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به مناسبت فرارسیدن هفتم مهر ماه روز ملی ایمنی و آتش نشانی، مراسم تجلیل و گرامیداشت تالشگران این 
عرصه چهارشنبه 6 مهر ماه با حضورجمعی از معاونین، مدیران و تالشگران مدیریت ایمنی و آتش نشانی ذوب 

آهن اصفهان در این مدیریت برگزار شد...

آیین گرامیداشت روز ایمنی و آتش نشانی
در ذوب آهن اصفهان

رهبر معظم انقالب اســالمی در آیین تجلیل از پیشکسوتان 
دفاع مقــدس، جنگ تحمیلی را نتیجه سیاســت راهبردی 
امپراطوری نظام سلطه در دشمنی با جمهوری اسالمی و ملت 
ایران خواندند و افزودند: با گذشت زمان، ابعاد و حقایق حوادثی 
نظیر دفاع مقدس، بیشــتر و بهتر قابل درک می شود، باید به 
گونه ای عمل کرد که معرفت و آگاهی به »حقایق دفاع مقدس 
به عنوان برهه ای درخشان و تأثیرگذار«، به طور مستمر افزایش 
یابد و نسل کنونی از واقعیات و حقایق آن دوران آگاه شود که 
تالش در این زمینه توقعی جدی از پیشکسوتان دفاع مقدس 

و متولیان این گونه مسائل است.
ایشان اتحاد و انسجام ملت را از دیگر دستاوردهای دوران دفاع 
مقدس برشمردند و خاطر نشان کردند: در سال های ابتدایی 
انقالب به دلیل اختالفات سیاسی در ســطوح باالی کشور و 
اقدامات تفرقه افکنانه گروهک ها، مردم دسته دسته شده بودند 

اما دفاع مقدس همه آحاد مردم را یکپارچه کرد.
حضرت آیت ا... خامنه ای از جمله دستاوردهای دفاع مقدس 
را ثابت شدن یک اصل مهم برای ملت ایران دانستند و تأکید 
کردند: در دوران دفاع مقدس ثابت شــد که صیانت کشور و 
بازدارندگی در مقابل تهدیدهای دشــمن، تنها از راه مقاومت 

بدست می آید و نه تسلیم.
ایشــان به تأکید مکرر خود بر لزوم روایت گری درست، اشاره 
کردند و گفتند: فعالیت هایی که تاکنــون در این زمینه انجام 
شده خوب اســت اما همه آن ها زیرساخت هســتند و باید 

خروجی کارها مشاهده شوند.
رهبر انقالب اسالمی در پایان پاسخگویی به روایت های دروغ 
و مخدوش از دفاع مقدس و اصل انقالب اســالمی را ضروری 
خواندند و افزودند: آمریکایی ها و صهیونیست ها با نگارش کتاب 
و تولید فیلم در این زمینه مشغول هستند که باید با استفاده از 
افراد اهل فکر و هنر در مقابل آن ها تالش و اقدامات مناســب 

انجام داد.
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برنامه های وزیر پیشنهادی تعاون، كار و رفاه اجتماعی 
در صحن علنی مجلس شورای اسالمی 

گزینه  های  برنامه  بررســی  جلســه 
پیشــنهادی وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعی، سه شنبه هفته جاری 12 مهرماه در 
صحن علنی مجلس شــورای اسالمی برگزار 

می شود.
محمدهادی زاهدی وفا اقتصاددان ۵۹ ساله، دارای 
دکترای اقتصاد از دانشــگاه اتاوا در کانادا است. وی 
عضو هیات مدیره شستا، رییس هیات مدیره صنایع 
نوین و رایتل و عضو شــورای عالی الگوی اسالمی- 

ایرانی پیشرفت بوده است.
زاهدی وفــا، معاون امــور اقتصــادی وزارت امور 
اقتصــادی و دارایــی، نماینــده وزارت اقتصاد در 
شــوراها و کمیســیون های تخصصی شورای عالی 
تحقیقات و فناوری )عتف(، شورای اقتصاد، شورای 
پول و اعتبار و  شــورای عالی انرژی، شــورای عالی 
توســعه صادرات غیرنفتی، ســتاد تنظیــم بازار، 
ســتاد تدابیر ویژه اقتصادی شــورای عالی امنیت 
ملی، کارگروه طرح تحول اقتصادی، شــورای عالی 
رفــاه و تأمیــن اجتماعــی، شــورای آمایــش 
 سرزمین، شــورای عالی آمار و ... را در کارنامه خود

دارد.
عمده نمایندگان مجلس شــورای اســالمی، تشکل 
های کارگری و بازنشســتگی و مجموعــه خانواده 
بزرگ تعاون، کار و رفاه اجتماعی نســبت به برنامه 
های زاهــدی وفا بــرای این وزارت خانه و ســوابق 
وی نگاه مثبتــی دارند به نظر می رســد این برنامه 
ها مورد اقبــال نمایندگان قــرار گیــرد و وزارت 
تعاون، کار و رفــاه اجتماعی پس از مــاه ها، دارای 
وزیــر شــود. در ادامه نظــر برخــی از نمایندگان 
 و تشــکل های کارگــری و بازنشســتگی را مرور

 می کنیم. 
زاهدی وفا برای معیشت و رفاه كارگران و 

بازنشستگان برنامه دارد
عضــو کانون عالــی بازنشســتگان کشــور گفت: 
محمدهادی زاهدی وفا باسابقه و شناختی که نسبت 

به جامعه کارگران و بازنشستگان دارد، پیگیر مساله 
معیشت و رفاه این اقشار است. 

علیرضا امیری، اظهار داشــت: زاهــدی وفا پیگیر 
مطالبه های اقشــار کارگری و بازنشســتگان است 
و باســابقه و تخصصی که در این حوزه دارد از پس 

مسائل برمی آید.
عضو کانون عالی بازنشستگان کشور، گفت: زاهدی 
وفا با رایزنی هــا و نوع مدیریتش توانســت حقوق 
بازنشســتگان را پیگیری کرده و این حق را به این 

قشر باز گرداند.
امیری خاطرنشــان کرد: وی به دنبال ایجاد مسکن 
کارگران اســت و در این زمینــه اقداماتی نیز انجام 

گرفته است.
نگاه زاهدی وفــا به مســائل كارگری و 

بازنشستگی فراجناحی است
دبیر اجرایی خانه کارگر گفت: نــگاه محمدهادی 
زاهدی وفا به مســائل کارگران فراجناحی اســت و 
رسیدگی به معیشت و رفاه کارگران و بازنشستگان 

مهم ترین برنامه اوست.
علی راستگو اظهار داشت: چند جلسه با سرپرست 
وزارت کار برگزار کردیم و هرگز ندیدیم نســبت به 
تشکل های کارگران و بازنشستگان تقسیم بندی و 

مرزبندی داشته باشد.
دبیر اجرایی خانه کارگر، گفت: وی خیلی عالقه مند 
اســت تا خدمتی را برای این قشــر انجام دهند، از 

این رو برای رفاه این قشر برنامه دارد.
تجربه موفــق مدیریتی زاهــدی وفا در 

وزارت تعاون كارگشا خواهد بود
محســنی بندپی نماینده مردم نوشــهر، چالوس 
و کالردشــت در مجلــس گفت: تجربیــات موفق 
محمدهادی زاهدی وفا در مناصبی که قرار داشته 
می تواند به وی در اجــرای موفق برنامه های وزارت 

تعاون کمک کند.
عضو کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس افزود: 
زاهدی وفا تاکنون در هر جایگاه و سمتی که حضور 
داشــته در آن مقطع برنامه های راهبردی و اجرایی 

خوبی را به ثمر رسانده است.
برنامه های زاهدی وفــا در جهت مقابله با 

فساد است
نماینــده قائنــات و زیرکــوه در مجلــس گفت: 
محمدهادی زاهدی وفا با یک چشــم انــدازه وارد 
این وزارتخانه شــده و برای مبارزه با فساد و بستن 

گلوگاه های فسادزا برنامه دارد.
ســلمان اســحاقی، اظهار داشــت: وزارت کار یک 
وزارتخانه ای بــزرگ از ادغام ســایر وزارتخانه ها در 
گذشته شــکل گرفته و دارای شرکت های مختلف 

اقتصادی است که باید مدیریت شوند.

زاهدی وفا به دلیل داشتن تجربه اجرایی 
گزینه خوبی برای وزارت كار است

نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیالنغرب 
در مجلس گفت: محمدهادی زاهدی وفا با توجه به 
تجربه اجرایی و سوابق دانشگاهی و اشرافیت کامل 
در دوران سرپرســتی چند ماهــه می تواند گزینه 

خوبی برای تصدی این وزارتخانه باشد.
شــهریار حیــدری افــزود: زاهدی وفــا در دوران 
سرپرســتی خــود عملکــرد خوبــی داشــته و با 
 رویکرد علمــی که دارد مــی توانــد گزینه خوبی

باشد.
زاهدی وفا مدیری متخصص و دلسوز است

نماینده مردم ارومیه در مجلس شــورای اســالمی 
گفت: محمدهادی زاهدی وفا یک مدیر با ســواد، 
متخصص و دلســوز به مجموعه وزارت تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی است.
حجت االسالم ذاکر احساس مســئولیت برای رفع 
مشکالت در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی را 
از ویژگی های »زاهدی وفا« عنوان کرد و افزود: وزیر 
پیشــنهادی دولت به اذعان کارشناسان متخصص 

یک مدیر با سواد و کاربلد است.
زاهدی وفا سوابق كاری مرتبط با وزارت كار 

دارد 
نماینده مردم ســاری در مجلس گفت: زاهدی وفا 
دارای سابقه فعالیت مرتبط با حوزه های مختلف این 

وزارتخانه است. 
منصورعلی زارعی افزود: داشــتن مــدارک حوزه 
اقتصادی و فعالیــت در این بخش ها مــی تواند به 

زاهدی وفا در کسب رای اعتماد کمک کند.
زاهدی وفا شایستگی های اجرایی الزم را 

برای تصدی وزارت تعاون دارد
نماینــده مــردم شهرســتان بهشــهر در مجلس 
گفت: محمدهــادی زاهدی وفا توانســته اســت 
شایســتگی های اجرایی خود را در مناصبی که قرار 

گرفته است به نحو احسن نشان دهد.
به گفته غالمرضا شریعتی، کارنامه علمی و اجرایی 
زاهدی وفا نشان می دهد که عنصر شایسته ای برای 
تصدی این مسئولیت است و رئیس جمهور با علم به 
توانمندی ها و کارنامه موفــق، وی را معرفی کرده 

است.
زاهدی وفا در دوران سرپرســتی عملکرد 

قابل قبولی در حوزه كارگری داشت
علی بابایــی کارنامی، عضو کمیســیون اجتماعی 
مجلس شورای اسالمی افزود: من زاهدی وفا را فرد 
توانمندی برای وزارت تعــاون کار و رفاه اجتماعی 
می بینم و عملکرد وی در حــوزه کارگری در دوران 

سرپرستی عملکرد قابل قبولی بوده است.

زاهدی وفا با 
رایزنی ها و نوع 

مدیریتش توانست 
حقوق بازنشستگان 
را پیگیری كرده و 
این حق را به این 
قشر باز گرداند

دولت، مبارزه با فساد را بدون هیچ اغماضی
ادامه خواهد داد

میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با 
اشاره به رویکرد قاطع دولت سیزدهم در زمینه مبارزه با 
فساد گفت: در  موضوع مبارزه با فساد و صیانت از اموال و 
دارایی های صندوق که متعلق به بیمه شدگان و حق الناس 
است، راهبرد ایجاد شــفافیت، مقابله با تعارض منافع و 
فساد، از اولویت های اصلی ما بوده و با قوت ادامه خواهد 
داشــت. به همین منظور در دولت مردمی سیزدهم که 
مقابله با رانت و فســاد از اولویت های مورد تأکید ریاست 
جمهور است، در ســازمان تامین اجتماعی و نیز شستا، 
کمیته صیانت تشکیل داده شد تا ضمن همکاری نزدیک 
و مؤثر با  تمامی نهادهای نظارتی، رصد درونی  و مستمر 
فعالیت ها در زیرمجموعه های اقتصادی انجام شــود تا 
از هرگونه دســت اندازی به اموال و اقدامات غیرقانونی، 

پیشگیری و برخورد به موقع و دقیق انجام شود.
 موســوی گفت: در یکی از زیرمجموعه های اقتصادی با 
ورود مؤثر و به هنگام یکی از سازمان های نظارتی، بازداشت 
یکی از مدیران و عامــل دخیل به اتهام فســاد صورت 

پذیرفت که جای تقدیر و تشکر دارد.

وی گفت: در این دولت بدون هیچ اغماض و خط قرمزی 
با هرگونه تخطی از قانون و فساد در هر کجای مجموعه و 
توسط هر کسی باشد برخورد خواهیم داشت . همه بدانند 
خط قرمز ما صیانت از حق الناس اســت و سبک و سیاق 
دوره هایی که شستا حیات خلوت باشد، تمام شده و ادامه 
نخواهد یافت. آن هایی که بخواهند به هر نحوی حقوق 
مردم را تضییع کنند، از هیچ حاشــیه امنــی برخوردار 

نخواهند بود.
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پاكات

خرید شش ردیف شافت پینیون 140101818 -118819مناقصه1
24 /7 /231401 /7 /1401و قطعات مكانیكی

خرید 4 عد گیربكس RKD 140100900 -118806مناقصه2
24 /7 /231401 /7 /1401كوره بلند

خرید چهار ردیف رولیك 140102450 -118788مناقصه3
20 /7 /191401 /7 /1401صافكاری پروفیل آرك و ناودانی

خرید هفت  ردیف رولیك 140002278 -117711 -2مناقصه4
20 /7 /191401 /7 /1401صافكاری

تجدید 5
جوشكاری 2 ردیف كالیبرهای 140008729 -113670 -3مناقصه

17 /7 /161401 /7 /1401برشی غلتك تیرآهن 27و30

تجدید 6
خرید 856 عدد زنجیر بارگیر 140102812 -117685 -2مناقصه

17 /7 /161401 /7 /1401آگلومراسیون

24 /7 /231401 /7 /1401اصالح و تعمیر فن مكنده118675 -2مناقصه7

140010059 -118657مناقصه8
خرید دو مدل ایزوگام با ضخامت 

4 عرض 1000 میلیتر و پرایمر 
مخصوص ایزوگام

1401/ 7/ 151401/ 7/ 17
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رویداد
نشریه داخلی

سالم آتشکار

درخواست های شما  وپاسخ مسئولین :
آیا امکان پرداخت وام زیارتی برای كاركنان فراهم می گردد؟

مدیریت امور اداری: در دست بررســی می باشد و در آینده نزدیک از طریق 
هفته نامه آتشکار اعالم می گردد

*** تعدادی از همکاران نیز انجام موارد زیر را خواستار شده اند .
  افزایش سهمیه وام مسکن حوزه ها 

  واریز حقوق به بانک رسالت جهت دریافت تسهیالت
  برنامه ریزی بــرای تجلیل از دانش آموزان و دانشــجویان ممتاز خانواده 

بزرگ ذوب آهن اصفهان در سال تحصیلی 1401- 1400

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

به شرح زیر می باشد:

طی جلساتی تصمیم 
گرفته شد  ضخامت 
بلت از 10 میلیمتر به 
16 میلیمتر و توان 
الکتروگیربکس از 
30 به 45 كیلووات 

افزایش یابد

امید اصغری مدیر موسسه پژوهشی 
یونیدروگفــت: ذوب آهن اصفهان، 
بنیان گذار صنعت فوالد در کشــور 
اســت و معدن داری در ایران نیز به 
واســطه این صنعت عظیم شــکل 
گرفت و توسعه یافت.  وی افزود: منابع 
معدنی بزرگ کشور شناسایی شده 
و در حال استخراج اســت، بنابراین 
ذخایر کوچک زیــر یک میلیون تن 
نمی توانند پاسخگوی نیاز کامل صنایع باشند لذا نیاز است اکتشافات عمیق 
در پهنه های معدنی اختصاصی کارخانه ها انجام شود و طبیعتاً الزم است در 
این مسیر از دانش و تجربه متخصصین این عرصه و بهره گیری از ظرفیت های 
دانش بنیان برای اکتشاف هوشمند نهایت استفاده صورت بگیرد. مدیر موسسه 
پژوهشی یونیدرو تصریح کرد: یکی از شاخص های تاثیرگذار در افزایش قیمت 
تمام شده، به بخش حمل و نقل باز می گردد. به عنوان مثال ماده اولیه ای که از 
یک معدن استخراج می شود تا رســیدن به خط تولید کارخانه نیاز است یک 
فرایند طوالنی را طی کند و بهترین گزینه برای حمل و نقل آن بهره گیری از 
خطوط ریلی است زیرا هزینه تمام شده را نسبت به سایر بخش های حمل و 
نقل بسیار کاهش می دهد و ذوب آهن اصفهان با تولید محصول استراتژیک 
ریل در کنار نقش آفرینی در پروژه های عمرانی کشور، خدمت بزرگی به بخش 
معدن نیز داشته است. اصغری بیان کرد: از سوی دیگر برای این که قیمت تمام 
شده محصوالت در عرصه بین المللی قابل رقابت باشد، نیاز است با حداکثر توان، 
تحوالت دیجیتال از معدن تا محصول نهایی در کلیه فرایندها لحاظ و پیگیری 
شود و همچنین رویکرد افزایش بهره وری، کاهش هزینه ها، ارتقاء کیفیت و 
ایمنی، کاهش ضایعات و نهایتاً حضور دائم در بازارهای بین المللی جزء اولویت 
های صنایع قرار بگیرد لذا نیاز اســت در این مســیر با بهره گیری از تخصص 

نخبگان یک نقشه راه جامع برای تولید بر مبنای دیجیتال سازی ترسیم شود.

طرح و عملیات اصالحی تغییر کانال 
های مکش غبارگیرهــای واژگون 
قدیم در مدیریت آگلومراســیون با 
موفقیت اجرا شد و مورد بهره برداری 

قرارگرفت.
مجیــد رهنمــا مهنــدس ارشــد 
مکانیک انرژتیک و آهن اســفنجی 
آگلومراســیون با اعالم این خبر به 
خبرنگار ما گفت: با توجــه به گرد و 
غبار شدید ایجاد شــده در مواقع تخلیه واگن های حامل مواد اولیه در کارگاه 
واگن برگردان قدیم و همچنین عدم مکش مناسب توسط سیستم نصب شده 
مکش غبار و الزامات زیست محیطی و لزوم حفظ سالمت کارکنان شاغل در این 
کارگاه، در بررسی های کارشناسی، افزایش میزان مکش غبار ایجاد شده حین 
تخلیه واگن در برنامه اجرایی قرار گرفت.  وی افزود: تغییر محل مکش، افزایش 
قطر کانال مکش و افزایش سطح مکش هودها در ناحیه ریزش مواد باعث بهبود 
راندمان این تجهیز شــد و در نهایت گرد و غبار ناشی از تخلیه واگن ها به طور 
قابل مالحظه ای کاهش یافت. فرشــید کنعانی معــاون تجهیرات مکانیکی 
آگلومراسیون نیز در پایان عملیات اجرایی این طرح گفت: مدیریت های امور 
فنی و برنامه ریزی تولید، برنامه ریزی و نظارت بر نگهداری و تعمیرات کارخانه 

و کارکنان مدیریت آگلومراسیون در اجرای این طرح مشارکتی فعال داشتند. 
محمدعلی قدرتی پور- خبرنگار افتخاری

علی بابایــی مدیرعامــل هلدینگ 
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی 
فوالد در گفتگو با خبرنگار هفته نامه 
آتشکار با اشاره به پیشگامی و سوابق 
طوالنی ذوب آهن اصفهان در عرصه 
های معدن و صنعت فــوالد گفت: 
متخصصان و مهندســان ذوب آهن 
اصفهان از گذشته تاکنون افتخارات 
زیادی در عرصه های فوق به دســت 
آورده و محصوالت آن با کیفیت عالی و مطابق با استانداردهای جهانی تولید می 
شود. وی افزود: هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی فوالد که بخش 
عظیمی از بازنشستگان فوالد کشور و از جمله ذوب آهن اصفهان را شامل می 
شود، در موضوعات تولیدات صنعتی، سرمایه گذاری در بورس، تامین حقوق و 

برقراری رفاهیات بازنشستگان فعالیت دارد. 
بابایی گفت: هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی فوالد با اجرای برنامه 
های توسعه ای و با هدف سود آوری در عرصه های استخراج و فرآوری مواد اولیه 
و تولیدات فوالدی تالش گسترده ای داشته و در این بین از تجربیات کارکنان و 

بازنشستگان ذوب آهن اصفهان نیز بهره می گیرد. 
مدیر عامل هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی فوالد یادآور شد: این 
هلدینگ با توجه به در اختیار داشتن تعدادی از معادن سنگ آهن و زغال سنگ 
کشور، همواره جزء تامین کنندگان مواد اولیه ذوب آهن اصفهان بوده و تمایل 

دارد که این مناسبات و تعامالت در سطح باالتری ادامه داشته باشد.

ریل ذوب آهن اصفهان پشتیبان 
پروژه های عمرانی و معدنی كشور

اصالح سیستم مکش غبارگیرهای 
واگن برگردان قدیم آگلومراسیون

تولیدات ذوب آهن اصفهان با كیفیت 
عالی و منطبق با   استانداردهای جهانی

Rگزارش e p o r t

سبد محصوالت ذوب آهن اصفهان با هوشمندی گسترش می یابد

تامین پایدار مواد 
اولیه صنایع فوالدی 
با توجه به روند رو به 
كاهش ذخائر مواد 

معدنی،یکی از چالش 
های این روزهاست

تعمیرات گسترده دیگ بخار شماره 3 نیروگاه مركزی شركت

تعمیرات گســترده دیگ بخــار شــماره 3 نیروگاه 
مرکزی با مشــارکت کارکنان ســخت کوش گروه 
تعمیرات مکانیک نیروگاه هــا و بهره برداری نیروگاه 
مرکزی، شرکت مهندسی و پویش ساخت و مدیریت 

نسوز از تیرماه سال جاری آغاز شده است.
احمد جاودانی، سرپرســت نیــروگاه مرکزی با بیان 
این مطلب، گفت: نیروگاه مرکزی کارخانه ذوب آهن 
اصفهان از نوع نیــروگاه بخار و جزء اولین بخش های 

کارخانه در فرایند ســاخت و بهره برداری بوده و راه 
اندازی آن به سال 1346 باز می گردد.

وی افزود: هــدف اصلی این نیــروگاه تولید و تامین 
هوای فشــرده برای تولید چدن در کــوره بلند های 
شــماره 1 ، 2 ، 3 و هدف دوم آن تولید برق به میزان 

24 مگاوات است. 
جاودانی، تامین بخار جهت بخــش های مختلفی از 
جمله واحدهای کک ســازی، کوره VD تولید ریل، 

تامین آب و گرمایش شــبکه شــوفاژ کل کارخانه، 
تامین آب جهت دیگ های بخار فوالدسازی، تامین 
و تثبیت فشار بخار 10 اتمســفری کارخانه و ارسال 
آب به نیــروگاه حرارتی را از دیگــر وظایف نیروگاه 

مرکزی شرکت عنوان کرد.
سرپرســت نیــروگاه مرکزی شــرکت با بیــان این 
که تعداد 6 دیگ بخــار وظیفه تولید بخــار در این 
نیروگاه را به عهــده دارند، گفــت: از بین دیگ های 
بخار نیروگاه مرکزی، دیگ بخار شــماره 3 در سال 
134۹ با ظرفیت اسمی تولید بخار سوپرهیت 7۵ تن 
بر ساعت و با فشــار 40 اتمسفر و حرارت 430 درجه 
ســانتی گراد راه اندازی شد که در بازســازی اولیه، 
ظرفیت آن به تولید ۹0 تن در ســاعت بخار افزایش 

یافت. 
وی بیان داشــت: به دلیل قدمت و کارکرد زیاد دیگ 
بخار و فرسودگی شــدید لوله ها در سطوح حرارتی 
و توقفــات ناگهانی این دیگ، نه تنهــا باعث کاهش 
راندمان تولید بــرق نیروگاه مرکزی می شــد که بر 
وضعیت کاری توربوکمپرســورها نیــز تاثیر منفی 
داشــت و در نتیجه ضریب اطمینــان تامین هوای 
فشــرده کوره بلند های 1 ، 2 ، 3 را پایین می آورد و  

اثر منفی مستقیم بر روی خط تولید داشت. 
جاودانی، ســاخت و تعویض لوله هــای اکونومایزر، 
ســوپرهیتر مرحله اول و دوم و بخشــی از لوله های 
آتشــخوار به وزن تقریبی 3۵  تــن را از علمیات این 
تعمیرات عنــوان کرد و گفت: تخریب مواد نســوز و 
نســوز چینی مجدد به وزن حــدود  1۵ تن، دمونتاژ 
و مونتاژ کلیه بخش های داخلی درام، مسیرهای آب 
تغذیه ارتباطی و تجهیــزات جانبی به میزان تقریبی 
8 تن و تعمیرات اساسی بر روی گرمکن هوای دیگ 
بخار از دیگر عملیات قابل ذکر در این تعمیرات است.

سرپرست نیروگاه مرکزی شــرکت، افزایش ضریب 
اطمینــان تأمین  بخــار، کاهش توقفــات و  هزینه 
تعمیرات، کاهش اتالف انرژی، اســتفاده حداکثری 
از ظرفیت نیــروگاه و افزایش تــوان تولید به منظور 
تأمین پایدار نیازهای خط تولید شــرکت را از نتایج 

این تعمیرات برشمرد.
وی تاکید کرد: ایــن تعمیرات با پیگیــری و نظارت 
مســتمر مدیر تولیــد و توزیع برق شــرکت، بدون 
هیچگونه توقفــی در روند تولید و با بهــره برداری از 

سایر دیگ های بخار نیروگاه مرکزی انجام می شود.
عبدالرضا معتمدی- خبرنگار افتخاری

بازسازی بدنه 
بونکرهای دهانه و 

صفحات محافظ آن 
در قسمت دهانه 
و بارگیری كوره 

بلند شماره سه نیز 
همزمان با تعویض این 

سه لنت انجام شد

هدف اصلی این 
نیروگاه تولید و تامین 

هوای فشرده برای 
 تولید چدن در 

كوره بلند های شماره 
1 ، 2 ، 3 و هدف دوم 

آن تولید برق به 
میزان 24 مگاوات 

است

به همت تالشگران مدیریت های مهندسی نت مکانیک و 
کوره بلند، پس از 13 سال و در پنج شیفت، پنج تعمیرات 
همزمان شامل تعویض لنت نوار نقاله CC3، تعویض لنت 
KD3-2 A، تعویــض لنت C1، بازســازی بدنه بونکر و 
صفحات محافظ کوره بلند سه، به همراه تعویض شاسی، 
موتور گریبکس و محرک نوار نقاله K2 باتری سه، سی ام 

شهریورماه با موفقیت انجام شد. 
همایون صمیمی مدیر کوره بلند شرکت در این خصوص 
به خبرنگار ما گفت: انتقال مواد آهن دار و کک در کوره 
بلند شــماره 3 توســط لنت CC3 انجام می گیرد و در 
صورت توقف این لنت، کوره بلند شــماره 3 که بیش از 
 40 درصــد چدن کارخانــه را تولید مــی کند متوقف 
می شــود بنابراین تعمیر و نگهداری لنــت CC3 برای 

کارخانه اهمیت ویژه ای دارد. 
وی با اشاره به این که کوره بلند شماره 3 از سال 1388 
حدود 16 میلیــون تن چدن تولید کرده اســت، افزود: 
 CC3 حدود 37 میلیون تن مواد آهــن دار و کک با لنت
به دهانه این کوره ارسال شده و با توجه به نیاز به بازسازی 

آن، تعویض لنت CC3 در دستور کار قرار گرفت.  
مدیر کوره بلند شرکت ادامه داد: بدین منظور کوره بلند 

با شــارژ ویژه در تاریخ 2۹ شهریور متوقف گردید و پس 
از تعویض لنت و انجام ســایر امور تعمیراتی، بعد از 44 
ساعت بدون اختالل راه اندازی شد و تولید آن به ظرفیت 

اسمی رسید.
این مقام مســئول اضافه کرد: این تعمیرات با توجه به 
حساسیت و ابعاد لنت CC3 تعمیرات سنگین و پیچیده 
ای بود که با همت و تالش شبانه روزی کارکنان مهندسی 
نت مکانیک و دیگر همکاران به خوبی و در اســرع وقت 

انجام شد.  
محمدرضا یزدان پنــاه مدیر مهندســی نت مکانیک 
نیز گفت: نوار نقاله CC3، برای اولین بار بیســت و نهم 
شــهریورماه وارد فرایند تعویض به شــیوه آپارات گرم 
شد و زودتر از گراف تعیین شــده شش شیفت، در پنج 
شیفت متوالی و در آغازین دقایق روز سی ام شهریورماه 
با موفقیت تعویض گردید و کوره بلند شماره سه به ذوب 

دهی رسید. 
مدیر مهندســی نت مکانیک تصریح کــرد: این لنت از 
تعداد زیادی رشــته های فلزی تشکیل شده که پس از 
ایجاد پیوستگی بین آن ها و همچنین استفاده از چسب 

مخصوص تعویض آن به شیوه آپارات گرم انجام گرفت.  

این مقام مســئول ادامــه داد: تعویض شاســی، موتور 
گریبکس و محرک نوار نقاله K2 باتری سه نیز از جمله 
سایر تعمیراتی بود که به منظور افزایش ضخامت این نوار 
و طول عمر آن همزمان با توقف کوره بلند شــماره سه 

انجام شد. 
محسن عســکری معاون تجهیزات مکانیک و مسئول 
تعمیرات کوره بلند ذوب آهن اصفهان نیز اظهار داشت: 
طول این لنت 760 متر، عــرض آن 1400 میلی متر با 

وزن 46 تن و ضخامت کلی 21 میلی متر است و مسیر 
حدود ۹0 متری را به صورت افقی و مابقی را با زاویه 12 

درجه برای انتقال مواد به کوره طی می کند . 
معاون تجهیزات مکانیک کوره بلند خاطر نشــان کرد: 
بازسازی بدنه بونکرهای دهانه و صفحات محافظ آن در 
قسمت دهانه و بارگیری کوره بلند شماره سه نیز همزمان 
با تعویض این سه لنت انجام شد که باعث تداوم تولید در 

کوره بلند ها خواهد بود. 

دو مجموعــه الکتروگیربکس نوار نقالــه K2-3 دانه 
بندی واحد دو کک در مدیریــت تولیدات کک و مواد 

شیمیایی با موفقیت تعویض شد.
محمد قاسمی مهندس ارشد تولید کک در این رابطه، 
گفــت: کارگاه دانه بندی کک ، حــدود 800 تن کک 
)کک وارداتی و تولیدی باطری( را در هر شیفت، پس از 
جدا کردن کک ریز دانه )20-0(، درشت دانه )+80( و 
کک متالورژی )mm 80-20( توسط مسیر مستقیم 

یا غیر مستقیم )بونکر( به کوره بلند تحویل می دهد. 
وی افزود: دانــه بندی واحــد 2 کک با 8 عــدد نوار 
 نقاله، 4 عدد ســرند و گذرگاه های مربوطــه که نوار

K2-3  گلوگاه بســیار مهم این کارگاه است، وظیفه 
حمل تمامی کک تولیدی و وارداتی را بر عهده دارد.

جواد نــور محمــدی مهنــدس ارشــد کارگاه دانه 
بندی کک گفت: به دلیل طراحــی ضعیف در لنت و 

الکتروگیربکس )با ضریب اطمینان 1/1( برای این نوار 
به صورت مستمر عیوبی همچون باز شدن سر دو بند، 
پارگی در لنت، فرسایش شدید در اجزای گیربکس و... 
را شــاهد بودیم و به دلیل عدم وجود مسیر جایگزین 
برای این نوار، در صورت بــروز حادثه و توقف این نوار، 
ارسال کک قطع و کوره بلند شماره 3 متوقف می شد 
ضمن این که تعمیرات غیر برنامه ای بر روی این نوار از 

دیگر چالش های موجود بود. 
وی افــزود: طــی جلســاتی تصمیــم گرفته شــد 
ضخامت بلــت از 10 میلیمتر بــه 16 میلیمتر و توان 
الکتروگیربکس از 30 به 4۵ کیلــووات افزایش یابد. 
با تامین تجهیزات مورد نیــاز و طراحی های الزم، 2۹ 
شــهریورماه همزمان با توقف کوره بلند شماره 3 ، دو 
عدد الکتروگیربکس جدید در مدت 4 شیفت کاری با 

موفقیت تعویض شدند. 

نورمحمدی، تأکید کرد: عالوه بــر کارکنان مدیریت 
تولیدات کک و مــواد شــیمیایی، مدیریت های نت 
مکانیک، نت راه و ســاختمان، تولیــد و توزیع برق و 

شــرکت توســعه صنعت لنجان در اجرای این پروژه 
مشارکت داشتند.

مجید مهدیه- خبرنگار افتخاری

با انجام پنج تعمیرات همزمان
كوره بلند شماره سه ذوب آهن اصفهان در مسیر افزایش تولید

تعویض الکتروگیربکس های نوار نقاله K2-3 دانه بندی واحد دو كک

 تغییر مبنای محاسباتی حقوق گمرکی با ارز نیمایی 
باعث افزایش حقوق گمرکی شد که اثر آن بر هزینه 

مواد اولیه وارداتی، تبعات منفی برای تولید کنندگان 
داشت و موجب افزایش قیمت می شد که در نهایت 
دولت، مواد اولیه را از این موضوع، مســتثنی کرد اما 
زغال سنگ و کک در فهرست مواد اولیه مذکور جای 

نگرفت .
مهندس ایرج رخصتی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان 
در ایــن خصوص گفــت: افزایش حقــوق گمرکی 
موجب افزایش قیمت می شــود که با توجه به عدم 
امــکان افزایش قیمت محصوالت فــوالدی، ضرر و 
زیان تولید کننــده را در پی خواهد داشــت. دولت 
برای حل این مشــکل تصمیم گرفت که محاســبه 
حقوق گمرکی برای مواد اولیه بر مبنای ارز نیمایی 

نباشد اما متاسفانه زغال سنگ و کک در فهرست مواد 
اولیه، مغفول ماند. این موضوع ذوب  آهن اصفهان را 
با مشکل مواجه کرده است چرا که این مواد اولیه در 
قیمت تمام شده محصوالت ذوب آهن نقش ویژه ای 
دارد و افزایش حقوق گمرکی، هزینه بســیاری را به 

این شرکت تحمیل می کند . 
مدیرعامل شــرکت ذوب آهن اصفهان افزود: ذوب 
آهن اصفهان برای تامین بخشی از زغال سنگ و کک 
مورد نیاز خود چاره ای جز واردات ندارد چرا که اگر 
کل زغال ســنگی که در حال حاضر در کشور تولید 
می شود به این شرکت اختصاص یابد باز هم تامین 
کننده نیاز این شرکت نیســت. ضمن این که زغال 

سنگ داخلی از کیفیت الزم برخوردار نیست و برای 
استفاده از آن چاره ای جز ترکیب آن با زغال وارداتی 

وجود ندارد. 
وی ادامه داد: برای حل این مشکل مکاتبه با مسئولین 
مربوطه انجام شــده و در حال پی گیری هستیم تا  
زغال سنگ و کک در فهرست مواد اولیه مستثنی از 
محاسبه حقوق گمرکی با ارز نیمایی قرار گیرد .  مدیر 
عامل ذوب آهن اصفهان یادآور شــد : بسیار واضح 
است که محاسبه حقوق گمرکی برای واردات کک 
و زغال ســنگ با ارز نیمایی برای این شرکت تبعات 
منفی داشته اســت و با توجه به عدم امکان افزایش 

قیمت، ما را با ضرر و زیان مواجه کرده است.

افزایش حقوق 
گمركی موجب 

افزایش قیمت می 
شود كه با توجه به 

عدم امکان افزایش 
قیمت محصوالت 

فوالدی، ضرر و زیان 
تولید كننده را در پی 

خواهد داشت

تبعات محاسبه حقوق گمركی با  ارز نیمایی برای ذوب  آهن اصفهان

خبرآسمانی

مدیر آموزش، پژوهش و فناوری ایمیدرو گفت: ذوب 
آهن اصفهان از دیرباز تاکنون به عنوان قطب صنعت 
فوالد کشور شناخته می شود و بنده طی چند بازدید 
از این کارخانه، فرایند تولید محصوالت استاندارد آن 
را از نزدیک مشــاهده کردم، ذوب آهن با این ســبد 
متنوع محصول نیاز اســت پهنه های معدنی را برای 

اکتشافات عمیق در اختیار داشته باشد.
غالمرضا مالطاهری مدیر آموزش، پژوهش و فناوری 
ایمیدرو گفت: تامین پایدار مواد اولیه صنایع فوالدی 
با توجه به روند رو به کاهش ذخائر مواد معدنی،یکی 
از چالش های این روزهاســت و لذا نیاز اســت علم و 
تکنولوژی شــرکت هــای دانش بنیــان در خدمت 

اکتشافات عمیق،استخراج و فرآوری قرار بگیرد.
وی افــزود: در دنیای کســب و کار، توســعه و تنوع 
محصوالت ارزش افزا اهمیت بســیار زیــادی دارد 
و ذوب آهــن اصفهان بــا هوشــمندی، محصوالت 
جدیدی مانند ریــل و تیرآهن بال پهن را به ســبد 
تولیدش اضافه کرده اســت که این رویکرد جدید در 
بخش پروژه های عمرانی کشور اهمیت بسیار زیادی 

دارد.
مدیر آموزش، پژوهش و فناوری ایمیدرو تصریح کرد: 
ذوب آهن اصفهان از دیربــاز تاکنون به عنوان قطب 
صنعت فوالد کشــور شناخته می شــود و بنده طی 
چند بازدید از ایــن کارخانه،فرایند تولید محصوالت 

اســتاندارد آن را از نزدیک مشاهده کردم، ذوب آهن 
با این ســبد متنوع محصــول نیاز اســت پهنه های 
معدنی را برای اکتشــافات عمیق در اختیار داشــته 
باشــد تا بدون دغدغه تامین پایدار مواد اولیه، سبد 

محصوالتش را روز به روز گسترش دهد.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: یکی دیگر از نقاط 
قوت ذوب آهن اصفهان که جای تقدیر دارد، انتشــار 
ویژه نامه بومی ســازی و کتاب نیازهای فناورانه این 
شرکت اســت. این انتشارات ســبب می شود شرکت 
های دانش بنیان با توانمندی های ذوب آهن اصفهان 
و نیازهای آن آشنا شوند و زمینه همکاری برای ساخت 

قطعات و تجهیزات در داخل کشور شکل بگیرد.
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شغل آتش نشان 
قبل از هر چیز نوعی 

عشق است و به 
لحاظ وجود خطر 

پذیری و ایثارگری 
باالی این شغل، در 
بین مردم از اهمیت 

و احترام خاصی 
برخوردار است

به مناســبت فرارســیدن هفتم مهر ماه روز ملی 
ایمنی و آتش نشانی، مراسم تجلیل و گرامیداشت 
تالشــگران این عرصه چهارشــنبه 6 مهــر ماه با 
حضورجمعــی از معاونین، مدیران و تالشــگران 
مدیریت ایمنی و آتش نشــانی ذوب آهن اصفهان 

در این مدیریت برگزار شد. 
مهرداد توالییــان معاون بهره برداری شــرکت با 
تقدیر از ایثار و همت تالشــگران مدیریت ایمنی 
و آتش نشانی گفت: فعالیت در حوزه بهره برداری 
باعث شده در هنگام بروز حوادث و مراحل کنترل 
و مهار آن ها در کنار این تالشــگران باشم و حس 
مشترکی نسبت به عملیات مربوطه داشته باشیم . 
وی افزود: در حالی که در حوادث و آتش ســوزی 
ها همه افراد از آن فرار می کنند، آتش نشــانان به 

میان آتش رفته و برای اطفای آن از جان خود مایه 
می گذارند. 

مهــدی بهرامــی معــاون پشــتیبانی و خدمات 
اجتماعی ذوب آهن اصفهان نیز به تشریح ویژگی 
های مشــاغل پرخطر از جمله  شغل آتش نشان و 

خطرات نهفته درآن پرداخت. 
وی گفــت: شــغل آتش نشــان قبــل از هر چیز 
نوعی عشق اســت و به لحاظ وجود خطر پذیری 
و ایثارگــری باالی این شــغل، در بیــن مردم از 
اهمیت و احترام خاصی برخوردار اســت.  بهرامی 
افزود: آتش نشان های شرکت همواره با احساس 
مسئولیت، کســب آموزش و حفظ آمادگی خود 
در جهت پاســداری از ســرمایه های شرکت و در 
راس آن ها  ایمنــی کارکنان و حفــظ تجهیزات 

و ســاختمان هــای کارخانــه در برابــر حوادث 
 و آتش ســوزی ها با فــداکاری به ایفــای نقش 

می پردازند. 
معاون پشــتیبانی و خدمات اجتماعی ذوب آهن 
اصفهان گفت: از آن جایی که عظیم ترین حوادث 
در دل کوچک ترین بی احتیاطی ها نهفته اســت، 
ما باید نهایت دقت را در انجام کارها داشته باشیم 
و از تجهیزات موجود حفاظــت کرده و به خوبی از 

آن ها استفاده کنیم. 
بابک بیگی مدیر ایمنی و آتش نشانی شرکت نیز از 
روند حفظ آمادگی و فعالیت آتش نشان ها شرکت 
در زمینه های کاهش زمــان اطفای آتش، ارتقائ 
تجهیزات، آمــوزش های تخصصی، شناســایی 
نقاط حادثه خیز و پیشــرفت های حاصله در این 

مدیریت گزارشی ارایه کرد. 
وی با اشــاره به آمار حوادث آتش سوزی در 6 ماه 
اول امســال در مقایســه با زمان مشــابه در سال 
قبل گفت: در ســال جاری با کاهش 38 درصدی 

حوادث مواجه بوده ایم.   
در پایان این مراســم تالشــگران مدیریت ایمنی 
و آتش نشــانی، مانور امداد و نجات با موضوعات 
حــوادث جــاده ای، انفجــار در ارتفــاع، نجات 
مصدومین در حوادث آتش سوزی و اطفاء حریق 
اجرا کردند که نمایشــگر آمادگی این تالشگران 

بود.
همچنین بــه تعدادی از تالشــگران این بخش به 
نمایندگی از کلیه همکاران ایمنی و آتش نشانی، 

لوح تقدیر اهداء شد . 

آیین گرامیداشت روز ایمنی و آتش نشانی در ذوب آهن اصفهان

نشریه داخلی
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9 مهر ماه؛ روز همبستگی و همدردی، با كودكان و نوجوانان 
فلسطینی

نهم مهر، روز همبســتگی و همدردی، با کودکان و نوجوانان فلسطینی، 
مصادف با روز شهادت مظلومانه محمد الدوره است. کودکی که در آغوش 
پدرش، ناجوانمردانه با گلوله دژخیمان رژیم صهیونیســتی به شهادت 

رسید.
پس از اعالم روز شهادت محمد الدوره به عنوان روز همبستگی با کودکان 
و نوجوانان فلسطینی توسط شــورای عالی انقالب فرهنگی، این روز به 
عنوان نمادی از دادخواهــی دانش آموزان ایرانی از مســتکبران جهان 
و اعالم همدردی و همبســتگی میان دانش آمــوزان ایرانی و کودکان و 

نوجوانان مبارز فلسطینی تبدیل شده است.
یکم اكتبر؛ روز جهانی سالمندان

سازمان ملل در سال 1۹82 شورای جهانی سالمندی را تشکیل داد و در 
همان ســال طرحی را برای تعیین یک روز جهانی برای سالمندان ارائه 
داد تا این که در سال 1۹۹0 این شورا اول اکتبر را روز جهانی سالمندان 

تعیین کرد.
هشتم ربیع االول؛  شهادت حضرت امام حسن عسکری )ع(

امام حسن عسکری)ع( در روز جمعه هشــتم ربیع الثانی سال 232 در 
مدینه منّوره دیده به جهان گشــود. امامت امام حســن عسکری )ع( از 
سال 2۵4 آغاز شد و در ســال 260 با شهادت آن حضرت پایان یافت. آن 
حضرت در هشتم ربیع االّول سال 260 و در 28 سالگی، در شهر سامرا و 
به دستور احمد ُمعَتمد، پانزدهمین خلیفه ستمگر عباسی مسموم شد و 

به شهادت رسید.
هشتم ربیع االول؛ سالروز آغاز امامت امام زمان )عج(

 خورشید مهربان تر از همیشه بیدار می شود. روز از شانه های تو آغاز می 
شود تا جهان، بزرگی ات را ببیند  جهان، خالصه ای از لبخند توست که 
امامتت را تمام آبشارها قیام می کنند و جنگل ها قامت می بندند. بزرگی 
چون پیامبر گرامی اســالم)ص( بزرگی چون وحی، چون پدرانت، ردای 
پیامبر )ص(  بر دوشت آواز عدالت سر می دهد و شمشیر سر شکافته پدر 
بزرگوارت علی )ع( ، در دســت هایت مشق عشق می کند. ای منجی، ای 
یگانه منجی! از امروز، سکان هدایت بشر به دست توست. از امروز، شادی 
های ما آغازخواهد شد؛ مثل غم های طوالنی تو بر ما ببار، ای رحمت بی 
کران خداوند! بر ما ببار که سال هاســت کویر سینه هامان، تشنه باریدن 
زالل توست. خدا کند که بیایی.... هشتم ربیع االول سالروز شهادت امام 
حسن عسکری است، پس از شــهادت امام حسن عسکری)ع(، حضرت 
مهدی )عج( به امامت می رســند. نهم ربیع االول، نه تنها نخســتین روز 
امامت امام عصر )ع( است، بلکه آغاز دوره ای حیاتی و مهم در تاریخ شیعه 

نیز به شمار می آید. 
13مهرماه؛ روز نیروی انتظامی 

نام نیروی انتظامی جمهوری اســالمی ایران در تاریخ قرین با شجاعت؛ 
دالوری و ایثارگــری غیورمردانی اســت که با توکل بــه خداوند متعال 
و استعانت از انفاس قدســی حضرت ولی عصر »عج« در ایجاد امنیت و 

آسایش مردم با تالش فراوان جان خود را نثار نموده اند.
از سال 1378 با درخواست نیروی انتظامی و تصویب مقام معظم رهبری، 
فرمانده کل قوا، زمان برگزاری هفتــه نیروی انتظامی از تیرماه به مهرماه 
انتقال یافت. قباًل 27 تیر به مناسبت سالروز تصویب قانون ادغام نیروی 
انتظامی به نام روز نیروی انتظامی و سپس هفته آخر تیرماه به نام هفته 
نیروی انتظامی نامگذاری شــده بود و در این روز و هفته، مراســم ویژه 
 ای برای بزرگداشــت این نهاد انتظامی برگــزار می گردید. ولیکن بعد از 
بررسی ها و جمع  بندی نظرات و دیدگاه ها و پیشنهادهای مختلف مقرر 

شد هفته نیروی انتظامی در مهر ماه، برگزار شود.

ولتاژ پایین از نظر ایمنی برق زیر 2۵ ولت است.
*  سیستم ارت) زمینی( وسایل برقی

ازآنجایی که مقاومت سیم در برابر جریان برق از مقاومت بدن انسان کمتر 
است چنانچه دستگاه برقی به وسیله یک سیم به زمین وصل شود، جریان 
برق از طریق این سیم به زمین منتقل خواهد شد.دستگاه های برقی سیار 
به وسیله سیمی که در دو شاخه آن تعبیه شده به پریز مخصوص متصل 
می گردد. برای دستگاه ها و سازه های بزرگ باید تمامی کابل ها به یک 

نقطه به نام چاه ارت  EARTH PEAT متصل گردند.
اصول اولیه ایمنی برق

  قبل از شروع تعمیر وسایل برقی حتماً مجوز الزم را اخذ نمایید.
  قبل از شــروع به تعمیر، کلید اصلی برق شــبکه را قطع نموده و درب 

جعبه تقسیم را قفل نمایید.
  چنانچه امکان قفل کردن جعبه وجود نداشــته باشد، با در آوردن فیوز 

جریان را قطع نمایید.
  در صورت امکان برچسب تعمیرات نیز زده شود.

  فقط برقکاران اجازه دارند بر روی شبکه یا دستگاه ها کار کنند.
  تمامی کابل های معیوب باید تعویض شــوند و از هــر کابل فقط یک 

انشعاب گرفته شود.
  تمامی دستگاه ها باید دو شاخه داشته باشند و برای تعمیر یک وسیله 

برقی حتماً باید دو شاخه آن را در آورید.
  در کارهای برقی هیچگاه شانســی عمل نکنید، دو شاخه را با کشیدن 

کابل از پریز جدا نکنید و هرگز یک سیم برق لخت را لمس نکنید.
  در زمان حفاری اگر به کابل برقی برخــورد نمودید قبل از هر کاری به 

مسئولین اطالع دهید.
  توجه داشته باشــید که کار در زمین های مرطوب با وسایل برقی می 

تواند منجر به برق گرفتگی شود.
  فقط دســتگاه هایی که ولتاژ آن ها کمتر از 2۵ ولت باشــد، خطر برق 

گرفتگی در آن ها کاهش یافته است.
  کابل های برق در مسیر عبور و مرور وسایل نقلیه را حتماً باید از درون 

یک لوله یا چیزی شبیه آن عبور داد.
  برای هر دستگاه فیوز مناسب را اســتفاده نموده و فیوزهای سوخته را 

برای استفاده مجدد سیم پیچی نکنید.
  هیچگاه کابل دستگاهی که گیر کرده اســت را با فشار نکشید بلکه به 

آرامی آن را رها کنید.
  توجه داشته باشــید که آتش سوزی ناشــی از برق را فقط باید با گاز یا 

پودر خاموش نمود، استفاده از آب خطرناک است.
  در صورتی که قبل از شروع تعمیرات، محیط ایمن سازی می شود باید 
پس از اتمام عملیات و برقرار کردن مدار، عالئم هشــدار دهنده و به طور 

کلی تجهیزات ایمنی سازی محیط برداشته شود.
 ادامه دارد

مناسبت های هفته

حدیث هفته
 رسول اكرم )ص(:    

خدایا نعمت سرزندگی و کوشــایی را به ما ارزانی دار و از سستی، تنبلی، 
ناتوانی، بهانه آوری، دل مردگی و مالل، محفوظمان دار. 

R e p o r t
گزارش

الزامات ایمنی كار با برق

آتش نشانی شركت با 
سه واحد پیشگیری 
و عملیات، آموزش و 
خدمات فنی وظایف 

 محوله را  انجام 
می دهد

به مناسبت 7 مهرماه روز آتش نشانی، 
مدیر و سرپرست های مدیریت ایمنی و 
آتش نشانی شركت در گفتگو با خبرنگار ما 
مهم ترین اقدامات این مدیریت در سال 1400 

و سال جاری را تشریح كردند.
بابک بیگی مدیر ایمنی و آتش نشانی شرکت گفت: 
در مدیریت ایمنی و آتش نشانی دو پروژه مهم اجرا 
شد در  بحث آتش نشــانی پروژه ای برای کاهش و 
بهبود زمان با عنوان پروژه شناســایی نقاط مستعد 

حریق تعریف و اجرا شد .
وی با بیان این که با مقایســه سوابق عملیات های 
10 ساله گذشــته آتش نشــانی توانستیم لیست 
نهایی نقاط مستعد را تهیه کنیم، افزود: پس از آن 
نزدیک ترین ایستگاه انتظار، امکانات اعالم حریق 
موجود در محل، نزدیک ترین مسیر دسترسی، نوع 
حریق های احتمالی، نحوه اطفای حریق با توجه به 
محل و نوع مواد، اقدامات اولیه بخش تا رسیدن تیم 
آتش نشــانی و نقاط پر خطر واقع در اطراف محل 
شناسایی شدند و با بارگذاری اطالعات در سیستم 
مانیتورینــگ، کلیه اطالعات الزم بــه عالوه کوتاه 
ترین مســیر دسترســی از طریق تبلت موجود در 

خودرو به فرمانده عملیات اطالع رسانی می گردد.
بیگی تأکید کرد: این اقدام با حذف زمان بررسی حریق 

باعث کاهش زمان و افزایش کیفیت عملیات گردید.
مدیر ایمنی و آتش نشانی شرکت گفت: اقدام مهم 
دیگر تحلیل حوادث از ســال ۹۵ تا 1400 بود که 
بر اســاس این تحلیل که از روش پارتو استفاده شد 
ضریب تکرار حوادث طی شــش ســال حدود ۵0 

درصد کاهش را نشان می دهد.
وی تأکیــد کرد: بر اســاس ایــن روش 20 درصد از 
مناطــق مختلف کــه 80 درصد حــوادث در آن ها 
رخ داده بود شناسایی شــدند و با برگزاری جلسات 
توجیهی برای کارشناســان ایمنی بخشها و تشریح 
وضعیت اقدامات اصالحی به تفکیک هر بخش، برنامه 
ریزی الزم انجام و اجرا شــد که نتیجه آن به کاهش 
43 درصدی آمار حوادث شــش ماهه اول 1401 در 

مقایسه با دوره مشابه سال 1400 منجر شد . 
محسن ظریفی، سرپرست آتش نشانی و نجات در 
گفتگو با خبرنگار ما گفت: آتش نشانی شرکت با سه 
واحد پیشگیری و عملیات، آموزش و خدمات فنی 

وظایف محوله را انجام می دهد.
وی افزود: کارکنان واحد پیشگیری و عملیات با 12 
خودروی اطفاء حریق، یک خودروی پیشــرو، یک 
خودرو امداد و نجات و یک دستگاه خودرو باالبر در 

حوادث به یاری همکاران می شتابند.
سرپرســت آتش نشــانی و نجات گفت: این واحد 

در سال گذشــته 1۹0 مورد عملیات اطفاء و امداد 
و نجات و در شــش ماه اول ســال جاری۹1 مورد 
عملیات اطفاء و امداد و نجات را انجام داده اســت. 
این واحد همچنین در تمامــی تعمیرات های گرم 
کارخانه که پتانســیل ایجاد حریق وجود داشــته 
باشد با استقرار خودرو و مأمور آتش نشانی، حریق 
احتمالی را در نطفه اطفاء می کند که ســال 1401 
به میزان 8174 نفر ساعت کار عملیات پیشگیری 

از حریق صورت گرفته است . 
وی با بیــان این کــه واحد آمــوزش، کالس های 
شناخت و اطفاء حریق مقدماتی برای همه کارکنان 
و کالس های تخصصــی و پیشــرفته حریق برای 
کارکنان آتش نشــانی برگزار می کند، افزود: سال 
گذشته برای 1278نفر و در سال جاری برای 16۹1 

نفر از کارکنان، آموزش های الزم اجرا شده است. 
ظریفی گفت: حدود هشــت هزار کپســول اطفاء 
حریق و یک هزار جعبه F در ســطح کارخانه وجود 
دارد که بازدید، تعمیر و ســرویس این تجهیزات به 
عهده واحد خدمات فنی آتش نشــانی است. سال 
1400 تعــداد 2434 و ســال 1401 تعداد 88۵ 

کپسول پودری و CO2 شارژ شده است . 
وی، برگزاری دوره جامع آتش نشــان صنعتی در 
مدت 20 روز با  اساتید برتر کشور، اجرای 40 مانور 

آتش نشانی، اخذ انشــعابات از شبکه آب صنعتی 
به جای شبکه آتش نشــانی در اکثر نقاط پرحادثه، 
اجرای رایزرهای خشــک )جهت آب ویا آب وکف ( 
در برخی از کارگاه ها، کد گذاری تمامی تجهیزات 
اطفاء حریق دستی از قبیل کپسول ها وجعبه های 
F  در ســطح کارخانه و ... را از مهــم ترین اقدامات 

آتش نشانی و نجات عنوان کرد.
مهدی جعفریان، سرپرســت ایمنــی فنی، گفت: 
این سرپرستی با  20نفر شــاغل بر فعالیت 80 نفر 
از کارکنان ایمنی فنی شاغل در بخش های تولیدی 
و مهندسی وهمچنین مسئولین ایمنی فنی شرکت 

های پیمانکاری نظارت می نماید. 
وی از 700 بازدید ایمنی پیشــگیرانه در کارگاه ها 
از ســوی این سرپرســتی خبر داد و افزود: بازدید 
های روزانه و استخراج اشــکاالت، اعالم به بخش 
ها جهت رفع عیوب، ۵0 بازدیــد از بخش ها طبق 
گراف در طول ســال، نظارت و بازرسی از تعمیرات 
 HSE plan اساســی و جاری، اجرای فرایند اخذ
از شــرکت های طرف قرارداد و بررسی و تأیید آن، 
تداوم اجرای دستورالعمل تشویق و ترغیب و  اعمال 
جرائم ایمنی در سطح شــرکت، ارزشیابی و امتیاز 
دهی ایمنی بخش ها و شــرکت های طرف قرارداد 
به صورت ماهیانه، بررســی مدارک الزم پرســنل 
پیمانکار قبل از ورود آن ها به محل کار و تأیید افراد 
جهت صدور کارت تردد، برنامه ریزی الزم به منظور 
تداوم اجرای سیســتم iso 45001   در شرکت و 
انجام ممیزی هــای داخلی و خارجی جهت تمدید 
گواهینامه مربوطه، انجام بازدیدهای ایمنی از کلیه 
تاسیسات و ساختمان های شــرکت، برنامه ریزی 
جهت شناســایی مخاطرات در فرآیند تولید با ارائه 
بازرسان ایمنی، بررسی و بازدید از کارگاه ها جهت 
تایید مجوزهای کاری طی شــیفت های مختلف 
و... نیز از ســایر اقدامات این واحد در سال گذشته 

و جاری می باشند.

مهم ترین اقدامات و برنامه های مدیریت ایمنی و آتش نشانی شركت

در مراسم بزرگداشت روز ایمنی و آتش نشانی عنوان شد:

تالشگران ایمنی و آتش نشانی، حافظان تولید و سرمایه های ذوب آهن اصفهان 

ایمنی



تشکر و سپاس

از كلیه همکاران و دوستان گرامی كه در مصیبت وارده به 
اینجانبان ضمن ابراز همدردی، تسلی خاطر بازماندگان را فراهم 

نمودند، صمیمانه قدردانی نموده، امید است در شادیهایتان 
جبران نماییم.

محسن غالمی، محسن ابدالی، نعمت ا... رحیمی، 
رضا جمالزاده، علی اسماعیلی، داریوش پاسیار 

تسلیت

همکاران گرامی آقایان:
روح ا... صالحی، رسول بن ماریان، علی اشراقی، حمید 

بابایی، مهدی بلوطی، شکرا... قاسمی، 
غالمرضا صالحی 

 با تأسف، مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده محترمتان 
صمیمانه تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن 

مرحومان رحمت و مغفرت واسعه و برای شما و خانواده محترمتان 
صبوری و شکیبایی مسئلت می نماییم. خداوند قرین رحمتشان 

فرماید.

روابط عمومی شركت

تسلیت

خانواده داغدار مرحوم علیرضا حیدری

با نهایت تاسف و تالم فراوان درگذشت همکار گرامیمان شادروان 
علیرضا حیدری را خدمت شما خانواده محترم تسلیت عرض 

نموده، از خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و برای شما و 
سایر بازماندگان شکیبایی، سالمتی و طول عمر خواستاریم .

روابط عمومی شركت

9 مهر ماه  1401 
 5 ربیع االول 1444
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اجرای پنجمین بند 5s  در راستای 

تداوم و استانداردسازی

تیم  ذوب آهن در لیگ وزنه برداری 
كشور

دیدار ذوب آهن اصفهان و شهرداری 
گرگان لغو شد

انتصاب همکار ذوب آهنی به عنوان 
نایب رییس كونگ فو توآ كشور

بازیکن تیم ملی بسکتبال به ذوب 
آهن پیوست

آسمانی

آسمانی

آسمانی

آسمانی

آموزش

خبر

انتصاب

خبر

تعلیم و انضباط
آموزش کاربــردی مفاهیم 5S به 
تمامی کارکنان، جلب مشــارکت 
عمومی، ابال غ و اجــرای مقررات 
سازمان. نکته اصلی در این مرحله، 
شــکل دهی و ایجاد عادات صحیح 
به جای عادات نادرست است. این 
کار را باید از طریق آموزش شــیوه 
های درست به افراد و تمرین دادن 
آن ها در این زمینه انجام داد. این 
تمرین ها از طریق وضع مقررات و 
پیروی از آنــان صورت می گیرد به 
طور کلی می تــوان گفت مجموعه 

فعالیت های 5s نمی تواند بدون وجود انضباط موفقیت آمیز باشد . 
هدف از اجرای تعلیم و انظباط

 مشــارکت کامل در ایجاد عادات صحیح و پیروی از مقررات، عــادت به برقراری 
ارتباط به نحو صحیح و کنتــرل نتایج آن، زمینه ســازی فرهنگ خود انضباطی، 

نهادینه شدن فرهنگ بهره وری، شخصیت دادن به کارکنان، جلب نظر مشتریان .
تمرینات مفید در اجرای تعلیم و انظباط

 همیشه با مردم و کارکنان با لبخند برخورد کنید، یک شنونده خوب باشید، روح 
کار تیمی را به نمایش بگذارید، کایزن مدار و متعهد باشید، رفتار خود را به عنوان 
عضوی از یک ســازمان معتبر تنظیم و اصالح نمایید، وقت شناس باشید، همیشه 
محل کارتان را تمیز و مرتب نگه دارید، مقررات ایمنــی را به صورت اکید رعایت 

نمایید .
مدیریت برنامه ریزی و مهندسی صنایع

تیم وزنه بــرداری ذوب آهن، دوره 
گذشــته در رقابتی نزدیک با تیم 
فوالد آمل به قهرمانی دســت پیدا 
کرد تا سهمیه شرکت در مسابقات 
باشــگاهی قاره کهن را از آن خود 
کند. در مراســم هماهنگی فصل 
تیــم ذوب آهن  لیــگ،  جدیــد 
در کنــار تیم هــای رعــد پدافند 
هوایــی، شــرکت ملــی حفاری 
اهواز، عقاب نیــروی هوایی، فوالد 
خوزســتان، فوالدین ذوب آمل، 
مناطق نفت خیــز جنوب و نیروی 
زمینی ارتــش برای شــرکت در 

لیگ بزرگ ســاالن اعالم آمادگی کرد و با اعالم سازمان لیگ برتر وزنه برداری 
مسابقات رده بزرگ ساالن در سه مرحله و در ماه های مهر، آبان و بهمن برگزار 

می شود. 

نخســتین دیدار تیم بســکتبال ذوب آهن اصفهان در لیگ برتر بســکتبال 
باشگاه های کشور برابر شهرداری گرگان لغو شد. 

بر اساس قرعه کشی انجام شــده توسط فدراسیون بســکتبال، مقرر بود تیم 
بسکتبال شــهرداری گرگان پنجشــنبه 7 مهرماه میزبان تیم بسکتبال ذوب 

آهن اصفهان باشد.
با درخواست باشگاه بسکتبال شــهرداری گرگان، این دیدار لغو شد و بر این 
اســاس این رقابت به عنوان دیدار عقب افتاده لیــگ در تاریخ دیگری برگزار 

خواهد شد.
سبزپوشان اصفهانی که سال گذشته عملکرد بسیار خوبی داشتند و به فینال 
لیگ برتر راه پیدا کردند، در مســابقه فینال مقابل شهرداری گرگان متحمل 

شکست شدند و به عنوان نایب قهرمانی لیگ بسنده کردند.
شــاگردان فرهاد کوهیان قرار بود در هفته نخست لیگ برتر مقابل شهرداری 
گرگان صف آرایی می کردند تا بازی فینال فصل گذشــته تداعی شود اما این 
دیدار با اعالم مســئول ســازمان لیگ برتر بســکتبال لغو و به زمان دیگری 

موکول شد.
گرگانی ها بــه دالیلی خواهان تعویق بــازی بودند و باشــگاه ذوب آهن نیز با 
این درخواست موافقت کرده اســت؛ با توجه به صحبت های اخیر کوهیان در 
مورد زمان کوتاه تمرینات ذو ب آهن، به نظر می رســد ایــن تصمیم به مذاق 

ذو ب آهنی ها نیز خوش آمده است.
شــایان ذکر اســت؛ بیســت و پنجمین دوره رقابت های لیگ برتر بسکتبال 
شاهد تغییرات گســترده ای در نوع و سیســتم برگزاری رقابت های لیگ برتر 
اســت. تعداد تیم های حاضر در لیگ برتر کاهش پیدا کرده و روش برگزاری 

مسابقات هم دستخوش تغییراتی شده است.
پس از تشــکیل ســازمان لیگ بســکتبال ایران با توجه به برگزاری جلسات 
نهایتاً اعضای ســازمان لیگ به این نتیجه رســیدند کــه بازی های این فصل 
به صورت رفت و برگشــت و در یک گروه 12 تیمی برگزار شــود. ضمن این 
که حضور هواداران در سالن مســابقات نیز طبق پروتکل ها آزاد است. حضور 
تماشاگران در سالن های برگزاری مســابقات به طور حتم بهترین اتفاقی است 
که می شد انتظار آن را داشت. تماشاگران بعد از نزدیک به دو سال به سالن ها 
بازمی گردند تا تنور رقابت را داغ کنند و این می تواند انگیزه تیم ها و بازیکنان 

را بیشتر کند.

رمضانعلی احمدی از همــکاران ذوب آهنی به عنوان نایــب رییس انجمن 
کونگ فو توآ کشور منصوب شد.

به گزارش کمیته انفورماتیک انجمن کونگ فوتوآ کشــور در جلســه ای با 
حضور مسئولین دفتر مرکزی توآ، رمضانعلی احمدی به عنوان نایب رییس 

این انجمن منصوب شد.
در حکم انتصاب این همکار ذوب آهنی که از ســوی موسی یحیایی رییس 
انجمن کونگ فو توآ کشــور صادر شده، آمده اســت؛ با عنایت به تخصص و 
تجارب ارزشــمند جناب عالی در امور اجرایی کونگ فوتــوآ به عنوان نایب 

رییس انجمن کونگ فوتوآ کشور منصوب می شوید.

فــوروارد قدرتی فصــل پیش تیم 
مهرام به جمع بازیکنان ذوب آهن 

اصفهان اضافه شد.
تیم بســکتبال ذوب آهن اصفهان 
که می کوشد شــاکله اصلی فصل 
پیش خــود را حفظ کنــد، محمد 
حسن زاده فوروارد ملی پوش مهرام 

را نیز به خدمت گرفت.
ذوب آهــن فصل پیش بــه عنوان 
نایــب قهرمانی لیگ برتر دســت 
یافت و در فینال مقابل شــهرداری 
گرگان شکست خورد. حاال این تیم 
اصفهانی با حفظ ســتاره های قبلی و جذب بازیکنان جدید در پی کســب 

عنوان قهرمانی در فصل جدید است.
محمد حسن زاده در ســال های اخیر یکی از پایه های ثابت لیست های تیم 

ملی بوده و توانایی بازی در پست سنتر را هم دارد.

تمرینات تیم بسکتبال ذوب آهن در اصفهان پیگیری 
می شود که بازیکنان این تیم برای حضور قدرتمند تر 
در لیگ برتر آماده می شوند با تعدادی از بازیکنان این 

تیم گفتگو نمودیم که در ادامه می آید.
ارســالن کاظمی بازیکن بــا تجربه تیم بســکتبال 
باشــگاه ذوب آهن در گفتگــو با خبرنــگار ما اظهار 
داشــت: تمرینات خوبی را پشت ســر گذاشتیم، با 

تعداد زیادی بازیکن جوان که در ترکیب داریم.
وی افزود: بازیکنانی که از تیم جدا شــده اند ســهم 
زیادی در موفقیت فصل گذشــته ذوب آهن داشتند 
البتــه االن خیلی زود اســت که بخواهیــم در مورد 

نتیجه گیری تیم صحبت کنیم.
کاظمی تصریح کرد: ذوب آهن باشــگاهی اســت که 
همیشه سعی می کند حواســش به بازیکنانش باشد. 
بازیکن ذوب آهن در رابطه با بازگشت امتیاز میزبانی به 
تیم ها گفت: قطعا مردم خوب اصفهان به سالن آمده و 
از تیم حمایت خواهند کرد البته بازی کردن در مقابل 

تماشاگران وظیفه ما را سنگین تر خواهد کرد.
بازی به بازی تالش می كنیم

آرمان زنگنه بازیکــن سبزپوشــان اصفهانی اظهار 
داشت: ما دو هفته اســت که تمرینات خود را شروع 
کردیم، حامد سهراب نژاد، اشکان خلیل نژاد و علیرضا 

مرتضوی در حال حاضر در 
کنار ما نیستند، امیدوارم با 
جذب بازیکنان خارجی تیم 

را تقویت کنیم. 
زنگنــه، خاطرنشــان کرد: 
برای تک تک بازیکنان مهم 
اســت که تیم چه نتیجه ای 
کسب می کند. بازی به بازی 
تالش می کنیم. امیدوارم با 
حمایت مردم اصفهان نتایج 

خوبی را کسب کنیم.
رابطه  بازیکن ذوب آهن در 

با شیوه جدید برگزاری لیگ گفت: برگزاری بازی ها 
با یک مرحله بیشــتر ایده جدیدی است که برای 3 
فصل پیشنهاد شده اســت و در پایان هر فصل درباره 
مزایا و معایب این روش ارزیابــی صورت می پذیرد، 
ما به عنــوان بازیکن در این موضــوع تصمیم گیرنده 

نیستیم.
حضور كوهیان در ذوب آهــن یک نعمت 

است
فرید اصالنی، بسکتبالیســت گاندو هــای اصفهان 
گفت: امیدوارم باشــگاه و کارخانه به نحوی حمایت 

کنند که ما بتوانیــم با خیال راحت بــرای قهرمانی 
تالش کنیم.

اصالنی در رابطه با حضور فرزاد کوهیان در ذوب آهن 
گفت: حضور کوهیان در ذوب آهن یک نعمت اســت 
و تجربیات و تفکراتی که ایشــان دارند برای جوانان 

اصفهان هم بسیار مفید خواهد بود.
وی گفت: فصل قبل، فصل خیلــی خوبی را کنار هم 
در ذوب آهن داشتیم که با نتیجه خوبی هم به پایان 
رسید. همین این موضوع سبب شد این فصل نیز در 
کنار هم جمع شــده و کار ناتمام فصل گذشته را به 

نحو احسن به پایان برسانیم. 

تیم فوتبال ذوب آهــن اصفهان 2 تســاوی با رکورد 
بیشترین تساوی پیاپی در لیگ برتر فاصله دارد.

تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان که برای دومین ســال 
متوالی مهدی تارتار را به عنوان سرمربی روی نیمکت 

خود دارد، در آستانه ثبت یک رکورد تاریخی است.
سبزپوشــان اصفهان در هفته نخســت لیــگ برابر 
پرسپولیس به تســاوی بدون گل رســیدند. آن ها در 
هفته دوم مقابل تراکتور یک بر یک متوقف شــدند و 
هفته سوم را با تساوی بدون گل مقابل مس رفسنجان 

به پایان رساندند.
ذوب آهن در هفتــه چهارم و پنجم بــه ترتیب مقابل 
تیم های ملوان و سپاهان به تساوی یک بر یک دست 
پیدا کرد. شــاگردان تارتار در هفته ششم نیز در برابر 

مس کرمان به تساوی بدون 
گل رسیدند.

به این ترتیــب ذوب آهن به 
6 تســاوی پیاپی در 6 هفته 
نخست لیگ برتر دست پیدا 
کرد و بیشتر از هر تیم دیگری 
مساوی کرد. مس رفسنجان 
با ۵ تســاوی بعد از ذوب آهن 
در رده دوم تعداد مســاوی ها 

قرار دارد.
سبزپوشــان اصفهانی اما در 

آستانه ثبت رکورد بیشترین تســاوی پیاپی در لیگ 
برتر هستند، راه آهن در لیگ دوازدهم با علی دایی به 

8 تساوی متوالی رســید و ذوب آهن تا رسیدن به این 
رکورد 2 تساوی فاصله دارد.

ســرمربی تیم فوتبال ذوب آهن گفت: نحوه برگزاری 
لیــگ و برنامه ریزی بازی ها خوب اســت. قطعا همه 
تیم ها برای کسب 3 امتیاز به میدان می روند. امیدارم 
نخســتین پیروزی این فصل را برابر پیــکان تجربه 

کنیم. 

مهدی تارتار، در حاشــیه تمرینات ذوب آهن پیش 
از آغــاز رقابت های هفتــه هفتم لیگ برتــر فوتبال 
درباره تیمش، اظهار کرد: شــرایطمان بد نیســت و 
به علت فشــردگی بازی های هفته های نخست لیگ 
با مصدومیت هایی مواجه شــدیم که جدی ترینشان 
سعید باقرپسند و جدایی او تا نیم فصل بود. البته باقی 

آسیب دیده ها در حال بازگشت به تیم هستند. 
وی افزود: دارکو از لحاظ بدنــی مقداری از بازیکنان 
عقب اســت و فکر می کنم بتواند در ادامــه راه به ما 
کمک کند و امیدوارم هر چه سریعتر به مرز آمادگی 

برسد.
ســرمربی تیم فوتبال ذوب آهن گفت: در تعطیالت 
لیگ، بازی هــای تدارکاتی برنامه ریــزی کردیم تا با 

بازی های دوستانه برای ادامه لیگ آماده شویم. 
وی به حریف ذوبی ها در هفته هفتم لیگ برتر اشــاره 

و تصریــح کــرد: در 6 هفته نخســت و نتایج قدری 
بدشــناس بودیم و در بازی با تراکتور پیروزی را در 
دقیقه ۹7 از دســت دادیم. قطعا برای 3 امتیاز برد به 
مصاف پیکان می رویم. البته پیکان نیز تیم خوب و با 

ثباتی است. فکر می کنم بازی خوبی از آب دربیاید.
تارتار اضافه کرد: فوتبال قابل پیش بینی نیســت. ما 
برای برد بــه میدان می رویم و تیم هــای دیگر نیز به 
همین صورت باشد. امیدارم نخســتین پیروزی این 

فصل را برابر پیکان تجربه کنیم.
ســرمربی تیم فوتبــال ذوب آهن با اشــاره به نحوه 
برگزاری رقابت های لیگ و ادامه دار شــدن نیم فصل 
تا بعد از جام جهانی، تاکید کرد: اینگونه برگزار شدن 
بهتر است، زیرا هر چه بازی ها فشرده تر باشد، تیم ها 
آسیب دیده و کیفیتی که باید را شاهد نخواهیم بود. 

به عقیده من تصمیم خوبی گرفته شده است.

تیم های فوتبال ذوب آهن و آلومینیوم اراک در ورزشگاه 
فوالدشــهر اصفهان طی یک بازی تدارکاتی به مصاف 
یکدیگــر رفتند که در پایــان با پیروزی یــک بر صفر 

شاگردان رحمتی همراه شد.
تیم هــای فوتبــال ذوب آهن 
اصفهــان و آلومینیــوم اراک 
در ادامــه روند آماده ســازی 
خــود در تعطیــالت فیفادی 
ورزشــگاه  در  لیگ برتــر، 
فوالدشهر مقابل یکدیگر قرار 

گرفتند.
در دقیقــه ۵۵ این دیدار روی 
حرکتی که اسماعیل شریفات 
آغاز کرده بود، آلومینیــوم روی پاس والنتینو یوئل و 
ضربه تمام کننده محمدرضا آزادی به گل رسید و از 

ذوب آهن پیش افتاد؛ این تیم در نهایت توانســت به 
پیروزی یک بر صفر برسد.

تیم فوتبال ذوب آهن در نخستین بازی تدارکاتی اش 
در تعطیالت شهریورماه، یک تساوی کسب کرده بود 
و آلومینیوم نیز در دیــداری تدارکاتی به برتری 2 بر 

صفر مقابل کیان سام بابل رسید.
شــاگردان مهدی تارتار، ســاعت 1۹ روز شنبه نهم 
مهرمــاه در چارچوب هفتــه هفتــم لیگ برتر، در 
ورزشــگاه فوالدشــهر میزبان پیکان تهران خواهند 
بود و آلومینیوم نیز ساعت 18 همان روز در ورزشگاه 
امام خمینی اراک مقابل ملوان بندرانزلی قرار خواهد 

گرفت .

در ادامه برنامه های ســوگواری در مــاه های محرم و 
صفر و به مناسبت ســی امین روز ماه صفر، به همت 
شورای فرهنگی شرکت، مراسم قرائت زیارت عاشورا 
و سوگواری شهادت امام رئوف حضرت علی بن موسی 

الرضــا )ع( دوشــنبه 
4 مهرماه در مســجد 
الزهرا)س( ذوب آهن 

اصفهان برگزار شد. 
در این مراسم معنوی 
که جمعی از کارکنان 
حضــور  شــرکت 
حجــت  داشــتند، 
المسلمین  و  االسالم 
اکبــری در  حمیــد 
اهمیــت  موضــوع 
والیــت و امامــت در 
اسالم و فضایل ثامن 
االئمه علی بن موسی الرضا)ع( به ایراد سخن پرداخت 
و گفت: ســودمندی و پذیرش عبادات و کارهای خیر 
شــیعیان منوط به تبعیت و محبت اهــل بیت)ع( و 

اطاعت مسلمانان از امام خود در هر زمان و مکان است. 
وی در مورد زندگی و شــخصیت حضرت امام رضا)ع( 
گفــت:آن حضرت بــا اکراه و جبــر به ایــران آمده و 
پذیرش والیت عهدی مامون نیــز تحمیلی بود. با این 
حال مامون عباسی به لحاظ محبوبیت و نفوذ معنوی 
امام در بین مسلمانان، شــیعیان و پیروان سایر ادیان 
دست از سر آن امام رئوف برنداشت و مظلومانه او را به 

شهادت رساند. 
اکبری افزود: زیارت امام هشتم )ع( در مشهد مایه خیر 
و برکت و جلب یاری و شفاعت او در دنیا و آخرت است.

در این مراســم، ضمن قرائت زیارت عاشورا، ابوالقاسم 
اسماعیلی در مظلومیت و مصائب اهل بیت )ع( به ویژه 
شهادت حضرت امام رضا )ع( مداحی و مرثیه سرایی 

کرد.
شــایان ذکر اســت؛ به همین مناســبت برنامه های 

مشابهی نیز در دیگر قسمت های کارخانه برگزار شد.

قطعا مردم اصفهان از تیم حمایت خواهند كرد

ذوب آهن در آستانه ثبت یک ركورد در لیگ برتر فوتبال

می خواهیم اولین بردمان برابر پیکان باشد

آلومینیوم در بازی دوستانه ذوب آهن را برد

قرائت زیارت عاشورا و سوگواری شهادت امام رضا)ع( 
در ذوب آهن اصفهان 


