
سخن اول
رهبر معظم انقالب)مدظله العالی(:

دولت بعدی حل مشکالت 
خوزستان را به صورت 

جدی دنبال کند

نشـــریه  داخلـــی شنبه 9 مرداد ماه 1400    |    20 ذی الحجه 1442   |     31 ژوئیه  2021    |     شماره 1287

 پرداخت بدهی دولت هابه 
صندوق های بازنشستگی

با واگذاری سهام

نشست مدیرعامل ذوب آهن 
اصفهان با رایزن بازرگانی 
و سرمایه گذاری سفارت 

پاکستان

تجهیز 300 خانه ورزش 
روستایی با پشتیبانی و 
کمک ذوب آهن اصفهان

صدور مجدد گواهینامه 
سیستم مدیریت محیط 

زیست ذوب آهن اصفهان
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رویداد

رویداد

گزارش

گوناگون

با هدف ایجاد ارزش افزوده باالتر و تامین نیاز کشور صورت گرفت

میلگرد ۵۰ به سبد محصوالت صنعتی 
ذوب آهن اصفهان اضافه شد

w w w . e s f a h a n s t e e l . i r

کارخانه های متعددی در ایران انواع میلگرد را در سایزهای مختلف تولید می کنند که 
یکی از برترین و معروف ترین آن ها کارخانه ذوب آهن اصفهان است.

میلگرد ذوب آهن اصفهان از مرغوبیت و کیفیت باالیی نسبت به سایر رقبا برخوردار 
است و  برای تمام افرادی که در حوزه آهن آالت فعالیت می کنند، میلگرد ذوب آهن 

اصفهان نامی شناخته شده است.

برند و کیفیت میلگرد ذوب آهن اصفهان

رهبر معظم انقاب اســامی بــا تشــکر از مجاهدت های 
مجموعه های بهداشــت و درمان در مقابله با بیماری کرونا و 
به خصوص زحمات دانشمندان و محققان در تولید واکسن 
داخلی، بر لزوم استمرار رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی 
تا توقف شــیوع بیماری تأکید کردند و در ادامه با اشــاره به 
مشــکات عمیقاً دردآور مردم وفادار اســتان خوزستان در 
زمینه آب، مســئوالن دســتگاه های دولتی و غیردولتی را 
موظف کردند به صورت جدی رســیدگی به مشــکات و 

مسائل مردم خوزستان را دنبال کنند.
حضرت آیت ا... خامنه ای اختال ایجاد شــده در دسترسی 
مردم به واکســن را عمدتاً ناشــی از بدقولی فروشــندگان 
خارجی واکســن خواندند و گفتند: این مسئله یک بار دیگر 
به مردم و مسئوالن کشور یادآوری کرد که تکیه به دیگران 
موجب بروز مشکات می شود بنابراین باید بتوانیم در همه 

مسائل روی پای خود بایستیم.
رهبر انقاب اسامی همچنین با اشــاره به جهش های پی 
در پی ویروس و باقی ماندن خطرات آن، مردم را به استمرار 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی فراخواندند و گفتند: طوالنی 
شــدن قضیه بیماری نباید موجب کاهش حساســیت ها 
شود و در همه جا از جمله مراســم های گوناگون مذهبی و 
غیرمذهبی نیز باید اصل را بر رعایت کامل شــیوه  نامه های 
توصیه شده از طرف مسئولین مانند ماسک و فاصله گذاری 
قــرار داد. حضرت آیــت ا... خامنه ای خطاب به مســئوالن 
تأکید کردند: دســتگاه های دولتی به صورت جدی از تولید 
واکسن های داخلی پشتیبانی کنند تا این کار به بهترین وجه 
انجام شــود. رهبر انقاب در بخش دیگری از سخنانشان به 
مشکات مردم خوزستان اشاره کردند و گفتند: در روزهای 
اخیر یکی از نگرانی های واقعاً دردآور، مسئله آب خوزستان 
و مشــکات مردم بود. حضرت آیت ا... خامنه ای خاطرنشان 
کردند: مردم ناراحتی خود را بروز دادند اما هیچ گله ای از آن 
ها نمی توان داشت چراکه مسئله آب آن  هم در آن آب  و هوای 

گرم خوزستان مسئله کوچکی نیست.
ایشان با اشاره به حضور وفادارانه و فداکارانه مردم خوزستان 
در خط مقدم مشکات هشت سال دفاع مقدس، گفتند: این 
مردم نباید دچار مشکات باشــند و اگر در وقت خود به کار 

مردم رسیدگی می شد، این وضعیت ایجاد نمی شد.
رهبر انقاب اســامی افزودند: دولت بعدی که بر ســر کار 

خواهد آمد، کارها را به صورت جدی دنبال کنند.
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با توجه به شرایط 
تولید کارخانه و 
هماهنگی های 

انجام شده جهت 
تهیه اقالم ضروری 

ساختی و تدارکاتی، 
تعمیرات از 17 

تیرماه و با خاموش 
کردن کوره متدیک 
و درپوش گذاری آن 

آغاز گردید

محمدرضا یــزدان پناه مدیــر برنامه ریــزی و نظارت 
برنگهــداری و تعمیــرات کارخانــه، در خصوص این 
تعمیرات گفت: کارگاه نــورد 300 در بهمن ماه 1367 
راه اندازی گردیده اســت و تاکنون به تعــداد 18 بار با 
فواصل 2 الی 4 ســال و به مدت زمان 12 تا 15 شبانه 

روز تحت تعمیرات اساسی قرار گرفته است. 
وی افزود: تعمیرات قبلی کوره متدیک و کوره رولیکی 
و تجهیزات خط و پرداخت در فروردین ماه سال 1398 
انجام شده اســت. پس از طی مدت 2 ســال و با توجه 
به ضرورت تعویض آجر مشــعل های کــوره متدیک و 
ســرویس والوها و کاپان های گاز آن، جهت تعمیرات 

اساسی کارگاه برنامه ریزی شد.
یزدان پناه گفت: با توجه به شــرایط تولیــد کارخانه و 
هماهنگی های انجام شــده جهت تهیه اقام ضروری 
ساختی و تدارکاتی، تعمیرات از 17 تیرماه و با خاموش 
کردن کوره متدیک و درپوش گــذاری آن آغاز گردید. 
و همزمان فعالیت هــای دمونتاژ اتصــاالت آب و گاز و 
هیدرولیک کوره رولیکی و سرویس و تعویض تجهیزات 
خط و پرداخت برنامه ریزی شــده و در 12 شبانه روز با 

موفقیت به اتمام رسید . 
مدیــر برنامه ریزی و نظــارت برنگهــداری و تعمیرات 
کارخانه تأکیدکرد: با نظارت و برنامه ریزی شبانه روزی 
پرســنل مدیریت برنامه ریزی و نظــارت برنگهداری و 
تعمیرات، کلیه فعالیت هــای مربوط به کوره متدیک تا 
25 تیرماه به پایان رسید و 29 تیرماه عملیات پیشگرم 
کوره با مشــعل های طراحی و ساخته شده در مدیریت 
مهندسی نت آغاز گردید. در حین عملیات گرم نمودن 
کوره متدیک، ســایر فعالیت های خــط و پرداخت و تا 
روشن کردن کوره انجام شــد و تعمیرات دوم مردادماه 

به اتمام رسید. 
محمد صدری سرپرســت نــورد 300 در خصوص این 
تعمیرات گفــت: با توجه به توقــف کارگاه وعدم تامین 

برق از طرف شبکه، به منظور بازســازی و تعویض آجر 
مشــعل های ســقف کوره متدیک و همزمان با توقف 
کارگاه و جهت صرفه جویی در زمان از نیمه دوم تیر ماه 

تعمیرات اساسی نورد 300 شروع شد. 
وی خاطر نشــان ســاخت: در کوره متدیک با توجه به 
اینکه نســوز کف کوره نیاز به تعمیر نداشت  با استفاده 
از نوار نقاله های فرســوده از مدیریت آگلو مراســیون 
پوشیده شد و عملیات تخریب و نصب آجر مشعل های 
سقف انجام گردید، هادی های خنک شونده طرح قدیم 
حذف وهادی های طرح جدید با کارایی بهتر جایگزین 
گردید در این طرح مشکل کج شــدن هادی و مشکل 

خنک کاری آن بر طرف گردید .
ســید جعفر رضویان معاون تولید نورد 300 نیز با بیان 
این که آجرهای معیوب مشــعل، کانــال دود و دیواره 
عرضی تخریــب و 113 عدد آجر مشــعل جدید نصب 
شــد گفت: طرح جایگاه تیرک عرضی ورودی کوره به 
منظور جلوگیری فرسایش وآجر چینی روی آن تغییر 
یافت و در تعمیرات تونل هــای زیر کارگاه به طور کامل 
تخلیه و نظافت گردید ضمن این که حفاظ ها و درپوش 
 های فرســوده در خط و تونل نیز نوســازی و تعویض

شد.
سعید خســروی معاون مکانیک نورد 300  از تعویض 
یک عدد از شافت های اکســنتریک گام متحرک کوره 
متدیک خبــر داد و گفت: انجــام تعمیرات اساســی 
جرثقیل شــماره 13 و تقویت ارابــه جرثقیل 23 و19، 
تعویــض لوله های فرســوده تجهیزات خنــک کننده 
کوره و کلیه تجهیزات مکانیــک و هیدرولیک در خط 
پرداخت، تغییر و ترمیم سیســتم آب برگشــتی خنک 
کننده رولیک های کوره رولیکــی در جهت جلوگیری 
از آبریــزی در کــوره  رولیکی،  ســرویس وبازســازی 
 تجهیزات بستر خنک کننده وقیچی های پست 5 و6 و 
باسکول ها، تعویض و تغییر طرح کارمان های برگشتی 

شــمش و تغییر طرح قیــف های آب برگشــتی کوره  
رولیکی به منظور کاهش آبریزی آن از اهم فعالیت های 

قسمت مکانیک کارگاه در این تعمیرات بود.
پیام نور بخش معاون برق نــورد 300  هم از طراحی و 
اصاح مدار باســکول دو و چهار، تغییر طرح کماندوی 
اپرا 12 متری پســت 5 و بازســازی 2 عدد از تابلوهای 
کــوره رولیکی در ایــن تعمیــرات خبــر داد و گفت: 
اصاح تابلوهای رولیک هــای ورودی و خروجی کوره 
متدیک، ســرویس پانل های تریســتوری خط چپ و 
خط راست)1000 عدد تریستور(، تعویض کامل پولت 
فرمان قفسه های 3 و 4 ، تنظیم حفاظت های فیدر های 
اصلی کارگاه  و سرویس اساســی و جاری ترانس ها از 
عمده فعالیت های قسمت برق کارگاه نورد 300 در این 

تعمیرات بود.
محســن جعفری سرپرســت اتوماســیون وارتباطات 
نورد گفت: بــا همکاری آزمایشــگاه های ابــزار دقیق 
نسبت به سرویس و کالیبراســیون بیش از 700 تجهیز 
ابزاردقیق در آزمایشــگاه های مهندســی اتوماسیون 
اقــدام گردید. فراهم نمــودن ارتباط فیبــر نوری بین 
سیستم مانیتورینگ ایســتگاه مخلوط کن گاز2 با اتاق 
فرمان کوره نورد 300 جهت کنتــرل خودکار آناین و 
افزایش راندمان کوره های نــورد 300 به همراه نصب 
سنســورهای اندازه گیری دبی گاز مخلــوط به روش 
ترمال )بــه جای اوریفیــس پلیت( بــر روی لوله های 
اصلــی گاز مخلوط در ایــن تعمیرات انجــام پذیرفت. 
 Heatup کابل کشــی، تامین و نصب ترموکوپل های
به همراه برنامــه نویســی PLC و HMI جهت اجرای 
گراف Heatup از اقدامات دیگر اتوماســیون نورد در 
این تعمیرات اساسی می باشــد. همچنین پروژه به روز 
رسانی تجهیزات اندازه گیری و کنترلی خط و زیرزمین 
های روغن نورد 300 شامل نصب تابلوهای PLC در زیر 

زمین PCY2 و در زیر پست 3 انجام شد.

اجرای موفقیت آمیز تعمیرات اساسی کارگاه نورد 300
با برنامه ریزی و تالش همکاران، تعمیرات اساسی کارگاه نورد 300 شرکت با موفقیت انجام شد.

)) 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

دویست و شصت و هفتمین شــماره ماهنامه تخصصی فوالد از سوی روابط عمومی 
ذوب آهن اصفهان منتشر شد. در این شماره می خوانید؛  

* صنعــت فوالد،روزهــای همدلــی را انتظــار می کشــد )انتظــارات جمعـــی از صاحب 
نظـران صنعت فـوالد کشـور از دولت جدید( . 

* طرح تاپ، شاه کلید ارتباط صنعت و دانشگاه .
* تدبیر دولت برای تامین سنگ آهن مورد نیاز فوالدسازان چیست؟ 

* آزادسازی محصوالت فوالدی در چه صورت به نفع صنعت و کشور تمام می شود؟ 
* مدیریت ریسک در توازن صنعت فوالد، جایگاه واقعی خودش را ندارد. 

* در توسعه صنایع فوالدی، تأمین مواد اولیه مغفول مانده است. 
* فوالد اصفهان، تنها شرکت تولیدکننده ورق های تخت دراستان اصفهان است. 

جهت دریافت ماهنامه فوالد با شماره تلفن 4978 تماس بگیرید.

شمارهنوع فراخوانردیف
موضوع

مهلت    دریافت اسناد
مهلت   ارائه پیشنهاد

23 /5 /00خرید رولیك نوار نقاله43464مناقصه1

41222مناقصه2
خرید دو ردیف آجر عایق سبك و 

شاموتی
00/ 5/ 9

3
مناقصه بین 

المللی
9 /5 /00خرید 10 ست مواد نسوز کنورتور 39476 

دویست و شصـت و هفتمیــن
 شماره ماهنامه فوالد منتشر شد

فراخوان

بــا عنایت به گســترش روز افــزون فضــای مجــازی و اهمیت بهره گیــری از ایــن فرصت در راســتای 
معرفــی دســتاوردهای ذوب آهــن اصفهــان، از همــکاران شــاغل در شــركت كــه در ایــن زمینــه 
 به صــورت تخصصــی فعالیــت دارند تقاضــا مــی شــود رزومــه خــود را تــا 31 مردادماه بــه آدرس
atashkarweekly@esfahansteel.ir ایمیل نمایند. شــماره تلفن 4978 جهت كسب اطالعات 

بیشتر معرفی می شود.  
روابط عمومی شركت
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نشریه داخلی

در جلسه اخیر،تداوم 
تولید محصوالت 
با ارزش افزوده 

بیشتر به عنوان یک 
ضرورت برای شرکت 

مطرح شد

با توجه به شیوع 
ویروس کرونا و 

شرایط ناشی از آن، 
این ممیزی از راه دور 
و با استفاده از بستر 
اینترنت برگزار شد

سربلندی و حیات 
اقتصادی هر جامعه 

ای مرهون تولید 
و نقش آفرینی 
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مراحل با دانش 

کارکنان ذوب آهنی 
انجام شد

در جلســه اخیر شــورای معاونین شرکت که 
در دفتر مدیرعامل برگزار شــد ، تــداوم تولید 
محصوالت با ارزش افزوده بیشتر به عنوان یک 
ضرورت برای شرکت مطرح شد و عنوان گردید 
که تولید این محصــوالت از جمله اولویت های 

اصلی شرکت است. 
در این جلســه پرداخت عیدی بــه کارکنان به 
مناســبت اعیاد قربان و غدیر و دهــه امامت و 
والیت، همچنین پرداخت کمک هزینه ســفر 
کارکنان به تعــداد هر شــاغل و عائله تصویب 

شد و همچنین گزارشی از پروژه تصفیه پساب 
فوالدشهر ارائه گردید. 

تأمین پایــدار مواد اولیــه به ویژه مــواد آهن 
دار جهت رشــد تولید، رعایــت پروتکل های 
بهداشــتی جهت مصــون مانــدن از بیماری 
کرونــا و ضــرورت تأمیــن وســایل ایمنی و 
بهداشــتی برای کلیــه کارکنــان و تأکید بر 
فاصله گــذاری اجتماعــی از جملــه مواردی 
 بود که در جلســه شــورای معاونیــن مطرح 

گردید. 

همزمان با دهــه امامت و والیت و گرامیداشــت اعیاد 
فرخنــده قربــان و غدیر، آییــن تجلیــل از 52 نفر از 
کارگران نمونه ذوب آهن اصفهان، 5 مرداد ماه در تاالر 
آهن شرکت برگزار شد. در آغاز این مراسم که چند تن 
از معاون ها و مدیرهای شرکت حضور داشتند، آیت ا... 
رهبر مسئول هماهنگی تبلیغات اسامی ذوب آهن به 
تشریح رویداد بزرگ تاریخی غدیر خم و معرفی موالی 
متقیان حضرت امام علی )ع( به عنوان جانشین پیامبر 

بزرگ اسام)ص( پرداخت.

وی با اشاره به آیات قرآن کریم، انتصاب مهم جانشین 
پیامبر اسام از طرف خداوند و اباغ آن توسط حضرت 
محمد)ص( را کامل شدن دین اسام و تمام شدن نعمت 

الهی بر مسلمانان و عالم بشریت دانست. 
آیت ا... رهبر در ادامه با اشــاره به اهمیت کار و تولید در 
اسام، تاش هر مردی برای گذران آبرومندانه زندگی 
و تامین معیشــت خانواده اش را جهاد دانست و گفت: 
سربلندی و حیات اقتصادی هر جامعه ای مرهون تولید 

و نقش آفرینی کارگران است. 

مهرداد توالییان معاون بهره برداری شــرکت با اشاره 
به آخرین شــرایط تولیدی ذوب آهن اصفهان گفت: با 
همت کارکنان عزیز، محصــوالت جدید و از جمله ریل 
و میلگرد 50  در شرکت تولید شده  و این نگرش و رویه 

همچنان دنبال خواهد شد.
وی افزود: این کارگران هستند که همه ساله شعارهای 
اقتصادی ســال که توســط مقام معظم رهبری اعام 
می شود را محقق می سازند. ما نیز با کمک هلدینگ 
صدرتامین در جهت تشویق همکاران خود همه ساله 

تعدادی از عزیــزان را به عنوان کارگــر نمونه معرفی 
نموده و مورد تقدیر قرار می دهیم . با این حال هرچند 
تمام کارکنان نمونه هستند ولی با توجه به محدودیت 
های موجود در ســال 99 نیز 52 نفــر از همکاران با 
معرفی مدیران قســمت هــا به عنــوان کارگر نمونه 

معرفی شدند. 
در این مراسم یکی از مداحان اهل بیت)ع( به مناسبت 
اعیاد بزرگ قربان و غدیر به مداحی پرداخت و در پایان 

لوح های تقدیر کارکنان نمونه شرکت به آن ها اهدا شد.

در شورای معاونین شرکت تأکید شد:

ضرورت تداوم تولید محصوالت با ارزش افزوده بیشتر 

خبر

غامرضا سلیمانی، مدیرعامل شرکت 
ســرمایه گذاری صدر تامین گفت: 
شرکت طای کردستان مجوز احداث 
کارخانه استحصال طا در شهرستان 
سقز را از ســازمان حفاظت از محیط 

زیست کشور دریافت کرد.
مدیرعامل شرکت ســرمایه گذاری 
صدر تامین گفــت: اجــازه احداث 
کارخانه استحصال طا در شهرستان 

سقز  از سوی سازمان حفاظت محیط زیست کشور صادر شد.
وی افزود: جهت دریافت مجوز در ابتدا مکانیابی و مطالعات ارزیابی زیست محیطی 
و موافقت کلیه دستگاه های مرتبط در سطح استان اخذ و نهایتا در کمیته ارزیابی 

کشور به تاریخ 1400/2/22 با احداث کارخانه طا موافقت شد.
سلیمانی بیان داشت: صدور این مجوز حاصل تاش بیش از چهار سال پیگیری و 
مطالعات زیست محیطی دقیق و تأمین نظر کمیته های فنی و پذیرش تمهیدات 
و پیشنهادات فنی کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه های 
ذی ربط است. مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صدرتامین بیان داشت: با بهره 
برداری از این طرح ساالنه بیش از 500 کیلو طا تولید و تعداد 350 نفر به طور 
مستقیم مشغول به کار خواهند شد. وی شروع به کار این کارخانه را منوط به تعیین 
مشاور مادر جهت طراحی های الزم و نظارت بر احداث کارخانه  دانست و گفت: 
اقدامات الزم در دستور همکاران ما در ستاد و شرکت طای کردستان قرار گرفته 
است و عملیات اجرایی آن به زودی آغاز خواهد شد. سلیمانی ضمن قدردانی و 
تشکر از همکاری استانداری، اداره کل محیط زیست، امور آب، سازمان صمت، 
منابع طبیعی و سایر دستگاه های اجرایی و نمایندگان استان در مجلس شورای 
اسامی  ابراز امیدواری کرد: با بهره گیری از این طرح استراتژیک گام موثری در 
زمینه توسعه منطقه و ایجاد اشتغال برای مردم استان کردستان برداشته شود. 
گفتنی است معدن طای قلقله در ســال 96 کلنگ زنی شد اما به دلیل برخی 
نگرانی ها، بهره برداری از این طرح به تعویق افتاد که نهایتا طی 2 سال گذشته 
با مکان یابی مجدد خارج از حوزه ســد چراغ ویس و همخوان سازی با شرایط و 
استانداردهای محیط زیستی موجود نهایتا مکان جدید مورد تایید وزارت نیرو و 

سازمان محیط زیست و سایر دستگاه های اجرایی استان  قرار گرفت.

مدیرعامل صدر تامین خبر داد:

احداث کارخانه طالی کردستان 
در شهرستان سقز

محمــد شــریعتمداری از تصویب 
پرداخت بدهــی دولت ها به صندوق 
های بازنشســتگی با واگذاری سهام 

خبر داد.
وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی در 
صفحه شــخصی خود نوشــت: ایام 
عید است و وقت خبر خوب، کاری از 

جنس کارستان!
بدهی بعضاً چنــد ده ســاله دولت 
ها به صندوق های بازنشستگی برای بار دوم پس از ســال 99 با واگذاری سهام 
شرکت های دولتی در دولت به تصویب رسید. سهم سازمان تأمین اجتماعی 89 

صندوق کشوری 30 هزار و صندوق روستاییان هزار میلیارد تومان است.

 پرداخت بدهی دولت هابه صندوق های 
بازنشستگی با واگذاری سهام

Nخبر e w s

 ممیزی خارجی سیستم مدیریت محیط زیست ذوب 
 ISO 14001:2015  آهن اصفهان مطابق با استاندارد
توسط تیم ممیزی موسسه  SGS دوم الی چهارم مرداد 
ماه سال جاری انجام شــد و با توجه به عدم مشاهده و 
ثبت هیچ گونه عدم انطباق عمده در مستندات و دیگر 
موارد بررسی شده توسط ممیزان، گواهینامه سیستم 
مدیریت زیست محیطی ذوب آهن اصفهان برای یک 

دوره 3 ساله دیگر صادر شد.
منصور یــزدی زاده مدیرعامل ذوب آهــن اصفهان در 
جلســه اختتامیه این ممیزی که با حضــور جمعی از 
معاونین و مدیران شرکت برگزار شد، بر اهمیت حفظ 

و نگهداری مطلوب از محیط زیست تاکید نمود و ضمن 
قدردانی از زحمات کلیه کارکنان شــرکت، گفت: این 
موفقیت، حاصل تاش همه همــکاران در ذوب آهن 

اصفهان است.
وی بر استفاده از نظرات کارشناسی ممیزان برای بهبود 

مستمر شرایط زیست محیطی کارخانه  تأکید کرد.
سید حســین دیباجی مدیر کیفیت فراگیر ذوب آهن 
اصفهان در این ارتباط،  گفت: با توجه به انجام ممیزی  
صدور مجدد این گواهینامه و تنوع گستره فعالیت های 
ذوب آهن اصفهان، این ممیزی توسط تیم 4 نفره از سر 
ممیزان موسسه  SGS و به مدت 3 روز در 15 مدیریت 

شرکت با موفقیت انجام شد. 
وی با تشکر از کلیه معاونت ها و مدیریت 
هایی که در انجــام موفقیــت آمیز این 
ممیزی همکاری نمودند اظهار داشــت: 
با توجه به شــیوع ویروس کرونا و شرایط 
ناشــی از آن، این ممیــزی از راه دور و با 
استفاده از بســتر اینترنت برگزار شد که 
در این جا از همــکاران مدیریت فن آوری 
اطاعات به لحاظ فراهم نمودن زیر ساخت 
هــای الزم برای انجام ممیزی به شــکل 

مطلوب، تشکر و قدردانی می گردد.

تاشــگران ذوب آهن اصفهان برای نخســتین بار در 
کارگاه نــورد 500 موفق به تولید میلگــرد 50 مارک 
70CR2 شــدند که عاوه بر ایجاد ارزش افزوده باالتر، 

نیاز کشور به این محصول را نیز تامین می کند. 
محمد امین یوسف زاده مدیر مهندسی نورد ذوب آهن 
اصفهان در خصوص محصــول صنعتی جدیدی که به 
سبد محصوالت ذوب آهن اضافه شــد گفت: در چند 
سال اخیر، تحریم ها و کند شدن روند واردات باعث شد، 
انگیزه ها برای تولید محصوالت صنعتی جدید افزایش 
یابد و ذوب آهن نیز در راســتای تامین نیازهای بازار به 
ســمت تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر رفت تا 
ضمن تامین نیاز داخل، روند ســودآوری شرکت حفظ 

شود .
وی افزود: طراحی تولید میلگرد 50 در یک ماه انجام شد 
و تولید آن خوشبختانه در تست اول به تولید انبوه رسید 

و حدود 4 هزار تن براساس نیاز بازار تولید شد .
یوسف زاده با بیان این که در تاش هستیم در نورد 300 
به زودی میلگرد 30 مــارک 70CR2 نیز تولید کنیم، 
اظهار داشت: مصرف این میلگردها در تولید گلوله های 
آسیاب برای خردکن های معادن است . هرچند ما اولین 
تولید کننده این محصول نیستیم و در گذشته نیز این 

محصول تولید شده، اما بازار خوب و گسترده ای دارد و 
نیاز زیادی به این محصول وجود دارد .

لطیفی سرپرســت کارگاه نورد 500 نیــز در مورد این 
محصول جدید گفت: میلگرد50 یک محصول آلیاژی 
است که پروسه نورد آن پیچیده تر از میلگردهای ساده 
است و درصد کروم باالی آن نشان دهنده خاص بودن 

این آلیاژ است که سختی زیادی دارد .
وی با اشــاره به این که روند تولید محصوالت جدید در 
کارگاه نورد 500 تداوم خواهد داشت گفت: تولید این 
میلگرد با توان موجود در ایــن کارگاه صورت گرفت و 

تمامی مراحل با دانش کارکنان ذوب آهنی انجام شد . 
احمد ملکوتی خواه معاون تولیــد کارگاه نورد 500 در 
این خصوص گفت: بــا توجه به درخواســت مدیریت 
بازاریابی و فروش داخلی، مبنی بر نیاز بازار به میلگرد سایز 
50 و امکان سنجی تولید این محصول در مهندسی نورد، 
تیم تحقیق با محوریت مدیر مهندسی نورد و سرپرستی 
های خدمات فنی تولید و کارگاه های نورد تشکیل شد و 
موضوع مورد بررسی قرار گرفت و از آنجا که کارگاه نورد 
500 سابقه تولید میلگرد های سایز 60 و 80 میلیمتر را 

دارد، این مهم بر عهده این کارگاه گذاشته شد.

وی افزود: برای تولید این محصــول ملزومات زیادی 
بایستی طراحی و ساخته می شــد،که پرسنل کارگاه 
با دریافت طرح اولیه از خدمات فنی تولید مهندســی 
نورد، با ارائه طرح هــای خاقانه، اقدام به تکمیل خط 
نورد این محصول نمودند و نهایتاً با تاش شبانه روزی 
همکاران مونتاژ قفسه کارگاه، تکنولوژ خط و پرداخت، 
مکانیک و برق کارگاه وپرســنل کیفیــت، تولید این 
محصول در تیرماه ســال جاری با موفقیت انجام شد 
و برگ زرین دیگری بر افتخارات شــرکت ذوب آهن 

اصفهان افزوده شد.

طی مراسمی با حضور امام جمعه و جمعی از مسئولین 
شهرستان شاهرود و ذوب آهن اصفهان، بابک براتی به 
عنوان مدیرعامل جدید شرکت معادن زغال سنگ البرز 
شرقی معرفی شد و از زحمات منصور شریف مدیرعامل 

سابق این شرکت قدردانی به عمل آمد.

در ایــن آییــن که 
رییس و اعضاء هیأت 
مدیره شرکت معادن 
البرز  ســنگ  زغال 
حضور  نیز  شــرقی 
مرتضی  داشــتند، 
عضو  یزدخواســتی 
هیأت مدیــره ذوب 
با  اصفهــان  آهــن 
اشــاره به نقش مهم 
این مجتمــع بزرگ 
صنعتــی در رشــد 
و توســعه صنایــع 
و معادن کشــور تصریح کرد: ذوب آهــن اصفهان یک 
دانشگاه بزرگی است که توانسته در عرصه های مختلف 
به ویژه تربیت نیروی انسانی، افتخار آفرین باشد و در طی 
پنجاه و چهار سال گذشته، مدیران و متخصصان زیادی 

را تربیت نموده که بسیاری از آن ها هم اکنون مدیریت 
شرکت های فوالدی و صنعتی را به عهده دارند.

وی گفت: فرهنگ مدیر پروری در این شرکت نهادینه 
شده است.

عضو هیأت مدیــره ذوب آهن اصفهان بــا قدردانی از 
زحمات منصور شــریف، اظهــار امیــدواری نمود که 
مدیرعامل جدید شرکت معادن زغال سنگ البرز شرقی 
بتواند با برنامه ریزی های مناسب، روند رو به رشد این 

شرکت را ادامه و تسریع کند.
بابک براتــی مدیرعامل جدید شــرکت معادن زغال 
ســنگ البرز شــرقی، افزایش تولید، توجه به کرامت 
نیروی انســانی و ایمنی و ایمن ســازی را مورد تأکید 

قرار داد.
طاهری رییس هیــأت مدیره شــرکت معادن زغال 
ســنگ البرز شــرقی با قدردانی از خدمات منصور 
شــریف که در ســخت ترین شــرایط، مدیریت این 
شــرکت را قبول نمود، گفت: برای ادامه موفقیت ها، 

نیازمند مشارکت و همکاری همه مسئولین هستیم.
حجت االسام والمسلمین امینی امام جمعه شاهرود به 
نقش پیوست های اجتماعی و فرهنگی در پروژه صنایع 
و معادن کشور اشاره کرد و گفت: پیوست های فرهنگی 
و اجتماعی فعالیت های ذوب آهن اصفهان در طی بیش 
از نیم قرن به خوبی جایگاه این شرکت را نشان می دهد، 
امید است که شرکت زغال سنگ البرز شرقی نیز همانند 
گذشته پیوســت های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی 

فعالیت های خود را گسترش دهد .
دیگر ســخنران این مراسم حســینی نماینده سابق 
شهرستان شاهرود با تشریح مشکات قبلی و چگونگی 
برون رفت از تنگناهای این شــرکت گفت: با مدیریت و 
اقدامات جهادی، البرز شرقی برای کشور و منطقه حفظ 

می شود.
شایان ذکر اســت؛ در ابتدای این آیین، منصور شریف، 
از اقدامات و موفقیت های چند ســال گذشته شرکت 

معادن البرز شرقی، گزارشی ارایه نمود.

با هدف ایجاد ارزش افزوده باالتر و تامین نیاز کشور صورت گرفت
میلگرد 50 به سبد محصوالت صنعتی ذوب آهن اصفهان اضافه شد

صدور مجدد گواهینامه سیستم مدیریت محیط زیست ذوب آهن اصفهان

سالم آتشکار

درخواست های شما  وپاسخ مسئولین :
کلینیک دندانپزشکی طرف قرارداد بیمه تکمیل درمان دانا در 

مبارکه را اطالع رسانی کنید؟
مدیریت خدمات مالی و بیمه: کلینیک امیرالمومنین واقع در خیابان شهید 
نیکبخت و کلینیک آپادانا واقع در خیابان امام رو به روی ورزشگاه 22 بهمن 

کوچه خجسته به عنوان طرف قرارداد آماده ارائه خدمات می باشند .
داروخانه های طرف قرارداد بیمه تکمیل درمان دانا در شهر 

مبارکه را اطالع رسانی نمایید؟
مدیریت خدمات مالی و بیمه: با پیگیرهای انجام شده و اباغ شیوه نامه جدید 
به داروخانه ها در شهر مبارکه، داروخانه دکتر صرامی واقع در خیابان بسیج 
شمالی نرسیده به سه راه بهداری و همچنین داروخانه دکتر کریمیان واقع در 
مجتمع پزشکی دارالشفاء به عنوان طرف قرارداد آماده ارائه خدمات می باشند 
در ضمن کارکنان در صورت عدم اجرای صحیح قرارداد دارویی طبق شیوه 

نامه به شماره داخلی 2651 اداره بیمه شرکت تماس حاصل فرمایند. 
تعدادی از همکاران موارد زیر را خواستار شدند:
   تدابیری جهت آسفالت پارکینگ رو به روی ساختمان توحید. 

   اطاع رسانی در خصوص آخرین وضعیت پرداخت خارج از مرکز کارکنان.   
 برنامه ریزی جهت اتخاد تدابیری برای انعقاد قرارداد عمر و حوادث کارکنان 

با بیمه گذاران .

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

به شرح زیر می باشد:

در مراسم تجلیل از کارگران نمونه ذوب آهن اصفهان:
کارگران محور تولید و پیشرفت جامعه هستند

مدیرعامل جدید شرکت زغال سنگ البرز شرقی معرفی شد

آیین معارفه سعید لقمانی به عنوان رییس هیأت مدیره شرکت پویش معادن 
ذوب آهن با حضور مرتضی یزدخواستی عضو هیأت مدیره ذوب آهن اصفهان، 
روح اله فاضل پور مدیر راهبری شرکت ها، امور مجامع و سهام، حسن محمدی 
مدیرعامل شرکت پویش معادن و جمعی دیگر از مسئولین این شرکت، سوم 
مردادماه در سالن جلسات دفتر مدیرعامل برگزار گردید و سعید امید قائمی نیز 
به عنوان نایب رییس شرکت پویش معادن معرفی شد. شایان ذکر است سعید 
لقمانی فارغ التحصیل رشته مهندسی مواد گرایش شکل دادن فلزات از دانشگاه 
شیراز است. وی در شرکت فرآورده های نسوز ایران در سمت های مدیر تولید، 
مدیر فروش، معاون بازرگانی و مدیرعامل خدمت نموده است و در حال حاضر 

نیز به عنوان مشاور مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در امور نسوز فعالیت می کند.

سعید لقمانی رییس هیأت مدیره 
شرکت پویش معادن شد
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منصور یــزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان به 
همراه امیر ایران پور مدیرعامل شــرکت مهندسی 
و پویش ســاخت ذوب آهن با مســعود احمد رایزن 
بازرگانی و سرمایه گذاری سفارت پاکستان پیرامون 

همکاری در صنعت فوالد دیدار و گفتگو کردند . 
با توجه به ســابقه بیــش از نیم قرنــی ذوب آهن 
اصفهان در تولید فوالد و دارا بودن نیروی انسانی 
متخصص و توانمند که در داخل کشــور منشــاء 
خدمات بســیاری در واحد های مختلف فوالدی 
بوده اند ، در این دیــدار در خصوص همکاری بین 

دو کشور در زمینه های فوالدی و صادرات خدمات 
فنی و مهندسی از ســوی ذوب آهن که می تواند 
در خارج از کشــور و خصوصا در کشــور دوست و 
همســایه به ارائه خدمت بپردازد، بحث و رایزنی 

شد.
طی ایــن دیــدار مدیرعامل ذوب آهــن اصفهان 
در خصــوص توانمندی های ایــن مجتمع عظیم 
صنعتی و تولیدات این شرکت توضیحاتی را ارائه 
نمود و همچنین طرف مقابل در زمینه های قابل 

همکاری مطالبی را اظهار داشت.

نشست مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با رایزن بازرگانی و سرمایه گذاری سفارت پاکستان

خبر
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نشریه داخلی
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گزارش

 اهدای خون سالم اهدای زندگی
نهم مرداد در ایران به عنوان روز اهدای خون شناخته شده است که در 
واقع روز قدردانی از اهدا کنندگان این ماده حیاتی نیز به شمار می رود. 
سازمان انتقال خون ایران در مرداد 1353 با هدف سامان بخشیدن به 
وضع آشفته خون رسانی و به منظور ترویج فرهنگ اهدا، تهیه و تأمین 
خون و فرآورده های ســالم و مطمئن و رایگان بــرای رفع نیاز بیماران 
نیازمند، به خصوص مبتایان به تاالسمی، هموفیلی و لوسمی به وجود 
آمد. از آن تاریخ به بعد، ســالروز تأسیس ســازمان انتقال خون در نهم 
مرداد ماه، به عنوان روز اهدای خون نام گذاری شــده اســت. روزهایی 
مانند روز ملی اهدای خون در ایــران و روزهای ملی اهدای خون در هر 
کشور و همچنین روز جهانی اهداکنندگان خون که مصادف با 14 ژوئن 
اســت، فرصت هایی هســتند که به خاطر بیاوریم زندگی انسان های 

بسیاری به خون اهدایی ما وابسته است.
والدت با سعادت امام موسی کاظم )ع( مبارک باد

حضرت امام موســی کاظم )ع( بیســتم ذی الحجه سال 128 هجری 
قمری، در قریه ابواء) بین مکه و مدینه( دیده به جهان گشود. 

آن امام بزرگــوار را به علت کنترل خشــم خویش دربرابــر بدرفتاری 
دیگران، کاظم و به دلیل عبادت بســیار، عبد صالح لقــب داده اند. باب 
الحوائج هم از القاب اوســت. امام موســی بن جعفر )ع( مشهور به امام 
موسی کاظم )ع( بعد از شــهادت حضرت امام جعفر صادق )ع(در سال 
148 قمری  در 20 سالگی به امامت رســید. دوران امامت امام موسی 
کاظم )ع( با پادشــاهی چهار تن از خلفای عباســی همزمان بود. مدت 
امامت ایشان  35 سال بود و با شهید شدن وی در سال 183ق امامت به 

فرزندش، حضرت امام رضا)ع( انتقال یافت. 
روز مباهله پیامبر)10 هجری قمری 24 ذی الحجه(

مباهله نقطه عطفی در تاریخ اسام است. در آن روز بار دیگر نور اسام 
در افاق هســتی درخشــیدن گرفت و عالمیان در ســال نهم هجرت، 
حقانیت نبوت پیغمبر) ص( و اهل بیت آن حضــرت را برای چندمین 
بار به تماشا نشســتند و روز مباهله، به عنوان یکی دیگر از روزهای دعا 
وشکرگزاری در تاریخ اسام ثبت شد. مباهله پیامبر )ص( با مسیحیان 
نجران، در روز بیست و چهارم ذی الحّجه ســال دهم هجری روی داد. 
مباهله اساســا از» بَهل« به معنی رها کردن و برداشــتن قید و بند از 

چیزی است.
روز حقوق بشر اسالمی و کرامت

چهاردهم مردادماه در تقویم رســمی کشــور روز حقوق بشر اسامی و 
کرامت انسانی نام گرفته است و مناسبت آن تهیه و تدوین اعامیه حقوق 
بشر اسامی در این تاریخ اســت. دولت های عضو سازمان همکاری های 
اسامی با ایمان به پروردگار عالم و توجه به عقیده توحید ناب که ساختار 
اسام بر پایه آن است و نیز برای پاسداری از دین و جان و خرد و ناموس و 

مال و نسل بشر و ... اعامیه 25 ماده ای را به تصویب رساندند.
روزخانواده و تکریم بازنشستگان

خانواده به عنوان کوچک ترین نهاد اجتماعی، آسیب پذیرترین گروه در 
برابر آسیب های اجتماعی است به طوری که اکثر مشکات و آسیب ها 
ابتــدا در خانواده ها بروز پیــدا می کند و در صورت عدم پیشــگیری و 

برخورد ناصحیح با آن ها، به درون جامعه نیز رسوخ می کند.
نقش خانواده به عنــوان اثرگذارترین نهاد تربیتــی در پرورش و تربیت 
سرمایه های انســانی که از بزرگترین پشتوانه های توســعه و تعالی هر 
کشوری به شمار می آید، از چنان اهمیتی برخوردار می باشد که سامت و 
صابت هر جامعه ای مرهون وجود خانواده های سالم، عفیف و با تقوا است.

 در تکریم بازنشســتگان، امروز مــا براین باوریم کــه آرامش و امنیت 
اجتماعی و اقتصادی کشــور را مدیون تاش های بی دریغ خردورزانی 
هستیم که طی سال های فعالیت خود از هیچ کوششی مضایقه نداشته 
و با پشتکار و سخت کوشی وصف  ناپذیردرعرصه آبادانی و سازندگی این 

مرز و بوم، چرخ های عظیم توسعه و پیشرفت را به حرکت درآوردند.

حدیث هفته

مناسبت های هفته

 امام جعفر صادق )ع(: 
سه چیز هستند که با وجود آن ها ضرری به انسان نمی رسد: دعا هنگام اندوه، 

طلب آمرزش هنگام گناه، شکر هنگام برخورداری از نعمت. 

ذوب آهن اصفهان  
با دارا بودن نیروی 
انسانی متخصص 
و توانمند در داخل 

کشور منشاء خدمات 
بسیاری در 

واحد های مختلف 
فوالدی بوده اند

برنامه های دهه امامت و والیت در شرکت
ذوب آهن اصفهان از عید بزرگ قربان تا عید فرخنده غدیر

فعالیت ها و برنامه های امور پسماند مدیریت امور شهری و پسماند شرکت

امین قنبری بــه خبرنگار ما گفت: 
ذوب آهن اصفهــان جذب نیروی 
جــوان و آمــوزش دیــده بــرای  
نظافت صنعتی را از طریق شرکت 
های پیمانکار کلیــد زد و لذا طی 
برگزاری مناقصــه عمومی، تعاونی 
مصــرف کارکنــان ذوب آهن بر 
اساس اعتباری که داشت برنده این 
مناقصه شد و با هماهنگی اداره کار 

و امور اجتماعی لنجان از متقاضیان مصاحبه به عمل آمد و افراد متناسب 
با نیاز شرکت ها انتخاب شدند و سپس طی گذراندن دوره های آموزشی، 
ایمنی و تایید سامت جسم و روان از طب کار از خردادماه سال 1399در 

قسمت های مختلف بهره برداری مشغول به کار شدند. 
مدیرعامل شــرکت تعاونی مصرف کارکنان ذوب آهــن اصفهان افزود: 
محیط صنعتــی همواره با براده هــا، ضایعات، روغن و ... همراه اســت از 
آنجایی که نمی توان آن ها را به طور کامــل از محیط کار حذف کرد، نیاز 
است با استفاده از روش نظافت صنعتی و ماشین آالت، محیط صنعتی را 
تمیز کرد. در این راستا نظافت صنعتی یکی از پر کاربردترین و تاثیر گذار 
ترین روش های نظافتی کارخانه اســت که می تواند بسیاری از خطرات 

آلودگی تولید را کنترل نماید. 
وی یکی از اصلی ترین دالیل اهمیت نظافت صنعتی را جلوگیری از هدر 
رفت مواد و بازیابــی آن ها ذکر کرد و تصریح نمود: خرابی ماشــین آالت 
و تحمیل هزینه های  باال و افزایش مصرف انــرژی از جمله پارامترهایی 
هستند که با نظافت صنعتی به موقع و کامل می توان آنها را برطرف  کرد 
و افزایش بازدهی تولید، ارتقاء استانداردســازی و مهمتر از همه سامت 

کارکنان و ایجاد محیطی دلچسب را برای کار فراهم نمود. 
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: ســالن های تولید، انبارها، آزمایشگاه 
ها، ماشــین آالت و ... از جملــه بخش های هدف بــرای نظافت صنعتی 
به شــمار می روند و در این راســتا تعاونی مصرف تمامی نیازمندی های 
مکانیزم و مایحتاج بهداشــتی کافی و کیفی را در اختیار نیروهای مجرب 
قرار داده و هم اکنون نیز با رعایت تمامی نکات بهداشــتی و پروتکل های 

کرونایی با ایمنی کامل این اقدام در حال انجام است.

مدیرعامل تعاونی مصرف کارکنان عنوان کرد :

نظافت صنعتی، ضامن تولید و 
سالمت کارکنان

کارخانه های متعــددی در ایران انــواع میلگرد را در 
سایزهای مختلف تولید می کنند که یکی از برترین و 

معروف ترین آن ها کارخانه ذوب آهن اصفهان است.
میلگرد ذوب آهن اصفهان از مرغوبیت و کیفیت باالیی 
نسبت به سایر رقبا برخوردار است و  برای تمام افرادی 
 که در حوزه آهــن آالت فعالیت می کننــد، میلگرد 

ذوب آهن اصفهان نامی شناخته شده است.

به دلیل استاندارد و کیفیت بسیار باالی این محصول، 
میلگرد این کارخانه، بیشترین تقاضا را در بین مصرف 

کنندگان دارد.
قیمــت روز میلگــرد ذوب آهن اصفهان بــه عوامل 
مختلفــی از جمله نوســانات بــازار ارز ، قیمت بازار 
جهانی فوالد ، قیمت مــواد اولیه، قیمت نفت، میزان 
عرضه و تقاضا، تحوالت سیاســی و اقتصــادی و ... 

بستگی دارد.
نظر به این که میلگردها در ساختمان سازی و صنایع 
مختلف، نقش مهمی را ایفا می کنند و همچنین با در 
نظر گرفتن قیمت باالی آن، توصیه می شود خریداران 
قبــل از خریــد، اطاعــات الزم را در خصــوص این 
محصول کسب و سپس نسبت به خرید میلگرد ذوب 

آهن اصفهان اقدام نمایید.
اســتانداردهای میلگرد ذوب آهــن اصفهان منطبق 
با اســتاندارد ملی ایران، اســتاندارد Gost روسیه و 

استاندارد DIN آلمان  می باشد.
این محصول در ســایزهای 12 تا36 ســاختمانی و تا 

سایز 50 صنعتی تولید و به بازار عرضه می شود.
 تشخیص اصالت میلگرد ذوب آهن اصفهان

در هنگام خرید میلگرد ذوب آهــن اصفهان، به دلیل 
وجــود میلگردهای تقلبی و بی کیفیــت در بازار آهن 
کشور، الزم است برای اطمینان از اصل بودن میلگردی 
که تحت عنوان میلگرد ذوب آهن اصفهان خریداری 

نموده اید، به موارد زیر دقت و توجه داشته باشید.
1.  برروی هر شــاخه از میلگرد تولید شــده توســط 
   ESCO کارخانه ذوب آهن اصفهان عامت اختصاری

حک شده است.
2.  در اطراف شــاخه های میلگرد ذوبی از *5*  عدد 
تسمه و *ســه* حلقه خاموت برای بسته بندی این 
محصــول، جهت ســهولت در حمل و نقل اســتفاده 

می شود.
3 . وزن هر بندیل از میلگردهــای ذوب آهن اصفهان 

بین 5 تا 5.5  تن می باشد.
4.  بر روی بســته بندی میلگــرد ذوب آهن اصفهان، 
دو عدد پاک نصب شــده که یکی از پاک ها به یکی 

از تســمه ها و پاک دیگر به انتهای یکی از شاخه های 
میلگرد متصل می باشد.

5.  رنگ هر دو طرف پاک ها سفید یا یک طرف پاک 
سفید و طرف دیگر زرد می باشد.

6.  مساحت پاک های روی بسته بندی میلگرد ذوبی، 
10*7,5 یا 11,5*7,5 سانتی متر مربع می باشد.

7.   در یــک طرف پــاک الصاقی، اطاعاتی شــامل 
کارگاه نورد، مارک، ســایز و نوع میلگرد؛ شماره ذوب؛ 
شماره، طول و وزن بسته، تاریخ تولید، آرم استاندارد 
ایران و آرم ذوب آهن اصفهان و در طرف دیگر پاک، 
اطاعاتــی شــامل آرم ذوب آهن اصفهــان، عامت 
اســتاندارد ایران، آدرس ســایت ذوب آهن و عبارت 

MADE IN IRAN درج شده است.
8.  در هنگام تحویل ســفارش های باالتر از 25 تن، 
تولیدکننده باید گواهینامه فنی شــامل اطاعاتی از 
قبیل نام و نشــانی کارخانه سازنده، شــماره و تاریخ 
صدور گواهینامه و عامت مشــخصه را به مشــتری 

ارائه دهد.

 به مناسبت دوم مرداد ماه روز فیزیوتراپی، علیرضا 
آجدانی، مدیرعامل شرکت پویش و قدیری معاون 
بیمارســتان شــهید مطهری با حضــور در واحد 
فیزیوتراپی این بیمارستان از زحمتکشان دلسوز 

این حرفه تجلیل و قدردانی نمودند.
آجدانی تاثیــر فیزیوتراپی را در درمــان بیماران 
ارزنده و برجســته دانســت و گفت: بدون حضور 
فیزیوتراپ هــای با تجربــه، درمان بســیاری از 

بیماران با مشکل مواجه می شود. 
وی افزود: بــا این که تاثیــر فیزیوتراپی در درمان 

بیماران به صورت مســتقیم قابل مشاهده نیست 
اما پزشکان متخصص و تیم مدیریتی بیمارستان 
به خوبی از نقش پررنگ شما عزیزان  آگاه هستند.

مدیرعامــل شــرکت پویــش درمــان، کار در 
بیمارســتان را کار گروهی دانست و گفت: تمامی 
کارکنان بیمارســتان مانند حلقه های یک زنجیر 
هســتند که در صورت درســت عمل نکردن یک 
فرد کل سیستم دچار مشــکل خواهد شد. قطعا 
عملکرد صحیح شما فیزیوتراپ ها تاثیر به سزایی 

در عملکرد پزشک ها و نهایتا درمان بیماران دارد.

مصطفی دهقان سرپرست امور پسماند مدیریت امور 
شهری و پسماند شــرکت با  ارائه گزارشی از فعالیت 
های انجام شده توسط این سرپرستی گفت:  با توجه 
به این که حجم پســماندهای تولیدی شرکت و تنوع 
آن ها بسیار زیاد است بنابراین به منظور جمع آوری، 
حمل و مدیریت پســماندهای موجود در گام اول به 
منظور ســاماندهی سایت ضایعات شــرکت )سایت 
هواشناســی( برنامه ریزی شــد و در اولویت کاری 
مجموعه قرار گرفت که با جمع آوری و ســاماندهی 
آجرهای نسوز، نخاله های ســاختمانی، سرباره های 
بخش کوره بلند، آهک های ضایعاتی و غبار پراکنده 
شده طی سال های گذشــته 55 هکتار از اراضی این 

سایت  آزاد شد. 
وی افــزود: عاوه بر این ســاماندهی دپــو ضایعات 
ساختمانی، ســاماندهی دپو لجن حاصل از آبزدایی 
کنورتور، ســاماندهی ورودی ســایت هواشناسی و 
مســیر انتقال پســماند و همچنین نصب تابلوهای 
راهنما جهت تعییــن دقیق محل دپــو ضایعات به 
منظور جلوگیری از تخلیه نا به جا در ســطح سایت 
هواشناســی از کارهای انجام گرفته در سال 99 می 
باشــد  ضمن این که جمع آوری و انتقال 4300 تن 
قراضه فوالدی در سطح شــرکت، 683 تن آگلومره، 
325 تن سرباره، 77 تن غبار، 319 تن کک، 10199 
تن ســاختمانی، 77 تن رســتورانی، آماده سازی و 

جانمایی حدود 1000 بشــکه جمع آوری ضایعات، 
تامین مخزن زباله گالوانیــزه  770 لیتری به منظور 
جمع آوری و تفکیک پســماندها و جایگزین کردن 
مکانیزم به جــای نیروی انســانی به منظــور تمیز 
 نمودن مسیر تردد کارکنان در سطح شرکت  از دیگر 

فعالیت های این سرپرستی می باشد.
سرپرست امور پسماند مدیریت امور شهری و پسماند 
شرکت، اجرای عملیات سم پاشــی و طعمه گذاری 
بر علیه حشــرات موزی و جونــدگان در کلیه اماکن 
داخل و خارج فنس شــرکت را از دیگر فعالیت های 
این سرپرســتی برشــمرد و گفت: با توجه به شیوع 
ویــروس کرونا و به منظور حفظ ســامت پرســنل 
این سرپرســتی، عملیات گندزدایــی و ضدعفونی 

ســطوح داخلی اتوبوس ها ی ایاب و ذهاب کارکنان 
 در زمان شــیفت و روزکار به طور مداوم اجرا نموده

 است.
دهقان اهم برنامه های امور پسماند در سال 1400 را 

به شرح زیر اعام کرد؛
 برنامه ریزی جهت اجرای ســایت تفکیک ضایعات 
خشک شرکت به منظور جلوگیری از تحلیل منابع و 

حفظ محیط زیست .
 برنامه ریزی جهت افزایش سطح آگاهی کارکنان در 
خصوص اهمیت تفکیک از مبــدا و نقش آن در بهبود 
مدیریت پســماند یک مجموعه با همکاری مدیریت 

های روابط عمومی و آموزش .
  برنامه ریزی برای شناسایی پسماندهای شرکت که 

قابلیت استفاده مجدد در چرخه تولید صنعت فوالد یا 
دیگر صنایع را داشته یاشد.

  راه اندازی انبــار پل هوایی به عنــوان انبار مرکزی 
قطعات و تجهیــزات مصرفی به منظور ســاماندهی 

قطعات پراکنده در سطح شرکت.
  پیگیری به منظور عایق بنــدی مکانیزم های حمل 
و نقل مواد اولیه و پســماندهای شــرکت  که عاوه بر 
جلوگیری از تحلیــل منابع مانــع از آلودگی محیط 

شرکت نیز می شود.
  شناســایی و بارگیری ضایعات فوالدی پراکنده در 

سایت کارخانه به عنوان بخشی از منابع شرکت.
  برنامه ریزی جهت جمــع آوری حیوانات مزاحم و
ولگرد در سطح شرکت مطابق با کلیه الزامات مربوطه.

ذوب آهن اصفهان همانند سایر مرکز تولیدی و پا به پای 
اقشار مختلف کشــورمان به مناسبت بزرگداشت دهه 
مبارک امامت و والیــت و دوره زمانی عید بزرگ قربان 
تا عید با شکوه غدیر با توجه به محدودیت های کرونایی 
و رعایت پروتکل های بهداشتی، برنامه های فرهنگی و 
هنری مختلفی به اجرا درآورده است که در این جا به اهم 

این برنامه ها به طور خاصه اشاره می شود: 
1- آذین بندی مبادی ورودی و ساختمان های سطح 

شرکت.
 2- نصب بنرهای تبریک اعیاد فرخنده قربان و غدیر در 

تابلوهای سطح شرکت.
3- پیام های تبلیغی و عرض تبریک دهه امامت و والیت 
از طریق شبکه های اجتماعی شرکت و سایر شبکه های 

مجازی. 
4- تهیه و توزیع 18 هزار بسته گز نیم کیلویی بین کلیه 

کارکنان در شرکت. 

5- تکریم سادات شرکت از طریق تهیه و تحویل بسته 
فرهنگی و سرکشی. 

6- مشارکت با ستاد غدیر شهرستان و حمایت از برنامه 
های مرتبط )همایش بازخوانی واقعه غدیر، مسابقات و...( 

7- برگزاری مراسم جشن میدانی) با رعایت شیوه نامه 
های بهداشتی( در ترمینال آزادگان همزمان با شب عید 
غدیر به همراه برنامه پخش آهنگ، توزیع شیرینی و نور 

افشانی. 
8- برگزاری مسابقه پیامکی بین کلیه کارکنان و اهدا 
جوایز 5 میلیون ریالی به 110 نفر به قید قرعه همزمان 

با روز عید غدیر.
9- ســفره اطعام غدیر)جمع آوری نــذورات کارکنان 
و تهیه و توزیع 3000 پرس غــذا( در جهت احیا اطعام 
نیازمندان بــه همت حوزه مقاومت بســیج شــهید 

تندگویان.
10- توزیع کتــاب امیر گل ها، نگاهی نــو به زندگی و 
شــخصیت امام علی )ع(، در بین کارکنــان و برگزاری 
مســابقه پیامکی از این کتاب. در دهه امامت و والیت 
 هر روز یک مسابقه با یک ســوال از کتاب مذکور برگزار

گردید. در پایان هر روز نیز به 5 نفــر از برندگان به قید 
قرعه یک جایزه 100 هزار تومانی تقدیم می گردد. در 
پایان دهه و در شــام عید غدیر نیز طی یک مسابقه به 
5 نفر از برندگان به قید قرعه جوایز پانصد هزار تومانی 

تعلق گرفت.
11- انتشــار مطالب و طــرح های متنــوع مربوط به 
بزرگداشت مناسبت های نورانی اعیاد  فرخنده قربان و 
غدیر  در نشریات شرکت از جمله نشریه هفتگی آتشکار.
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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

آزمون المپیاد چیســت و مزایــای آن را 
توضیح دهید؟

المپیاد، به آزمونی کشــوری اطاق می شود که هر 
ساله در ســطح دانش آموزان دبیرســتانی در ایران 
برگزار می شــود. هــدف از برگزاری ایــن آزمون، 
شکوفایی اســتعداد دانش آموزان ایرانی و در نهایت 
انتخاب تیمی چند نفره برای شرکت در المپیادهای 
علمی بین المللی اســت که نهاد برگزاری این رقابت 
علمی در ایران، “معاونت دانش پژوهان جوان” است 
که زیر نظر وزارت آموزش و پرورش اداره می شــود ، 
هر المپیاد، از شــروع تا انتخاب تیم چند نفره ملی، 

شامل حدوداً 4 مرحله است.
چه عواملی باعث انگیزه شما برای  پیمودن 

این مسیر موثر بود؟

بعضی از مدارس فعالیت در زمینه المپیاد های علمی 
از اولویت های آن ها اســت و برای چنین مسابقاتی 
برنامه های مدون آموزشــی و انگیزشــی دارند که 
مدرســه شــهید اژه ای )1( در اصفهان از این دسته 
مدارس می باشــد که ایــن امر کمک شــایانی در 

خصوص شرکت در این المپیاد بود .
چه افرادی شما را برای پیمودن این مسیر 

تشویق کردند؟ 
در کاس های آموزشــی مدرســه با اســتاد راهنما 
مهندس درویشی آشــنا شدم که ایشــان از دانش 
آمــوزان قبلــی همین مدرســه بودنــد وهمچنین 
دارای مــدال طــای فیزیــک جهان می باشــند 
کــه نقش بــه ســزای در شــکل گیــری اراده من 
در پیمــودن ایــن مســیر را داشــتند وتــا پایان 

 راه از تجربیــات و راهنمــای هــای ایشــان  بهره 
بردم .  

اگر دانش آمــوزان خانــواده ذوب آهن 
اصفهان عالقه مند به این مســیر باشند چه 

توصیه ای برای آن ها دارید؟ 
این مســابقات چنــد مرحله ای  اســت و هر مرحله 
ســخت تر و پیچیده تر می شــود به طوری که  اگر 
دانش آموز  توان ماندگاری در مسابقه را  داشته باشد 
به تدریج به دانش پــژوه تبدیل می شــود  بنابراین 
دانش آموز بایســتی ابتدا با کســانی که این راه را با 
موفقیت طی نمودن مشاوره تخصصی داشته باشد و 
با حصول اطمینان از داشتن شانس موفقیت با برنامه 
ریزی سه ساله و مطالعه مســتمر متون تعیین شده 

وارده این مقوله شود .

افزایــش تعــداد شــهرهای قرمــز و نارنجی در 
هفته های اخیر، زنگ خطــر آماده باش جنگی را 
برای بیمارستان ها و کادر درمان به صدا در آورده 
و باید منتظر بازگشــت به روزهای وحشــت بود. 
کاهش رعایت پروتکل های بهداشــتی، می تواند 
منجر به فاجعه ای انسانی شــود. زیرا، تجربه تلخ 
موج های قبلی به ما ثابت کرده اســت که هر وقت 
خودمان را از قید و بند پروتکل هــا رها کرده ایم، 

دوباره در چاه کرونا افتاده ایم.
آمــار افزایش فوتی هــا، حکایت از ایــن واقعیت 
دارد که باید دوباره منتظر روزهای ســخت و تلخ 
کرونایــی در موج پنجــم بیماری باشــیم، پیک 
پنجمی که از استان های جنوبی کشور کلید خورد 
و حاال همه استان های کشــور را به رنگ قرمز در 
آورده است و همه شــواهد گواه این موضوع است 
که خیز پنجم کرونا با ســویه دلتــای هندی در  

کشور شکل گرفته است.
در چنین شــرایط، ســتاد ملی مقابله بــا کرونا، 
همچون موج های قبلی کرونــا، محدودیت هایی 
اعمال کرده اســت که از جمله آن هــا می توان به 
ممنوعیت ورود و خروج از شــهرهای قرمز اشاره 

کرد.
کشــور وارد پیک پنجم کرونا شــده و باید منتظر 
تکرار تجربه های ســخت و تلــخ موج های قبلی 
باشــیم. اما، موج جدیــد بیماری یــک تفاوت با 
موج های قبلی دارد و آن هم ویروس جهش یافته 
"دلتا" اســت. ویروســی که گفته می شود قدرت 
سرایت آن 140 برابر ویروس انگلیسی است و در 

حال تبدیل شدن به ویروس غالب در کشور است.
تعداد مراجعان ســرپایی با عامت های مشکوک 
و یا قطعی ابتــاء به کرونا در ســه هفته اخیر 24 

درصد رشد داشته است، 

در این شــرایط حتماً اصول بهداشــتی از جمله 
فاصلــه گذاری اجتماعی، اســتفاده از ماســک و 
شستن دست ها را به طور کامل رعایت و همچنان 
از دورهمی ها پرهیز کنند. زیــرا، تجمعات درون 
خانوادگی می تواند عامل مؤثری در انتشار بیماری 

باشد.
تعداد زیــادی از مراجعان اخیر به بیمارســتان ها 
از افراد یــک خانواده با درجــات متفاوت بیماری 
هســتند، پس اگر فردی دچار عائم است باید به 
ســرعت خود را ایزوله کند تا سبب انتقال بیماری 

به سایر اعضای خانواده نشود.
بنا به گفته کارشناســان، توان چســبندگی این 
ویروس باال بوده و قــدرت بیماری زایی را افزایش 
داده است. لذا، همین قدرت سرایت باعث می شود 
تا شــاهد افزایش مــوارد ابتــاء در پیک جدید 

بیماری باشیم.
آن ها یادآوری می کننــد؛ در فروردین تا آذر 99، 
موارد بستری در ســنین 5 تا 17 سال خیلی کم 
بود، اما االن دو ســه هفته ای است که موارد ابتاء 

در این ســنین افزایش یافته است و افزایش موارد 
بستری ســنین پایین، نشــان می دهد که انتقال 

عفونت در جامعه بیشتر شده است.
کارشناســان می گویند؛ درگیری ریــه در بیمار 
مبتا به ویــروس دلتــا زودتر اتفــاق می افتد و 
ســالمندانی که واکســن زده اند، گول واکسن را 
نخورنــد و در خانه بماننــد. زیرا، معلوم نیســت 
واکســن ها به ایــن نوع ویــروس جــواب بدهد 
و واریانــت دلتا نســبت بــه جهش هــای قبلی 
 ویــروس، اطفــال و نوجوانــان را بیشــتر مبتا 

می کند.
پــس در خانــه مانــدن و رعایت بیــش از پیش 
دســتورالعمل های بهداشــتی و پروتکل هــا یک 
ضروت اجتناب پذیر اســت چرا که میزان مرگ و 
میر ناشــی از ابتاء به این نوع ویروس  نســبت به 
جهش های قبلی بیشتر است. به طور کلی دلتا در 
تمامی زمینه ها و موارد، خطرناک تر از جهش های 
قبلی ویــروس کرونا اســت و باید خیلی بیشــتر 

مراقب باشیم.

به مناســبت دهه امامت و والیت و عید سعید غدیر 
خم برای اولین بار و با حضور مســئولین کشــوری و 
استانی 300 خانه ورزش در ســطح استان اصفهان 

تجهیز مجدد شد.
در این مراســم که با حضور سردار ســلیمانی رئیس 
سازمان بسیج کشــور، رئیس فدراسیون ورزش های 
روســتایی و بازی های بومی و محلی و مســئولین 
استان برگزار شــد از پشــتیبانی و کمک های ذوب 
آهن اصفهان در امر توسعه و تجهیز ورزش روستایی 

در استان تقدیر شد.
در این مراســم مهدی بهرامی معاون پشــتیبانی و 
خدمات اجتماعــی ذوب آهن اصفهان، مشــارکت 

در این موضــوع را به عنوان یکی از مســئولیت های 
اجتماعی شــرکت ذوب آهن بیان کــرد و گفت: این 
شــرکت در کنار برنامه هــای ورزشــی همگانی و 
کارگری و توجه به ورزش قهرمانی از طریق باشــگاه 
فرهنگی ورزشی ذوب آهن به توســعه پایدار و همه 
جانبه جامعه پیرامونی توجه داشته و از آن پشتیبانی 

می نماید.  
گفتنی است از طریق این مشارکت ها از سال گذشته 
تا کنون 15 روســتا در شهرســتان لنجــان تجهیز 
گردیده است و در این مراســم نیز 15 بسته ورزشی 
برای تجهیز مجدد روســتاهای این شهرستان توزیع 

گردید.

به مناسبت عید غدیر خم "عید والیت و امامت" 
و درجهت ایجاد نشاط بیشتر، فرمانده و تعدادی 
از فرماندهــان و اعضــای شــورای فرماندهی 
حوزه مقاومت بسیج شــهید تندگویان شرکت 
با حضــور در بخش های مختلف خــط تولید با 
همکاران شاغل در این بخش ها دیدار و گفتگو 

نمودند.
شایان ذکر اســت؛ توجه به مباحث فرهنگی و 
ایجاد شــور و نشــاط در بین همکاران شاغل 
ازجمله برنامه های اثر بخش بسیج است که به 

مناسبت های مختلف انجام می شود.

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.

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.

محراب قنبری، داریوش پاسیار، رضا عبدالحسینی، 
اسماعیل ربیعی، بهنام قربانیان، محمدعلی قنبری، 

محسن هرندی زاده، خیراله قاسمی، خانواده مرحوم 
امین جعفری

تسلیت

همکاران گرامی آقایان:
سعادت یار احمدی، شهرام برومند، سعید کلهری، حمید 
ترابی، سعید ترابی، محسن کشوری پور، مجتبی مرادی، 
امیر رضایی، مجید روشنایی، مهدی حیدری، اسماعیل 

محمدی، رضا محمدی

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

نماییم. خداوند قرین رحمتشان فرماید.  

روابط عمومی شرکت

تسلیت

خانواده مرحوم محسن پور رحیم 

با نهایت تاسف و تالم فراوان مصیبت وارده را به شما خانواده محترم تسلیت 
عرض نموده، از خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و برای شما و 

سایر بازماندگان سامتی و طول عمر خواستاریم .

روابط عمومی شرکت

نخبه ای از خانواده ذوب آهن اصفهان بر بام المپیاد جهانی فیزیک

به مناسبت عید غدیر خم صورت گرفت:
دیدار صمیمی بسیجیان با همکاران سخت کوش در خط تولید

ایران سوار بر موج پنجم کرونا 

تجهیز 3۰۰ خانه ورزش روستایی با پشتیبانی و کمک ذوب آهن اصفهان

تاریخ تولدنام فرزند محل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1400/04/20سامیارآگلومراسیونعلی هارونی

1400/04/22ارغوانكک سازیعلیرضا طهماسبی

1400/04/02حسناراهبریمحمد یزدانی

1400/04/08اشکاننت حسن امینی

1400/04/15مهرسانت رضا بینائی

1400/04/19فرهادفوالدسازیعباس سلیمیان

1400/04/19محمدتولید و توزیع برقحجت اله احمدی

1400/04/24سید مهدیارحسابداری صنعتیسید حسن حجازی

تاریخ ازدواجمحل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1400/04/21فوالدسازیمهدی عسگری

1400/03/13فوالدسازیاسمعیل امیری

سالــروز عـروج 
ملکــــــوتی
شهدای گـرانقدر 
ذو ب آهن اصفهان
گرامـــــی   باد

محمد سلیمیان ریزی  
1359/05/06 سنندج

یوسف  قاسمی 
1361/05/07 شرق  بصر ه 

محمد سیاح ایران  
1365/05/01 ذوب  آهن

خدابخش  كیانی  
1365/05/01 ذوب  آهن

قلی معصومی
1365/05/01 ذوب آهن

محمدحسین  قصری خوزانی  
1361/05/07 كوشك

حسن علی ملکوتی  
1361/05/07  پاسگاه  زید

موفقیت

شایان کرباسیان فرزند 
محمد شاغل در مدیریت 

حراست
مقام اول مسابقات قرآنی،

 رده سنی جوانان بخش ترتیل

رضا زارعی فرزند یونس شاغل در 
مدیریت خدمات شهری و امور پسماند 

مقام دوم و سوم مسابقات دو و 
میدانی قهرمانی بزرگساالن استان 
اصفهان در رشته دو ماده 200 متر 

و پرتاب نیزه 

پوریا کوچکی فرزند بابک شاغل 
در مدیریت ایمنی، بهداشت و 

محیط زست 
مقام دوم اولین دوره مسابقات 

مجازی شیتوریو شیتوکای کاراته 
دو کشور رده کمربند قهوه ای

زهرا حدادیان فرزند عباس 
شاغل در مدیریت مهندسی نورد 

مقام دوم اولین دوره مسابقات 
مجازی تکنیک و مهارت های 
فردی فوتبال استان اصفهان 

بخش روپایی رده سنی جوانان 

امیرعلی بختیاری فرزند اصغر 
شاغل در مدیریت تولیدات کک و 

مواد شیمیایی
مقام دوم مسابقات شطرنج پسران 

شهرستان لنجان 

محمد امین ساداتیان فرزند 
ایمان شاغل در مهندسی تولید و 

توزیع برق
مقام دوم تیمی مسابقات ورزشی 
آموزشگاه های ناحیه 3 اصفهان 
رشته شطرنج دوره متوسطه اول

مائده کرمی فرزند علیرضا شاغل 
در مدیریت آبرسانی 

رتبه برتر در برنامه پژوهش اثر 
بخش، فناوری ارزش آفرین 
و رونق تولید کشور در بخش 

ایده پردازی 

نیلوفر رضایی فرزند حسن شاغل در 
مدیریت مهندسی نورد 

یک مقام دومی و دو مقام سوم در 
مسابقات دو و میدانی قهرمانی کشور 
رده سنی جوانان ماده 800 متر مقام 
دوم ، ماده 100*4 متر مقام سوم و 

ماده 1500 متر نیز مقام سوم 

حسین محمدی فرزند نعمت اله شاغل 
در مدیریت راهبری و پشتیبانی ماشین 

آالت و خودروهای سنگین
مقام دوم و سوم مسابقات استانی 

تکواندو هان مادانگ یادواره سردار 
شهید قاسم سلیمانی در بخش 

تیپوچاگی و نوپی ایی چاگی 

جواد طاهری فرزند رضا شاغل 
در مدیریت حراست 

رتبه برتر در هشتمین کنفرانس 
بین المللی مهندسی مواد و 

متالورژی در بخش مقاله نویسی

فاطیما مهدی پور فرزند حجت اله 
شاغل در مدیریت کوره بلند 

قبولی در آزمون مدارس استعدادهای 
درخشان دوره متوسطه و مقام اول 
مسابقات قرآن و معارف اسامی در 

رشته حفظ عمومی 

خانواده موفق
روابط عمومی شــرکت با تبریک به ایــن عزیزان و 
خانواده های محترمشــان، برای این اعضای خانواده 

بزرگ ذوب آهن موفقیت بیشتر را آرزو مند است.

مهدی شفیعی فرزند دکتر سعید شفیعی 
شاغل در بیمارستان شهید مطهری می 
باشد که توانسته در المپیاد جهانی فیزیک به 
مرحلــه دوم راه یابــد وی که دانــش آموز 
دبیرستان شهید اژه ای )1( اصفهان می باشد و 
حدود چهار سال است که در زمینه المپیاد در 
رشــته فیزیک در کنار تحصیالت مدرســه 
مشغول به فعالیت اســت در راستای آشنایی 
خوانندگان به ویژه دانش آموزانی که عالقمند 
به واردشــدن به این میسر هســتند با وی 
ادامــه  در  کــه  نمودیــم   گفتگویــی 

می خوانید: 

هشتمین کنفرانس و نمایشگاه 
بین المللی ترانسفورماتور

همکارانی که تمایل دارند در هشتمین کنفرانس 
و نمایشگاه بین المللی ترانسفورماتور شرکت 
کنند می تواننــد حداکثر تا 15 شــهریورماه 
 مقاله خود را در وب ســایت کنفرانس به آدرس

www.transfp.ir  بارگذاری نمایند.


