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عملیات انجام تغییر سایز شبکه های سرند برگشتی و پاســتل )HLRF( در کارگاه پخت 
مدیریت آگلومراسیون شرکت با موفقیت انجام شد و مورد بهره برداری قرارگرفت. 

تغییر سایز شبکه های سرند برگشتی در کارگاه 
پخت آگلومره آگلومراسیون

حضرت آیــت ا... خامنــه ای در دیــدار صدها نفر 
از مردم اصفهان با اشــاره به اینکه چالش اساسی 
امروز ما، چالش پیشرفت در مقابِل »توقف و رکود 
و ارتجاع« اســت افزودند: اســتکبار در صف آرایی 
مبنایی در مقابــل ملت ایــران با تشــدید ایران 
ســتیزی، همه امکاناتش را برای القــای ناامیدی 
و بن بســت به اذهان مــردم بخصــوص جوانان 
بکار گرفتــه و امــروز مهمترین شــاخص اثبات 
ایران دوســتی هر فرد، »پرهیــز از یأس آفرینی و 
 امیدســوزی« و ترویج روحیــه کار و تالش و امید 

است.
رهبر انقالب، مــردم اصفهان را حقیقتاً شایســته 
تمجید دانستند و افزودند: اصفهان شهری با هویت 
کامل ایرانی و اسالمی و شهر زنده ی علم و ایمان و 

هنر و جهاد است.
ایشان با اشاره به تشییع حدود ۳۶۰ شهید در ۲۵ 
آبــان ۱۳۶۱ در اصفهان گفتند: ایــن همه جوان 
خونین پیکر می توانست یک شــهر را از درد و غم 
فلج کند اما اصفهانی ها با روحیه و انگیزه مضاعِف 
ایمانی، همان روز جوانان بیشــتری را به جبهه ها 
فرستادند و کاروان عظیم کمک های خود را راهی 

مناطق جنگی کردند.
حضرت آیت ا... خامنه ای مقابله با فتنه ها را از دیگر 
خصوصیات برجســته مردم اصفهان برشمردند و 
گفتند: در این چهار دهه هر وقت الزم شــده مردم 
اصفهان در دفاع از اسالم و انقالب سینه سپر کرده 

و وارد میدان شده اند.
رهبر انقالب با اشاره به گله های مردم اصفهان در 
عین برخورداری از ویژگی هــای انقالبی و ایمانی 
گفتند: مســئله آب اصفهان مهم است و مسئوالن 
دولتی کــه برنامــه های خوبــی برای حــل این 
مشــکالت دارند باید در کار و تالش بیشــتر، شب 

و روز نشناسند.
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)) آگهی فراخوان  (( 
شركت سهامی ذوب آهن اصفهان

سایر موارد :
1 - زمان دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان ساعت اداری مهلت دریافت اسناد )مندرج در جدول( 

2 -جهت  دریافت اسناد و كسب اطالعات بیشتر به آدرس www.esfahansteel.ir   مراجعه فرمایید. 

ضمناً  لیست استعالم های مربوط به خریدهای متوسط )بدون برگزاری مناقصه( در سایت شرکت به آدرس ذیل درج می گردد.

روابط عمومی شركت

افزایش حقوق و پرداخت علی الحساب بازنگری طرح تغییرات در ترکیب هیأت مدیره ذوب آهن اصفهان
طبقه بندی مشاغل

به اســتناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی ۲۵ تیرماه 
ســال جاری و در جلســۀ ۳۰ آبان ماه هیأت  مدیرۀ 
ذوب آهن اصفهان دو عضو هیأت مدیره این شرکت 

تغییر کرد. 
براســاس تصمیمات هیأت مدیره شرکت، مهدی 
کوهی به نمایندگی از شــرکت فراورده های نسوز 
ایران به عنوان رییس، ایرج رخصتی به نمایندگی 
از هلدینگ ســرمایه گذاری صدرتامین به عنوان 
نایــب رییس و مدیرعامــل، مهــرداد توالییان به 
نمایندگی از شرکت توسعه معادن پارس تامین به 
عنوان عضو، مجید کریمی ریــزی به نمایندگی از 
شرکت سرمایه گذاری صباتأمین به عنوان عضو و 
محسن زیوه به نمایندگی از شرکت پویش بازرگان 
ذوب آهن اصفهــان به عنوان عضــو هیأت مدیره 

ذوب آهن اصفهان انتخاب شدند.
آیین تودیع و معارفه دو عضو ســابق هیأت مدیره 
ذوب آهن اصفهان در محــل هلدینگ صدرتأمین 
با حضور مســئولین این هلدینگ و اعضای هیأت 

مدیره شرکت برگزار شد. 
در این آیین با تقدیــر از زحمات منصور یزدی زاده، 
رییس و مرتضی یزدخواســتی نایب رییس پیشین 
هیأت مدیره ذوب آهن اصفهــان، مهدی کوهی و 
مجید کریمی ریزی به عنــوان اعضای جدید هیأت 

مدیره این شرکت معرفی شدند.
مهدی کوهی، رییس جدید هیأت مدیره ذوب آهن 
اصفهان با بیان ایــن که عضوی از خانــواده بزرگ 
 فوالد کشور هستم، گفت: با همدلی، تالش جمعی،

برنامــه های دانش محــور و بهره گیــری از توان و 

تجربیات یکایک همکاران، روند موفقیت های ذوب 
آهن اصفهان استمرار خواهد یافت.

وی ذوب آهــن اصفهــان را نمــاد صنعــت فوالد 
دانست و افزود: این شــرکت بانی شکوفایی معادن 
کشــور، تامین زیرســاخت های الزم برای احداث 
و توســعه صنایع نویــن و آمــوزش و تامین منابع 
 انســانی مورد نیــاز صنایع در کشــور محســوب 

می شود. 
یزدی زاده رییس پیشــین هیأت مدیره شرکت نیز 
همدلی و همبستگی مجموعه ذوب آهن اصفهان را 
عامل گذر از بحران ها و استمرار موفقیت ها عنوان 
نمود و حمایت هیأت مدیره شــرکت از برنامه های 

مهندس رخصتی را خواستار شد.
ایرج رخصتی نیز بــا قدردانی از زحمــات منصور 
یزدی زاده و مرتضی یزدخواســتی دو عضو ســابق 
هیأت مدیــره ذوب آهن اصفهان، به شــرایط این 
شــرکت پرداخــت و گفــت: ذوب آهــن در طول 
فعالیت خود فراز و فرود های زیادی داشــته است و 
همیشــه با اتکا به نیروهای توانمند خود رو به جلو 
 حرکت کرده و دستاوردهای بزرگی به دست آورده 

است.
وی افزود: بــا حضور اعضــا جدید هیــأت مدیره 
و با بهره گیــری از تجربیــات و همدلــی یکایک 
همکاران، مشکالت موجود حل خواهد شد و ذوب 
 آهن اصفهان به مســیر بالنده خــود ادامه خواهد 

داد.

  CARES  ممیزی خارجــی مراقبتــی گواهینامه
جهت صادرات میلگرد تولیدی ذوب آهن اصفهان 
به کشــورهای منطقه بریتانیا و حوزه خلیج فارس 

در این شرکت با موفقیت انجام شد .
علیرضا رضوانیــان معاون برنامه ریزی و توســعه 
ذوب آهن اصفهان در جلسه افتتاحیه این ممیزي 
که بــا حضور مدیران مرتبط در ســالن جلســات 
مدیرعامل  شــرکت برگزار شــد، به بیان اقدامات 
انجام شــده در زمینه ارتقاء کیفیــت پرداخت و 
گفت: ذوب آهن اصفهان فراتــر از  اجرای الزامات 
استانداردهاي مورد بررسي و استقرار و تمدید آنها 

گام برداشته است.
محمد صــدری مدیرکیفیــت فراگیــر ذوب آهن 
اصفهان نیز گفــت: دومین ممیــزی مراقبتی بعد 
از اخذگواهینامــه CARES طــــی روزهای ۱ و۲ 
 Yavuz آذر ماه توســط سرممیز موسســه مذکور
Deveciler  از انگلستان و در مدیریت های مرتبط 
انجام شد که با توجه به عدم مشاهده هیچ گونه عدم 

انطباقی، گواهینامه CARES تمدید اعتبار شد.

وی، گفت: مدیریت های 
مختلف به ویــژه حوزه 
خریــد، برنامــه ریزی 
و مهندســی صنایــع، 
نورد، فوالدســازی، امور 
فنــی و برنامــه ریزی 
تولید، اتوماســــیون و 
و  بازاریابی  ارتباطــات، 
فروش خارجــی، روابط 
عمومی، حراســت، فن 
آوری اطالعــات و دیگر 
مدیریت های مرتبط در 
آمیز  موفقیت  برگزاری 

این دوره از ممیزی مشارکتی فعال داشتند.
سرممیزموسســه CARES نیز با تشریح چگونگی 
ممیزی انجام شــده در قســمت هــای مختلف 
شــرکت، تالش گســترده ذوب آهن اصفهان در 
 BS4449 جهت تحقق و ابقای شرایط استاندارد
در ایــن مجتمع صنعتی را قابل مالحظه دانســت 

  CARES و گفت: ممیــزی مراقبتــی گواهینامه
در ذوب آهن اصفهان هماننــد دوره های قبلی با 
موفقیت انجام شــد و گواهینامــه مربوطه تمدید 

اعتبار می شود . 
الزم بــه ذکر اســــت کــه ذوب آهــن اصفهان 
 تنهــا دارنــده گواهینامــــه CARES در ایران 

می باشــد .

پیرو درخواســت های صنفی همکاران در خصوص 
افزایــش حقوق و مزایا، جلســات متعــدد با حضور 
مســئولین ســازمان تأمین اجتماعی، شستا، صدر 
تأمیــن و مدیران ذوب آهــن اصفهان برگزار شــد 
و در نهایــت مدیرعامــل محترم صــدر تامین طی 
 نامه ای به مدیرعامل شــرکت موارد زیــر را تکلیف

 کرد. 
۱- بازنگــری در طرح طبقه بندی مشــاغل با هدف 

رعایت عدالت در پرداخت ها 
۲- اصالح نظام پرداخت تســهیالت بــه کارکنان با 

رویکرد توزیع عادالنه 
۳- ارایه پیشنهاد در خصوص اصالح مشاغل سخت 
و زیان آور با هماهنگــی ادارات کل تامین اجتماعی 
و تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان با بهره گیری از 

نظرات خبرگان و کارشناسان
پیرو دســتور صادر شــده از مدیرعامل صدرتأمین، 

افزایش حقوق کارکنــان ذوب آهن اصفهان با هدف 
بهره مندی حداکثری همکاران از مزایای آن در زمان 
اشتغال و بازنشســتگی در قالب بازنگری طرح طبقه 
بندی مشاغل به منظور ترمیم حقوق کارکنان بویژه 
کارگران و افزایش ســختی کار، بیماری زایی، زیان 
آور و... با اولویت کارکنان خط تولید انجام می شــود 
. همچنین با توجه به بازه زمانی حــدود ۳ ماه برای 
بازنگری طبقه بندی مشــاغل، مصوب شد مبلغی به 
عنوان علی الحساب اصالح طرح طبقه بندی مشاغل 
از اولین حقوق پرداختی به همکاران پرداخت گردد 
که تا زمان اجرای طرح طبقه بندی مشاغل ادامه می 
یابد . ضمن اینکــه اقدامات اجرایــی بازنگری طرح 
طبقه بندی مشــاغل از روز چهارشنبه ۲ آذرماه آغاز 
شــد و در کوتاه ترین زمان ممکن و با رعایت ضوابط 

قانونی، تصویب و اجرایی خواهد شد.
روابط عمومی ذوب آهن اصفهان

با همدلی، تالش 
جمعی، برنامه 

های دانش محور 
و بهره گیری از 
توان و تجربیات 

یکایک همکاران، 
روند موفقیت های 
ذوب آهن اصفهان 

استمرار خواهد 
یافت

ذوب آهن 
اصفهان فراتر از  
اجرای الزامات 

استانداردهاي مورد 
بررسي و استقرار 
و تمدید آنها گام 

برداشته است

مهلت   ارائه موضوعشمارهنوع فراخوانردیف
پیشنهاد

زمان بازگشائی 
پاكات

هفت ردیف زنجیر و 124644مناقصه1
23 /9 /221401 /9 /1401درپوش  و فلنچ

20 /9 /191401 /9 /1401دو ردیف قاب درب باطری140103774مناقصه2

بورینگ كاری و فرز كاری 140102594مناقصه3
13 /9 /121401 /9 /1401قطعات نیمه ساخته

ساخت 16 مجموعه مبدل 140100766 -120678مناقصه4
16 /9 /151401 /9 /1401سرد كن هوای كمپرسور

140006385 -118761مناقصه5

ساخت 5 مجموعه دریچه 
هوای گرم 19 با پوسته 

اسكلت فلزی كائوپرهای 
كوره بلند

1401/ 9/ 201401/ 9/ 21

140103671 -122643مناقصه6
ساخت دو مجموعه پوسته 

اسكلت فلزی حلزونی 
مكنده دود آگلوماشین

1401/ 9/ 191401/ 9/ 20

140105626 -120629مناقصه 7

ساخت نه مجموعه 
دریچه هوای گرم و سرد 

كائوپرهای كوره بلند 
)پوسته ریخته گری (

1401/ 9/ 181401/ 9/ 19

121676مناقصه8

خرید شیر و فرآورده های 
لبنی مورد نیاز 

رستوران های شركت 
سهامی ذوب آهن

1401/ 9/ 71401/ 9/ 9

CARES تایید مجدد محصوالت ذوب آهن اصفهان برای صادرات  با تمدید گواهینامه
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نشریه داخلی

سالم آتشکار

درخواست های شما  وپاسخ مسئولین :
 چرا در مواردی که کارکنان مشــمول صندوق تامین اجتماعی  
معذوریت کمتر از سه روز می گیرند غرامت دستمزد به آن ها پرداخت 

نمی گردد؟
مدیر امور اداری: بر  اساس ماده ۶۲ قانون تامین اجتماعی در مواردی که عدم 
اشتغال به کار و معالجه به سبب بیماری باشد در صورتی که بیمار بستری نشود 

غرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت خواهد شد.
 باتوجه به این که در بسیاری از اوقات ارتباط اینترنتی داروخانه ها 
و مراکز درمانی با بیمه قطع می باشد و نسخه الکترونیکی صادر نمی 

شود چرا معذوریت افراد توسط پزشک اورژانس تایید نمی گردد؟
 سرپرست اورژانس شــرکت: در صورت قطع سیســتم و عدم صدور نسخه 
الکترونیکی مراجعه کنندگان حتما ویزیت با مهر و امضاء پزشک معالج را ارائه 

نمایند تا معذوریت آن ها صادر گردد.

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

به شرح زیر می باشد:

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در دیــدار با 
کارآفرینان برتر کشــور گفت: ایران کشوری مملو از 
ظرفیت ها، منابع، استعدادها و موقعیت های بی مانند 
برای توسعه تولید است. در سال های اخیر توفیقاتی 
نیز حاصل شده است که به شدت باتوجه به امکانات 
و استعدادها اندک و ضعیف اســت. بهره وری و رشد 

اقتصادی ما متناسب با این استعداد نیست.
صولــت مرتضوی افــزود: در حــوزه معدنــی، ۸۰ 
درصد معادن کشور یا اکتشاف نشــدند یا به مرحله 

بهره برداری نرسیدند.
مرتضوی با تاکید بر این که بنــای دولت، حمایت از 
بخش خصوصی اســت، گفت: البته این کار بســیار 
مشقت بار است. مجموع سود شستا به نسبت منابع 
و ظرفیت بســیار پایین اســت و نرخ بهره وری اندک 

اســت، لذا ما تاکید بر ورود بخش خصوصی کارآمد 
داریم و بدون تقویت بخــش تعاونی و بهبود خدمات 
بانکی و حضــور بخش خصوصی رشــد اقتصادی ۸ 
درصدی وعده داده شده توسط دولت، میسر نخواهد 

بود.
مرتضوی بر آمــوزش نیروی کار در بخــش تولید و 
واحد تولیدی تاکید کرده و به ضعف در حوزه تربیت 
و آموزش نیرو اشــاره کرد و گفت: بخش بیمه تامین 
اجتماعی ما حتی در مورد کارآموز دانشــجو نیز الزام 
به بیمه کردن می کند که در ایــن حوزه حقیقتا نیاز 
نیســت به کارفرما و کارآفرینی که شــرایط آموزش 

نیروی کار را فراهم کرده، فشاری وارد شد.
وزیر کار در ادامه با اشاره به این که ما مدیران بخش 
دولتی و خصوصی از ریســک نباید بترســیم، اظهار 

کرد: نظــام از ما و بخش خصوصــی و تولید حمایت 
خواهد کــرد و نباید مایوس شــویم. مــا می دانیم 
کارفرمایی که گله دارد و تهدید به رفتن می کند، در 
دلش ایران را دوست دارد و با تمام وجود دوست دارد 
به کشــور خدمت کند. باید در فعالیت های جهادی 

جاری در کشور، موانع اشتغال و تولید رفع شود.
مرتضوی با تاکید بر بانکــداری پیوندی به عنوان راه 
حل مشکل تولیدکنندگان با بانک ها گفت: بانکداری 
پیونــدی موجب خواهد شــد تا ســرمایه های خرد 
جوانان امکان تجمیع و حرکت به سمت تولید داشته 

باشند.
وزیر تعاون با بیان این که کارآفرینان باید در آموزش 
و تربیت نسل جدید به صورت رایگان اهتمام داشته 
باشند، با در اختیار قراردادن شماره تلفن همراه خود 

از کارآفرینان خواســت تا هر نکته یا مساله ویژه ای 
برای آن ها مطرح اســت، از طریق پیام به وی اطالع 

دهند.

80 درصد معادن كشور كشف یا بهره برداری نشده اند

باید در فعالیت های 
جهادی جاری در 

کشور، موانع اشتغال 
و تولید رفع شود

افزایش حقوق گمرکی به تولید، آسیب های زیادی زد

 کشور دو گمرک 
اختصاصی و با چارت 

سازمانی مصوب 
وجود دارد که اولین 
آنها مربوط به ذوب 
آهن اصفهان است و 
مجتمع فوالد مبارکه 
در رده دوم قرار دارد

نجفی مدیرکل تعــاون وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعــی ۲۵ آبان مــاه از تعاونی 
 مصــرف کارکنــان ذوب آهــن بازدیــد

 کرد.
نجفی در این بازدید که مدیر کل تعاون کار 
و رفاه اجتماعی نیز حضور داشت با تقدیر از 
فعالیت ها و پروژه هــای در حال انجام این 
تعاونی، گفت: تعاونی مصرف کارکنان ذوب 
آهن جز برترین تعاونی های بزرگ مقیاس 

در کل کشور است.

وی از فعالیت های ارزنده این 
شــرکت تعاونی در سال های 
اخیر قدردارنی نمود و افزود: با 
اجرای پروژه هایی مانند ایران 
ســنتر، تعاونی کارکنان ذوب 
بازرگانی  اصفهان، قطب  آهن 
منطقــه غرب اســتان خواهد 
شــد و برای ایــن مجمموعه، 
آینــده ای روشــن متصــور 

هستیم.

تعاونی کارکنان، قطب بازرگانی غرب استان خواهد شد

تعاونی مصرف 
کارکنان ذوب آهن جز 

برترین تعاونی های 
بزرگ مقیاس در کل 

کشور است

با توجه به افزایش تعرفه های گمرکی از خردادماه سال 
جاری و آسیب هایی که این رویکرد در صنایع فوالدی 
مختلف و از جمله ذوب آهن ایجاد نموده است، رسول 
کوهستانی پزوه مدیرکل گمرکات اســتان اصفهان و 
هیات همراه، دوم آذرماه با حضور در ذوب آهن اصفهان 
با مهندس ایرج رخصتی مدیرعامل و جمعی از معاونین 

و مدیران این شرکت دیدار و گفتگو کرد. 

مدیرکل گمرکات اســتان 
اصفهان بــا اشــاره به این 
که تالش کارکنــان ذوب 
آهــن اصفهــان در بخش 
هــای گوناگــون کارخانه 
در راســتای تولید ســبد 
متنوع محصوالت فوالدی، 
قابــل تقدیر اســت، اظهار 
داشت: در کشور دو گمرک 
اختصاصــی و بــا چــارت 
سازمانی مصوب وجود دارد 
که اولین آنها مربوط به ذوب 
آهن اصفهان اســت و مجتمع فوالد مبارکه در رده دوم 

قرار دارد. 
کوســتانی پزوه گفــت: کل صادرات اســتان اصفهان 
در ســال ۱4۰۰ به میزان۳۶۰ میلیون دالر  بود که ۳۶ 
درصد آن یعنی ۱۲۸ میلیون دالر از گمرک اختصاصی 
ذوب آهن اصفهــان صورت گرفته اســت. این عدد در 

هشت ماهه سال ۱4۰۱ نیز رشد چشمگیری داشته و 
به اندازه کل سال ۱4۰۰ رســیده است که این نشان از 

موفقیت این صنعت بزرگ در بخش صادرات می باشد.
این مقام مســئول در خصوص افزایش حقوق گمرکی 
واحدهای تولیدی در ســال جاری نیز گفت: با توجه به 
تغییر نرخ ارز مبنای محاســباتی گمــرک، ذوب آهن 
اصفهان هم در کنار سایر شرکت ها مشکالت نقدینگی 
بســیاری را تجربه کرد که در جلســه امــروز طی هم 
اندیشــی صورت گرفتــه، راهکارهــای موثری جهت 

برطرف شدن این چالش ارائه گردید. 
محمدجعفرصالحی معاون خرید شرکت نیز گفت: ذوب 
آهن اصفهان یک مجتمع بزرگ صنعتی است و بخش 
عمده ای از فعالیت های این مجموعه به طور مستقیم 
با گمرکات اســتان مرتبط اســت که همیشه تعامل و 

همکاری بسیار خوبی با این کارخانه داشتند.
معاون خرید ذوب آهن اصفهان گفت: در سال جاری با 
هدف صرفه جویی، ترخیص از گمرکات ورودی کاهش 
یافته و از ظرفیت گمرک اختصاصی ذوب آهن بیشتر 

استفاده شد. بر این اســاس میزان واردات از ۵ هزار تن 
به ارزش 7 میلیون دالر در ســال ۱4۰۰ به ۱4 هزار تن 
به ارزش ۲۰ میلیون دالر در هشت ماهه اول سال جاری 

افزایش یافت .
وی افــزود: یکــی از مهمترین مشــکالت ذوب آهن، 
بحث کسری کاالی ترخیص شده در زمان خروج کاال 
از گمرک می باشــد که در این زمینه نیاز است سازمان 
بنادر و گمرک، چاره اندیشــی جدی داشــته باشند تا 
امکان لغو تعهد ارزی میســر و از بروز مشــکالت آتی 
جلوگیری شود. مسئله مهم دیگر امکان ترانزیت کاال به 
گمرک اختصاصی است که در صورت موافقت گمرک با 
ترانزیت اداری ، مواد اولیه بدون وقفه زمانی و با تسریع 
بیشتری، به گمرک اختصاصی ترانزیت و از اتالف وقت 

جلوگیری می شود.
معاون خرید شرکت تصریح کرد: در سال جاری افزایش 
حقوق گمرکی با وجود تضمین ها، آسیب های جدی در 
پی داشته و نیاز است به منظور حمایت از تولید، تدبیر 

الزم انجام گیرد.  

عملیات انجام تغییر ســایز 
شبکه های سرند برگشتی و 
پاســتل )HLRF( در کارگاه 
پخت مدیریت آگلومراسیون 
شرکت با موفقیت انجام شد و 
مورد بهره برداری قرارگرفت. 

منصــور کندرانــی مهندس 
مدیریــت  تولیــد  ارشــد 
آگلومراسیون با اعالم این خبر 
به خبرنگار مــا گفت: با هدف 
بهبود کیفیت آگلومره تولیدی 
و نیز کاهش میزان برگشتی آگلومره ریز، جلساتی با حضور کارشناسان برگزار 
و در نهایت تصمیم بر افزایش مش شبکه های ســرند HLRF از ۶ میلیمتر 
به ۸ میلیمتر اتخاذ شد. در همین راســتا با بهبود و افزایش دانه بندی پاستل 
)زیر بستر( عالوه بر کاهش تناژ آگلومره برگشتی شاهد افزایش راندمان تولید 
آگلومره، بهبود نفوذپذیری هوا در بستر پخت، بهبود جدایش آگلومره تولیدی 
از پالت ها در انتهای فرآیند پخت و همچنین افزایش طول عمر چکش های 
پخت بودیم. کندرانی اضافه کرد: با اجرای طرح یاد شده شرایط فیزیکی و دانه 
بندی مازاد مصرف پاستل که از طریق مسیر جایگزین )N1-3( به بونکرهای 
واحد کوره بلند ارســال می شــود بهبود یافته و منجر به کاهــش میزان بار 

برگشتی از کوره بلند به بخش آگلومراسیون می شود. 
شایان ذکر است؛ همکاران تالشگر مدیریت آگلومراسیون شرکت در اجرای 

این طرح مشارکتی فعال و همکاری موثر داشتند.
محمدعلی قدرتی پور- خبرنگار افتخاری 

طی هفت ماهه سال جاری بالغ بر هشــت میلیون تن صادرات اقالم فوالدی 
صورت گرفته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته برای همه مقاطع تخت، 
محصوالت و آهن اسفنجی کاهشی رقم خورده است؛ این در حالیست که دو 

ماه ابتدایی سال روند صادرات فوالدی ها افزایشی بود.
بر اساس آمار انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران ، طی هفت ماهه امسال یک 
میلیون و ۵۸۰ هزار تن مقاطع طویل فوالدی صادر شــده که نسبت به یک 
میلیون و 4۸۶ هزار تن صادر شــده در مدت مشابه سال گذشته شش درصد 
بیشتر شده است. پس از آن صادرات شمش فوالد نیز افزایش ۱۸ درصدی را 

ثبت کرده است.
صادرات ســایر اقالم فوالدی در مجموع هفت ماهه ۱4۰۱، همچون مقاطع 
تخت، محصوالت فوالدی و آهن اسفنجی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 
افت صادرات چهار درصدی برای محصوالت فوالدی و افت 4۶ درصدی برای 

مقاطع تخت و آهن اسفنجی ثبت شده است.
همانطور که اشاره شد، از ابتدای ســال جاری تا پایان مهر ماه، یک میلیون و 
۵۸۰ هزار تن مقاطع طویل فوالدی صادر شده که یک میلیون و 4۱۵ هزار تن 
آن میلگرد )با رشد هشت درصدی نسبت به سال گذشته(، ۹۱ هزار تن نبشی، 
ناودانی و سایر مقاطع )با افت ۱۳ درصدی( و 74 هزار تن تیر آهن )با افت یک 
درصدی( صادر شده که در مجموع نســبت به صادرات این مقاطع در هفت 

ماهه ۱4۰۰، افزایش شش درصدی رخ داده است.
صادرات شمش فوالد )فوالد میانی( با رشد ۱۸ درصدی از چهار میلیون و ۵7 

هزار تن به چهار میلیون و 7۹۹ هزار تن رسیده است.
از مجموع کل شمش صادر شده، یک میلیون و ۳۳۵ هزار تن سهم اسلب است 
که صادرات آن در هفت ماهه امســال ۳۶ درصد کمتر از میزان صادر شده در 
مدت مشابه سال گذشته است. همچنین۸۶۰ هزار تن بیلت وبلوم صادر شده 

که چهار درصد بیش از میزان صادرات آن در هفت ماهه ۱4۰۰ است.
صادرات محصوالت فوالدی چهار درصد نسبت به صادرات آن در هفت ماهه 
سال گذشــته کاهش یافته و از یک میلیون و ۸۵۵ هزار تن صادرات در نیمه 
نخســت ۱4۰۰ به یک میلیون و 4۲۳ هزار تن در مجموع هفت ماهه ۱4۰۱ 
رســیده که ۳۵۸ هزار تن آن در مهر ماه صادر شــده و الباقی متعلق به نیمه 

نخست سال است.
ظرف هفت ماه ابتدایی امسال، ۲۰۱ هزار تن مقاطع تخت و ۳7۸ هزار تن آهن 
اسفنجی صادر شده که به نسبت ۳۶۹ هزار تن مجموع مقاطع تخت فوالدی 
و ۶۹۸ هزار تن آهن اسفنجی صادر شده در مدت مشابه سال ۱4۰۰، هر یک 

کاهش 4۶ درصدی را تجربه کرده است. 
از میزان مقاطع تخت فوالدی صادر شده، با کاهش ۵۱ درصدی ۱4۱ هزار تن 
ورق گرم، با کاهش ۳۰ درصدی 47 هزار تن ورق پوشش دار صادر شده است. 
۱۳ هزار تن ورق سرد نیز در این مدت صادر شده که نسبت به میزان صادرات 

آن در مدت مشابه سال گذشته، ۱۸ درصد بیشتر است.

تغییر سایز شبکه های سرند 
برگشتی در کارگاه پخت آگلومره 

آگلومراسیون

صادرات 8 میلیون تن فوالد در 
۷ ماهه سال جاری

زمانی که عمر 
ساختمان به حد 
تخریب می رسد 
اسکلت فلزی به 

راحتی و بدون ضربه 
به ساختمان جمع 
آوری شده و در 

سازه ای دیگر مورد 
استفاده قرار

 می گیرد

نشست مشترک با شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان و شبکه پژوهش و فناوری

این نشست با هدف 
هم افزایی، تعامل و هم 
اندیشی در قالب روش 

های نوین آموزشی 
برگزار شد

 در راســتای تعامل و هم اندیشی آموزشی، نشست 
تعاملی مشترک مدیریت آموزش و توسعه سرمایه 

های انسانی با مدیران 
و روســای شــهرک 
تحقیقاتــی  علمــی 
اصفهــان و شــبکه 
پژوهــش و فنــاوری 

برگزار شد.
آرش شــفیعی مدیر 
آمــوزش و توســعه 
ســرمایه های انسانی 
با بیان خبــر فوق در 
گفتگو بــا خبرنگار ما 
گفت: این نشســت با 
حضور مهدوی رئیس پارک علم و فناوری، البرزیان 

مدیرعامل شبکه پژوهش اســتان و فخاری رئیس 
هیات مدیره شبکه پژوهش با هدف هم افزایی، تعامل 
و هم اندیشــی در قالب روش های نوین آموزشی از 
جمله بحث گروهی و مــورد کاوی، دوره های حل 
مســئله با رویکرد کاربردی و فناورانه، انجمن های 
علمی و خبرگی، ژورنال کالب و ارتباط با شــرکت 

های دانش بنیان برگزار شد.
وی افــزود: سرپرســتان وکارشناســان مدیریت 
آموزش و توســعه ســرمایه های انســانی ضمن 
برگــزاری نشســت تعاملــی و بازدید از شــرکت 
دانش بنیان "بهیــار صنعت" کــه در زمینه های 
ساخت و بازرسی دســتگاه های ایکس ری، راکت 
بازرسی،کانتینری کاالی پرنفوذ و سامانه بازرسی 

چمدانی فعالیت می نماید پیشــنهاداتی در رابطه 
با بهره مندی از پتانســیل های شرکت های دانش 
بنیان با رویکرد رفع مشکالت شرکت در زمینه های 
مصرف روغن، مصرف نوار نقاله، خوردگی و سایش 
قطعات ارایه دادند و تصمیم گرفته شد که تیم های 
علمی تخصصی شــهرک با انجمــن های خبرگی 
فعال در ذوب آهن به صورت کارگروه های مشترک 
نســبت به برگزاری دوره ها، ســمینارها و نشست 
های برنامه ریزی شده اقدام نمایند و خروجی های 
این تیم های مشترک در قالب، فناوری، تحقیقات 
و آموزشــی به مبادی ذی ربط در شرکت منعکس 
 و از توانمندی های دو طرف اســتفاده و هم افزایی 

شود.

سازه سبز، ثمره شعار برند» با اطمینان بسازید« است
با توجه به همکاری خوبی که بین ســازمان نظام 
مهندسی ساختمان استان و ذوب آهن اصفهان از 
دیرباز وجود دارد، سایز های متنوع پروفیل هایی 
که مهندسین محاسب در ساخت و سازها استفاده 
می کنند در این مجتمع عظیم صنعتی بر اســاس 
سفارش، تولید شده و در اختیار مصرف کنندگان 

قرار می گیرد.  
احمد بنــاکار رییس ســازمان نظام مهندســی 
ساختمان استان اصفهان در گفتگوی اختصاصی 
با خبرنــگار ما در ایــن خصوص گفــت: برخی از 
مقاطع ســاختمانی مانند تیرآهن بال پهن مطابق 
با استانداردهای روز دنیا، صرفاً در سطح کشور در 
ذوب آهن اصفهان تولید می شــود که مزایایی از 
جمله تسریع در ساخت و ساز، کاهش قیمت تمام 

شده ساختمان و استحکام باال را در پی دارد.  
وی اظهار داشــت: نکتــه دیگر بازیافــت مصالح 
ساختمانی اســت که در دو نوع اســکلت فلزی و 
بتنی قطعاً قابل مقایســه نیســت، زمانی که عمر 
ســاختمان به حد تخریب می رسد اسکلت فلزی 
به راحتی و بدون ضربه به ســاختمان جمع آوری 

شده و در ســازه ای دیگر مورد اســتفاده قرار می 
گیرد و حتی امکان تخریب یک سقف از ساختمان 
چند طبقه هم وجود دارد اما در ســاختمان های 
بتنی، به جای بازیافت مصالح پِرتی بســیار زیاد، 
آلودگی صوتی، محیطی و... را شــاهد هســتیم. 
بنابراین ســاختمان های اسکلت فلزی، سازه سبز 

نام گرفته اند. 
وی، سبد محصوالت ســاختمانی استاندارد را در 
مقایسه با مصالح غیر اســتاندارد، چنین مقایسه 
کرد: محصوالت فوالدی که در کارخانه تولید می 
شوند تمام ضوابط، آیین نامه های استاندارد فنی 
و آزمون های متعدد را در طی فرایند تولید سپری 
می کنند، در نتیجه مشخص است استفاده از این 
گروه از محصوالت قطعاً نســبت بــه مصالح غیر 

استاندارد، ارجحیت دارد. 
رییــس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان 
استان اصفهان بیان کرد: شــرکت های انبوه ساز 
که مجریــان ذیصــالح در راس آنها قــرار دارند، 
محصوالت مورد نیازشــان را از سبد فوالدی های 
اســتاندارد انتخاب می کنند و از این طریق برند 

حرفه ای ساختمان ســازی خود را به استفاده از 
محصوالت استاندارد پیوند می زنند. در این راستا 
و به منظور رعایت بیشــتر ضوابط و آیین نامه ها 
در عرصه ساخت و ســاز، با پیگیری اداره کل راه 
و شهرسازی استان اجباری شدن حضور مجریان 
ذیصــالح در بخش ســاختمان ســازی را پیگیر 
هســتیم تا از این طریق شناســنامه فنی و ملکی 

صادر شود. 
 این صاحب نظر عرصه ساخت و ساز  کشور گفت: 
از یک ســو دولت، ســاخت چهار میلیــون واحد 
مسکونی در ســال را به عنوان یکی از برنامه های 
اساسی در دســت پیگیری دارد و در طرف مقابل 
ذوب آهن اصفهان به عنوان برند مطرح در زمینه 

تولید مقاطع ساختمانی کشور قرار دارد. 
بناکار گفــت: ذوب آهــن اصفهان مــی تواند با 
تولیــدات خــود از طــرح نهضت ملی مســکن 
پشــتیبانی کند و از طرف دیگر دولت متعهد شود 
از این صنعت مادر که به شیوه کوره بلند تولید می 
کند و هزینه های ارزی و ریالی فراوانی را متحمل 

می شود، حمایت ویژه داشته باشد. 

بناکار گفــت: ذوب آهن اصفهان از بدو تاســیس 
تاکنون بر پایه شعار دیرینه »با اطمینان بسازید«، 
اطمینان خاطر کامــل را به همه مصرف کنندگان 
محصوالتش داده اســت و هیچــگاه عنوان نمی 
شــود، محصوالت این کارخانه قبل از استفاده در 
ساختمان تســت شــوند. در یک جمله می توانم 
بگویم هــر برندی کــه امتحانش را پــس بدهد، 
 از ارمغان اعتمــاد و به دنبــال آن ارزش آفرینی

بهره مند می شود. 

Rگزارش e p o r t

خبرآسمانی
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آیین غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدای گمنام 
ذوب آهن اصفهان به مناســبت گرامیداشت هفته 
بســیج ۲۹ آبان ماه با حضور ســرهنگ خدامیان 
فرمانده ســپاه ناحیه لنجان، آیت ا... رهبر مسئول 
هماهنگی تبلیغات اســالمی، ســرهنگ مختاری 

بســیج شهید  فرمانده 
تندگویــان و جمعی از 
مســئولین، کارکنان و 
آهن  ذوب  بســیجیان 

برگزار شد. 
فرمانــده ســپاه ناحیه 
لنجــان در ایــن آیین 
ضمن گرامیداشــت یاد 
شهدای گرانقدر انقالب 
اســالمی، دفاع مقدس، 
مدافــع حــرم و مدافع 
امنیت گفت: این کشــور با ایثار و شــهادت حفظ 
شده است و با وجود این مردم والیتمدار و بسیجیان 
جان برکف، هیچ قدرتی نمی تواند گزندی به نظام 

مقدس جمهوری اسالمی وارد کند. 

ســرهنگ خدامیان ذوب آهن اصفهان را به لحاظ 
فرهنگ بسیجی سرآمد اســتان و کشور دانست و 
گفت: سابقه درخشــان این مجتمع عظیم صنعتی 
در پیروزی انقالب اسالمی، پشتیبانی تجهیزاتی و 
اعزام نیرو در دوران دفاع مقدس به جبهه و نهادینه 
سازی فرهنگ ایثار و شــهادت، نشان می دهد که 
تالشگران این مجتمع عظیم صنعتی همواره پای 

انقالب و نظام ایستاده اند.
فرمانده ســپاه ناحیه لنجان، فتنه انگیزی و توطئه 
کنونی دشــمنان علیه ایران را یــک آزمایش الهی 
برای همگان دانســت و گفت: برای ســربلندی در 
این آزمایش باید دنباله رو شــهدا باشیم و با پیروی 
از مقام معظم رهبری، اجازه ندهیم که دشــمن به 

اهداف خود در این خاک مقدس برسد . 
وی افزود: امروز دشــمن به صورت عیان به میدان 

آمده و مســاجد را آتش می زند، به مقدســات ما 
توهین می کند و امنیت و جان مردم را نشانه گرفته 

است تا این کشور را زمین گیر کند.
فرمانده سپاه ناحیه لنجان اظهار داشت: دشمن با تمام 
توان مقابل والیت فقیه ایستاده است و می خواهد نور 
خدا را با دهان خاموش کند که البته مغلوب است و در 

این فتنه انگیزی خود، نابود می شود.  
ســرهنگ خدامیان افزود: بهترین تجدید میثاق با 
شهدای گرانقدر این اســت که پیرو آنها باشیم و از 

خط والیت خارج نشویم. 
هفته بسیج از ۲۹ آبان ماه آغاز شــده و تا ۵ آذرماه 
ادامه دارد و به همین مناسبت، برنامه های مختلف 
از جمله غبار روبی و عطرافشــانی یادمان شــهدا، 
مسابقات ورزشــی و... در ذوب آهن اصفهان برگزار 

می شود . 

مدیرعامــل ذوب آهــن اصفهان با تاکیــد بر کنار 
زدن نظام قیمت گذاری دســتوری، گفت: دیدگاه 
فوالدی هــا به هیچ وجه گران فروشــی یا کســب 
منافع غیرمنطقی نبوده و نیســت و تنها به دنبال 
منطقی شدن نرخ های فروش و نگاه اصالحی به این 
مسئله است. در همین راستا بورس کاال تالش دارد 
با استفاده از ســاز و کار عرضه و تقاضا، قیمت ها را 
منصفانه و منطقی کند که از این مســیر می توان 
چرخه معیوب قیمت گذاری دستوری را به سمت 

کشف قیمت های عادالنه اصالح کرد.
مهنــدس ایرج رخصتــی درباره دیــدگاه بنگاه ها 
نسبت به قیمت گذاری دســتوری گفت: در حوزه 

قیمت کاالها، باید به صورت جامع و واقع بینانه به 
آن نگاه شــود به طوری که ما فوالدی ها با نظارت 
دقیق و کامل سیاست گذار بر روند قیمت ها کامال 
موافق هستیم اما قیمت گذاری دستوری، تولید را 

سخت  و زمین گیر می کند.
وی افزود: همانطور که شــرکت های فوالدی مواد 
اولیه خود را با نرخ های رقابتی خریداری می کنند، 
باید بتواننــد محصول نهایی را بــا قیمت رقابتی و 

براساس عرضه و تقاضا بفروشند.
مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان خاطرنشــان کرد: 
مقاطــع فــوالدی محصول هایی بــا ارزش افزوده 
ویژه برای مصرف کنندگان و جامعه هستند و این 

ارزش افزوده باید به تولیدکننــده برگردد، در غیر 
این صورت در زنجیره ارزش تولید مشــکل ایجاد 

می کند.
به گفته رخصتی در شرایط فعلی، ساز و کار تعیین 
قیمت ها باید منطقی شــود. دیدگاه فوالدی ها به 
هیچ وجه گران فروشی یا کسب منافع غیرمنطقی 
نبوده و نیســت و تنها بــه دنبال منطقی شــدن 

نرخ های فروش و نگاه اصالحی به این مسئله است.
وی در خصوص نقــش بــورس کاال در کنار رفتن 
قیمت گذاری دســتوری عنوان کــرد: بورس کاال 
تالش دارد با اســتفاده از ســازوکار عرضه و تقاضا، 
قیمت ها را منصفانه و منطقی کند که از این مسیر 

می توان چرخه معیوب قیمت گذاری دستوری را 
به سمت کشف قیمت های عادالنه اصالح کرد.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان تأکیدکرد:

قیمت گذاری دستوری، تولید را زمین گیر می كند

تشییع پیکر مطهر شهید اسماعیل چراغی با حضور حماسی مردم

و  تشــییع  مراســم 
پیکــر مطهر  تدفین 
شــهید مدافع امنیت 
اســماعیل  سرهنگ 
چراغی در زرین شهر 
با حضور پرشور مردم 
شهید پرور شهرستان 

لنجان برگزار شد.
یک شــنبه ۲۹ آبان 
ماه مراســم تشییع و 
پیکــر مطهر  تدفین 
شــهید مدافع امنیت 
اســماعیل  سرهنگ 

چراغی در زرین شــهر، جمعیت زیــادی از جمله 
جمعی از کارکنان ذوب آهــن اصفهان را به میدان 

انقالب کشاند تا با این شهید واال مقام وداع کنند.
حجت االســالم باقریان امام جمعه زرین شهر در 
این مراســم گفت: ناله های جانســوز فرزند شهید 
چراغی بی پاسخ نخواهند ماند، شهرستان مفتخر 
است فرزند غیور و دلیری را در دفاع از امنیت کشور 

تقدیم نموده است.
وی افزود: شهید چراغی مظلومانه در مسیر امنیت 
کشور به شهادت رســید و ناله های جانسوز فرزند 
شهید و آه والدین عزیز ایشان و حتی سایر شهدا و 

شهدای مظلوم ایذه بی پاسخ نخواهند ماند .
 حجت االســالم باقریان اظهار داشــت: تاکنون 

مدافعان امنیت کشــور صبوری کــرده  و ذره ای 
از توان خود را به کار نگرفتــه اند. مدافعان امنیت 
صبورانه، مظلومانه و نجیبانه در برابر عده ای فریب 
خورده که خشــونت می کنند می ایستند دست 
بر ســالح خود نمی برد تا صدای قهقهه دشمنان 
خارج نشــین از به زمین افتادن فرد ایرانی شنیده 

نشود.
امام جمعه زرین شــهر گفت: مدافعــان امنیت، 
توان، اقتدار و قــدرت مقابله بــا اقدامات هنجار 
شــکنان را دارند امــا فرصت می دهنــد تا صف 
معترضین از اغتشاگران جدا شــود که امیدواریم 
دشــمنان و عده ای فریــب خورده باعــث پایان 

صبوری نظام نشوند.

نشریه داخلی

3

ضروری است که 
سیاست های الزم 
جهت جلوگیری از 
آسیب به تولید در 

مراکز صنعتی به کار 
گرفته شود

دشمن با تمام توان 
مقابل والیت فقیه 
ایستاده است و 

می خواهد نور خدا را 
با دهان خاموش کند 
که البته مغلوب است

همانطور که 
شرکت های فوالدی 

مواد اولیه خود را 
با نرخ های رقابتی 

خریداری می کنند، 
باید بتوانند محصول 

نهایی را با قیمت 
رقابتی و براساس 

عرضه و تقاضا 
بفروشند

شهرستان مفتخر 
است فرزند غیور و 
دلیری را در دفاع از 
امنیت کشور تقدیم 

نموده است

اگر همکاری ها و 
کمک های مختلف 
مالی و انسانی ذوب 

آهن نبود پروژه 
های ساخت و ساز 
گروه های جهادی 
با مشکل مواجه 

می شد

R e p o r t
گزارش

مسئولین لشکر ۸ نجف اشرف اســتان اصفهان به 
مناسبت گرامیداشت هفته بسیج یکم آذرماه ضمن 
بازدید از کارخانه ذوب آهن و آشنایی با خط تولید 
از نزدیک با دســتاوردهای جدید این شرکت آشنا 
شدند. خبرنگار ما در حاشیه این بازدید با سرهنگ 
امیرخانی مسئول دفتر تیپ مکانیزه صاحب زمان 

)عج( گفتگویی داشته که در ادامه می خوانید: 
سرهنگ امیرخانی با تقدیر از تالشگران و کارگران 
زحمتکش کارخانه ذوب آهن گفت: ذوب آهن یک 
سرمایه ملی و به راســتی خط مقدم جبهه صنعت 
است و ایران اسالمی صنعت فوالد را با نام ذوب آهن 
اصفهان می شناسد. امروز با همکاران این افتخار را 
پیدا کردیم که با حضــور در ذوب آهن با تولیدات و 

محصوالت جدید این شرکت از نزدیک آشنا شویم.

وی افــزود: ذوب آهن اصفهان در شــرایط تحریم 
ظالمانه دشــمن، گامی مهم در جهت خودکفایی 
برداشته که این دستاوردهای مهم شایسته تقدیر 
است در حال حاضر دشــمنان این مرز و بوم برای 
مقابله با صنعت و خودکفایی در کشور و تضعیف آن 
از شیوه های مختلف برای ضربه زدن به این کشور 

استفاده می کند. 
سرهنگ امیرخانی اظهار داشت: از این رو ضروری 
اســت که سیاســت های الزم جهت جلوگیری از 
آسیب به تولید در مراکز صنعتی به کار گرفته شود. 
زیرا دسیسه های دشمن همیشه اســت و مبارزه 
 با دشــمن در ســنگرهای گوناگون ادامه خواهد 

داشت.
وی گفت: دوران دفاع مقــدس نیز برای ذوب آهن 

اصفهان برگ زرین دیگری محســوب می شــود 
زیرا یکــی از افتخارات ذوب آهن در طول هشــت 
ســال دفاع مقدس رشــادت، جوانمردی ها و ایثار 
تالشگرانی است که در سال های حماسه قهرمانانه 

در دو جبهه جانانه جنگیدند و نام کشور و سرزمین 
ایران را جاودانه در تاریخ ثبــت نمودند. ذوب آهن 
نماد ایثار و جهاد را  از دوران دفاع مقدس از خود به 

یادگار گذاشت.

بازدید مسئولین لشکر 8 نجف اشرف از ذوب آهن اصفهان

همزمان با هفته بسیج صورت گرفت:
افتتاح منزل مسکونی ساخته شده توسط گروه جهادی بسیج ذوب آهن اصفهان

همزمان با هفته بســیج در آیینی، یک باب منزل 
مســکونی ســاخته شــده توســط گروه جهادی 
حوزه مقاومت بسیج شــهید تند گویان ذوب آهن 
اصفهان ۲ آبان ماه در روستای چم یوسفعلی بخش 

باغبادران شهرستان لنجان افتتاح و تحویل شد . 
در این مراســم که با حضور ســرهنگ حســین 
خدامیان فرمانده  و حجت االسالم محسن ابراهیم 
پــور نماینده ولی فقیــه در ناحیه مقاومت ســپاه 
لنجان، ســرهنگ مهران مختــاری فرمانده حوزه 
مقاومت بسیج شــهید تندگویان و مجید مرادیان 
معاون روابط عمومی ذوب آهن اصفهان برگزار شد، 
ضمن ارایه گزارش در مــورد پروژه های افتتاحی و 
سایر ساخت و ســازهای انجام شده و در حال انجام 
بر تــداوم برنامه های جهادی دیگــر در جهت رفع 
مشــکالت خانواده های نیازمند شهرستان لنجان 

تاکید شد. 
در این مراسم سرهنگ حســین خدامیان فرمانده 
ناحیه مقاومت ســپاه لنجان با عرض تبریک هفته 

بسیج،  به تشــریح فعالیت های این نهاد انقالبی در 
زمینه های مختلف پرداخت و یادآور شد: بسیجیان 
کشور ما در حد توان خود، برای حفظ امنیت و رفع 
فقر و محرومیت در جامعه تالش کرده و چون برای 

خدا کار می کنند، هیچ انتظاری از کسی ندارند.
وی گفت: هر جا مردم و بسیجیان وارد صحنه شوند 
و کارها برای خدا باشــد حل مشــکالت زود تر به 

نتیجه می رسد. 
ســرهنگ خدامیان افزود: اگر همکاری ها و کمک 
های مختلف مالی و انســانی ذوب آهن نبود پروژه 
های ســاخت و ســاز گروه های جهادی با مشکل 

مواجه می شد. 
حجت االســالم محســن ابراهیم پور نماینده ولی 
فقیه در ناحیه مقاومت ســپاه لنجان نیز این گونه 
خدمات را معامله با خدا دانســت و گفت: زحمات و 
خدمات بسیج و ذوب آهن اصفهان  در راستای رفع 

مشکالت نیازمندان شهرستان مایه افتخار است.  
شــایان ذکر است، در شهرســتان لنجان ۱۸ گروه 

جهادی در امر ســاخت و 
ســاز خانه؛ مدرسه و غیره 
فعال بوده کــه یکی از این 
گــروه ها متعلــق به ذوب 
آهن اصفهان اســت. این 
گروه از سال ۱۳۹۶ تاکنون 
4۲ پروژه ساختمانی را به 
ثمر رســانده است. روح اله 
جاللی مسئول  گروه جهاد 
ســازندگی حوزه مقاومت 
بســیج شــهید تندگویان 
ذوب آهن اصفهان در این 

زمینه بــه خبرنگار ما گفت: طی ۱۲ ماه گذشــته، 
ســاخت ۱۶ باب منزل مســکونی برای محرومان 
منطقه در دستور کار قرار گرفته است . این پروژه ها 
با ۲۸ هزار نفر ساعت کار به مبلغ ۲ میلیارد و 4۰۰ 
میلیون تومان انجام شده است. از این تعداد ۱۰ باب 
 تحویل شــده و از 4 باب آماده تحویــل نیز یکی از

آن ها در همین مراسم افتتاح و تحویل خانواده مورد 
نظر شد.۳ واحد بعدی نیز در روزهای آینده تحویل 

می گردد. 
وی یاد آور شــد: واحد افتتاح شده در روستای چم 
یوســفعلی، طی ۶ ماه گذشته ســاخته و به بهره 
برداری رسیده اســت . این واحد ۲۲۳۸ نفر ساعت 

کار را  شامل شده است.

Rگزارش e p o r t

  5آذر، سالروز تشکیل بسیج مستضعفین به فرمان حضرت 
امام خمینی )ره( 1358 ه.ش

بسیج مســتضعفین با فرمان حضرت امام خمینی)ره( در ۵ آذر ۱۳۵۸ 
تشکیل شد و پس از تصویب مجلس شــورای اسالمی در دی ۱۳۵۹ به 

صورت قانونی رسمیت پیدا کرد.
هفته بسیج، بزرگداشت جان فشانی هایی است که برای سربلندی این 
سرزمین صورت گرفته است. بسیج، فهم درست اتحاد، اراده و اخالص 
مسلمانان است که با ظهور اســالم تولد یافته و در ملت های مسلمان 
رشد کرده است. هوشمندی حضرت امام خمینی )ره( و عدالت خواهی 

میلیون ها انسان باایمان، تنها، تبلور دوباره بسیج در عصر حاضر بود.
سازمان بســیج، گردآوری، مدیریت و ســازماندهی نیروهای داوطلب 

مردمی را در راستای اهداف سازمانی، بر عهده دارد. 
۷ آذر؛ روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران

هفتم آذر سالروز حماسه آفرینی پرسنل ناوچه ی موشک انداز »پیکان« 
می باشد. یوم ا... هفتم آذر تبلور ایثار و جان فشانی های پرسنل قهرمان 
و جان بر کف نیروی دریایــی در برقراری ثبات و امنیــت در آب های 

نیلگون خلیج فارس و دریای عمان می باشد.
نیروی دریایی نیز، همچون ســایر نیروها بحمــدا... در آب های خلیج 
فارس و مرزهای آبی کشور در عرصه دفاع مقدس از کشور اسالمی مان 
چون نگینی درخشنده است و بر عرشه کشــتی افتخار و صالبت خود 
استوار ایستاده اســت. رویارویی آنان با نیروی دریایی دشمن و آن همه 
افتخارات رزم و رشادت و شــهادت و نیز کنترل و بازرسی کشتی ها در 
خلیج فارس و تنگه هرمز و حضور جدی آنــان در آب های بین المللی، 
نشانه اقتدار و اعتبار این نیروی بزرگ و سرافراز است و ملت ایران باید به 

چنین ارتش مؤمن و وفادار افتخار کند.
9 آذر؛ والدت حضرت زینب )س( و روز پرستار

روز پرســتار همزمان با والدت حضرت زینب)س( اســت که در پنجم 
جمادی االول سال ششم هجری در خانه بزرگمرد تاریخ، حضرت علی 
)ع( و برترین و شــریفترین زنان جهان فاطمه زهرا)س( دیده به جهان 
گشود. وی شخصیتی است ویژه که در خاندان شریف نبوی رشد یافت و 

جامع صفات نیک و پسندیده و افتخار تاریخ گردید. 
 10 آذر؛  روز مجلس و سالروز شــهادت آیت ا... سید حسن 

مدرس
دهم آذر سالروز شهادت آیت ا... سید حسن مدرس، با تصویب مجلس 

شورای اسالمی، روز مجلس نامگذاری شد.
مجلس شورای اسالمی در تاریخ ۲۳ تیر ســال ۱۳7۲ با تصویب ماده 
واحده ای، روز ۱۰ آذر ماه، سالروز شهادت مجتهد مجاهد و سیاستمدار 
متعهد آیت ا... ســید حســن مدرس را به عنوان روز مجلس نامگذاری 

کرد.
 هشتم آذر؛ )29 نوامبر(  روز جهانی همبستگی با فلسطین

جهان همه ساله در ۲۹ نوامبر در گرامیداشت منزلت مردم فلسطین و 
به مناسبت روز جهانی همبستگی با ملت فلسطین مراسمی را برپا می 
دارد. بیش از ۶۰ سال از اشــغال فلسطین گذشته است، اما گویی رنج و 
آالم مردم فلسطین تمامی ندارد و ادامه این ظلم و بی عدالتی همچنان 

چشم بشریت را تر می سازد.
در ۲۹ نوامبر ســال ۱۹47 مجمع عمومی ســازمان ملــل، قطعنامه 
ناعادالنه تقسیم فلسطین را تصویب کرد و به آن رسمیت داد. بر اساس 
این قطعنامه، فلســطین به دو پاره تقسیم می شــد و مجمع عمومی 
بخشــی از آن را برای تشــکیل دولت یهود و بخش دیگر را برای کشور 
و دولت فلسطین در نظر گرفت. اما در ماه می سال ۱۹4۸ صهیونیست 
ها حتی اختصاص نیمی از سرزمین فلسطین را نیز به ساکنان اصلی آن 
تحمل نکردند و با اشغال فلسطین، از تشکیل کشور مستقل فلسطینی 

تا به امروز جلوگیری کرده اند.

اضافه بار و نقض ایمنی جرثقیل سقفی
تصور نادرست: نیازی نیست که من در مورد هشدار اضافه بار جرثقیل 
نگرانی داشته باشم، سازنده دستگاه در زمان طراحی ضریب اطمینان 

خوبی را برای آن در نظر گرفته است. 
واقعیت: این تصــور غلط می  تواند خطرناک  ترین برداشــت از کارکرد 
ســوئیج اضافه بار جرثقیل باشــد. اگرچه برای ایمنی جرثقیل سقفی 
ضرایب ایمنی باالیی برای بســیاری از قطعات آن در نظر گرفته شــده 
است، اما این موضوع در مورد کل ساختار جرثقیل صادق نیست. عالوه 
برآن، جرثقیل سقفی به سازه  ای نصب شده است )سقف و ستون های 
کارگاه( که ضرایب ایمنی مشــترکی با آن ندارد. تصور کنید جرثقیلی 
که تحت اضافه بار قرار گرفته و دارای ضریب ایمنی باالتری در طراحی 
نسبت به سازه محل اتصال باشد می  تواند سازه را در هم شکسته و فرو 

بریزد.
آیا واقعاً می  خواهید زندگی خود را بخاطــر آن اضافه ظرفیتی )ضریب 
ایمنی( که برای آن الزامی نبوده و پولی پرداخت نشــده است، در خطر 

قرار دهید؟
همچنین مهم اســت که بدانید فقــط برخی از تجهیــزات باالبری به 
سیســتم حفاظتی در مقابل اضافه بار مجهز شــده  انــد. طبق قانون، 
تمامی تولید کنندگان باالبرهای زنجیری ملزم به اســتفاده از سیستم 
حفاظت در مقابل اضافه بار هستند، اما این قانون شامل تولیدکنندگان 

باالبرهای سیم بکسلی نمی  شود.
تجهیزات تشخیص بار

تجهیزات تشــخیص میزان بار می  توانند به انواع باالبرها اضافه شوند 
که البته قیمت باالیی هــم ندارند. آیا فقط وقتی به بــار نگاه می کنید 
دقیقاً می  توانید تشخیص دهید چه باری ۳۰ تن وزن دارد؟ بدون توجه 
به وزن نوشته شده روی بار چه کســی می  تواند این کار را انجام دهد؟ 
حتی زمانی که وزن بار به وضوح روی بار نوشته شــده نیز اگر کاربران 
اتصاالت بار مورد نظــر از قبیل پیچ ها و زنجیرها را از زمین یا اجســام 
دیگر جدا نکنند حوادث بی شــماری می  تواند اتفاق بیفتد. تجهیزات 
ایمنی تشخیص میزان بار، ادوات کم هزینه  ای هستند که می توانند از 
اشتباهات ساده، سهوی و حادثه آفرین در محیط کار جلوگیری نموده و 

ایمنی جرثقیل سقفی را تضمین نمایند.

مناسبت های هفته

حدیث هفته
 امام جعفرصادق)ع(:

بهتان و تهمت زدن به انســان بی گناه ســنگین تــر از کوه های 
استوار است.

ایمنی

شش تصور اشتباه در مورد
 کار با جرثقیل سقفی

فرمانده سپاه ناحیه لنجان در  آیین گرامیداشت هفته بسیج
ذوب آهن اصفهان به لحاظ فرهنگ بسیجی، سرآمد کشور است



تشکر و سپاس

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

صمیمانه قدردانی نموده، امید است در شادیهایتان جبران نماییم.

علیرضا تیموریان، محمدعلی رحمانی، محسن قاسمی، 
مجتبی نیک نژاد، شهرام نقدی، رضا جعفر زاده، سید بیژن 
موسوی، بهرام بخشی، مهدی ناظم الرعایا، مهدی نعمت 

الهی، فرانک ناصرنیا

تسلیت
همکاران گرامی آقایان:

سعید امیری، امیركدخدایی، مسلم بیگی، 
علی محمدی، محمد علی جعفری، اسماعیل اصالنی، 

خانم زهرا سادات حسینی

با تاسف مصیبت وارده را خدمت 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.
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V a r i o u s
گوناگون

بر بال لک لک ها

در روزهای گذشته، نورسیده هایی به خانواده بزرگ 
ذوب آهن پیوســته اند که حضور سبزشــان را به 
خانواده های آنها تبریک گفتــه و برای این عزیزان، 
آرزوی ســالمتی و موفقیت در تمام مراحل 
زندگی داریم. اسامی این نی نی کوچولوها و پدر 

گرامی شان به شرح ذیل است:

تولدت مبارک

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.

برندگان قرعه کشی پویش ذوب 
آهنی های هوادار تیم ملی

ذوب آهن اصفهان

دعوت به همكاری
دبیرخانه نظام پیشــنهادهای شــركت در راستای 
تحقق سیاســت هــای ابالغــی مدیر عامل شــركت 
در خصــوص افزایش ســطح مشــاركت همــكاران 
در اجــرای نظــام هــای بهبــود و با هــدف افزایش 
رضایتمندی پیشنهاد دهندگان از طریق افزایش 
دقــت و كاهــش زمــان ارزیابــی پیشــنهادها، از 
سرپرستان و كارشناسان دعوت به عمل می آورد 

به عنوان ارزیاب با این دبیرخانه همكاری كنند.
از همــكاران عالقــه مند درخواســت می گــردد از 
طریق تمــاس بــا دبیرخانــه نظــام پیشــنهادها با 
شــماره تلفن 2247 آمادگی خود را در این زمینه 
اعالم نمایند تا پس از بررســی های الزم دعوت به 

همكاری صورت پذیرد. 
مدیریت برنامه ریزی و مهندسی صنایع

آگهی 

همكاران گرامی؛ 
با عنایت به تمدید زمــان فراخوان جایــزه ملی محیط 
زیست تا 25 آذرماه، افراد واجد شرایط می توانند با 
ارسال مستندات تا تاریخ فوق در بخش حقیقی جایزه 

مذكور مشاركت نمایند. 
مدیریت بهداشت و محیط زیست

اطالعیه

همكارگرامی؛ 
 اپلیكیشــن "نظام پیشــنهادها و خالقیــت " ذوب 
آهن اصفهان را ویــژه اندرویــد را در آدرس زیر 

مشاهده كنید
 http://cafebazaar.ir/app/?id=com.

sabzafzar.gss&ref=share
آدرس ســرور را از صفحــه اول ســامانه نظــام 
پیشنهادها واقع در پورتال شركت، اسكن نمایید. 

مدیریت  برنامه ریزی و مهندسی صنایع

اطالعیه

همكاران گرامی؛
با توجه به راه اندازی واحد های MRI ، سی تی اسكن 
و ســنگ شــكن در واحد تصویربرداری بیمارســتان 
جهــت رزرو نوبــت از ســاعت 8 الــی 21 بــا شــماره 
09037877454 و شــماره 52653131 داخلــی 207 

تماس حاصل نمایید.
بیمارستان شهید مطهری

اطالعیه

كیو آر كد آتشکار چند رسانه ای
 با اســکن این کیو آر کد می توانید 
آتشکار چند رســانه ای را مشاهد 

کنید.

مســابقات فوتبال گل کوچک گرامیداشت 
هفته بسیج به میزبانی حوزه مقاومت بسیج 
شــهید تندگویان با همکاری پایگاه شــهید 
سلیمیان و مدیریت ایمنی وآتش نشانی در 
سالن ورزشــی این مدیریت از ۲۳ آبان آغاز 

شد.
افتتاحیه ایــن دوره از مســابقات با حضور 
حمیدرضــا رضایی مدیر حــوزه مدیرعامل 
و تعامــالت منطقه ای، ســرهنگ مختاری 

فرمانده حوزه مقاومت بسیج شــهید تند گویان، 
بابک بیگی مدیر ایمنی و آتش نشانی، سرپرستان 

وجمعی از همکاران برگزارشد.
این دوره از مســابقات با حضــور ۱۹ تیم از پایگاه 
های تابعــه حوزه شــهید تندگویــان در ۹ روز و 
با انجام 4۵ مسابقه برگزار می شــود و با توجه به 
ارزش های اخالقی و فنی بازیکنــان در پایان هر 
بازی بازیکن فنی و اخالق مشخص و به آن ها لوح 

تقدیر و جوایز اهدا می شود.

تیــم ذوب آهن اصفهان بازی بــزرگ هفته هفتم 
لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور را با شکست 

برابر تیم کاله مازندران پشت سر گذاشت.
ذوب آهن اصفهان درحســاس تریــن بازی هفته 
هفتم این رقابت ها درســالن ورزشی پیامبراعظم 
آمل میهمان تیم کاله بود که با نتیجه ۸4 بر 7۸ از 

این تیم شکست خورد.
تیــم ذوب آهن اصفهــان درحالــی در این بازی 
شکست خورد که نیمه نخســت این مسابقه برابر 

حریف مازندرانی پایاپا به پایان رسیده بود. 
در شروع ست سوم و نیمه دوم این مسابقه، 
کاله ای ها، با در دست گرفتن نبض مسابقه 
و دفاع هدفمند و شوت های سه امتیازی و 
برگشت های به موقع، تیم مدعی ذوب آهن 

اصفهان را شکست دادند.
گفتنی است؛ فصل جدید رقابت های لیگ 
برتربسکتبال باشــگاه های کشور با حضور 

۱۲ تیم درحال برگزاری است .

به مناسبت هفته بسیج مسابقه دو نیمه استقامت 
به طول 4 کیلومتر از مســیر پیچ نهالستان تاگلزار 
شــهدای گمنام ۳۰ آبان  برگزار شد.در رده سنی 
باالی 4۰ ســال ســعید همتیان،  ســید عباس 
مرتضوی و احســان مرادمند و در رده ســنی زیر 
چهل ســال داود شــمس، محمد حمامی و سید 
مجید موســوی به ترتیب مقام های اول تا سوم را 
کســب کردند. در پایان به نفرات برتر جوایزی به 

رسم یادبود اهدا شد.

به مناسبت هفته بسیج 
و در راســتای تقدیــر از 
مدیران نمونه بســیجی، 
پایگاه  شــورای  اعضای 
شــهید آیت ا... سعیدی 
با حضور در دفتر افشین 
طاهــری مدیــر برنامه 
و  اقتصــادی  ریــزی 
از  حســابداری صنعتی 

زحمات وی در بعد کاری و ترویج فرهنگ اسالمی 
تقدیر نمودند.

طاهری در ایــن آیین با بیــان خاطراتی از دوران 
دفاع مقدس و جانفشــانی همکالســی های خود 
در جبهــه های حق علیــه باطل که به شــهادت 
جمعی از آن ها منجر شــد، گفت: براســاس آیه 
قران همــه ما موظف هســتیم با تزکیــه نفس و 
 با نیت خالصانــه برای تقرب به خــدا کار و تالش

 کنیم.

دومین دوره مسابقات شــنای ایمیدرو به میزبانی 
مجتمع فوالد مبارکه اصفهــان ۲۶ تا ۲۸ آبان ماه 

برگزار شد. 
در ایــن دوره از مســابقات کــه ۸۱ شــناگر 
در ۵ رده ســنی در قالــب ۱۳ تیــم حضــور 
داشــتند، تیم شــنای ذوب آهن با کســب ۱۰ 
 مدال رنگــی )۱ طــال ، 4 نقــره و ۵ برنز( خوش 

درخشید.
در تیم ذوب آهــن، اکبر کرمی، محمــد دوزنده، 

رنجبــر،  مجتبـــی 
مهاجر، محمد  آرش 
حجتـــی، پویـــان 
عالئـــی، مهـــرداد 
موذنی و امین موذنی 
بــا مربیگــری رضا 
یاسینی و سرپرستی 
جهانشــاه  فرهـــاد 

حضور داشتند.

آغاز مسابقات فوتبال گل کوچک گرامیداشت هفته بسیج

تقدیر از مدیر بسیجی شرکت

 ذوب آهن اصفهان بازی را به کاله واگذار کرد

برگزاری مسابقات دو نیمه استقامت

موفقیت همکاران ذوب آهنی در مسابقات شنای ایمیدرو

تاریخ تولدنام فرزند محل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1401/08/10محمد مهدینسوزمحمود موسوی

1401/08/10نگارخدماتوحید مختاری

1401/08/08طاهاراه آهنمحمد زارعی

1401/08/17نیماكک سازیرضا طغیانی

1401/08/15زینبكک سازیمیثم آخوندی

1401/08/11محمدمهزیاراتوماسیونابوالفضل پورپرورش

1401/08/25سهیلآگلومراسیونحمیدرضا باقری

1401/08/25سپهرآگلومراسیونحمیدرضا باقری

تاریخ ازدواجمحل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1401/08/16راه آهنعباس یهرامی

1401/08/05فوالدسازیحسام دهقان

شماره پرسنلینام و نام خانوادگیردیف

437751عبدالجواد كاویانی1

469672علی محمدخانی2

447239جواد منافی3

7030089مجتبی مرادپور4

7049568امیرحسین امیریان5

7063365اسماعیل ایزدی6

7490478كریم اكبرپور7

7006509رسول ضیایی8

426962مجید قادرزاده9

7213334صادق درویشی10

7253257امیر هاشمی پور11

437522روح ا... دیانی12

419478یزدان بدیعی13

448164مریم نصری14

423432محمد حسین فروغی15

415464غالمرضا طغیانی16

7295589قاسم رفیعی17

435171عبدا... سورانی18

7138758جواد توكلی نژاد19

465035محمد حسین حیدری20

7054731سید مسعود سجادیه21

467872حمید كریمی22

7043197عبدا.. نقدی پور23

7000946وحید مختاری24

7020768علی بیات ریزی25

7166497محراب پدیدار26

7030989عبدا... بختیار27

7017332مهدی كاظمی28

394823مجید مرادیان29

7037762مرتضی باقری30

423484موسی كیانی31

7050861غالمرضا صالحی موركانی32

420107جواد صادقی33

451384جواد خاشعی34

7036455عبدا... محمدی35

426253مظاهر بادیه نشین36

467506زهرا موسوی37

7044404حسن هادی38

447244جواد صباغی39

7005789محمد حسین ضیایی40

450725ابراهیم نایبی دهقی41

7001649مهدی خاشعی42

7009428ابراهیم رحمانی43

442379اسماعیل یبلویی44

7060733حسین ابراهیمی45

463331حسن حلبی ساز اصفهانی46

426814محمد احمدی47

7020476امیر بیاتی48

482304محمد اعرابی49

467309مجید اصالنی50

TPM

اصول اجرای نگهداری و تعمیرات 
بهره ور جامع  در راستای حفظ 

دارایی های فیزیکی 

)BusinessCenteredMaintenance( 8- نت بر پایه تجارت
نت بر پایه تجــارت در دهه ۲۰۰۰ 
مطرح شــد و جدیدترین استراتژی 
دانش تعمیر و نگهداری اســت. این 
استراتژی همان طوری که از نام آن 
پیداست بر پایه تجارت مطرح شده 
و روش های مخصوص بــه خود را 
داراست. نه تنها این استراتژی بلکه 
تمام روش های نت به قصد کاهش 
هزینه های نت و افزایش بهره وری 
مطرح شده اند. علت این امر، رقابت 
شدید کارخانجات و صنایع مختلف بوده و شرکت هایی شانس موفقیت در این بازار 
رقابتی را خواهند داشت که در جهت کاهش هزینه های خود اقدام کنند. همان طوری 
که پیش تر گفته شد اســتراتژی های نت، یک روند تکاملی داشته و ارائه روش های 
جدید باعث بال استفاده شدن روش های قبلی نشدند. در واقع باید در هر ماشین، هر 

راکتور، هر توربین و هر قطعه ای استراتژی مناسب آن را به کار برد.
 هنر مهندس صنایع تعیین استراتژی مناســب برای هر ماشین یا قطعه می باشد به 
طوری که کمترین هزینه و کمترین ریسک خرابی حاصل شود. در شماره های آتی در 

مورد ارکان TPM  و تاثیر اجرای آن ها در فرایند تولید مطالب مفیدی ارائه خواهد شد.
مدیریت برنامه ریزی و مهندسی صنایع

با راه اندازی پویش ذوب آهنی های هوادار تیم ملی و مشارکت و ارسال عکس و فیلم از 
سوی همکاران پس از بازی ایران و انگلیس ۵۰ نفر به قید قرعه انتخاب شدند. اسامی 

برندگان ذوب آهنی هوادار تیم ملی به شهر زیر می باشد.


