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رپرتاژ

یکی از مهــم ترین بخش های سیســتم حمل ونقل در 
کارخانجات تولیدی که نقش زیر بنایی و غیر قابل انکاری در 
توسعه پایدار و جا به جایی مواد اولیه دارند حمل و نقل ریلی 
است  ، حمل و نقل ریلی مانند شریان  های اصلی وظیفه جا به 

جایی و حمل مواد را دارند مدیریت راه آهن و ترابری شرکت 
توانسته رکورد حمل مواد اولیه به داخل شرکت را در شهریور 
با حمــل ۳۴۷ واگن و مهرماه ۳۴۹ واگن بهبود بخشــد  . به 
گزارش ایلنا،  یکی از مهم ترین بخش های سیستم حمل ونقل 

در کارخانجات تولیدی که نقش زیر بنایی و غیر قابل انکاری 
در توسعه پایدار و جا به جایی مواد اولیه دارند حمل و نقل ریلی 
است  ، حمل و نقل ریلی مانند شریان  های اصلی وظیفه جا به 
جایی و حمل مواد را دارند مدیریت راه آهن و ترابری شرکت 

توانسته رکورد حمل مواد اولیه به داخل شرکت را در شهریور 
با حمل ۳۴۷ واگن و مهرماه ۳۴۹ واگن بهبود بخشد  .

حامد محمدی مدیر راه آهن و ترابری شرکت با اعالم این 
خبر گفت: با توجه به این که ذوب آهن اصفهان از ۳۷ مبدا مواد 

اولیه خود را بارگیری و در یک مقصد که ذوب آهن اصفهان 
می باشد تخلیه می کند، برنامه ریزی جهت بارگیری و حمل 
می تواند در تولید ذوب آهن بسیار مهم باشد و حمل و نقل ریلی 

یکی از ارکان مهم افزایش تولید است.
 وی یادآور شد: در ذوب آهن اصفهان ۴ واگن برگردان )دو 
دستگاه برای سنگ آهن و دو دستگاه برای زغال ( داریم که 
در هفتم شهریورماه ۳۴۷ واگن و در ۲۶ مهرماه ۳۴۹ واگن 
مواد اولیه وارد شرکت و تخلیه گردیده است که در نوع خود 

بی نظیر است  .
مدیر راه آهن و ترابری شرکت با اشاره به این که در مدت 
مشابه سال قبل ۲۷ هزار واگن مواد اولیه وارد شرکت و امسال 
این رقم به ۳۴ هزار افزایش پیدا کرده اســت، گفت:  یکی از 
رسالت  های مدیریت راه آهن و ترابری رساندن مواد اولیه به 
دو کارگاه بزرگ تولید آگلومره و کک سازی می باشد و با توجه 
به مبداهای مختلف سیر و حرکت، برنامه ریزی دقیقی برای 
تولید الزم است که این مهم توسط تالشگران این مدیریت به 

صورت شبانه روزی در حال انجام است.
وی گفت: بــا مدیریت زمان و انجام تعمیرات اساســی 
دیزل  ها در زمانی که کمترین پیک ورود مواد اولیه به شرکت 

را داریم بهره   وری در این بخش را افزایش دادیم.
سعید نصیری سرپرست دایره حرکت مدیریت راه آهن 
و ترابری گفت: با تالش شبانه روزی و بدون وقفه ۴۴۳ نفر از 
تالشگران دایره حرکت، واگن  های حامل مواد اولیه از ایستگاه 
زرین شهر به ایستگاه مواد خام و سپس به قسمت واژگون  های 
سنگ آهن و زغال سنگ  انتقال می یابد تا به موقع تخلیه شود  .
 وی افــزود: این بخش پس از تخلیه، ارســال واگن  های 
خالی به ایستگاه زرین شهر را بر عهده دارد تا به موقع بارنامه 
به معادن جهت بارگیری ارسال گردد که این فرایند با برنامه 
ریزی  های دقیق همراه با اجرای مقررات عمومی حرکت قطار 

انجام می گیرد  .
نصیری گفت: با توجه به در مدار بودن تولید هر سه کوره 
ورود ۳۴۷ واگن حامل مواد اولیه طی سه شیفت در ۷ شهریور 

ماه و ۳۴۹ واگن در ۲۶ مهرماه انجام شد.

رکوردزنی ذوب آهن اصفهان در حمل و نقل ریلی مواد اولیه
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت اسناد و امالک کالچای  آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13

آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140160318020002978مورخ 1401/06/28 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کالچای تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم 
مژگان بابائی سیاهکلرودی فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه 4 صادره از رودسر و کد 
ملی 2691444155بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر 
خانه به مساحت325/8  مترمربع پالک 697فرعی در قسمتی از قطعه 1322تفکیکی 
از سنگ 222اصلی واقع در قریه قاسم آباد علیا بخش 29گیالن خریداری از مالک 
رسمی سازمان اموال و امالک بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی استان گیالن محرز 

گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود رابه 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :یک شنبه 1401/08/01
 تاریخ انتشار نوبت دوم : دوشنبه 1401/08/16

علی نصرتی ریس اداره ثبت اسناد و امالک کالچای

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت اسناد و امالک کالچای  آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13

آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140160318020002978مورخ 1401/06/28 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کالچای تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای 
محمد حکیمی نیا فرزند خسرو بشماره شناسنامه 32 صادره از رودسر و کد ملی 
2691437231 بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر 
خانه به مساحت325/8  متر مربع پالک 697فرعی در قسمتی از قطعه 1322تفکیکی 
از سنگ 222اصلی واقع در قریه قاسم آباد علیا بخش 29گیالن خریداری از مالک 
رسمی سازمان اموال و امالک بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی استان گیالن محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :یک شنبه 1401/08/01
 تاریخ انتشار نوبت دوم : دوشنبه 1401/08/16

علی نصرتی ریس اداره ثبت اسناد و امالک کالچای

مدیرکل مدیریت بحران استانداری، حسن ساسانی مدیر عامل شرکت آب 
منطقه ای استان اصفهان و جمعی از مسئولین این شرکت، شنبه ۱۴ آبان ماه با 
حضور در ذوب آهن اصفهان با مدیرعامل و دیگر مسئولین این مجتمع عظیم 

صنعتی پیرامون روش  های مصرف بهینه آب گفتگو کردند  .
به گــزارش ایلنا،  منصور شیشــه فــروش مدیرکل مدیریــت بحران 
استانداری  ،حسن ساسانی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان اصفهان 
و جمعی از مسئولین این شرکت، شــنبه ۱۴ آبان ماه با حضور در ذوب آهن 
اصفهان با مدیرعامل و دیگر مسئولین این مجتمع عظیم صنعتی پیرامون 

روش  های مصرف بهینه آب گفتگو کردند  . 
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری  ، ذوب آهن اصفهان را یک شرکت 
پیشرو و موفق در اجرای مسئولیت  های اجتماعی و مشارکت در حل مسائل 
جامعه دانست و افزود  : این شرکت جهت حمایت از راهپیمایی اربعین  ،  مقابله با 
بحران شیوع بیماری کرونا  ، کمک به مردم آسیب دیده از سیل و زلزله در نقاط 

مختلف و مواردی از این دست مشارکت فعال داشته که قابل تقدیر است.
وی به اشاره به کمبود آب در استان گفت  : مردم اصفهان در صرفه جویی 
مصرف آب بسیار خوب عمل کردند و سرانه مصرف آب در این استان از تمام 

استان  های کشور کمتر است ضمن اینکه صنایع نیز در کاهش مصرف آب 
خوب عمل کرده اند  .

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اظهار داشت  : خشکی زاینده رود  ، 
موجب ایجاد مشکالت بسیاری در تامین آب استان شده است و سال گذشته 
۱۰۰ هزار متر از اراضی مستعد کشاورزی در اطراف زاینده رود زیر کشت نرفت  .
شیشه فروش گفت  : احیای زاینده رود خواست جدی مسئولین و مردم 
اصفهان است که نقشه راه آن تدوین شده و باید توسط وزارت نیرو دنبال شود  .

وی افزود  : در این شرایط همه بخش  های مصرف کننده باید بسته مصرف 
بهینه داشته باشند و روش  های مصرف بهینه آب را عملیاتی کنند که جلسه 

امروز نیز با همین هدف برگزار شد.
 مهندس ایرج رخصتی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان نیز در این جلسه با 
اشاره به وسعت عملکرد این مجمع عظیم صنعتی گفت  : فعالیت  های ذوب آهن 
به تولید چدن  ، فوالد و  مقاطع ساختمانی محدود نمی شود و این شرکت از 
نیروگاه  ، واحد تولید آهک  ، تولید نسوز و  ... برخوردار است. در واقع می توان 
گفت چند کارخانه در ذوب آهن وجود دارد و در کنار آنها شرکت فوالد سبا 

قرار دارد.

وی افزود  : با وجود اینکه ذوب آهن اصفهان طبق اسناد رسمی دارای حق 
آبه است  ، اما پروژه  های توسعه این شرکت از گذشته دارای پیوست زیست 
محیطی و پیوست بهینه سازی مصرف آب است که این نشان دهنده اولویت 

این موضوعات در این مجتمع عظیم صنعتی می باشد  .
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان افزود  : این شرکت با وجود افزایش تولید که 
در سال جاری منجر به ثبت باالترین میزان تولید از ابتدای تاسیس شد  ، طی 
۱۰ سال گذشته ۵۰ درصد مصرف آب خود را کاهش داده است و طبق برنامه 
تالش می کند سال آینده با انجام پروژه استفاده از پساب شهرهای اطراف  ، 

برداشت آب از زاینده رود را به حداقل برساند.
مهندس رخصتی با اشاره به اینکه  ، مدیریت بحران تا کنون به خوبی انجام 
شده است  ، گفت  : خوشبختانه تولید بدون مشکل خاصی در حال انجام است و 
امیدوارم با همدلی همه تالشگران شرکت به اهداف تولیدی امسال دست پیدا 
کنیم  . وی افزود  : در قیمت گذاری آب و سایر حامل  های انرژی نیز باید به این 
امر توجه شود که ذوب آهن اصفهان از یارانه انرژی برخوردار نیست و قیمت 
تمام شده محصوالت این شرکت به دلیل عدم برخورداری از این یارانه  ، بیشتر 

از سایر شرکت  های فوالدی می باشد  .

حسن ساسانی مدیر عامل شــرکت آب منطقه ای استان اصفهان نیز 
گفت  : یکی از اولویت  های اصلی تامین آب  ، مربوط به صنایع اســت که تا 
کنون با همکاری مسئولین و این صنایع  ، مشکل خاصی در تولید به وجود 

نیامده است  .
وی افزود  : بسیاری از امکانات و تجهیزات مربوط به تامین آب در این منطقه 
از جمله سدها  ، با هدف تامین آب ذوب آهن اصفهان ایجاد شده است و امروز 

هم وظیفه داریم  ، برای تامین آب بخش صنعت تالش کنیم  .
شایان ذکر است در این جلسه در خصوص شیوه  های مصرف بهینه و قیمت 

گذاری آب توافقاتی انجام شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری:

ذوب آهن اصفهان در مصرف بهینه آب موفق عمل کرده است

گزارش

معاون امور شــرکت های بنیاد بهره وری موقوفات 
آستان قدس رضوی و مهدی قربانی مدیرعامل موسسه 
عمران و توســعه رضوی و هیات همراه بــا حضور در 

ذوب آهن اصفهان از خط تولید بازدید.
سید مهدی طالبیان معاون امور شرکت های بنیاد 
بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی و مهدی قربانی 
مدیرعامل موسسه عمران و توسعه رضوی و هیات همراه 
با حضور در ذوب آهن اصفهان از خــط تولید بازدید و با 
مهندس ایرج رخصتی مدیرعامل  ، بهزاد کرمی معاون 
بازاریابی و فروش و حمید ســرال مدیر روابط عمومی 
شرکت دیدار و در خصوص تعامل و همکاری بیشتر در 

جهت افزایش بهره   وری هر دو مجموعه گفتگو کردند.
مهندس رخصتی با اشاره به توانایی  های ذوب آهن 
اصفهان در امر اکتشــاف و بهره برداری از معادن کشور 

گفت: در ســال  های گذشــته ذوب آهــن اصفهان با 
برخورداری از معدن،دارای زنجیــره تولید کامل بود و 
تولید در این شرکت بدون دغدغه انجام می شد ولی هم 
اکنون بدلیل برخی تصمیمات اشتباه این زنجیره قطع 

شده و تولید با مشکل مواجه شده است  .
وی یاد آور شــد  : ذوب آهن اصفهان آمادگی دارد تا 
با شــرکت  های که در زمینه معدن کاری فعالیت دارند 
همکاری داشته باشد و آستان قدس رضوی پتانسیل این 

همکاری را دارد.
مدیرعامل شرکت با اشاره به اینکه معدن کاری در 
کشور با تولد ذوب آهن آغاز شــده است گفت  : معادن 
کشور از ذوب آهن اصفهان جدا نیستند و هم کنون که 
استراتژی ذوب آهن با تولید ۱۲ محصول جدید از بهمن 
ماه بر مبنای افزایش تنوع محصول و تولید محصوالت 

ارزش افزا شکل گرفته، معادن کشــور نیز می توانند با 
حمایت خود از این سیاســت بهره مند شوند  . وی تفکر 
ذوب آهن در تولیدات خود را ملی دانســت و افزود  : در 
شرایط کنونی که کیفیت محصوالت ذوب آهن اصفهان 
زبانزد است صادرات می تواند یکی از راه  های برون رفت 

از مشکالت باشد.
سید مهدی طالبیان به توسعه همکاری بین ذوب آهن 
اصفهان و آستان قدس رضوی اشاره کرد و گفت  : شرکت  
عمران و توسعه رضوی یکی از شــرکت  های جدید در 
آستان قدس رضوی اســت که ظرفیت بسیار مناسبی 
برای کارهای عمرانی، معدنی و صنعتی را دارد و می تواند 
بستر بسیار مناسبی برای تعامالت بیشتر هر دو مجموعه 

در جهت افزایش بهره   وری باشد.
وی به پتانسیل ذوب آهن اصفهان در حوزه اکتشاف 

و بهره برداری از معادن کشور اشاره کرد و گفت: آستان 
قدس رضوی به دلیل نزدیکی به معادن خواف و سنگان 
می توانــد همکاری خوبــی در حوزه بهره بــرداری با 
ذوب آهن اصفهان داشته باشد که امید است این همکاری 

هر چه زودتر محقق گردد.

معاون امور شرکت های بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی:

ذوب آهن اصفهان پتانسیل استخراج و بهره برداری از معادن کشور را دارد

خبر

چهارمین دوره مسابقات بســکتبال ایمیدرو و 
شرکت  های تابعه به میزبانی ذوب آهن اصفهان در 
سالن نبرد ورزشگاه بزرگ فوالدشهر، ۱۲ آبان ماه با 

قهرمانی تیم گل گهر سیرجان به پایان رسید.
به گزارش ایلنا، با برگزاری فینال چهارمین دوره 
مسابقات بسکتبال ایمیدرو و شــرکت  های تابعه، 

قهرمان این مسابقات مشخص شد.
در بازی فینــال این مســابقات دو تیم گل گهر 

ســیرجان و مس سرچشــمه به مصاف هم رفتند 
که در پایان بــازی تیم گل گهر بــا نتیجه ۶۰- ۵۱ 
به پیروزی رســید و قهرمان این دوره از مســابقات 
 شــد، مس سرچشــمه نیز به مقام نایب قهرمانی 

دست یافت.
دیدار رده بندی را تیم  های فوالد مبارکه سپاهان 
و صنایع معدنی و فلــزی خلیج فارس برگزار کردند 
که در پایان این بازی فوالد مبارکه سپاهان با نتیجه 
۶۸- ۴۳ از ســد حریف گذشت و به مقام سومی این 

مسابقات دست یافت.
در آیین اختتامیه این مسابقات، تیم  های اول تا 
ســوم، مدال و جام قهرمانی خود را با حضور مهدی 

بهرامی معاون پشــتیبانی و خدمــات اجتماعی 
ذوب آهن اصفهان، محسن آذر مهر رییس کارگروه 
ورزش ایمیدرو و شــرکت  های تابعــه و علی اکبر 
احســانی مدیرعامل باشــگاه فرهنگی ورزشــی 

ذوب آهن اصفهان دریافت کردند.
شایان ذکر است؛ این دوره از مسابقات بسکتبال 
ایمیدرو و شــرکت های تابعه با حضور شش تیم از 
شــرکت  های مختلف فوالدی و معدنی )ذوب آهن 
اصفهان، گل گهر سیرجان، فوالد مبارکه سپاهان، 
مس سرچشمه، فوالد خوزستان و صنایع معدنی و 
فلزی خلیج فارس( به میزبانی ذوب آهن اصفهان از 

هشتم آبان ماه آغاز شده بود.

به میزبانی ذوب آهن اصفهان و با قهرمانی گل گهر سیرجان برگزار شد

پایان چهارمین دوره مسابقات بسکتبال ایمیدرو


