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ساخت دوراسیون درب باز کن و ماشین تخلیه باتری شماره سه مدیریت تولیدات کک و مواد شیمیایی شرکت 
بومی سازی  شد. جواد نورمحمدی مهندس ارشد مکانیک کک و زغال گفت: سال 1391 که باتری شماره سه 
کک سازی راه اندازی شد تعداد 23 ردیف قطعه خاص مربوط به آن شناسایی گردید که باید یک رزرو در محل 

کارخانه داشته باشند تا خط تولید متوقف نشود.  

بومی سازی ساخت دوراسیون درب باز كن و 
ماشین تخلیه باتری شماره سه كک سازی

حضرت آیــت ا... خامنه ای در دیــدار رئیس و 
اعضای دوره جدید مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام، به قضایای اخیر و برخی اغتشــاش های 
پراکنــده اشــاره و  خاطرنشــان کردنــد: ملــت 
ایــران در فاصلــه  زمانی کوتــاه، حرکــت های 
بزرگی انجام داد که 1۸۰ درجــه در نقطه مقابل 
سیاست های استکبار جهانی بود و آن ها ناچار 
بــه عکس العمل شــدند و در همیــن چارچوب 
بــا برنامه ریزی و َصــرف پول، افــرادی از جمله 
برخی سیاسیون در آمریکا، اروپا و برخی نقاط 

دیگر را به میدان آوردند.
حضرت آیت ا... خامنــه ای گفتند: این حرکت 
هــای عظیم نشــان داد ملــت ایران با نشــاط، 
متدّیــن و پایبند بــه ارزش ها و مســائل دینی 
اســت و کشــور نیز حرکت رو بــه جلو خــود را با 

شتاب ادامه می دهد.
ایشــان تأکید کردند: این که برخــی می گویند 
فضــا را امنیتی نکنید بله ما هم موافق هســتیم 
و تا آنجایی که ممکن اســت فضــا نباید امنیتی 
شــود اما کار فرهنگی جای خــود و کار قضایی و 

امنیتی هم در جای خود.
حضرت آیــت ا... خامنــه ای یــک توصیه نیز 
به مســئوالن کشــور کردنــد و گفتنــد: مراقب 
باشید این مسائل حواس شــما را پرت نکند و از 

کارهای اصلی و اساسی باز نمانید.
ایشــان افزودند: ســازندگی ها و کارهای بزرگ 
اجرایــی و قانون گذاری های کارآمــد و کارهای 
بزرگ قضایی و مسائل مهم در سیاست خارجی 
نباید معطوف به این حوادث جزئی شــوند و به 

لطف خدا اینگونه هم نخواهد شد.
ایشان در پایان سخنان خود تأکید کردند: ما به 
وعده الهی مبنی بــر پیروزی قطعی یقین داریم 

و حتمًا کمک الهی همراه ما خواهد بود.
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محمدمهدی حیدری، رئیس مرکز تحقیقات وزارت 
راه و شهرســازی و معاون وزیر، جمعی از مسئولین 
این مرکز و افشــین پروین پور مشــاور وزیر صمت و 
عضو شورای عالی مسکن، 2۰ مهرماه ضمن حضور 
در ذوب آهن اصفهان با مسئولین این شرکت دیدار 

و گفتگو کردند.
مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان در ایــن دیدار گفت: 
ذوب آهن اصفهان، هم اکنون به همراه شرکت های 
پیمانکار که ســهام آنها صد در صد متعلق به کارخانه 
اســت، برای حدود 1۷ هزار نفر اشــتغالزایی کرده و 
حیات مجموعه معادن زغال سنگ کشور نیز به تولید 

این مجتمع عظیم صنعتی وابسته می باشد. 
مهندس ایــرج رخصتی افــزود : ذوب آهن اصفهان 
به عنــوان یک صنعت و بر اســاس مســئولیت های 
اجتماعی بنیان نهاده شــد و در پشــتیبانی از جبهه 
های جنگ، تعداد 29۰ شــهید را به میهن اســامی 
تقدیم نمود که از برکت خون این عزیزان، این کارخانه 
بعد از گذشــت بیش از نیم قرن، اســتوار و پایدار در 

عرصه های ملی و بین المللی می درخشد. 
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: ذوب آهن اصفهان 
به لحاظ دانــش و تخصص نیروی انســانی و تاش و 
کوشــش جهادی در داخل مجموعه، بحمــدا... با 
مشکلی مواجه نیست اما متاســفانه بی مهری های 
بســیاری را از خارج از مجموعه تحمل مــی کند. از 
جمله هزینه مصرف گاز کارخانه حدود 1۰ برابر شده 
است در حالی که این مجتمع عظیم صنعتی به دلیل 

شیوه تولید، از یارانه انرژی برخوردار نیست.
مهندس رخصتی، تامین کک و زغال مورد نیاز ذوب 
آهن با توجه به شیوه تولید این شرکت را از جمله دیگر 
چالش ها عنوان کرد و گفت: تامیــن این مواد اولیه، 
ســاالنه هزینه بســیار باالیی را جدای از محدودیت 
های تحریم و چالش های ترانزیتــی و... به کارخانه 
تحمیل می کند با  این وجود، مشکات را تحمل می 
کنیم تا بتوانیم فوالد تمیز را بر اساس سیستم VD در 
کارخانه تولید کنیم و نورد انواع محصوالت را داشته 

باشیم.
مدیرعامــل ذوب آهن اصفهــان افــزود: همزمان با 
تاسیس این شرکت، اکتشاف و اســتخراج از معادن 
کشور بنیان نهاده شد اما امروز ذوب آهن برای تامین 

مواد اولیه در بلند مدت با محدودیت مواجه است.
وی راهکار حل این مشــکل را برخــورداری از پهنه 

اختصاصــی  معدنــی 
دانســت تا این شــرکت 
بتوانــد بــا تولید بیشــتر 
نیــاز  تامیــن  کنــار  در 
داخل، ســهم بیشــتری 
در ارزآوری برای کشــور 

داشته باشد.
وی گفت: قیمت گذاری 
دســتوری آســیب های 
بسیاری را به جریان تولید 
و صــادرات فوالد کشــور 
وارد ســاخت. زمانی که میزان تولید فوالد در کشور 
بیش از نیاز بازار داخل اســت، صادرات محصوالت 
بایــد در دســتور کار قرار بگیــرد، اما قیمــت گذاری 
دستوری و صدور بخشنامه های خلق الساعه، فرصت 
هایی کــه از جنگ روســیه و اوکراین بــرای صادرات 
فوالد ایران ایجاد شــده بود، از بین برد و به دنبال آن 
بازارهای صادراتی که به ســختی شناسایی و حفظ 

شده بودند، از دست رفتند .
مهندس رخصتی اظهار داشت: ذوب آهن اصفهان 
در کنار تولیــد انواع فوالدهای ســاختمانی، ســبد 
محصوالت صنعتی و ارزش افزای کارخانه را متناسب 
با نیاز بازار، روز به روز گسترش می دهد که از جمله آن 

ها تولید انواع تیرآهن بال پهن است.
وی افزود: با توجه به شــعار دولت سیزدهم مبنی بر 
ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، هم اکنون 
کلیدی ترین مصرف کننده سبد مقاطع ساختمانی 
ذوب آهــن اصفهان، وزارت راه و شهرســازی اســت 
و ذوب آهــن نیــز توانمنــدی تولید هرگونــه مقاطع 

ساختمانی متناسب با نیاز این طرح را دارد.
محمدمهدی حیدری معاون وزیر راه و شهرسازی نیز 
گفت: یکی از مهمترین رسالت های این مرکز، تدوین 
اســتانداردها و دســتورالعمل های مرتبط با عرصه 
ساختمان است زیرا   این مرکز در 2۵ بخش تحقیقاتی 
مختلف و در ســه حوزه پژوهشی ســاختمان و ابنیه 
فنی، حمل و نقل و معماری و شهرسازی ساماندهی 
شــده اســت بنابراین این مرکز، اتاق فکر وزارت راه و 
شهرســازی در حوزه های ســاختمان و حمل و نقل 

محسوب می شود.
وی افزود: زنجیــره تامین مصالح ُپر مصــرف )فوالد 
و ســیمان( را برای طرح نهضت ملی مســکن پیگیر 
هستیم، تا شــعار دولت ســیزدهم مبنی بر ساخت 
یک میلیون واحد مسکونی در سال برای هموطنان 

عزیزمان محقق شود.
رییس مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرســازی بیان 
کرد: تولید فوالدهای ساختمانی استاندارد در ذوب 
آهن اصفهــان نقش کلیــدی در طــرح نهضت ملی 
مسکن دارد و در کنار این موضوع ذوب آهن می تواند 
در بخش تدوین دستورالعمل ها، ضوابط و آیین نامه 
های مرتبط با صنعت فوالد نیز به این مرکز کمک کند.

این مقام مســئول گفــت: مقرر شــد یــک کار گروه 

تخصصــی از مجموعــه ذوب آهن اصفهــان و مرکز 
تحقیقات وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت دو هفته 
آینده یک برنامه عملیاتی برای زنجیره تامین مصالح 
در بخش فوالد تدوین کنند تــا از این طریق پیگیری 
های الزم در ســطح وزارتخانــه برای بهــره گیری از 
محصوالت ایــن مجتمع عظیــم صنعتــی در طرح 

نهضت ملی مسکن انجام گیرد.
افشین پروین پور مشاور وزیر صمت نیز گفت: ذوب 
آهن اصفهــان در کنار مشــکاتی کــه در عرصه بین 
المللی وجود دارد، رشــد تولید خوبی داشته است و 

این روند شایسته تشکر و قدردانی است.
وی با اشــاره به این که در وزارت صمت، ما برای رفع 
موانع تولید و رونق بخشــیدن بیشــتر بــه آن آماده 
همکاری در ســطوح مختلف هســتیم، بیــان کرد: 
الزمه احداث یک میلیون واحد ساختمانی در کشور، 
همدلی و هــم افزایی بخــش های مختلف اســت تا 
هموطنان عزیزان بتوانند از مسکن ایمن و با قیمت 

مناسب برخوردار شوند.
عضو شورای عالی مسکن کشــور تصریح کرد: مدلی 
که وزیر صمت بــرای تامین مواد و مصالــح مورد نیاز 
ساخت این واحدها مدنظر دارد و طی تفاهم نامه ای 
با وزارت مسکن به آن پرداخته شده است، استفاده از 
مدیریت زنجیره های تامین است که صنعت فوالد در 

این بخش،  نقش اساسی دارد.
مهــرداد توالییان معــاون بهــره بــرداری ذوب آهن 
اصفهان نیز گفت:  نیاز است افکار عمومی در خصوص 
ساختمان های بتنی و سازه های فلزی توجیه شوند 
زیرا هر یک از این بناها در جای خودش موثر است و در 
این مسیر سازمان های نظام مهندسی و استاندارد در 
بخش تدوین آیین نامه ها، دستورالعمل ها و تفکیک 
گریدهای فوالدی نقش کلیدی دارند که این موضوع 

در بخش کاهش هزینه ها نیز موثر است.
معاون بهره برداری شــرکت تصریح کرد: ذوب آهن 
اصفهان توانایی تولید انواع مقاطع ساختمانی را برای 
طرح نهضت ملی مسکن دارد اما نیاز است سیاست 
گذاران به نحوی برنامه ریزی کنند که جوشکاری های 
نا ایمن در ساختمان سازی برای همیشه پایان یابد . 
این رویکردهای ساخت و ساز نا ایمن، هم اکنون که 
انواع مقاطع ساختمانی به شیوه نورد گرم و منطبق با 
آخرین استانداردهای روز دنیا در ذوب آهن اصفهان 

تولید می شود، هیچ جایگاهی ندارد.
علیرضا رضوانیان معاون برنامه ریزی و توسعه ذوب 
آهن اصفهان نیز اضافه کرد: این کارخانه با داشــتن 
انواع گواهــی نامه ها مانند کرز، همولوگیشــن و ...، 
همچنین برخــورداری از آزمایشــگاه هــای معتبر 
در ســطح کشــور در بخش تدویــن آیین نامــه ها و 
استانداردها، آماده همکاری با مرکز تحقیقات وزارت 

راه و شهرسازی است.
شــایان ذکر اســت مســئولین مرکز تحقیقات راه و 
شهرســازی از بخش های کوره بلند، نورد و تولیدات 

کک و مواد شیمیایی بازدید کردند. 

ذوب آهن اصفهان 
در كنار تولید 

انواع فوالدهای 
ساختمانی، سبد 

محصوالت صنعتی و 
ارزش افزای كارخانه 

را متناسب با نیاز 
بازار، روز به روز 
گسترش می دهد

تسلیت

جناب آقای محمدجعفر صالحی
معاون محترم خرید شركت

با كمال تاسف و تاثر، مصیبت فقدان پدر گرامیتان مرحوم كربالیی سید غضنفر صالحی را به جناب 
عالی و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، از خداوند رحمان برای آن شادروان، علو درجات و 

برای شما و سایر بازماندگان، شکیبایی و سالمتی خواستاریم.

هیأت مدیره، مدیرعامل، معاونین، مدیران و كاركنان ذوب آهن اصفهان

مهلت         موضوعشمارهنوع فراخوان
مهلت                 ارائه مهلت بازدیددریافت اسناد

پیشنهاد

K401/06مزایده
فروش حدود 

20.000 تن شاالكه 
موجود در انبار 35

 1401/07/18
لغایت  

1401/07/27

 1401/07/18
لغایت

1401/07/27
به جزایام تعطیل

ساعت

 12 مورخه  
1401/07/27

نوع ردیف
مهلت   ارائه موضوعشمارهفراخوان

پیشنهاد
زمان بازگشایی 

پاكات

تبدیل 5 ردیف 140104385 -118987مناقصه1
8 /8 /71401 /8 /1401میلگرد به كالف نورد

خرید 2 ردیف پوسته 9901901 -117847مناقصه2
8 /8 /71401 /8 /1401گیربكس نورد 500

در دیدار معاون وزیر راه و شهرسازی عنوان شد:

وزارت راه و شهرسازی،كلیدی ترین مصرف كننده 
مقاطع ساختمانی ذوب آهن اصفهان

در دیدار معاون وزیر راه و شهرسازی عنوان شد:
وزارت راه و شهرسازی،كلیدی ترین مصرف كننده مقاطع ساختمانی ذوب آهن اصفهان
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شماره  1346 2E v e n t
رویداد

نشریه داخلی

سالم آتشکار

درخواست های شما  وپاسخ مسئولین :
 علت کسر معوقه منفی از حقوق کارکنان چیست؟

مدیریــت خدمات مالــی و بیمه: بر اســاس قانــون بودجه 
مصوب 1401 کل کشــور نحوه محاســبه مالیات اصاحیه 
داشته که شرکت  ملزم به رعایت دستورالعمل های مربوطه 

می باشد.
 جهت باال بــردن ارائــه خدمــات کلینیک های 
دندانپزشــکی  کلینیک  خصوصــا  دندانپزشــکی 
بیمارستان شهید مطهری که بســیاری از  کارکنان از 
خدمات آن رضایت ندارند  چه تمهیداتی  اندیشــیده 

شده است؟
مدیریــت خدمــات مالی و بیمــه: در راســتای بــاال بردن 
ارائه خدمات دندانپزشــکی طــرف قرار داد بیمــه دانا این 
مدیریت با برگزاری جلسات کارشناسی و ارائه نقطه نظرات 
متخصصیــن  امر پــس از ارزیابــی کلیه کلینیک هــا معتبر 

نسبت به انتخاب و اعام اسامی اقدام می نماید.
*** تعــدادی از همکاران نیــز انجام مورد زیر را خواســتار 

شدند 
  تسریع در پرداخت هدیه تولد همسران

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

به شرح زیر می باشد:

 به منظور رفع این 
معضل و سهولت 

در امر ارسال بدون 
تنش بار به واحد كوره 
بلند طی بررسی ها 
و نشست های فنی 

رفع این مشکل هدف 
گذاری و مقرر گردید

ساخت دوراسیون درب باز کن و ماشــین تخلیه باتری شماره سه 
مدیریت تولیدات کک و مواد شیمیایی شرکت بومی سازی  شد.

جواد نورمحمدی مهندس ارشد مکانیک کک و زغال گفت: سال 
1391 که باتری شماره ســه کک ســازی راه اندازی شد تعداد 23 
ردیف قطعه خاص مربوط به آن شناسایی گردید که باید یک رزرو 

در محل کارخانه داشته باشند تا خط تولید متوقف نشود.  
وی تصریح کــرد: مکانیزم دربازکن به طور متوســط روزانه حدود 
8۵ مرتبه باز و بسته و استهاک بسیار باالیی را متحمل می شود، 

از این رو تعویض آن در دستور کار قرار گرفت. 
 این تاشــگر ذوب آهنی ادامه داد: تهیه نقشــه، طراحی، مونتاژ 
و بازرســی مکانیزم هــای درب بازکن ماشــین تخلیــه و دربازکن 
توسط همکاران دفتر فنی و همکاری سایر بخش ها انجام گرفت. 
دمونتاژ با همکاری نت راه و ســاختمان با ساخت فضایی مناسب 
برای ایــن کار و کروکی بــرداری نیز همزمان با انجــام تعمیرات بر 

روی تجهیزات، انجام شد.
مهــدی ظرافتــی سرپرســت دفتر فنــی کک ســازی نیــز گفت: 
اسفندماه سال 99 شــرکت ماشین ســازی اصفهان، ساخت این 
دو مکانیــزم را در مناقصه برنده شــد و اوایل شــهریورماه ســال 
جــاری آن ها را تحویــل داد و در حــال حاضر برنامــه ریزی برای 
نصب روی ماشــین در بازکن در جریان اســت. کار ساخت قطعه 
به دلیل پیچیدگی ها، کار مشکلی بود که شــرکت سازنده با توجه 
به قابلیت ها و توانایی های فنی موجود از عهده آن برآمده است. 
کنترل حین ساخت نیز توسط کنترل کیفی مهندسی نت با کمک 
کارشناســان بخش انجام شــد که آن هم با توجه بــه ویژگی های 

قطعه، دارای اهمیت بود.    
سید محســن عباچی کمک طراح دفتر فنی کک سازی نیز گفت: 
درب بازکن ماشین تخلیه حدود 13 هزار و 600 کیلوگرم وزن دارد 
و از حدود پنج هزار  قطعه و264 شیت نقشه و در بازکن ماشین در 
بازکن نیز  18 هزار و 200  کیلوگرم وزن دارد و از 6400 قطعه و 27۵ 

شیت نقشه تشکیل شده است. 
مهدی خزاعی مدیر کارخانه ماشــین ســازی اصفهان گفت: این 
شــرکت، ســال 7۵ به منظور تامین قطعات و تجهیزات مورد نیاز 
صنایــع، در شهرســتان لنجان تاســیس شــد و همواره ســاخت 
قطعات و تجهیزات بخش های مختلف کارخانه که نمونه اخیر آن 
ساخت دو مکانیزم درب بازکن مربوط به بخش کک سازی است، 

در کارگاه های این شرکت انجام گرفت. 
وی افزود: تاش می کنیم با تامین قطعــات و تجهیزات در بومی 
ســازی، اشــتغالزایی و جلوگیری از خروج ارز از کشــور به ســهم 

خودمان نقش آفرین باشیم. 
این مقام مســئول ادامه داد: این دســتاورد، انتقال دانش بسیار 
خوبی را در ســطح کشــور رقم زد و روحیــه خودبــاوری و انگیزه 
 بیشــتر را در کارکنــان بــرای انجــام پروژه هــای بزرگتــر تقویت 

نمود.
محمود گل شیرازی کارشناس واحد کنترل کیفیت ساخت خارج 
از کارخانه نت مکانیک نیز گفت: در فرایند ســاخت با بازدیدهای 
متعدد از قطعــات مکانیکی، اســتراکچرها، بلبرینــگ ها و  جک 
های هیدرولیک انطباق آن ها با نقشــه ها و شــرایط فنی کنترل 
گردید و اشــکاالت مشاهده شده بر اســاس بررسی ها و همچنین 
نظرات بخش مصرف کننده و شــرکت ســازنده مرتفع گردید و به 
منظور صحت سنجی عملکرد مکانیزم ها نسبت به ساخت استند 

و تست سرد هر دو مجموعه اقدام شد. 

بومی سازی ساخت دوراسیون 
درب باز كن و ماشین تخلیه 
باتری شماره سه  كک سازی

Rگزارش e p o r t

تعویض ریل ماشین الکترووز مدیریت تولیدات كک و مواد شیمیایی

در اجرای این 
تعمیرات وجود تروله 
های برق دار جنب 

محل تعمیرات بود كه 
به لحاظ مسائل ایمنی 

دارای مخاطرات 
شدید بود

تعمیر فیدر مذكور 
پس از انجام دو 

شیفت كار مداوم 
به پایان رسید و 

سکشن یک نیروگاه 
مركزی برقدار شد

تعمیر دیژنگتور 6F1  مدیریت تولید و توزیع برق شركت

با رفع عیب و تعمیر دیژنگتــور 6F1 و فیدر آن، 
سکشن یک نیروگاه مرکزی شرکت برقدار شد.

بهــزاد ملــک محمــدی سرپرســت تعمیرگاه 
ترانســفورماتور مهندســی تولید و توزیع برق 
با اعام ایــن خبر گفت: 30 فروردین ماه ســال 
جاری، دیژنگتور 6F1 و فیــدر آن که مربوط به 
خط ارتباطی سکشن شــماره یک6KV نیروگاه 
مرکزی بــا نیــروگاه حرارتــی می باشــد دچار 

حادثه شد. با عملکرد 
قطــع  و  حفاظــت 
سکشــن یک از مدار، 
از  مذکــور  دیژنگتــور 
ناحیه های ســرپنجه 
هــا، بازوها، شــین ها 
و فیدر مربوطــه نیز از 
ناحیــه هــای کنتاکت 
های داخلی، عایق های تکســتولیتی، CT ها، 
مقره ها، بدنه، شــین ها و... دچار سوختگی و 

آسیب دیدگی شدید شد.
وی افزود: برای رفع عیب و آماده ســازی فیدر 
مربوطه  و به منظــور فراهم نمودن امکان وصل 
سکشــن یک و تغذیه مصرف کننده های آن در 
اسرع وقت برنامه ریزی شد و ســرانجام تعمیر 

فیدر مذکور پس از انجام دو شــیفت کار مداوم 
به پایان رســید و سکشــن یک نیروگاه مرکزی 

برقدار شد.
کاظــم هــادی، کاردان تجهیزات فشــار قوی 
و ترانســفورماتور نیــز در رابطه بــا تعمیرات و 
آمــاده ســازی دیژنگتــور 6F1 گفت: بــا توجه 
به این کــه دیژنگتــور مذکــور 2500A و از نوع 
دیژنگتورهای گازی SF6 اســت و فقــط دو عدد 
از ایــن دیژنگتورها با ایــن آمپــراژ در کارخانه 
و در نیــروگاه مرکــزی موجــود مــی باشــد، 
هیچگونه دیژنگتــور رزرو یا لــوازم یدکی نیز از 
آن ها موجود نمی باشــد بنابراین با اســتفاده 
از امکانــات موجــود کارخانه و نبــوغ و نوآوری 
کارکنــان کارگاه تعمیر تجهیزات فشــارقوی و 
ترانســفورماتور و کارهایــی نظیــر تمیزکاری و 

ســرویس کلیه قطعات کلید، استفاده از روکش 
عایــق حرارتی ریکــم به جــای روکــش عایق 
رزینی فابریک آســیب دیده بازوها و اســتفاده 
از پوشش رنگ عایق برای ترمیم سطوح آسیب 
دیده کپســول قطب ها انجام و همچنین برخی 
  1250A قطعات سرپنجه های کلیدهای گازی
با قطعات ذوب شده ســرپنجه های اصلی کلید 
مذکور جایگزین شــد. کنتاکت هــای ترمینال 
هــای ارتباطی ترانــس جریان های اســقاطی 
خارج از کارگاه پــس از آماده ســازی به عنوان 
کنتاکت های داخلی ذوب شــده فیدر استفاده 
شــد و  در نهایــت بــا ســرویس و رفــع عیب از 
مکانیزم قطــع و وصل و ...دیژنگتــور مذکور با 

موفقیت بازسازی شد.
محمدعلی مسعودی- خبرنگار افتخاری

در كنار توجه به 
مزایای اقتصادی، در 
برنامه ریزی و اجرای 

پروژ ه ها، تاكید 
داشتیم

امیــر حســین نــادری، مدیــر عامــل شــرکت 
سرمایه گذاری صدرتامین گفت: معدن به واسطه 
ماهیتی که دارد یکی از حوزه های قابل اطمینان و 
با ضمانت برای تولید ثروت، ایجاد اشتغال، رشد 
و توســعه اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی پایدار 
است و خوشبختانه گســتردگی معادن در کشور 
ما به گونه ای اســت که موضوع توازن در توسعه و 
توزیع ثروت را هم در برمی گیرد و به جرات می توان 
ادعا کرد کــه بخش معــدن یکــی از فرصت های 
اقتصادی کشور است که حداکثر اهداف اقتصادی 
کشور را پوشش می دهد و به همین دلیل دولت و 
حاکمیت در ســال های اخیر توجه ویژه ای به این 
بخش داشته و تاش کرده است تا با کمک بخش 
خصوصی و برنامه ریزی صحیح، ســرمایه گذاری 

مناسبی در این بخش داشته باشد.
وی گفــت: شــرکت ســرمایه گذاری صدرتامین 
هم به عنوان یکــی از مجریان این حــوزه با توجه 
به ماموریت های خود و با در نظر گرفتن شــرایط 
بین المللــی معــدن و صنایــع معدنــی و ســهام 
داران، بــا نــگاه خلــق ارزش پایــدار در زنجیره 

معــدن و صنایــع معدنــی، پروژه هــا و اقدامات 
 مهــم و تاثیرگــذاری را در دســتور کار قــرار داده

است.
مدیرعامل شــرکت ســرمایه گذاری صدرتامین 
با اشــاره بــه اهمیــت موضوعــات و چالش های 
اجتماعــی و فرهنگی بــرای این شــرکت و نقش 
حوزه معدن در کمک به حل مشکات این حوزه ها 
تصریح کرد: در کنار توجه به مزایای اقتصادی، در 
برنامه ریزی و اجرای پروژ ه ها، تاکید داشــتیم که 
ســایر جنبه های اجتماعی و فرهنگی نیز در نظر 
گرفته شــود تا حداکثر انتفاع از این منابع و ذخایر 
خدادادی و ملی حاصل شود. از طرفی دیگر نگاه 
و اقدامات تاصیکو در راستای منتفع شدن مردم 
منطقه و توسعه و رشد مناطق محل اجرای پروژه 

است.
نــادری افــزود: بــا توجه بــه ایــن کــه فعالیت و 
ســرمایه گذاری در حــوزه معــدن دارای مــدت 
زمان نسبتا طوالنی در مقایســه با سایر حوزه ها 
اســت بنابراین مطالعه و رصد بازار و شناســایی 
و پیش بینــی نیاز صنایــع و کشــورها یکی دیگر 

از موضوعاتی اســت که شــرکت ســرمایه گذاری 
صدرتامین در طراحی و اجــرای پروژه ها مد نظر 
قرار می دهد.  مدیر عامل شــرکت سرمایه گذاری 
صدرتامیــن، حرکــت در راســتای نیاز بــازار را 
یکی از اصــول موفقیت هــر فعالیــت اقتصادی 
دانســت و بیــان داشــت: در طراحــی و اجــرای 
پروژه های شــرکت، رصد بازار از اهمیت ویژه ای 
برخوردار اســت و تــاش کردیم نــه تنها همگام 
با نیاز بازار کــه حتی بــا پیش بینی آینــده بازار، 
جلوتر از حوزه تقاضا گام برداریم و در این مســیر 
با همــکاری شــرکت های دانش بنیــان و تقویت 
پیونــد و ارتبــاط بخش علــم و صنعت عــاوه بر 
دســتیابی به ســود اقتصادی، محصوالتــی را به 
بازار عرضه کنیم کــه در خور و شــأن صنعت و نام 
ایران باشــد. در حقیقــت نگاه ما بــه محصوالت 
تولیــدی شــرکت های زیرمجموعــه بــه عنوان 
 سفیر، معرف و نماد صنعت و حتی فرهنگ ایران

 است.
نادری گفت: شرکت ســرمایه گذاری صدر تامین 
یکی از شــرکت های بزرگ فعال در حوزه معدن و 

صنایع معدنی است که خوشــبختانه از نظر تنوع 
صنایع مختلفی را شامل می شود و در حوزه های 
متعدد و متنوعی فعالیــت دارد و از این رو وظیفه 
ســنگینی را بــر دوش خــود می بیند کــه البته با 
برنامه ریزی و استفاده از توان علمی و فنی داخلی 
و بهره گیــری از تجربه هــای ملــی و بین المللــی 
تمام تاش خــود را برای تحقق اهداف شــرکت و 
ســرمایه گذاران به کار می گیرد و بــا توجه به عزم 
و اراده و توانــی که دارد دســتیابی بــه تمامی این 

اهداف دور از انتظار نیست.

امکان ارسال مواد اولیه از مســیر شماره 2  انبار 
مواد خام توسط نوار نقاله KD1-1 به بخش کوره 

بلند با انجام عملیات اصاحی فراهم گردید.
احمدرضا نجار مهندس ارشــد مکانیــک انبار 
مواد خام و پخــت آهک آگلومراســیون با اعام 
این خبر گفــت: مواد معدنــی مورد نیــاز واحد 
کــوره بلند توســط ایــن بخــش عمدتًا توســط 
نوارنقاله هــای KC10-1 و KC10-2 به نوارنقاله 
هــای KD1-3  و KD1-2  منتقل مــی گردد. این 
مهــم در برخی موارد بــه دلیل حجــم زیاد مواد 
ارسالی و همچنین تنوع آن ها با ترافیک فراوان 
و در برخی مواقع با اخال و مشــکل روبه رو می 
شود. نوارنقاله KD1-1  که در موازات مسیرهای 
فوق قرارگرفته اســت قابلیت بارگیری و ارسال 

مواد آمــاده را دارا بــود که به دلیل عــدم ارتباط 
بین مســیرهای انبار با نوار KD1-1  عمًا امکان 
اســتفاده بهینه از آن فراهم نبود. لذا به منظور 
رفع این معضل و ســهولت در امر ارســال بدون 
تنش بار بــه واحد کــوره بلند طی بررســی ها و 
نشســت های فنی رفع این مشکل هدف گذاری 
و مقرر گردید پس از طراحی و ســاخت قطعات 
مورد نیاز توســط کارگاه مکانیک انبار مواد خام 
اقدامات اصاحی شــامل نصب راهگاه و دریچه 

را سریعًا عملیاتی نماید.
وی افزود: بــا توجه به کارکرد باالی مســیرهای 
فوق، طــی چندین مرحلــه و به صــورت مجزا و 
بــدون هیچگونه اخال در مســیر ارســال مواد 
توانســتیم قطعات مــورد نیاز را مونتــاژ و نصب 

نمــوده و امــکان بارگیــری را از 
مسیر شماره 2  بر روی نوارنقاله 

KD1-1  فراهم نماییم.
نجار گفــت: با انجام ایــن اقدام 
موثر ضمن صرفه جویی ناشی از 
عدم نیاز به احداث دو مجموعه 
نــوار نقاله جدید طراحی شــده 
با هزینه چشــمگیر بیش از یک 
میلیارد تومانی برآورد شــده در 
سال 1399، امکان ارسال مواد 

  KD1-1 و اســتفاده از ظرفیــت خالی نوارنقالــه
فراهم شد.

وی تأکید کرد: مدیریت هــای امور فنی و برنامه 
ریزی تولید، اتوماسیون و ارتباطات، کوره بلند، 

نت مکانیک و کارکنان قســمت های مکانیک، 
تولیــد، بــرق، اتوماســیون و انبــار مــواد خام 
مدیریت آگلومراســیون در این پروژه مشارکتی 

فعال داشتند.
محمدعلی قدرتی پور- خبرنگار افتخاری

نگاه ویژه شركت سرمایه گذاری صدرتامین به معدن

امکان ارسال مواد اولیه توسط نوار نقاله KD1-1 فراهم شد

در جلسه 1۷ مهرماه شورای معاونین، مدیرعامل 
شرکت از مسئولین و تاشگران حوزه بهره برداری 
به دلیل اقدامــات و دســتاوردهای اخیر از جمله 
تولید محصــوالت بــا ارزش افزوده بــاال، اجرای 
فاز اول پــروژه تعویض بالک های فوالدســازی و 

تعمیرات کوره بلند شماره 3 قدردانی کرد.
در این جلسه بر صرفه جویی در مصرف مواد اولیه 
و ضرورت بررسی شیوه های مختلف تامین پایدار 

مواد اولیه تاکید گردید .
مدیر عامل شــرکت از همه تاشگران ذوب آهنی 

به جهت بصیرت و هوشــیاری در شرایط فعلی و 
عملکرد مطلوب و همچنین از روابط عمومی که با 
اجرای برنامه های فرهنگی موجبات ایجاد نشاط 

در کارکنان و جامعه را فراهم کرد، قدردانی نمود .
تولید محصوالت خاص و بــا ارزش افزوده باالتر، 
تولید بر اســاس ترکیب بهینه محصوالت نهایی 
تولید شــده و دقت بیشــتر در خرید بــه موقع و با 
کمترین هزینه مواد اولیــه از جمله دیگر مواردی 
 بــود کــه در شــورای معاونین مــورد تاکیــد قرار 

گرفت .

در این جلسه بر 
صرفه جویی در 

مصرف مواد اولیه 
و ضرورت بررسی 
شیوه های مختلف 
تامین پایدار مواد 
اولیه تاكید گردید

در شورای معاونین شركت مطرح شد

قدردانی از تمام تالشگران شركت به جهت بصیرت و عملکرد مطلوب

خبرآسمانی

ریل ماشــین الکترووز باتری شــماره 3 مدیریت 
تولیدات کک و مواد شیمیایی تعویض شد.

حسن رضا جانمحمدی سرپرست واحد دو کک 
با اعام ایــن خبرگفت: باطری 3 با 74 ســلول و با 

تولیــد 720 هزار تن کک خشــک در 
سال 1400، تولید کننده حجم زیادی 
از کک مصرفی در ذوب آهن اصفهان 
اســت. ماشــین الکتــرووز وظیفــه 
تحویل گرفتن کک گداخته از ســلول 
تولید کک، حمــل کک گداخته تا زیر 
برج خاموش کننــده و تخلیه کک در 
سکوهای کارگاه دانه بندی را بر عهده 
دارد. به علــت رژیم کاری بــاال و وزن 
زیاد ماشین الکترووز )12۵ تن خالی 
و 1۵0 تن در حالت پر(، ســرعت زیاد 
ماشین، رطوبت و در بعضی از مواقع 
تنش های حرارتی، ریل و صفحــه ها و گروت زیر 

ریل به شدت در معرض فرسایش قرار می گیرد . 
محمدرضا آسترکی مهندس مکانیک کک واحد 

دو گفت: نحــوه اســتقرار BASE PLATE زیر ریل 
به وسیله گروت می بایست پس از عملیات گروت 
ریزی 72 ســاعت از اعمال تنش جلوگیری شده 
تا گروت فرصت رسیدن به اســتحکام مطلوب را 
داشته باشد.  با توجه به عدم امکان ایجاد توقف 72 
ســاعته در فرایند خط تولید، با برگزاری جلسات 
متعدد بین کارشناســان مدیریت های تولیدات 
کک و مواد شــیمیایی، امور فنی بهــره برداری، 
نــت راه و ســاختمان و نت مکانیک به پیشــنهاد 
نت ســاختمان از گروت اپوکســی به جای گروت 
سیمانی اســتفاده گردید  چون از ویژگی شاخص 
این گروت کاهش زمان خشــک شــدن از 72  به  4 

ساعت می باشد .
مجتبی نصر مهندس ارشــد برق واحد دو نیز در 
این خصــوص افــزود: از دیگر معضــات موجود 

در اجــرای این تعمیــرات وجود ترولــه های برق 
دار جنب محل تعمیرات بود که به لحاظ مســائل 
ایمنــی دارای مخاطرات شــدید بود. بــا ابتکار 
کارکنــان بخش کک و بــا کمک واحد بــرق کک و 
مدیریت تولید و توزیع برق، تروله های برق هر دو 
بلوک از یکدیگر جدا شدند که با این ابتکار امکان 
انجام تعمیرات در یک بلوک و تولید در بلوک دیگر 
میسر شد . وی افزود: 1۵ شهریور ماه برای اولین 
بار از زمان راه اندازی باطری 3 با استفاده از گروت 
اپوکســی و قطعی برق در یک بلــوک، با کمترین 
 BASE PLATE توقف و کاهش تولید، 38 متر ریل و
تعویض شد. در صورت عدم استفاده از روش های 
ابتکاری مذکور امکان انجــام چنین تعمیراتی، 

بدون توقف امکان پذیر نبود .
مجید مهدیه- خبرنگار افتخاری
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Rگزارش e p o r t

بخش معدن نیازمند به روز رسانی زیرساخت ها 

گزارش اجرای فاز اول پروژه تعویض بالک های كارگاه ریخته گری

محمدرضا یزدان پناه مدیر نگهداری و تعمیرات و 
کارگاه های ســاخت ذوب آهن اصفهان   گفت: در 
اواخر دهه هفتاد و به دنبال مشاهده تعداد زیادی 
ترک در بالک ها، کمیته ویژه بازرســی تشکیل و 
بخشی از سازه هاکه قابل دسترســی و رویت بود 
بازرسی و رفع عیب گردید و با حضور کارشناسان 
شــرکت گیپرومز، عملیات بازرســی بالــک ها به 

انجام  صددرصــدی  صورت 
و  جهــت رفع نقــاط معیوب 
برنامه ریزی شــد و در همان 
زمان نیز کارشناسان شرکت 
گیپرومز بر دو نکته اساســی 
ضــرورت تعویض تعــدادی 
از بالک هــا و بازرســی کامل 
سازه های ســقف، ستون ها 
و ارتباطی کارگاه ریخته گری 

مداوم تاکید کردند.
یزدان پناه افزود: پس از چند 
سال پیگیری مســتمر، نهایتا شــرکت مت پروم 
جهت انجام مرحله دوم عملیات یعنی بازرســی 
سازه های سقف، ســتون ها و ارتباطی انتخاب و 
طرح های تعمیری و تقویتی مــورد نیاز نیز تهیه 
و بافاصله اجرا گردید. با تاکید مجدد و هشــدار 
کارشناسان شــرکت مت پروم، لزوم برنامه ریزی 

جهت ساخت وتعویض بالک ها در دستور کار قرار 
گرفت.

وی گفت: از اردیبهشــت ماه سال جاری کارهای 
مقدماتی جهت شــروع فــاز اول یعنــی تعویض 
تعداد 7 عدد بالک 12 متــری و24 متری در ضلع 
شمالی سالن ریخته گری تا مرز ایستگاه 6 از پنجم 
شهریورماه شروع شــد و پس از 38 شبانه روز کار 

مداوم، در شیفت سوم 12 مهرماه به اتمام رسید.
محمود شــفیعی معــاون برنامه ریــزی و تعمیر 
تجهیزات مکانیک گفت:  با توجه به فرســودگی  
تقریبا غیرقابل کنترل بالــک ها، در صورت بروز  
هرگونه حادثه منجر به خســارات جبران ناپذیر 
تجهیزاتی و انســانی می گردیــد و از طرف دیگر 
هزینه های سنگین ناشی از طرح های تعمیری 
مکرر  و پیوســته در طول 20 ســال گذشته الزم 
شد در کوتاه ترین زمان ممکن عملیات تعویض 

بالک ها آغاز شود. 

سهیل زمانی زاده سرپرست برنامه ریزی و پایش 
تعمیرات نیز گفت: نه فاز بــرای تعویض 94 بالک 
در نظر گرفتــه شــده و در آینده نزدیــک فازهای 
بعدی نیز اجرا خواهند شــد. در فــاز اول با تدابیر 
کارشناسان مدیریت مهندســی نت با همکاری 
بخش فوالدسازی و شرکت توسعه صنعت لنجان، 
بدون توقف روند تولید، پروژه برنامه ریزی و اجرا 

شد. 
محســن معتمدی مهنــدس ارشــد تکنولوژی 
نصب و تعمیر تجهیزات نیز، اســتفاده همزمان 
از دو جرثقیل بــرای کار روی محورهای 19 و 24 ، 
اســتفاده جرثقیل 14 جهت جلوگیــری از توقف 
ایســتگاه ریخته گری 6 و تداوم تولیــد و دمونتاژ 
بالــک هــای BK3 و BK1 از آکس SV تــا MW به 
صورت یکپارچه به طول 24 متر جهت تسریع در 
زمان پروژه را از اهم تغییرات انجام شده در روش 

انجام کار در مقایسه با ٌپر روسی برشمرد.

نشریه داخلی

3

  23 مهر؛ 15   اکتبر؛ روز جهانی نابینایان 
روز جهانی نابینایان و عصای سفید در تقویم جهانی 1۵ اکتبر مصادف با 
23 مهر است، در این روز قانونی با عنوان قانون عصای سفید وضع شد. 
بر اساس این قانون کلیه حقوق اجتماعی برای یک فرد نابینا به عنوان 
عضوی از جامعه در نظر گرفته می شود و خیابان ها، پیاده روها، وسایل 
حمل و نقل و دیگر مکان ها باید به گونه ای باشد که محدودیتی برای این 

افراد به همراه نیاورد.
23 مهر؛ روز جهانی هنر)15 اکتبر( 

روز جهانی هنر یک جشــن بین المللی از هنرهای زیبا است که توسط 
انجمن بین المللی هنــر )IAA( به منظور ارتقــاء آگاهی از فعالیت های 

خاق و هنرمندانه در سراسر جهان اعام شده است. 
24  مهرماه؛ روز ملی پارالمپیک 

با کسب موفقیت ورزشکاران ایرانی در رقابت های پارالمپیک شورای 
عالی فرهنگ در سال 1394 با درخواست کمیته ملی پارالمپیک برای 

ثبت 24 مهرماه هر سال به عنوان روز ملی پارالمپیک موافقت کرد.
24 مهرماه؛ روز انجمن اولیا و مربیان در ایران

24 مهر، روز پیوند اولیا و مربیان است. در هفته پیوند که از این روز آغاز 
می شــود به دعوت مدیر مدرســه، اولیای دانش آموزان، در جلسه ای 
گرد هم می آیند و مدیر گزارشــی از فعالیت های ســال گذشــته خود و 
همکارانش را به اولیا ارائه می دهد و مشکات مدرسه را با آن ها در میان 
 می گذارد و در پایان تعدادی از اولیا بــرای عضویت در انجمن داوطلب 

می شوند.
24 مهرماه؛ سالروز واقعه به آتش کشیدن مسجد جامع کرمان 

به دست دژخیمان رژیم پهلوی
24 مهر ۵7 تاریخی مهــم و مانــدگار در تقویم کرمان به شــمار می رود 
چرا که در این روز مردم انقابی و متدین کرمان توســط مزدوران رژیم 
شاهنشاهی در مسجد جامع شهر کرمان که در آن زمان کانون مبارزات 

انقابی مردم به شمار می رفت، به خاک و خون کشیده شدند.
24مهر )16 اکتبر( ؛ روز جهانی غذا

بیست و چهارم مهر ماه، برابر با شانزدهم اکتبر، سالروز جهانی غذاست. 
این روز به افتخار تاسیس سازمان فائو در سال 194۵ نامگذاری شده و در 

سراسر جهان گرامی داشته می شود.
26 مهرماه؛ روز تربیت بدنی و ورزش

هفته تربیت بدنی همه ســاله از 26 مهر تا دوم آبان به منظور آشــنایی 
جامعه با اهمیت و اثــرات کاربرد ورزش در زندگی فــردی و اجتماعی، 
اشاعه و توسعه و ترویج ورزش در خانه و خانواده و هدایت و ارشاد جامعه 

به ورزش های همگانی برگزار می شود.
29 مهرماه؛ روز ملی صادرات

از سال 1376  بیســت و نهم مهر ماه با تصویب شورای فرهنگ عمومی 
کشــور، به عنوان روز ملی صادرات تعییــن گردید. تعیین یــک روز از 
روزهای سال برای صادرات ضمن ترویج فرهنگ صادرات در میان توده 
مردم، تقدیر از فعاالن اقتصادی، فرصتی برای تبادل افکار، شــناخت 
گیرها و تنگناها و بررســی راهکارهایی برای رســیدن بــه هدف واالی 

جهش صادرات می باشد. 

   از کشیدن سیگار در داخل خانه و در اطراف کودکان خودداری کنید.
  همواره از ســامت لوله ها و بســت های موتورخانه، شومینه گازی، 
بخاری ها و سایر وسایل گازی مطمئن شوید و سرکشی سالیانه به آن ها 

را فراموش نکنید.
   وسایلی که کودکان از آن باال می روند، مثل میز و مبل را از پنجره دور 

نگه دارید.
  به غیر از پنجره هایی که به پلکان اضطراری منتهی می شوند، بر روی 

تمام پنجره ها شبکه محافظ نصب کنید.
  برای جلوگیری از زمین خوردن، راه پله ها و راهروها را با نور مناســب 
روشــن نگه دارید و از زیر فرشــی های ثابت نگه دارنده فرش استفاده 

کنید.
   مواد پاک کننده، حشره کش ها و ســایر مواد مشابه را در بسته بندی 
های اصلی نگهداری کنید، برچسب آن ها را جدا نکنید و دور از دسترس 

کودکان قرار دهید.
  فهرستی از شماره های اضطراری را در کنار تمام دستگاه های تلفن 

منزل قرار دهید.
  برای شومینه یک شبکه محافظ فلزی تهیه کنید و باز بودن دودکش و 

تمیزی آن را در ابتدای فصل سرما کنترل کنید.
   تلویزیون و لوازم صوتی را طوری قرار دهید که هوا در اطراف آن جریان 

داشته باشد و از داغ شدن آن ها جلوگیری کند.
  مراقب پریزهای برق با دوشاخه های نامناسب باشید. اگر دوشاخه ای 

در پریز لق باشد موجب داغ شدن اتصال و آتش سوزی خواهد شد. 
   سیم های لوازم برقی را چک کنید و از سالم بودن آنها مطمئن شوید. 
توجه کنید که سیم ها را هرگز به دیوار، کف یا هر سطح دیگری میخ یا پرچ 

نکنید. 
   متناسب بودن پریز و دوشــاخه در جلوگیری از حوادث ناگوار بسیار 
اهمیت دارد. هرگز دو شاخه ای بزرگتر را به زور داخل پریز جا ندهید. از 

گرفتن خروجی بیش از حد از یک پریز بپرهیزید.
  از به کار بردن المپ هایی با میزان وات قوی و نامتناسب با میزان تحمل 
نوع سیم کشی و سرپیچ، خودداری کنید. اگر چنین المپ هایی در خانه 

استفاده می کنید از مناسب بودن سرپیچ آن مطمئن شوید. 
   از فیوزها و کلیدهای مناسب در جعبه فیوز استفاده کنید و همیشه هر 

فیوز سوخته یا خراب را با یک فیوز مشابه جایگزین کنید.
   وسایل برقی را در معرض ترشح آب قرار ندهید. اگر وسیله برقی داخل 
آب افتاد هرگز برای بیرون آوردن آن دســت خــود را داخل آب نبرید، 
حتی اگر وسیله خاموش باشد. ابتدا کلید اصلی برق را قطع کنید، سپس 
دوشاخه وســیله را از پریز خارج کرده و آنرا از آب خارج کنید. اگر وسیله 
برقی دارید که به هر طریق خیس شده اســت ابتدا توسط متخصص از 

سالم بودن آن مطمئن شوید.
   کامپیوتر و ســایر لوازم صوتی تصویری خود را چک کنید و از صحت 
عمل آن ها مطمئن شــوید. مراقب خراش ها یا صدمات مشابه بر روی 

سیم ها و بخش های الکتریکی آن باشید.
   لوازم گرم کننده مانند بخاری را به فاصله امنی از لوازم آتش گیری چون 
رختخواب، پرده، مبل، لوازم چوبــی و فرش قرار دهید. از بخاری های 
مختلف در محلی که کــودکان بدون حضور یک مراقب در آن هســتند 

خودداری کنید. 
 المپ های هالوژن انرژی گرمایی بسیار بیشــتری از انواع دیگر المپ 
تولید می کنند. هرگز این المپ ها را در تماس نزدیک بــا پرده، و لوازم 
پارچه ای قرار ندهید. المپ هالــوژن را در صورت عدم حضور در محل 
خاموش نگه دارید و هرگز از چنین المپ ها یــا المپ ای جیوه ای برای 

روشن کردن اتاق کودکان استفاده نکنید.
  هنــگام وقوع یک طوفــان همراه با رعــد و برق از وســایل برقی چون 
سشوار، رادیو و توستر و همچنین تلفن )مگر در مواقع ضروری( استفاده 
نکنید. به حمام نروید، رادیو و چراغ قوه با باتری نو در دســترس داشته 

باشید .

مناسبت های هفته

حدیث هفته
 امام علی )ع(:

با مردم آنچنان معاشرت کنید که چون از دنیا رفتید بر شما بگریند و اگر 
زنده ماندید خشنود و راضی باشند.

R e p o r t
گزارش

از ایده توسعه تا تجاری ســازی محصول در ذوب 
آهن اصفهان را با علیرضا مهرابی قائم مقام مدیر 
نورد ذوب آهن اصفهان مورد کنکاش قرار دادیم 

که قسمت اول آن را در ادامه می خوانید. 
 IPE مهرابی گفــت: در دهــه ۵0، تیرآهن هــای
باســایزهای14و16و18 و بعضا20، میلگردهای 
آجدار و ساده از سایز های 10 تا 32، کاف و نبشی 
ها در سایزهای4 تا 6 با روش قدیم )سینونسی( در 

کارگاه نورد 3۵0 تولید می شد.
وی افزود: در سال 74 با توسعه نورد 3۵0، فرایند 
تولید سینوســی خاتمه یافت و با تولید مستقیم 
محصــول شــاخه ای و مونوبلوک ابتــدا کاف در 
ســایزهای ۵/۵، 7، 8 ،10،12،14، و در یک سال 

گذشته نیز سایزهای 6/۵ و9 و11 تولید شد.
قائم مقام مدیر نورد شــرکت با بیان این که رکورد 
تولیــد کاف تیرماه امســال20800 تــن و رکورد 

شهریورماه20900 تن بود که برگ برنده مجموعه 
نورد 3۵0 و مهندسی نورد است، گفت: در دو سال 
گذشته رشد تولید کاف در نورد 3۵0 دو برابر شده 
و ضایعات آن به زیر0/18 درصد رسیده که در نوع 

خود یک رکورد به حساب می آید. 
وی بیــان کــرد: در کارگاه نــورد 6۵0 تیرآهن در 
ســایزهای 14، 16 ، 18 و بعضًا 20 تولید می شد. 
با طرح توسعه این کارگاه در دهه 70، امکان تولید 
کلیه ســایزهای تیرآهن از 14 تا 27 محقق شــد و 
تیرآهن های نیم بال پهن در ســایزهای 22- 24 و 
تیرآهن30 و دو ســایز 18 و20 با طرح ابتکاری در 
طرح جدید، نورد شد که سهولت تولید، افزایش 

کیفیت وکاهش ضایعات را به همراه داشت.
این تاشــگر ذوب آهنی ادامه داد: در کارگاه نورد 
۵00 تیرآهن سایزهای 12، 14 و 16 تولید و سایز 
18 نیز به آن اضافه شد. امسال تیرآهن 20 به سبد 

محصوالت این نورد اضافه شــد کــه تاثیر خیلی 
خوبی بر تنوع محصوالت نورد 6۵0 می گذارد البته 
تولید تیرآهن 20 از نــورد6۵0 به نورد ۵00 انتقال 
یافت. در نورد300 عاوه بر میلگرد آجدار در کلیه 
سایزها و نبشــی 4، ۵ و6، امســال نیز برای اولین 
بار میلگرد ســاده 2۵ و30 با کریــد 70cr2 جهت 
 رول فــورج وگلوله آســیاب با کیفیــت عالی نورد 

شد.
وی از نقش کارگاه های میانی نورد در ارائه خدمات 
تراشکاری غلتک های نوردی و قطعات تعمیراتی 
و سرویس های دوره ای برای تولیدات محصوالت 
خبر داد و گفت: کارگاه نورد ۵00، سالیانه ظرفیت 
تولید یک میلیون تن محصول را دارد و کارگاه نورد 
300 نیز ســالیانه حدود 700 هزار تن محصول را 

تولید می کند. 
مهرابی تصریح کرد: سال 84، تولید تیرآهن بال 

پهن با استفاده از نرم افزار آباکوس آغاز و محصول 
H16 در دومین تســت آزمایشــی نرمال شد و به 
دلیل کیفیت باال و دسترســی آسان، نظر مصرف 
کنندگان را جلب کــرد و پــس از آن  H   ها، هر یک 
به فاصله کمتر از دو سال از دیگری و در سایزهای 

14 - 18 و 20 تولید شدند. 

همزمان با فــرا رســیدن والدت فرخنده پیامبر 
اکــرم)ص(، میــاد بــا ســعادت امــام جعفــر 
صــادق)ع( و گرامیداشــت هفتــه وحــدت 20 
مهرماه مراسم جشن با شــکوهی به همت ذوب 
آهن اصفهان در ورزشگاه قیام زرین شهر برگزار 

گردید. 
در این جشــن باشــکوه که جمعی از مســئوالن 
شهرستان لنجان و ذوب آهن اصفهان و جمعی 
از خانــواده هــای ذوب آهنی حضور داشــتند، 
برنامه های متنوع فرهنگی و هنــری به اجرا در 

آمد.
حسین رجایی نماینده مردم شهرستان لنجان 
در مجلــس شــورای اســامی در این مراســم 
گفت: با توجه به شــرایط عمومی جامعه و نیاز 
مردم به نشاط و شادی، از مسئولین ذوب آهن 
اصفهان به لحاظ برگزاری این جشــن با شکوه 

قدردانی می کنم. 
وی به تشــریح وضعیت کنونی کشور پرداخت و 
گفت: شرایط ناشــی از همه گیری بیماری کرونا 
و تعطیلی مجموعه های آموزشــی و گســترش 
فضای مجازی موجب شد که بعضی از جوانان ما 

دچار هیجان شوند.
وی افزود: با بصیرت مردم، خوشــبختانه نقشه 
های دشمن شکســت خورده و دیگر شاهد این 
مشــکات نخواهیم بود. در عین حال خانواده 
ها که در آموزش و تربیــت فرزندان نقش مهمی 
دارنــد، مــی تواننــد در خنثــی ســازی توطئه 

دشمنان بسیار موثر باشند.
در این مراسم حجت االسام والمسلمین صغیرا 
به ویژگی های شــخصیتی حضرت محمد)ص( 
پرداخت و افــزود: پیامبــر بزرگ ما بــا کودکان 

بسیار مهربان بود و به آن ها سام می کرد.

وی افــزود: پیامبر ما بســیار 
خوش اخــاق بــود و وظیفه 
ما اســت که با الگو گیری از آن 
شخصیت بزرگوار، در خانواده 
و جامعه خوش اخاق باشیم.

والمسلمین  االســام  حجت 
صغیــرا از حجــاب بــه عنوان 
حفاظ زن یــاد کــرد و رعایت 
حجاب را وظیفــه همه مردان 
و زنان دانســت و افزود: زنان 

نقش مهمی در جامعه دارند و تربیت نسل آینده 
به عهده آنهاســت و رفتار آن ها از جمله رعایت 

حجاب تاثیر بسیاری بر شرایط جامعه دارد.
حمید ســرال مدیــر روابط عمومــی ذوب آهن 
اصفهان نیز با قدردانی از حضور گســترده اقشار 
مختلف مردم در این مراسم جشــن باشکوه، از 

طرف مهندس رخصتی مدیرعامــل ذوب آهن 
اصفهان، ایــن ایام فرخنده را بــه حضار تبریک 

گفت.
اجرای سرودهای ســام فرمانده، رفیق شهیدم 
و رجز خوانی یا حیدر توســط حاج ابوذر روحی و 
همچنین مداحی جواد حیدر از جمله برنامه های 

این مراسم جشن بود. 

از ایده تا تجاری سازی محصول در ذوب آهن اصفهان 

به همت ذوب آهن اصفهان در شهرستان لنجان  برگزار شد
جشن با شکوه میالد با سعادت پیامبر اكرم )ص( و امام جعفر صادق)ع( و گرامیداشت هفته وحدت

ایمنی در محیط زندگی

مهندس ایــرج رخصتی مدیرعامــل ذوب آهن 
اصفهان و جمعی از دیگر مسئولین این شرکت 

19 مهرماه به مناسبت 
هفته نیــروی انتظامی 
ضمن حضــور در مرکز 
نیــروی  فرماندهــی 
انتظامــی شهرســتان 
لنجان با اهداء شــاخه 
گل به سرهنگ صادق 
فرمانــده  زاد  کاظــم 
دیگــر  و  مرکــز  ایــن 
از  آن،  غیورمــردان 
ایثارگــری آن ها برای 
کشــور  امنیت  حفــظ 

قدردانی کردند.
مدیرعامل شــرکت در ایــن دیدار، با اشــاره به 

بیانــات مقام معظــم رهبــری مبنی بــر اینکه 
بــدون امنیــت، پیشــرفت در هیــچ عرصــه 
فعالیــت  گفــت:  نیســت،  پذیــر  امــکان  ای 
در عرصــه تولیــد و صنعــت، بــا ســختی ها و 
مشــکاتی همراه اســت که با تاش مــی توان 
این مشــکات را حــل کرد امــا بــدون امنیت 
که توســط نیــروی انتظامــی تامین می شــود 
 هیچ گونه فعالیتــی در این عرصــه امکان پذیر 

نیست.
غیورمــردان  تمامــی  از  رخصتــی  مهنــدس 
نیــروی انتظامی به ویــژه حافظــان امنیت در 
شهرســتان لنجان قدردانی نمــود و ایثارگری 
آن هــا را موجــب نــا امیــدی دشــمنان ایــن 
ســرزمین و خنثــی شــدن توطئــه هــای آنها 

 دانست که در روزهای اخیر شاهد بخشی از آن 
هستیم.

فرمانــده نیــروی انتظامی شهرســتان لنجان 
نیــز در این دیــدار ابــراز امیدواری نمــود که با 
حفظ امنیت همچنان صنایع کشور به فعالیت 
و پیشــرفت خــود ادامــه دهنــد و موجبــات 
ســربلندی بیشــتر نظــام مقــدس جمهــوری 

اسامی را فراهم آورند.
سرهنگ صادق کاظم زاد با اشــاره به این گفته 
شهید سردار ســلیمانی که اگر از صبح شهادت 
عبــور کنیم به شــب مرگ مــی رســیم، گفت: 
پرسنل نیروی انتظامی عاشق شهادت هستند 
و برای حفظ امنیت مردم، از هیچ گونه جهاد و 

ایثاری دریغ نمی ورزند.

بدون امنیت كه 
توسط نیروی 

انتظامی تامین می 
شود هیچ گونه 

فعالیتی در   عرصه  
تولید و صنعت امکان 

پذیر نیست

در كارگاه نورد 500 
تیرآهن سایزهای 
12، 14 و 16 تولید و 
سایز 18 نیز به آن 

اضافه شد

 نه فاز برای تعویض 94 
بالک در نظر گرفته 

شده و در آینده 
نزدیک فازهای بعدی 
نیز اجرا خواهند شد

زنان نقش مهمی در 
جامعه دارند و تربیت 
نسل آینده به عهده 
آنهاست و رفتار آن 
ها از جمله رعایت 

حجاب تاثیر بسیاری 
بر شرایط جامعه دارد

صندوق بیمه در 
جایگاهی نشسته 
است كه می تواند 
پاسخگوی بخش 
بزرگی از معادن 
كوچک و بزرگ 

كشور باشد

قدردانی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان از فرماندهی و كاركنان فراجا در شهرستان لنجان

ایمنی

محمدرضــا بهرامن رییس خانــه معدن ایران، 
گفت: بخش معدن کشــورمان به دلیل جایگاه 
ویژه ای کــه از نظر ذخایر معدنــی و موجودیت 
خــاص در منطقــه دارد، مــی توانــد نقــش 
ویــژه ای در تامیــن مــواد اولیه بخــش بزرگی 
 از صنایــع در کشــور هــای منطقــه را داشــته 

باشد.
وی بیان کــرد: یکی از مشــکات اصلــی ما در 
این حوزه تامین ماشــین آالت معدنی اســت. 
سیاست گذاری خوبی در این زمینه انجام شده 
اســت که هم بتوانیم از تولید داخلی اســتفاده 

کنیم هم بتوانیم ماشــین آالت مــورد نیاز را از 
کشــورهای توســعه یافته و برجســته در حوزه 

ماشین آالت وارد کنیم.
رییــس خانه معــدن ایــران به نقــش صندوق 
بیمه معادن اشــاره کرد و خاطر نشان ساخت: 
صندوق بیمه در جایگاهی نشسته است که می 
تواند پاسخگوی بخش بزرگی از معادن کوچک 
و بزرگ کشور باشد. این ها مســایلی هست که 
ما در کنار توســعه بخش معدن باید به آن توجه 

کنیم.
بهرامــن تاکید کــرد: هیــچ توســعه ای بدون 

برنامه ریــزی اتفــاق نخواهد افتــاد، در بخش 
معدن هم نیازمند به روزرســانی در تمام حوزه 
هــا مخصوصا زیرســاخت ها هســتیم. یکی از 
مســایلی که بــرای بخــش معدن مهم اســت، 
 درک اهمیت بخش معدن بــرای بخش دولتی

و  نگــرش  کــه  اســت  ایــن  منظــور  اســت. 
اتفــاق  دولتــی  مدیــران  دیــد  در  نــوآوری 
بیافتــد. همچنیــن مــی بایســت مســئوالن 
در سیاســتگذاری های کان بحــث ســرمایه 
 گــذاری را مدنظــر برنامــه ریزهای خــود قرار 

دهند.



تشکر و سپاس

از کلیه همکاران و دوستان گرامی که در مصیبت وارده به 
اینجانبان با ابراز همدردی، تسلی خاطر بازماندگان را فراهم 
نمودند، صمیمانه قدردانی نموده، امید است در شادیهایتان 

جبران نماییم.

سید سعید موسوی، سید سجاد موسوی، حسن خاشعی، 
ایوب حیدری، علی اشراقی

تسلیت
همکاران گرامی آقایان:

محمدجواد ذبیحی، فرزاد قاسمی، فرزاد غفاری، مهرداد 
باجالنی، مهدی زارع، داودصباغی 

با تأسف، مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده محترمتان 
صمیمانه تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای 
آن مرحومین رحمت و مغفرت واسعه و برای شما و خانواده 

محترمتان صبوری و شکیبایی مسئلت    می نماییم. خداوند 
قرین رحمتشان فرماید.
روابط عمومی شركت

تسلیت
خانواده داغدار مرحوم سعید نقدی

با نهایت تاسف و تالم فراوان درگذشت همکار گرامیمان 
مرحوم مغفور سعید نقدی را خدمت شما خانواده محترم 

تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن مرحوم علو 
درجات و برای شما و سایر بازماندگان شکیبایی، سالمتی و 

طول عمر خواستاریم .

روابط عمومی شركت

مدیریــت خدمــات و امــور رفاهــی در نظــر دارد نســبت به 
تشــكیل تیم دارت كارگــری در رده آقایان و بانــوان اقدام 
نماید . لذا تمامــی همكاران می توانند تــا تاریخ 10 /8 /1401 
نســبت به ثبت نــام و هماهنگی هــای الزم جهــت حضور در 
تمرینات اقدام نمایند. متقاضیــان جهت هرگونه هماهنگی 
و ثبت نــام  مــی توانند بــا مجتبی رنجبــر به شــماره همراه 

09305390099 و تلفن 2748 تماس حاصل نمایند.
مدیریت خدمات و امور رفاهی

اطالعیه

موفقیت

پریسا قیصری فرزند 
اسماعیل شاغل در مدیریت 

خرید مواد اولیه و انرژی
قبولی در آزمون ورودی 

مدارس استعدادهای 
درخشان فرزانگان امین 

دوره دبیرستان

بهار کاظمی پور فرزند 
محمدرضا شاغل در مدیریت 

مهندسی تولید و توزیع برق
قبولی در آزمون ورودی 

مدارس استعدادهای 
درخشان فرزانگان امین 

دوره دبیرستان

فاطیما آزادی فرزند 
ابراهیم شاغل در مدیریت 

حراست
مقام سوم مسابقات کاراته 
قهرمانی جام آسیا رده 4۵ 

کیلوگرم

سارینا مرادی فرزند 
احمدرضا شاعل در مدیریت 

فوالدسازی
مقام سوم بیست و سومین 

دوره مسابقات قهرمانی کاراته 
کوبه اوزاکا رده سنی نوجوانان 

بخش کاتا

امیرعلی هادی دوست فرزند حمید شاغل در مدیریت راه 
آهن و ترابری

کسب مقام اول، دوم و سوم مسابقات قهرمانی کاراته استان 
اصفهان سبک شیتوریوشیتوکای رده سنی نونهاالن در 

رشته های کومیته، کاتا و کاتا تیمی

مهدی شفیعی فرزند 
علیرضا شاغل در حوزه مالی 

و اقتصادی
قبولی در آزمون ورودی 

دانشگاه علوم پزشکی 
شهرکرد

فرزاد عابدینی شاغل در 
مدیریت مهندسی آبرسانی

مقام اول و سوم مسابقات 
ددلیفت قهرمانی استان 

چهارمحال و بختیاری در 
رده سنی پیشکسوتان و 

بزرگساالن

مینا صرامی فرزند فرهاد 
شاغل در مدیریت امور اداری، 

قبولی در کنکور سراسری ، 
رشته پزشکی دانشگاه کاشان

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.

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.
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V a r i o u s
گوناگون

TPM
اصول اجرای نگهداری و تعمیرات 

بهره ور جامع در راستای حفظ 
دارایی های فیزیکی 

والیبالیست بوآویشتا پرتغال به تیم 
بانوان ذوب آهن پیوست

آسمانی

آسمانی

آموزش

خبر

اهمیت تعمیر و نگهداری بر کسی پوشیده نیســت، خصوصا با توجه به شرایط 
تحریم ها در ایران و نوســان شــدید قیمت ارز و به تبع آن گرانی ماشین آالت، 
نگهداری اصولی ماشــین آالت صنعتی اهمیت ویژه ای پیــدا می کند. بیش از 
سی سال پیش، ژاپن در جهت بهبود سیســتم نگهداری و تعمیرات تجهیزات 
با استفاده از اصـول نـت پیشـگیرانه  PM و تفکر صفر درصد عیوب و ترکیب آن 
با سیستم مدیریت مشارکتی، تفکر TPM را بـه وجـــود آورد. مبنای این تفکر 
برحذف کامل ضایعات با تکیه بر ارتقاء ســطح فنی و فرهنگی استوار است. در 
این نظام افزایش بهـره وری نـه با تکیه مستقیم برتجهیزات بلکه براساس رشد 
و ارتقای نیروی انسانی می باشد. در اینجا برای بیان اهمیت دانش نت، به ذکر 
سه مثال از مشکاتی می پردازیم که در صورت عدم استفاده از علم نت به وجود 

می آیند.
1- تلفات انسانی و زیست محیطی: امکان ایجاد حادثه در هر کارخانه یا کارگاهی 
وجود دارد. بخشــی از این حوادث به علــت عدم نگهداری صحیح، اســتفاده 
نادرست و یا عدم تعمیر اصولی ماشین آالت به وجود می آید. همه روزه ضررهای 
اقتصادی و تلفات بسیار زیادی به کارخانجات و شرکت ها وارد می شود که در هیچ 

منبعی ذکر نمی شود و در نتیجه هیچکس از آن ها آگاهی پیدا نمی کند.
2- خرابی ناگهانی ماشــین آالت: از کار افتادن ناگهانی هرکدام از ماشین آالت، 
ضرر مالی قابل توجهی به کارخانه وارد می کند. جالب اســت بدانید همه ساله 
مبالغ بســیار زیادی حاصل از فروش کارخانه ها که می توانســت به عنوان سود 
خالص کارخانه به حساب آید، اجبارا می بایســت برای تعمیرات ماشین آالت 
کارخانه اختصاص یابد.گاهی اوقات این هزینه ها به قدری سنگین هستند که 
نقدینگی کارخانه توان پرداخت آن را نداشته و منجر به ورشکستگی و تعطیلی 
کارخانه می شود.یکی از کاربردهای مهم نت، جلوگیری از خرابی ناگهانی ماشین 
آالت است.در واقع نت، تکنیک هایی را ارائه می دهد که با به کاربردن آن ها، می 

توان خرابی ناگهانی ماشین آالت را به حداقل رسانید.
3-  تامین فوری لوازم یدکی: با توجه به افزایش قیمت ارز، قیمت ماشین آالت 
کارخانه و لوازم یدکی آنها به شدت گران شده است .اگر لوازم یدکی مورد نیاز در 
انبار موجود نباشد باید برای تامین آن اقدام کرد و سپری کردن مراحل سفارش، 
ساخت و انتقال قطعات یدکی طبعا زمانبر خواهد بود. این در حالی است که هر 
ساعت توقف دستگاه ممکن است چندین میلیون تومان به کارخانه ضرر بزند. 
حال فرض کنید تامین آن قطعه زمانبر باشــد، آنگاه این توقفات طوالنی مدت 

ممکن است حتی باعث ورشکستگی کارخانه شود.
مدیریت برنامه ریزی و مهندسی صنایع

منا دریس محمودی والیبالیست ملی پوش 
بوآویشــتای پرتغــال بــا عقد قــراردادی 
رســمی به ذوب آهــن اصفهان پیوســت . 
در آســتانه آغــاز فصل جدیــد رقابت های 
لیگ برتــر والیبــال بانــوان، تیــم والیبال 
ذوب آهن که فصل گذشــته روی ســکوی 
ســوم مســابقات قــرار گرفت خــودش را 
آمــاده حضــوری قدرتمندتر  بــرای فصل 
1402-1401 می کند. پس از ســپردن هدایت ذوب آهن به پریسا بحرینی نژاد، 
منا دریس محمودی ســرعتی زن ملی پــوش والیبال که فصل گذشــته در تیم 
بوآویشــتای پورتو پرتغال توپ می زد، بار دیگر به تیم والیبال بانوان ذوب آهن  
بازگشــت. دریس محمودی که تمامی دوران زمان ورزش حرفــه ای خود را در 
ذوب آهن سپری کرده است فصل گذشته به عنوان لژیونر والیبال زنان ایران، در 
تیم بوآویشتا پورتو حضوری موفق داشــت و اکنون بار دیگر با عقد قراردادی به 

جمع دختران بلندقامت ذوب آهن اضافه شد.

بر بال لک لک ها

در روزهای گذشته، نورسیده هایی به خانواده بزرگ 
ذوب آهن پیوســته اند كه 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 كوچولوها و پدر 

گرامی شان به شرح ذیل است:

تولدت مبارک

مربی تیــم فوتبــال ذوب آهــن اصفهــان تأکید 
کــرد، آنهــا از داوران چیــزی بیشــتر از عدالــت 
نمی خواهند. قاســم حدادی فر دربــاره آخرین 
وضعیت تیم ذوب آهن اصفهان گفت: اگر بخواهم 
کلی صحبت کنم باید بگویم که کیفیت بازی های 
لیــگ در چند هفته اخیــر خوب نبوده اســت که 
قســمتی از این موضوع می تواند درگیری ذهنی 
بازیکنان یا مربیان باشــد، چون این مسئله روی 
تمرکز آنها تأثیر می گذارد. با ایــن حال امیدوارم 

همه چیز خوب پیش برود.
حدادی فر، اظهار داشــت: تیم ما یک ســاختار 

دفاعی منظم دارد و البته در بخش حمله هم کار و 
تمرین می کنیم. استراتژی ما در هر بازی رسیدن 
به پیروزی اســت و در هیچ بازیی دنبال مســاوی 

گرفتن نیستیم. هدف ما فقط برد است.
مربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان، تصریح کرد: 
دوســت ندارم زیاد در مورد داوری صحبت کنم، 
اما باید بگویم تیم ما هم بابت اشــتباهات داوری 
زیاد ضرر کرده است. ما از داوران چیزی بیشتر از 
عدالت نمی خواهیم در ضمن امیدوارم سیســتم 
VAR هر چــه زودتر به ایــران بیاید تا مشــکات 

داوری کمتر شود.

سرهنگ خدامیان فرمانده ســپاه ناحیه لنجان 
در جمع تعدادی از بسیجیان ذوب آهن اصفهان 
بــا قدردانی از حضــور بســیجیان در عرصه های 
مختلف، با اشــاره به اهداف و فتنه های دشمنان 
 انقــاب اســامی گفــت: اغتشاشــات اخیــر و 
نا امن کردن کشــور یکی از توطئه های فرهنگی و 
اجتماعی دشمن می باشد که با حضور امت شهید 

پرور، همچون گذشته شکست خواهد خورد. 
وی شکســت های پی در پی نظامی آمریکا مانند 

سرنگونی پهپادهای پیشرفته، 
موشک باران پایگاه عین االسد 
و....را نشــانه عجــز آن ها در 
گزینه های نظامــی ذکر نمود و 
گفت: در شرایط فعلی دشمن 
گزینه های اقتصــادی و تحریم 
را انتخــاب کــرد. امــا حضور و 
عضویت جمهوری اسامی در  
سازمان شانگ های و تحوالت 
مثبت آن و همچنین ارتباط با 
کشــورهای منطقه، و از طرفی 
موقعیت راهبردی کشــورمان، کــم کم تحریم ها 
را هم کم اثر نموده و ابزار تحریــم اقتصادی نیز از 

دست آن ها خارج شده است.
فرمانده سپاه ناحیه لنجان گفت: در حال حاضر 
دشمن درحوزه فرهنگی و سیاســی با همه توان 
وارد شــده و موضوع حجاب و مباحث فرهنگی را 
فتنه و بهانه قرار داده اســت. متاسفانه لیدرهای 
ورزشی، ســینمایی و... هم برای جریان سازی 

دشــمن وارد اغتشاشــات شــدند و بــه تحریک 
اغتشاشــگران و تخریــب و جنایــت پرداختنــد 
به طوری که حــدود 30 کشــور بــرای حمایت از 

اغتشاشات وارد صحنه شدند. 
وی یاد آور شــد: امــروز کســانی که بــا فراخوان 
دشــمن وارد اعتراضات و اغتشاشات می شوند، 
 مردم نیســتند و به همین دلیل دست به جنایت 

می زنند.
سرهنگ خدامیان گفت: حضور و در صحنه بودن 
نیروهای مردمی و بسیجی، باعث یاس و نا امیدی 

بیشتر دشمن می شود.
وی افزود: امروز دشمن با هزینه بسیار سنگین و 
با بیش از 110 ماهواره فارســی زبان روی آسمان 
کشــور برنامه پخش می کنــد و در حــال فعالیت 
جهت تخریب باورهای ارزشی و زیر ساخت های 

فرهنگی و اجتماعی جامعه می باشند. 
وی حرکت انقاب اسامی را رو به جلو و پیشرفت 
ذکر نمــود و گفت: جهاد تبیین و روشــن شــدن 

حقایق در این زمینه بسیار مهم است.

مــدرس و مربــی بین المللی والیبــال، هدایت 
بانــوان والیبالیســت  ذوب آهنــی را بــر عهده 

گرفت.
در آســتانه آغــاز لیــگ برتــر والیبــال بانوان 
باشــگاه های ایران، پریسا بحرینی نژاد هدایت 
دختران والیبالیســت ذوب آهنــی را بر عهده 

گرفت.
بحرینی نژاد، مربــی بین المللــی والیبال زنان 
ایران اســت کــه ســرمربی گری تیم هــای ملی 
بزرگســاالن، جوانان و تیم ملــی دانش آموزی 

ایران، تیم صدرا شــیراز و آریانا ماهشــهر را در 
کارنامه دارد تا با تجربــه خوبی که دارد در فصل 
پیش رو ســوپر لیگ پس از چند سال جایگزین 

صادقی شود.
 فریبا صادقی، پیشکســوت و چهره نام آشنای 
والیبــال زنان ایــران که طی ســالیان متمادی 
به عنــوان ســرمربی در تیم ذوب آهــن در لیگ 
برتــر حضــور داشــته، اکنــون به عنــوان مدیر 
 فنــی در کنــار دختــران ذوب آهنــی خواهــد 

ماند.

هــر ســاله در تاریــخ 10 اکتبــر "روز جهانــی 
ســامت روان" گرامی داشته می شــود. هدف از 
گرامیداشــت این روز جهانی افزایــش آگاهی در 
مورد بهداشــت روانــی، اهمیــت آن در زندگی و 
برجســته کردن دالیلی اســت که چرا افراد هرگز 
نباید مشــکات مرتبط با ســامت روان خود را 

نادیده بگیرند.
اگرچه همه گیری کووید 19 به طرز چشمگیری 
بر ســامت روان افراد تأثیر گذاشــته و هنوز هم 
ایــن تأثیر ادامــه دارد بــا این حال طبــق اعام 
ســازمان جهانــی بهداشــت )WHO(، این روز 
بین المللی در ســال جاری میــادی )2022(، 
فرصتی برای افزایش مجــدد تاش ها در جهت 
 حفــظ و ارتقای ســامت روان عمومــی فراهم 

می کند.
سازمان جهانی بهداشــت همچنین گزارش داد 
که قبل از همه گیری بیماری کرونا در سال 2019 
میادی، دســتکم یک نفــر از هر هشــت نفر در 

سراســر جهان به یک بیماری روانــی مبتا بوده 
است. عاوه بر این، به ویژه در کشورهای با درآمد 
کم و متوســط، خدمات، تخصــص و تامین مالی 
برای ســامت روان همچنان به صــورت محدود 

عرضه می شود.
به گفته متخصصان ســازمان جهانی بهداشت، 
همه گیری بیماری کووید 19 یک بحران جهانی 
برای ســامت روان ایجاد کرده، اســترس های 
کوتاه مدت و بلندمدت را افزایش داده و سامت 
روان میلیون هــا نفر را نیز تضعیف کرده اســت. 
برآوردهــا افزایش بیــش از 2۵ درصــدی هر دو 
اختاالت اضطرابی و افســردگی را در سال اول 
همه گیری کووید19 نشــان می دهند. در عین 
حال، دسترسی به خدمات بهداشت روان نیز به 

شدت مختل شده است.
شعار امسال روز جهانی سامت روان نیز با عنوان 
"سامت روان و تندرستی برای همه را در اولویت 
جهانی قــرار دهید" توســط فدراســیون جهانی 

بهداشــت روان تعیین شــده اســت. همچنین 
سازمان جهانی بهداشــت نیز از همگان از جمله 
مقامــات کشــورها، مراکــز دولتــی و غیردولتی 
خواسته تا در زمینه تحقق شعار امسال در این روز 

جهانی با یکدیگر همکاری کنند.
به گــزارش republicworld، خدمــات مرتبط 
با سامت روان می بایســت بهبود بخشیده شود 
تا برای همگان با قیمت مناســب و کیفیت باال در 

دسترس باشد.
 الزم بــه ذکر اســت در ســال 1401 ارایه خدمات 
متنوع روانشناســی به همکاران و اعضا خانواده 
تحت تکفل از طریق مرکز مشــاوره روانشناســی 
دانشــگاه اصفهــان با تخفیــف 90 درصــدی در 
تعرفه های مصوب در دســترس بوده و همکاران 
می تواننــد در صورت نیاز نســبت بــه اخذ نوبت 
تلفنی از طریق شــماره تلفن 03136693324  و 

03137932۵00 اقدام نمایند.
مدیریت بهداشت و محیط زیست

سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن با اشاره به نایب 
قهرمانی گاندوها در فصل قبــل لیگ برتر، گفت: 
نتایجی کسب کردیم که کسی انتظار آن را نداشت 
و هــدف ذوب آهن همیشــه قهرمانی بــوده، اما 
محدودیت هایی وجود دارد. گاهی نتیجه گیری 
تیم هــا نیازمند ثبات در تیم اســت و ایــن تیم به 

تقویت نیاز دارد.
فرزاد کوهیان اظهار کرد: وضعیت تیم به شــکلی 
است که از شرایط فصل گذشته، عقب تر هستیم. 
تمرینات دیرتر شــروع شــده  و از نظــر یارگیری 
عقب تر بودیم، زیــرا در ذوب آهــن، انتخاب ها با 
دقت زیــادی انجام می شــود و ســعی مان حفظ 

بازیکنان خوبمان است.
وی تأکید کرد: همیشــه بازیکنان خوب را حفظ 
می کنیم، مگر این که خودشــان مایل به جدایی 
از تیم باشند. ســه بازیکن فصل گذشته خود را به 
دلیل محدودیت های بودجه ای در اختیار نداریم. 
این در حالی اســت که تمایل به همکاری از هر دو 
سمت وجود داشــت. به هر حال با تاش و انگیزه 

بازیکنان فعلی لیگ را شــروع کــرده و برای ادامه 
بازی ها آماده می شویم.

ســرمربی تیــم بســکتبال ذوب آهن با اشــاره به 
تغییرات تیم، افزود: بعضی وقت ها نتیجه گیری 
تیم ها به ثبــات بســتگی دارد. وقتــی مربیان و 
بازیکنان یک تیم چند سال کنار هم کار می کنند، 
نتایج بســیار بهتــری حاصــل می شــود و ما نیز 
عاقمند بــه حفظ ثبــات در تیم بودیم. بــا ورود 
بازیکنان جدیــد، باید دوبــاره رونــدی را از ابتدا 
شروع می کردیم ، زیرا فلسفه درون تیم باید برای 

نیروهای جدید مشخص شود.
کوهیان یادآور شد: فصل گذشــته نتیجه خوبی 
را کســب کردیم که کســی انتظار آن را نداشــت. 
هــدف ذوب آهــن همیشــه قهرمانی بــوده، اما 
محدودیت هایی وجود دارد که ممکن است برای 

تحقق این اهداف مشکل ایجاد شود. 
وی ادامه داد: در فینــال فصل قبل حتی از لحاظ 
تعداد بازیکــن ایرانی دچار مشــکل شــدیم و به 
عقیده من فشرده بودن مسابقات نیاز به پتانسیل 

باالیی از نظــر بازیکن دارد. مدیریت باشــگاه در 
تاش است تا در صورت امکان حمایت بیشتری 
صورت بگیرد. کوهیان تاکید کرد: جذب بازیکن 
خارجی کامًا به حمایت باشگاه بستگی دارد، اما 

از نظر ما تیم نیاز به تقویت دارد.
وی با بیان این که تیم های دیگر در سکوت در حال 
تقویت خود هستند، خاطرنشــان کرد: با کاهش 
تیم ها از ۱6 به ۱۱، بازیکنــان خوب تیم هایی که 

انصراف دادند بین سایر تیم ها پخش شده اند.

از داوران چیزی بیشتر از عدالت نمی خواهیم

سرمربی جدید دختران والیبالیست  ذوب آهن معرفی شد

حضور نیروهای مردمی بسیجی، باعث نا امیدی بیشتر دشمن می شود

روز جهانی سالمت روان

هدف مان قهرمانی است

نام و نام خانوادگی 
شاغل 

تاریخ تولدنام فرزند محل كار 

1401/06/20آیالكک سازیمرتضی باقری

1401/06/09ماهورنوردمحسن صادقیان

1401/06/06آیهانفوالدسازیمرتضی پارسامنش

1401/06/21تیدابیمارستانمحمد كهیانی

1401/06/29مهساآگلومراسیونمجید خسرویان

1401/06/31رایانآگلومراسیونضرغام نره ای

1401/06/29جانانآگلومراسیوناحمد طاهری

1401/06/15كیارشاموال و انباراحسان رجبی

1401/07/02پناهبیمارستانابراهیم علی بابائی

1401/06/22الماهنوردمحمد رسول حامی

1401/06/23كارنكک سازیمحمد حسن سلیمی

1401/06/25دلوینفوالدسازیعزیز اله عطار

1401/07/03محمد صدرافوالدسازیمرتضی سعیدی

1401/06/23مهرساكک سازیمحمد حسن مجیری

1401/06/24شایانكیفیتجواد خاشعی

1401/06/25بردیاكوره بلندرسول نصوحی

1400/12/09آرازنوردعبدالعلی یدالهی

1400/06/10محمد حسیننوردرسول ابراهیمی

1401/06/22آوینانوردعلی شاهپوری

1401/06/24تیامنوردسجاد عباس پور

1401/06/11آسنافوالدسازیمجتبی جوادی

1401/06/10آرامنسوزعلی اصغر قاسمی


