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تحریم های شدید، ایران را 
متوجه توانایی های خود کرد
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افتتاح سایت تفکیک مکانیزه پسماندهای عمومی 
ذوب آهن اصفهان

حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر انقاب اســامی 
در دیدار آلکســاندر لوکاشــنکو رئیس جمهور 
باروس، تاکید کردند: باید با استفاده از روحیه 
و اراده ای کــه در دو طرف بــرای عملی کردن 
توافق ها وجــود دارد، ســطح روابــط افزایش 

چشمگیری یابد.
ایشــان با اشــاره به مشــترکات فراوان ایران و 
باروس، یکی از این اشــتراکات را تحریم های 
قلدرمابانه آمریــکا و برخی کشــورهای غربی 
برشمردند و افزودند: کشورهایی که مورد تحریم 
آمریکا قرار گرفته اند باید با همکاری یکدیگر و با 
تشکیل یک مجموعه مشترک، حربه تحریم را از 

بین ببرند و ما معتقدیم این کار شدنی است.
رهبر انقــاب اســامی خاطرنشــان کردند: 
تحریم های شــدید، ایران را متوجــه توانایی ها 
و نیروهای درونی خود کــرد و در همین مدت 
تحریم ها، زمینه پیشــرفت های بسیاری برای 
ایران مهیا شد و کشور ما توانست در زمینه های 
مختلف به پیشرفت های شــگفت آوری دست 

یابد.
حضرت آیت ا... خامنــه ای تاکیــد کردند: اگر 
کشورهایی که مورد تحریم آمریکا قرار گرفته اند 
از ظرفیت یکدیگر استفاده کامل کنند منافع آن 

برای همه طرف ها، بسیار خواهد بود.
ایشــان گفتند: راه اندازی خط عبور شــمال به 
جنوب به نفع دو کشــور و همچنین روســیه و 
منطقه اســت و باید هر دو طرف برای راه اندازی 

آن تاش کنند.
رهبر انقاب اسامی خاطرنشان کردند: توافق ها 
و حرف ها نباید در جلســات به پایان برسد بلکه 
باید با پیگیری ویژه و زمان بندی مشــخص به 

مرحله اجرا برسد.
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)) آگهی فراخوان  (( 
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

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

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

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

روابط عمومی شركت

شکوفایی ذوب آهن اصفهان، اشتغالزایی را به دنبال دارد

سید رضا مرتضوی اســتاندار اصفهان در این نشست 
گفت: ذوب آهن اصفهان به دلیل نــوع تولید و مواد 
اولیه مورد نیاز، چالش های بسیاری دارد که مجموعه 
اســتانداری اصفهان همواره در ایــن زمینه پیگیری 

الزم را انجام داده است.
 وی ادامــه داد: در زمینــه تامین پایدار مــواد اولیه 
شرکت نیاز است یک طرح جامع پیاده سازی شود تا 
این نهاده های استراتژیک از معادن تا محصول نهایی 
بدون دغدغه در اختیار ذوب آهن اصفهان قرار بگیرد 

و این موضوع در دست پیگیری قرار دارد. 
استاندار اصفهان تصریح کرد: در خصوص تعرفه گاز 
ذوب آهن نیز اقدامات بســیار خوبــی صورت گرفته 
است تا شرایط خاص این کارخانه بیش از پیش برای 
مسئولین بیان شود و به واقع این چالش بزرگ که در 
قیمت تمام شــده کارخانه بسیار تاثیرگذار است را به 

صورت ویژه دنبال نمایند.
 مرتضوی خاطر نشان کرد: رشد و شکوفایی در ذوب 
آهن اصفهان اشــغالزایی، تولید و تنوع محصول را به 
دنبال دارد و لذا الزم اســت مسئولین در سطح کشور 
از این مجتمع عظیم صنعتی حمایت بیشتری داشته 

باشند.
ابراهیم بازیان مدیرعامل شــرکت ســرمایه گذاری 
تامیــن اجتماعی)شســتا( نیــز گفــت: ذوب آهن 
اصفهان به عنوان اولین تولید کننده فوالد در کشــور 
 نقش اساســی در رشــد و توســعه صنعتی داشــته

است.
 وی افزود: تامین انرژی، نوســازی خطــوط تولید و 
تکمیل زنجیره این شــرکت با جدیت تمام در دست 
پیگیری است تا رشد و شــکوفایی بیش از پیش ذوب 

آهن اصفهان را شاهد باشیم.
امیرحســین نادری مدیرعامل هلدینگ صدرتامین 
نیز گفت: بخشــی از هزینه های ذوب آهن اصفهان 
مربوط به خرید کک و زغال برای اســتفاده در فرایند 

تولید کارخانه است که سهم بســیار باالیی در هزینه 
های آن دارد.

وی افزود: ایجاد زنجیره زغــال را به عنوان یک پروژه 
بسیار مهم در دســت اقدام داریم که اشــتغالزایی و 
ارزش افزوده بســیار خوبی را در کنار تکمیل زنجیره 

ارزش در پی دارد. 
مدیرعامل هلدینگ صدرتامین خاطر نشــان کرد: با 
وجود این که ۱۴ میلیارد تن ذخیره زغال ســنگ در 
کشورمان وجود دارد متاسفانه در سال های گذشته، 
کار اکتشــافی در بخش زغال صورت نگرفته است و 
انشــاا... از طریق برنامه های در دســت اقدام بتوانیم 
این ظرفیت های بالقوه را بالفعل نماییم و در زنجیره 
تولیــد و ارزش آفرینی بــرای میهــن عزیزمان قرار 

بگیرند.
 این مقام مســئول گفت: حیات معادن زغال سنگ 
کشــور وابســته به ذوب آهن اصفهان اســت و رشد 
شــکوفایی این مجتمع عظیم صنعتی، توسعه را در 

ابعاد مختلف در پی دارد.
نادری گفت: ایجاد پارک کربن در اســتان اصفهان با 
همکاری دانشگاه های صنعتی و اصفهان نیز از جمله 
طرح هایی اســت که کار مطالعاتی آن انجام گرفته و 
ارزش افزوده و اشــتغالزایی باالیی در پی دارد و با هم 

افزایی بین بخشی انشاا... به ثمر می نشیند.
مهدی کوهی مدیرعامل ذوب آهــن اصفهان نیز در 
این نشســت با اشــاره به این که ذوب آهن اصفهان 
معدن ققنــوس را از طریق مزایده برنده شــد و این 
معدن ۲۰ درصــد از مواد اولیه مــورد نیاز ذوب آهن 
اصفهان را تامین می کند، افزود: این شرکت در سال 
۹۸ و در کمیســیون زیربنایی دولت به منظور تامین 
بخشــی از مواد اولیه مورد نیاز خــط تولید کارخانه، 
مصوبۀ ترک تشــریفات ۱ میلیــون و ۷۵۰ هزار تُن 
ســنگ آهن دانه  بندی را دریافت نمود که متاسفانه 
طی ســال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ ایــن مصوبه اجرایی 

نشد و این ســهمیه مواد اولیه به ذوب آهن اختصاص 
نیافت.

مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان تصریــح کرد: پس از 
تامین پایدار مواد اولیه، گســترش ســبد محصوالت 
ارزش افزا مانند ارتقاء ســایز تیرآهــن های بال پهن 
تولیدی در شرکت از جمله ســایر راهبردهایی است 
که به صورت جدی دنبال می شــود و در این زمینه 
 فعالیت های مطالعاتــی خوبی نیز در دســت اقدام 

می باشد. 
 وی گفت: ذوب آهن اصفهان در راســتای مسئولیت 
هــای اجتماعی و تامیــن آب مورد نیــاز خط تولید 
کارخانه، بخشی از پساب زرین شهر به میزان ۶۰ لیتر 
بر ثانیه، پساب شهرهای فوالد شهر، ایمان شهر و ۲۲ 
روســتای فاورجان را به میزان تقریبی ۳۵۰ لیتر بر 
ثانیه را خریداری نمود و در این راستا قرارداد احداث 
 BOT تصفیه خانه این شرکت با گروه مپنا به صورت
منعقد گردیده است و در ســال آینده به بهره برداری 

می رسد. 
مدیرعامل ذوب آهــن اصفهان در خصــوص توجه 
به مقوله جوان گرایی و شایســته پروری در ســطح 
کارخانه نیز گفت: ســامانه تخصصی خود اظهاری به 
منظور بیــان قابلیت ها و توانمندیهــای کارکنان در 
سطوح مختلف ســازمانی طراحی شــده و در دست 
کارکنان شــرکت قرار گرفته اســت تا از این طریق 
بتوانیم به صورت مســتقیم در جریان اســتعدادها 
و تجربیــات کارکنان عزیزمــان قــرار بگیریم و در 
راســتای رشــد و شــکوفایی ذوب آهن اصفهان از 
 وجود این تاشــگران به نحو شایســته بهــره مند 

شویم.
 وی گفت: این مجتمع عظیم صنعتی با بهره گیری از 
دانش و تجربه تاشــگران مجموعه موفق شده است 
۸۵ درصد از قطعات و تجهیزات مورد نیاز خط تولید 
را در داخل مجموعه بومی ســازی کند و در کنار آن 
بومی سازی قطعات برای ســایر صنایع کشور را نیز 
با افتخار در دست اقدام دارد لذا به منظور هم افزایی 
بیشتر در راستای توسعه "ساخت داخل" که همواره 
مورد توجه مقام معظم رهبری قراردارد، تعاماتی نیز 
با شرکت های ماشین سازی اراک، آذر آب و ماشین 
ســازی تبریز برقرار نمودیم تا بتوانیم مســیر بومی 
ســازی را با سرعت بیشــتری برای خودکفایی ایران 

عزیزمان در پیش بگیریم.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت: در راستای ایجاد 
روحیه شادابی و نشــاط در خانواده بزرگ ذوب آهن 
اصفهان نیز برنامه های بســیار خوبی در دست اقدام 
داریم تا بتوانیم از طریق این مسیر تعاملی با خانواده 

عزیزان ارتباط موثرتری برقرار کنیم.

رشد و شکوفایی در 
ذوب آهن اصفهان 
اشغالزایی، تولید 
و تنوع محصول را 
به دنبال دارد و لذا 

الزم است مسئولین 
در سطح کشور از 
این مجتمع عظیم 
صنعتی حمایت 
بیشتری داشته 

باشند

@atashkar

سایت تفکیک مکانیزه پسماندهای عمومی ذوب آهن اصفهان با هدف حفظ محیط زیست به عنوان امانت آیندگان 
و همچنین جدا سازی اقام قابل بازیافت در شرکت با حضور ابراهیم بازیان مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی)شستا(، امیرحسین نادری مدیرعامل هلدینگ صدرتامین، مهدی کوهی مدیرعامل و جمعی از مسئولین 

ذوب آهن اصفهان بیست و سوم اسفندماه افتتاح و راه اندازی شد. 

ابراهیم بازیان مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی)شستا(، امیرحســین نادری مدیرعامل هلدینگ صدرتامین، مهدی کوهی 
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان و تنی چند از دیگر مسئولین این شرکت، بیست و سوم اسفندماه با سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان دیدار و 

گفتگو نمودند. 

مهلت ارائه موضوعشمارهنوع فراخوانردیف
پیشنهاد

زمان بازگشائی 
پاكات

ساخت 16 ردیف مجموعه مبدل سرد كن 140100766 مناقصه1
27 /01 /261402 /01 /1402هوای كمپرسور

30 /01 /291402 /01 /1402تجهیزا ت شبكه132677مناقصه2

27 /01 /211402 /01 /1402خرید 2500 عدد تراورس روسی140103852مناقصه3

20 /02 /161402 /01 /1402لباس كامل عملیاتی آنش نشانی140008783مناقصه4

تأمین، نصب و راه اندازی آناالیزرهای 3 -116721تجدید مناقصه5
  -31  /01  /1402تعدادی از دودكشهای سطح كارخانه 
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نشریه داخلی

سالم آتشکار

درخواست های شما  وپاسخ مسئولین :
 محل خرید عینک و سمعک طرف قرارداد بیمه تکمیل 
درمان دانا در فوالدشهر و شاهین شــهر را اطالع رسانی 

نمایید؟
مدیریت بیمه و خدمات مالی: عینک طبی آیدیس در فوالدشــهر 
محله ب۴ بلوار شهید مطهری و عینک شــاهین واقع در شاهین 
شــهر خیابان رازی نبش خیابان ملک الشعراء بهار به عنوان طرف 

قرارداد آماده ارائه خدمات می باشند. 
 نحوه و زمان ارســال گزارش حادثه ناشی از کار توسط 

قسمت ها چگونه می باشد؟
مدیریت امــور اداری: بــا توجه به مفــاد ماده ۶۵ قانــون تأمین 
اجتماعی »در صورت وقــوع حادثه ناشــی از کار، کارفرما مکلف 
اســت اقدامات الزم اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه 
 دیده به عمل آورده و مراتب را ظرف ســه روز اداری کتباً به اطاع 
ســازمان برســاند، در غیر این صورت هیچ گونه تعهدی در قبال 
پرداخت خســارت احتمالی و ارائه خدمات بیمارستانی در مورد 
حوادث وجود نخواهد داشت«الزم اســت، با عنایت به  مراتب فوق 
و به  منظور جلوگیری از بروز هرگونه اشــکال، نسبت به تکمیل و 
ارسال به موقع اصل و فیزیک گزارش حادثه به مدیریت اموراداری 

اقدام گردد.

همــکاران  از  تعــدادی 
درتماس با شماره 104 سالم 
عمومی سؤاالت  روابط  آتشکار 
خود را مطرح کردند و پاســخ 

مسئوالن  به شرح زیر می باشد:

مراسم تکریم ایرج رخصتی مدیرعامل سابق و معارفه 
مهدی کوهی مدیرعامل جدید ذوب آهن اصفهان ۲۳ 
اسفند ماه همزمان با سالروز افتتاح این مجتمع عظیم 
صنعتی با حضور ابراهیم بازیان مدیرعامل شســتا، 
امیرحسین نادری مدیرعامل صدر تامین، حمید رضا 
محمدی فرماندار شهرستان لنجان و جمعی از دیگر 
مسئولین شهرستان و همچنین مدیران و کارکنان 

ذوب آهن در تاالر آهن این شرکت برگزار شد.
مدیرعامل شستا در این مراســم گفت: این مجتمع 
عظیم صنعتی پیشگام صنایع فوالد کشور است اما 

باید سرآمد این صنایع هم باشــد و برای رسیدن به 
این مهم ضرورت دارد که با نگاه تحول گرا و آینده گرا 
چالش ها را شناسایی و برای حل آن ها برنامه ریزی 

کنیم .
مدیرعامل شســتا ضمن تقدیر از مدیرعامل سابق  
ذوب آهن، از مهدی کوهی به عنوان نامی آشــنا در 
صنعت کشور یاد کرد و گفت: ایشان در صنعت فوالد 
نیز شخصیتی برجسته اســت و با استفاده از دانش و 
تجارب خوبی که در بخش های مختلف صنعت کشور 
حاصل کرده می تواند ، برنامه تحــول ذوب آهن به 

سمت شکوفایی را به خوبی پیش ببرد.
امیرحسین نادری مدیرعامل هلدینگ صدر تامین 
نیز گفت: ذوب آهن اصفهــان از توانمندی های ویژه 
ای برخوردار اســت و می تواند دانش متالورژی خود 
را در عرصه ملی و جهانی به رخ بکشــد. یک نمونه از 
این توانمندی، تولید محصوالت جدید است که این 
شرکت موفق شــد هر ماه یک محصول جدید تولید 

کند .
مهدی کوهی مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان در این 
مراسم، تامین پایدار مواد اولیه برای دستیابی به تولید 
ســه میلیون و ۶۰۰ هزار تن را از جمله اولویت های 
اصلی ذوب آهن دانســت و گفت: با معادنی که اخیراً 
در اختیار ذوب آهن قرار گرفت و همچنین با حمایت 
وزارتخانه های صمت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی که 
امیدوارم منجر به احیای سهمیه یک میلیون و ۷۰۰ 
هزار تنی مواد آهن دار و بخش مهمی از مواد اولیه مورد 
نیاز تامین شود . ضمن این که برای تامین زغال سنگ 
 نیز برنامه ما اســتفاده حداکثــری از تولیدات داخل 

است .
وی افزود: ایجاد تحول در ذوب آهن اصفهان به عنوان 
ماموریت اصلی دنبال می شود و در این راستا، تولید 

به عنوان اولویت اصلی و خط قرمز مدیرعامل خواهد 
بود چرا که با تولید، امکان سودآوری، سرمایه گذاری و 

همچنین رفاه بیشتر کارکنان حاصل می شود .
کوهی با اشاره به اهمیت خودتامین شدن حامل های 
انرژی در صنایع  گفت: خود تامین شدن شرکت در 
بخش انرژی در پروژه های مختلف دنبال می شود تا 

در تولید پایدار خللی ایجاد نگردد .
مدیرعامل ذوب آهن گفت: تولید محصوالت با ارزش 
افزوده باال از جمله انواع ریل، بال پهن ها و قطعات مورد 
نیاز قطار و ... می تواند شرکت را به جایگاه واقعی خود 

در صنعت فوالد کشور برساند .
مدیرعامل ذوب آهن اظهار کرد: در خصوص سرمایه 
های انسانی، از طریق خود اظهاری تاش می کنیم 
از همه ظرفیت های موجود شــرکت بهره بگیریم تا 
بتوانیم جانشین پروری مناســبی برای جایگزینی 

پیشکسوتان داشته باشیم.
 ایرج رخصتی مدیرعامل ســابق ذوب آهن اصفهان 
نیز گفت: این مجتمع عظیم صنعتی به سمت معدن 
دار شدن حرکت کرده اســت و با حمایت هلدینگ 
های شســتا، صدرتامین و هیات مدیره موفق شدیم 

دستاوردهای خوبی در این زمینه حاصل کنیم .

برگزاری آیین تکریم و معارفه مدیرعامل ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان از 
توانمندی های

ویژه ای برخوردار 
است و می تواند 

دانش متالورژی خود 
را در عرصه ملی و 
جهانی به رخ بکشد

محمد امیــن یوســف زاده مدیر مهندســی نورد 
شــرکت به تشــریح عملکرد این مدیریت در سال 
۱۴۰۱ پرداخت و گفت: یکی از اقدامات این بخش، 
 54E1 طراحی و تولید محصول اســتراتژیک ریل

اســت که حدود ۵۰۰۰ تن از ایــن محصول تولید 
و به متروی تهران و مشــهد تحویل شد و به خاطر 
محدودیتی که در تولید بیم بانک داریم برای اولین 
بار روی تولید H24 از شمش کار کردیم که شبیه 
ســازی ها انجام شــده و تراش غلتک های آن در 
دست اقدام اســت که در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ به 
بهره برداری خواهد رســید و بعد از آن روی تولید 
H26 و H28 از شمش کار خواهیم کرد همچنین 
برای اولین بار H22 را طراحی و تولید کردیم که دو 

ماه پیش به بازار بورس عرضه شد.
وی گفت: با این که طراحی نــورد ۵۰۰ برای تولید 
محصول با حداکثر مقطع ۱۸ است اما با تغییراتی 
که روی خــط اعمال کردیم موفق شــدیم به طور 
آزمایشی تیر آهن ۲۰ را در نورد ۵۰۰ تولید کنیم. 
تسمه ۱۵۰ نیز طراحی و شبیه سازی شده و کاف 

صنعتی D82D2 نیز به صورت آزمایشــی تولید 
شده و در صورت نیاز مشــتری آماده عرضه به بازار 

است.
یوســف زاده کاهــش مصــرف انــرژی را از دیگر 
دستاوردهای مهندسی نورد دانست و گفت: کنترل 
دقیق کوره های نورد ۳۰۰ و ۵۰۰ برای صرفه جویی 
در مصرف انرژی انجام شد که با توجه به استفاده از 
گازهای فرایندی کارخانه حدود ۵۰ درصد مصرف 

گاز طبیعی کاهش یافت.
وی افزود: ساخت دستگاه گره زن در نورد ۳۰۰ نیز 
نیاز به استفاده از تمسه را به دلیل مشکات تامین 
و قیمت باالی آن برطــرف و به کاهش قیمت تمام 

شده کمک می کند.
مدیر مهندســی نورد شــرکت با اشــاره به تولید 
شمش با مقطع ۲۵۰×۳۶۰ در بخش فوالدسازی، 

 H30 گفت: مطالعات فنــی و مقدماتی برای تولید
با این شــمش را شــروع کردیم. از دیگر موفقیت 
های مهندسی نورد، ســاخت هد استمپینگ ریل 
بود که با کمک یک شــرکت دانش بنیــان و با ۲۰ 
درصد قیمت نمونه خارجی ساخته شد ضمن این 
که جعبه های ترمکس اتو کنترل نیز در این بخش 

طراحی و ساخته شد.
یوسف زاده خاطر نشان کرد: ۲۵۰۰۰ تن محصول 
با استاندارد CARES تولید شده است، گواهینامه 
همولوگیشــن آلمان نیــز دریافت شــده و نمونه 
محصول ساخته شده و آماده صادرات به این کشور 

است.
یوســف زاده گفت: تولید محصوالت طول کوتاه به 
میزان حدود ۲ درصد کاهش یافت که ارزش افزوده 

باالیی برای مجموعه ذوب آهن اصفهان دارد.

با توجه به لزوم توســعه انبار محصــوالت فوالدی و 
در جهت حفظ و نگهداری و صیانت از ســرمایه های 

موجــود در کارخانــه، جرثقیل انبار چــدن به انبار 
محصوالت فوالدی  انتقال  یافت.

اصغر رحیمی مدیر پشتیبانی فروش و برنامه ریزی 
حمل با اعام این خبر گفت: در جهت تسریع در انجام 
این پروژه، آماده ســازی پر یا همان کارت تکنولوژی 
دمونتاژ، انتقال و مونتاژ سازه جرثقیل ها و بازسازی و 
تعمیرات اساسی دستگاه ها در دستور کار قرار گرفت 
و پس از دمونتاژ گاریچه تلشکی و کابین جرثقیل ها و 
انتقال آنها به تعمیرگاه باالبرها کار تعمیرات و بازسازی 

شروع شد.
مدیر پشــتیبانی فروش و برنامه ریزی حمل افزود: 
مدیریت های راهبری و پشــتیبانی ماشــین آالت 
و خودروهــای ســنگین، برنامه ریــزی و نظارت بر 

نگهداری و تعمیرات، تولیــد و توزیع برق و تعمیرات 
 و نوسازی راه و ساختمان  مشارکت و حضوری فعال

 داشتند . 
وی دمونتاژ چهار عدد صفحات مســتعمل تلشکی 
و آماده ســازی و مونتاژ صفحات نو، ۱۰ عدد رولیک 
مســتعمل مربوطه به حرکــت کابین و تلشــکی 
جرثقیل، آماده ســازی رولیک هــای نو، گیربکس 
PM 500  قــاب جرثقیــل، شــفت ورودی و 
دیســک ترمز قــاب، تــراورس  قــاب و هوک، 
موتــور 22kw،  موتــو5kw ، تلشــکی و دو موتور 
7.5kw ، ۳ عددگیربکــس PM 350 حرکت پل 
 و تلشــکی جرثقیل را بخشــی از اقدامات این پروژه 

برشمرد.

وی افزود: دمونتاژ کلیه بیرینگ های مستعمل قرقره 
ها و رولیک های کابین و تلشکی، دمونتاژ رولیک های 
کابل جمع کن، دمونتاژ کابل آویزهای زیر منو ریل و 
آماده سازی بست های کتابی شکل، بازسازی کامل 
تلشکی و تعویض صفحات کابین و ناودانی های اتصال 
کابین به تلشکی جرثقیل، درخواست  کروکی برداری 
و تهیه نقشــه مناسب ســاخت از قطعات مستعمل 
مکانیکی از جمله چرخ دنده هــای داخل گیربکس 
ها و رولیک مربوطه به باالنسیر تلشکی و ناودانی های 
باالی کابین جرثقیل، برنامه ریزی جهت ســاخت 
تابلوی مقاومت حرکت پل، تلشکی و قاب جرثقیل، 
بازســازی کامل کابین جرثقیل از دیگر اقدامات این 

پروژه بود.   

مهم ترین اقدامات مهندسی نورد شرکت

رونمایی از نماد پاتیل ذوب کارگاه ریخته گری و مدلسازی

افتتاح سایت تفکیک مکانیزه پسماندهای عمومی ذوب آهن اصفهان

بازسازی و جا به جایی جرثقیل انبار چدن

کنترل دقیق کوره 
های نورد 300 و 500 
برای صرفه جویی در 
مصرف انرژی انجام 

شد

این پروژه به همت 
واحد طراحی 
مهندسی نت 

مکانیک و کارگاه 
ریخته گری و 

مدلسازی انجام شده 
است

پسماندهای شرکت 
توسط کارکنان این 
شرکت جمع آوری 

شده و به سایت 
تفکیک انتقال یافته 
و سپس تفکیک و 
پردازش می شود

آیین پنجاه و چهارمین ســال تاســیس و ســی 
هزارمیــن ذوب کارگاه ریخته گری و مدلســازی 
ذوب آهــن اصفهان بــا حضور مهــرداد توالییان 
معــاون بهره برداری شــرکت ۲۱ اســفندماه در 

مدیریت مهندسی نت برگزار شد.
در این آیین از پاتیل نمادین که طراحی و ساخت 
آن با همت و خاقیت پرسنل کارگاه ریخته گری 

و مدلسازی انجام شده، رونمایی شد.
این نماد که به روش ریخته گری و از جنس چدن 
فشرده و کاف محافظ میلگرد داخلی و به صورت 
یکپارچه به ارتفاع ۳/۵ متر و وزن ۷/۸ تن ساخته 
شده اســت، در محل خیابان ورودی به مجموعه 
کارگاه های ســاخت و در مجاورت کارگاه ریخته 

گری و مدلسازی نصب شد.
در ادامه این آیین، معاون بهره برداری شــرکت از 
واحد ماسه سازی کارگاه ریخته گری و مدلسازی 
بازدید کرد و تجهیزات تازه تاســیس واحد انتقال 
ماســه با نام نــوار نقاله شــماره ۳۳ کــه وظیفه 
هدایت و پشتیبانی ماســه قالب گیری را به عهده 
دارد و در راســتای جلوگیری از توقفات احتمالی 
 کارگاه احداث شده اســت مورد بهره برداری قرار 

گرفت. 
این پروژه بــه همت واحد طراحی مهندســی نت 
مکانیک و کارگاه ریخته گری و مدلســازی انجام 

شده است.
در این بازدیــد سرپرســت کارگاه ریخته گری و 

مدلســازی با ارائه گزارش و تشریح اقدامات انجام 
شده در کارگاه و برنامه های آتی با اولویت گذاری 
جهت ســاخت تجهیزات جدید به منظور بازیابی 

ماســه های مصرفی و بازگردانــدن آن به چرخه 
تولید توضیحاتی ارائه نمود .

خلیل شکرانی- خبرنگار افتخاری

ســایت تفکیک مکانیــزه پســماندهای عمومی 
ذوب آهــن اصفهان با هدف حفظ محیط زیســت 
به عنــوان امانت آیندگان و همچنین جدا ســازی 
اقام قابل بازیافت در شــرکت با حضــور ابراهیم 
بازیان مدیرعامل شــرکت ســرمایه گذاری تامین 
اجتماعی)شستا(، امیرحســین نادری مدیرعامل 
هلدینــگ صدرتامین، مهدی کوهــی مدیرعامل 
و جمعی از مســئولین ذوب آهن اصفهان بیست و 

سوم اسفندماه افتتاح و راه اندازی شد. 
موسی ســلیمانی مدیر امور شهری و پسماند ذوب 
آهن اصفهان در حاشــیه آیین افتتاح این سایت به 
خبرنگار ما گفت: این پــروژه از طریق برنامه ریزی 
جامــع و کار مطالعاتی در ایــن مدیریت به منظور 
جلوگیری از هدر رفت منابع و از طریق بهره گیری 
از منابع داخلی و رعایت الزامات زیست محیطی بعد 

از اجرای موفقیت آمیز طرح پایلوت سایت تفکیک 
پسماندهای عمومی، هفتم مهرماه سال جاری در 
ذوب آهن اصفهان کلید خورد و اوایل بهمن ماه نیز 

تکمیل شد. 
وی افزود: پس از طی مراحل تحقیقاتی و بررســی 
های میدانی و بازدید از مراکز تفکیک پســماند در 
استان، اجرایی شــدن این پروژه مکانیزه از طریق 
بهره گیری از منابع داخلی و بدون صرف هیچ گونه 
هزینه ای در  ذوب آهن اصفهان در دستور کار قرار 

گرفت. 
مدیر امور شــهری و پســماند ذوب آهن اصفهان 
تصریح کرد: پسماندهای شــرکت توسط کارکنان 
این مدیریت جمع آوری شــده و به سایت تفکیک 

انتقال یافته و سپس تفکیک و پردازش می شود. 
این مقام مســئول خاطر نشــان کــرد: برخی از 

تجهیزاتی که به نوعی در سطح شرکت با استفاده 
بودند، بازسازی شده و در این پروژه زیست محیطی 

مورد استفاده قرار گرفتند. 

شــایان ذکر اســت؛ مدیریت های نت مکانیک و 
آگلومراسیون در راســتای اجرایی شدن این پروژه 

همکاری و مشارکت داشته اند.

رییس قوه قضاییه جمهوری اســامی ایران از مشــارکت نیکوکارانه 
کارکنان و مجموعه ذوب آهن اصفهان تقدیر کرد.

حجت االسام والمسلمین محسنی اژه ای در سفر اخیر خود به استان 
اصفهان در نشســت صلح و ســازش و تقدیر از خیرین با اهدا لوح به 
مهدی کوهی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان از مشــارکت خیرخواهانه 
این شــرکت و کارکنان آن در آزادی زندانیان قصاص حایز شرایط و 

جرایم غیر عمد تقدیر کرد.
در بخشی از این لوح آمده است؛ اینک که با استعانت از توفیقات الهی 
بانی کمک به آزادی زندانیان قصاص حایز شرایط و موجب شکوفایی 
هر چه بیشتر این سنت حسنه الهی و اسامی شــده اید از خدمات و 

تاش های خالصانه و ارزشمند حضرتعالی تقدیر تشکر می نماییم.
شایان ذکر اســت ذوب آهن اصفهان در ســال های اخیر با حمایت از 
خانواده هــای زندانیان در آزادی زندانیان جرایــم غیر عمد با اولویت 

همکاران ذوب آهنی مشارکتی فعال داشته است.
گفتنی است؛ مردم اصفهان بیشترین میزان مشارکت در امور خیریه 

را در بین سایر استان ها به خود اختصاص داده اند.

در راســتای اجــرای TPM و 
کاهــش توقف هــای غیریرنامه 
طــرح  تغییــر  عملیــات  ای، 
راهــگاه ورودی مخلــوط کن و 
پاگرد آگلوماشــین شــماره ۴  
آگلومراسیون با موفقیت اجرا شد 

و مورد بهره برداری قرار گرفت. 
اکبر گردانــی مهنــدس تولید 
کارگاه پخت آگلومره با اعام این 
خبر گفت: یکی از دالیل توقفات مکرر آگلوماشــین ۴  که باعث کاهش 
تولید می شد رســوب گذاری راهگاه ورودی به مخلوط کن این ماشین 
به دلیل ماهیت مواد مصرفی بود که جهت رفع این مشــکل می بایست 
آگلوماشــین به طور کامل متوقف و در شرایط دشــوار اقدام به رسوب 
زدایی از قســمت داخل مخلوط کن می شــد. لذا با بررسی های فنی و 
کارشناسی تغییراتی در راهگاه ورودی و پاگرد مربوطه اعمال گردید تا 
بتوان در شــرایط کامًا ایمن و بدون توقف و کاهش تولید اقدام به رفع 

گرفتگی نمود. 
گردانی مهم ترین الزامــات اجرایی این طرح  را  افــزودن عرض پاگرد 
مقابل راهگاه ورودی مخلــوط کن، حذف کاور رویــی راهگاه ورودی 
مخلوط کن و همچنین تغییر مســیر آب مصرفی مخلوط کن  عنوان 

نمود. 
منصور کندرانی مهندس ارشــد تولید ایــن کارگاه ضمن ابراز رضایت 
از انجام این مهــم، مزایای اجرای این طــرح را جلوگیری از توقف خط 
تولید آگلوماشــین ۴ )حداقل ۴۰ دقیقه در شبانه روز( و افزایش تولید، 
جلوگیری از توقف مکانیزم High voltage ) مخلوط کن آگلوماشین 
۴ (، رسوب زدایی ایمن راهگاه ورودی مخلوط کن و جلوگیری از نوسان 

پارامتر های حساس آگلوماشین مانند دمای کلکتور عنوان نمود.
محمدعلی قدرتی پور- خبرنگار افتخاری

تقدیر رییس قوه قضاییه از ذوب 
آهن اصفهان

تغییر طرح راهگاه ورودی مخلوط 
کن و پاگرد آگلوماشین شماره 4 

آگلومراسیون

در جهت تسریع 
در انجام این پروژه، 

آماده سازی پر 
یا همان کارت 

تکنولوژی دمونتاژ، 
انتقال و مونتاژ سازه 

جرثقیل ها و بازسازی 
و تعمیرات اساسی 

دستگاه ها در دستور 
کار قرار گرفت

Rگزارش e p o r t

خبرآسمانی
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حدیث هفته
 پیامبر اکرم)ص(:

  هر کس برای نیاز بیماری بکوشد چه آن را برآورده سازد، چه نسازد 
مانند روزی که از مادرش زاده شده، از گناهانش پاک می شود.

شهیدان سند افتخار 
و هویت ایران عزیز 

هستند

سعی می شود در 
جلسات قرآنی، افراد 
مستعد شناسایی و 
در مسابقاتی که بعد 
از ماه مبارک رمضان 
برگزار خواهد شد 
شرکت داده شوند

فوالدی ها برای ورود 
به عرصه تامین گاز 

مورد نیاز تولید شان 
اعالم آمادگی کردند

R e p o r t
گزارش

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در دیدار با خانواده معزز 
شهید صفر قاسمیان گفت: وجود خانواده های معزز 

شهدا برای همه ما مایه فخر و مباهات است.
همزمان با ۲۲ اســفندماه روز بزرگداشــت شــهدا، 

مهدی کوهی مدیرعامل ذوب آهن 
اصفهان با خانواده معزز آزاده شهید 
صفرعلی قاسمیان از شهدای گرانقدر 

شهرستان لنجان دیدار و گفتگو کرد.
 مدیرعامل ذوب آهــن اصفهان در 
این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره 
شــهدا گفت: ما تا ابد مدیون شهدا 
هســتیم و ان شــااهلل بتوانیم در این 
مســیر نورانی رهــروان خوبی برای 

شهدا گرانقدر باشیم.
وی با بیان این که خانواده های شهدا ادامه دهنده 
راســتین راه این عزیزان هســتند و پایداری آن ها 
در این راه پــر برکت، انقاب و نظام را از دسیســه 

های دشــمنان مصون نگه داشــت، افزود: صابت 
و اســتقال ایران عزیز مرهون ایثار  شــهدا است 
بنابراین ما نباید لحظه ای از یاد و راه شهدا و خانواده 

های آن ها غافل شویم.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: شهیدان 
سند افتخار و هویت ایران عزیز هستند و با ایثارگری 
خود سرنوشــت پر افتخار ملت و کشور ما را به نیکی 
رقم زدند. وی تکریم خانواده شــهدا را موجب زنده 
نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه دانست 
و گفت: بر همه ما واجب اســت کــه دغدغه خانواده 
شهیدان را بشــنویم و در رفع مشکات آن ها از هیچ 

کوششی دریغ نکنیم.
خانواده معزز شهید صفر قاســمیان نیز در این دیدار 

با ذکر خاطرات و ویژگی هایی از این شــهید بزرگوار، 
اطاعت از ولی فقیه و رهروی راه شــهیدان را موجب 

رستگاری دانستند. 
شهید قاســمیان از همکاران ذوب آهنی بود که ده 
سال از عمر پربرکت خود را در اسارت رژیم بعثی عراق 
سپری کرد . وی که جانباز دوران دفاع مقدس نیز بود 
با تحمل درد و مشکات جانبازی و آثار دوران اسارت، 
ســال ۱۳۸۱ به فیض شــهادت نایل آمد و به یاران 

شهیدش پیوست.
 شایان ذکر اســت؛ در این دیدار رییس بنیاد شهید 
لنجان با اهدا لوح به مدیرعامل ذوب آهن اصفهان از 
وی به جهت توجه ویژه به خانواده های شهدا، جانبازان 

و ایثارگران تقدیر کرد.

دیدار مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با خانواده های شهدا

کلیه قراردادهای 
شرکت باید پیوست 
ایمنی داشته باشد مدیرعامــل ذوب آهــن اصفهان گفــت: بهره وری 

حداکثری و تولید ایمن با رعایت حداکثری اصول و 
مقررات ایمنی محقق می شود.

مهدی کوهــی مدیرعامل ذوب آهــن اصفهان ۲۰ 
اســفندماه از مدیریت ایمنی و آتش نشانی شرکت 

بازدید و با تاشــگران این 
مدیریت دیدار و گفتگو کرد. 
وی در ایــن دیــدار رعایت 
ایمنی  اصــول  حداکثری 
و تولید ایمــن را از دغدغه 
هر ســازمانی عنوان کرد و 
افزود: برای رسیدن به این 
هدف باید قبــل از واکنش 
به حــوادث، ریســک ها و 
مخاطرات شناســایی شده 

و از حوادث و آسیب های احتمالی جلوگیری نمود.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با بیــان این که کلیه 
قراردادهای شــرکت باید پیوســت ایمنی داشته 
باشد تاکید کرد: قبل از انعقاد قراردادها باید تاییدیه 

مدیریت ایمنی و آتش نشانی شرکت اخذ شود.
وی اســتفاده از تجهیزات حفاظت فردی استاندارد 
را از ضروریات رعایت ایمنی دانســت و گفت: کلیه 
تجهیزات ایمنی باید با نظــر مدیریت ایمنی و آتش 

نشانی شرکت تهیه و توزیع شود. 
آموزش های ایمنی عمومی و تخصصی شغلی از سایر 

مواردی بود که مدیر عامل شرکت بر آن تاکید کرد.
مدیرعامل شــرکت حضور مدیران در کمیته عالی 
ایمنی تجهیزاتی را ضروری دانست و گفت: من هم در 
بازدیدها حضور خواهم داشت ضمن این که اهمیت 
موضوع ایجــاب می کند یکایک ما بــه این امر مهم 

توجه داشته باشیم.
مدیرعامل شــرکت همچنیــن بر به روز رســانی 
تجهیزات آتش نشانی و تکمیل سیستم اعام و اطفا 

حریق در سطح کارخانه تاکید کرد.
مهدی بهرامی معاون پشتیبانی و خدمات اجتماعی 
شرکت در این دیدار با ارایه گزارشی از شرایط ایمنی 
در بخش های مختلف کارخانه گفت: با برنامه ریزی 
های علمی و شاخص دار و تاش همکاران توانستیم 
میزان و شدت حوادث را به طور چشمگیری کاهش 
دهیم و در ادامه این برنامه ها با آگاه سازی و آموزش 
کارکنان و همچنین با شناسایی خطرات و ریسک ها 

امیدواریم حوادث را به صفر برسانیم.
در این دیدار مدیر و سرپرســتان مدیریت ایمنی و 
آتش نشانی شرکت نیز ضمن ارائه گزارش عملکرد 
و برنامــه ها و اهداف ســال ۱۴۰۲ نقطــه نظرات و 
پیشنهادهای خود را در خصوص مباحث ایمنی بیان 

کردند.

بازدید مدیرعامل شرکت از مدیریت ایمنی و آتش نشانی 

همایش آموزشی مربیان قرآنی شرکت
همایش آموزشی مربیان قرآنی شرکت با حضور حجت 
االسام عباسعلی نعمتی مسئول دارالقرآن کریم ذوب 
آهن اصفهان و ناصر رضوی استاد بین المللی قرآن کریم 

۲۲ اسفندماه در تاالر دانش برگزار شد .
مسئول دارالقرآن کریم شرکت در گفتگو با هفته نامه 
آتشکار با اعام این خبر گفت: با توجه به نزدیک شدن 
به ماه مبارک رمضان، بهار قرآن هرســاله همایشی با 
حضور مربیان قرآنی برگزار می شود تا جلسات قرآنی 
ماه مبارک رمضان پتانســیل و بار معنوی بیشــتری 

داشته باشد. 
وی افزود: حدود ۵۰ مربی قرآنی در ذوب آهن اصفهان 
داریم که افتخــاری برای ذوب آهن اصفهان اســت و 
این نفرات در ماه مبارک رمضان، جلسات قرانی را در 

مساجد، ادارات و کارگاه های شرکت برگزار می کنند.
حجت االســام نعمتی گفت: مباحثی مانند قرائت، 
تاوت، مفاهیم و تفســیر از ســر فصل های آموزشی 
است که در این جلسات توسط مربیان قرآنی به دانش 

پژوهان آموزش داده می شود . 
وی خاطر نشــان کرد: با دعوت از ناصر رضوی استاد 
بین المللی قرآن از رهنمودها و نکات ارزنده این استاد 
استفاده خواهد شد تا جلســات قرآنی در ماه رمضان 

بیش از پیش مورد توجه همکاران قرار گیرد .
حجت االســام نعمتی تأکیــد کــرد: مدیرعامل و 
مســئولین شــرکت به مباحث قرآنی توجه ویژه ای 

دارند. 
وی با بیــان این کــه در هفته هــای اخیــر میزبان 

مسابقات سراســری قرآنی 
 ایمیدرو بودیم، گفت: سعی
می شود در جلسات قرآنی، 
افراد مســتعد شناســایی و 
در مســابقاتی که بعد از ماه 
مبارک رمضان برگزار خواهد 
شد شــرکت داده شــوند و 
نفــرات برتر این مســابقات 
نیز در مســابقات استانی و 

کشوری حضور پیدا کنند .
مســئول دارالقــرآن کریم 
شــرکت افزود: بــا عمل به 

دســتورات الهی و قرآنی در خصوص تولید و مسائل 
اقتصادی، بهــره وری و تولید نیز در شــرکت افزایش 

خواهد یافت. 

Rگزارش e p o r t
راهبرد مدون زنجیره فوالد، نوید بخش تولید و توسعه در سال جدید 

علی عباسلو بنیانگذار شرکت جهان فوالد سیرجان 
و عضو هیات مدیره این شرکت در گفتگو با خبرنگار 
هفته نامه آتشــکار گفت: متاســفانه بخش تامین 
انرژی متناسب با رشد و توسعه صنعت فوالد کشور، 
پیشرفت نداشته است و فوالدی ها در سال حدود سه 

ماه با قطعی انرژی مورد نیاز خط تولید شان مواجه 
هستند که این موضوع برنامه تولید و تعهدات آن ها 
را در دو بخش داخلی و صادراتی تحت الشــعاع قرار 

داده است. 
وی افزود: تولید ۵۵ میلیون تــن فوالد در افق ۱۴۰۴ 
هدف گذاری شده است که اگر روند تخصیص انرژی 
به فوالدی ها این چنین ادامه یابد، حال و آینده صنعت 
فوالد به عنوان بخش پیشران اقتصاد کشور با مخاطره 
جدی مواجه می شــود لذا تدوین سند جامع انرژی 

ویژه صنعت فوالد،  بیش از پیش ضروری می باشد.   
این صاحب نظر صنعت فوالد کشــور گفت: فوالدی 
ها برای ورود به عرصه تامین گاز مورد نیاز تولید شان 
اعام آمادگی کردند و دولت مــی تواند با در اختیار 
قرار دادن ذخائــر گازی دغدغه تامین انرژی آن ها را 
برطرف نماید، زیرا فوالدی ها تجربه موفق ســرمایه 
گذاری در بخش های دیگر زنجیره فوالد که یکی از 

آنها تامین آب است را به خوبی عملیاتی نمودند.
عضو هیات مدیره شــرکت جهان فوالد ســیرجان 
تصریح کرد: در بخش قیمــت گذاری به عنوان یکی 
دیگر از چالش های بزرگ فوالدی ها، ذکر این نکته 
ضروری است که عرضه و تقاضا  است که در اقتصاد 
حرف اول را می زند و بایــد تعیین کننده قیمت در 
بازار باشد نه اینکه قیمت گذاری های دستوری، رمق 

تولید و  به دنبال آن صادرات محصول را بگیرد.   
این صاحــب نظر صنعت فــوالد کشــور ادامه داد: 
زمانی که نهادی خارج از زنجیــره تولید فوالد، وارد 
این عرصه شود و تصمیم بگیرد بدون اطاع انجمن 
های ذیربط و تولید کنندگان فــوالد، در حلقه های 
مختلف این زنجیره اعمال نظر داشته باشد ثمره آن 
عدم توازنی می شــود که بخش های گوناگون از آن 

آسیب می بینند.  
عباسلو در زمینه تامین پایدار مواد اولیه برای تولید 

فوالد نیز گفت: سرمایه گذاری فوالدی ها در بخش 
معدن، رویکرد بسیار خوبی است و سبب می شود آنها 
بدون دغدغه تامین مواد اولیه بر تولید شان متمرکز 
باشند و از این مسیر نیز ذخائر معدنی جدید شناسایی 
می شــوند و مقیاس فعالیت های معدنی در سطح 

کشور گسترش بیشتری می یابد. 
وی افزود: به واقع نبود ســنگ آهن و سایر مواد اولیه 
مورد نیاز فوالدی ها طی ســال های آینده، چالش 
بزرگی محسوب می شــود و نیاز است فعالیت های 

اکتشافی به صورت تخصصی، عملیاتی شود.
 عباسلو گفت: برای سال جدید نیاز است حلقه های 
زنجیره فوالد کشور در بخش زیر ساخت و تولید یک 
استراتژی مدون و هماهنگ تعریف کنند و بر اساس 
آن مسیر تولید و توســعه را در پیش بگیرند و دولت 
و مجلس نیز در این زمینه همکاری الزم را داشــته 

باشند. 

29 اسفند ماه؛ روز ملی شدن صنعت نفت ایران 
قانون ملی شدن صنعت نفت در واقع پیشــنهادی بود که به امضای همه 
اعضای کمیسیون مخصوص نفت در مجلس شــورای ملی ایران در ۱۷ 
اسفند ۱۳۲۹ ارائه شد و مجلس سنا نیز این پیشنهاد را در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ 

تصویب کرد و پیشنهاد قانونی شد.
تصویب قانون ملی شــدن صنعــت نفت ایــران در روز ۲۹ اســفندماه 
سال۱۳۲۹ ، نقطه عطفی در تاریخ سیاسی، اقتصادی و مبارزات مردم ایران 
برای نجات سرمایه های ملی این مرز و بوم از دست بیگانگان به شمار می 
رود. زمانی که اولین چاه نفت در ایران در بیش از یکصد سال قبل در منطقه 
مسجد سلیمان در استان خوزستان توسط یک شرکت انگلیسی کشف 

شد، دولت وقت ایران هیچ آگاهی و درکی از این اتفاق مهم نداشت. 
عید نوروز1402 بر همه همکاران مبارک باد

عید نوروز بزرگترین جشــن ملی ایرانیان اســت و محــدود به مرز های 
جغرافیایی کشورایران نیست و گســترۀ آن به پهنای مرز های فرهنگ 
ایرانی است. به غیر از کشور های اطراف همچون تاجیکستان، افغانستان 
و... عید نوروز توســط فرزندان ایران زمین در سراسر گیتی پاس داشته 
می شــود. نوروز یکی از کهن ترین جشن ها اســت که اکنون در مناطق 
مختلف ایران و کشورهای فارسی زبان آغاز فصل بهار را جشن می گیرند. 
این جشن برخاف همه جشن های مختلف ساالنه با شور و شوقی وصف 
ناپذیر همراه با جنب و جوش فراوان در میان ملتها در اولین روز بهار آغاز 

می شود.
20 مارس؛  روز جهانی شادی 

روز جهانی شادی یک رویداد جهانی است که ســاالنه ۲۰ مارس توسط 
سازمان ملل متحد ترتیب داده می شــود. این روز یادآور آن است که شاد 

بودن یک حق انسانی است و ارزش تجلیل دارد. 
اول فروردین؛  روز جهانی شعر

یونسکو در ســی امین اجاس کنفرانس عمومی خود که در سال ۱۹۹۹ 
برگزار شــد، به اتفاق آرا، روز ۲۱ مارس برابر با نوروز باستانی هر سال را به 

عنوان روز جهانی شعر اعام کرد و هرسال این روز گرامی داشته می شود.
اول فروردین؛  روز جهانی سندرم داون

بیست و یکم ماه مارس مصادف با اول فروردین ماه، روز جهانی سندرم داون 
نام گرفته است. سندرم داون یک بیماری ژنتیکی است که به دلیل حضور 
تمام یا بخشــی از یک کروموزم اضافی در جفت کروموزم بیست و یک به 

وجود می آید. 
21 مارس؛ روز جهانی جنگل

روز جهانی جنگل، بیست و یکم مارس است که سازمان ملل در ۲۸ نوامبر 
سال ۲۰۱۲ آن را نامگذاری کرد. تا آن زمان هر سال مراسم های مختلفی 
جشن گرفته می شــد و آگاهی افراد در مورد اهمیت تمام انواع جنگل ها 
و درختان خارج از جنگل باال رفته بود اما میلیــون ها هکتار از جنگل ها 
هر ساله از بین می روند و هنوز هم مســیر طوالنی را در پیش داریم و باید 

پیشرفت کنیم. روز جهانی جنگل هم حاکی از این موضوع است.
22 مارس؛  روز جهانی آب

سال ۱۹۹۲ و در بیست و یکمین دستور جلسه کنفرانس محیط زیست و 
توسعه سازمان ملل که در شهر ریودوژانیرو برزیل برگزار شد، موضوع روز 
جهانی آب رسما مطرح شد. در این کنفرانس از کلیه کشورها خواسته شد 
تا در راستای اجرای بیانیه ۲۱ سازمان ملل، این روز را به عنوان روز ترویج 
و آگاه ســازی مردم در مورد آب اختصاص داده و از طریق پخش و اشاعه 
نشریات و برگزاری کنفرانس ها، سمینارها و نمایشگاه ها در گرامیداشت آن 

بکوشند.
23 مارس ؛ روز جهانی هواشناسی

سازمان جهانی هواشناسی)WMO(، همه ساله ۲۳ مارس مصادف با سوم 
فروردین را به عنوان روز جهانی هواشناسی تعیین کرده است. این سازمان 
هر سال یک شعار را برای روز جهانی هواشناسی معرفی می کند و این روز 

در تمام کشورهای عضو سازمان جشن گرفته می شود. 

مناسبت های هفته

نود درصد محصوالت صنعت 
ساختمان، تولید داخل است

بیت ا... ســتاریان، استاد دانشگاه 
و تحلیلگر بازار مسکن در گفتگو 
با خبرنگار ما گفت: در همه جای 
دنیا، اســاس کار ایمن سازی در 
ســاخت و ســازها و کنترل این 
مقوله مهم بر عهده مهندســین 
ناظر و شــهرداری ها است اما در 
برخی از کشورها بعضاً این مبحث 

به درستی انجام نمی گیرد.  
وی افزود: در دنیا ســاختمان بدون بیمه، مفهوم ندارد اما در کشــور ما 
حلقه مفقوده صنعت ساختمان، نبود شــرکت های بیمه گر است که 
کلیه فرایند ساخت و ساز را تحت پوشش قرار دهند. ساختمان ها باید 
دارای شناسنامه باشند و از این طریق پایش دوره ای آنها در بخش های 
مختلف به شــکل تخصصی انجام گیرد اما عموماً روش های کنترلی به 
جای رویکردهای تشویقی مانند معافیت مالیاتی، فروش مطمئن و...  در 

این بخش اعمال می شود و از این طریق نرخ تخلفات افزایش می یابد.  
وی ضمن تاکید بر نهادینه سازی قوانین در بخش ساختمان سازی به 
جای اعمال مقررات سختگیرانه افزود: در کشور ما، بیمه ساختمان که 
صفر تا صد فرایند ساخت و ساز را بر عهده بگیرد،متاسفانه وجود ندارد 
در صورتی این مبحث مهم در سایر کشورها نهادینه شده است و حتی 
خدمات آتی ساختمان مانند انواع تعمیرات و ... را نیز شرکت های بیمه 

گر می پذیرد و انجام می دهند. 
این صاحب نظر صنعت ساختمان ادامه داد: در صورت بیمه شدن فرایند 
ساخت و ساز، ساختمانی که یک شــرکت پیمانکار می سازد به تبع از 
ایمنی و ارزش بیشتری برخوردار می شود و مجموعه پیمانکار خودش 
سراغ شرکت بیمه گر می رود تا در طی مراحل ساخت همراهی و نظارت 
کامل را داشته باشند. ولی اگر صرفاً  قوانین و مقررات سختگیرانه اعمال 
شــود بعضاً صرفه اقتصادی و محاسبه قیمت تمام شــده ساختمان را 

مدنظر قرار می دهند که رویکرد حرفه ای و اخاقی نیست. 
ستاریان تصریح کرد: ۹۰ درصد محصوالت مورد نیاز صنعت ساختمان 
تولید داخل که این موضوع افتخار بزرگی به شمار می رود و کیفیت این 
محصوالت حتی از نمونه های سایر کشــورها نیز باالتر می باشد و این 
سبد متنوع محصوالت داخلی در صنعت ساختمان نقش کلیدی دارند. 

خبر

در این شــماره از هفته نامه آتشــکار بــا تعدادی از 
همکاران کارگاه نورد ۳۰۰  گفتگو کردیم کــــه در 

ادامه می خوانید: 
سید احســان میریان تکنیسین ارشــد گفت: رفع 
اشــکاالت برقی مربوط به مکانیزم های قســمت 
پرداخت کارگاه نــورد ۳۰۰  و تعمیــر و نگهداری 
سرویس تجهیزات الکتریکی برای جلوگیری از وقفه 
در  خط تولید، یکــی از مهمترین وظایف اینجانب و 

همکاران است.
وی افزود: در حوزه به روزرسانی مکانیزم ها اقدامات 
مفیدی انجام شــده به عنوان مثال جایگزین کردن 
سیستم  PLC به جای سیستم های رله ای قدیمی 
که در پســت های پرداخت در روند تولید و کاهش 

توقفات نقش به سزایی دارد. 
روح ا... خســروی نیز گفت: در اواخر دهه هفتاد در 
شرکت ایمن فرا ســپاهان در بخش مهندسی نورد 
مشغول به کار و با آزمون استخدامی سال ۸۸  جذب 

ذوب آهن اصفهان شدم. 
وی افزود: قسمت پرداخت به دلیل حساسیت و این 
که آخرین مرحله تولید محصول می باشد  بیشترین 
ارتباط را با مشــتریان دارد. از آنجایی که نحوه بسته 

بندی، رنگ آمیزی و کیفیت بســته ها بخشــی از 
خواسته های مشتری است پرداخت نهایی در تامین 

نظر مشتریان بسیار موثر می باشد.
حبیب ا... بکرانی اپراتور ارشــد کوره گفت: تحویل 
شمش از فوالد سازی،  تفکیک شمش از لحاظ مارک 
و انبارش آن، شارژ شمش مناســب با مارک و سایز 
محصول به کوره ، گرم کردن شمش و رساندن دمای 
آن جهت نورد و بهره بــرداری از کوره به منظور گرم 

کردن شمش، بخشی از وظایف من و همکاران است.
وی افزود: با بهره برداری از کوره کارگاه، مصرف گاز 

طبیعی حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است.
بکرانی گفت: کارکنان این کارگاه با تعصب و عشــق 
به ذوب آهن انجام وظیفه می کنند تا به روند تولید 

خللی وارد نگردد.
حسین حقانی مبارکه مسئول سفارشات این کارگاه 
گفت: تأمین قطعات مورد نیــاز کارگاه نورد ۳۰۰، 
پیگیری ســاخت قطعات داخل و خــارج کارخانه، 
تنظیم ســفارش، تنظیم گراف های ساخت شامل 
گراف سری ســالیانه، گراف قطعات مورد نیاز جهت 
تعمیرات اساسی کوره و خط تولید کارگاه نورد ۳۰۰  

بخشی از وظایف مسئول سفارشات است.
وی افزود: با توجه به تولید باالی کارگاه نورد ۳۰۰ و 
تعداد زیاد تجهیزات که تعداد زیادی از آنها با شمش 
گرم در تماس می باشــد، اســتهاک قطعات زیاد 
بوده و تامین قطعات مســتلزم برنامه ریزی دقیق و 
پیوسته می باشد.  در تامین و ساخت قطعات کارگاه 

سعی میشود از اول طرح ها بومی سازی شود و ثانیا 
به منظــور صرفه جویی در هزینه هــا از مواد داخلی 

استفاده شود.
عبــاس هــادی فورمن مونتاژ قفســه نــورد ۳۰۰ 
گفت: قســمت مونتاژ قفســه نــورد ۳۰۰ وظیفه 
 غلتک ها را جهت نورد پروفیــل های مختلف آماده 

می کند. 
وی افزود: نورد ۳۰۰ دارای ۳۰ قفســه می باشدکه 
آماده سازی آن ها جهت ورود به خط تولید بر عهده 
من  و همکارانم می باشــد ضمن این که هر قفســه 
نوردی بســته به موقعیت آن خــط دارای یک یا دو 
کاست رزرو است که   این کاست های رزرو نیز توسط 

کارکنان مونتاژ آماده سازی می شود. 

با تالشگران کارگاه نورد 300

با بهره برداری از 
کوره کارگاه، مصرف 
گاز طبیعی حدود 40 
درصد کاهش یافته 

است



تسلیت
جناب آقای علیرضا امیری

درگذشت پدر گرامیتان مرحوم حاج حسینعلی امیری را خدمت 
شما و خانواده گرامی تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند 
برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای جناب عالی و سایر 

بازماندگان صبر و سالمتی مسئلت می نماییم.

روابط عمومی شرکت

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.

ابراهیم ایمانی، قهرمان ثابتی، حمید حیدری
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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

آموزشآسمانی

هوشمندی کسب و کار) قسمت 5(
داشبورد و گزارش های سازمانی

شرکت ها در حال جمع آوری اقیانوس داده هایی هستند که باید آن ها را به اطاعات 
قابل استفاده تبدیل کنند. در ســازمان ها راه های متفاوتی برای مشاهده و ارائه داده 
ها و اطاعات وجود دارد، که بسته به نیاز خود، از آن ها استفاده می کنند. داشبورد و 

گزارش های سازمانی یکی از این راه ها است.
داشبورد های مدیریتی اطاعات مختلف موجود در ســازمان را می توانند به صورت 
آنی و ساده، در یک صفحه خاصه کنند و اسنادی پویا برای مدیران و کارکنان سازمان 

فراهم کنند.
گزارش های سازمانی مجموعه ای از اسناد استاتیکی هستند که به فرمت داده هایی 
به شکل متن و جدول تهیه شده اند. آن ها گاهی اوقات شامل تصاویری مانند نمودارها  
نیز می شوند اما بیشتر برای نمایش مجموعه ای از داده های خاص، سازماندهی می 
شوند. گزارش ها به منظور جمع آوری اطاعات دقیقی در مورد عملیات درون سازمان 
مورد اســتفاده قرار می گیرند، بنابراین یک گزارش ممکن است طیف گسترده ای از 

موضوعات را پوشش دهد.
گزارش ها معموال زنده نیستند، زیرا معموال به صورت دوره ای به ذی نفعان مختلف 
ارائه می شوند و به صورت آنی، تصویری را شامل می شوند که از قبل، مرتب و تجزیه 
و تحلیل شده اند و قابل اتکا هســتند. گزارش های سازمانی معموال حاوی اطاعات 
مفصلی هستند، در صورتی که داشبورد ها فقط اطاعات متمرکز را در قالب شاخص 
های کلیدی، منعکس می کنند. برای مثال، در بخش فروش، گزارش های شــامل 
اطاعاتی از قبیل مقدار فروش، مقدار فروش هر محصول یا هر ناحیه و استان، و مطالب 
فراوان دیگر می باشد. در حالی که داشبورد های مربوط به فروش به طور کلی پیشرفت  
فروش را  نسبت به اهداف سازمان را به مدیران ارشد نشــان می دهد. از دیگر تفاوت 
داشبورد و گزارش های سازمانی، می توان به طوالنی تر بودن گزارش ها، هم از لحاظ 

جزئیات و هم از نظر بصری اشاره کرد.
در داشبورد های مدیرتی سعی شده اســت که اطاعات مختلف درون چند شاخص 
کلیدی خاصه شــوند و درون یک صفحه  و بدون پیمایش بین صفحات، به نمایش 
درآیند. همین مورد یکی از مزیت های داشبوردها نسبت به گزارشات سازمانی است. 
پروفسور استفان فیو )Stepeen Few( در این مورد می گوید: یکی از اشتباهات رایج 
در طراحی داشبورد ها و حتی گزارش ها این است که حجم آن ها بیشتر از یک صفحه 

می شود.
مدیریت فناوری اطالعات

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 سامتی 

در سایه اهل بیت)ع( و آقا ا مام زمان)عج( آرزومندیم.

خبر

خبر

مهدی کوهــی مدیرعامل ذوب 
آهن اصفهان در مراســم معارفه 
خود که سه شــنبه ۲۳ اسفند 
ماه همزمان با سالروز افتتاح این 
مجتمع عظیم صنعتــی برگزار 
شد ، به تمامی تاشــگران این 
شــرکت در نیم قرن گذشــته 
و خانــواده بزرگ ایــن مجتمع 
عظیــم صنعتــی ادای احترام 
نمود و از همت و تــاش آنها در 

 جهت راه اندازی مادرصنعت فوالد کشــور قدردانی 
کرد .

مدیرعامل ذوب آهن با اشاره به روز ۲۳ اسفند ماه که 
در سال ۱۳۴۶ مصادف با بتن ریزی اولین کوره بلند 
این شرکت ، در ســال ۱۳۴۹ مصادف با ورود اولین 
قطار حامل سنگ آهن بافق به ذوب آهن و همچنین 
در سال ۱۳۵۱ مصادف با افتتاح رسمی  این شرکت 
است، گفت : ذوب آهن نقش مهمی در شکل گیری 
تمامی صنایع فوالدی کشور ایفا نمود و لذا خانواده 

بزرگ ذوب آهن شایسته قدردانی است. 

با تبریک فرا رسیدن سال نو و ماه مبارک رمضان و به 
منظور ایجاد هماهنگی های الزم برای استمرار روند 
تولید و انجام امور جاری، مــوارد زیر جهت رعایت و 
اجرا در ایام تعطیات نــوروزی و ماه مبارک رمضان 

به آگاهی می رسد:
الف: موارد مرتبط با ایام تعطیالت نوروزی

۱- حضور کارکنان نوبتکار ) شــیفت ( طبق جدول 
شــیفت، برنامه کاری و گــراف تنظیمــی در ایام 

تعطیات نوروزی در محل کار الزامی است . 
۲- براساس موافقت مدیرعامل محترم و تصمیمات 
متخذه مقررگردیــد، همانند عرف و رویه ســنوات 
قبل، مدیران و سرپرستان کلیه واحدها با مرخصی 
اســتحقاقی خارج از نوبــت کارکنــان روزکار دائم 
)جنرال شــیفت( ۱۴۰۲ موافقت نماینــد، لذا برابر 
برنامه ریزی هــای به عمل آمده، ســرویس ایاب و 
ذهاب برای کارکنان روزکار دائم در ایام غیر تعطیل 

هفته دوم سال برقرار خواهد بود.
۳-بــا عنایت ویــژه مدیرعامل محتــرم و در جهت 
اهتمام به رفاه و ســامتی و آســایش همــکاران و 
به منظور حفــظ و اهمیت به حقوق پرســنلی که 
در شــرایط ســخت ســا۱۴۰۱ ، موفق به استفاده 
از مرخصی های اجباری نشــده انــد ، مقررگردید 
امکان اســتفاده از مرخصی اســتحقاقی اســتفاده  
نشده ســال ۱۴۰۱ همه کارکنان شرکت )شیفت و 
جنرال شیفت( تا تاریخ بیستم فروردین ماه ۱۴۰۲ 
فراهم گردد، تصمیمات اتخاذ شده برای استفاده از 
مرخصی استحقاقی استفاده نشــده سال ۱۴۰۱ تا 
تاریخ بیستم فروردین ماه ۱۴۰۲، به هیچ وجه قابل 
تسری برای سنوات بعد نخواهد بود و براساس ماده 
۶۶ قانون کار، به هیچ وجه امــکان ذخیره بیش از ۹ 
روز مرخصی ساالنه میسر نمی باشــد، لذا ضروری 

اســت همکاران محترم، به 
نحوی برنامه ریــزی نمایند 
که در سال آینده از مرخصی 
 ۱۴۰۲ ســال  اســتحقاقی 

استفاده نمایند. 
ضــرورت  صــورت  ۴-در 
تعییــن بعضــی از کارکنان 
روزکار دائم )جنرال شیفت( 
به عنــوان آنــکال )صرفاً در 
چهار    /۴ روز ابتدای ســال(، 

مســئولین ذیربط می بایست  لیســت مشخصات 
افراد مورد نظرشــامل: نام و نام خانوادگی، شــماره 
پرســنلی، واحد ســازمانی، تاریخ های آنکالی) به 
تفکیک تاریخ و ذکر هر تاریخ در یک ستون (، آدرس 
محل ســکونت و تلفن تماس با آنان را پس از تایید 
معاون حوزه ذیربط به صورت فایل اکســل حداکثر 
تا پایان وقت اداری شــنبه مــورخ ۲۷    /۱۲    /۱۴۰۱ 
به دفتــر معاونت بهره بــرداری، مدیریت خدمات و 
امور رفاهی و همچنین مدیریت امــور اداری )اداره 
کنترل حضوروغیاب( ارســال نمایند تا برنامه ریزی 
و هماهنگی های الزم از قبیل تأمین ســرویس ایاب 
و ذهاب و نیز فعال ســازی امکان ثبت حضور افراد 

مذکور در ایام آنکالی انجام پذیرد .
۵-کارکنان آنکال موصوف دربنــد ۴ ، بابت هر ۲۴ 
ساعت آنکال، حق اســتفاده از ۴ ساعت استراحت 
طی سه ماهه اول سال را خواهند داشت. بدیهی است 
در صورت فراخوانی و حضــور در محل کار، عاوه بر 
اســتراحت متعلقه مذکور، بر اساس ترددهای ثبت 
شــده درسیســتم حضور و غیاب جهت آنان اضافه 

کاری منظور خواهد شد.
۶-اعطــای مرخصی بــه کارکنان نوبتــکار در ایام 

تعطیات نــوروزی منوط بــه موافقــت مدیریت 
ذیربط و مشــروط به عدم ایجاد وقفه در روند تولید 
و امور جاری براســاس ضوابط و مقــررات مربوطه 
 و با رعایت ســقف ۱۰ درصــد از نفــرات هر واحد

می باشد . 
۷-با توجه بــه لزوم جمع آوری کارکرد اســفند ماه 
کارکنان طبــق روال جاری با رعایــت گراف تعیین 
شده، مقتضی است کلیه کارکنان مجوزهای مربوطه 
را تا پایان سال جاری در سامانه حضور و غیاب ثبت 
و مسئولین ذیربط موظف به اقدام در خصوص تائید 
یا عدم تائید مجوزهای مذکور در سامانه می باشند. 
بدیهیســت در صورت عدم اقدام الزم مســئولیت 
ایجاد اشــکال در کارکرد پرســنل به عهده شخص 
مسئول می باشــد. در همین راســتا ضروری است 
مســئولین محترم روابط صنعتــی، جهت تحویل 
فایل الکترونیکی متضمن میزان سقف اضافه کاری 
کارکنان واحدهای ذیربط، ضمــن هماهنگی الزم 
با  اداره کنتــرل حضوروغیاب حداکثرتــا پایان روز 
چهارشنبه ۰۲    /۰۱    /۱۴۰۲ اقدام نمایند، ضمناً آماده 
به کار بودن)آنکال( یک نفر از پرسنل روابط صنعتی 
جهت انجام هماهنگی های الزم در خصوص کارکرد 

کارکنان ذیربط درتعطیات نوروز الزامی است .

۱  - از روز شــنبه )۰۵    /۰۱    /۱۴۰۲( مطابق روال سال 
های قبل، ساعات کار کارکنان تاپایان ایام پر خیر و 

برکت ماه مبارک رمضان به شرح جدول خواهد بود.
  ۲- مدیریــت خدمات و اموررفاهی، مطابق ســنوات 

گذشته درخصوص ایاب و ذهاب و نیز تامین افطاری 
و سحری پرسنل نوبتکار در طول ماه مبارک رمضان، 

برنامه ریزی و اقدام خواهد نمود.
۳   - باتوجه به این که سرویس های ایاب وذهاب شیفت 

صرفاً جهت کارکنان نوبتکار تخصیص یافته، به منظور 
اجتناب از بروز مشکات احتمالی در امر ایاب و ذهاب، 
انجام اضافه کاری بعد ازساعت ۱۳:۴۵جهت کارکنان 

جنرال شیفت مجاز نمی باشد.

تاریخ ازدواجمحل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1401/12/22خریدمحمد عباسی

مهدی کوهی و تکریم خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان

تاریخ تولدنام فرزند محل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1401/12/09نیهاداموال و انبارامین چعبی علی نژاد

1401/11/25امیرعلیراه آهنعلی امینی

1401/12/11امیرارسالنراه آهنمحمد زمانزاده

1401/11/26كیارادفوالدسازیعسكر كاظمی

1401/12/03كارناتوماسیونجواد اصفهانی

1401/11/27سید حسینآگلومراسیونسید محمد موسوی

1401/09/21محمدجوادآگلومراسیونمجتبی رحیمی

1401/12/09حسامانرژی جواد حیدری

توضیحاتساعت خروجساعت ورودنوع شیفت

ثبت خروج از ساعت 13:45 مجاز است714روزكاردائم

ثبت خروج از ساعت 15:20 مجاز است6:4515:20روزكارشیفت

ثبت ورود تا ساعت 15:15 مجاز است15:1522:50عصركار

بدون تغییروطبق روال جاری22:456:50شبكار

اطالعیه نوروزی و ماه مبارک رمضان

مســابقات تنیــس روی میز داخلــی ذوب آهن 
اصفهــان ۲۱ و ۲۲  اســفند مــاه در خانه تنیس 
اصفهان در دو بخش تیمی و انفرادی برگزار شــد 

و تیم تولید و توزیع برق به مقام قهرمانی رسید .   
تیم امور شــهدا و ایثارگران مقام دوم و تیم های  
آبرســانی و آزمایشــگاه مرکزی به طور مشترک 

مقام سوم را از آن خود کردند . 
در بخش انفــرادی محمد حجتــی از تیم تولید و 
توزیع برق به مقام قهرمانی رسید و علی کرمی از 
همین تیم نایب قهرمان شد . سعید شیرازی از تیم 
امور شــهدا و ایثارگران و و امید غام خاص از تیم 
تولید و توزیع برق نیز به صورت مشــترک به مقام 
سوم رســیدند . این مســابقات به همت مدیریت 

خدمات و امــور رفاهی و همــکاری هیات تنیس 
اســتان اصفهــان و همراهی ویژه مهــدی تکابی 

رئیس این هیات با حضــور۲۵  تیم از بخش های 
مختلف شرکت برگزار شد.  

مسابقات فوتسال داخلی ذوب آهن اصفهان ۲۴ 
اسفند ماه به پایان رســید و تیم برنامه ریزی و 
توسعه موفق شد در ســالن نبرد با پیروزی ۵ بر 

یک در مسابقه فینال به مقام قهرمانی برسد. 
تیم تولیدات کک و مواد شــیمیایی  مقام دوم و 
تیم فوالد سازی مقام سوم را از آن خود کردند . 

این مســابقات به همت مدیریت خدمات و امور 
رفاهی در طول ســه ماه و با برگزای ۸۲ مسابقه 
دنبال شد و مراســم اختتامیه آن ۲۴ اسفندماه 

در سالن نبرد برگزار شد.

تولید و توزیع برق قهرمان مسابقات تنیس روی میز داخلی شرکت

برنامه ریزی و توسعه قهرمان مسابقات فوتسال داخلی شرکت

صعود تیم فوتبال 15سال ذوب آهن 
به لیگ برتر نونهاالن کشور

کامال بر نساجی مسلط بودیم
ذوب آهن با تک گل محمدرضا سلیمانی موفق شد بردی مهم را در آخرین بازی سال به 
دست بیاورد. در یکی از آخرین بازی های امسال لیگ برتر ایران، تیم ذوب آهن اصفهان 
موفق شد در ورزشگاه خانگی خود نســاجی را با یک گل شکست دهد و به رتبه نهم 
جدول صعود کند. شــاگردان مهدی تارتار در این بازی نمایشی هجومی داشتند و در 
روزی که علیرضا حقیقی چهار واکنش بسیار خوب از خود نشان داد، با ضربه محمدرضا 

سلیمانی در موقعیت تک به تک توانستند دروازه حریف را باز کنند.
نساجی در آخرین دقایق بازی دو فرصت داشت که یک ضربه از کنار دروازه به بیرون 
رفت و گل کریم اسامی هم در حالی زده شــد که پیش از ضربه پرچم کمک داور به 
نشانه آفســاید باال رفته بود. با این نتیجه دوری نساجی از آخرین برد به ۹ بازی رسید. 

آنها آخرین بار تراکتور را در ورزشگاه وطنی شکست داده بودند.
ذوب آهن نیز با کسب ۷ امتیاز از سه بازی اخیر وضعیت خود در جدول را بهبود بخشید 

و باالتر از مس کرمان تک رقمی شد.

تیم فوتبال ۱۵سال ذوب آهن ۲۰ اسفند ماه در دیدار پایانی مرحله نهایی لیگ مناطق 
کشور با شکست تیم کاسپین آمل به لیگ برتر نونهاالن کشور صعود کرد.

این تیم در گروه دوم این مرحله از مســابقات موفق شده بود با شکست پرسپولیس 
یاسوج و تساوی برابر ملی پوشــان چمســتان و در مجموع با ۷ امتیاز باالتر از سایر 
رقیبان صعود خود را مســجل کند.  گفتنی است پس از ۵ ســال، باشگاه ذوب آهن 
حضور مجدد در این رقابت ها را تجربه خواهد کرد و بــا وجود تیم های دیگر آکادمی 
در رده های ســنی امید، جوانان، ۱۸ســال و نوجوانان با صعود اخیر نونهاالن تعداد 
 نمایندگان خانواده بزرگ ذوب آهن در سطح مسابقات لیگ  برتر کشور به ۵تیم افزایش
یافت.  شایان ذکر است در فصل ورزشــی کنونی تیم فوتبال امید و ۱۸سال با کسب 
نایب  قهرمانی مسابقات و همچنین تیم فوتبال نوجوانان با راهیابی به مرحله نیمه نهایی 

مسابقات، پرچم پرافتخار ذوب آهن را برافراشتند. 

سرمربی تیم ذوب آهن اصفهان گفت: با توجه به 
اینکه نساجی رو به بازی مستقیم آورده بود تحت 

فشار بودیم. 
مهدی تارتار ســرمربی تیم ذوب آهن اصفهان 
در نشســت خبری پایان بازی هفته بیســت و 
سوم لیگ برتر مقابل نســاجی مازندران گفت: 
خوشــحالم که یک روز قبل از ســالروز افتتاح 
کارخانه ذوب آهن توانســتیم برنده شــویم. از 
هواداران تیم مان تشــکر می کنم که در زیر باران تیم ما را تشویق کردند. همچنین از 
بازیکنانم هم تشکر می کنم. به داشتن چنین بازیکنانی افتخار می کنم و در کنار زمین 
از آن ها انرژی می گیرم. وی افزود: کاماً بر بازی مسلط بودیم و در نیمه دوم هم همین 
روند را ادامه دادیم تا به گل رسیدیم و بعد از به ثمر رسیدن گل نیز بازی خوبی انجام 
دادیم و در اواخر بازی با توجه به اینکه نســاجی رو به بازی مستقیم آورده بود تحت 
فشار بودیم، ولی بازی را کنترل کردیم و توانستیم در پایان سال سه امتیازی ارزشمند 
را کسب کنیم و جایگاه مان را در جدول بهتر کنیم. از گروه داوری هم تشکر می کنم. 
داوران در نیمه اول اشتباهاتی داشــتند، ولی در نیمه دوم فوق العاده قضاوت کردند و 

برای شان آرزوی موفقیت می کنم.
تارتار گفت: به داشتن چنین بازیکنانی افتخار می کنم؛ بازیکنانی که سر و صورتش را 
جلوی توپ قرار می دهد و جانانه می جنگند. آنقدر خوب تاش می کنند که کنار زمین 

از آن ها انرژی می گیرم و به ما روی نیمکت هم روحیه می دهند.
سرمربی تیم ذوب آهن اصفهان  تأکید کرد: در نیمه دوم داور فوق العاده قضاوت کرد و 
فکر نمی کنم اشتباه تأثیرگذاری در بازی صورت گرفته باشد. اتفاقی هم که در دقایق 
پایانی رخ داد و گل به ثمر رسید، هم خطا روی دروازه بان ما صورت گرفت و هم کمک 
پرچم زده بود. اگر آفساید هم نبوده باشد، ولی خطا محرز بود و دروازه بان ما تحت فشار 
حریف زمین خورد. من مشکل خاصی در داوری ندیدم و فکر نمی کنم داور در نتیجه 

بازی تأثیری داشت، انصافا حق ما امروز برد بود.

مدافع تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: از کل مجموعــه ذوب آهن، از مدیرعامل 
گرفته تا هواداران به خاطر اعتمادی که به بازیکنان و کادرفنی داشتند و صبرشان برای 

اینکه خودمان را پیدا کنیم تشکر می کنم و امیدوارم این نتایج ادامه داشته باشد.
سیدمحمد قریشی بعد از کسب ســه امتیاز مهم تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان مقابل 
نســاجی مازندران در آخرین بازی سال ۱۴۰۱، در میکســدزون ورزشگاه فوالدشهر 
اظهار کرد: به خاطر پیروزی در بازی امروز و کسب هفت امتیاز از سه بازی خدا را شکر 
می کنم زیرا فاصله خوبی از انتهای جدول گرفتیم. از مجموعه و مدیرعامل باشــگاه 
به خاطر اعتمادی که به بازیکنان و کادر فنی کردند تا ما به لیگ برگردیم تشکر می کنم 

و خوشبختانه با درایت کادر فنی توانستیم این کار را انجام دهیم.
وی با بیان اینکه فرصت هواداران و مجموعه ذوب آهن به بازیکنان و کادر فنی موجب 
کسب نتایج خوب در هفته های اخیر شــده اســت افزود: از هواداران و کل مجموعه 
ممنونم که صبوری کردند تا جبران کنیم؛ ۹۰ درصد آن نتایج ضعیف با ما بازیکنان بود 
و طبق صحبتی که با بچه ها داشتیم تصمیم گرفتیم محکم تر و با تمرکزتر از همیشه 
تاش کنیم و نتیجه اش را هم گرفتیم. امیدوارم این روند ادامه پیدا کند تا ذوب آهن به 

جایگاه واقعی اش برسد.
مدافع تیم فوتبال ذوب آهن در پایان نســبت به دیدار ســخت گاندوها در بازی هفته 
بیست وچهارم مقابل استقال رده دومی خاطرنشان کرد: استقال بسیار خوب است 
و به همراه سپاهان و پرسپولیس در کورس قهرمانی حضور دارد. قطعاً برنامه های ویژه 
خودمان را برای آن بازی داریم، زمان زیادی تا دیدار مقابل استقال وجود دارد و قطعاً 

کادر فنی برنامه ریزی خوبی انجام می دهد تا با تمام توان مقابل استقال ظاهر شویم.

ذوب آهن 1- نساجی صفر

فرصت هواداران موجب کسب نتایج 
خوب شد

ب  - موارد مرتبط با ایام ماه مبارک رمضان


