آهن اصفهان به مهم ترین 

محصوالت با ارزش افزوده باالی این شرکت پرداخت 
و گفت: انــواع ریل های راه آهــن و مترو، ریل معدن 
R18، ریل زبانه سوزن 60E1A1، انواع  تیرآهن های 
بال پهن از H140 تا H300، انوع کالف های صنعتی 
از قطر ۵.۵  تــا ۱۶، انواع ورق ســازه های صنعتی تا 
پهنای 3۰۰  و ضخامت ۱۰ الی ۱۰۰ میلی متر، انواع 
ناودانی و انواع تیرآهن های نیمه سبک بال نیم پهن 
I-7  که نقش مهمی در سبک سازی ســازه دارند از 
جمله محصوالت با ارزش افزوده بــاال در ذوب آهن 

اصفهان به شمار می روند.       
این مقام مسئول اظهار کرد: در سال ۱4۰۱ حداقل 
۱۰ محصول جدیــد و بــا ارزش را به بــازار عرضه 
 ، TH29و  TH36 می کنیم کــه تولید انبــوه آرک
توسعه تیرآهن های بال پهن تا سایز 4۰، مشارکت 
در تولید مجموعه کامل ســوزن ریــل و مطالعه و 

طراحی تجهیزات تولید ریل های HT از این دســت 
محصوالت می باشد.

توالییان گفت: میــزان ارزش آفرینــی در بعضی از 
محصوالت ویژه، حداقل ۱.۵ تــا 3 برابر محصوالت 

معمولی است.  

باید فرهنگ 
بهره گیری از 
ظرفیت ها و 

توانمندی های داخلی 
مجموعه شستا 
را در شرکت های 

زیرمجموعه شستا 
تعمیم دهیم

با تکمیل این قطعات، 
امکان ریخته گری 
شمش 2۵0 در 3۶0 

فراهم می شود

میزان ارزش 
آفرینی در بعضی 

از محصوالت ویژه، 
حداقل 1.۵ تا 3 برابر 
محصوالت معمولی 

است

شرایط فعلی 
تیرهای جرثقیل به 
عنوان پاشنه آشیل 
محسوب شده و این 
پروژه ها را با چالش 

جدی مواجه 
می ساخت

معاون بهره برداری شرکت تأکید کرد :  

تالش 6 ساله ذوب آهنی ها 50 درصد از محصوالت تولیدی را ارزش افزا کرد

R e p o r t
گزارش

ســازمان  مدیرعامــل  موســوی  میرهاشــم 
تامین اجتماعی با اشــاره به ماموریــت اجتماعی 
این ســازمان در زمینه امیدآفرینی و اعتمادسازی 
با شــرکای اجتماعی گفت: در بخــش اقتصادی و 
ســرمایه گذاری تأمین اجتماعی، عــالوه بر تالش 
برای ارتقــای ارزش ذخایر، بایــد این حس اعتماد 
و اطمینــان را در شــرکای اجتماعی  خــود یعنی 
بیمه شدگان و بازنشستگان ایجاد کنیم که امانتدار 

خوبی برای سرمایه آن ها هستیم.
 وی تصریح کــرد: به دنبال ایجــاد ارزش افزوده و 
باال بردن بازدهی سرمایه ها هســتیم و اگر همین 
موضوع را به عنــوان محور برنامه هــای خود قرار 

دهیم، در چند شاخص بایســتی نگاه رو به جلویی 
داشته باشــیم که نخســتین مولفه، تولید پایدار 
است. باید ســهمی را که در تولید و بازار داشته ایم، 
احیا کنیم و در سالی که به نام تولید؛ دانش بنیان و 
اشتغال آفرین نامگذاری شده، با تنوع محصول در 

راستای تحقق اهداف اقتصادی نظام گام برداریم.
 موسوی با تاکید بر لزوم استفاده بیشتر از ظرفیت 
حوزه های علمــی و شــرکت های دانش بنیان در 
مســیر توســعه این مجموعه گفت: هدف گذاری 
بــرای افزایش تولیــد و تحقق ســودآوری باید در 
سیاســتگذاری های بنیادین مجموعه، مد نظر قرار 
گیرد و نگرش راهبردی در بحث های عرضه، تقاضا 

و تحلیل بازار  مورد توجه باشد.
 وی ادامه داد: باید فرهنگ بهره گیری از ظرفیت ها 
و توانمندی هــای داخلــی مجموعه شســتا را در 
شرکت های زیرمجموعه شســتا تعمیم دهیم و از 
این طریق بدون شــک به پتانسیل بزرگی خواهیم 

رسید. 
موســوی گفت: در ایــن دوره، یکــی از مهم ترین 
اهداف و رویکردهای موردتوجه، ایجاد شــفافیت، 
دوری و پرهیــز از کارهای ناصواب و ایســتادگی و 
مقاومت در برابــر ناکارآمدی هــای درون و بیرون 
سیســتم اســت که می توان به وضــوح در تغییر 

مدیریت ها آن را مشاهده کرد.

روح ا... کیانی مهندس ارشد تولید فوالد در مدیریت امور 
فنی و برنامه ریزی تولید شــرکت به خبرنگار ما گفت: 
جرثقیل های کارگاه ریخته گــری ذوب آهن اصفهان، 
جزء جرثقیل های دارای رژیم کاری باال می باشــند و با 

توجه به حجم کار این جرثقیل ها از ابتدای بهره برداری 
و همچنین با توجه به توســعه های انجام شده با هدف 
افزایش ظرفیت کنورتورهای موجــود، وزن هر ذوب از 
۹۰ تن به  ۱۲۵ تن تغییر یافــت که نیروها و تنش های 
مضاعفی را بر تیرهای حمل کننده جرثقیل وارد می کرد.

وی افزود: به دنبال بررسی های انجام شده در سال ۱3۷۹ 
و مشاهده شکستگی های متعدد در تیرهای مربوط به 
حرکت جرثقیل ها و سازه اسکلت فلزی کارگاه ریخته 
گری مداوم، عملیات بازسازی، تعمیر و تقویت اجزاء سازه 

به صورت مستمر و جدی ادامه داشته است.  
کیانی تصریح کرد: طی ســال هــای ۱3۹۰ و ۱3۹۱ با 
انجام بازرســی های دقیق، طرح های مربوط به برطرف 
کردن عیوب موجود، به عنــوان راه حل کوتاه مدت ارائه 
شد و بر این اساس فعالیت های تعمیری و تقویتی مطابق 
نقشه های تهیه شده با کیفیت مطلوب به انجام رسید. با 

انجام فعالیت های فوق امکان ادامه فعالیت جرثقیل های 
ریخته گری و طبیعتاً تداوم تولید در بخش فوالدسازی 

کارخانه میسرگردید.
وی ادامه داد: در پروژه های توســعه و افزایش تولید در 
بخش فوالدسازی، شــرایط فعلی تیرهای جرثقیل به 
عنوان پاشنه آشیل محسوب شــده و این پروژه ها را با 
چالش جدی مواجه می ســاخت. بنابراین پس از انجام 
بررسی ها و مطالعات مقدماتی، برنامه بلندمدت تحت 
عنوان پروژه طراحی، ساخت و تعویض تیرهای حرکت 
جرثقیل های کارگاه ریخته گری تعریف و پس از انجام 

مراحل ساخت، تعویض این تیرها وارد فاز اجرایی شد.  
کیانی گفت: این پروژه به لحاظ حجم، ابعاد و گستردگی 
اجرا و این که همزمان با تولید کارگاه انجام می شود در 
گستره کشورمان منحصر به فرد اســت و به طور کامل 
توســط کارشناســان و نیروهای متخصص ذوب آهن 

اصفهان اجرا می شود که برگ زرین دیگری بر افتخارات 
این شرکت به عنوان سازمانی پیشرو و پیشگام در صنعت 

کشور می باشد.
هومن رهنما مهندس ارشد ساخت و تعمیرات مکانیک  
فوالدسازی کارخانه نیز گفت: اجرای این پروژه در ۹ فاز 
اجرایی برنامه ریزی و زمان بندی شــده است. در هر فاز 
بخشی از تیرهای مذکور تعویض خواهد شد و گراف زمان 
بندی دقیق و جامعی در قالــب الزامات مدیریت پروژه، 

تهیه  شده که به طور مستمر مورد پایش قرار می گیرد.
وی نتایج قابل انتظار پس از اجــرای این پروژه را چنین 
عنوان کــرد: امکان نصب جرثقیل هــای جدید مذاب، 
افزایش سرعت جا به جایی واســتفاده از ظرفیت کامل 
پاتیل های مذاب، کاهش توقف های ایستگاه های ریخته 
گری ناشی از کمبود جرثقیل و در نهایت تحقق افزایش 

تولید.

ایستادگی در برابر ناکارآمدی های سازمانی، مهم ترین هدف ما است

برای اولین بار در ایران، توسط تالشگران ذوب آهن اصفهان انجام می شود
تعویض تیرهای حرکتی جرثقیل های مذاب بر بخش فوالدسازی

با همت کارشناسان و کارکنان تالشگر کارگاه پخت 
مدیریت آگلومراسیون طرح تشــخیص زود هنگام 
قرار گیری چرخ های پالت آگلوماشــین شــماره 4 
عملیاتی شد. حسین کبیری مهندس ارشد مکانیک 
پخت و آماده ســازی مواد مدیریت آگلومراسیون با 
اعالم این خبر گفت: یکی از مشــکالت آگلوماشین 

ها بیرون زدگی و یا درآمدن چرخ پالت ها اســت که 
درصورتی که به موقع تشــخیص داده نشــود، باعث 
بروز حوادث تجهیزاتی بســیار و توقف های طوالنی 
مدت در روند خط تولید آگلومره می شــود. از این رو 
با نصب سنســورهایی در ابتدا و انتهای آگلوماشین 
و برنامه نویســی در PLC ، چرخ های پالت معیوب به 
سرعت تشخیص داده شده و پالت قبل از ورود به ستاره 
متحرک و توقف تجهیــز، جهت تعویض در موقعیت 
مناســب قرار می گیرد. کنعانی معــاون تجهیزات 
مکانیکی مدیر آگلومراسیون با  ابراز خرسندی از انجام 
موفقیت آمیز این طرح اظهــار نمود: اجرای این طرح 

باعث کاهش توقف ها و هزینه های مرتبط خواهد شد.
وی گفت: مدیریت های اتوماسیون و ارتباطات، تحقیق 
و توســعه و امور فنی و برنامه ریزی تولید و تالشگران 
مدیریت آگلومراســیون در اجرای موفقیت آمیز این 

طرح مشارکتی فعال داشتند.
محمدعلی قدرتی پور- خبرنگار افتخاری

اجرای طرح تشخیص زود هنگام قرار گیری 
چرخ های پالت کارگاه پخت

معاون فرماندار لنجان عنوان کرد:
نقش ذوب آهن اصفهان در توسعه لنجان بر هیچ کسی پوشیده نیست

در راســتای تولید محصوالت بــا ارزش افزوده 
باال در ذوب آهن اصفهان، بخش فوالدســازی 
 بــرای تولیــد شــمش ۲۵۰ در 3۶۰ آمــاده 

می شود.
قدرت الــه یزدان مهــر سرپرســت دفتر فنی 
بخــش فوالدســازی ذوب آهــن اصفهــان با 
اعالم ایــن خبر، گفــت: رویکــرد جدید ذوب 
آهــن اصفهان بــر تولید محصــوالت با ارزش 
افزوده باال اســتوار اســت، در این راســتا و با 
توجه به نیاز بازار، بخش فوالدســازی نســبت 
به تهیه نقشــه هــای مربوط به تولید شــمش 
بــا مقطــع ۲۵۰ در 3۶۰ و ســپس تنظیــم 
 سفارش ســاخت قطعات مورد نیاز اقدام کرده

 است.
وی افزود: با تکمیل ایــن قطعات، امکان ریخته 
گری شــمش مقطع مذکور فراهم می شود که 

ثمره آن تولیــد مقاطع نوردی نظیــر تیرآهن 
سایز 3۶ اســت که دارای ارزش افزوده باالتری 
است و نیاز کشور که هم اکنون از مسیر واردات 
و با خروج ارز صورت مــی پذیرد، تامین خواهد 

شد.

فوالدسازی برای تولید شمش 2۵0 در 3۶0 آماده 
می شود

محسن یونســی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور 
عمرانی فرماندار لنجان به خبرنــگار ماگفت: مجموعه 
فرمانداری شهرســتان لنجان در دوره جدید تعامالت 
بسیاری خوبی با مسئولین کارخانه ذوب آهن اصفهان در 
بخش های گوناگون داشته است که نتایج آن در راستای 
خدمت رسانی بهتر به صنعت و جامعه تاثیرگذار خواهد 

بود. 
وی افزود: نقش ذوب آهن اصفهان در رشــد و توســعه 
شهرستان لنجان و در مقیاس بزرگتر کشــور ایران بر 
هیچ کسی پوشیده نیست. این صنعت بزرگ در بخش 
محیط زیســت با اجرای پروژه های زیســت محیطی 
متعدد و در زمینه مدیریت مصرف آب، با خرید پســاب 
شهرهای مجاور کارخانه و احداث تصفیه خانه، اقدامات 

بسیار خوبی انجام داده که نیاز اســت این رویکردها به 
صورت مستمر ادامه داشته باشد تا نتایج آن برای مردم 
شهرستان لنجان ملموس تر باشد که البته این رویکردها 

در دوره جدید به خوبی دنبال می شود. 
معاون برنامه ریزی و هماهنگی امــور عمرانی فرماندار 
لنجان تصریح کــرد: در گســتره ایران اســالمی، هر 
واحــد صنعتی کــه محصــوالت جدید تولیــد کند 
افتخار، توانمندی و غرور ملــی را به تک تک هموطنان 
عزیزمان هدیه داده اســت، ذوب آهــن اصفهان نیز با 
تولید محصوالت اســتراتژیکی مانند ریل، سبد مقاطع 
ساختمانی و ... افتخار، ایمنی و آرامش را برای هموطنان 
عزیزمان به ارمغان آورده است زیرا این محصوالت قباًل 
در لیست واردات قرار داشــت اما در حال حاضر با توان و 

اندیشــه فرزندان این مرز و بوم تولید و صادر می شود. با 
توجه به قرار گرفتــن این کارخانه بــزرگ در محدوده 
جغرافیایی شهرستان لنجان، به نوعی این دستاوردهای 
بزرگ با فرهنگ این شهرستان در بخش های گوناگون 

عجین شده است.
یونسی بیان کرد: ذوب آهن اصفهان طی تعامل با سازمان 
نظام مهندسی، شهرداری ها، دهیاری ها و سایر مراجع 
ذی ربط می تواند در راســتای مقاوم سازی ساختمان 
ها، سبد محصوالت ساختمانی خودش را بیشتر معرفی 
نمایند تا این محصوالت اســتاندارد، بیش از گذشته در 
پروژه های گوناگون به کار گرفته شود و ما نیز به عنوان 
مجموعه فرمانداری شهرستان، آمادگی خودمان را در 

این زمینه اعالم کرده ایم.

Cگفت و گو o n v e r s a t i o n

نقش ذوب آهن 
اصفهان در رشد و 
توسعه شهرستان 
لنجان و در مقیاس 

بزرگتر کشور ایران بر 
هیچ کسی پوشیده 

نیست

الزامات کار در ارتفاع
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V a r i o u s
گوناگون

حمید رضا رضایــی مدیر حوزه مدیرعامــل و تعامالت منطقــه ای و مهران 
مختاری فرمانده بســیج ذوب آهن اصفهان با رئیس کمیته امداد شهرستان 

لنجان دیدار و گفتگو کردند . 
در این دیدار در خصوص تعامالت فی مابین به ویژه کمک به نیازمندان جامعه 
اطراف در راســتای مســئولیت های اجتماعی ذوب آهن اصفهان تبادل نظر 

صورت گرفت . 
پس از این دیدار، ۲۰۰ کیف مدرســه به همراه لوازم التحریر به دانش آموزان 
محروم و تحت پوشــش کمیته امداد اهدا ء گردد و همچنین از یکی از منازل 
مسکونی در حال ساخت توسط گروه جهادی بسیج ذوب آهن اصفهان در شهر 

ورنامخواست بازدید به عمل آمد . 
الزم به ذکر است طی سه سال اخیر حدود ۵۰ واحد مسکونی توسط گروه های 
جهادی ذوب آهن اصفهان آماده سازی و تحویل گردیده است . تهیه جهیزیه ، 
کمک به کارگران فصلی و تامین کمک های مومنانه ، از دیگر خدمات این گروه 
های جهادی در راستای مسئولیت های اجتماعی ذوب آهن اصفهان می باشد 
که در تعامل با نهادهایی همچون کمیته امداد امام خمینی )ره( و سپاه محقق 

شده است .  

کپســول  دســتگاه  دو 
اکسیژن به درمانگاه شهر 
کرکوند از توابع شهرستان 

مبارکه اهدا شد.
بنا بر اعالم حوزه مقاومت 
بسیج شــهید تند گویان 
راســتای  در  شــرکت، 
مسئولیت اجتماعی ذوب 
آهن اصفهان، دو دستگاه 
کپســول اکســیژن 4۰ 
لیتری به همــراه مانومتر 
طبــی از طــرف واحــد 

کارآمدی و بهره وری این حوزه به درمانگاه شهید قدوسی شهر کرکوند اهدا شد.

تیم فوتبال جوانان باشگاه ذوب آهن که برای شــرکت در تورنمنت سه جانبه به 
همدان سفر کرده بود در نهایت با قهرمانی به اصفهان بازگشت.  در این مسابقات 
که بین تیم های ذوب آهن، توکان کرمانشاه و شهید امینی همدان برگزار شد در 
نهایت تیم ذوب آهن با نتیجه دو بر صفر و سه بر صفر تیم های توکان و شهید امینی 

را شکست داد و عنوان نخست این تورنمنت را از آن خود کرد.

عابدی مربــی آکادمی 
تیــم تیــر وکمــان 
بانوان(  نونهــاالن)رده 
ذوب آهــن،  باشــگاه 
پیرامون کسب عناوین 
این تیم در رقابت های 
اســتانی اظهار داشت: 
مســابقات تیر و کمان 
نواحی مقاومت بسیج 

استان به میزبانی شهرستان مبارکه در رده سنی نونهاالن در بخش "ریکرو" به مناسبت 
گرامیداشت دهه والیت برگزار شد و نمایندگان ما در این مسابقات روشن سالمی هشت 

ساله و آرام جعفری ده ساله به ترتیب به مقام های سوم و چهارم رسیدند.
 وی تصریح نمود: این عزیزان تنها به مدت ۲۰ روز و در 4 جلسه تمرین کرده بودند که با 

توجه به زمان محدود تمرینات، نتایج بسیار خوبی گرفتند.
عابدی که خود از کارکنان شاغل در ذوب آهن است، گفت: از مسئوالن باشگاه ذوب آهن 
که زمینه فعالیت در این رشته بانشاط را فراهم نمودند تشکر می کنم. این استعدادهای 
جوان در آینده سرمایه های ورزشــی خانواده بزرگ ذوب آهن خواهند بود و ان شاءا... با 
تمرین های بیشتر در رشــته "ریکرو"  که پایه و اساس رشته تیر و کمان است در آینده 

آماده تر خواهیم بود.

TPM
اجرای سومین بند 5s  در راستای 

حفظ دارایی های فیزیکی

آموزشآسمانی

در دیدگاه »5S « تمیزی و نظافت 
محیط کار به معنــی حذف تمام 
آلودگی های محیط است به گونه 
ای که تجهیزات در شرایط مطلوب 
و بدون فشــار ناشــی از آلودگی 
محیطی به کار خــود ادامه دهند. 
در این راستا موتور ماشینی را فرض 
کنید که با فیلتر هوای کثیف کار 
می کند، عالوه بر مصرف سوخت 
باالتر کارایی کمتری هــم دارد و 
دیگر این که این ایراد می تواند بر 
عملکرد سیلندر هم تاثیر نامطلوب 
بگذارد و حتی موجب توقف ماشــین گردد. در صنعت تمیــزی و نظافت باعث 
تقویت بازرسی تجهیزات شــده به گونه ای که در صورت بروز ایراد جزیی سریع 
تر قابل تشخیص می باشد مانند لوله ای که با وجود آلودگی سطح در صورت بروز 
پوسیدگی به سرعت قابل تشخیص نبوده و در هنگام گسترده شدن پوسیدگی 

منجر به ایجاد هزینه باالیی می گردد.
  هدف از اجرای S3 ) تمیزی و نظافت ( 

    دستیابی به میزان مطلوبی از پاکیزگی و حذف کامل آلودگی ها 
    درک پاکیزگی به عنوان نوعی بازرسی و بهبود مداوم آن 

    کاهش خستگی و آزردگی روانی ناشی از کار و افزایش بهره وری 
    کاهش خرابی ماشین آالت 

    تثبیت و بهبود کیفیت 
  جلوگیری از بیماری کارکنان

تصویری فوق تاثیر نامطلوب آلودگی های محیط بر تجهیزات را  نشان می دهد که 
اجرای این بند از فرایند »5S « چقدر اهمیت دارد .

مدیریت برنامه ریزی و مهندسی صنایع

بر بال لک لک ها

خبر

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.

نذر نفس به درمانگاه شهر کرکوند 
رسید

جوانان ذوب آهن برنده تورنمنت 
همدان

استعدادهای جوان سرمایه های 
آینده ورزش ذوب آهن هستند 

 ســرمربی تیم فوتبال ذوب آهن کســب تساوی مقابل 
ســپاهان را نتیجه یک کار بزرگ از سوی بازیکنان خود 
دانست. مهدی تارتار در نشســت خبری بعد از مصاف 
با سپاهان که با تســاوی همراه بود، اظهار داشت: بازی 

زیبایی بود، دو گل داشت و می توانست گل های بیشتری 
نیز داشته باشد زیرا هر دو تیم برنامه داشتند و از حمالت 
سریع استفاده می کردند. وی افزود: موقعیت های خوبی 
برای دو تیم ایجاد شد، بازی شطرنج گونه بود، جا دارد از 
بازیکنانم تشکر کنم وقتی همه جوانب سنجیده می شود 
و بودجه دو تیم روی کفه ترازو گذاشته می شود ارزش کار 
بازیکنان ما مشخص می شود. سرمربی تیم فوتبال ذوب 
آهن ادامه داد: مقابل تیم مدعی سپاهان یک تیم دست و پا 
بسته نبودیم، بازی زیبا بود اما ای کاش بازی برنده داشت. 
تارتار تاکید کرد: ما قرعه بسیار سختی داشتیم، اما در این 
شرایط تیم ما شخصیت الزم را پیدا کرده و نه تنها مقابل 
تیم های مدعی نمی بازد بلکه بازی های خوبی مقابل رقبا 
نشان می دهد. وی در واکنش به سوالی مبنی بر مقایسه 
کیفیت سپاهان و پرسپولیس گفت: صحیح نیست که در 

مورد تیم های دیگر صحبت کنم، سپاهان و پرسپولیس 
تیم های خوب و باکیفیتی هستند. سرمربی تیم فوتبال 
ذوب آهن در خصوص پنج رقابت هفته های اول این تیم 
تصریح کرد: استراتژی خاصی برای این ۵ هفته داشتیم، 
۵ بازی اول واقعاً ســنگین بود، تا االن به خواســته خود 
رسیدیم، هر چند در تبریز می شد برنده باشیم، فوتبال 
است و اتفاقاتش، سعی می کنیم از هفته های آینده برای 
برنده شدن بازی کنیم. وی با اشاره به انگیزه باالی تیم خود 
گفت: دربی حساسیت خاص خود را دارد، دوست نداریم 
به تیم همشهری ببازیم، من و بازیکنان انگیزه خاصی برای 
این بازی داشتیم. تارتار خاطر نشان کرد: از هواداران تشکر 
می کنم که ما را تنها نگذاشتند، هزینه ها سنگین است، به 
هواداران و باشــگاه حق می دهم، ای کاش ورزشگاه پر  و 

جذابیت بازی بیشتر می شد.

چهاردهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر 
۱۸ سال آسیا از ۲4 تا 3۱ مردادماه به میزبانی تهران در 
سالن والیبال آزادی برگزار شــد و با قهرمانی تیم ملی 

والیبال ژاپن به پایان رسید.
کیوان عابدزاده همکار ذوب آهنــی و داور بین المللی 
والیبال ایران که تعــدادی از این بازی ها را قضاوت کرد 
در مورد این رقابت ها گفت: مسابقات در سطح باال و قابل 
قبولی برگزار شد و تمام کشورهای شرکت کننده یک 

داور در این مسابقات داشتند.
داور بین المللی والیبال ایران، گفت: سه مسابقه را در این 
تورنمنت قضاوت کردم که هر سه مسابقه به ست پنجم 
کشیده شد. خوشبختانه قضاوت هایم مشکلی نداشت و 

اعتراضی به دنبال آن نبود.
عابدزاده تصریح کرد: داوران ایرانی یک ســر و گردن از 
سایر داوران آسیایی باالتر هستند، در این مسابقات نیز 

بازی های آسانی به من نرسید و کار آسانی نداشتم.
وی در مورد میزبانی ایران گفــت: بازخوردی که من از 
سایر داوران و شرکت کنندگان خارجی مسابقات گرفتم، 
این بود که همگی از میزبانی ایران رضایت کامل داشتند. 
عابدزاده در مورد تفاوت قضاوت در رده سنی بزرگساالن 
و نوجوانان گفت: نوجوانان باید از همین سن یاد بگیرند 
که در رده بزرگساالن، نحوه قضاوت چگونه خواهد بود 
و آماده رو  به  رو شــدن با هر نوع داوری باشــند. داوران 
در رقابت های نوجوانان باید مثل مسابقات بزرگساالن 

سوت بزنند تا این بازیکنان نوجوان با سخت گیری های 
رایج در میادین بین المللی آشنا شوند.

احکام اعضای شــورای سیاســت گذاری ششــمین 
جشنواره ملی هنری فانوس در اصفهان صادر شد. 

نشست شــورای سیاست گذاری ششــمین جشنواره 

ملی هنری فانوس اصفهــان با حضور 
ســرهنگ علیرضا امجدیان جانشین 
رئیس سازمان هنری و امور سینمایی 
دفــاع مقــدس، مصطفــی محدثی 
خراسانی دبیر ششمین جشنواره ملی و 
تولیدات هنری فانوس، سرهنگ پاسدار 
محمــد رضایی مدیرکل حفــظ آثار و 
نشــر ارزش های دفاع مقدس اصفهان 
و اعضــای شــورای سیاســت گذاری 
جشنواره ملی هنری فانوس در اصفهان 
در سالن جلســات اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس استان برگزار شــد. در این جلسه، احکام 

اسدا... اسدی سرپرست سمعی و بصری روابط عمومی 
و نماینــده ذوب آهن، محمد رهنمــا نماینده معاونت 
فرهنگی ســپاه، فرزاد حقوقی نماینده صدا و ســیما، 
محمدسجادزاده نماینده سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شهرداری اصفهان، رضا دهقانی نماینده اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اســالمی، محمد سامونی نماینده 
مجتمع فــوالد مبارکه، میثم احمــدی نماینده روابط 
عمومی شهرداری، مسعود مهدویان فر نماینده مدیرکل 
امور اجتماعی استانداری و جواد ایزددوست دبیر اجرایی 
ششمین جشــنواره ملی هنری فانوس در اصفهان به 
عنوان اعضای شورای سیاست گذاری این جشنواره ملی 

صادر و به آن ها اعطا شد.

تیم هندبال نونهاالن باشــگاه ذوب آهن، رقابت های نونهاالن باشگاه های کشور را به 
عنوان یکی از 4 تیم صعود کننده به مرحله بعد این رقابتها به پایان رســاند. تیم های 
ذوب آهن، پارس بهبهان، فرازبام دهدشت و پاســارگاد شهرکرد4 تیم برتر مسابقات 
 منطقه جنوب مســابقات هندبال نونهاالن باشــگاه های کشور)شــهرکرد( معرفی 
شدند.  دورنهایی مسابقات قهرمانی هندبال نونهاالن باشگاه های کشور با ۸ تیم برتر از 

مناطق شمال و جنوب در مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد.

نواب شــوقی مدیر آکادمــی فوتبال ذوب آهــن، مرحله نخســت کالس A مربیگری 
کنفدراسیون آســیا)AFC coaching course license(  تدریس کرد. وی در این 
دوره، تدریس قسمت دروازه بانی کالس A آســیا را بر عهده داشت.  شایان ذکر است در 
مرحله اول دوره مربیگری کالس A که به میزبانی شهرکرد برگزار شد برخی از بازیکنان 
اسبق و مربیان فعلی تیم های برتر کشور از جمله فرشاد بهادرانی، لفته حمیدی، فرشید 

طالبی، هادی جعفری، ارمغان احمدی، علی حیدری و محمود ابراهیمی حضور داشتند.

همکار ذوب آهنی بازی های آسیایی را سوت زد

همکار ذوب آهنی عضو شورای سیاست گذاری ششمین جشنواره فانوس شد 

بر اساس قانون اساســی حفظ ارزش های دفاع مقدس 
وظیفه ای است که برای بسیج تعریف شده و بسیج ذوب 
آهن نیز  بر این اســاس در زمینه هــای فرهنگی، رزمی 
فعالیت های جهادی انجام می دهد. امروزه که بحث تولید 
به عنوان یکی از ارکان توسعه کشور مطرح است یک سری 
فعالیت هایی نیز در این راستا توسط بسیج  به ویژه قسمت 

های علمی آن انجام می شود.
سرهنگ مختاری با بیان این مطلب به خبرنگار ما، گفت: 
ذوب آهن بخش هایی مثل روابط عمومی دارد که خیلی 
از برنامه های فرهنگی را خودش انجام می دهد و بسیج نیز 
در کنار و هماهنگ با این قسمت ها، برنامه های فرهنگی را 
اجرا می کند. فرمانده بسیج شهید تندگویان شرکت افزود: 
بسیج پتانسیل هایی دارد که می تواند به مجموعه خیلی 
کمک کند. همچنین بسیج با برنامه ریزی های ورزشی به 
فعالیت های ورزش همگانی ذوب آهن نیز کمک می کند.

مختاری تصریــح کرد: طبق نظر مســاعد مدیرعامل و 
وظایفی که بر عهده بسیج گذاشته شــده و در راستای 

اجرای مســئولیت های اجتماعی در پیرامون کارخانه 
ذوب آهن در دوران کرونا، کارهای ضدعفونی و کمک به 
نیازمندانی که دچار مشکالت ویژه شدند قدم های خوبی 
برداشتیم. یکی دیگر از اقدامات انجام شده بحث کمک 
های مومنانه بود که شش، هفت هزار بسته کمک های 

مومنانه آماده و به نیازمندان منطقه اهدا کردیم.
وی گفت: سال گذشته چهل سری جهیزیه شامل پنج قلم 
اصلی آماده و به زوج های جوان تقدیم کردیم تا زندگی 
مشــترک خود را آغاز کنند، در زمینه خانه سازی نیز با 
استفاده از نیروی کار ایثارگر ذوب آهن چند گروه جهادی 
تشکیل داده ایم و تاکنون بیش از 4۰ منزل ساخته و به 

نیازمندان تحویل شده است.
روح ا... جاللی مســئول گروه جهادی بســیج شــهید 
تندگویان نیز گفت: با توجه به این که فعالیت در بسیج 
حالــت داوطلبانه دارد بــه طبع کارهــای جهادی هم 
به همین منوال اســت و وقتی ما فراخــوان می دهیم 
 همکاران ذوب آهنی به صورت داوطلبانه و با خلوص نیت

می آیند و این کار را به نوعی یک نذر می دانند که هم خود 
و خانواده یشان را بیمه می کند و هم در عقیده ای باالتر، 

کل مجموعه ذوب آهن بیمه می شود.
وی تأکید کرد: در دوران سخت کرونایی با مانور مساوات 
و همدلی و با جمع آوری وجه نقد، بسته های غذایی تهیه 
و بین کارگران فصلی که آن موقع بیکار شده بودند توزیع 

شد.

مهم ترین اقدامات بسیج شهید تندگویان ذوب آهن اصفهان

صعود تیم هندبال ذوب آهن به
رقابت های نهایی باشگاه های کشور

مدیر آکادمی ذوب آهن مدرس
کالس A آسیا

تاریخ ازدواجمحل كار نام و نام خانوادگی شاغل بازیکنان ذوب آهن، کار بزرگی انجام دادند

1401/04/09امور مهندسیمیالد صابری فر

تاریخ تولدنام فرزند محل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1400/11/11محیابیمارستانصفیه مختاری

1400/11/11مهدیسبیمارستانصفیه مختاری

1401/04/01ویهاننوردحمیدرضا واعظ

1400/07/22رادماناموال و انباراسماعیل باقری

1401/05/30آبتیننوردسعید نیک پور

موفقیت

علی عسگری فرزند نعمت اله 
شاغل در مدیریت فوالدسازی

مقام اول مسابقات فیتنس استایل 
استان تهران دسته قد به اضافه 
۱۷۵ سانتیمتر رده سنی جوانان

شایان کرباسیان فرزند محمد 
شاغل در مدیریت حراست

مقام دوم مسابقات قرآنی استان 
اصفهان رده سنی جوانان بخش 

روان خوانی

غزل شمسی فرزند سجاد شاغل 
در مدیریت ایمنی و آتش نشانی
قبولی در آزمون ورودی مدارس 
استعدادهای درخشان فرزانگان 

امین دوره دبیرستان

پرهام مقدسی فرزند مهدی شاغل 
در مدیریت اتوماسیون و ارتباطات
قبولی در آزمون ورودی مدارس 
استعدادهای درخشان فرزانگان 

امین دوره دبیرستان

آرش احمدی ریزی فرزند لیال 
زارع شاغل در مدیریت ایمنی و 

آتش نشانی
قبولی در آزمون ورودی مدارس 

استعدادهای درخشان دوره 
دبیرستان

زینب قاضی فرزند محمدرضا 
شاغل در مدیریت مهندسی نورد
قبولی در آزمون ورودی مدارس 

استعدادهای درخشان دوره 
دبیرستان

آرین رضایی فرزند مهناز 
عباسی شاغل در مدیریت 

فوالدسازی
قبولی در آزمون تافل 

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.


