
)) 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 شركت به آدرس ذیل 
درج می گردد.

روابط عمومی شركت

برگزاری بزرگترین صبحگاه فرهنگی رزمی 
صنعت فوالد كشور در ذوب آهن اصفهان

سخن اول
رهبر معظم انقالب اسالمی)مدظله العالی(:

تواصی به حق و تواصی به 
صبر دستورالعمل اساسی برای 

همیشه ما است
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ذوب آهن اصفهان آغاز گر 
معدن كاری در ایران است

تأمین پایدار مواد اولیه با 
هم افزایی در صدر تامین 

دنبال می شود 

اولین جلسه مدیریت 
متمركز بر فرآیند جامع 

اقتصادی و عملکرد 
ذوب آهن اصفهان

حقوق و درمان 
بازنشستگان، اولویت های 

تامین اجتماعی
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همایش ریحانه های حسینی به مناسبت بزرگداشت هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد و خاطره دالور مردی 
ها و رشادت های شهدای بزرگوار، بیست و نهم شهریورماه به همت روابط عمومی ذوب آهن اصفهان و حوزه 

مقاومت بسیج شهید تندگویان در ذوب آهن اصفهان برگزار شد.

برگزاری همایش ریحانه های حسینی 
در ذوب آهن اصفهان

در اربعین سید و ساالر شــهیدان، حسینیه امام خمینی)ره( 
میزبان هیأت های دانشجویی بود و دانشجویان عزادار در حضور 
رهبر انقالب اســالمی همنوا با زائران کربالی معلّی یکپارچه 

ندای »لبیک یا حسین« سر دادند.
در پایان مراسم عزاداری، حضرت آیت ا... خامنه ای در سخنانی 
دل های پاک و مؤمن جوانان را موجب کیفیت بخشی به دعا و 
موعظه و افزایش هدایت الهی دانستند و گفتند: مراسم اربعین 
که پرچم بلند حضرت سیدالشهداء است امسال با شکوه تر و 

معّظم تر از هر دوره دیگری در تاریخ برگزار شد.
رهبر انقالب، حادثه معجزه آسای راهپیمایی اربعین را نشانه 
اراده پروردگار برای برافراشته تر کردن پرچم اسالم اهل بیت 
خواندند و افزودند: این حرکت با هیچ سیاست و تدبیر بشری 
قابل تحقق نیست و این دست خدا است که با این جلوه عظیم 

بشارت می دهد راه پیش روی ما روشن و پیمودنی است.
ایشان، جوانان را به قدر دانستن دوران جوانی و اهتمام ویژه به 
هیأت های حسینی توصیه کردند و گفتند: هیأت ها هم باید 
یاد اهل بیت را زنده نگه دارند هم مرکز و پایگاه تبیین حقایق 
باشند. حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره به تالش های بی وقفه 
بدخواهان و رهزنان حقایق بر ضد حــوادث مهمی همچون 
راهپیمایی شــورانگیز اربعین، همگان را به وظیفه شناســی 
سفارش و خاطرنشان کردند: دو جمله حیاتی و جاودانی قرآن 
یعنی تواصی به حق و تواصی به صبر برای همیشه و بخصوص 

برای امروز ما یک دستورالعمل اساسی است.
ایشــان، صبر را به معنای پایداری، ایستادگی، خسته نشدن 
و خود را در بن بست ندیدن دانستند و خطاب به جوانان عزیز 
هیأتی و قرآنی گفتند: هم خودتان راه حق را بروید هم تالش 
کنید با منّور کردن محیط های گوناگون از جمله دانشگاه به 

رنگ خدا، دیگران نیز به این راه هدایت شوند.
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)WIPO( تمدید ثبت برند ذوب آهن اصفهان در سازمان جهانی مالکیت فکری

نگاهی به روند قیمت فوالد صادراتی ایران
كاهش قیمت فوالد زیر سایه ركود جهانی

جلســه تحویل مدارک ثبت نام و نشان تجاری ذوب 
آهن اصفهان )ESCO  و ZOBESCO ( در ســازمان 
جهانی مالکیت فکری )WIPO( با حضور مهندس 
ایرج رخصتی مدیرعامل، حمیدرضــا رضائی مدیر 
حــوزه مدیرعامل و تعامــالت منطقــه ای، حمید 
ســرال مدیر روابط عمومی، محمدعلی میرزا بابایی 
مدیرعامل شــرکت دانش بنیان پلــکان و جمعی از 
کارکنان روابط عمومــی ذوب آهــن اصفهان، ۲۷ 

شهریورماه در دفتر مدیرعامل شرکت برگزار شد.
مدیر عامل ذوب آهن اصفهان در این نشست با اشاره 
به این که این شــرکت تاریخچه ۵۰ ساله در صنعت 
فوالد کشور دارد، گفت: ذوب آهن پایه گذار صنعت 
فوالد و توسعه دهنده این صنعت در کشور می باشد 
لذا وظیفه ما اســت که نگذاریم به نام آن خدشه ای 
وارد شود و ثبت نام و برند تجاری این مجتمع عظیم 

صنعتی نیز می تواند صیانت از این صنعت باشد .
وی افزود: شــعار ذوب آهن اصفهان "بــا اطمینان 
بسازید"  است و ریشه در کیفیت محصوالت تولیدی 
دارد. در واقع کیفیت محصــوالت ذوب آهن همواره 
باالتر از سطح استاندارد کشور می باشد که این مهم، 

بیانگر با اطمینان ساختن است .
مهندس رخصتی، ذوب آهن اصفهان را سرمایه ملی 
دانســت وگفت: این مجتمع عظیم صنعتی یکی از 
پر افتخارترین کارخانه های فوالدی کشور است که 
با روش کوره بلند که بهترین روش برای تولید فوالد 
است محصوالت خود را تولید می نماید و توانسته با 
نظارت های دائم و کنترل کیفیت محصوالت خود، 

بیشترین رضایت مشتریان را جلب نماید.
مدیر روابط عمومی ذوب آهن اصفهــان نیز در این 
نشست گفت: با توجه به مزایا و ریسک های موجود 

در حوزه ثبت نام و نشــان تجاری ذوب آهن اصفهان 
در بازارهای صادراتــی، روابط عمومی با هماهنگی و 
همکاری معاونت بازاریابی و فروش شرکت تمهیدات 
ویژه ای برای این موضوع اندیشــید و از دوسال پیش 
فرآیند تمدید ثبــت برند ذوب آهــن اصفهان با نام 
تجاری )ESCO  و ZOBESCO (  شــروع و در سال 

جاری تکمیل شد.
حمید سرال با اشاره به اینکه برند ذوب آهن  با شعار 
با اطمینان بسازید ثبت شده است افزود : با ثبت برند 
ذوب آهن از هرگونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری 
خواهد شــد و این برند جهانی مورد حمایت سازمان 

جهانی مالکیت فکری )WIPO( قرار گرفت .
وی با اشاره به این که هم اکنون محصوالت تولیدی 
ذوب آهن عالوه بر رفع نیاز داخل کشــور، به بیش از 
۲۳ کشــور اروپایی، آســیایی و آفریقایی صادر می 
شود،گفت: برای صادرات، نام و برند تجاری ذوب آهن 

اصفهان از اهمیت ویژه ای برخوردار است .
محمدعلی میرزا بابایی مدیرعامل شرکت دانش بنیان 
پلکان نیز گفت: با ارزش ترین دارایی هر شرکتی برند 
آن می باشد که در بازار با آن شناخته می شود و برای 
حفاظت از آن حتما باید ثبت و مراقبت شــود . وی 
افزود: ذوب آهن مادر صنعت فوالد کشوراست و برند 
آن نیز مانند تکه ای از خاک کشور است که باید از آن 

صیانت کرد .
میرزا بابایی گفت: این شــرکت با ثبــت نام تجاری 
 خود مالکیت معنوی برند خــود را دریافت می کند و

می تواند با اطمینان از آن استفاده کند .

متال بولتن روند قیمت هــای فوالد صادراتی ایران 
در هفته اخیر را منتشر کرد.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبــری ذوب ۲۴، در دو 
هفته گذشــته، قیمت بیلت صادراتی ایران ۴۵۵ 
دالر به ازای هر تن بود که نســبت به هفته پیش از 
آن، کاهش ۵ دالری معادل ۱.۱ درصدی را نشــان 

می دهد.
قیمت اســلب صادراتی ایران نیز در هفته گذشته 
۴۳۰ دالر بــه ازای هر تن بود که نســبت به هفته 
پیش از آن کاهش ۷.۵ دالری معادل ۱.۷ درصدی 

را نشان می دهد.
قیمت های منتشرشده توســط متال بولتن نشان 
می دهد که قیمت فوِب اســلب صادراتی ایران در 
هفته گذشــته ۱.۷ درصد کاهش یافت و اسلب در 

قیمت ۴۳۰ دالر به ازای هر تن معامله شد.
در دو هفته گذشــته، قیمت فوِب بیلت صادراتی 

ایران در بنادر کشــور 
۴۵۵ دالر بــه ازای هر 
تن بود کــه این قیمت   
به قیمت های  نســبت 
کاهش  شــهریور،   ۱۶
۱.۱ درصدی را نشــان 

می دهد.
در  جهانــی  اقتصــاد 
آســتانه رکــود قــرار 
گرفتــه و کاهش تقاضا 
در بازارهــای کاالیــی 

مشهود است. این امر باعث شد تا در هفته گذشته 
یک بار دیگر قیمت ها در بازار جهانی فوالد کاهش 

یابد.
قیمت های منتشرشده توســط متال بولتن نشان 
می دهد که در دو هفته گذشــته قیمت شــمش 

صادراتــی CIS از ۵۲۸ دالر بــه ۵۱۵ دالر به ازای 
هر تن رسید و کاهش ۲.۵ درصدی را تجربه کرد.

قیمت اســلب صادراتی CIS با رشد ۱.۶ درصدی 
به ۴۶۰ دالر به ازای هر تن رســید. قیمت میلگرد 
صادراتی CIS نیز در دو هفته گذشته با کاهش ۳.۸ 

درصدی به ۵۷۲.۵ دالر به ازای هر تن رسید.

با ارزش ترین دارایی 
هر شركتی برند آن 
می باشد كه در بازار 
با آن شناخته می 

شود و برای حفاظت 
از آن حتما باید ثبت 

و مراقبت شود

قیمت های 
منتشرشده توسط 
متال بولتن نشان 
می دهد كه قیمت 

فوِب اسلب صادراتی 
ایران در دو هفته 
گذشته 1.7 درصد 

كاهش یافت

شركت سهامی ذوب آهن اصفهان
شــركت ســهامی ذوب آهن اصفهــان در نظر دارد بــه منظور تکمیل ســبد محصــوالت ریلی خود و در راســتای 
UIC60   -R190  و  UIC60   -R300   خودكفایی كشــور به تولید ســوزن ریل به روش فالش بات با مشــخصات 

 )هر دو مورد بر اساس استاندارد UIC866   -O ( اقدام نماید .
  لذا از كلیه شركت های واجد شــرایط كه دارای تکنولوژی ســاخت ســوزن ریل به صورت كامل بوده و آمادگی 
انتقال این تکنولوژی به شــركت ذوب آهن اصفهــان را دارند، دعوت به عمل می آید ضمن ارســال نامه اعالم 
آمادگی به شماره دورنگار 3717  -0315257 ، نسبت به ثبت و ارسال مدارک زیر از طریق سیستم سورسینگ 

شركت سهامی ذوب آهن اصفهان و حداكثر تا تاریخ 15  /07  /1401 اقدام نمایند.
 الزم به ذكر است در صورت نیاز به هر گونه اطالعات تکمیلی در رابطه با نحوه استفاده از سیستم سورسینگ با 

شماره تلفن 4525  -0315257  )آقای زمانی( تماس حاصل گردد.
نکته: مدارک مد نظر می بایســت به صورت كامل و تا قبل از تاریخ فوق الذكر در سیستم سورسینگ بارگذاری 

گردند، در غیر این صورت امکان بارگذاری مدارک پس از تاریخ مذكور وجود نخواهد داشت.
شرایط الزامی شركت در فراخوان:

1   -  داشتن سوابق مرتبط با تولید سوزن ریل و رفرنس فروش محصول 
2   - داشــتن تاییدیه مصرف كننده نهایی محصول ) راه آهن جمهوری اســالمی ایران و یا سایر مصرف كنندگان 

نهایی خارجی(
3   - شــركت باید صراحتًا آمادگی انتقال كامل دانش فنی و تکنولوژی تولید سوزن ریل به شركت سهامی ذوب 

آهن اصفهان را به صورت مکتوب اعالم و در سیستم سورسینگ بارگذاری نماید .
الزم به ذكر است كلیه عملیات مرتبط با تولید سوزن ریل ) تکه مركزی ، زبانه و ...(در داخل كشور و با امکانات و 

تجهیزات مربوطه انجام  می پذیرد.
مستندات مورد نیاز)جهت بارگذاری در سیستم سورسینگ(:

1   -  بارگذاری تصویر اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات شركت.
2  - بارگذاری نامه اعالم آمادگی انتقال كامل دانش فنی و تکنولوژی تولید ســوزن ریل به شركت سهامی ذوب 

آهن اصفهان
3  -   بارگذاری سوابق مرتبط با تولید سوزن ریل و رفرنس فروش محصول 

4  -  بارگذاری گواهینامه های تضمین كیفیت در این رابطه 
5  -  بارگذاری تاییدیه مصرف كننده نهایی محصول ) راه آهن جمهوری اسالمی ایران و یا سایر مصرف كنندگان 

نهایی خارجی(
روابط عمومی شركت

آگهی

آگهی تمدید مدت ارسال اسناد فراخوان شناسایی پیمانکار

نوع ردیف
مهلت   ارائه موضوعشمارهفراخوان

پیشنهاد
زمان بازگشائی 

پاكات

17 /07 /161401 /07 /1401دو ردیف چرخ دنده 2 -117667مناقصه1

118761 -140006385مناقصه2

دریچه هوای گرم 19 با 
پوسته اسکلت فلزی 

كائوپرهای كوره 1 و 2 به 
00- 0062- V2 شماره نقشه

1401/ 7/ 191401/ 7/ 20
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رویداد
نشریه داخلی

سالم آتشکار

درخواست های شما  وپاسخ مسئولین :
علت عدم پرداخت وام توسط بانک صادرات چیست؟

بانک صادرات شعبه ذوب آهن: در حال حاضر کارکنان می توانند با 
باز کردن حساب در طرح پرداخت وام بانک صادرات شرکت نمایند .

 *** تعدادی از همکاران نیز انجام موارد زیر را خواستار شده اند .
   آیا ذوب آهن طرح تشــویقی فرزند آوری بــرای کارکنان در نظر 

گرفته است؟
   جمعی از همکاران از کیفیت غذا ناراضی بــوده و خواهان بهبود 

کیفیت غذا شدند.
   برای خانه دار شــدن کارکنان فاقد مســکن، برنامه ریزی شده و 

راهکارهای الزم ارایه شود.

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

به شرح زیر می باشد:

تعمیرات درایو پمپ های تغذیه نیروگاه ذوب آهن اصفهان 

یکی از محورهای 
اصلی توسعه 

اقتصادی كشور 
توسعه معدن و 

صنایع معدنی است

علی محمودی مغانلو عضو هیأت مدیره و معــاون معدنی هلدینگ صدر 
تامین در بازدیــد از غرفه ذوب آهن اصفهان با اشــاره به اهمیت ویژه این 
مجتمع عظیم صنعتی در صنعت فوالد کشــور بر ضــرورت تامین پایدار 

مواد اولیه این شرکت تاکید کرد .
وی افزود: با حضور در شرکت ها و کارخانه های فوالدی و معدنی و بازدید 
از قابلیت ها و امکانات موجود در جهت رفع تنگناها و تامین مواد اولیه آن 
ها تالش های زیادی شده و این تالش ها ادامه دارد تا از طریق هم افزایی 

موانع تولید حذف شود.
تقی حاجیوند مدیر عامل شرکت گروه معادن امیر سنگان پارسیان نیز به 
تشریح سوابق فعالیت های این شرکت در زمینه استخراج و عرضه سنگ 
های معدنی پرداخت و یاد آور شد: شرکت امیر سنگان پارسیان در عرصه 
های معدنی شهرستان خواف و شهر سنگان به استخراج و فراوری سنگ 
معدن مشــغول بوده و افتخار دارد که یک سوم ســنگ مورد نیاز ساالنه 

ذوب آهن اصفهان را تامین می کند. 
وی از تعامالت خوب ذوب آهن اصفهان با گــروه معدنی مذکور قدردانی 

کرد.
شایان ذکر است غرفه ذوب آهن اصفهان در یازدهمین همایش و نمایشگاه 
بین المللی فرصت های ســرمایه گذاری در معــدن و صنایع معدنی ایران 
همراه با شرکت های تابعه از جمله شــرکت های زغال سنگ البرز شرقی و 

معادن سوادکوه ذوب آهن پذیرای میهمانان و بازدیدکنندگان بود.

مبدل روغن ماشین درب بازکن باطری ۳ توســط کارکنان کارگاه کک با 
موفقیت نصب شد

جواد نور محمدی مهندس ارشــد مکانیــک کک  در این خصوص گفت: 
ماشــین درب بازکن در باطری ۳ ، وظیفه باز کردن درب سلول های ضلع 
جنوبی)سمت کک( باطری و هدایت کک تخلیه شده توسط ماشین تخلیه 
به داخل واگن خاموش کننده را به عهده دارد. سیســتم محرک بیشــتر  
مکانیزم های این ماشین هیدرولیکی می باشد و عدم عملکرد مناسب این 

سیستم به طور مستقیم باعث ایجاد توقف در خط تولید می گردد. 
وی افزود: یکی از مشکالتی که از ابتدای راه اندازی باطری ۳ ، بهره بردار با 
آن مواجه می شد، افزایش دمای روغن هیدرولیک ماشین درب بازکن بود.

نور محمدی، تــوان باالی پمــپ هیدرولیک، دمای بــاالی محیط و زیاد 
تحت بار بودن سیســتم هیدرولیک را از دالیل افزایــش دمای این تجهیز 
عنوان کرد و گفت: این عوامل به عنوان مهمتریــن عوامل در توقف تولید 
و خرابی بیش از اندازه اجزا سیســتم هیدرولیک نظیــر خرابی در اجرای 
هیدروسیلندر ها، فرســایش بیش از اندازه آبند های پلیمری و... شناخته 

می شود. 
وی با بیان این که طراح جهت خنک نمودن روغن، اســپیلت پیش بینی 
کرده بود که بــه دلیل توان برودتی پایین کارایــی الزم را دارا نبود و در اثر 
کار مداوم دارای استهالک زیادی بود، افزود: با بررسی پارامترهای مختلف 
و انجام محاسبات یک مبدل حرارتی با ســطح مقطع ۴۵ متر مربع و یک 
پمپ هیدرولیک با دبی ۲۰۰ لیتر بــر دقیقه به منظور گردش روغن داخل 
مبدل حرارتی انتخاب گردید. با ایــن انتخاب، دمای محیط تبادل گرمایی 
در حدود ۲۵ کیلو وات حاصل می شــد که برای کاربــرد مورد نیاز کفایت 

می کرد. 
مهندس ارشــد مکانیک کک، گفت:. با نصب تجهیــزات مذکور توقفات 
ماشین، حجم تعمیرات، اســتهالک نفرات و تجهیزات هیدرولیک کاهش 
قابل توجهی داشته است  که پس از مشــاهده عملکرد مناسب این مبدل، 
به اتومات کردن آن از طریق نصب ترموستات در مدار الکتریکی اقدام شد، 
به شکلی که اپراتور دیگر در خاموش و روشن شدن مبدل دخالتی نداشته 
و مبدل به سیستم PLC وصل شده و از سیســتم فرمان می گیرد. از دیگر 
ویژگی های این مبدل نصب فیلتر هیدرولیــک در مدار جریان روغن می 

باشد که باعث کاهش ناخالصی های )NAS( روغن شده است.
مجید مهدیه- خبرنگار افتخاری

تأمین پایدار مواد اولیه با هم افزایی 
در صدر تامین دنبال می شود 

نصب مبدل روغن ماشین درب 
بازكن باطری سه كک سازی

Rگزارش e p o r t

محوطه سازی و ساماندهی مواد اولیه موجود در انبار شمالی آگلومراسیون

براساس برنامه 
تدوین شده، 

ساماندهی مواد 
موجود در انبار 
شمالی مدیریت 

آگلومراسیون در این 
مکان انجام شد

نیروگاه مركزی ذوب 
آهن وظیفه تامین 
بخار، برق و هوای 

كوره بلند را بر عهده 
دارد

بومی سازی ولوهای نورد و كوره بلند

ولوهای نورد و کوره بلند ذوب آهن اصفهان توسط یک 
شــرکت دانش بنیان داخلی بومی سازی شد و پس از 

نصب و تست به بهره برداری رسید. 
محمد حسین ترکان مدیر خرید تجهیزات در گفتگو با 
خبرنگار ما با بیان مطلب فوق، گفت: شرکت پترو ناوک 
یکی از شــرکت های دانش بنیانی هست که در زمینه 
ساخت و تعمیر ولو های خارجی فعالیت می کند و دو 
تا از ولوهای خاص که ما همیشــه از خارج  تامین می 
کردیم و با خرید و تعمیر آن ها مشکل داشتیم توسط 
شرکت پتروناوک ساخته و تحویل شــد. یکی از این 
ولوها، ولو نورد بود و دیگری ولــو DVA ژاپن که این 
کشــور این گونه ولوها را به دیگر کشور ها صادر نمی 
کند که شــرکت پترو ناوک با یک سوم قیمت این ولو 

ها را ساختند.
مسعود قندهاری سرپرست گروه هیدرولیک مدیریت 
خرید تجهیزات نیز گفت: به دلیل شرایط تحریم امکان 
تأمین این ولوهــا از خارج نبود شــرکت دانش بنیان 
برنا مدیران پترو ناوک برای ســاخت این ولوها اعالم 

آمادگی کرد ما به خاطر شرایطمان و حمایت از تولید 
داخل از این شرکت خواســتیم یک نمونه به صورت 
تست بســازد و به ما تحویل دهد که دوستان در چند 
ماه پس از چندین مورد ساخت و بررسی با کارشناسان 
کوره بلند و رفع ایرادات، ولو نمونه آماده شد و به بخش 
کوره بلند تحویل دادیم اصال باور نداشتند که این ولو 
ایرانی باشد. تعداد ۳۰ عدد از این ولوها ساخته، تست 

و تحویل شد و االن می توانند به صورت کامل از آن ها 
بهره برداری کنند. 

علی عظیمیان مدیر عامل شرکت پترو ناوک نیز گفت: 
ولو کوره بلند )DVA( و گلوب ولو غیر هم مرکز نورد از 
طراحی، ریختگری، قالب سازی و دانش فنی  به طور 

کامل بومی سازی شدند .
وی با بیان این که در ساخت ولو کوره بلند، یک شرکت 

دانش بنیان دیگر در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان 
با استفاده از تکنولوژی PVD که تکنولوژی روز هست 
این ولو را پوشش دهی کرد، افزود: این کار نزدیک به ۱۸ 
ماه طول کشیده تا به نتیجه رسید و ۶ نمونه اولیه توسط 
بهره بردار به درستی رد شد چون شرایط خیلی حساس 
است و خطا در ساخت ولو قابل چشم پوشی نیست ولی 
دادن این فرصت به ما از همه چیز ارزشــمندتر اســت 
که شــرکت ذوب آهن اصفهان در بحث بومی سازی به 
پیمانکاران فرصت می دهد به نوعی مجموعه ذوب آهن 
اصفهان به شرکت های دانش بنیان فرصت می دهند 

که توانایی های خود را نشان دهند.
ســمیه میرزایی کارشــناس بازرگانی نیز گفت: پترو 
ناوک از شرکت های دانش بنیانی است که محصوالت 
خود را از مرحله نصب، تست، راه اندازی و اطمینان از 

عملکرد آن پشتیبانی می کند.
 وی افزود: تمامی شــرکت های دانــش بنیانی که با 
ذوب آهن کار می کنند فرصــت کافی دارند تا بتوانند 

توانایی های خود را نشان دهند.

اولین اقداماتی كه 
در سازمان صورت 

گرفت قطع وابستگی 
به سیستم بانکی و 
استقراض از بانک 

برای پرداخت 
هزینه ها بود

به دلیل شرایط 
تحریم امکان تأمین 
این ولوها از خارج 

نبود

جلسه ای با حضور اعضای هیأت مدیره اتحادیه 
پیشکســوتان جامعــه کارگری و میرهاشــم 
موسوی، مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی، 

برگزار شد. 
رئیس ســازمان تامین اجتماعی در این جلسه 
گفت: ســال قبل کــه این مســئولیت را قبول 
کردم در جواب خبرنگاری که پرسید مهم ترین 
اولویت شما چیست، پاسخ دادم که اولویت اول 
من پرداخت بــه موقع حقوق بازنشســتگان و 

اولویت دوم توجه به درمان بیمه شدگان است. 
وی افزود: تقریبــاً تالش کــردم در این مدت 
به تعهدات خود عمــل کنم. اولیــن اقداماتی 
که در ســازمان صورت گرفت قطع وابســتگی 
به سیســتم بانکی و اســتقراض از بانک برای 
پرداخت هزینه ها بود کــه به لطف خدا حداکثر 

توان خود را معطوف به این موضوع داشتیم.
شــورایعالی  مصوبــه  اجــرای  موســوی، 
را  بازنشســتگان  درمــان  و  معیشــت  کار، 

دغدغه هــای  و  اولویت هــا  مهم تریــن  از 
 ســازمان تامیــن اجتماعــی برای این قشــر 

دانست.
در این جلســه میرهاشم موســوی با قدردانی 
از پیگیری هــای جــدی و بــه حــق اتحادیه 
پیشکســوتان جامعــه کارگــری در خصوص 
مطالبــات بازنشســتگان بــه بیــان مســائل 
اجتماعــی تأمیــن  ســازمان  مشــکالت   و 

پرداخت. 

یازدهمین همایش و نمایشگاه بین المللی فرصت های 
ســرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی ۲۹ شهریور 

ماه در محل شبستان مصالی تهران آغاز به کار کرد.
در این همایش و نمایشگاه معدنی که تا ۳۱ شهریور ماه 
ادامه داشت تعدادی از شــرکت های معدنی و صنعتی 
کشور از جمله ذوب آهن اصفهان و چند شرکت خارجی 

حضور داشتند.
در آیین گشــایش این رویداد بزرگ صنعتی و معدنی 
که با حضور جمعی از پیشکســوتان، مسئوالن و دست 
اندرکاران دولتی و خصوصی و غرفه داران برگزار شــد، 
رضا محتشمی پور معاون امور معادن و فرآوری وزارت 
صمت به تشــریح اهــداف وزارت تابعــه در امر معدن 

پرداخت.

وی گفت: اصالح ســرمایه گذاری در معدن و گسترش 
بخش معادن مرتبط با صنایع فوالدی و هدایت صنایع 
به سوی بهره گیری از تکنولوژی های نوین از مهم ترین 

برنامه های وزارت صمت است.
وی افزود: همایش و نمایشــگاه صنعت توسط سازمان 
نظام مهندسی معدنی کشــور و ماینکس برگزار شده 
اســت. در روز اول برگزاری همایش و نمایشگاه مذکور 
تعدادی از مقامات، مســئوالن و ســایر عالقه مندان با 
حضور در غرفه ذوب آهن اصفهان با توضیحات مدیران 
و کارشناسان این شرکت و دیگر شرکت های تابعه در 
جریان تحوالت جــاری و تولیدات متنــوع ذوب آهن 

اصفهان قرار گرفتند.
هرمز ناصرنیا پدر نظام مهندســی ایران و رئیس اسبق 

مهندســی  نظام  ســازمان 
معدنی کشــور در بازدید از 
غرفه ذوب آهــن اصفهان در 
این نمایشگاه با اشاره به سابقه 
طوالنی و منحصر به فرد این 
شــرکت در امر اکتشــاف و 
استخراج معادن کشور گفت: 
یکــی از محورهــای اصلی 
توسعه اقتصادی کشور توسعه 
معدن و صنایع معدنی است و 
با استخراج و فرآوری بهینه و 

گسترده معادن باید زنجیره تولید را تکمیل کنیم.
وی افزود: ذوب آهن اصفهان آغاز گر و مادر معدن کاری 

کشور است. بسیاری از دست اندر کاران معدن در کشور، 
کار خود را از ذوب آهن اصفهان شــروع کرده و به لطف 

این شرکت صاحب تجربه و دانش شده اند.

حقوق و درمان بازنشستگان، اولویت های تامین اجتماعی

ذوب آهن اصفهان آغاز گر معدن كاری در ایران است

اولین جلســه ستاد کاهش 
هزینه ها با حضور مهندس 
ایرج رخصتــی مدیرعامل، 
مهــرداد توالئیــان معاون 
بهره برداری، احمد سلیمی 
معاون مالــی و اقتصادی، 
حمیدرضــا رضایــی مدیر 
حوزه مدیرعامل و تعامالت 
منطقه ای، مهدی احمدپور 
مدیر حراست، شهرام برومند 

سرپرست مدیریت بازرسی و امیر حسین ذاکری مدیر 
حسابرسی داخلی با موضوع کاهش هزینه های جاری 
و افزایش بهره وری در دفتر مدیرعامل شرکت برگزار 

شد.
مهندس رخصتی منظور از   این ستاد را   تسهیل بهره 
وری بیشــتر و کاهش قیمت تمام شده محصوالت 
عنوان نمود و گفــت: با اتخاذ تصمیمات درســت و 
کاربردی در این ســتاد، هزینه های جاری شــرکت 
مدیریت و کاهش می یابد و در واقع این ستاد بستر ساز 

نهضت کاهش قیمت تمام شده است. 

وی تصمیم ســازی و تصمیم گیری را یکی از وظایف 
اصلی این ســتاد دانســت و گفت: رویکرد ذوب آهن 
باید تولید اقتصادی و تولید محصوالت با ارزش افزوده 
باال باشد. ضمن این که تنظیم بازار و تولید هدفمند، 
استراتژی اصلی شرکت اســت تا سود آوری بیشتری 

حاصل گردد.
مدیرعامل شرکت گفت: با تبیین استراتژی های که در 
این جلسات اتخاذ خواهد شد به اهداف بزرگتری که 
همان بهره وری بیشتر و نظام کاهش هزینه ها است 

دست پیدا خواهیم کرد .

رویکرد ذوب آهن 
باید تولید اقتصادی 
و تولید محصوالت 
با ارزش افزوده باال 

باشد

اولین جلسه مدیریت متمركز بر فرآیند جامع اقتصادی و عملکرد ذوب آهن اصفهان

خبرآسمانی

عملیات محوطه ســازی و ســاماندهی مــواد اولیه 
موجــود در انبار شــمالی مدیریت آگلومراســیون 

شرکت براساس برنامه تدوین شده اجرا شد. 
عادل نادری سرپرســت انبــار مواد خــام مدیریت 
آگلومراسیون شرکت با اعالم این خبر گفت: براساس 
برنامه تدوین شده، ســاماندهی مواد موجود در انبار 
شــمالی مدیریت آگلومراســیون از حیــث محوطه 
سازی، تفکیک و جداســازی، نصب تابلوهای معرفی 
مواد و ساخت و نصب تجهیزات و سازه های مورد نیاز 

در این مکان انجام شد.

وی افزود: محصور نمودن کنار جــاده اصلی و جاده 
های فرعــی منتهی به محوطــه های تخلیــه بار با 
اســتفاده از بلوک های نیوجرســی، تهیــه و نصب 
تابلوهای معرفی نــوع ماده معدنــی در کنار دپوی 
مربوطه آن ماده، تهیه و نصب تابلو در ابتدای ورودی 
ها جهت سهولت در دسترســی به دپوهای تخلیه بار 
برای رانندگان، تفکیک و جداســازی ضایعات که از 
سال های گذشته در قسمت غربی انبار شمالی تخلیه 
شده بود و همچنین محوطه ســازی در انبار شمالی 
جهت تخلیه مواد معدنی و پیگیری و ســاخت اتاق 

تحویلداری در ورودی انبار شــمالی و نصب راهبند 
جهت نظارت دقیق تر بر بارهای ورودی به کارخانه، 

فعالیت هایی بود که در این پروژه اقدام شد.
سرپرســت انبار مواد خام مدیریت آگلومراســیون 
تأکید کــرد: مدیریت هــای راهبری و پشــتیبانی 
ماشین آالت و خودروهای سنگین، حراست، نت راه و 
ساختمان، فناوری اطالعات، اتوماسیون و ارتباطات 
و تولید و توزیع بــرق و کارکنان تالشــگر این انبار 

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

مجیــری  مصطفــی 
سرپرســت کارگاه برق 
ذوب  مرکــزی  نیروگاه 
آهن اصفهان به خبرنگار 
ما گفت: نیروگاه مرکزی 
ذوب آهن وظیفه تامین 
بخار، بــرق و هوای کوره 
بلنــد را بر عهــده دارد. 
در این بخــش دو درایو 
مربــوط به پمــپ های 
تغذیه بــه منظــور راه 
اندازی الکتــرو موتورها 
قرار گرفته اســت که در 

سال ۸۰ از خارج از کشــور خریداری و نصب شدند و از 
آن زمان بدون وقفه و کار تعمیراتی در فرایند تولید قرار 

داشتند. 
وی افزود: به منظور استفاده بهینه از این تجهیزات، برای 
اولین مرتبه تعمیرات یکی از درایوها توسط تالشگران 
بخش تعمیرات برق نیــروگاه حرارتی ذوب آهن کلید 
خــورد و تعداد ۱۶ خــازن خریداری و تعویض شــد و 
در مجموع پس از یک ماه کار مداوم و ســپس طی ۷۲ 
ساعت سرویس دهی مستمر، بیست و سوم شهریورماه با 

موفقیت راه اندازی شد.
سرپرســت کارگاه برق نیروگاه مرکزی شرکت تصریح 
کرد: خریداری هر یک از این درایوها بیش از دو میلیارد 
تومان هزینه برای کارخانه دارد امــا تعمیرات آن ها با 

تکیه بر دانش و توان کارکنان نیــروگاه حرارتی، صرفه 
اقتصادی بسیاری خوبی را رقم زد و بر اساس تجربیات 
حاصل شده، تعمیر درایو دوم نیز در دستور کار قرار دارد. 
جمشید حقانی سرپرست کارگاه برق نیروگاه حرارتی 
و غالمعلی ربیعی معاون کارگاه برق و سرپرســت تیم 
تعمیرات درایو نیز گفتند: بــا توجه به این که تعمیرات 
درایو در خارج از کارخانه مســتلزم زمان و هزینه زیاد 
است و نظر به تجربه کار تعمیراتی که در نیروگاه حرارتی 
وجود داشــت، محلی برای این کار تجهیز شد و سپس 
در کوتاهترین زمان ممکن تعمیر و راه اندازی آن انجام 
گرفت. همچنین جهت کل تجهیزات خریداری شــده 

برای تعمیر درایو، حدود ۵۰ میلیون تومان هزینه شد.
محمدعلی مسعودی- خبرنگار افتخاری
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امروز نیاز به جهاد 
تبیین داریم تا از 
فتنه های دشمن 
جلوگیری كنیم و 

این انقالب را كه ثمره 
خون شهدا است را 

پاسداری نماییم

ذوب آهن اصفهان خط مقدم جبهه صنعت 
است

سردار مجتبی فدا فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( 
استان اصفهان ضمن تقدیر از ذوب آهن اصفهان به 
منظور برپایی مراسم صبحگاه دفاع مقدس گفت: یاد 
شهدا کمتر از شهادت نیست و این شرکت خط مقدم 
جبهه صنعت اســت که یاد و خاطره شهدا و انقالب 
را زنده نگاه می دارد. وی با اشــاره به این که شــهدا ، 
جانبازان و ایثارگران شــرافت و عزت کشور را دوباره 
احیا کردند خاطر نشان ساخت: رضاشاه ارتش ۱۰۰ 
هزار نفری داشــت ولی حتی یک گلوله هم در برابر 
شوروی و انگلیس که کشــور را اشغال کردند شلیک 
نکرد و پسر وی نیز در جنگ جهانی دوم، هیچ کاری 
در برابر کشورهای متجاوز و استکباری نکرد اما ایران 
امروز به برکت انقالب اسالمی، نماد مقاومت در برابر 

استکبار است . 
فرمانده ســپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان 
افزود: دشــمنان پس از ســرنگونی حکومت دست 
نشانده پهلوی، به ســرعت جنگ را به ایران تحمیل 
کردند تا مبادا این انقالب قوت بگیرد، اما هدایتگری 
والیت فقیه، تمسک به اسالم و ایستادگی مردم باعث 
پیروزی در جنگ شد . وی با اشاره به نقش ذوب آهن 
اصفهان در هشت ســال دفاع مقدس که با اعزام نیرو 
و پشتیبانی از جبهه ها صورت گرفت، گفت: اصفهان 
همیشــه ثابت کرده در خط مقدم دفــاع از اصول، 
ارزش هــا، ایثارگری، جانبازی و جان فشــانی در راه 

انقالب و نظام است و در طول ۴۳ سال پس از انقالب 
مردم اصفهان و جوانانش دین خودشان را به این نظام 

ادا کردند.
 ســردار فدا با اشاره به این که بیشــترین آمار شهدا، 
جانبازان و ایثارگران از استان اصفهان است یادآور شد: 
در جنگ خسارت های فراوانی دیدیم ولی مردانگی 
و غیرت مردم ایران باعث شد تا در بعدهای سیاسی، 

علمی و اقتصادی حرف اول در منطقه را بزنیم . 
وی گفت: امنیت و آسایش کشــور را مدیون شهدا 
هســتیم و هم اکنون باید آرمان های که شهدا به آن 
پایبند بودند را حفظ کنیم و در خاطر داشته باشیم که 
تمامی دستاوردهای انقالب را با ایستادگی و همت به 
دست آوردیم . شهدا ســرمایه اصلی زندگی و جوانی 
خود را برای کسب عزت و افتخار فدا کردند تا امروز از 

برکت انقالب، کشور در امنیت و آرامش باشد.
فرمانده ســپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان با 
اشاره به این که مشکالت و گرانی ها به دالیل داخلی 
و بخشی نیز مربوط به تحریم است، گفت: همتی در 
دولت به وجود آمده تا با تالش و به برکت خون شهدا و 

همیاری مردم، مشکالت داخلی را حل کند.
فدا گفت: امروز نیاز به جهاد تبییــن داریم تا از فتنه 
های دشمن جلوگیری کنیم و این انقالب را که ثمره 

خون شهدا است را پاسداری نماییم . 
تولید عالوه بر منافــع اقتصادی در حفظ 

امنیت جامعه نیز موثر است 
مهندس رخصتی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در 

بزرگترین صبحگاه فرهنگی رزمــی صنعت فوالد 
کشور با اشاره به جایگاه واالی این صنعت در دوران 
دفاع مقدس که با تقدیم ۲۹۰ شهید واالمقام جلوه 
گر شــد و همچنین ۱۴ هزار ایثارگــر این مجتمع 
عظیم صنعتی گفت: پس از نیم قرن برای اولین بار 
تولید این شــرکت ۳درصد از برنامه پیش است که 
این موفقیت حاصل روحیه جهادی و ایثارگری تمام 

تالشگران ذوب آهن اصفهان است . 
مدیر عامل ذوب آهن اصفهان ضمن گرامیداشت یاد و 
خاطره شهدای جنگ تحمیلی، خصوصاً شهدای ذوب 
آهن گفت: امنیت و استقالل کشورمان همواره مدیون 
حماسه آفرینی های رزمندگان، شهدا وایثار گران و 
خانواده هایشان بوده و از خدا می خواهیم که ما را در 
ایفای رسالت خود، پاسداری از حرمت خون شهدای 

انقالب و پیشرفت درجبهه صنعت وتولید کمک کند .
وی با اشاره به این که تولید در شرایط کنونی عالوه بر 
منافع اقتصادی در امنیت جامعه نیز موثر است اظهار 
داشت: همدلی و اتحاد می تواند تمام اهداف صنعتی 
و اقتصادی را محقق ســازد همانطور که این همدلی 
موجب قــدرت نمایی بزرگ و جهانی مســلمین در 

اربعین امسال شد . 
رفع موانع تولید، رسالت اصلی مسئولین در 

شرایط فعلی است 
حمیدرضا اله بداشتی رییس بسیج جامعه کارگری و 
کارخانجات کشور نیز در حاشیه این مراسم به خبرنگار 
ما گفت: کارگران عزیز ما از جمله تالشگران ذوب آهن 

اصفهان در دوران دفاع مقدس ضمن حفظ تولید، از 
جبهه ها نیز پشتیبانی می کردند و امروز هم در خط 

مقدم جهاد هستند . 
وی افزود: جنگ اصلی امروز، در حوزه اقتصاد است که 
با جنگ نرم و عملیات رسانه ای ترکیب شده است و 
برای پیروزی در این جنگ ترکیبی باید بصیرت داشته 
باشیم .  رییس بسیج جامعه کارگری و کارخانجات 
کشور، گفت: رفع موانع تولید و بهره گیری از فناوری 
های نوین از جمله مواردی است که می تواند توان ما 
را در جنگ اقتصادی افزایش دهد و رســالت اصلی 

مسئولین است .
اله بداشــتی به پویش کارگر امام حسینی به عنوان 
یکی از طرح های بسیج کارگری کشــور اشاره کرد 
و گفت : در این پویش ۱۳۶ موکب در داخل کشــور 
و عراق به زائران اربعین خدمات ارائــه دادند که ۳۰ 
موکب آن به همــت صنایع و مردم اصفهان شــکل 

گرفت . 
همچنین در این مراسم از تعدادی خانواده معزز شهدا 
از جمله خانواده شهید محســن فخری زاده، شهید 
ابوالفضل علیجانی و مادر شــهید معماریان تجلیل 
به عمل آمد. تجلیل از احمدرضا امین صبوری مدیر 
تولید و توزیع برق و جالل ابوترابی مدیرعامل شرکت 
تارابگین ذوب آهن اصفهان به عنوان مدیران جهادی، 
برپایی غرفه هــای فعالیت های جهــادی، موکب 
شهدای ذوب آهن و گلباران یادمان شهدای گمنام 

از دیگر برنامه های این مراسم بود . 

برگزاری بزرگترین صبحگاه فرهنگی رزمی صنعت فوالد كشور در ذوب آهن اصفهان

نشریه داخلی
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  27 صفر؛ روز وقف 
سازمان اوقاف و امور خیریه به منظور تحکیم پایه های سنت نبوی وقف، ترویج 
این فرهنگ اسالمی و نیز معرفی کارکردهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، 
آموزشی و بهداشــتی این عمل خداپسندانه، براســاس مصّوبه شورای عالی 

انقالب فرهنگی، روز ۲۷ صفر را با عنوان »روز وقف« نام گذاری کرده است.
دوم مهر ماه؛  به عنوان روز بزرگداشت شهدای منا 

دوم مهر ۱۳۹۴ نه تنها در تاریخ کشــور ما بلکه در تاریخ جهان اسالم ماندگار 
شد و ۴۶۴ حاجی احرام بســته در صحرای منا جان خود را از دست دادند که 
فاجعه بزرگی بود و علل و عوامل این حادثه هنوز در هاله ای از ابهام باقی مانده 
و مورد انتقاد است که چرا به این ابهامات پاسخ داده نشد. بی شک دست قهار 
خداوند متعال از خون این بی گناهان پاک نهاد نخواهد گذشت و در دو دنیا تاوان 

سنگینی را بر پیشانی عامالن این فاجعه خواهد نهاد.
رحلت رسول اكرم )ص( و شهادت امام حسن مجتبی )ع( و امام 

رضا )ع( تسلیت باد
حضرت محمد )ص( و اهل بیت وی، آیینه تمام نمای صفات جمال و جالل حّق 

و پیشوایان بشر به سوی فضایل و ارزش های متعالی انسانی و الهی هستند .
حضرت محمد )ص( پس از ۲۳ ســال دعوت و مجاهــدت و ابالغ پیام الهی و 
پس از فراز و نشیب های فراوان در راه انجام رسالت بزرگ خویش، سرانجام در 
روز دوشنبه، بیست و هشتم ماه صفر سال یازدهم هجرت پس از چهارده روز 
بیماری و کسالت، رحلت فرموده و در هجرۀ مسکونی خویش در جوار مسجدی 

که تاسیس کرده بود، به خاک سپرده شد.
28  صفر؛ شهادت امام حسن مجتبی )ع(

امام حسن مجتبی )ع( در ۲۸ صفر ســال پنجاه هجری در سن ۴۷ سالگی به 
دستور معاویه بن ابی سفیان و به دست جعده دختر اشعث بن قیس مسموم 
شد و بر اثر همان زهر به شهادت رسید و در قبرستان بقیع )واقع در مدینه( به 

خاک سپرده شد.
 30 صفر؛ شهادت امام رضا )ع(

امام رضا )ع( هشتمین امام شیعیان از سالله پاک رسول خدا )ص( و هشتمین 
جانشین پیامبر مکرم اسالم )ص( است. نام مبارکش، علی، کنیه آن حضرت، 
ابوالحسن و دارای القاب متعددی از جمله؛ رضا، صادق،  صابر، فاضل و... هستند، 
اما مشهورترین لقب ایشان، »رضا« به معنای »خشنودی« است. امام رضا )ع( 
در سال ۱۴۸ هـ .ق در شهر مدینه متولد شد، و در ماه صفر سال ۲۰۳ هـ .ق در 

سن ۵۵ سالگی در شهر طوس خراسان به شهادت رسید.
7 مهرماه؛ روز آتش نشانی و ایمنی  بر همکاران تالشگر مبارک باد

در روز ۷ مهر ۱۳۵۹ وقتی که دشمن بعثی به پاالیشگاه آبادان حمله هوایی کرد، 
آتش نشانان منطقه و شهر های اطراف برای مهار آتش به پاالیشگاه رفتند که در 
حین عملیات خاموش کردن آتش، مجدداً هواپیماهای دشمن اقدام به بمباران 

پاالیشگاه می کنند که منجر به شهادت تعداد زیادی از آتش نشانان می شود.
طرح تعیین روز آتش نشــانی و ایمنی در سال ۱۳۷۹ توسط ستاد هماهنگی 
امور ایمنی و آتش نشانی کشور پیشنهاد و توسط شورای عالی انقالب فرهنگی 
کشور تائید شد. این روز با هدف ترویج ایمنی و پیشگیری از حوادث در سطح 
کشور هم چنین یادآوری حماســه آفرینی ها و از خود گذشتگی های آتش 

نشانان میهن اسالمی در عرصه دفاع مقدس نامگذاری شده است.
30 سپتامبر؛ »روز جهانی ناشنوایان« 

هدف از این نام گذاری، ارتقای فرهنگ ارتباط با ناشنوایان، دانسته هایی از زبان 
اشاره و آگاهی سیاست مداران و همچنین عموم مردم از مشکالتی است که این 

قشر با آن رو به رو هستند. 
30 سپتامبر روز جهانی ترجمه

۳۰ سپتامبر روز جهانی ترجمه نامیده شده است. فدراسیون بین المللی ترجمه 
)FIT( در ۱۹۹۱ پیشنهاد تعیین این روز را به عنوان روز جهانی ترجمه ارائه داد. 
فدراسیون هدف خود را از این اقدام ارج نهادن به مترجمان و تأکید بر اهمیت 
حرفۀ ترجمه اعالم کرد و این روز را انگیزه ای برای مترجمان و مؤسسات ترجمۀ 

سراسر جهان دانست.

در حاشیه صبحگاه فرهنگی رزمی هفته 
دفاع مقــدس در ذوب آهــن اصفهان با 
تعدادی از همکاران گفتگو نمودیم که در 

ادامه می آید؛
محمد آشــناگر فرزند شــهید واالمقام 
اسفندیار آشــناگر شــاغل در مدیریت 
بازرســی، گفت: صیانــت از ارزش های 
دفاع مقدس در برابر توطئه های دشمن 
سدی است که با برگزاری مراسم هایی از 
این قبیل و تجلیل از خانواده های معظم 
شهدا و ایثارگران دفاع مقدس و شهدای 
سالمت و مدافع حرم این ارزش ها حفظ 

خواهد شد.
فرشته صمدی شاغل در مدیریت ایمنی 
و آتش نشــانی، گفت: ما اول باید ببینیم 
شهیدان چه کسانی هستند و چه کاری 
انجام داده اند تا در نتیجه معلوم شود که 
چرا و چگونه باید یادشان را زنده نگهداریم. 
بزرگترین کاری که شــهیدان کردند این 
بود که بــرای امنیت، آرامش، آســایش، 
عزت، حفظ نامــوس، آب و خاک وطن از 
ارزشمندترین چیز خود که جان، جوانی، 
همسر، فرزند و دیگر عزیزانشان بود در راه 
خدا گذشتند و کشته شدند. ادب، اخالق و 
انسانیت حکم می کند وقتی کسی لطفی 

در حق ما می کند از وی تشکر نماییم. 
وی افزود: آیا این که شهدا از جان خود 

و از لذت بردن در کنار عزیزان خود گذشتند تا جان و مال و مهمتر از همه 
ناموس و خاک ما حفظ شود آیا این لطف نیست؟ این باالترین درجه لطف 
است آیا چنین اشخاصی مســتحق تشکر و قدردانی هســتند؟ از طرفی 
زنده نگه داشــتن یاد و خاطره شــهدا و صالحان باعث می شود که مردم 
به ســوی کارهای خیر تشویق شــوند و روحیه ایثار و از خودگذشتگی به 
خاطر خدا برای همنوع خود در جامعه رواج پیدا کند و انسان ها از روحیه 
خودخواهی و خودبینی خارج شوند. پس انســان های باایمان و باانصاف 

به پاس تشکر از شهدا، یادشان را گرامی و راهشان را زنده نگه می دارند.
بهنام محمدی فرزند جانباز ۷۰ درصد دوران دفاع مقدس محمد محمدی از 
بخش فوالدسازی، گفت: چنین مراسم هایی در هر سال برای یادبود هفته دفاع 
مقدس باعث می شود که ارزش های اسالم و دفاع مقدس و شهدا همیشه زنده 
بمانند و این گونه ما همیشه به یاد شهدا خواهیم بود و امیدوارم این کار همیشه 

ادامه داشته باشد.

مناسبت های هفته

حدیث هفته
 امام رضا )ع(:   

پاداش پنهان کننده کار نیک برابر هفتاد حسنه است، آشکارکننده کار بد 
سرافکنده است و پنهان کننده کار بد آمرزیده است.

R e p o r t
گزارش

یاد شهدا، مردم را به كارهای خیر 
تشویق می كند

ذوب آهن اصفهان 
نیز یک خانواده 

بزرگ است كه در 
دوران دفاع مقدس 
ضمن حفظ جبهه 

تولید، در پشتیبانی 
از جبهه های حق 
علیه باطل نقش 

آفرین بود

همایــش ریحانه هــای حســینی به مناســبت 
بزرگداشــت هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد 
و خاطره دالور مردی ها و رشــادت های شــهدای 
بزرگوار، با حضور مهندس ایرج رخصتی مدیرعامل 
ذوب آهن اصفهان، اشرف ســادات منتظری مادر 
شــهید محمد معماریان و جمعی از مســئولین و 
بانوان شــرکت و خانواده های آن ها، بیست و نهم 
شــهریورماه به همــت روابط عمومــی ذوب آهن 
اصفهان و حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان در 

ذوب آهن اصفهان برگزار شد.
مهندس ایــرج رخصتــی مدیرعامــل ذوب آهن 
اصفهــان در این همایش ضمن گرامیداشــت ایام 
سراســر افتخار دفاع مقــدس و تشــکر از برگزار 
کنندگان صبحگاه مشــترک و این همایش، طی 

سخنانی گفت: هسته اولیه شــکل گیری جامعه، 
خانواده اســت و فرزندان در بستر این کانون مهم و 
تاثیر گذار رشد می کنند و پرورش می یابند لذا نیاز 
است هر یک از ما در نقش پدر و مادر، نسل آینده را 

آن طور که شهدا از ما انتظار دارند، تربیت کنیم. 
وی افزود: ذوب آهن اصفهان نیز یک خانواده بزرگ 
است که در دوران دفاع مقدس ضمن حفظ جبهه 
تولید، در پشــتیبانی از جبهه های حق علیه باطل 
نقش آفرین بود و تعداد ۲۹۰ شهید گلگون کفن را 

به انقالب اسالمی ایران تقدیم نمود. 
مدیرعامل شرکت تصریح کرد: ذوب آهن اصفهان 
امروز با تالش و کوشــش فرزندان همین مرز و بوم 
بحمدا... توفیقات بسیار خوبی کسب نموده و پس از 
نیم قرن برای اولین بار تولید این شرکت ۳ درصد از 

برنامه پیش است.
اشرف سادات منتظری مادر شهید محمد معماریان 
نیز در این همایــش طی توضیحاتــی به اهمیت 
حفظ حجاب و عفاف توســط خواهران و برادران و 
همچنین تربیت نسل جهادی و خدمتگزار به نظام 

مقدس جمهوری اسالمی ایران تاکید کرد.
 در ادامه این مراسم مادر شــهید محمد معماریان 
در گفتگو با خبرنگار ما گفت: امروز شناخت خوبی 
نسبت به ذوب آهن اصفهان کسب کردم، بخشی از 
کارمندان این کارخانه بزرگ را بانوان تشــکیل می 
دهند که در کنار وظیفه همســری و مادری در این 

جبهه تولیدی نیز حضور فعال دارند. 
وی افزود: شهدا جانانه برای حفظ این نظام و انقالب 
جان دادند. وظیفه شرعی و قانونی هر یک از ما این 

اســت که در هر جایگاهی قرار داریم برای خدمت 
خالصانه به خلق از هیچ تالشی فرو گذاری نکنیم. 

اشرف السادات منتظری خاطر نشــان کرد: امروز 
شنیدم محصوالتی در این کارخانه تولید می شود 
که قباًل از خارج وارد می شــده، این دســتاوردها 
ارزشــمند اســت زیرا به جهانیان اثبات می کند، 
تحریم و یا سایر حربه های آنها ذره ای بر پیشرفت 

ایران اسالمی تاثیرگذار نیست. 
این مادر شــهید در ادامه اظهار داشت: مقام معظم 
رهبــری مقوله جهاد تبییــن را عنــوان فرمودند 
بنابراین وظیفه هر یک از ما این اســت که رشادت 
های شهدا را برای نســل های مختلف بازگو کنیم 
تا این عزیزان بیشتر با فرهنگ ایثار و شهادت آشنا 

شوند.  

برگزاری همایش ریحانه های حسینی در ذوب آهن اصفهان
گفت و گو

بزرگترین صبحگاه فرهنگی رزمی صنعت فوالد كشور در آستانه هفته دفاع مقدس با حضور جمعی از مسئولین سیاسی و نظامی استان اصفهان، شهرستان لنجان، مدیران، بسیجیان وكاركنان و مجاهدان 
خط اول جبهه صنعت و همچنین جمعی از خانواده های معظم شهدا و ایثارگران 2۹ شهریورماه درذوب آهن اصفهان برگزار شد . در این مراسم با شکوه كه  با حال و هوای محرم و عزاداری سرور و ساالر شهیدان 

حضرت اباعبدا... الحسین )ع(، آغاز شد، حضار در ابتدا ضمن ادای احترام در مقابل تمثال مبارک 2۹0 شهید دفاع مقدس ذوب آهن اصفهان و یادمان شهدای گمنام از یگان های حاضر در جایگاه سان دیدند.



تسلیت

همکاران گرامی آقایان:
محسن غالمی، محسن ابدالی، نعمت ا... رحیمی،
رضا جمالزاده، علی اسماعیلی، داریوش پاسیار 

با تأسف، 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.
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V a r i o u s
گوناگون

   هنگامی که کارفرما تور ایمنی را روی ناحیه کاری نصب می کند باید مطمئن باشد 
که تور ایمنی حداقل ۲/۴ متر و حداکثر ۴/۶ متــر پایین تر از ناحیه یا تراز کاری نصب 

شده باشد.
  تور ایمنی باید به گونه ای نصب شــود که بین کارگر و تور هیچ مانعی وجود نداشته 

باشد. 
  باالبرهای سیار باید دارای حداقل چهار چرخ و اهرم ترازکننده بوده و به مکانیزم قفل 

شونده و محدودکننده شعاع حرکت بازو مجهز باشند. 
   باالبرهای سیار باید مجهز به حس گرهای فعال وزن بار و گشتاور بوده تا در صورت 
افزایش وزن و نامتعادل شدن سکوی کار از ادامه کار و واژگونی دستگاه جلوگیری به 

عمل آورد.
   باالبرهای سیار باید مجهز به پلکان ایمن برای رسیدن فرد به جایگاه کار باشد.

   باالبرهای ســیار باید مجهز به حس گرهای محدودکننده ارتفاع بوده تا درصورت 
افزایش غیرمجاز ارتفاع سکوی کار از ادامه کار دستگاه جلوگیری به عمل آورد.

   باالبرهای ســیار باید به حس گرهای فعال حرکت روی سطح زمین مجهز بوده تا 
در صورت قرارگیری دستگاه در شیب بیش از حد مجاز، عمل نموده و از ادامه کار آن 

جلوگیری به عمل آورد.
   باالبرهای سیار باید به دگمه های توقف اضطراری که در دو محل سکوی کار و کنار 

منبع تغذیه قرار می گیرد مجهز باشد.
   به منظور جلوگیری از واژگونی باالبرهای سیار، کلیه سیلندرهای هیدرولیک باید به 

شیرهای قفل کننده حفاظتی تجهیزگردد.
   باالبرهای سیار باید مجهز به سیســتم کنترل اضطراری باشد تا در مواقع قطع برق 
دستگاه یا از کار افتادن موتور و یا هر دو نسبت به جمع کردن دستگاه به صورت ایمن 

اقدام نماید.
   سیستم فرمان جک های دستگاه باالبرهای ســیار باید مجهز به حس گر بوده تا در 

حالت باالبودن سکو، امکان جمع شدن جک ها میسر نگردد.
   مجری کار با باالبر سیار باید از تردد افراد متفرقه در حریم دستگاه جلوگیری نماید.

   هنگام کار در داخل سکوی باالبر سیار اســتفاده از هرگونه نردبان، زیرپایی و سایر 
موارد مشابه به منظور افزایش ارتفاع ممنوع می باشد.

   هـنگام جا به جایی باالبرهای سیار، نباید فرد در سکوی باالبر مستقر شده باشد.
   بر روی بـدنه باالبرهای سیار بایـد لوح شناسایی، دستور العمل های ایمنی و عالئم 

هـشداردهنده مـطابق با استاندارد به گـونه ای که واضح و خـوانا باشد نصب گردد.
  هنگام استقرار باالبر سیار، عامل کار در ارتفاع باید برای تعادل دستگاه از جک های 

تعادلی، ترمز و گوه  زیر چرخ استفاده نماید.
   باال رفتن و پائین آمدن از مهارها، ســتون ها، بوم ها و مفاصل سکوی کار باالبر سیار 

ممنوع است.
   استقرار باالبر سیار، در صورتی مجاز است که زیر جک ها از استحکام کافی برخوردار 

بوده و شیب مجاز سطح مبنا رعایت شده باشد.
   استفاده از باالبر سیار به عنوان جرثقیل ممنوع است.

TPM
اجرای چهارمین بند 5s  در راستای 

حفظ دارایی های فیزیکی
تداوم و استانداردسازی

راه های پیشگیری از بیماری وبا  

آسمانی

آسمانی

آموزش

سالمت

استاندارد سازی به معنی حفظ میزان معینی از ساماندهی ،نظم و ترتیب و پاکیزه 
سازی است که شامل بکارگیری رنگها ، شکلها ، و عواملی است که حس پاکیزگی را 

در انسان ایجاد می کنند .
هدف از اجرای تداوم و استانداردسازی

 جلوگیری از اعمال سلیقه و چند بار کاری ، مدیریت دیداری خالق به منظور آشنا 
شدن ناهمگونی ها و موارد غیر عادی ، ایمن شــدن محیط کار و کاهش حوادث و 
بیماریهای کاری ، تکرار کارهای درست ، کاهش زمان اجرا ، کاهش وابستگی امور 

به اشخاص و امکان ایجاد گردش شغلی در سازمان ، افزایش جذابیت محیط کار
ابزارها و روشهای کنترل دیداری 

به عنوان مثال از نشــانه های بکار رفته در کنترل دیداری ، مــی توان به موارد زیر 
اشاره کرد : 

نشانه هایی که از اشــتباه افراد در بکارگیری دســتگاهها و تجهیزات جلوگیری 
می کنند مانند عالمتهــای خطر، عالمتهایی مبنی بر محل قرارگیری اشــیا ، نام 
دســتگاهها و تجهیزات، موارد احتیاط و یادآوریها ، نشــانه های بازدارنده در امر 

مراقبت و نگهداری ، دستورالعملها و ...
بدون عملی کردن استاندارد سازی ، هرکســی کارها را به شیوه دلخواه خود انجام 

می دهد و همه چیز را با معیارهای خود می سنجد . 
اقدامات مورد نیاز درمورد استانداردسازی 

اســتفاده از عالئم کنترل بصری ، کدگذاری رنگی ، برچسبهای مسئولیت ، عالئم 
بازرسی ، برچسبهای نگهداری ، پیشگیری در مقابل ارتعاشات ، گرد و غبار و سایر 
آالیندهها ، عالئم نشان دهنده جهت لوله های )آب، روغن، هوا، بخار( ، برچسب های 
حرارتی و برچسب مصرف انرژی )برق، سوخت و ...( ، عالئم نشان دهندۀ محدودۀ 
کار ، استفاده از پوشــش های شفاف ، برچســب های بازبینی دوره ای ، نشانه های 
محل قرارگیری اشیاء ، خط کشی  محلهای عبور لیفتراک ، به کارگیری نمودارها و 

جداول نمایش گر نتایج و ...
مدیریت برنامه ریزی و مهندسی صنایع

  ازآب آشامیدنی سالم استفاده شود.
  در مناطقی که دسترسی به آب تصفیه شده و لوله کشی وجود ندارد و از آب چاه، 
تانکرها، آب چشمه ها و ... اســتفاده می گردد ) مثل مواقع حوادث غیرمترقبه از 
جمله زلزله، سیل و . ( ، حتماً قبل از مصرف، آبجوشانده و یا کلرزنی شود ) استفاده 

از محلول کلر(
  از سبزیجات و میوه جات شسته شده و ضدعفونی شده استفاده گردد.

  قبل از تهیه غذا و توزیع غذا، قبل ازخوردن غذا، قبل از دادن شیر یا غذا به کودک 
حتماً دست ها با آب و صابون شسته شود

  بعد از دست زدن به مواد غذایی خام نظیر ســبزیجات، گوشت، ماهی و مرغ و ... 
دست ها با آب و صابون به طور کامل شسته شود

  از مصرف غذاهای آماده و غیر بهداشتی مثل آب میوه، معجون، بستنی، ساندویچ 
و شیرموز خودداری گردد.

  ازدست فروش ها ) آب زرشک فروشــی ها، گردوفروشی ها، بالل فروشی ها و...( 
خرید نکنید.

  در آب رودخانه و جوی ها یا استخرهای آلوده شنا نکنید.
  دورنگهداشتن موادغذایی از دسترس مگس و آلودگی های دیگر

  از مصرف یخ غیر بهداشتی خودداری کنید.
   پخت کامل مواد غذایی

   دفع بهداشتی زباله و فاضالب

بر بال لک لک ها

ایمنی

در روزهای گذشته، نورسیده هایی به خانواده بزرگ 
ذوب آهن پیوســته اند كه 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 كوچولوها و پدر 

گرامی شان به شرح ذیل است:

تولدت مبارک

الزامات كار در ارتفاع

تاریخ تولدنام فرزند محل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1401/06/14حسینحسابداری حبیب میر آبادی

1401/06/02آریااتوماسیوناصالن یزدانی

1401/06/16آریاكک سازیحسین توكلی

1401/01/28كرارنوردمریم نصری

1401/06/09آوااتوماسیونسجاد حمامی

1401/06/08گندمكیفیتهادی طغیانی

1401/06/13حسینتولید و توزیع برقوحید ندافی

1401/06/15مرسانافوالدسازیمحمد جواد نصرالهی

1401/06/06ماكانفوالدسازیمجید مصطفی زاده

1401/06/07روشاننوردابوالفضل رجبی

علی انصاری، کاپیتان اســبق و مربی تیــم والیبال 
نشســته ذوب آهن از این پس به عنوان ســرمربی، 
این تیم را در لیگ برتر باشــگاه های ایران همراهی 

می کند. 
علی انصاری، با اشاره به سابقه اش در سکانداری تیم 
ذوب آهن در ســال ۹۶ درباره رقابت هــای لیگ برتر 
باشگاه های کشــور اظهار کرد: همه بازی های لیگ 
مهم اســت و می دانیم که همه تیم ها برای صعود به 
باالترین مراحل نهایت تالش شان را خواهند کرد. ما 
نیز با تمام توان برای رسیدن به سکو و کسب بهترین 

نتایج تالش خواهیم نمود.
وی افزود: از سال ۱۳۶۹ با تشویق نخستین مربی ام، 
بهزاد برزگر به عنوان اســپکر، والیبال نشسته را آغاز 
کردم و در حدود ۲ دهه کاپیتان تیم ذوب آهن بودم. 
در نهایت با تالش همه اعضا تیم سه بار مقام قهرمانی 
جهان و یک قهرمانی آسیا را برای باشگاه ذوب آهن و 

کشور عزیز اسالمی مان کسب کردیم. 

سرمربی تیم والیبال نشسته ذوب آهن ادامه داد: پس از 
آن حدود ۱۰ سال است که در کادر فنی والیبال نشسته 

همچنان افتخار خدمت به خانواده ورزش  را دارم. 
انصاری در پایان ابراز امیدواری کرد: بتوانیم پاســخ 
اعتماد مدیران ذوب آهن به بومــی گرایی و تکیه  بر 
اســتعداد و توان و تجربه بومی را با کســب بهترین 

نتایج ممکن بدهیم.
انصــاری نزدیک به دو دهــه کاپیتان تیــم والیبال 
نشسته ذوب آهن بود و سالیان اخیر نیز در کادر فنی 
تیم حضور داشــت. او در عملیات کربالی ۵ به دلیل 
قطع پای چپ، جانباز شد تا راه جدیدی را در ورزش 
در پیش گرفتــه، به طوری که حــدود ۳ دهه یکی از 
 ستاره های درخشان والیبال نشسته اصفهان و ایران 

شد.

مهاجم تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان که دچار 
مصدومیت رباط صلیبی شده بود زانویش را به 

تیغ جراحان سپرد.
سعید باقرپســند مهاجم تیم فوتبال ذوب آهن 
اصفهان که در هفتــه دوم رقابت های لیگ برتر 
مقابل تراکتورســازی تبریز دچــار مصدومیت 
شــدید از ناحیه رباط صلیبی شــده بود زانوی 
خود را جراحی کرد و تا ۶ ماه از میادین فوتبال 

دور خواهد بود.
باقرپســند که اصلی ترین گزینــه و امید تیم 
فوتبال ذوب آهــن در نوک پیــکان حمله این 
تیم در رقابت های لیگ برتر محســوب می شد 
تا پایان نیم فصــل دوران درمــان و نقاهت را 
ســپری خواهد کرد و پس از بهبودی و آمادگی 
 الزم به تیــم فوتبال ذوب آهــن اضافه خواهد

 شد.

فرارســیدن هفته دفــاع مقدس، فرصت مناســبی 
برای نگاهــی دوباره به نقش آفرینــی و حضور ذوب 
آهن اصفهان به عنوان خط اول جبهه صنعت کشور 
در طول این دوران  اســت که در ایــن مطلب به آن 

پرداخته شده است:
با شــروع جنگ تحمیلي عراق علیه ایران، نیروهاي 
ســختکوش و دلســوز ذوب آهن به عنــوان قطب 
صنعت ایران، دوشادوش سایر رزمندگان و مدافعان، 
خود را موظف بــه دفاع از کیان مقــدس جمهوري 
اسالمي در برابر دشــمنان تا دندان مسلح دانسته و 
از همین جهت  با هدایت و همراهي مســئوالن  وقت 
شــرکت، در این راه از هیچ کوششي دریغ نورزیدند. 
از فعالیت هــاي ویژه ذوب آهن اصفهــان، مي توان 
به تشــکیل و اداره پادگان مالک اشتر به عنوان مرکز 
آموزش نیروهاي بسیجي، مربي، امدادگر، » ش.م.ر« 
اشــاره کرد. این پادگان براي تسهیل در امر آموزش و 
گسترش آموزش هاي نظامي و جنگي در بین پرسنل 
کارخانه، تعدادي از نیروهاي بســیجي کارخانه را به 
عنوان مربي، آمــوزش داد و پس از اتمام آموزش آنان، 
آمــوزش ۵ درصد کارکنان با برنامــه ریزي خاصي به 

مدت ۱۰ تا ۱۵ روز، براي هر گروه ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفري 
 شــروع گردید و بیش از ۱۰ هزار نفــر در گروه هاي
مختلــف که بــا معرفي انجمــن هاي اســالمي و با 
هماهنگي مدیریت ها صورت مي گرفت، آموزشــاي 
عمومي نظامي را طي کردند. با تشکیل بسیج ناحیه 
ویژه ذوب آهــن، نیروهاي فعــال و داوطلب اعزام به 
جبهه که قباًل و با معرفي دفتر بســیج و اعزام نیرو از 
طریق نواحي بســیج خارج کارخانه انجام مي شــد، 
مستقیماً توســط همین ناحیه به جبهه هاي جنگ 

حق علیه باطل اعزام گردیدند .  
در مورد اعزام نیروی انســانی ذوب آهــن اصفهان 
به جبهــه ها و موقعیــت ایثارگری  این شــرکت در 
حــال حاضر به مــوارد عمــده زیر می توان اشــاره 

کرد: 
۱- اعزام نیروهاي نظامي رزمي، تخصصي، امدادگر، 
تربیت مربي ش. م. ر جهت آموزش های نظامي طي 

۱۰۳ دوره به تعداد ۲۱۴۶۵ نفر.
۲- تعــداد ایثارگران کارخانــه در جبهه هاي جنگ 

حق علیه باطل حدود ۱۴ هزار نفر 
۳-  تعداد شهدای گرانقدر با احتساب شهدای افتخار 

آفرین جانباز ۲۹۰ نفر
۴-  تعداد آزادگان سرافراز ۸۳ نفر 
۵- بیش از ۱۴۰۰ جانباز گرانقدر

ذوب آهن اصفهــان در طول دوران دفــاع مقدس، 
باعنایت به دارا بودن توانمنــدي فني باال و نیروهاي 
متخصص، فعالیــت گســترده اي را در زمینه هاي 
مختلف پشــتیباني فني از جمله ســاخت قطعات و 
تجهیزات مــورد نیاز مانند ســوزن آرپي جي هفت، 
نافي خمپاره، پین پلهاي متحرک و ... انجام تعمیرات 
دستگاها و اداوت جنگي، اعزام و ارسال ماشین آالت 
مختلف مانند انواع کــراز و ماز ) بــاري، کمپرس و 
تریلي ( بنز ) تریلي و میکســر ( بونکر سیمان، تانکر 
آب پاش و ... وســایل نقلیه عمومي شــامل اتوبوس 
و مینــي بوس، ســاخت قطعات ســیماني، بتوني و 
سنگرهاي ماشاتون جهت ســاخت پل متحرک و ... 

به انجام رساند .
از دیگر فعالیت هــاي ذوب آهن اصفهــان در طول 
هشت سال دفاع مقدس مي توان به کمکهاي نقدي 
که عمدتاً به صورت داوطلبانه از حقوق پرسنل کسر و 

به حساب پشتیباني جنگ واریز مي شد اشاره نمود.

جشــنواره والیبال باشــگاه فرهنگی ورزشــی ذوب 
آهن اصفهان با همکاری سرپرســتی نظــارت بر امور 
ورزش همگانی در دو رده ســنی مینی والیبال و آتیه 
 سازان در ســالن ورزشــگاه ایثار فوالدشــهر برگزار 

شد.
این جشنواره با حضور فرزندان کارکنان ذوب آهن در 

پایگاه های والیبال شــهرهای مختلف استان، دو تیم 
بلندقامتان و نام آوران فوالدشهر و عالقمندان به این 

رشته برگزارگردید. 
در این رقابت های جذاب، والیبالیست های نوجوان در 
رده های سنی مختلف در سالن ایثار به مصاف یکدیگر 
رفتند و صحنه های جذابی را رقم زدند، از نکات قابل 

توجه این جشــنواره، حضور پرشــور والدین در کنار 
بازیکنان بود که بر کیفیت و جذابیت این جشــنواره 

افزود.
الزم به ذکر است آکادمی والیبال ذوب آهن از ابتدای 
تابستان ۱۴۰۱ فعالیت خود در جهت آموزش فرزندان  

کارکنان شرکت آغاز نموده است.

مهاجم ذوب آهن، شش ماه دور از میادین فوتبال

حماسه سازی ذوب آهن اصفهان در طول هشت سال دفاع مقدس

جشنواره والیبال فرزندان كاركنان ذوب آهن

كاپیتان سابق، سرمربی تیم والیبال نشسته ذوب آهن شد

همکاران گرامی؛
با توجه به محدودیت های قانونی ســقف ســنی 
در خصوص پرداخــت فوق العــاده عائله مندی، 
در صورت ادامه تحصیل فرزندان فاقد شرایط 
)افراد باالی 18 ســال مشــمول مقررات تامین 
اجتماعی و فرزندان پسر باالی 20 سال مشمول 
مقررات صندوق فوالد( نسبت به ارائه  گواهی 
اشــتغال به تحصیــل تــا 20 مهرمــاه بــه روابط 

صنعتی مربوطه اقدام نمایید.
مدیریت امور اداری

باركــد  ورود  بــه 
سامــانه طــب كار 
الکترونیک بركت

اطالعیه


