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در جذب گردشگران خارجی استاد فرصت سوزی هستیم  

از اعمال برخی سیاست های امنیتی 
تا »حواشی« بسیار!
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سياست 2

ایده برجامی فشار به غرب با اهرم »انرژی«
شکست  خورده است

پا و  »زمستان سخت« ار
و چهار فصل سخت تر ما!

احتماال اگر بحران مالی که ســال 2009 در 
منطقه یورو پیدا شد و کشورهای اروپایی را درگیر 
خود کرد، امروز و در میانه کشمکش بر سر برجام 
رخ می داد، هشتک »بی پولی سخت« را هم شاهد 
بودیم؛ چراکه این روزها همه چیز »ســخت« 
می گذرد! مثال ایران تحت »تحریم سخت« است 
در حالی که می خواهد »انتقام سخت« بگیرد و 
منتظر است تا اروپا با »زمستان سخت« متنبه 
شود!  اروپا پارسال هم زمستان سختی داشت اما 
امسال اوضاع بدتر است؛ تا جایی که خیابان های 
اروپایی شاهد اعتراضات مردمی به افزایش بهای 
انرژی هســتند و دولتمردان اروپایی در رفت و 
آمدهای فشرده به قطر، آفریقا، آمریکا و هر کشور 

دیگری که بتواند کسری انرژی و به طور اخص 
گاز در اروپا را جبران کند. 

ایران اما مقصد هیچ یک از این رفت و آمدهای 
اروپایی نیست؛ در حالی که دومین دارنده ذخایر 
گاز جهان است! از همان سال گذشته، مقامات 
ایران از زمستان های ســخت به عنوان پاشنه 
آشیل اروپا و نقطه ضعف آن برای احیای برجام 
با تسلیم در برابر خواسته های ایران یاد کردند اما 
زمستان 2021 گذشــت و چنین نشد.   صدای 
پای زمستان 2022 در حالی به گوش می رسد 
که امسال مسکو شــیر گاز را به روی اروپا بسته 
و کمبود انرژی، اروپا را تحت فشــار بیشــتری 

گذاشته است...

وزیر در نشست خبری اظهارات سخنگویش را تکذیب کرد 

برنامه ای برای واردات
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سياست 2

ذوب آهن اصفهــان با رویکــرد جدید 
مدیریتی، پروژه هایی را دردست اقدام دارد 
که نوسازی و مدرنیزاسیون این واحد صنعتی 
را تکمیل می کند تا با تجهیزات مدرن، تولید 
محصوالت کیفی و با ارزش افــزوده باال را به 

عنوان استراتژی اصلی دنبال نماید.
به گزارش ایلنا، مهنــدس ایرج رخصتی 
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان ضمن تبریک 
فرا رسیدن هفته دولت به تمام خدمت گزاران 
نظام مقدس جمهوری اسالمی و گرامیداشت 
یاد و خاطره شهیدان واالمقام رجایی و باهنر 
درخصوص دستاوردهای ذوب آهن اصفهان 
گفت: برخی از پروژه هایی که امروز در دست 
اجرا داریــم ، کارهای ماندگاری اســت که 
تداوم تولید و توســعه فعالیت این شرکت را 
تضمین نموده و برای نســل های آینده نیز 

حفظ می کند.
وی با اشاره به آغاز پروژه تعویض بالک های 
بخش فوالد سازی که برای اولین بار در کشور 
انجام می شود گفت: عالوه بر پروژه مذکور که 
مدرنیزاسیون ذوب آهن اصفهان را تکمیل 
می کند، در راســتای بهینه سازی ظرفیت 
تولید پــروژه های احداث پلنت اکســیژن، 
احداث کوره پاتیلی شــماره ۳ و بازســازی 
کوره پاتیلی شماره 1 در دست اقدام است و 
همچنین جهت تامین منابع آبی شرکت ، ۴ 
پروژه از جمله احداث تصفیه خانه پساب به 

روش BOT در دست اجرا قرار دارد .
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان اظهار داشت: 
در سال جاری، با توجه به ارتقای محصوالت 
درخواستی مشتریان و نیاز به تولید گریدهای 
فوالدی جدید و همچنین به منظور توسعه 
بازارهای صادراتی و داخلی، بخش عمده ای 
از تولیدات در بخش فوالدســازی و نورد به 
محصوالت صنعتی و ویژه اختصاص داده شد 
 C۶0 که از جمله می توان به گریدهای فوالدی
و ۳1Mn۴ ، CK۴۵ و همچنین شمش های 
صادراتی در مارک های متنوع و ... در بخش 
فوالدسازی و محصوالتی مانند کالف های 
صنعتی، میلگردهای صنعتی، تیرآهن های 

بال پهن ســایز باال، آرک معدن و ... در بخش 
نورد اشاره نمود.

مهندس رخصتی افــزود: تیرآهن های 
بال پهن که ذوب آهن تولید آن ها را در سالهای 
اخیر رقم زد و در ســال 1۴01 موفق شــد با 
توسعه آن ها، تیرآهن بال پهن سبک نمره ۳0 
و بال پهن وزن متوسط نمره 2۴ را به تولید انبوه 
برساند که دارای مصارف عمده ای در ساخت 
سازه های سنگین فلزی و ساختمان های بلند 
مرتبه می باشند. این محصوالت در پروژه های 
صنعتی مختلف از قبیل صنایع دریایی، نفت، 
ســیمان و... و نیز در صنایع ماشین سازی به 
عنوان شاسی ماشین آالت استفاده می شوند.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان به شرایط 
مطلوب تولید در این شرکت اشاره کرد و گفت: 
این مجتمع عظیم صنعتی برای اولین بار از 
برنامه تولید پیش است و در ۴ ماهه اول سال 
جاری، چدن مذاب حدود 10 درصد، فوالد 
خام حدود 12 درصد، محصــوالت نوردی 
حدود 22 درصد، آگلومره حدود 11 درصد 
و کک 1 درصد نسبت به همین مدت درسال 

گذشته، افزایش تولید داشته است.
این مقام مسئول تصریح کرد: ذوب آهن 
اصفهان اولین شرکت ایرانی است که موفق 
شد گواهینامه همولوگیشن برای صادرات 
محصول میلگرد آجدار به کشــور آلمان را 
دریافت کند که این گواهینامه مبین خواص 
مکانیکی منحصــر به فرد ایــن محصول از 
جمله پراکندگی محدود در تنش تســلیم 
و استحکام شکســت می باشد. همچنین با 
تالش های انجام گرفته، ذوب آهن موفق شد 
گواهینامه CARES  را به منظور صادرات 

 BS۴۴۴9 میلگرد آجدار مطابق استاندارد
به کشــورهای منطقه بریتانیا و حوزه خلیج 
فارس و گواهینامــه CE به منظور صادرات 
 EN 102۵ و DIN تیرآهن مطابق استاندارد
1002۵ به کشــورهای عضو اتحادیه اروپا را 

تمدید کند. 
وی در خصوص صــدور گواهینامه فنی 
تولید حفاظ های بتنی مفصل دار )نیوجرسی( 
شرکت تارابگین نیز گفت: همه تولید کنندگان 
قطعات پیش ساخته بتنی باالخص نیوجرسی 
به دلیل اهمیــت و حساســیت موضوع در 
راســتای افزایش ایمنی راه ها و حفظ جان و 
مال انسان ها می بایســت نسبت به دریافت 
گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه مسکن 
و شهر سازی اقدام نمایند و این شرکت موفق 

شدگواهینامه مذکور را دریافت کند.
مهندس رخصتی در ادامــه به دریافت 
گواهینامه ایزو 9001:201۵ توسط شرکت 
پویش ســاخت ذوب آهن اصفهان پرداخت 
و گفت: کســب این گواهینامــه معتبر یک 
گام اساسی در راه پیشــرفت و ارتقاء کیفی 
محصوالت و خدمات این شرکت در حوزه های 
مهندسی، ساخت  و ســاز صنعتی پروژه ها، 
ریخته گری قطعــات فوالدی ســنگین و 

نگهداری از تجهیزات و ... به شمار می رود.
وی افــزود: در اولین همایــش تجلیل از 
برترین شرکت های بورس کاالی ایران، ذوب 
آهن اصفهان به عنوان اولین و برترین شرکت 
در عرضه متنوع محصوالت در بورس کاالی 
ایران و همچنین چهارمین شــرکت برتر در 
ارزش محصوالت ارائه شده در بورس برگزیده 
شد و لوح و تندیس را از وزیر امور اقتصادی و 

دارایی گرفت.
مهندس رخصتی ابراز امیدواری نمود که 
ذوب آهن اصفهان همچنان که با بومی سازی 
قطعات مورد نیاز خود و سایر صنایع کشور در 
جهاد اقتصادی و در مقابله با تحریم ها نقش 
مهمی را ایفا کرده است، در گام دوم انقالب نیز 
در فعالیت های دانش بنیان و اشتغال آفرین 

پیشگام باشد.

محمدرضا طورچی مقدم مشــاور توسعه امور 
دانش بنیان و فناوری های نوآورانه رییس سازمان 
حفاظت محیط زیست کشور، دوشنبه ۷ شهریورماه و 
همزمان با هفته دولت با حضور در ذوب آهن اصفهان 
ضمن بازدید از خــط تولید و پروژه های زیســت 
محیطی با مسئولین این شرکت دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش ایلنا، مشاور رییس سازمان حفاظت 
محیط زیست کشــور در نشست با مهدی بهرامی، 
معاون پشــتیبانی و خدمات اجتماعی و تعدادی 
از مدیران، سرپرســتان و کارشناسان امور زیست 
محیطی ذوب آهــن اصفهان به تشــریح اهداف و 
سیاست های سازمان محیط زیست کشور پرداخت 
و گفت: صنایع فوالدی کشــور به لحاظ نقش خود 
در مجموعــه های صنعتی، خودکفایی و توســعه 
اقتصادی کشور از اهمیت خاصی برخوردار هستند و 
سازمان حفاظت محیط زیست کشور سعی می کند 
با حذف کاغذ بازی، هدایــت و کمک به این صنایع 

در جهت تولید با کیفیت و قیمت مناسب، همزمان 
آالیندگی هــای این صنایع نیز کاهــش یابد. وی 
افزود: مسئولین سازمان محیط زیست با حضور در 
تمامی کارخانه های کشور و گفت و گو با مسئوالن 
آن ها با اســتفاده از توانمندی های این شرکت ها و 
سازمان های دانش بنیان به بررسی و حل مشکالت 

زیست محیطی می پردازد.
مشاور توســعه امور دانش بنیان و فناوری های 
نوآورانه رییس ســازمان حفاظت محیط زیســت 

کشور با اشاره به اقدامات و پروژه های زیست محیطی 
ذوب آهن اصفهان تأکید کرد: باعث خوشحالی است 
که ذوب آهن اصفهان عزم خود را بر اصالح، بهبود  و 
ارتقاء شاخص های زیست محیطی این شرکت جزم 

کرده است.
مهدی بهرامــی، معاون پشــتیبانی و خدمات 
اجتماعی نیز به تشریح تاریخچه شرکت و اقدامات و 
پروژه های زیست محیطی آن در سال های گذشته 
پرداخت و گفت: این شــرکت به عنوان نخستین 
تولیدکننده فوالد در ایران در راســتای خط مشی 
زیست محیطی و تعهد مدیریت عالی شرکت مبنی 
بر حفظ و صیانت از سالمت کارکنان خود، جامعه 
اطراف و حفظ محیط زیست با صرف هزینه های الزم 
و با استقرار استانداردهای زیست محیطی بین المللی 
به تعریف و اجرای پروژه های زیست محیطی در قالب 
طرح های بازسازی، بهسازی و نوسازی در بخش های  

مختلف تولید، اقدام  کرده است.

نشست پروژه تعویض بالک های بخش فوالدسازی 
ذوب آهن اصفهان،با حضور مهرداد توالئیان معاون 
بهره برداری شرکت،معاونت های خرید و برنامه ریزی 
و توسعه و مدیران مرتبط با این پروژه ،دوشنبه سی و 
یکم مردادماه در سالن جلسات معاونت بهره برداری 

برگزار شد.
نشست پروژه تعویض بالک های بخش فوالدسازی 
ذوب آهن اصفهان،با حضور مهرداد توالئیان معاون 
بهره برداری شرکت،معاونت های خرید و برنامه ریزی 
و توسعه و مدیران مرتبط با این پروژه  ،دوشنبه سی و 
یکم مردادماه در سالن جلسات معاونت بهره برداری 
برگزار شــد.   مهرداد توالئیان در این نشست گفت: 
پروژه تعویض بالک های بخش فوالدسازی ذوب آهن 
برای اولین بار در کشور و با تکیه بر دانش و توانمندی 
کارکنان بخش های مختلف کارخانه در دستور اجرا 

قرار گرفته است.
وی با اشــاره به اینکه پروژه مذکور هشت بخش 
دارد و نشست امروز مربوط به بخش شماره یک است 
و تجربیات حاصل از آن در مراحل بعدی نقش بسزایی 

دارد،افزود : پروژه تعویض بالک های بخش فوالدسازی 
که از شنبه پنجم شهریورماه آغاز می شود، به صورت 
مســتقیم بر خط تولید تاثیر گذار اســت و به دلیل 
گسترگی و احجام آن ممکن اســت نکات غیرقابل 

پیش بینی داشته باشد.   
 سیاوش خواجوی مدیربخش فوالدسازی ذوب 
آهن نیز در ادامه گفت : با تغییر در ظرفیت کنورتورها 
و احداث ایستگاه های جدید ریخته گری در بخش 
فوالدسازی،ظرفیت تولید کارخانه افزایش پیدا کرد 
که این موضوع بارگذاری و تردد بار بیشــتر بر روی 
بالک ها و ســازه های بخش را در پی داشت و به مرور 

زمان اشکاالتی ایجاد شــد و لذا تعویض بالک ها در 
دستور کار قرار گرفت. وی با اشاره به اینکه این پروژه 
تعویض بخش های مختلفی از کارخانه را تحت تاثیر 
قرار می دهد،خاطر نشان کرد :  طبق گراف زمان بندی 
2۶ روزه در نظر اســت این پروژه با همکاری شرکت 

توسعه و صنعت لنجان به عنوان پیمانکار انجام شود.
محمدرضا یزدان پناه مدیر برنامه ریزی و نظارت 
بر نگهداری و تعمیرات نت مکانیک شرکت نیز اضافه 
کرد: قدیمی ترین  بالک های زیر جرثقیل های مذاب 
بر بخش فوالدسازی در 1۴ دهانه  با طول های 12 و 
2۴ متری  در سال 19۶9  نصب شده اند که بعد از ۵۳ 
سال کار متوالی قرار اســت توسط پرسنل مدیریت 
مهندسی نت و پیمانکار عملیات نگهداری و تعمیرات 
بخش های تولیدی) شرکت توسعه صنعت لنجان( 

تعویض می شوند.
شایان ذکر اســت در این نشســت هماهنگی،  
مدیران و مسئولین بخش های مختلف در خصوص 
کم و کیف اجرای این پروژه تعمیراتی به گفتگو و تبادل 

نظر پرداختند.

اخبار  ویژه
ایرج رخصتی تأکید کرد:

تکمیل مدرنیزاسیون ذوب آهن اصفهان با توان داخلی 
مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور عنوان کرد:

ارتقای شاخص های زیست محیطی در مجموعه ذوب آهن اصفهان

پروژه تعویض بالک های بخش فوالدسازی در ریل اجرا؛

فوالدسازی ذوب آهن اصفهان برای افزایش ظرفیت آماده می شود

وضعیت تاج زاده در زندان
چگونه است؟!

حکم اعدام برای »زهرا 
صدیقی« و »الهام چوبدار«

وام قرض الحسنه ۳ تا ۵ 
میلیونی به زائران حسینی 

بدون مراجعه به بانک

آغاز مجدد جلسات ضد کارگری
با پیشنهاد حذف تبصره یک ماده هفت 

هجوم همه جانبه بر پیکر 
نحیف قوانین کار

رئیس جمهور ترکیه به صورت مستقیم
یونان را تهدید کرد

تنش بی سابقه میان
دو همسایه دریای اژه


