
 مدیرعامل ذوب آهن اصفهان تاکید کرد:  

دولت، قفل اکتشاف در پهنه های 
معدنی مستعد را بگشاید

سخن اول

ابالغ سیاست های کلی برنامه 
هفتم با اولویت پیشرفت 
اقتصادی توأم با عدالت
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تعامل ذوب آهن اصفهان 
زمینه ساز بسیاری از بومی 

سازی ها است

ذوب آهن اصفهان در کنار 
دانشگاه، شعار با اطمینان 

بسازید را بر مبنای فناوری، 
توسعه می دهد

اجرای طرح بازیابی و 
تصفیه آب در تصفیه خانه 

شیمیایی شرکت

تداوم صادرات، راهکار 
حفظ و بقای صنعت فوالد
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بویلرهای دیگ بخار شماره 4  نیروگاه مرکزی در سال 98 جهت تعمیرات از مدار خارج شد و پس از  بازسازی 
در مدار بهره برداری قرار گرفت و با راه اندازی دیگ شماره 4 نیروگاه مرکزی ذوب آهن اصفهان، صرفه جویی 
۲۳4 میلیارد تومانی، افزایش تولید برق ۵ مگاواتی و کاهش مصرف گاز طبیعی ۳۰ میلیون متر مکعبی به ثمر 

نشست. ..

صرفه جویی 234 میلیارد تومانی با راه اندازی 
دیگ شماره 4 نیروگاه مرکزی ذوب آهن

حضرت آیت ا... خامنه ای در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ 
قانون اساسی، سیاســت های کلی برنامه هفتم را که 
پس از مشورت با مجمع تشــخیص مصلحت نظام و 
با اولویت پیشــرفت اقتصادی توأم بــا عدالت تعیین 
شده است، به سران ســه قوه، رئیس مجمع تشخیص 
مصلحت و رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح ابالغ 

کردند.
متن نامه رهبر انقالب اسالمی به مسئولین کشور در 
خصوص سیاســت های کلی برنامه پنج ساله هفتم به 

این شرح است:
بسم ا... الرحمن الرحیم

سیاســت های کلی برنامه هفتم که بــا اولویت اصلی 
»پیشــرفت اقتصادی توأم با عدالت« تعیین شــده 

است، ابالغ می گردد:
از اعضای محترم به ویژه رئیس مکّرم مجمع تشخیص 
مصلحت نظــام و نیز دبیرخانــه  آن که بــا فعالیت 
فشرده و کوشــش فراوان در جلسات صحن مجمع و 
کمیســیون ذی ربط، پیش نویس سیاست های کلی 
برنامه هفتم را مورد بررســی قرار دادند و نظرات خود 
را در این زمینه به اینجانب ارائه کردند، تقدیر و تشکر 

می کنم.
مشارکت فعال و مؤثر دولت و مجلس و قوه قضائیه و 

سایر ارکان نظام نیز شایسته تقدیر است.
تهیــه و تصویب قانــون برنامــه هفتم بــر پایه این 
سیاست ها و اجرای دقیق و مسئوالنه  آن، گامی دیگر 
در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 
خواهد بود همچنــان که نظارت فعــال هیأت عالی 
نظارت مجمع تشــخیص مصلحت، به ُحسن اجرای 

سیاست های کلی برنامه، کمک خواهد کرد.
شایســته  اســت برخی از راه های تحقق سیاست ها و 
الزامات مالی و شاخص های کّمی که در پیشنهادهای 
مجمــع اســت و در مجموعه سیاســت های ابالغی 
مذکور نیست، در حد وســع و امکانات دولت در تهیه 

الیحه مورد توجه و عمل قرار گیرد.
سّیدعلی خامنه ای
20 شهریور 1401
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)) آگهی فراخوان  (( 
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

سایر موارد :
1 - زمان دریافت اسناد: از تاریخ نشــر آگهی نوبت اول تا پایان ساعت اداری مهلت دریافت اسناد 

)مندرج در جدول( 
2 -جهت  دریافت اسناد و كســب اطالعات بیشــتر 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

قدردانی ویژه رییس سازمان تامین اجتماعی از مدیریت عالی
 و کارکنان ذوب آهن اصفهان

فرهنگ تعاون را  باید در جامعه ترویج کنیم

میرهاشم موسوی رییس سازمان تامین اجتماعی ۱8 
شهریورماه در دیداری سرزده از خطوط تولید کارخانه 
ذوب آهن اصفهان و مجتمع بهداشتی درمانی شهید 

مطهری این شرکت بازدید کرد.
رییس ســازمان تامیــن اجتماعی در ایــن بازدیدها، 
افزایش بازدهی دارایی ها و بهره وری را در مجموعه این 
سازمان مورد تأکید قرار داد و گفت: با توجه به نیاز روز 
کشــور به محصوالت هایتک الزم است در امر توسعه، 
تولید این محصوالت در نظر گرفته شــود که الحمدا... 

این مقوله در کشور شروع شده است.
موسوی، نقش سازمان های باالدســتی را در پیگیری 
برای اصــالح قوانین در جهت رفع مشــکالت و موانع 
تولید حایــز اهمیت دانســت و تصریح کــرد: در این 
راســتا ســازمان تامین اجتماعی برای تسهیل در امر 
 تولید و رفع موانع آن از هیچ حمایتــی دریغ نخواهد 

کرد.
توجه ویژه به سالمت کارکنان و جامعه و محیط زیست 
مقوله های بود که رییس ســازمان تامین اجتماعی بر 
آن تأکید کرد و افزود: با استفاده از ابزارهای مدیریتی 
باید عقب افتادگی ها جبران شود و برای احقاق حقوق 
و جلوگیری از تضییع حقوق ســهامداران سازمان که 
بیش از ۵۰ درصد جامعه را تشــکیل می دهند، تمام 

تالشمان را باید به کار بگیریم.
وی در خصــوص تالشــگران عرصه تولیــد و صنعت 
ذوب آهــن اصفهان، گفــت: با همــه محدودیت ها و 
موانعی که صنعت فوالد با آن دســت به گریبان است 

مجموعه ذوب آهن اصفهان توانســته اند با برنامه های 
علمی و شاخص محور بر این مشــکالت و موانع فایق 
آیند و عالوه بر افزایش کمی تولید ۳درصدی بیشتر از 
برنامه تدوین شده، ۱۲ نوع محصول جدید و صنعتی با 
ارزش افزوده بسیار باال و سودآور را به سبد محصوالت 

خود بیافزایند.
رییس سازمان تامین اجتماعی با بیان این که عملکرد 
تولید ذوب آهن اصفهان در ســال جاری و برای اولین 
بار در طول پنجاه و پنج سال از زمان تاسیس، از برنامه 
و هدف تعیین شده پیشی گرفته اســت، تأکید کرد: 
این عملکــرد مطلوب نیازمند زیرســاخت ها و برنامه 
هایی مانند تأمین بــه موقع مواد اولیــه، حامل های 
انرژی، فنآوری های الزم، تعمیرات به موقع و آمادگی 
تجهیزات، تأمین نقدینگی، فــروش و صادرات، حفظ 
روحیه و انگیزه کارکنان و ... است که شواهد امر نشان 
می دهد مســئولین این شــرکت برای یکایک آن ها 

برنامه داشته و به بهترین وجه از عهده آن ها برآمده اند.
وی به حمایــت های ذوب آهــن اصفهــان از صنایع 
گوناگــون نیز پرداخــت و افزود: این شــرکت چه در 
تامین و چــه در تولیــد و فروش باعــث رونق فضای 
 کســب و کار در صنایع باال دستی و پایین دستی شده

 است.
موســوی، محصــوالت صنعتــی جدیــد ذوب آهن 
اصفهان را پیشــران نهضت ملی مسکن عنوان نمود و 
افزود: خانواده بــزرگ تعاون، کار و رفــاه اجتماعی با 
توانمندی ها و تولید محصوالت مختلف ســاختمانی، 

برای نهضت ملی مسکن تکیه گاه مطمئنی، محسوب 
می شوند.

وی در بازدید از بخش های مختلف مجتمع بهداشتی 
و درمانی شــهید مطهری نیز گفت: تجهیزات به روز 
این مجتمع درمانی و طب کار آن، بستر مناسبی برای 
ارایه خدمات با کیفیت به مجموعه ذوب آهن اصفهان و 

جامعه پیرامون را فراهم کرده است.
موســوی با قدردانــی از همکاران تالشــگر مجتمع 
بهداشتی درمانی شــهید مطهری، افزود: همکاران در 
این بیمارســتان عالوه بر ارایه خدمات به بیماران در 
تشدید موج های کرونا که یکی از بیمارستان های موفق 
بوده، در اســتان اصفهان نیز به عنوان پیشگام در خط 
مقدم مبارزه با این ویروس منحوس از هیچ کوششــی 

فروگذار نبوده اند.
رییس ســازمان تامین اجتماعی تجهیــزات به روز و 
کیفیت و کمیت خدمات بیمارستان شهید مطهری را 
از نکات مثبت خدمت به دردمندان عنوان نمود و تأکید 
کرد: در این بازدیدها با دیدن دســتاوردهای تولیدی، 
توسعه ای، محیط زیســتی و ... در ذوب آهن اصفهان و 
بیمارستان مجهز و به روز شهید مطهری الزم میدانم 
با سالم و خداقوت به یکایک تالشگران و همکارانم در 
مجموعه بزرگ ذوب آهن اصفهان در گســتره صنعت 
و بهداشــت و درمان، از کارگران، کارشناسان، مدیران 
و مدیریت عالی این شــرکت برای برنامه ها و عملکرد 
خوبی که دارند و به ویژه برای ثبــت رکوردهای اخیر 

قدردانی و تشکر ویژه ای داشته باشم.

سرپرســت وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در حاشــیه بازدید از این 
نمایشــگاه رســم تعاون با تشکر از 
معاونت امور تعاون این وزرات خانه 
که این نمایشــگاه را برپا کرد بود، 
گفت: نمایشــگاه در فضایی برگزار 
شــده که بازدیدکننــدگان زیادی 
بتوانند از ایــن امکانــات، نتایج و 

تجارب استفاده کنند. 
وی افــزود: اتفاقی کــه حتما باید 
بیفتــد این اســت که مــا بتوانیم 
فرهنگ تعــاون را در عمــوم مردم 
و آحــاد جامعــه ترویــج کنیم و 

موفقیت هــای بخش تعــاون را به منصــه ظهور 
برسانیم. 

سرپرســت وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
خاطرنشــان کرد: این نمایشــگاه و نمایشگاه های 
مشــابه آن، حتما می توانند در این جهت نهادینه 

شدن فرهنگ تعاون موثر باشند. 
زاهدی وفا تصریح کرد: دیــدگاه های تعاون محور 
می تواند باعث پیشــرفت بنگاه هــای اقتصادی و 

رونق فضای کسب و کار شود. 

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: 
شرکت های تعاونی مســکن  باید مورد توجه قرار 
گیرند و با مشــارکت وزارت مســکن و شهرسازی 

برای طبقات متوسط و ضعیف مسکن می سازند. 
زاهدی وفا با تأکیــد بر این نکته کــه نیروی های 
انســانی توان مند در حقیقت بازوی بخش تعاون 
کشور در امر اجرا هســتند، گفت: دولت سیزدهم 
با تقویت بخش تعاونی ها به دنبال مردمی ســازی، 
هوشمندســازی، کارآمــدی و شــفافیت در امور 

اقتصادی است. 
با استفاده از 

ابزارهای مدیریتی 
باید عقب افتادگی ها 
جبران شود و برای 

احقاق حقوق و 
جلوگیری از تضییع 
حقوق سهامداران 
سازمان که بیش از 
۵0 درصد جامعه  را 
تشکیل می دهند، 

تمام تالشمان را باید 
به کار بگیریم

مهلت   ارائه موضوعشمارهنوع فراخوانردیف
پیشنهاد

زمان بازگشائي 
پاكات

تامین یك مجموعه تابلو فشار 117760مناقصه1            
  21RP  06    /07    /1401متوسط پست برق      -      

تامین 2 مجموعه درایو آنسالدو 117784مناقصه2
  -06 /07  /1401و تابلوهای مربوطه

10 /07 /091401 /07 /1401بابیت ریزي 5 ردیف بوش140009406مناقصه3

نقشه کاداستر معادن، محدوده ها
و پهنه هـای اکتشـافی کشـور
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نشریه داخلی

سالم آتشکار

درخواست های شما  وپاسخ مسئولین :
 در خصوص بررسی و تصویب مشاغل سخت و زیان آور 

در سال جاری چه اقدامی شده است؟
مدیریت امــور اداری: موضــوع از طریق مراجع ذی ربط ) شــبکه 
بهداشت و درمان و اداره کار و رفاه اجتماعی ( در حال پیگیری است 

و در چند ماه آینده نهایی و اطالع رسانی خواهد شد.
*** تعدادی از همکاران نیز انجام مورد  زیر را خواستار شده اند .

   برنامه ریزی جهت اعالم نتایج آزمایشات سالیانه طب کارکارکنان 
از طریق ایجاد لینک در پورتال شرکت .     

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

به شرح زیر می باشد:

اجرای طرح بازیابی و تصفیه آب در تصفیه خانه شیمیایی شرکت

با توجه به کمبود آب 
و معضالت ناشی از 
آن، در سال1394 
چگونگی برگشت 

بخشی از آب حاصل 
از شستشوی 

فیلترهای کارگاه 
تصفیه خانه شیمیایی 

مورد بررسی قرار 
گرفت

ناصر شــریفیان مدیرعامل 
شــرکت عامر گستر صنعت 
از تامیــن کننــدگان برتر 
در  اصفهــان  آهــن  ذوب 
حاشیه نمایشگاه متالورژی 
بــه خبرنگار ما گفــت: این 
شرکت در ســال ۱۳74 به 
منظــور فعالیــت در زمینه 
تجهیزات  وساخت  طراحی 
و ماشــین آالت صنعتی تاســیس شــد و با نگاهی نو در راســتای 

خودکفایی کشور گام برمی دارد. 
وی با اشاره به این که بیش از بیســت و پنج سال است که در زمینه 
ســاخت قطعات و تجهیزات افتخار همکاری با شرکت های فوالدی 
از جمله ذوب آهن اصفهان را داریم،افزود : دســتگاه خردکن آهک 
بخش آگلومراســیون یکی از اولین تجهیزاتی بود که در ســال 76 
برای این شــرکت مادر صنعتی به صورت کامل ســاختیم و تحویل 
داده شــد. همچنین برخی از قطعات و تجهیزاتی که در ســال های 
اخیر ساخته شده اســت، عبارتند از: دریچه کائوپر هوای گرم و سرد 
کوره بلند شــماره ۱و۲ ، زنجیر دامیبار مربوط به خط جدید ریخته 
گری بیم بالنک فوالدســازی که اخیراً تحویل داده شــد،چرخ دنده 
بارابان مربوط به جرثقیل باالبرمیکســر، پنج بندی دامیبار ایستگاه 
۵ و ریل حرکتی مشعل برش ایستگاه ۳ فوالدسازی،چرخ دنده های 
مربوط به گیربگس ژوکر نورد ۳۵۰ ، تعمیر و ساخت قاب درب های 
فلکسیبل بخش کک سازی و تعمیر و بازسازی بوش پیستون موتور 
لوکوموتیو بخش راه آهن،چرخ دنده تاجی بارابان چرثقیل اســکلت 
بخش فوالدسازی،دستک پاتیل فوالد ۱۳۰ تنی و طراحی و ساخت 
روتور مکنده آگلومراســیون که در مرحله پایانی ســاخت و تحویل 

قرار دارد.
مدیرعامل شرکت عامر گســتر صنعت گفت: تعامل خوب ذوب آهن 
اصفهان با ســازندگان قطعات و تجهیزات ســبب شــده بسیاری از 
نیازهای این بخش در داخل کشور بومی سازی شوند و از این طریق 
در کنار اشــتغالزایی،بهره گیری از دانش و تجربه فرزندان این مرز و 

بوم، از خروج ارز به ویژه در دوران تحریم جلوگیری شود. 
این تامین کننده برتــر ذوب آهن اصفهان اظهار داشــت: برگزاری 
نشســت های دوره ای مسئولین ذوب آهن با ســازندگان قطعات و 
تجهیزات، کمک شــایان توجهی به ارتقاء همــکاری های طرفین 
در بخش های گوناگون می کند، این رویکرد در گذشــته نیز وجود 

داشته و ان شاا... استمرار خواهد داشت.

عملیــات تکمیــل و بهره 
برداری از سیســتم کنترل 
بهینه اتوماسیونی در کارگاه 
آماده ســازی مواد مدیریت 
آگلومراســیون توسط واحد 
اتوماسیون این بخش انجام 

شد. 
رضــا ادریســی مهنــدس 
مدیریــت  اتومــاسیـــون 
آگلومراســیون با اعالم این خبر، گفت: به منظور تامین شرایط فنی 
آگلومره تولیدی مورد درخواســت کوره بلند، کارگاه آماده ســازی 
مواد با مجموعه 4۰ عددی ویبروفیــدر و کنترلر PLC، وظیفه آماده 

سازی مواد اولیه مطابق با آنالیز مورد نظر را به عهده دارد. 
وی افزود: در راســتای ایجاد امکانات نرم افزاری مطابق خواسته ها 
و انتظارات شاخه تولید بخش، محاسبه میزان ارسال مواد بر اساس 
نوع مواد در دوره های معیــن با ایجاد توابع  درکنترلر انجام شــد و 
در راســتای کاهش خطاها حدود مجاز بر اســاس نوع مواد تعریف 
گردید. همچنین به صورت همزمان با ایجاد بستر مناسب، اطالعات 
محاسبه شــده در کارگاه آماده ســازی مواد در اختیار کارگاه پخت 

قرار گرفت.
مهندس اتوماســیون بخش آگلومراســیون تصریح کرد: با اجرای 
موفقیت آمیز این طرح  عــالوه بر ایجاد امکان نظــارت بر مصارف، 
مشــکالت موجود از جمله خطای محاســباتی، میزان مواد در هر 
شیفت کاری و مشکالت نظارتی کارگاه پخت بر روی مواد برگشتی 

مرتفع گردید. 
محمدعلی قدرتی پور- خبرنگار افتخاری بخش

مدیرعامل شرکت عامر گستر صنعت بیان کرد :
تعامل ذوب آهن اصفهان زمینه ساز 

بسیاری از بومی سازی ها  است

بهره برداری از سیستم 
کنترل بهینه اتوماسیونی در 

آگلومراسیون شرکت

Rگزارش e p o r t

تداوم صادرات، راهکار حفظ و بقای صنعت  فوالد

شرکت های 
تولیدی، تبدیلی 
و خدماتی تنها در 
صورتی می توانند 
منتفع باشند که 
محصوالتشان را 

بتوانند در بازارهای 
موجود به فروش 

برسانند

این پروژه با توجه 
به شرایط ویژه آن 

و تجربیات قبلی در 
انجام پروژه ها به 
این شرکت واگذار 

گردید

صرفه جویی 234 میلیارد تومانی با راه اندازی دیگ شماره 4 نیروگاه مرکزی ذوب آهن

بویلرهای دیگ بخار شماره 4  نیروگاه مرکزی در سال 
98 جهت تعمیرات از مدار خارج شد و پس از  بازسازی 
در مدار بهره برداری قرار گرفت و بــا راه اندازی دیگ 
شــماره 4 نیروگاه مرکزی ذوب آهن اصفهان، صرفه 
جویی ۲۳4 میلیــارد تومانی، افزایــش تولید برق ۵ 
مگاواتی و کاهش مصرف گاز طبیعی ۳۰ میلیون متر 

مکعبی به ثمر نشست. 
محمدرضا امین صبوری، مدیر مهندسی تولید و توزیع 
برق گفت: نیروگاه مرکزی به عنوان یکی از اصلی ترین 
واحدهای پشــتیبانی کارخانه، وظیفــه تولید هوای 
دمشی کوره های بلند۲،۱و۳ ، تامین کننده ۵۰ تن بر 
ساعت بخارVD، ۲۵ تن بر ســاعت بخار واحد گوگرد 
کالوس کک ســازی، حداقل ۲۰۰ تن بر ســاعت آب 
دیگ های اتیلیزاتور از طریق تصفیه خانه شیمیایی، 
آب گرم شبکه شــوفاژ و بخار۱۰ اتمســفرکارخانه و 
همچنین تولید حداکثر ۲4 مــگاوات برق را به عهده 

دارد.
امیــن صبــوری گفــت: در ایــن نیــروگاه 4 واحد 
دیگ)بویلر( بخار در قسمت قدیم و دو بویلر در قسمت 

توازن هم اکنون در حال کار می باشند.
وی با بیان این که در این عملیات حدود ۳۵۰ تن نسوز 
شامل آجر و جرم مربوط به سطوح حرارتی و کانال ها 
تخریب و بازسازی شد افزود: در این عملیات همچنین 

بیش از ۱۰۰۰ متر مربع عایق پشم سنگ و پوشش با 
ورق گالوانیزه و ۱۵۰ تن سطوح حرارتی شامل واتروال 
ها، اکونومایزر، سوپرهیترها، لوله های گاز، کانال ها و... 

دمونتاژ و مونتاژ شد.
امین صبوری از دمونتاژ مشعل های قدیمی و ساخت 
مشــعل های جدید که برای اولین بــار در ذوب آهن 
توسط مهندسی نت مکانیک خبر داد و گفت: دمونتاژ 
قطعات داخل درام و ساخت قطعات جدید برای برای 
اولین بار در کشــور توســط کارشناســان ذوب آهن 

اصفهان انجام شد.
مدیر مهندســی تولید و توزیع برق، تعویض تابلوهای 
تجهیزات برق و اتوماســیون آب و بخار و گاز در داخل 
کارگاه را از دیگر فعالیت های ایــن پروژه عنوان نمود 
و گفت:  نوسازی کابل های برق و اتوماسیون و سینی 
گذاری جدید، نصب الکتروموتورها و شــیرفلکه های 
جدید توســط برق و اتوماسیون، بازســازی میزهای 
اپراتوری اتاق فرمان، به روز شدن تجهیزات اتوماسیون 
برای کنترل اتوماتیک دیگ بخار، قلیاشــویی و اسید 
شویی سطوح حرارتی و انجام عملیات پسیولوله های 
حرارتی از ســایر اقداماتی بود که در این پروژه انجام 

شد.
امیر ایرانپور مدیرعامل شــرکت مهندســی و پویش 
ســاخت ذوب آهن نیز گفــت: این پروژه بــا توجه به 

شرایط ویژه آن و تجربیات قبلی به این شرکت واگذار 
شد. با عنایت به عدم وجود نقشه های دقیق بخشی از 
فعالیت ما به انجام بازطراحی و تهیه نقشه ها اختصاص 
پیدا نمــود و به جهت انجــام برخــی از فعالیت ها به 
صورت  SITE RUN توانســتیم در پایان پروژه عالوه 
بر کسب تجربه کافی در انجام فعالیت های نیروگاهی 
یک FINAL BOOK کامل با تهیه نقشه های جدید 
و تهیه ASBUILT از کارهای انجام شــده به کارخانه 

تحویل دهیم.  
وی افــزود: در قالب این پروژه کلیــه تجهیزات قبلی 
دیگ به طور کامل دمونتاژ شــده و انجام فعالیت های 
تاسیســاتی، مکانیکی، برق و اتوماسیون بر اساس ریز 

فعالیت های اعالم شــده مطابق با قــرارداد فیمابین 
انجام پذیرفت. 

مدیرعامل شــرکت مهندســی و پویش ساخت ذوب 
آهن تصریح کرد: در قالب این پروژه ســاخت اسکلت 
فلزی ساختمانی و تجهیزاتی، ساخت تابلوهای برق در 
کارگاه های در اختیار شرکت انجام پذیرفته و سپس 

نصب، راه اندازی و تحویل گردید. 
شــایان ذکر اســت؛ در این پروژه عالوه بــر کارکنان 
نیروگاه مرکزی و شــرکت مهندسی و پویش ساخت، 
مدیریت های اتوماســیون و ارتباطات، نت مکانیک، 

نسوز و نت راه و ساختمان مشارکتی فعال داشتند.
محمدعلی مسعودی- خبرنگار افتخاری

چهار تونل نیز در 
منطقه طزره افتتاح 
کردیم و تالش داریم 
در شش ماه آینده 
1۵ هزار تن زغال به 
چرخه زغال شویی 

بابک براتی مدیر عامل شرکت  زغالسنگ البرز شرقی اضافه کنیم
ذوب آهن اصفهان  در حاشــیه نخســتین همایش و  
نمایشــگاه معدنکاری دیجیتال به خبرنگار ما گفت: 

شرکت معادن زغالسنگ 
تامین  البــرز شــرقی 
کننده بخشــی از زغال 
ســنگ مورد نیاز ذوب 
آهن اصفهان اســت و 
شــرکت  این  تولیدات 
که به طــور عمده زغال 
سنگ کک شــو است 
برای مصرف بــه ذوب 
 آهــن اصفهان ارســال

می شود. 
وی افــزود: طــی یک 
ســال گذشــته تولید کنســانتره و زغال سنگ خام 
استخراجی از سه معدن این شــرکت حدود ۳۰ هزار 

تن بوده است و برنامه ریزی شــده از معادنی که در دو 
استان سمنان و گلستان داریم حدود ۲۰ درصد نسبت 
 به شش ماهه دوم سال گذشته تولید زغال را افزایش

 دهیم .
مدیرعامل شرکت  زغال سنگ البرز شرقی گفت: طی 
خرداد و تیرماه ســال جاری رکورد ۱۵ ســاله تولید و 
تحویل زغال خام را به زغال شویی شرکت البرز شرقی 
شکســتیم و حدود 4۱ هزار تن زغال خام را به زغال 
شویی این شــرکت تحویل دادیم که رکورد بزرگی به 
شــمار می رود. رکورد روزانه دیگر حدود دو هزار 7۰۰ 
تن زغال خام بوده که به کارخانه زغالشویی تحویل شد. 
 بابک براتی اظهار داشــت: طی حدود سه ماه گذشته 
نیز شرکت زغال سنگ البرز شرقی به عنوان سومین 
شرکت تولید کننده زغالســنگ خام کک شو کشور، 

بیست و دو هزار و هفتصد تن کنسانتره زغال سنگ  را 
برای ذوب آهن اصفهان تامین نمود.

 وی گفت: در بخش های توسعه نیز تونل جدید معدن 
رضی افتتاح شد و چهار مجوز احداث تونل را نیز در این 
منطقه گرفتیم و تونل های شش و سه که مسدود شده 
بود بازگشایی شدند. همچنین شش تونلی که در منطقه 
رضی داریم تا ماه های آینده تولیــد زغال ما را حدود 9 

هزار تن افزایش خواهند داد .
مدیرعامل شرکت زغال سنگ البرز شرقی گفت: چهار 
تونل نیز در منطقه طزره افتتاح کردیم و تالش داریم 
در شــش ماه آینده ۱۵ هزار تن زغال به چرخه زغال 
شــویی اضافه کنیم. با انجام طرح های توسعه عنوان 
شده در آینده نزدیک این شــرکت به جایگاه دومین 

تولید کننده زغالسنگ خام کشور دست خواهد یافت.

البرز شرقی دومین تولید کننده زغالسنگ خام کشور می شود

در جلســه اخیر شــورای معاونین شــرکت که ۲۲ 
شهریورماه در سالن جلسات بیمارستان شهید مطهری 

برگــزار شــد، مدیرعامل و 
معاونین شرکت در حاشیه 
جلسه مذکور از بخش های 
بیمارستان شهید  مختلف 
مطهری از جمله ســی تی 
اســکن و MRI، طب کار و 
مجموعه متل بازدید کردند 
و از نزدیک در جریان پروژه 
ها و طــرح هــا و نیازهای 

بیمارستان قرار گرفتند. 
مهندس رخصتــی در این 
جلســه با قدردانی از مدیریت و کارکنان بیمارستان 

شهید مطهری، بر اجرای طرح های توسعه تجهیزات 
و خدمات این بیمارستان تأکید کرد .

وی، بیمارستان شهید مطهری را یک بخش حیاتی 
و ضروری بــرای ذوب آهن اصفهان دانســت و ابراز 
امیدواری کرد که این مرکز درمانی بتواند از نظر کمی 
و کیفی خدمات بهتری به جامعــه اطراف و کارکنان 
شــرکت ارائه کند .  در این جلسه طرح های توسعه و 
راهکارهای ارتقای کیفی خدمات بیمارستان شهید 

مطهری بررسی و تصمیمات الزم اتخاذ گردید.
همچنین در جلسه شــورای معاونین بر هماهنگی و 
همکاری همه حوزه های شــرکت در جهت برگزاری 
باشــکوه صبحگاه دفاع هفته مقدس، رعایت الزامات 

ایمنی در خطوط تولید و بــه ویژه در بازدیدهای خط 
تولید، تسریع در احداث باطری شماره ۲ کک سازی و 

تولید اقتصادی در شرکت تأکید شد.
شورای معاونین همچنین بر اجرای پروژه های زیست 
محیطی و تکریم منابع انسانی به عنوان سرمایه های 

اصلی شرکت نیز تأکید کرد.
اتخاذ شیوه های مختلف جهت کاهش مصرف آب ، 
رعایت پروتکل های بهداشــتی جهت مصون ماندن 
از بیماری کرونــا و ضرورت تامین وســایل ایمنی و 
بهداشتی برای کلیه کارکنان و تاکید بر فاصله گذاری 
اجتماعی از جملــه دیگر مواردی بود که در جلســه 

شورای معاونین مطرح شد.

بر رعایت الزامات 
ایمنی در خطوط 
تولید و به ویژه در 

بازدیدهای خط تولید 
تأکید شد

موارد مطرح شده در شورای معاونین

خبرآسمانی

به گزارش پایــگاه تحلیلی خبــری ذوب ۲4، کیوان 
جعفــری طهرانــی تحلیلگــر ارشــد بین المللــی 
موادمعدنی و فوالد با اشــاره به فضای حاکم بر بازار 
زنجیره فوالد اظهار کــرد: یکــی از راه کارهایی که 
می تواند باعث حفظ و بقــای تولیدکنندگان در بازار 
باشد این اســت که با همکاری و تفاهم هرچه بیشتر 
زیان های وارده به حداقل برســد تا بــه این ترتیب 
ضمن تامین نیــاز واحدهای فوالدی بــه مواد اولیه، 

توسعه در معدنکاری کشور نیز شکل گیرد.
وی در ادامه تاکید کرد: الزم اســت برای رسیدن به 
اهداف تعریف شــده برای صنعت فوالد کشور در افق 
چشــم انداز تولیدکنندگان فعلی این صنعت بتوانند 
در چرخه تولیــد باقی بمانند و روند فعالیتشــان در 
تمام حلقه زنجیــره ارزش از تولید تــا فروش حفظ 

شود.

به گفته این تحلیلگر ارشــد بین المللی موادمعدنی 
و فوالد، یکی دیگر از اقداماتــی که می تواند منجر به 
حفظ و بقای بازار شــود این است که در هر شرایطی 
صادرات انجام شــود؛ چراکه شــرکت های تولیدی، 
تبدیلی و خدماتی تنهــا در صورتی می توانند منتفع 
باشند که محصوالتشان را بتوانند در بازارهای موجود 

به فروش برسانند.
وی تصریح کرد: یکی از مواردی کــه باعث به وجود 
آمدن چالش بــرای تولیدکننــدگان زنجیره فوالد 
شــده این اســت که نقش بنگاه ها و تشــکل ها در 
تصمیم گیری ها محدود است، از اینرو به نظر می رسد 
اتحاد فعاالن صنعت معدن و فوالد در شرایط موجود 

ضروری است.
جعفری طهرانی بــا نگاهی به اتفاقــات رخ داده در 
بازار جهانی فوالد اظهار کرد: در حال حاضر شــاهد 

کاهش شــدید قیمت ها در بازار فوالد هستیم که در 
این میان نقش اتحاد استراتژیک چین و روسیه کامال 

محسوس و قابل مشاهده است.
وی در ادامه از رشد و توسعه کمی و کیفی قابل توجه 
کشورهای آسیای شــرقی در حوزه فوالد خبرداد و 
گفت: شــرکت های معروف و صاحب نام کشورهای 
آســیای شــرقی در صنعت فوالد تمایل به تعامل و 
همکاری هرچه بیشتر با فوالدســازان بزرگ ایرانی 

دارند.
تحلیلگر ارشــد بین المللی موادمعدنــی و فوالد در 
پایان تاکید کرد: مشــکل ما در حوزه صنعت، تحریم 
یا عدم توافق بر ســر برجام نیســت، بلکه مشــکل 
اساســی ما عدم تخصص نقش آفرینان در بازارهای 
بین المللی اســت، چرا که شــاهدیم از ظرفیت های 
تجارت بین الملل، ترم های حمل و نقل و ظرفیت های 

 جدیــد بــرای انتقال پــول به درســتی اســتفاده 
نمی شود.

با اجرای طرح بازیابی آب حاصل از شستشوی فیلترها  
به سیکل تصفیه خانه شــیمیایی شرکت، در مدیریت 

مصارف آب کارخانه، اقدام مهمی صورت گرفت.
بیژن شــجاعی سرپرســت  تصفیه خانه شیمیایی 
شــرکت با اعالم این خبر، گفت: با توجــه به کمبود 
آب و معضالت ناشــی از آن، در سال۱۳94 چگونگی 
برگشت بخشی از آب حاصل از شستشوی فیلترهای 
کارگاه تصفیــه خانه شــیمیایی مورد بررســی قرار 
گرفت و پس از انجام آزمایشات مختلف و لوله کشی 
های مورد نیاز سالیانه بیش از 4۰۰/۰۰۰ مترمکعب 
آب حاصل از شستشــوی فیلترها، کــه به فاضالب 
کارخانه هدایت می شد دوباره در سیکل تصفیه خانه 

مورد استفاده قرار گرفت.

وی تأکید کرد: از زمان اجرای طرح تاکنون که حدود 
7سال است میزان۲/8۰۰/۰۰۰ مترمکعب آب صرفه 
جویی شــده که غیر از صرفه مالی زیاد آن، توانستیم 
در مواقع بحران آب که با کمبود شــدید آب مواجه 
هســتیم از اخالل در روند تولید ســایر بخش های 
کارخانه اعم از نیروگاه ها، فوالدســازی، کک سازی 

و کوره بلند جلوگیری به عمل آید.
وی حمایت های مســئولین شــرکت و تالش های 
کارکنان تصفیه خانــه شــیمیایی را  در اجرای این 
طرح، شایان اهمیت دانســت و افزود: در اجرای این 
طرح، مدیریــت های مختلف به ویــژه مدیریت امور 

فنی و برنامه ریزی تولید مشارکتی فعال داشتند.
محمدعلی مسعودی- خبرنگار افتخاری
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ذوب آهن اصفهان 
مادر معدنکاری در 
کشور است و نباید 

اولین فوالدساز 
کشور برای تامین 

مواد اولیه خود دچار 
مشکل شود

مهندس ایــرج رخصتــی مدیرعامــل ذوب آهن 
اصفهان در اولین همایش و نمایشــگاه معدنکاری 
دیجیتال ۱4۰۱گفت: تحــول دیجیتال در بخش 
های مختلف، افزایش بهره وری و مدیریت ریسک 
ها را در پی دارد و کشورمان در این زمینه با شرایط 
مناسبی که دارد، چشم انداز خوبی نیز برای آینده 

ترسیم نموده است. 
مدیرعامــل ذوب آهــن اصفهان افــزود: حرکت به 
سمت بازارها و اکوسیستم های جدید، توسعه سبد 
محصوالت و خدمات و افزایش سهم بازار از جمله سایر 

دستاوردها در این بخش است. 
مهندس رخصتی با اشاره به اینکه ذوب  آهن اصفهان 
در استفاده از سیستم های هوشمند در خطوط تولید 

و سیســتم های مدیریتی و پشــتیبانی بسیار قوی 
عمل کرده و امروز یکی از پیشــروان این موضوع در 
کشور می باشد گفت: دانش  جوانان و تجربه خبرگان 
این عرصه، دو بال توسعه و شکوفایی صنایع هستند 
و لذا نیاز است از این پتانسیل ها بهره برداری بهتری 
شــود. با همین توان توانســتیم با وجود ۲۰ ســال 
 تحریم و ۱۲ سال فشار حداکثری با قدرت پیشروی 

کنیم .
 وی گفــت: در نــگاه به معــادن باید یــک تغییر 
رویکرد داشته باشــیم. کل پروانه های صادر شده 
بهره برداری در کشــور حدود ۱۲ هزار مورد است و 
از این تعداد تقریبا 7 هزار مورد فعال هســتند که 
مســاحت آنها کمتر از ۵ درصد کل مساحت کشور 

است. بر این اساس، از سرمایه های کشور در حوزه 
معدن به درستی استفاده نشده است. 

مدیر عامل ذوب آهن اصفهان با اشــاره به این که در 
کشــورهای پیشــرفته دنیا میانگین عمق اکتشاف 
و بهره برداری از معــادن ۳۰۰ متر و میانگین دنیا 8۰ 
متر است اما در کشــور ما در بهترین شرایط، ۱۰ متر 
است گفت: استفاده از ابزار دیجیتال، هوشمندسازی 
و تجهیزات به روز در بهره برداری و اکتشــاف بسیار 
کاربردی است و می تواند شرایط را بهبود بخشد. در 
واقع  در زمینه اکتشــاف در کشور عملکرد مطلوبی 
نداشته ایم و نیاز اســت همکاری بیشتری از طرف 

دولت با فوالد سازان بزرگ انجام شود.
مهندس رخصتــی گفت: ذوب آهــن اصفهان مادر 
معدنکاری در کشور است و نباید اولین فوالدساز کشور 
برای تامین مواد اولیه خود دچار مشکل شود. این در 
حالی است که پهنه های اکتشافی درخواست شده از 
طرف این شرکت منتظر تصمیم گیری وزیر صمت 

است و تعیین تکلیف نشده است. 
وی با بیان این که ذوب آهن اصفهان متعلق به همه 
مردم کشور به ویژه جامعه زحمتکش کارگری است 
و بحث منافع شخص یا گروه خاصی در میان نیست، 
گفت: امروزه باید تحولی در معدن کشور ایجاد شود 
و دولت باید قفل اکتشاف در پهنه ها و محدوده های 

مستعد را بگشاید.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهــان تحول در معدنکاری 

و ســرمایه گذاری در زغال ســنگ توسط حاکمیت 
را بسیار مهم دانســت و گفت: در کشور به 4 میلیون 
تن زغال سنگ نیاز اســت در حالیکه تنها ۲ میلیون 
تن تولید می شــود و مابقی بایــد وارد گردد که حل 
این مشــکل نیاز به ســرمایه گذاری در اکتشــاف و 
 بهره برداری از معادن زغال ســنگ به صورت جدی 

دارد.
مهندس رخصتی با اشــاره به این که اقتصاد معدنی، 
امنیت اشتغال، ســرمایه گذاری و...  را به همراه دارد، 
گفت: برای این که بخش معدن بتواند در اقتصاد کشور 
جایگزین نفت شود نیاز اســت اکتشافات به سرعت 

انجام شود. 
مدیرعامل ذوب آهن با بیان این که مشکل مواد اولیه 
این شــرکت با تالش مجاهدانه در کمتر از یک سال 
گذشته حل شده گفت: برای اولین بار در عمر ۵۵ ساله 
ذوب آهن شاهد هســتیم که تولید واقعی از برنامه ۳ 
میلیون تنی سال جاری ۳ درصد پیش است ولی برای 
ادامه، حمایــت وزارت صمت به عنوان متولی معادن 

کشور ضروری است.
وی افزود: این مجتمع عظیم صنعتی به عنوان یک 
مجموعه بورســی برای ســرمایه گذاری در بخش 
زغال سنگ کشــور اعالم آمادگی کرده است و در 
این زمینه بایــد حاکمیت حمایت الزم را داشــته 
 باشد زیرا تولید این کارخانه بدون یارانه انرژی انجام

می گیرد.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان تاکید کرد:

دولت، قفل اکتشاف در پهنه های معدنی مستعد را بگشاید

نشریه داخلی

3

  27 شهریور؛ روز شعر و ادب پارسی و روز بزرگداشت استاد 
محمد حسین شهریار

سید محمدحسین بهجت تبریزی متخلص به شــهریار، شاعر ایرانی و 
اهل تبریز بود و به زبان های فارســی و ترکی شعر ســروده  است. استاد 
شهریار در شــهریور ماه ۱۲8۵ هجری شمسی در بازارچه میرزا نصراله 
تبریز چشم به جهان گشود. دوره کودکی اســتاد در آغوش طبیعت و 
روستا سپری شد که منظومه حیدر بابا مولود آن خاطرات است. شهریار 
در سرودن گونه های شــعر فارسی چیره دســت بود. اما بیشتر از دیگر 
گونه ها در غزل شهره بود و از جمله غزل های معروف او می توان به »علی 

ای همای رحمت« و »آمدی جانم به قربانت« اشاره کرد. 
شاید شــهریار را بتوان آخرین شاعر غزل ســرای چیره دست در ادب 
فارســی نامید چرا که پس از او دیگر قالب غزل، شــاعر بزرگی به خود 
ندیده و عالوه بر این رفته رفته غزل جای خود را به شعر سپید و نیمایی 
سپرد. شهریار شــاعر شوریده ای اســت که همچون بسیاری از اسالف 
خویش از عشــق زمینی و مجازی، به عشق آســمانی و حقیقی دست 
یافت و این عشق سبب شد تا گوهر وجودش در کوره سختی ها بگدازد 
و بر عیار آن افزوده گردد. سرانجام ســید محمد حسین شهریار در ۲7 
شــهریور ۱۳67 خورشیدی در بیمارســتان مهر تهران به درود حیات 
گفت و بنا به وصیتش در زادگاه خود در مقبرةالشــعرا سرخاب تبریز با 

احترام کم نظیر به خاک سپرده شد.
30 شهریور )21 سپتامبر(؛ روز جهانی آلزایمر 

۲۱ سپتامبر )۳۱ شهریور( روز جهانی آلزایمر نامگذاری شده است. می 
توان با شناخت عوامل دخیل در این بیماری و عالئم آن و با تشخیص به 

موقع این بیماری را درمان کرد.
ساالنه حدود ۱۰ میلیون نفر در جهان به این بیماری مبتال می شوند که 
سهم بیشتر آن را سالمندان تشکیل می دهند. طبق آخرین تخمینی که 
توسط عضو هیئت علمی گروه آموزشی سالمند شناسی دانشگاه علوم 
بهزیستی زده شــده؛ در هر ۳ ثانیه در جهان یک نفر به بیماری آلزایمر 
مبتال می شود و این آمار تا سال ۲۰۳۰ میالدی ممکن است به عدد 6۵ 

میلیون نفر در جهان افزایش پیدا کند.
بیماری آلزایمر یا بیماری فراموشــی رایج ترین شکل زوال عقل و نوعی 
اختالل در عملکرد مغز است که موجب می شود به تدریج توانایی های 
ذهنی بیمــار تحلیل پیدا کند. ایــن بیماری در نتیجــه زوال عقل رخ 

می دهد که خود منجر به اختالل در حافظه می شود.
30 شهریور )21 سپتامبر(؛ روز جهانی صلح

سازمان ملل متحد روز ۲۱ سپتامبر مصادف با ۳۰ شهریور را روز جهانی 
صلح اعالم کرده  اســت. این تاریخ در پنجاه  و هفتمین جلســه مجمع 
عمومی انتخاب شد. در گذشته و بر اساس قطعنامه 67/۳6 به تاریخ ۳۰ 
نوامبر ۱98۱ سومین سه شنبه سپتامبر، روز بازگشایی جلسات عادی 

مجمع عمومی به عنوان روز جهانی صلح انتخاب شده بود.
31 شهریور؛ آغاز جنگ تحمیلی و هفته دفاع مقدس

۳۱ شهریور سالروز شروع جنگ تحمیلی از سوی رژیم بعث عراق علیه 
جمهوری اســالمی ایران، به عنوان آغاز هفته دفــاع مقدس نامگذاری 

شده است و از ۳۱ شهریور تا 6 مهر ادامه دارد.
در ۳۱ شهریور ۱۳۵9 رژیم بعثی عراق با تصمیم و طرح قبلی و با هدف 
برانداختن جمهوری اســالمی جنگ تحمیلی را علیه ایران آغاز کرد. 
صدام، در برابر دوربین های تلویزیون عراق با پاره کردن قرارداد ۱97۵ 
الجزایر، آغاز تجاوز رژیم بعثی به خاک ایران را اعالم کرد. ۳۱ شــهریور 
سرآغاز هشت سال جنگ، خون، مقاومت، شهادت، ایثار و رشادت های 
پیر و جوان بود. دفاع مقدس، رســاترین واژه در قاموس ایستادگی این 

ملّت قهرمان است. 
بی تردید، مقدس ترین جهاد، جهادی اســت که به عنوان دفاع از حقوق 
انســانی صورت گرفته باشــد. از این رو، مردم غیرتمند ایران، در دفاعی 
مقدس، از حق خود کــه دفاع از اســتقالل ســرزمین و هویت دینی و 
ملی خود بود، دفــاع کردند. تجاوز عــراق به ایران که در ۳۱ شــهریور 
۱۳۵9)ســپتامبر ۱98۰(، آغاز شد و به مدت هشت ســال ادامه یافت، 

طوالنی ترین و بی سابقه ترین جنگ متعارف قرن حاضر به شمار  می رود.

 در عملیات دسترســی با طناب حضور تیم یا فرد نجات دهنده الزامی 
است.

  عامل کار در ارتفاع باید همواره دارای حداقل دو نقطه اتکاء یا تماس 
بوده و هر یک از نقاط اتکاء باید به صورت مجــزا به یک تکیه گاه ایمن 

متصل شده باشند. 
 استفاده بیش از یک نفر به صورت همزمان از یک طناب ممنوع است .

 سامانه متوقف کننده از ســقوط باید دارای حداقل فاصله ایمن بوده و 
از اجزاء زیر تشکیل شده باشد: 

طناب ایمنی افقــی و عمودی، لنیــارد نگهدارنده، ابزار قفل شــونده، 
کمربند حمایل بند کامل بدن، شوک گیر

  سامانه متوقف کننده از سقوط باید مطابق با شرایط زیر تهیه و آماده 
شده و در اختیار بهره بردار قرار گیرد:

به صورت ایمن به نقطــه تکیه گاهی متصل گردیــده و نیروی ۲۰۰۰ 
کیلوگرمی را تحمل نماید، طناب ایمنی افقی محکم بســته شده باشد، 

طناب استاتیک حداکثر ۲۰۰۰ کیلوگرم بار وارده را تحمل نماید. 
  در ارتفاع بیش از ۱/۲ متر، چنانچه ســامانه متوقف کننده از سقوط 
مجهز به شــوک گیر نباشد این ســامانه باید سطح شــوک وارده را در 

شرایط سقوط به مقدار کمتر از 4۰۰ کیلوگرم کاهش دهد.
  فواصل سقوط آزاد و سقوط ناشی از شوک گیر در ارتفاع بیش از ۱/۲ 

متر، نباید بیش از فاصله بین جایگاه کار و سطح مبنا باشد.
  پس از وقوع سقوط بر روی شوک گیر و در صورت استفاده از آن باید 

این ابزار از رده خارج شده و تعمیر آن ممنوع است.
  اســتفاده همزمــان افــراد از طنــاب ایمنــی عمودی در ســامانه 

متوقف کننده از سقوط ممنوع است.
  طناب ایمنی باید به نقاط تکیه گاهی مناسب از سازه که حداقل قادر 

به تحمل نیروی ۲۲۰۰ کیلوگرمی می باشد متصل گردد.
  کمربنــد حمایل بنــد کامل بــدن )هارنــس( در سیســتم های 
متوقف کننده از سقوط باید دارای حلقه ســینه ای بوده و ابزار متوقف 

کننده سقوط به این حلقه های سینه ای یا پشتی متصل گردد. 
  کمربنــد حمایل بنــد کامل بــدن )هارنــس( در سیســتم های 

محدودکننده باید دارای حلقه شکمی باشند. 
ادامه دارد...

مناسبت های هفته

حدیث هفته

ایمنی

 امام رضا )ع(:   
هر کس اندوه و مشکلی را از مؤمنی برطرف نماید، خداوند در روز قیامت 

اندوه را از قلبش برطرف می سازد.

R e p o r t
گزارش

شهدا شرمنده ایم

طرح مسئله حتی 
می تواند از حل 

مسئله هم مشکل تر 
باشد چرا که اگر طرح 
مسئله به خوبی انجام 
شود به سوی حل آن 
سوق داده می شویم

فرید نعیمی رئیس دانشــگاه آزاد نجف آباد و هیات 
همراه ۲۳ شــهریورماه ضمن حضور در ذوب آهن 
اصفهان بــا مهندس ایــرج رخصتــی مدیرعامل 
و جمعی از مســئولین این شــرکت دیدار و گفتگو 

کردند . 
مهندس رخصتی در این دیــدار، ارتباط ذوب آهن 
اصفهان بــا دانشــگاه را دارای قدمتــی نیم قرنی 

دانست و گفت: این مجتمع عظیم صنعتی همانند 
یک دانشــگاه، بیش از ۱۵۰ هزار نفــر را طی دهه 
های گذشــته آموزش داده کــه در صنایع مختلف 

کشور خدمات بسیاری ارائه داده اند . 
وی افزود: دانشــگاه می تواند در حل مسائل بخش 
صنعت، یاری رســان باشــد و این امر مستلزم این 

است که دانش با مهارت همراه گردد . 

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان یکی از مسائل مهمی 
که می تواند در کاربردی بودن فعالیت های بخش 
دانشگاهی کشــور برای صنعت موثر باشد را طرح 
مســئله مناســب ذکر کرد و اظهار داشــت: طرح 
مســئله حتی می تواند از حل مسئله هم مشکل تر 
باشد چرا که اگر طرح مسئله به خوبی انجام شود به 

سوی حل آن سوق داده می شویم . 
رئیس دانشــگاه آزاد نجف آباد نیــز در این دیدار 
گفت: دانشــگاه اگر بخواهد به بقاء خود ادامه دهد 
باید بتواند با صنعت و جامعه پیرامون خود به خوبی 

ارتباط برقرار کند . 
وی افزود: دیدار امروز نیز مبتنی بر این اســت که 
بتوانیم بر اساس شــناخت صحیح از مسائل ذوب 
آهن اصفهــان، اســاتید و دانشــجویان را با نگاه 
کاربردی به سمت حل این مســائل حرکت دهیم. 
هر چقدر این موضوع جدی تــر و صحیح تر انجام 
 شــود، کارکرد دانشــگاه در صنعت نیــز افزایش

 می یابد . 
نعیمــی گفــت: امیــدوارم بتوانیــم در جهــت 
توســعه ســبدهای اقتصــادی کــه مبتنــی بر 

 مباحث فناورانــه و دانــش بنیان باشــد حرکت 
کنیم . 

رئیس دانشگاه آزاد نجف آباد اظهار داشت: با توچه 
به اجرای طرح پایش و ایجاد دبیرخانه پایش ذوب 
آهن اصفهان در دانشــگاه و بازنگــری این برنامه 
بتوانیم در آینــده نزدیک ، ارتبــاط موثرتری بین 

دانشگاه و صنعت را پیاده سازی کنیم . 
وی افزود: ذوب آهن اصفهان به عنوان یک صنعت 
مادر، نقــش اســتراتژیک در صنعت کشــور دارد 
و حضور دانشــگاه در کنار این صنعــت می تواند 
اتفاقات خوبی ازجمله ارتقاء فناوری را رقم بزند که 

منافع قابل توجهی دارد . 
نعیمی گفت: شــعار با اطمینان بسازید ذوب آهن 
اصفهان که نشــان دهنده توجه ویژه این شرکت به 
کیفیت است، می تواند با تمرکز بر فناوری، توسعه 

یابد .  
شایان ذکر اســت که ذوب آهن اصفهان و دانشگاه 
آزاد نجف آباد در ســال 97 تفاهم نامه ای را جهت 
توســعه همکاری ها امضا نمودند که بر اساس آن 

همکاری آن ها ادامه یافته است. 

ذوب آهن اصفهان در کنار دانشگاه، شعار با اطمینان بسازید را بر مبنای فناوری، توسعه می دهد

علی عمرانی سرپرســت شــرکت پویــش معادن 
ذوب آهن در حاشــیه برگزاری نمایشگاه متالورژی 
اصفهان به خبرنگار ما گفت: اخذ پهنه های ســنگ 
آهن به منظور تامین پایدار مواد اولیه کارخانه ذوب 
آهن اصفهان از جمله مهمترین برنامه های شرکت 
پویش معادن اســت که به صورت مستمر دنبال می 
شود. همچنین فرآوری مواد اولیه در مناطق سنگان، 

اردستان و کردستان نیز در دست اقدام است. 
وی افزود: اخذ مجوز زمین و انبارش را برای معدن دو 
شاخ اردستان در دســت پیگیری داریم و از این معدن 
ذخیره ۱۵ هزار تنی اســتخراج شده است.  سرپرست 
شرکت پویش معادن ذوب آهن تصریح کرد: با توجه 
به ماهیت فعالیت ها در بخــش معدن، ایمنی همواره 
به عنوان یک مقوله مهم در راس برنامه های شــرکت 
پویش معادن ذوب آهن قرار دارد و در این زمینه تدوین 

یک برنامه جامع در دستور کار قرار گرفته است. 
عمرانی خاطر نشان کرد: شرکت پویش معادن با توجه 
به قابلیت هایی که در بخش ماشین آالت دارد، به مقوله 
پیمانکاری در بخش معدن نیز ورود کرده است که این 
رویکرد نیز با جدیت پیگیری می شــود.  سرپرســت 
شــرکت پویش معادن ذوب آهن اظهار داشت: تولید 
آرک معدن و ریل R18 بر اساس استاندارد های روز، 
از جمله دستاوردهای بسیار مهم است که با استقبال 
بســیار خوبی همراه شــد و این رویکرد به عنوان یک 

چشم انداز همواره مدنظر قرار دارد.

تشریح برنامه های جدید شرکت پویش معادن 
ذوب آهن 

کتاب"به طراوت بــاران" ۱۱۰ حکایــت اخالقی، 
عرفانی و معنوی شــهیدان ورزمندگان -با تحلیل 
و نتیجه گیری از آیات و روایات- تالیف حمید رضا 
پورقربان در ۲۵4 صفحه توســط انتشارات کاشف 

علم و سحاب رحمت منتشر شده است . 
حمیــد رضا پورقربــان از اســاتید دانشــگاه آزاد 

 اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان ( جانباز و آزاده
 است . 

این کتاب  امسال در روز ســوم خرداد سالروز فتح 
خرمشــهر با ۵۲ کتــاب دیگــر در اداره کل حفظ 
آثار و نشــر دفاع مقدس اســتان اصفهان رونمایی 
 شــد و در بیــن ۵۲ کتــاب مقــام اول را کســب 

نمود .  
نویسنده در خصوص این کتاب به خبرنگار ما گفت: 
پیش از چاپ کتاب، نحــوه کار را که بیان حکایت 
واقعی از شهدا و رزمندگان با شــرح کوتاه از آیات 
و روایات است خدمت ســردار سید علی بنی لوحی 
ارائه نمودم و ایشــان گفتند "من بــا اهل قلم دفاع 
مقدس کل کشور جلسه و ســمینار داشته ام، هیچ 
کس به این شــکل حکایات رزمندگان و شــهدا را 

تحلیل ننموده است و این کار شما ماندگار است."
این جمالت باعث انگیزه بیشتر بنده شد که انشاا... 
بتوانم ۳۱۳ حکایت به تعداد یاوران امام زمان)عج( 

را تالیف کنم.

انتشارکتاب "به طراوت باران" در حوزه دفاع 
مقدس

یادداشــتی از ســرهنگ مهران مختاری فرمانده 
بســیج ذوب آهن اصفهان   هفته دفاع مقدس که 
می آید بیشــتر ذهنمان معطوف شهدا می شود، 
بیشتر به یاد حماســه آفرینی و از جان گذشتگی 
جوانانی می افتیم که امروزمان را مدیون آنهاییم 
، یاد روزهایی که نام و نان بهایی نداشــت و آنچه 
میدان دار بود، قیام بود و عــروج. آن روز ها ماندن 
بی معنا بود و مردن در بســتر، ننگــی بزرگ. آن 
روز ها شهادت، شاهراهی به وســعت افق داشت. 
آن روز ها فاصله خاک تا افالک و کویر تا بهشــت، 
یک میــدان مین بــود. خاکریزها، بوی بهشــت 
مردانی را گرفته بود که ســر به ســر، تن به مرگ 
می ســپردند تا مبادا وجبی از کیان دین و وطن، 
به دست کفتاران حریص و متجاوز بیفتد؛ چرا که 

دفاع مقدس، رساترین واژه در قاموس ایستادگی 
این ملّت قهرمان اســت. مردان ایــن دیار در پی 
تجاوز کفتار صفتان ننگ و نفرین، در هفت شــهر 
عشق، هشــت بهار، آزادگی را پیمودند و حماسه 
آفریدند.4۱ ســال پیــش مورد تجاوز دشــمنی 
قرار گرفتیم که نه تنها با تمام تــوان خود بلکه با 
جلب مشارکت بسیاری از ابرقدرتان و مستکبران 
جهان و حتی یکســری مزدوران داخلی در صدد 
برانداختن نظام نوپای جمهوری اســالمی برآمد 
اما زهی خیال باطل که جوانان غیور این سرزمین 
جان می دهند امــا یک وجب از مــام وطن نمی 
دهند و چه خوش درخشــیدند بر صفحات تاریخ . 
و امروز ما مانده ایم و باری ســنگین بر دوش، گاه 
و بی گاه خود را به محاسبه می گذاریم و عملمان 

را بر کفه ترازو... چه نازیباست کفه های نامتعادلی 
که یک طرف قطرات خون شــهید اســت و طرف 
دیگر... بیاییم و تجدید پیمــان کنیم اما واقعی تر 
از دیــروز . اگر بر وصیت اکثر شــهدا تورقی بزنیم 
دســتمان می آید که کجــای کاریــم. نگذارید 
حرف ولی زمین بماند، حجــاب و عفاف در صدر 
امور باشــد، حق و حقوق برادر دینیتان را مراعات 
کنید، پدر و مادرتان را احترام کنید، مراقب حالل 
و حرام لقمه تان باشــید، ازدروغ و غیبت و تهمت 
بپرهیزید. مــرگ و قیامت را همــواره یاد کنید، 
نماز و عبادت و شــب زنــده داری و...اینهاســت 
 کالم متبرک بــر صفحات وصیت نامه شــهدای 

عزیزمان .
وای ، از غافلــه شــهدا جامانده ایم کــه هیچ ، از 

کتابچه وصیــت آن هــا آنچنان عملی بــر، نامه 
اعمالمان ثبت نیست و... "شهدا شرمنده ایم"

Nیادداشت O T E

آن روز ها شهادت، 
شاهراهی به وسعت 
افق داشت. آن روز ها 
فاصله خاک تا افالک 
و کویر تا بهشت، یک 

میدان مین بود

شرکت پویش معادن 
با توجه به قابلیت 
هایی که در بخش 

ماشین آالت دارد، به 
مقوله پیمانکاری در 
بخش معدن نیز ورود 

کرده است

الزامات کار در ارتفاع
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دو و میدانی کاران ذوب آهن برای دومین سال متمادی عنوان نائب قهرمانی لیگ برتر را 
از آن خود کردند.

شاگردان سجاد مرادی در پایان مرحله سوم بیست و ششمین دوره لیگ برتر دو و میدانی 
باشگاه های ایران با کسب ۵9۲ و نیم امتیاز به مقام نایب قهرمانی دست یافتند.

تیم نفت تهران در جایگاه سوم ایستاد و کاپ اخالق این مسابقات به تیم بازرگانی عماد 
رسید. در روز دوم مرحله پایانی این مسابقات در 4۰۰ متر با مانع مهدی پیرجهان و علی 
عباس پور اول و دوم شدند. در 8۰۰ متر علی امیریان و در ۲۰۰ متر میالد ناصح جهانی 
سوم شدند. در ۳۰۰ متر با مانع امیرزمان پور و خلیل ناصری زودتر از رقیبان به خط پایان 

رسیدند.
در پرتاب وزنه مهدی صابــری اول و مرتضی ناظمی دوم شــدند. در پرش ارتفاع نیز دو 

ورزشکار ذوب آهن کیوان قنبرزاده و پارسا شادنیا در جایگاههای اول و سوم قرار گرفتند.
این مسابقات با برگزاری مراســم اختتامیه و اهدا کاپ در ورزشگاه آفتاب انقالب تهران 

خاتمه یافت.

دارکو بیــدوف مهاجم صرب ســابق 
ذوب آهن دوباره به اصفهان بازگشت.

دارکو بیــدوف مهاجم صــرب تبار و 
سابق گاندو ها با عقد قراردادی مجدد 
به تیــم ذوب آهن اصفهان پیوســت.  
گفته می شــود این بازیکن جانشین 

سعید باقرپسند شده است. 
وی پیش از این برای یک فصل و نیم 
برای ذوب آهــن بازی کــرده بود که 

امسال نیز قرار شد برای تیم اصفهانی بازی کند.

کارشــناس و پیشکســوت فوتبــال 
اصفهــان گفت: هــر تیمــی مقابل 
ذوب آهن مخصوصا اگر بخواهد برنده 

بازی باشد کار آسانی  نخواهد داشت.
حســین چرخابی با بیان این که تیم 
ذوب آهن سیســتم تدافعی بســیار 
خوبی دارد، خاطرنشــان کرد: تارتار 
در فاز ایــن کــه اول گل نخــورد و 
بعــد گل بزنــد مربی موفقی اســت؛ 
هر تیمــی مقابل ذوب آهن بــازی دارد کار آســانی  نخواهد داشــت، مخصوصا 
 اگر بخواهــد برنده بازی باشــد؛ تارتار روی ســاختار دفاعی تیم بــه خوبی کار

 می کند.
وی ادامه داد: ذوب آهن وقتی توپ را از دســت می دهد از اولین تا آخرین بازیکن 
می دانند که چــه کاری باید انجام دهند، اما در بخش هجومی با از دســت دادن 
ســعید باقرپســند حتما باید دو مهاجم خوب جذب کنند، پیشــنهاد می کنم 
ذوب آهن به این موضوع فکر کند که کســب ســهمیه چقدر به نفــع کارخانه و 
فوتبال ایران خواهد بود.ممکن اســت حاال هزینه ســنگینی برای جذب بازیکن 

انجام دهند ولی با حضور در مسابقات آسیایی این هزینه جبران می شود.
مس کرمان در هفته ششم لیگ برتر فوتبال ایران برابر میهمانش تیم ذوب آهن اصفهان 

متوقف شد.
تیم فوتبال مس ۱9 شهریور در ورزشگاه شهید باهنر شــهر کرمان میزبان ذوب آهن 

اصفهان بود. 
این بازی که در چارچوب هفته ششم لیگ برتر فوتبال ایران برگزار شد در پایان با رضایت 

دو تیم به تساوی بدون گل خاتمه یافت. 
ذوب آهن با این تساوی رکورد شکست ناپذیری اش را در فصل جدید لیگ برتر حفظ کرد.

در سویی دیگر مس کرمان نیز که در ۳ بازی گذشته طعم پیروزی را نچشیده بود، برای 
چهارمین هفته متوالی موفق به کسب ۳ امتیاز نشد.

 قضاوت این بازی برعهده حمیــد حاج ملک بود که به محمدعلــی فرامرزی، حبیب 
فرعباسی، محمد سلطانی مهر و ســجاد آشــوری از ذوب آهن و محمد قاسمی نژاد و 
امیرحسین عسگری و محمد ستاری از مس کرمان کارت زرد نشان داد. صادق صادقی 

در دقیقه 9۰ از ذوب آهن اخراج شد.
با کسب این نتیجه ذوب آهن در جدول 6 امتیازی شد و مس هم پنجمین امتیاز خود را 

دریافت کرد.

TPM
اجراي سومین بند 5s  در راستاي 

حفظ دارایي هاي فیزیکي 
تمیزي و نظافت

آموزشآسمانی

انواع آلودگي
آلودگی هوا و ذرات معلق، آلودگی گرد و غبار و رســوبات، آلودگی صوتی، آلودگی 
تصویری، آلودگی شیمیائی، آلودگی تشعشعات، آلودگی آب، آلودگی های خاص 
فعالیت صنعت، عدم رعایت بهداشــت فردی و جمعی نمونه هایي ازا نواع آلودگي 

هستند که در محیط اطراف ما وجود دارند.
 S3 روش اجرایي

پاکیزه سازي یکي از اساســي ترین فعالیت هاي 5S اســت که مي توان از آن به 
عنوان جوهر 5S نام برد . پاکیزگي در محیط 5S ، شامل پاکیزگي انسان، ماشین، 
ابزارها، مواد و محیط کار مي باشد که مي تواند تاثیر چشمگیري بر میزان وقفه کار، 
کیفیت، ایمني، روحیه کارکنان و دیگرجنبه هاي تولید داشته باشد در واقع یکي 
از اهداف مهم فعالیت هاي 5S حذف کامل آلودگي ها و از میان بردن جزیي ترین 
خطاها و کاســتي ها در نقاط حساس و کلیدي اســت. توجه داشته باشید که اگر 
همه چیز آلوده و کثیف باشد، یافتن منشا آلودگي ها امکان پذیر نخواهد بود. تنها 
پس از انجام یک خانه تکاني صنعتي و پاکیزه سازي همه جانبه مي توان به ردیابي 

آلودگي ها پرداخت .
مراحل اجراي پاکیزه سازي 

    محل کار را به محدوده هایي تقســیم و مســئولین  براي هر محدوده را تعیین 
کنید . 

  در مورد آنچه که باید مورد پاکیزه ســازي قرار گیرد و نیز در مورد ترتیب و روند 
پاکیزه سازي تصمیم گیري نمایید. 

    روش پاکیزه سازي و ابزار مورد استفاده را جهت بهبود روند پاکیزه سازي مورد 
ارزیابي و تجدید نظر قرار دهید. 

   آموزش روش صحیح استفاده از ابزار و دستگاه ها به گونه اي که نفرات مسئول 
به طور کامل از روش کار و همچنین روش تمیز کاري دستگاه آگاهي پیدا کنند .

  الزم است منشا آلودگي شناسایي شــده و تا حد امکان حذف شــده و یا کامال 
کنترل گردد .

  باور به نکات زیر مي توانند اجراي عملیات پاکیزه سازي را موفق گرداند 
چیزي یا جایي را کثیف نکنیم، ریخت و پاش نکنیم، هــر چیزي را بالفاصله بعد 
از کثیف شــدن تمیز نمائیم، محل کار خود را همچون خانه خود بدانیم،  خود را 
مســئول تمیزي محل کار خود بدانیم، حافظ دســت آوردهاي حاصل از تمیزي 

باشیم.

بر بال لک لک ها

خبر

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

ذوب آهن نایب قهرمان لیگ برتر 
دوومیدانی ایران

ستاره خارجی گاندوها بازگشت

تارتار، ساختار دفاعی خوبی شکل 
داده است

تساوی مس کرمان و ذوب آهن در 
هفته ششم لیگ برتر

قد و قامت بلند و اندام ورزیده اش از همان ســال های 
تحصیل در دبیرستان شهید دستجردی توجه مربیان 
ورزش را به خود جلب کرده بود اویک دروازه بان ایده آل 
بود؛ روزهای حماسه و خون و شهادت فرا رسید و دفاع 

مقدس از آب خاک و آیین، علی انصاری نوجوان را به 
خط اول جبهه های جنگ فراخواند؛ عملیات کربالی 
۵ و قطع پای چپ افتخار جانبازی را برایش به ارمغان 
آورد تا راه جدیدی را در ورزش در پیش بگیرد و قریب 
به ۳ دهه یکی از ستاره های درخشان والیبال نشسته 

اصفهان و ایران اسالمی باشد.
علی انصاری سرمربی تیم والیبال نشسته ذوب آهن در 
گفت وگو با سایت باشگاه اظهار داشت: از سال ۱۳69 
با تشویق نخستین مربیم بهزاد برزگر به عنوان اسپکر 
والیبال نشسته را آغاز نمودم و در حدود ۲ دهه کاپیتان 
تیم ذوب آهن بودم و با تالش همه اعضا تیم سه بار مقام 
قهرمانی جهان و یک قهرمانی آســیا را برای باشــگاه 
ذوب آهن و کشور عزیز اسالمیمان کسب نمودیم وی 
افزود: قریب به ۱۰ سال است که در کادر فنی والیبال 

نشســته همچنان افتخار خدمت به خانــواده ورزش 
ذوب آهن را دارم. 

انصاری که در ســال 96 نیــز ســکاندار هدایت تیم 
ذوب آهن در رقابت های لیگ برتر باشــگاه های کشور 
بوده اســت در ادامه گفت: همــه بازی های لیگ مهم 
است و می دانیم که همه تیم ها برای صعود به باالترین 
مراحل نهایت تالششــان را خواهند کرد، وی تصریح 
نمود:ما نیز با تمام توان برای رســیدن به ســکوها و 
کسب بهترین نتایج تالش خواهیم نمود، سرمربی تیم 
والیبال نشســته ذوب آهن در پایان گفت: ان شاءا... با 
عنایت خداوند متعال و تالش اعضای تیم پاسخ اعتماد 
مدیران ذوب آهن به بومی گرایی و تکیه بر اســتعداد و 
توان و تجربه بومی را با کســب بهترین نتایج ممکن 

خواهیم داد.

مدیر روابط عمومی ذوب آهن اصفهان با حضور در اداره 
سمعی و بصری و مستندسازی این مدیریت، فرارسیدن 

روز سینما را به تالشگران این عرصه تبریک گفت .
حمید سرال فعالیت هاي اداره سمعی و بصری را در  ثبت 
و ضبط رویدادهــا، اقدامات و دســتاوردهای ذوب آهن 
اصفهان طی نیم قرن گذشته بســیار مهم و ارزشمند 
دانســت و گفت: ارائه موثر پیام در دنیای امروز از طریق 
محتوای چندرســانه ای مبتنی بر تصویر اســت و لذا 

اهمیت فعالیت های این بخش دوچندان می باشد . 
مدیر روابط عمومی به دانش و مهــارت باالی کارکنان 
روابط عمومــی در تمامی حوزه ها از جمله ســمعی و 

بصری اشــاره کرد و افزود: ذوب آهن با تکیه 
بر این توانایی ها بــرای تولید فیلم، کلیپ و 
ســایر محتواهای چند رســانه ای خودکفا 
بوده و آثار فاخری ارائه شده که در جشنواره 
های مختلف تجلیل شــده انــد . وی اظهار 
داشــت: مجموعه روابط عمومی شرکت با 
بهره گیری از توان کارکنان خود، فعالیت ها 
و ماموریت های محوله را بدون نیاز به برون 
سپاری با کیفیت بسیار مطلوب و در کمترین 
زمان ممکن انجام داده و با توســعه دارایی 

های ناملموس از جمله برند و ســرمایه های اجتماعی، 
ارزش های پایداری برای شرکت خلق کرده که بر تمام 

فرایندهای مهم ذوب آهن اثر سازنده داشته است .

جواب اعتماد مدیران را با کسب افتخار برای ذوب آهن خواهیم داد

تقدیر از مردان هنرهفتم ذوب آهن در روز سینما

نفرات برتر ایمنی در مردادماه 
  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 مردادماه 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 مردادماه سال جاری، ۵6۵ 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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آبرسانی

   حسین فتاحی
شماره پرسنلی: 7049677 

آگلومراسیون

   رضا براتی
شماره پرسنلی: 7063226 

نت مکانیک

  جواد هاشمی 
 شماره پرسنلی:    447368 

آتش نشانی

  عباسعلی گردانی 
شماره پرسنلی: 7047189 

انرژی و بهینه سازی سوخت

  عادل عبدالهی
شماره پرسنلی:   419605 

فوالدسازی

 مهدی فدایی
شماره  پرسنلی:  461819 

آزمایشگاه  مركزی

 یاور كلبعلی
شماره  پرسنلی:   7057269 

پشتیبانی فروش آالت 

 تقی خادم
شماره  پرسنلی:   7162185 

كک سازی

تاریخ تولدنام فرزند محل كار نام و نام خانوادگي شاغل 

1401/06/01حنیفكک سازیعلی هادی

1401/06/02طنینفوالدسازیمهدی بلوچی

1401/06/02عطرینفوالدسازیمهدی بلوچی

1401/06/10جاویدآبرسانیعلیرضا ملکی

1401/06/03محمد متینخدماتمهدی رحمانی

1401/04/20شاهانآزمایشگاه مركزیاسماعیل رمضانی

1401/06/03پانیساتولید و توزیع برقاحسان امینی

1401/05/24آرادكوره بلندابوذر حسینی

1401/04/01ویهاننوردحمیدرضا واعظ

1401/05/20ماهلینحراستاحمدرضا یداله زاده

1401/06/12آیدینبازاریابی و صادراتآرزو جهانی

1401/03/10رستافوالدسازیجعفر زمانی

1401/03/29هاناآگلومراسیونحمید آژیر

1400/07/13میراثكک سازیمهدی امانی

1401/03/10رستافوالدسازیجعفر زمانی

1401/06/07یسناكوره بلندرضا كارگر

آلودگی چیست ؟
                 هرچیزی كه بر سالمتی ، ایمنی،  كیفیت و كارآیي 

     اثر نامطلوب بگذارد.


