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نشســت پروژه تعویض بالک های بخش فوالدســازی ذوب آهن اصفهان، با حضور مهرداد 
توالئیان معاون بهره برداری شــرکت، معاونت های خرید و برنامه ریزی و توسعه و مدیران 

مرتبط با این پروژه، سی و یکم مردادماه در سالن جلسات معاونت بهره برداری برگزار شد.

فوالدسازی ذوب آهن اصفهان برای افزایش 
ظرفیت آماده می شود

  این دو بزرگوار، حقاً و انصافاً، از عناصر برگزیده و برجسته 
این کشــور و نظام بودند. امتحان داده و دلسوز و مردمی 
بودند. وجودشان با آرمان های انقالب آمیخته بود. طعم 
سختی ها را چشیده بودند. دوران مجاهدت و مبارزه برای 
پیروزی اسالم را با توفیقات و سربلندی پشت سر گذاشته 
بودند. همه این ها ارزش هایی بود که در این عزیزان وجود 

داشت.
  فلسفه نام گذاری ایام شهادت شهیدان رجایی و باهنر 
به عنوان هفته دولت، زنده ماندن شــاخص های فکری، 
رفتاری و شــخصیتی آن دو شــهید عزیز است. اهداف 
نام گذاری هفته دولت در این ایام شــاخص قرار گرفتن 
خصوصیات رفتاری و اخالقی آن شهیدان سرافراز برای 

دولتمردان است. 
  معنا و مفهوم حقیقی این نامگذاری آن است که راه ما و 
راه دولتمردان ما همان راه شهیدان بزرگوار، رجایی و باهنر 
است، شهیدانی که به راســتی مصداق ایمان، اخالص، 
تالش و رشادت و دلیری در مقابله با مشکالت محسوب 
می شــوند. پیوند ناگسســتنی با آرمان های انقالب از 
جمله شاخص های حیات فردی و سیاسی این دو نخبه 

جمهوری اسالمی است.
  ماندگار شــدن یاد این چهره های نورانی، نشانه تشکر 
خداوند از بندگان مخلصی اســت که با همه وجود برای 
اسالم کار و تالش می کنند و ارزش های اسالمی  انقالبی 
را در کارهای خود متبلور می سازند. زنده نگه داشتن نام و 
یاد و سلوک سیاسی این دو شهید ضرورتی برای اصحاب 

فرهنگ و رسانه است.
  این دو عنصر خدمتگزار باید همیشــه به عنوان عناصر 
فراموش نشــدنی در تاریخ دولــت خدمتگزار جمهوری 

اسالمی و انقالب اسالمی در خاطره ها زنده بمانند.
  هرگز خاطره  مســئولیت کوتاه مدت درخشــان این 
دو عزیز از یاد ما و ملت بیــرون نخواهد رفت. هفته  دولت 
فرصتی است برای مردم تا به دولت برای اصالح ضعف ها و 

رشد نقاط قوت آن کمک کنند. 
  در کشــور ما، هفته  دولت ، هفته  والدت دولت نیست، 
بلکه هفته  دولتمان را یادبود شهادت قرار دادیم، این چیز 

خیلی پرمعنا و مهمی است.
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)) آگهی فراخوان  (( 
شركت سهامی ذوب آهن اصفهان

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

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

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

روابط عمومی شركت
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تکمیل فرآیند مدرنیزاسیون ذوب آهن اصفهان با توان داخلی

واگذاری دارایی های 
وزارت کار به بازنشستگان در قالب تعاونی ها

مهنــدس ایرج رخصتــی مدیرعامــل ذوب آهن 
اصفهان ضمــن تبریک فرا رســیدن هفته دولت 
به تمام خدمــت گزاران نظام مقــدس جمهوری 
اســالمی و گرامیداشــت یاد و خاطره شــهیدان 
واالمقام رجایی و باهنر درخصوص دستاوردهای 
ذوب آهن اصفهان گفت: برخی از پروژه هایی که 
امروز در دســت اجرا داریم ، کارهــای ماندگاری 
است که تداوم تولید و توسعه فعالیت این شرکت 
را تضمین نموده و برای نسل 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 راستای 
بهینه ســازی ظرفیت تولید پــروژه های احداث 
پلنت اکســیژن، احداث کوره پاتیلی شــماره 3 و 
بازســازی کوره پاتیلی شــماره 1 در دست اقدام 
است و همچنین جهت تامین منابع آبی شرکت، 4 
پروژه از جمله احداث تصفیه خانه پساب به روش 

BOT در دست اجرا قرار دارد .
مدیرعامــل ذوب آهــن اصفهان اظهار داشــت: 
در ســال جاری، بــا توجه به ارتقــای محصوالت 
درخواســتی مشــتریان و نیاز به تولید گریدهای 
فوالدی جدیــد و همچنیــن به منظور توســعه 
بازارهــای صادراتی و داخلی، بخــش عمده ای از 
تولیدات در بخش فوالدسازی و نورد به محصوالت 

صنعتی و ویژه اختصاص داده شــد کــه از جمله 
 ،CK45 و C60 می توان بــه گریدهای فــوالدی
31Mn4 و همچنیــن شــمش هــای صادراتی 
در مارک های متنوع و... در بخش فوالدســازی و 
محصوالتی مانند کالف های صنعتی، میلگردهای 
صنعتی، تیرآهــن های بال پهن ســایز باال، آرک 

معدن و ... در بخش نورد اشاره نمود.
مهندس رخصتــی افزود: تیرآهن هــای بال پهن 
که ذوب آهن تولید آن ها را در ســالهای اخیر رقم 
زد و در ســال 1401 موفق شــد با توسعه آن ها، 
تیرآهن بال پهن ســبک نمره 30 و بال پهن وزن 
متوســط نمره 24 را به تولید انبوه برساند، دارای 
مصارف عمده ای در ساخت ســازه های سنگین 
فلزی و ســاختمان های بلند مرتبه می باشند. این 
محصوالت در پروژه های صنعتی مختلف از قبیل 
صنایع دریایی، نفت، ســیمان و... و نیز در صنایع 
ماشین ســازی به عنوان شاســی ماشــین آالت 

استفاده می شوند.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان به شــرایط مطلوب 
تولید در این شــرکت اشــاره کــرد و گفت: این 
مجتمع عظیــم صنعتی برای اولین بــار از برنامه 
تولید پیش اســت و در 4 ماهه اول ســال جاری، 
چدن مذاب حدود 10 درصد، فــوالد خام حدود 
12 درصد، محصوالت نــوردی حدود 22 درصد، 
آگلومره حدود 11 درصد و کک 1 درصد نسبت به 
همین مدت درسال گذشته، افزایش تولید داشته 

است.
وی افــزود: ذوب آهن اصفهان ســال 1400 را در 
حالی به پایان برد که با تالش های مضاعف انجام 
شده خصوصا در ماه های پایانی سال، رکورد تولید 
چدن مذاب و رکورد تولید شمش چدن، شکسته 
شد. همچنین در سال جاری با ثبت 260 هزار تن 

تولید ماهیانه، رکورد جدیدی به دست آمد.
این مقام مسئول تصریح کرد: ذوب آهن اصفهان 
اولین شرکت ایرانی است که موفق شد گواهینامه 
همولوگیشــن را برای صادرات محصول میلگرد 
آجــدار به کشــور آلمــان دریافت کنــد که این 
گواهینامه مبین خواص مکانیکی منحصر به فرد 
این محصول از جمله پراکندگی محدود در تنش 
تسلیم و استحکام شکســت می باشد. همچنین 
با تالش های انجام گرفته، ذوب آهن موفق شــد 
گواهینامه CARES  را به منظور صادرات میلگرد 
آجدار مطابق استاندارد BS4449 به کشورهای 
منطقه بریتانیا و حوزه خلیــج فارس و گواهینامه 
CE به منظور صادرات تیرآهن مطابق اســتاندارد 

DIN 1025 و EN 10025 به کشــورهای عضو 
اتحادیه اروپا را تمدید کند.

وی در خصوص صدور گواهینامه فنی تولید حفاظ 
های بتنی مفصل دار )نیوجرسی( شرکت تارابگین 
نیز گفــت: همه تولیــد کننــدگان قطعات پیش 
ساخته بتنی باالخص نیوجرسی به دلیل اهمیت 
و حساسیت موضوع در راستای افزایش ایمنی راه 
ها و حفظ جان و مال انسان ها می بایست نسبت 
به دریافت گواهینامه فنــی از مرکز تحقیقات راه 
مسکن و شهر ســازی اقدام نمایند و این شرکت 
موفــق شــدگواهینامه مذکــور را دریافت کند.
همچنین عایق های تولیدی شــرکت تارابگین با 
توجه به مباحث 22 مقررات ملی ســاختمان در 

مدیریت مصرف انرژی نقش کلیدی دارد.
مهندس رخصتی در ادامه بــه دریافت گواهینامه 
ایزو 9001:2015 توسط شــرکت پویش ساخت 
ذوب آهــن اصفهــان پرداخت و گفت: کســب 
ایــن گواهینامه معتبــر یک گام اساســی در راه 
پیشرفت و ارتقاء کیفی محصوالت و خدمات این 
شــرکت در حوزه های مهندسی، ســاخت  و ساز 
صنعتی پروژه هــا، ریخته گری قطعــات فوالدی 
 ســنگین و نگهــداری از تجهیزات و ... به شــمار

می رود.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با اشــاره به عملکرد 
شفاف این شرکت از جمله در بخش فروش گفت: 
بر اساس سیاســت های ابالغی وزیر تعاون،کار و 
رفاه اجتماعــی و رویکرد ایــن وزرات خانه مبنی 
عرضه محصــوالت تولیدی زیــر مجموعه وزارت 
خانه مذکــور، ذوب آهن اصفهان نیــز به صورت 
شــفاف و قانونمند بر عرضه محصــوالت خود در 

بورس کاالی ایران ادامه خواهد داد.
وی افــزود : در اولین همایش تجلیــل از برترین 
شــرکت های بــورس کاالی ایــران، ذوب آهن 
اصفهان بــه عنوان اولیــن و برترین شــرکت در 
عرضه متنوع محصوالت در بــورس کاالی ایران 
و همچنیــن چهارمین شــرکت برتــر در ارزش 
محصوالت ارائه شــده در بورس برگزیده شــد و 
 لوح و تندیــس را از وزیر امور اقتصــادی و دارایی 

گرفت.
مهندس رخصتی ابراز امیــدواری نمود که ذوب 
آهن اصفهان همچنان که با بومی ســازی قطعات 
مورد نیــاز خود و ســایر صنایع کشــور در جهاد 
اقتصادی و در مقابله با تحریــم ها نقش مهمی را 
ایفا کرده است، در گام دوم انقالب نیز در فعالیت 

های دانش بنیان و اشتغال آفرین پیشگام باشد.

محمدهــادی زاهدی وفــا گفت: حجــم عظیمی از 
دارایی های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مدل 
تعاونی های استانی به بازنشستگان تامین اجتماعی 

واگذار می شود.
سرپرســت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان 
این که نیازمند نگاه تحولی در بخش تعاون هستیم، 
گفت: حجم عظیمــی از دارایی هــای وزارت تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعی با مدل تعاونی های اســتانی به 

بازنشستگان واگذار می شود.
محمدهادی زاهدی وفا، سرپرست وزارت کار، تعاون 
و رفاه اجتماعی با اشــاره به تأکیــد رئیس جمهور بر 
مردمی ســازی اقتصاد، اظهار داشــت: تعاون از نگاه 
فرهنگی و اجتماعی نقش بی بدیلی در مردمی کردن 

اقتصاد دارد. 
وی افزود: ترویج فرهنگ تعاون زمینه ســاز توســعه 

کمی و کیفی بخش تعاون کشور است. 
زاهدی وفا تصریــح کرد: نگاه تعاون محــور می تواند 
در پیشــرفت بنگاه هــای اقتصادی و ســهامی عام 

نقش آفرینی کند. 
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید 
بر توسعه شرکت های تعاونی مسکن در کشور گفت: 

این شرکت ها با مشارکت وزارت مسکن و شهرسازی 
برای طبقات متوسط و ضعیف مسکن می سازند. 

زاهدی وفــا بر رفع مشــکالت معیشــتی کارمندان 
در دولت ســیزدهم تأکید کرد و در بخش دیگری از 
ســخنان خود بدنه اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی را بزرگترین سرمایه این وزارتخانه دانست. 

وی با بیــان این که نیروی انســانی بــازوی توانمند 
اجرایی بخش دولتی تعاون کشور است، گفت: رویکرد 
اصلی امور تعاون در دولت ســیزدهم مردمی ســازی، 

هوشمندسازی، کارآمدی و شفافیت است. 
ذوب آهن اصفهان 
اولین شرکت ایرانی 

است که موفق 
شد گواهینامه 

همولوگیشن را  برای 
صادرات محصول 
میلگرد آجدار به 

کشور آلمان دریافت 
کند

ذوب آهن اصفهــان با رویکرد جدید 
مدیریتی، پروژه هایی را دردســت 
اقدام دارد که نوسازی و مدرنیزاسیون این 
واحد صنعتــی را تکمیل می کنــد تا با 
تجهیزات مدرن، تولید محصوالت کیفی و 
با ارزش افزوده باال را به عنوان استراتژی 

اصلی دنبال نماید.

مهلت   ارائه موضوعشمارهنوع فراخوانردیف
پیشنهاد

زمان بازگشایی 
پاكات
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20 /6 /191401 /6 /1401خرید دو ردیف رولیك117711 -140002278مناقصه3

خرید 316 عدد زنجیر بارگیر 117685 -140102812مناقصه4
16 /6 /151401 /6 /1401آگلومراسیون

9 /6 /71401 /6 /14019خرید 2500 تن ماسه سیلیسی140101869تمدید مناقصه5

117665مناقصه6
خرید گوشت سفید)مرغ( مورد 

نیاز رستوران های شركت 
سهامی ذوب آهن اصفهان

1401/ 6/ 181401/ 6/ 19

432600مناقصه7
عملیات اجرای احداث و نوسازی 
ساختمان های صنعتی و اداری 

سطح كارخانه 
1401/ 6/ 81401/ 6/ 9
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رویداد
نشریه داخلی

سالم آتشکار

درخواست های شما  وپاسخ مسئولین :
 نحوه محاسبه و پرداخت کمک هزینه نگهداری از فرزندان معلول 

در شرکت به چه صورت می باشد؟  
مدیریت امور اداری: کمک هزینه نگهداری برای همکاران شــاغلی که دارای 
فرزند معلول می باشند طبق نظریه کمیسیون پزشکی شرکت برای مدت زمان 

معین و با درصد مشخصی از مبلغ تعیین شده پرداخت می گردد .
نوع و میزان پوشش خدمات ســرپایی و پاراکلینیکی در بیمه 

تکمیل درمان دانا به چه نحوی می باشد؟
مدیریت خدمات مالی و بیمه: پس از کســر سهم بیمه گر پایه تا تعرفه بخش 

خصوصی در تعهد بیمه تکمیل دانا می باشد . 
استفاده از مطب ها و کلینیک های دندانپزشکی غیر طرف قرارداد 

به چه صورت می باشد؟
 مدیریت خدمات مالی و بیمه: کارکنان می توانند به کلینیک های دندانپزشکی 
غیر طرف قرارداد مراجعه و ضمن اخذ خدمات دندانپزشــکی، صورتحساب و 
مدارک مربوطه را  پس از تایید توسط یکی از دندانپزشکان معتمد به نمایندگی 
شرکت بیمه دانا ارائه نماید. همچنین ریز خدمات و هزینه دریافت شده توسط 
پزشــک معالج صرفاً در ســربرگ، ثبت و با درج تاریخ و مهر دندانپزشک به 
نمایندگی شرکت بیمه دانا ارائه می شود. )هزینه ثبت شده بر روی اوراق غیر از 
دفترچه درمانی قابل پرداخت نخواهد بود(. قبل از تحویل نسخ دندانپزشکی به 
نمایندگی بیمه دانا، الزم است خدمات انجام شده  توسط دندانپزشکان معتمد 
)مستقر در کلینیک های طرف قرارداد( تایید گردد.  ضمنا هزینه خدماتی که 
نیاز به تایید قبل از درمان دارنــد،  در صورت عدم تایید، غیر قابل پرداخت می 

باشند.
 تفاوت حق اوالد و حق عائله مندی چیست؟

مدیریت امور اداری: عائله مندی همان حق اوالد اســت و مبلغ حق اوالد برای 
هر فرزند بر اساس قوانین و مقررات شورای عالی کار تعیین می گردد و با توجه 
به محدودیت های قانونی در خصوص سقف ســنی تعیین شده در خصوص 
پرداخت فوق العاده عائله مندی، مقتضی است در صورت ادامه تحصیل فرزندان 
فاقد شرایط )افراد باالی 18 ســال تامین اجتماعی و فرزندان پسر باالی 20 
سال صندوق فوالد( نسبت به ارائه گواهی اشتغال به تحصیل به روابط صنعتی 

مربوطه اقدام شود.

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

به شرح زیر می باشد:

در جلسه اخیر شــورای معاونین شــرکت که 29 
مردادماه در دفتر مدیرعامل برگزار شــد، مهندس 
رخصتی از  عوامل و دســت انــدرکاران برگزاری 
یادواره شهدای شــرکت معادن زغال سنگ البرز 
شرقی، اجرای طرح های توسعه ای و افزایش تولید 

آن شرکت قدردانی نمود.
 مدیرعامــل شــرکت همچنیــن رشــد تولیــد 
محصــوالت ذوب آهــن اصفهان به ویــژه کالف 
را مطلوب دانست و بر انســجام و همدلی بیش از 
پیش کارکنان شــرکت در کلیه فعالیت ها اعم از 
تولیدی، تعمیراتی و اجرای پروژه های توسعه ای 

از جمله بازسازی باتری کک ســازی شماره 2 و... 
تأکید کرد.

در این جلســه همچنین بر رعایت الزامات ایمنی 
در بخش های بهــره برداری و برنامــه های بازدید 
از خطوط تولید تاکید شــد و برنامــه ریزی جهت 
افزایش اثربخشی برنامه ها و اقدامات رفاهی و نحوه 
تقدیر از کارکنان شاخص و فعال شرکت نیز مطرح 
گردید و راهکارهای آن نیز مورد بررسی قرار گرفت.

شورای معاونین همچنین بر رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی برای پیشگیری 

از تشدید موج جدید بیماری کرونا تاکید کرد.

اهم موارد مطرح شده در شورای معاونین شركت

طبق گراف زمان 
بندی 2۶ روزه در 

نظر است این پروژه 
با همکاری شرکت 
توسعه و عمران 
لنجان به عنوان 

پیمانکار انجام شود

رشد تولید 
محصوالت ذوب 

آهن اصفهان به ویژه 
کالف در شرایط 
مطلوب می باشد

دومین نشست واحدهای خرید مواد نسوز شرکت های فوالدی در ذوب آهن اصفهان

فوالدسازی ذوب آهن اصفهان برای افزایش ظرفیت آماده می شود

نقش راه آهن و ترابری شرکت در پشتیبانی از تولید

400 دستگاه و 
تجهیزات مختلف 
ریلی در راه آهن و 
ترابری ذوب آهن 
اصفهان وجود دارد

با توجه به شرایط 
کنونی کشور و تحریم 
های ظالمانه، تامین 

مواد نسوز، مشکالت 
خاص خود را دارد

نشست  عوامل اجرایی و پشتیبانی 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، سی و یکم 
مردادماه در سالن جلسات معاونت بهره برداری 

برگزار شد.
مهرداد توالئیان در این نشست گفت: پروژه تعویض بالک 
های بخش فوالدسازی ذوب آهن برای اولین بار در کشور 

و بــا تکیه بــر دانش و 
کارکنان  توانمنــدی 
بخش هــای مختلف 
کارخانه در دستور اجرا 

قرار گرفته است.
وی با اشــاره به این که 
پروژه مذکور هشــت 
بخش دارد و نشســت 
امروز مربوط به بخش 
شــماره یک اســت و 
تجربیات حاصل از آن 
در مراحل بعدی نقش 
به ســزایی دارد، افزود: 
پروژه تعویض بالک های بخش فوالدسازی که از پنجم 
شهریورماه آغاز می شود، به صورت مستقیم بر خط تولید 
تاثیر گذار اســت و به دلیل گسترگی و احجام آن ممکن 
اســت نکات غیرقابل پیش بینی داشته باشد بنابراین از 
همکاران بخش های مختلف کارخانه درخواست دارم تا 
انتهای این پروژه با معاونت بهره برداری همکاری الزم را 
داشته باشند تا این فرایند بدون حادثه و با کیفیت کامل 

به پایان برسد.

سیاوش خواجوی مدیربخش فوالدسازی ذوب آهن نیز 
گفت: با تغییر در ظرفیت کنورتورها و احداث ایســتگاه 
های جدید ریخته گری در بخش فوالدسازی، ظرفیت 
تولید کارخانه افزایش پیدا کرد که این موضوع بارگذاری 
و تردد بار بیشتر بر روی بالک ها و سازه های بخش را در پی 
داشت و به مرور زمان اشکاالتی ایجاد شد بنابراین تعویض 
بالک ها در دستور کار قرار گرفت. وی با اشاره به این که این 
پروژه، بخش های مختلفی از کارخانه را تحت تاثیر قرار می 
دهد، خاطر نشــان کرد: طبق گراف زمان بندی 26 روزه 
در نظر است این پروژه با همکاری شرکت توسعه و عمران 

لنجان به عنوان پیمانکار انجام شود.
مدیر بخش فوالدسازی شرکت اظهار داشت: در فاز اول 
این پروژه مقرر است، بالک های سمت راست در قسمت 
شمال کارگاه و به طول 48 متر تا ابتدای ایستگاه ریخته 

گری شماره شش تعویض شوند. 
محمدرضا یزدان پناه مدیر نت مکانیک شرکت نیز گفت: 
قدیمی ترین بالک های زیر جرثقیل های مذاب بر بخش 
فوالدســازی در 14 دهانه با طول های 12 و 24 متر  در 
سال 1969 نصب شده اند که بعد از 53 سال کار متوالی 
قرار است توسط کارکنان مدیریت مهندسی نت و پیمانکار 
عملیات نگهداری و تعمیرات بخش های تولیدی)شرکت 

توسعه صنعت لنجان( تعویض شــوند و با توجه به بیش 
از نیم قرن کار مســتمر جرثقیل های مذاب بر و از طرف 
دیگر اجرای پروژه فوق در زمان تولید بخش فوالدسازی 
و نیز سختی عملیات مونتاژ در ارتفاع 35 متری، یکی از 
پروژه های کم نظیر و بی سابقه در سطح کشور محسوب 
می شود .  وی بیان کرد: این پروژه طی هشت فاز اجرا می 
شود که به امید خدا اولین فاز آن در تاریخ 5 شهریور ماه، 
مشتمل بر تعویض ۷ عدد بالک با طول های 12 متر و 24 
متر در سمت شمال ریخته گری مداوم و در دو محور 19و 
24 به طور همزمان و در مدت زمان 26 شبانه روز انجام 

خواهد شد. 
مدیر نت مکانیک شرکت خاطر نشان کرد: از اردیبهشت 
ماه ســال جاری کار مطالعه نقشــه ها و تجهیز کارگاه 
و عملیات مقدماتی جهت ســاخت و نصب ســازه های 
تقویتی مورد نیاز شروع گردیده است و فاز بعدی یعنی 
عملیات دمونتــاژ بالک های قدیم، هفته اول شــهریور 
 ماه و با استقرار دو جرثقیل 120 تنی استیجاری شروع 

می شود.
شایان ذکر است؛ در این نشســت، مدیران و مسئولین 
بخش های مختلف در خصــوص برنامه های اجرای این 

پروژه تعمیراتی به گفتگو و تبادل نظر پرداختند.

مدیر راه آهن و ترابری شرکت در گفتگو با سیمای استانی 
مرکز اصفهان گفت: تولید در ذوب آهن اصفهان به عوامل 
مختلفی از جمله واحدهای پشتیبانی بستگی دارد که 
این واحدها باید به صورت هماهنگ و برنامه ریزی شده 
از بخش های تولیدی حمایت کنند. وی با بیان این که 
وظیفه اصلی ناوگان حمل و نقلی ریلی ذوب آهن جا به 
جایی محصوالت تولیدی، چدن، ســرباره و مواد اولیه 
اســت، افزود: خطوط ریلی ذوب آهن بــه طول حدود 
13۷ کیلومتر و 30۷ ســوزن است که تجمع این حجم 
تجهیزات در یک فضای محدود نشــان دهنده قدرت و 

جایگاه این مجموعه در ذوب آهن اصفهان می باشد.
وی افزود: 5 دســتگاه لکوموتیو جدید با قدرت 1200 
اســب بخار، خریداری شــد و با بهره بــرداری از آن در 
ناوگان ریلی شرکت ضمن نوسازی این ناوگان، فرصت 
تعمیرات اساسی و بهسازی دیگر لکوموتیوهای شرکت 

نیز فراهم شد.  مدیر راه آهن و ترابری شرکت در خصوص 
لکوموتیوهای جدید گفت: این لکوموتیوها جهت انجام 
مانورهای ســنگین و نیمه سنگین قابلیت های خاصی 
دارند ضمن این که کارشناسان مدیریت راه آهن و ترابری 
ذوب آهن اصفهان نیز به لحاظ فنی، آشنایی کافی با آن 
ها را دارند و برای تعمیر و نگهداری آن ها نیز مشــکلی 
نخواهند داشــت . محمدی افزود: مدیریــت راه آهن و 
ترابری ذوب آهن اصفهان، وظیفه اصلی لجســتیکی و 

حمل بین کارگاهی مواد خطرناک را به عهده دارد.  
مدیر راه آهن و ترابری شــرکت تصریح کرد: دو دستگاه 
دیزل این مدیریت که مدت ها از مدار بهره برداری خارج 
شــده بود با تجربه و توان همکاران مدیریت راه آهن و 
ترابری و مدیریــت نت مکانیک به روش بومی ســازی 
تجهیزات و قطعات مورد نیاز، بازسازی و نوسازی شد و 

به مدار بهره برداری پیوست. 

محمدی از بومی ســازی چرخ و محور 
دیزل های آلمانی در ذوب آهن اصفهان 
خبر داد و افــزود: با این اقــدام یکی از 
مشــکالت عمده راه آهن و ترابری ذوب 

آهن اصفهان برطرف گردید.
وی بــا بیان ایــن که 400 دســتگاه و 
تجهیزات مختلف ریلــی در راه آهن و 
ترابری ذوب آهن اصفهــان وجود دارد، 
تأکید کرد: وجود این حجم از تجهیزات 
و مکانیزم در مدیریت راه آهن و ترابری 
شرکت نشان دهنده جایگاه این مدیریت 

در پشتیبانی از تولید این شرکت است.
محمدی با بیان این که مدیریت راه آهن و ترابری شرکت 
به عنوان حلقه واســط بین کارگاه های مختلف، ساالنه 
حدود1۷ میلیون تن مواد اولیه، چدن، سرباره و محصول 

را جا به جا می کند، گفت: این حجم بزرگ از جا به جایی و 
پشتیبانی تولید با تالش شبانه روزی همکاران متخصص، 
دانش آموخته و با مهارت در دوایر ناوگان، سیر و حرکت، 

خط و برق و... انجام می شود. 

طی حکمی از سوی مهندس 
ایرج رخصتی مدیرعامل ذوب 
آهــن اصفهــان، حمیدرضا 
رضایی به عنــوان مدیر حوزه 
تعــامالت  و  مدیرعــــامل 
منطقـــه ای شرکت منصوب 
شد. حمیدرضا رضایی سال 
1390 در ذوب آهن اصفهان 
استخدام شد و به ترتیب در 
مدیریت های فوالدسازی، ایمنی، بهداشت و محیط زیست، حوزه 
خرید، حسابرســی داخلی و سرپرست مدیریت حوزه مدیرعامل و 

تعامالت منطقه ای شرکت خدمت نموده است.
وی دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 
از دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت 

صنعتی گرایش مالی از دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد می باشد.

در راســتای بهینه سازی مصرف ســوخت و افزایش راندمان، مشعل 
کوره پخت آهک پلی زیوس شماره یک مدیریت آگلومراسیون شرکت 

تعویض شد.
مجید رهنما مهندس ارشد مکانیک انرژتیک و آهن اسفنجی مدیریت 
آگلومراسیون شرکت با اعالم این خبر گفت: این مشعل که با مصرف 
گاز طبیعی، حرارت مورد نیاز تکلیس آهک در کوره های پلی زیوس را 
تامین می کند در سال 1362  توسط شرکت پیالرد نصب و راه اندازی 

شده است.
وی افزود: با توجــه به دفرمگی دهانه نازل مشــعل بر اثــر حرارت و 
استهالک طی ســالیان بهره برداری، فواصل نازل خروجی گاز و هوا 
در دهانه مشــعل تغییر و موجب اشــکال در اختالط گاز و هوا و عدم 

یکنواختی شعله گردیده بود. 
مهندس ارشد انرژتیک مدیریت آگلومراسیون شرکت، گفت: پس از 
بررسی های کارشناسی، تعویض قسمت بدنه نسوز مشعل در دستور 
کار قرار گرفت و مشعل پس از انتقال ارابه نگهدارنده مشعل به عقب و 

قسمت بدنه نسوز، تعویض و مونتاژ شد.
رهنما خاطر نشان ســاخت: این تعمیرات که برای اولین بار انجام شد 
راندمان مشعل و فرآیند پخت افزایش و مصرف گاز طبیعی نیز کاهش 

یافت.
شایان ذکر است؛ تالشگران مدیریت های آگلومراسیون و نسوز شرکت 

در اجرای این پروژه مشارکتی فعال داشتند.
محمدعلی قدرتی پور- خبرنگار افتخاری

مدیر حوزه مدیرعامل و تعامالت 
منطقه ای شرکت منصوب شد

تعویض مشعل کوره پخت آهک
پلی زیوس شماره یک 

آگلومراسیون

Rگزارش e p o r t
محصوالت جدید ذوب آهن اصفهان، 

استفاده از   اسکلت فلزی در صنعت ساختمان را رواج  می دهند

در ساختمان های 
بتنی، افراد اجرایی بر 
روی کیفیت ساخت 
و ساز تاثیر بسیار 

زیادی دارند و عدم 
قطعیت های زیادی در 
اجرای این ساختمان 

ها وجود دارد

آسمانی

آسمانی

انتصاب

خبر

محمد  محمدی ده چشــمه، دکتری عمران 
گرایش سازه از دانشــگاه علم وصنعت و عضو 
هیات علمی و اســتادیار دانشگاه آزاد اسالمی 
شهرکرد، گفت: در کشور ما بســیاری از افراد 
گرایش بیشتری به سمت ساختمان های بتنی 
دارند زیرا در برخی از شهرها تخصص کافی و 
مهارت الزم برای جوشکاری و ساخت مقاطع 
فوالدی به صورت حرفه ای وجود ندارد و یا این 
که عنوان می شود ساختمان های فوالدی در 
ابتدای کار به سرمایه بیشتری نیاز دارند زیرا باید 
در ابتدا اسکلت سازه به طور کامل تهیه شود و 
به صورت مرحله به مرحله نصب شود، اما کمتر 

به این نکته توجه می شود که این کار سرعت 
ساخت و ساز را بسیار باالتر می برد. 

وی که در پایان نامه دکترای خود با مطالعات 
آزمایشگاهی در پژوهشگاه زلزله به شناسایی 
آسیب در ســازه های فوالدی پرداخته است، 
در خصوص ساختمان های بتنی نیز افزود: در 
نقشه سازه ای که برای این ساختمان ها در نظر 
گرفته می شود چیدمان آرماتورها و مشخصات 
بتن سازه ای شاخص های خاصی را می طلبد 
ولی این که نهایتاً تا چه حد مشخصات بتن سازه 
ای و چیدمان آرماتورها با همان استاندارد نقشه 
مطابقت دارد جای سوال است و این موضوع با 
استحکام ساختمان ارتباط مستقیم دارد. در 
کل می توان گفت در ساختمان های بتنی، افراد 
اجرایی بر روی کیفیت ساخت و ساز تاثیر بسیار 
زیادی دارنــد و عدم قطعیت هــای زیادی در 
اجرای این ساختمان ها وجود دارد. اما در سازه 
های فوالدی، مقاطع ساختمانی به صورت نورد 
شده در کارخانه تولید و تحویل داده می شوند. 

استادیار دانشگاه آزاد اسالمی شهرکرد تصریح 
کرد: نکته دیگر در صنعت ســاختمان سازی، 
میزان دسترســی پیمانکار به مصالح و مقاطع 

مورد نیاز ساخت و ساز است، که خوشبختانه 
در کشــور ما، با وجود تولیدات استاندارد ذوب 
آهن اصفهان به عنوان تنها تولید کننده مقاطع 
ساختمانی در کشور، شرایط خوبی برای رفتن 

به سمت اسکلت های فلزی فراهم است. 
این صاحب نظر عرصه ساختمان خاطر نشان 
کرد: دو پارامتر مهم صنعت ساختمان که قیمت 
تمام شده مناسب و همچنین تسریع در ساخت 
و ساز است از جمله شــاخصه های استفاده از 
تیرآهن بال پهن به شمار می روند که در طرح 
نهضت ملی ساخت مسکن برای مسئولین از 

اهمیت بسیار باالیی برخوردار می باشند. 
 محمدی اظهار داشت: ذوب آهن اصفهان در 
کنار تولید محصوالت دارای ارزش افزوده باال، 
سبد محصوالت ساختمانی استاندارد کارخانه 
را نیز گسترش داده اســت که این رویکرد در 
راســتای احداث ســاختمان های ایمن برای 

هموطنان عزیزمان قابل تقدیر است. 
محمدی بیان کرد: دولت طی انعقاد تفاهم نامه 
با ذوب آهن اصفهان می تواند مقاطع نورد شده 
را تحویل بگیرد و پروژه نهضت ملی ســاخت 

مسکن را با سرعت بیشتری پیش ببرد.

دومین نشســت واحدهای خرید 
مواد مصرفی شرکت های فوالدی 
)ذوب آهن اصفهان، فوالد مبارکه، 
فوالد هرمزگان و فوالد خوزستان( با 
حضور سید جواد رفیعی مدیر خرید  
مــواد مصرفی شــرکت و تعدادی 
از مدیــران خریــد شــرکت های 
فوالدی پیش گفته و سرپرســتان 
و کارشناسان مرتبط با موضوع، به 
منظور بررسی فرمول تعدیل قرارداد 
و دستیابی به نقاط مشترک جهت 
خرید مواد نســوز کیفی با قیمت 

منطقی و مناسب، 2 شــهریورماه در ذوب آهن اصفهان 
برگزار شد .

رفیعی با اشاره به این که مواد نسوز از استراتژی خاصی 
برای شرکت های فوالدی برخوردار است،گفت: با توجه 
به شرایط کنونی کشور و تحریم های ظالمانه، تامین مواد 
نسوز، مشکالت خاص خود را دارد، بنابراین لحاظ نمودن 
فرمول تعدیل مناســب در قراردادها بــا در نظرگرفتن 
شــرایط روز، الزامی است. در این راســتا شرکت های 
داخلی تولید کننده مواد نسوز)تامین کنندگان( با برخی 
تعدیالت و قیمت های حاصل از آن مشکل  داشتند که 
این جلسات برگزار شد تا شــرکت های فوالدی نیز در 

نحوه تعامل با این شرکت ها به یک اجماعی برسند. 

وی افزود: با هماهنگی بیشتر بین مصرف کنندگان بزرگ 
مواد نســوزکه عمدتاً ذوب آهن اصفهان، فوالد مبارکه، 
فوالد هرمزگان و فوالد خوزســتان هستند، می توان با 
لحاظ نمودن قیمت مناسب در قراردادها، کاالی کیفی 

و سودآوری را دریافت کرد.
مدیر خرید مواد مصرفی شرکت، هدف از این جلسات را 
دریافت مواد نسوز با بهترین کیفیت و قیمتی نزدیک به 
قیمت جهانی و قابل رقابت دانست و گفت: در این جلسه 
ها فرمول تعدیل قراردادها بررسی می گردد و تا حصول 
نتیجه و اجماع نهایی شرکت های فوالدی، این جلسات 
در این خصوص و سایر موارد مهم و مرتبط با تامین مواد 

نسوز، ادامه خواهد داشت .

خبر

تعمیرات اساسی ایستگاه 7
ریخته گری مدیریت فوالدسازی

تعمیرات اساسی ایستگاه شماره ۷ ریخته گری 
از 22 تا 25 مردادماه با مشارکت مدیریت های 
فوالدسازی، برنامه ریزی و نظارت بر تعمیرات 
و نگهداری، تعمیرات و نوسازی راه و ساختمان، 
اتوماسیون و ارتباطات، تولید و توزیع برق، نسوز 

و ایمنی فنی وآتش نشانی انجام شد . 
شمس سرپرســت کارگاه ریخته گری با بیان 
این مطلب گفت: 25درصد از شمش مصرفی 
کارخانــه و 25 درصد از شــمش صادراتی در 
ایستگاه شماره ۷ ریخته گری تولید می شود 

و به دلیل اهمیت این ایستگاه، تعمیرات اساســی آن می بایست در کمترین زمان و 
با باالترین کیفیت ممکن صورت می گرفت که با همت و تالش شــبانه روزی کلیه 
همکاران در مدیریت های مختلف این امر با بهترین کیفیت و در زمان برنامه ریزی 

شده صورت پذیرفت .
علی بزاز اصفهانی، معــاون تجهیزات مکانیکی فوالدســازی نیز بــه اهم فعالیت 
های انجام شــده پرداخت و گفت: دمونتاژ برج گردان، تعویــض لینک ها)8عدد(، 
ســیلندرها)4عدد( و پین های آن )16عدد(، مونتاژ برج و همچنین تعویض سایر 
تجهیزات معیوب و سرویس کلیه تجهیزات ایستگاه، اقداماتی بود که در این تعمیرات 

انجام شد.
وی تأکید کرد: این تعمیرات بدون هیچگونه توقفــی در روند تولید و با بهره برداری 
از سایر ایســتگاه های ریخته گری و با انجام کلیه تعهدات تولیدی در کمترین زمان 

ممکن انجام شد.
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یادواره شهدای شرکت معادن زغال سنگ البرز شرقی ذوب آهن اصفهان

ســازمان  مدیرعامــل  موســوی،  میرهاشــم 
تأمین اجتماعی گفت: احکام جدید بازنشســتگان 
غیر حداقلی بگیر، در شــهریور صادر خواهد شد و 
حقوق شــهریور این عزیزان بر مبنای حکم جدید 
خواهد بــود، همچنین روش هــای تامین منابع، 
نحوه و زمان پرداخت مابه التفاوت ماه های قبل در 
همکاری با کانون های بازنشستگان، متعاقباً اعالم 
می شــود. وی افزود: نکته ای که بایــد درباره این 
مصوبه اشاره کرد این است که، بازنشستگان سایر 

ســطوح حقوقی تامین اجتماعی باید دقت داشته 
باشند در حساب و کتاب افزایش حقوق خود دچار 

اشتباه نشوند. 
موسوی گفت: طبق مصوبه قبلی دولت، از ابتدای 
امســال افزایش10  درصدی در فیش حقوقی این 
گروه اعمال شــده و عالوه بر آن، برای حقوق های 
زیر 10 میلیون تومان، مبلغ 650 هزار تومان هم 

لحاظ شده است.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: بنابراین 
میزان افزایش جدیــد در واقــع 28 درصد بیش 
از حقوق مــاه های اخیر خواهد بــود و مبلغ 515 
هزار تومان این 5 ماه هم، بــرای افرادی که 650 
هزار تومان قبلی را دریافت کــرده اند با لحاظ آن 

دریافتی ها، محاسبه خواهد شد.
شایان ذکر اســت؛ پس از نهایی شــدن تصمیم 
دولــت و پیگیری های ســازمان تامین اجتماعی 
درباره حقوق این گروه از بازنشســتگان، تشــکل 
های کارگری هم ضمن استقبال از این تصمیم به 
آن واکنش نشان دادند و اصالح حقوق این سطوح 

از بازنشستگان را  اقدامی مناسب دانستند. 

بیست و هشتمین یادواره 95 شهید واال مقام و سومین 
یادبود جان باختگان جبهه کار و تولید شــرکت معادن 
زغال سنگ البرز شرقی ذوب آهن اصفهان 2۷ مردادماه، 

در محل این شرکت برگزار شد.
در این یادواره که ســید محمدرضا هاشــمی استاندار 
سمنان، علی اصغر خانی نماینده مردم شاهرود و میامی، 
امام جمعه شاهرود و دیگر مســئولین این شهرستان و 
همچنین مســئولین ذوب آهن اصفهان، شرکت زغال 
سنگ البرز شرقی، کارکنان این شرکت و خانواده هادی 

معزز شهدای شاهرود حضور 
داشتند، ســید رضا فاطمی 
امین وزیر صنعــت، معدن و 
تجارت در ارتباطــی زنده و 
تصویری، شهدا را که واالترین 
هدف و مســیر را برگزیدند 
بهتریــن الگو بــرای مردم، 
مســئولین نظام و تالشگران 
ایــران اســالمی در جهــاد 

اقتصادی دانست .
وی با اشاره به این که عضوی 
از خانواده شهدای معادن زغال سنگ البرز شرقی است، 
حمایت از توسعه این معادن را ضروری برشمرد و گفت: 
یکی از معضالت حوزه معدن، عدم فعالیت مناسب جهت 
اکتشاف اســت که برای رفع این مشکل از سال گذشته 
اقدامات گســترده ای آغاز و نتایج بسیار خوبی حاصل 

شده است.
وزیر صمت، سرمایه گذاری در جهت ساخت نیروگاه را از 
دیگر اقدامات مهم دولت طی یک سال گذشته ذکر کرد و 

گفت: با این اقدامات به زودی قطعی برق در بخش خانگی 
و صنعت را که موجب توقف تولید می شــود نخواهیم 

داشت و امسال هم قطعی برق بسیار کمتر از گذشته بود.
 فاطمی امین با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه 
های خودرو و تجارت خارجی گفت: نتایج این اقدامات به 

زودی در بهبود معیشت مردم نیز ملموس خواهد بود . 
بابک براتی مدیرعامل شرکت معادن زغال سنگ البرز 
شرقی در این یادواره گفت: این شرکت بیش از نیم قرن 
تجربه و ســابقه فعالیــت دارد و در دوران دفاع مقدس 
خدمات شایانی ارائه داده است که 95 شهید گرانقدر از 
جمله آن ها است .  وی افزود: طی شش ماه گذشته طرح 
های توسعه خوبی آغاز شده است که بیش از بیست سال 

به عمر این معدن می افزاید .
مدیرعامل شرکت معادن زغال سنگ البرز شرقی اظهار 
داشت: این شرکت هم اکنون سومین تولید کننده زغال 
سنگ کشور است که تا سال آینده به جایگاه دوم ارتقاء 

می یابد.
 ســید محمدرضا هاشمی استاندار ســمنان نیز گفت: 
کشور ما با وجود آن که در منطقه ای ناامن واقع شده اما از 

امنیتی مثال زدنی برخوردار است که آن را مرهون خون 
شهدا هستیم.

وی افزود: پیشرفت کشور در علم و فناوری حاصل روحیه 
جهادی و ایثار اســت و با همین روحیه کــه برگرفته از 
حماسه سازی شهداســت می توان در جنگ اقتصادی 

پیروز شد .
علی اصغر خانی نماینده مردم شاهرود و میامی نیز گفت: 
کارکنان شرکت معادن زغال سنگ البرزشرقی در دوران 
دفاع مقدس مردانه پا به میدان گذاشتند و پنج هزار نفر از 

این شرکت به جبهه اعزام شدند .
وی با اشاره به 95 شهید و 400 جانباز این شرکت گفت: 
شــهدا به بنیانگذار انقالب اســالمی، لبیک گفتند و تا 
آخرین نفس ایستادگی کردند تا امروز بدانیم که چگونه 

باید مقاومت کنیم تا پیروزی حاصل شود.
این نماینده مجلس همت و تالش کارکنان معادن زغال 
سنگ البرز شرقی را ستودنی دانست و گفت: مدیرعامل 
این شــرکت از آغاز فعالیت خود، اقدامات موثری برای 
کارکنان و همچنین افزایش تولید انجام داده اســت که 

شایسته تقدیر است.

نشریه داخلی

3

  سوم صفر؛ والدت امام محمد باقر )ع( به روایتی
ابوجعفر، محمد بن علی الباقر، مشهور به امام محمد باقر )ع(، امام پنجم 
شیعیان، روز جمعه سوم ماه صفر سال 5۷ هجری )طبق برخی روایات اول 
ماه رجب( در مدینه دیده به جهان گشود. از این جهت، نخستین امامی بود 
که هم از نظر پدر و هم از نظر مادر، فاطمی و علوی بود. چند سال از زندگی 
خود را همراه جد بزرگوار خویش، امام حســین)ع( سپری کرد و در واقعه 
کربال، چهار سال و در هنگام وفات پدر بزرگوارش، 39 سال داشت. مدت 

امامت آن حضرت هجده سال بود. لقب آن حضرت باقر یا باقرالعلوم است.
5 شهریور ماه ؛ روز بزرگداشت محمدبن زکریای رازی و روز 

داروسازی
پنجم شــهریور، روز بزرگداشــت زکریای رازی اســت. به پاس زحمات 
و کشفیات این حکیم و شــیمیدان بزرگ ایرانی در عرصه داروسازی، روز 

بزرگداشت وی، روز داروسازی نام نهاده شده است.
محمد زکریای رازی )تولد251ه-ق، وفات313 ه-ق( پزشک، فیلسوف و 
شیمیدان ایرانی آثار ماندگاری در زمینه پزشکی، شیمی و فلسفه نوشته 
است و به عنوان کاشــف الکل و جوهر گوگرد )اسید سولفوریک( مشهور 
است. زکریای رازی این دانشــمند ایرانی از آن جا که کتاب های خود را به 

زبان عربی می نوشت نزد غربیان به جالینوس عرب نیز مشهور بوده است.
8 شهریور ماه ؛ روز مبارزه با تروریسم در ایران

روز هشتم شهریور، که روز مبارزه با تروریسم نام دارد، مصادف است با عملیات 
کم سابقه تروریستی نسبت به مقامات ارشد کشورمان در سال 1360 که به 
شهادت دو یار دیرین  انقالب و دو اسوه علم و تقوا، شهید محمدعلی رجایی، 
رئیس جمهور و محمد جواد باهنر، نخست وزیر کشــورمان و تنی چند از 
همراهان آنها انجامید. این اقدام تروریستی که به دست عوامل ضد انقالب 
وابسته به گروه های جاسوسی و اطالعاتی غرب و با هدف مقابله با اراده انقالبی 
ملت ایران و فروپاشی نظام نوپای جمهوری اسالمی ایران انجام شد، در میان 
سایر عملیات های تروریستی به دلیل شــهادت نفرات اول و دوم دستگاه 

اجرایی یک کشور کامال بی سابقه به شمار می آید.
10 شهریورماه ؛ روز بانکداری اسالمی

قانون عملیات بانکی بدون ربا که مشتمل بر 2۷ ماده و 4 تبصره است در روز 
8 شهریور سال 1362 تصویب شد و در 10 شهریور 1362 به تایید شورای 
نگهبان رسید و چنین روزی، روز بانکداری اسالمی نامگذاری شد. بانکداری 
اسالمی نوعی بانکداری یا فعالیت بانکی است که با احکام اسالم به  ویژه از دید 
عدم  ربا و رباخواری همخوانی دارد و در قالب اقتصاد اسالمی تعریف می شود.

دهم شــهریورماه "روز ایثار و شــهادت ذوب آهن" سالروز 
بمباران ذوب آهن اصفهان

دهم شهریور ماه روز ایثار و شهادت در ذوب آهن سالروز شهادت سربازان 
سرافراز اسالم در خط مقدم تولید در این شــرکت است. دشمن بعثی در 
سال 1366 با بمباران خطوط تولید ذوب آهن اصفهان 29 تن از همکاران 
عزیزمان را به شهادت رســاند و بیش از 200 تن از همکاران را جانباز کرد. 
صنعتگران و کارکنان حماسه آفرین دوران دفاع مقدس در خط مقدم جبهه 
صنعت و جبهه های نبرد حق علیه باطل از هیچ کوششی دریغ نکردند تا با 

خون خود، درخت اسالم و میهن اسالمی مان استوار و پا برجا بماند.
11 شهریور؛ روزی به نام صنعت چاپ

صنعت چاپ در ایران ســابقه ای بیش از 100 سال دارد. در تقویم ایرانیان 
از سال 1382 یازدهم شهریور روز ملی صنعت چاپ نامگذاری شده است. 
در ایران ظهور صنعت چاپ و ورود چاپخانه، به دورانی بیش از صد ســال 
باز می گردد. برخی چاپ در ایران را به دوران مغول مربوط می دانند. با این 
حال، صنعت چاپ به شــکل جدید به دوره قاجار بازمی گــردد. در دوران 
عباس میرزا، اولین چاپخانه سربی با حروف فارسی و عربی توسط میرزا زین 
العابدین در تبریز دایر شد و اولین کتاب منتشرشده آن، کتاب میرزا عیسی 

خان قائم مقام بود .

* ایمنی در نردبان
1- نوع، جنس و ابعاد، قابلیت بارگذاری هر پله، نحوه نصب و نگهداری نردبان 

باید با شرایط جوی، محیطی و نوع عملیات متناسب باشد.
2-  استفاده از نردبان در موارد زیر ممنوع است:

الفـ  روی داربست یا جایگاه کار در ارتفاع 
بـ  به عنوان الوار و تخته زیرپایی برای ایجاد جایگاه کار 

جـ  قرار دادن پایه های نردبان بر روی جایگاه کار ناپایدار مانند بشکه، آجر، 
جعبه، کیسه، دریچه های آدم رو و موارد مشابه. 

دـ  آغشته بودن سطوح مختلف نردبان به لکه چربی، گریس، روغن و سایر 
مواد لغزنده دیگر

هـ ـ   استفاده از نردبان معیوب، شکسته، پوسیده و ناسالم
وـ تکیه گاه فوقانی ناایمن، سست و لغزنده باشد. 

3-  طول نردبان قابل حمل نباید بیش از 10 متر باشد. 
4- پایه های نردبان باید بر روی سطوح هموار و همتراز که مقاوم و غیرلغزنده 

باشد، قرار گیرد.
5-  برای تردد و استفاده از نردبان، کارگر باید همواره رو به نردبان باشد. 

6-  فواصل پله های نردبان از یکدیگر باید مساوی و بین 25 تا 35 سانتیمتر 
باشد.

۷- تردد یا اســتقرار همزمان دو کارگر بر روی نردبان بــه جز نردبان ثابت 
ممنوع است.

8-  اتصال دو نردبان یک طرفه به یکدیگر به منظور افزایش طول آن ممنوع 
است. 

9- نردبان ثابت با طول بیش از 3 متر باید مجهز به سامانه متوقف کننده از 
سقوط باشد .

10- برای نردبان ثابت عمودی که بیــش از 2/2 متر ارتفاع دارد باید حفاظ 
های حلقوی یا مربعی شکل نصب شود .

11- در نردبان های ثابت که امکان نصب حفاظ های حلقوی یا مربعی شکل 
وجود ندارد کارگر باید به حمایل بند کامل بدن)هارنس( و طناب ایمنی با 

تجهیزات خود جمع شونده تجهیز گردد.
12-  طول نردبان طنابی نباید بیش از 30 متر باشد.

13- استفاده از نردبان با پله طنابی ممنوع است و پله نردبان طنابی باید از 
جنس مقاوم بدون ترک خوردگی و پوسیدگی باشد.

14-  نگهدارنده های نردبان طنابی باید به صورت محکم و ایمن در باالی هر 
پله بسته شده باشد.

15-  در موقع اســتفاده از نردبان پله مرغی بر روی سقف های شیبدار باید 
نردبان مذکور از راس شیب تا لبه انتهایی آن ادامه داشته و به صورت ایمن 

مهار گردد. 

مناسبت های هفته

حدیث هفته

ایمنی

 امام محمد باقر)ع(: 
غیبت آن است که درباره برادرت چیزی را بگویی که خداوند بر او پوشیده و 

مستور داشته است و بهتان عیبی را که در برادرت نیست، به او ببندی. 
مهندس ایرج رخصتی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان 
دوم شهریور ماه در بخش فوالد سازی حضور یافت و از 

پروژه  تعویض بالک های این بخش بازدید نمود. 
مدیرعامل ذوب آهن اصفهــان در این بازدید گفت: 
پروژه تعویض بالک های فوالدسازی برای اولین بار در 
کشور انجام می شود و اجرای آن گامی بزرگ و نهایی 

در نوسازی کارخانه محسوب می شود. 
مهندس رخصتی با اشاره به این که اجرای این پروژه 
برای تداوم و افزایش تولید شــرکت بسیار ضروری و 
حیاتی است، افزود: هرچند در این پروژه ریسک وجود 

دارد اما به توان، مهارت و تجربــه مدیران و کارکنان 
شرکت اعتقاد راسخ دارم و تمام تالش ما این خواهد 
بود که بدون حادثه و توقف تولید بتوانیم تعویض بالک 

ها را انجام دهیم . 
وی ضمن گرامیداشت هفته دولت گفت: ذوب آهن 
اصفهان با وجود قدمت نیم قرنی، از تکنولوژی به روز 
برخوردار است و پروژه تعویض بالک ها نیز در راستای 
نوســازی تجهیزات انجام می شــود ضمن این که 
استفاده از جرثقیل های پاتیل بر با ظرفیت باالی 130 

تن نیاز به بالک های جدید دارد .

اهمیت اشتغال و 
تهیه مسکن برای 

جوانان یکی از برنامه 
محوری هر دولتی 

است

اجرای این پروژه 
برای تداوم و افزایش 
تولید شرکت بسیار 

ضروری و حیاتی 
است

تمامی کادر 
بیمارستان شهید 
مطهری طی بیست 

ماه گذشته به صورت 
شبانه روز در خدمت 

تالشگران ذوب 
آهن اصفهان و مردم 

جامعه بوده اند

بازدید مدیرعامل شركت از پروژه تعویض بالک های فوالدسازی

R e p o r t
گزارش

نشســت کارگروه اشتغال شهرســتان لنجان با حضور 
مهدی بهرامی سرپرســت معاونت سرمایه های انسانی 
و توســعه مدیریت ذوب آهن اصفهان، محسن یونسی 
معاون فرماندار لنجان، ســید مهدی قائم مقامی مدیر 
کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
اســتان اصفهان و تعدادی از مدیران و روسای ادارات و 
بانک های شهرســتان لنجان یکم شهریور ماه در سالن 

جلسات مدیرعامل شرکت برگزار شد .
 بهرامی با اشاره به این که ذوب آهن اصفهان از هر فرصتی 
برای هم افزایی استفاده می کند گفت: اشتغال جوانان 
نیازمند برنامه ریزی اساســی و هدفمند  اســت و ایجاد 
کســب و کارهای کوچک می تواند در این زمینه بسیار 
موثر باشــد. سرپرست معاونت ســرمایه های انسانی و 
توسعه مدیریت ذوب آهن اصفهان خاطر نشان ساخت: 
این شرکت با خرید از کســب و کارهای کوچک و بومی 

سعی کرده تا با حمایت از این قشــر به فعالیت های آن 
ها رونق دهد. 

وی گفت: ذوب آهن اصفهان از دیرباز همواره سعی کرده 
تا به تعهدات خود در قبال منطقه پایبند باشد و تاکنون 

در این زمینه از هیچ اقدامی فروگذار نبود است .
قائم مقامی با اشاره به این که در زیست بوم ملی اشتغال، 
قابلیت های هر منطقه منظور شده است گفت: زیست بوم 
ملی اشتغال بیانگر این موضوع است که همه افراد که در 
آن بوم، زندگی می کنند، در تولید و اشتغال مسئولیت 
دارند و می بایست نقش خود را متناسب با جایگاه خود 

ایفا کنند.
وی با اشاره به این که پتانسیل های هر منطقه متفاوت 
است یاد آور شــد: با راه اندازی این کارگروه ها توانستیم 
مشکالت زیادی را رفع و مانع زادیی کنیم که این مهم در 
راستای ایجاد یک میلیون و 200 هزار شغل در این دولت 

می باشد .
مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
اصفهان گفت: ایجاد اشــتغال و 
بهبود فضای کســب و کار باعث 
رشــد اقتصادی می گردد و این 
عامل یکی از مهــم ترین عوامل 

بهبود وضعیت مردم می باشد .
معاون فرماندار لنجان نیز گفت: 
اهمیت اشــتغال و تهیه مسکن 
برای جوانان یکی از برنامه محوری 
هر دولتی اســت و در این دولت 

نیز این برنامه با جدیت تمام پیگیری می شود و با ایجاد 
کارگروه های اشتغال در هر منطقه سعی شده تا موانع و 

راهکارها بررسی گردد .

یونسی افزود: ذوب آهن اصفهان نیز همگام با برنامه های 
دولت در راستای ایجاد اشتغال اقدامات مهمی انجام داده 
اســت که این امر می تواند با برنامه های توسعه ای این 

شرکت افزایش یابد .

جمعی از مسئولین ذوب آهن اصفهان 
به مناسبت اول شهریورماه روز پزشک 
با حضور در بیمارستان شهید مطهری 
از پزشــک هــای پرتالش ایــن مرکز 
درمانی بــا اهداء لوح ســپاس از طرف 
مدیرعامــل شــرکت تقدیر بــه عمل 

آوردند.
رییس بیمارستان شهید مطهری ضمن 
تسلیت شهادت امام زین العابدین)ع(، 
از زحمــات پزشــک های ایــن مرکز 
درمانی قدردانی کــرد و گفت: تمامی 

کادر بیمارستان شــهید مطهری طی بیست ماه 
گذشته به صورت شبانه روز در خدمت تالشگران 
ذوب آهن اصفهان و مردم جامعــه بوده اند و تنها 
عشق به مردم و احســاس مسئولیت نسبت به این 
شــغل مقدس باعث شــده که بتوانند مشکالت و 

سختی های گوناگون را تحمل کنند .
علیرضا آجدانی با اشــاره به این که کادر پزشکی 
شــهید مطهری متشــکل از 108 پزشک حاذق 
و متعهد اســت گفت: این عزیزان شــبانه روز در 

تالش هستند تا رنج و تلخی بیماران را به شیرینی 
بهبودی تبدیل کرده و سالمت دردمندان را به آن 

ها برگردانند و از این نظر شغلشان مقدس است.
 در این مراســم که در محل کار پزشک های این 
بیمارستان انجام شــد، رییس بیمارستان شهید 
مطهری، سرهنگ مختاری فرمانده حوزه مقاومت 
بســیج شــهید تندگویان و مرادیان معاون روابط 
عمومی حضور داشــتند و لوح هــای تقدیر را به 
پزشک های پرتالش بیمارســتان شهید مطهری 

تقدیم کردند.

در نشست کارگروه اشتغال شهرستان لنجان عنوان شد
ذوب آهن اصفهان در راستای ایجاد اشتغال اقدامات مهمی انجام داده است

به مناسبت روز پزشک انجام شد:
تقدیر از پزشکان پرتالش بیمارستان شهید 

مطهری ذوب آهن اصفهان

28 درصد به حقوق ماه های اخیر بازنشستگان 
اضافه می شود

تألیف و ترجمه دو کتاب ارزشمند توسط همکار ذوب آهنی
هــادی جاللــی 
ورنامخواســتی، 
مــدرک  دارای 
ارشد  کارشناسی 
برق  مهندســی 
قدرت در نیروگاه 
حرارتی ذوب آهن 
مشغول  اصفهان 
به کار اســت. وی 
دو کتاب ارزشمند 
آموزش و کاربرد ANSYS در مهندسی برق، انتشارات 
پارسیا، تهران 9۷ را تالیف و کنترل سیستم های درایو 

ماشــین الکتریکی تالیف پرفسور ســئونگ کی سول، 
انتشارات پارسیا، تهران 9۷ را ترجمه نموده است.

 وی در گفتگــو بــا خبرنــگار ما با بیــان ایــن که در 
آموزشــگاه های آزاد، برق صنعتــی و دوره PLC – S5 را 
 تدریس می کنم، گفت: دروس کنترل خطی و ماشین های
الکتریکی 1و2 و مباحث مقررات ملی ساختمان رشته 
تاسیســات الکتریکی را به صــورت خصوصی تدریس 
می کنم ضمــن این که طراح و ناظر پایه 1 تاسیســات 
الکتریکی، مجری تاسیســات الکتریکی پــروژه های 
ســاختمانی و اداری و درمانی و مشــاور تاسیســات 
الکتریکی در پروژهای اداری و درمانی نیز هســتم. وی 
افزود: در دانشگاه، دروس ماشین های الکتریکی 1و2و3 

و مخصوص، تاسیســات الکتریکی، آزمایشگاه بررسی 
سیستم های قدرت، تجهیزات پست، آزمایشگاه کنترل 
صنعتی، آزمایشــگاه مدار منطقی، کارگاه تاسیســات 
الکتریکی، نحوه اجرای تاسیسات الکتریکی ساختمان 
و... و همچنین ماشین های الکتریکی AC و DCرا در دوره 

های ضمن خدمت کارکنان ذوب آهن تدریس می کنم.
 ، PLC S5  ،S7جاللی گذرانــدن دوره های آموزشــی
اخذ پروانه طراحی و نظارت پایه 1 تاسیسات الکتریکی 
از سازمان نظام مهندسی ســاختمان استان اصفهان و 
گذراندن دوره طراحی سیســتم های اعــالم حریق بر 
اساس اســتانداردهای BS5839 و NFP72 را از سایر 
فعالیت های خود برشمرد و گفت: برنامه نویسی مطلب 

)کد نویســی و ســیمولینک( و نرم افزار های گوناگون 
طراحی در مباحث مرتبط با رشته برق را تسلط دارم.

وی افزود: طراحی و تحلیل ماشــین هــای الکتریکی، 
طراحی و بهینه ماشین های سوییچ رلوکتانس، طراحی 
و تحلیل ماشین ISRM ، طراحی و شبیه سازی چندین 
پایان نامه کارشناســی ارشــد در زمینه ماشین های 
 ،)DFIG(الکتریکی و ژنراتورهای القایی دو ســو تغذیه
همکاری در چندین رساله دکترا در زمینه شبیه سازی 
ماشین های الکتریکی و طراحی و اجرای سیستم های 
ارتینگ، موضوعاتی هســتند که در آن پژوهش هایی 

انجام داده ام. 
محمدعلی مسعودی- خبرنگار افتخاری

Cگفت و گو o n v e r s a t i o n

پیشرفت کشور در 
علم و فناوری حاصل 

روحیه جهادی و 
ایثار است

دروس کنترل خطی و 
 ماشین های

الکتریکی 1و2 و 
مباحث مقررات ملی 

ساختمان رشته 
تاسیسات الکتریکی 
را  به صورت خصوصی 

تدریس می کنم

ایمنی کار در ارتفاع



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.

علی اصغر قاسمی، حسن ابراهیمی، شورش كشاورزی، 
غالمعلی خاشعی، محمدخاشعی

تسلیت

همکاران گرامی آقایان:
علی سلیمانی، فرزاد اقبال، حسین صالحی، احمدرضا 

دهقان، ابراهیم حیدری، مهدی جوركش، مهدی 
موذنی، علی اصغر شبانیان، علیرضا نساجی، هادی فالح، 

مهدی فالح

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 شركت

همکاران گرامی؛
با توجه بــه الکترونیکی شــدن خدمــات درمانی و 
براساس دستورالعمل های وزارت بهداشت ارایه 
خدمات به بیماران با كارت شناسایی معتبر شخص 
بیمار امکان پذیر اســت، بنابراین بــرای دریافت 
خدمت به صورت الکترونیکــی یا غیرالکترونیکی 
در بیمارستان شهید مطهری، حتما كارت شناسایی 
معتبر همراه داشته باشید بدیهی است براساس 
دستورالعمل وزارت بهداشت به افراد فاقد كارت 

شناسایی معتبر، خدماتی ارایه نخواهد شد.
بیمارستان شهید مطهری ذوب آهن اصفهان

اطالعیه

شركت تعاونی مسکن كاركنان ذوب آهن اصفهان 
آگهی دعوت  به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول شركت تعاونی مسکن كاركنان ذوب آهن اصفهان رأس ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخه 
1401/07/06 در محل تاالر آهن شركت ذوب آهن اصفهان به آدرس انتهای اتوبان ذوب آهن كارخانه ذوب آهن اصفهان تشکیل می گردد.

از كلیه اعضا دعوت می شود با در دست داشتن كارت و یا دفترچه عضویت رأس ساعت مقرر در محل مذكور حضور به هم رسانیده و یا وكیل/نماینده 
خود را كتبَا معرفی نمایند . وفق مفاد ماده 8 دستورالعمل نظارت بر انتخابات تعاونی ها افراد داوطلب جهت تصدی مسئولیت هیات مدیره و بازرسی 
تعاونی می تواند از تاریخ آگهی)اول شــهریور ماه ســال هزار و چهارصد و یک( حداكثر تا پایان وقــت اداری 1401/06/06 با تکمیل فرم مربوطه به 
انضمام مدارک الزم )فتوكپی كارت ملی و شناسنامه، مدرک تحصیلی، حکم كارگزینی( به دفتر تعاونی واقع در؛ شهرک امیرحمزه، خیابان اول، فرعی 

ششم، پالک 4  مراجعه و ثبت نام نمایند .
ضمنا به موجب ماده 19 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی، تعداد آراء وكالتی هر عضو حداكثر 3 رأی و هر شخص غیرعضو تنها یک رأی خواهد بود 
و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی، می بایست به همراه نماینده خود حداكثر تا  پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه  1401/06/30 در محل شركت 

تعاونی ) شهرک امیریه- خیابان اول- فرعی ششم پالک 4 ( حضور یابند تا پس از احراز هویت و تایید وكالت، برگه ورود به مجمع را دریافت نمایند .
دستور جلسه  مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده :

1- گزارش هیات مدیره و بازرس و حسابرس شركت در خصوص عملکرد سال منتهی به اسفند 1398 - 1399 - 1400
2- تصویب صورت های مالی سالهای 98 الی 1400

3- تصویب آیین نامه پاداش هیأت مدیره و مدیران شركت
4- عضویت شركت در اتاق تعاون و اتحادیه شركت های تعاونی مسکن استان

5- تعیین روزنامه كثیراالنتشار جهت درج آگهی شركت
6- انتخابات اعضاء اصلی و علی البدل هیأت مدیره و بازرسان

7- تعیین خط مشی آینده شركت تعاونی
هیأت مدیره شركت تعاونی مسکن كاركنان ذوب آهن اصفهان

آگهی 
دعوت

صعود همکار 
ذوب آهنی به قله آرارات

TPM
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همــکار  عباســی  امیــد 
تالشــگر شــاغل در مدیریت 
آگلومراسیون شــرکت به قله 
آرارات در کشور ترکیه صعود 

کرد.
این همــکار فعــال در واحد 
مدیریــت  بــرداری  بهــره 
آگلومراســیون، بــه همــراه 
هیــأت کوهنــوردان خبره و 
منتخب باشگاه شاهان بخش 
فوالدشــهر موفق شــد ششم 
مرداد ماه به قله 513۷ متری 
آرارات در کشور ترکیه صعود 

کند.
شایان ذکر است، قله آرارات، ششــمین قله مرتفع کشور ترکیه است که در 

زمره کوه های آتشفشانی محسوب می شود.
محمدعلی قدرتی پور- خبرنگار افتخاری

هدف کلی نت بهره ور فراگیر:
  عدم نقص کیفی محصول، عدم خرابی تجهیزات و عدم وقوع حوادث

برای رسیدن به اهداف فوق باید بتوانیم علت های آن ها را تشخیص داده و از 
وقوع آن علت ها جلوگیری نماییم.

 نظام 5S تشکیل شده است از :
 ،Seiso تمیزی و نظافت ، Seiton ترتیب و تنظیــم ،Seiri تفکیک و تعمیر

SHitsuke و تعلیم و آموزش Seiketsu تداوم و استاندارد سازی
تفکیک و تعمیر:

جدا کردن اقالم ، اوراق و اطالعــات الزم و کاربردی از غیــر آن و دور نمودن 
موارد غیر الزم و غیر کاربردی از محل کار و همچنین تعمیر، تعویض، تصحیح 

و یا تعویض معایب و نواقص کلیه تجهیزات موجود در محل کار.
 هدف از اجرای تفکیک و تعمیر:

به طور کلی هدف از ایــن مرحله ایجاد فضای خدماتــی موثر از طریق حذف 
اشیاء غیر ضروری و مرتب کردن قطعات باقی مانده در محیط کار می باشد.

مراحل اجرای تفکیک و تعمیر: 
  تدوین استانداردی برای اقالم غیر ضروری و چگونگی رهایی از آن ها .

  تعین روش تشخیص اشیاء زاید توسط هر فرد .
  ارزیابی دالیل ضایع شدن قطعات پر هزینه به منظور جلوگیری از تکرار آن .

در انجام فعالیت روزانه اقالم و کاالهایی را که بدان نیاز نداریم، یا مورد استفاده 
قرار نمی دهید، حذف نمایید و از فضا به صورت اقتصادی تر اســتفاده کنید. 
اقالمی که نیاز ندارید ولی قابل فروش هســتند را به مزایده بگذارید، اقالمی 
که مرتبا استفاده می شود می بایســت در نزدیکی محل استفاده قرار بگیرد و 
مواردی که بعضا استفاده می شود می تواند پس از برچسب گذاشتن دورتر از 

محل کار قرار بگیرد .
در تصویر زیر نمونه های قبل از اجرای اولین مرحله 5s  قابل مشاهده است.

بنابــر اعــالم شــرکت تعاونی 
مســکن کارکنــان ذوب آهن 
اصفهان، عملیــات گودبرداری 
پروژه های مســکونی دماوند5 
و 6 ایــن شــرکت تعاونــی در 
مردادماه سال جاری آغاز شده 

است. 
شایان ذکر است؛ پروژه دماوند 
5 واقع در خیابان گلستان در 3 
بلوک و 59 واحد مســکونی دو 
خوابه و سه خوابه در زمینی به 
مساحت حدود 1600 مترمربع 

و با زیربنای حدود 11000 مترمربع و در 8 تا 11 طبقه و پروژه دماوند 6 واقع 
در خیابان مشتاق دوم در یک بلوک و 22 واحد مسکونی دوخوابه و سه خوابه  
نیز در زمینی به مساحت 1000 مترمربع و با زیر بنای 4600 مترمربع و در 8 

طبقه احداث خواهد شد.

بر بال لک لک ها

خبر

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

گرامی شان به شرح ذیل است:

تولدت مبارک

پیوندآسمانی
پیوند مهرورزان

ازدواج و تشکیل خانواده، فصلی نو و سبز در  زندگی انسان است. 
این پیوند نیکو را بــه همکاران گرانقــدر ذو ب آهنی که اخیراً 
ازدواج کرد ه اند و اسامی آنها در پی می آید، تبریک گفته، برای 
این عزیزان آرزوی زندگی سعادتمند، فرزندان نیکو و سالمتی 

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

شروع عملیات  گودبرداری پروژه های 
دماوند 5 و ۶

محســن جوهری شــاغل در مدیریت اتوماســیون و 
ارتباطات بخش تعمیرگاه مخابرات و دارای15 ســال 
ســابقه در بخش برق بیمارستان شــهید مطهری می 
باشد که سفر با موتور سیکلت را با پیام حمایت از محیط 
زیست و به عنوان ســفیر ذوب آهن اصفهان انجام داده 

است .
جوهری خود را پیام آور ذوب آهن اصفهان در حمایت از 
محیط زیست دانست و گفت: هدفم از این سفر حمایت 
از محیط زیســت و حیات وحش بود زیرا آیندگان نیز از 
این طبیعت حق دارند و همچنین تغییر دیدگاه جامعه 

به موتور و موتورسواری به عنوان یک 
ورزش سالم و حرفه ای است.

وی با اشــاره به این که ســفر وی 
ســیزده روز به طول انجامید گفت: 
ســفرم را 10 تیرمــاه بــه صورت 
انفرادی با موتورسیکلت از اصفهان 
شــروع و حــدود 3350 کیلومتر، 
مســافتی بود که در این سفر طی 
کردم . مکان های طی شــده در این 
ســفر به ترتیب شــروع، اصفهان، 
دلیجان)غار نخجیر(، کاشــان، قم، 
تهران) تهران گردی(، رشت، بندر انزلی، تاالب و آکواریوم 
انزلی، ماسوله، آستارا و با افتخار در کل سفر بنر حمایت از 
محیط زیست و حیات وحش از طرف ذوب آهن اصفهان 
را به همراه داشتم و در نهایت سفرم 22 تیر ماه  به پایان 

رسید.
جوهری استقبال، مهربانی و همدلی هموطنان در کل 
سفر و شهرهایی که حضور داشت را انگیزه ای برای ادامه 
سفرش دانست و گفت: از خاطرات شیرین در این سفر 
بازدید از استودیوی خندوانه بود و حتی با حضور من در 

برنامه موافقت شد ولی به علت کمبود وقت نتوانستم در 
برنامه خندوانه شرکت کنم، اســتقبال مردم در اطراف 
استودیو این برنامه لحظات خوشی را برای من به همراه 

داشت.
وی افزود : از خاطرات تلخ من در این سفر در مسیر شمال 
بود که به دلیل وجود چاله بعد از یک تپه در جاده تعادل 
موتورســیکلت به هم خورد ولی خوشبختانه به خاطر 
رعایت موارد ایمنی در پوشش و لباس، آسیب فیزیکی 
ندیدم اما موتورسیکلت آسیب دید که بعد از رفع عیب به 

سفر خود ادامه دادم. 
وی گفت: برای سفر با موتورسیکلت رعایت برخی موارد از 
جمله داشتن گواهینامه، داشتن تجربه در موتور سواری، 
رعایت کامل مــوارد ایمنی و حفاظت فــردی، آموزش 
رویارویی با حیوانات وحشــی و تنهایــی در مکان های 
بکر، استاندارد بودن موتورسیکلت، تهیه لوازم کاربردی 
برای اینگونه سفرها و  باال بردن سطح سالمت و تحمل 
و قدرت بدنی، ضروری است. وی در پایان از سرپرستی 
امور ورزش همگانی، همکاران مدیریت اتوماســیون و 
ارتباطات، همسر و فرزند خود که در این سفر پر مخاطره 

وی را یاری کردند تشکر و قدردانی نمود .

دومین دوره مســابقات آســیایی کاراته ســبک 
شــوتوکان IKD بــا حضــور 2605 کاراتــه کا از 
26 استان کشــور و نمایندگان کشــورهای عراق، 
افغانستان، تاجیکستان، نپال و پاکستان به مدت 4 
روز در دو بخش آقایان و بانوان در ســالن ورزشی 

دانشگاه آزاد شهرستان نجف آباد برگزار گردید. 
در این مســابقات تیم کاراته کارگــری ذوب آهن 
اصفهان با درخشش شمس الدین کامیاب )کمربند 

مشکی دان ۷(، امید عســکری)کمربند 
مشــکی دان 5( و ناصر جعفری )کمربند 
مشکی دان 4( با مربیگری شمس الدین 
 کامیاب 3 مدال ارزشــمند برنز کســب

 کرد.
الزم به ذکر است؛ عالقمندان به این رشته 
ورزشی می توانند جهت ثبت نام به باشگاه 

حجاب در فوالدشهر مراجعه نمایند.

مدافع تیم فوتبال ذوب آهن اصفهــان گفت: ای کاش 
بازی مان مقابل تراکتور بدون گل مســاوی می شد که 

این قدر ناراحت نمی شدیم. 

حامد نورمحمــدی درباره تســاوی تیــم ذوب آهن 
اصفهان برابر تراکتور در تبریــز گفت: بازی خوبی بود 
و ما در نیمه اول بر بازی تســلط داشــتیم و حتی به 
گل هم رســیدیم. در نیمه دوم عقب نشــینی کردیم 
و تراکتور برای زدن گل مســاوی تالش می کرد، ولی 
آن ها موقعیت خاص و جدی نداشــتند. متأســفانه 
در دقیقه 90 آرمان اکوان مصدوم شــد و ما با 10 نفر 
بازی کردیم، چون همه تعویض ها را انجام داده بودیم. 
از همان منطقه ای کــه او نبــود، گل خوردیم و بازی 

مساوی شد.
مدافع تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در پاســخ به این 
پرســش آیا گرفتن یک امتیــاز در تبریز بــرای آن ها 

راضی کننده نبوده است، تصریح کرد: ما با یک گل جلو 
بودیم و متأسفانه کام مان با گلی که در دقیقه 9۷ خوردیم 
تلخ شد و هیچ کدام از بازیکنان و کادر فنی راضی نبودند. 
کاش بازی بدون گل مساوی می شد که این قدر ناراحت 

نمی شدیم.
وی در مورد دو تســاوی پیاپی تیمش در لیگ امســال 
تصریح کرد: با دو تیم قوی و باکیفیت بازی کردیم و این 
را هم باید در نظر گرفت که تازه لیگ شروع شده است. 
مطمئناً در ادامه وضعیت مان بهتر خواهد شد. در بازی 
بعدی هم با مس رفسنجان روبه رو خواهیم شد که تیم 
بسیار باکیفیتی است، ولی ما محکوم به برد هستیم و باید 

اولین برد را در خانه کسب کنیم.

درخشش كاركنان ذوب آهن اصفهان در مسابقات آسیایی كاراته 

مهدی تارتار پس از تساوی یک بر یک ذوب آهن مقابل 
تراکتور تبریز در چارچوب هفتــه دوم لیگ برتر فوتبال 
در کنفرانس خبری، اظهار کرد: بد موقعی گل مســاوی 
را دریافت کردیم، دیــدار را خیلی خوب آغاز کردیم و به 
گل هم رسیدیم. با شــروع نیمه دوم تراکتور با توجه به 
نتیجه با شیوه بازی احساسی به دروازه ما حمله کرد و ما 

ناخودآگاه به عقب رفتیم.
وی با تاکید بر اشتباهات داور چهارم در نحوه تعویض های 
ذوب آهن، افزود: اما از دروازه مان خوب محافظت کردیم 
تا این که یک سری اتفاقات و اشتباهاتی صورت گرفت، 
بازیکن ما نتوانست به دلیل مصدومیت در اواخر بازی در 
زمین باشد و ما 10 نفره به بازی ادامه دادیم. داور چهارم 
هم در تعویــض آخر ما تابلوی تعویــض را باال نگرفت و 
سپس وقت اضافه را نشان داد، درحالی که می خواستیم 
دو تعویض انجام دهیم. تعویض ما به شیوه کامالً عجیبی 

صورت گرفت و یک تعویض ما سوخت شد.
ســرمربی تیم فوتبال ذوب آهن ادامــه داد: داور چهارم 

چگونــه به راحتی اجــازه داد بازیکن وارد زمین شــود 
درحالی که خبری از تابلوی تعویض نبود. بازیکن ما اگر 
تحت فشار بازی، اشتباهی وارد زمین شد داور چهارم باید 
به او تذکر می داد قانون نیز همین را می گوید. واقعاً مسئله 
عجیبی در آن صحنه رقم خورد.  وی خاطرنشان کرد: در 
نهایت گل مساوی را نیز دریافت کردیم، واقعاً حیف بود 
که پیروزی از دست مان رفت، بازیکنان مان خیلی زحمت 
کشــیدند و با چنگ و دندان دفاع می کردند به هرحال 
زیبایی های فوتبال به همین ثانیه هاست. تارتار در ادامه 
با اشاره به این که شیوه تاکتیک تراکتوری ها را به خوبی 
می دانست گفت: بازی قبل تراکتور را به اتفاق همکارانم 
آنالیز کرده بودیم، می دانســتیم با چه سیستمی بازی 
می کنند و با توجه به ارسال کننده و سرزن های قوی شان 
به دنبال استفاده از ضربات ایستگاهی هستند به همین 
خاطر تالش کردیم خطایی پشــت محوطه جریمه مان 
به تراکتوری ها ندهیم. در کل خیلی خوب کنترل شان 

کردیم و ناچار شدند که به بازی مستقیم روی بیاورند.

ســرمربی گاندوهــا در رابطه با مصدومیــت بازیکنان 
تاثیرگذارش در نیمه اول و تعویض های اجباری شــان 
اظهار کرد: تعویض های اجباری خیلی به ما لطمه زدند، 
در نیمه اول دو تعویض اجباری داشتیم و عالوه بر از دست 
دادن بازیکنان مان فرصت هــای تعویض مان نیز از بین 
رفتند. در نیمه دوم که نیمه مربیان اســت هر دو نیمه را 

از دست دادیم و در نهایت بازی با تساوی به پایان رسید.

از تعویض های اجباری لطمه خوردیم

 کام ما در دقیقه 97 تلخ شد

تاریخ تولدنام فرزند محل كار نام و نام خانوادگی شاغل هدفم از این سفر حمایت از محیط زیست بود

1401/05/19آرنیکاپشتیبانی و برنامه ریزی حملمحسن محمدی

1401/05/14درساآگلومراسیونحسین براتی

1401/05/23شاهیارآگلومراسیونابوالفضل امینی

1401/05/07حسامكوره بلندهادی مهرابی

1401/05/08امیرحسیننتمهرداد سرقلی

1401/05/20آرادكک سازیحامد اكبری

1401/05/12النانوردكرامت فرهمند

1401/05/11مهرسامنوردحمیدرضا اسدی

1401/02/12پارمیسنوردمهدی كرمی

1401/05/16محمد جوادنوردرضا شهریاری

1401/05/20نگیننوردمحمد خانیان

1401/05/05دیارانرژیایمان كامراد

1401/05/12گندمایمنیمحمود سلطانی

تاریخ ازدواجمحل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1401/05/05اتوماسیونامین احمدی

1401/04/28نوردعلی كرمی

1401/04/22انرژیاحمدرضا جعفری


