
بهار ذوب آهن اصفهان با افزایش 
تولید همراه بود

سخن اول
رهبر انقالب اسالمی )مدظله العالی(:

راز سربلندی جمهوری اسالمی، 
نهراسیدن از دشمنان است
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ذوب آهن اصفهان، یک 
برند معتبر است

اصفهان ظرفیت های 
زیادی برای توسعه دارد

ارزش بومی سازی، فراتر از 
صرفه جویی است

معاون بهره برداری شرکت:

تقدیر از دست اندرکاران 
جشن تجلیل از دانش 

پژوهان شرکت در شورای 
معاونین
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ذوب آهن اصفهان، گواهینامه همولوگیشن را برای صادرات محصول میلگرد آجدار به کشور آلمان، دریافت کرد.   
محمد صدری مدیر کیفیت فراگیر ذوب آهن اصفهان در این خصوص به خبرنگار ما گفت: با توجه به مطالعه بازار 
و نیازسنجی انجام شده جهت صادرات به کشور آلمان، محصوالت میلگرد آجدار مطابق استاندارد DIN488  در 

دستور تولید قرار گرفت، لذا با نماینده ممیزی و تایید کننده نهایی محصول ...

ذوب آهن اصفهان، گواهینامه همولوگیشن را 
دریافت کرد 

رهبر معظم انقاب اســامی در دیدار رئیــس و جمعی از 
مســئوالن و کارکنان قوه قضاییه،گفتند: علت سربلندی و 
پیروزی حیرت آور ملت ایران و نظام جمهوری اســامی در 
برابر حوادث بزرگ و تلخ ســال ۱۳۶۰، ایستادگی و تاش و 
نهراسیدن از دشمنان بود و این سنت الهی در همه دوران ها 

قابل تکرار است .
حضرت آیت ا... خامنه ای با اشــاره به ذوق زدگی دشمن در 
برخی مقاطع به دلیل برخی ضعف ها و کمبودهای داخلی 
افزودند: هم در ســال ۱۳۶۰ و هم بعــد از آن در چهار دهه 
گذشته، دشــمن در مواردی ذوق زده و امیدوار شده و تصور 
کرده است بساط انقاب و نظام در حال جمع شدن است اما 
این امیدواری تبدیل به نا امیدی شــده و مشکل آن ها این 

است که راز این ناامیدی را متوجه نمی شوند.
ایشان تأکید کردند: دشمن نمی تواند بفهمد که در این عالم 
به غیر از محاسبات سیاسی، محاســبات دیگری هم وجود 

دارد که همان سنت های الهی هستند.
رهبر انقاب، افزودند: قرآن کریم مملو از مضامین مربوط به 
سنت های الهی اســت و جمع بندی آن ها این است که اگر 
جوامع در مقابل دشمنان ایســتادند و با توکل بر خداوند به 
وظایف خود عمل کردند، نتیجه آن پیروزی و پیشرفت است 
اما اگر دچار اختاف، عافیت طلبی و سستی شوند، نتیجه آن 
شکست خواهد بود. حضرت آیت ا... خامنه ای تأکید کردند: 
ملت ایران در سال ۱۳۶۰ با قرار گرفتن در مدار یکی از سنت 
های الهی یعنی جهاد و ایستادگی توانست دشمن را ناامید 
کند. امروز نیــز همان قاعده و قانون جاری اســت و خداوند 
سال ۱۴۰۱ همان خداوند ســال ۱۳۶۰ است و باید تاش 
کنیم خود را مصداق سنت های الهی قرار دهیم تا نتیجه آن 

پیشرفت و پیروزی باشد.
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با دیدن این 
موفقیت ها، امید 

من به پیشرفت های 
شرکت درآینده چند 
برابر شده و مطمئنًا 
این بالندگی ها با 

رشد بیشتری ادامه 
خواهد داشت

پشتیبانی از برنامه های شرکت از ســطح خانواده ها 
شروع می شود

مهندس رخصتی در این جشن ها به نقش اجتناب ناپذیر خانواده های 
ذوب آهنی در تحقق اهداف این شــرکت پرداخت و گفت: پشتیبانی 
از برنامه ها و تحقق اهداف ذوب آهن اصفهان از ســطح خانواده شروع 
می شود. همکاران تاشگر و با نشاطی که توانستند بیش از ده رکورد 
مختلف در شرکت ثبت کنند حتما در محیط خانواده از کار و تاش آن 

ها پشتیبانی و حمایت می شود.
وی از برنامه های شرکت برای آگاهی بخشی بیشتر اهداف شرکت 
به خانواده بــزرگ ذوب آهن اصفهان خبر داد و افزود: الزم اســت 
خانواده ها از دســتاوردها و اهداف شــرکت اطاع داشته باشند تا 

هم افزایی و همدلی بین این خانواده بزرگ روز به روز بیشتر شود.
مهندس رخصتی موفقیت های بی نظیر فرزنــدان ذوب آهنی را 
پیامد عرق جبین و رزق حال عنوان نمود و گفت: خوشــحالم که 
فرزندان خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان با لیاقت و شایســتگی 
دستاوردهای علمی و پژوهشی بســیاری را برای همه ما به ارمغان 

آورده اند.
مهندس رخصتی با بیان این که ما همواره با خرســندی و افتخار، 
خود را جزیی از خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان می دانیم، گفت: 
با دیدن این موفقیت ها، امید من به پیشرفت های شرکت درآینده 
چند برابر شــده و مطمئناً این بالندگی ها با رشــد بیشتری ادامه 

خواهد داشت. 
برنامه های متنوع فرهنگی و هنری

 در این جشــن ها برنامه های متنوعــی مانند اجــرای خواننده 
معروف و جوان کشور، حجت اشرف زاده، مسابقات، پخش کلیپ 
پدر من یک ذوب آهنی است، ساخته شــهران باقری از همکاران 
روابط عمومی شرکت، عکس های یادگاری خانوادگی و همچنین 
 عکس دســته جمعی دانش پژوهان با مدیــران ذوب آهن، همراه

بود. 
معرفی چهره های مدال آوران علمی کشــوری و بین 

المللی
در این جشــن ها از نخبگان و مدال آوران علمی کشــوری و بین 

المللی به صورت ویژه تجلیل شد.
شایان ذکر اســت؛ این جشــن ها که برای تجلیل از ۷۲۰۰ دانش 
پژوه ممتــاز ســال تحصیلــی ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹ برگزار می شــود 
مرحله اول آن برای خانواده های ســاکن اصفهان، شاهین شهر و 
خمینی شهر به مدت 5 شــب در اصفهان برگزار شد و مرحله دوم 
آن نیز برای ســاکنین لنجان، نجف آباد، مبارکه، شهرستان های 
چهارمحال و بختیاری و ...  از ۱۹ تا ۲۴ تیرماه در فوالد شهر برگزار 

خواهد شد .
تاثیر  روحیه و شادابی کارکنان و خانواده های آن ها در 

تولید
 علیرضا امیــری مدیر روابــط عمومی شــرکت در خصوص این 
جشــن ها گفت: جشــن های تجلیل از دانش پژوهان ممتاز بعد 
 از ۲ ســال وقفه به علت شــرایط کرونایی، برنامه ریزی شد و حال

برگزاری می باشد.
وی به تاثیر روحیه و شــادابی کارکنان و خانــواده های آن ها در 
موفقیت ها و تولیدات جدید شرکت پرداخت و افزود: با تأکیدهای 

آمادگی برای پرداخت  های جبرانی به بازنشستگانبرگزاری مرحله اول بزرگترین رویداد فرهنگی ذوب آهن اصفهان 

)) آگهی فراخوان  (( 
شركت سهامی ذوب آهن اصفهان

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

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

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

روابط عمومی شركت

سرپرســت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
با بیان ایــن که ســازمان تامیــن اجتماعی 
آماده اســت پرداخت  های جبرانی را به عنوان 
متناسب  ســازی حقوق بازنشســتگان انجام 
دهد، گفت: میزان افزایش حقوق بازنشستگان 
به تصویب هیأت دولت رســیده و این مصوبه 

تصمیم شخصی نبوده است. 
محمدهادی زاهدی وفــا افزود: رئیس جمهور، 
معاون اول و دیگر اعضای دولت همواره مدافع 
حقوق و منافع اقشار مختلف جامعه هدف این 
وزارتخانه بوده  اند و بعضــی اظهارنظرها و نقل 

قول  های منتســب به آن ها که بعضــا در فضای مجازی 
منتشر می  شود، صحت ندارد. 

سرپرســت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این 

که در این مدت تامین بودجه و اقدامات فنی و نرم افزاری 
درخصوص جبران این مبالغ صورت گرفته اســت، تاکید 
کرد: اعضای جلســه و ذی نفعان این موضوع را پذیرفته و 

درباره آن توافق کرده  اند. 

برگزاری مرحله اول بزرگترین رویداد فرهنگی ذوب آهن اصفهان 
01

مهلت   ارائه موضوعشمارهنوع فراخوانردیف
پیشنهاد

زمان بازگشائی 
پاكات

26 /4 /251401 /4 /1401تعمیر 5 ردیف بوش109672 -140009406مناقصه1

2 /5 /11401 /5 /1401چرخدنده جرثقیل107694مناقصه2

2 /5 /11401 /5 /1401دو ردیف خط كش و هادی109707مناقصه3

خرید قالب دوقلوی شمش 109641 -140102782مناقصه4
22 /4 /211401 /4 /1401چدن ریزی

ساخت 2 عدد اسكیپ حمل 108998مناقصه5
26 /4 /251401 /4 /1401مواد

2 -107669 -140010059تمدید مناقصه6
خرید دو مدل ایزوگام با 

ضخامت 4 عرض 1000 میلیمتر 
و پرایمر مخصوص ایزوگام

1401/ 4/ 241401/ 4/ 26

9904796 -3 -57643مناقصه 7
عملیات آماده سازی و اجرای 
چاهك و چاه و موتور خانه سه 

دستگاه آسانسور
1401/ 4/ 281401/ 4/ 29

140101917مناقصه 8

بازسازی، ساخت و احیا ء 
قطعات مكانیكی مستعمل 
شامل اجزاء ماشین آالت 

صنعتی، قطعات موتورهای 
لكوموتیو،كمپرسورها،میل 
لنگ ها،بلوك موتور،شاتون 

ها،یاتاقان ها، محورها، 
چرخدنده ها، ضربه گیرها و...

1401/ 5/ 41401/ 5/ 5

مرحله اول جشــن های ویژه دانش پژوهان ممتاز خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان، با حضور مهندس رخصتی مدیرعامل، جمعی از معاونین و 
مدیران شــرکت، تعدادی از دانش آموزان و دانشــجویان ممتاز و خانواده های آن ها 10 تا 14 تیرماه در مجموعه فرهنگی، ورزشــی شهدای 

مخابرات اصفهان برگزار شد.

مهندس رخصتی سعی کردیم برنامه های متنوع فرهنگی و هنری مناســب برای خانواده های ذوب آهن 
اجرا شود .

مدیر روابط عمومی شرکت، انتخاب مجموعه فرهنگی، ورزشی شــهدای مخابرات اصفهان برای برگزاری 
جشن های دانش پژوهان را بزرگی محل، پارکینگ مناسب، سیستم سرمایش مورد نیاز و دسترسی آسان 

به آن از طریق بزرگراه های شهر عنوان کرد. 
امیری از حضور فعال و انگیزه بخش مدیرعامل، معاونین، مدیران و کارکنان روابط عمومی, خدمات و امور 

رفاهی، حراست و ... قدردانی و تشکر نمود.
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رویداد
نشریه داخلی

مواد ورودی 
بونکرهای 20 و 40  
آهک کارگاه آماده 
سازی مواد از نوع 

سنگ آهک درشت 
دانه می باشد

رایزر خشک از 
صفرمتری به سطح 

ریخته گری ایستگاه 
های 3،5،6،7،8 و 

به طول 120 متر اجرا 
شد

سالم آتشکار

درخواست های شما  وپاسخ مسئولین :
 آیا حق فنی اخذ شده  توسط داروخانه بر عهده کارکنان می باشد؟

مدیریت خدمات مالی و بیمه: حق فنی، برعهده بیمه دانا می باشد. همچنین 
کارکنان می توانند از طریق ســامانه بیمه دانا یار  مراکز و داروخانه های طرف 

قرارداد را مشاهده نمایند.  
 علت کاهش مبلغ هزینه پذیرایی شیفت شب طی دوماه گذشته 

چیست؟
مدیریت خدمات و امور رفاهی: مبلغ هزینه پذیرایی شــیفت شب ماه های 
فروردین و اردیبهشــت به خاطر ماه مبارک رمضان و توزیع سحری کاهش 

یافته بودکه در ماه خرداد طبق روال قبلی در پرفراز تیرماه پرداخت   گردید.
    *** تعدادی از همکاران نیز خواستارانجام موارد زیر شده اند .

  برنامه ریزی جهــت ایجاد پارکینــگ رو به روی ترمینــال آزادگان برای 
خودروهای شخصی 

   برنامه ریزی جهت بازسازی ویاهای منطقه سه چادگان  

همــکاران  از  تعــدادی 
درتماس با شماره 104 سالم 
عمومی سؤاالت  روابط  آتشکار 
خود را مطرح کردند و پاســخ 

مسئوالن  به شرح زیر می باشد:

ایــرج  مهنــدس 
مدیرعامل  رخصتی 
در  اصفهــان  آهن  ذوب 
حمید  با  تعاملی  نشستی 
شهبازی شهردار و شورای 
اســالمی ســده لنجان 
مسایل و مشکالت منطقه 

را بررسی کرد. 
مهنــدس رخصتــی در این 
دیدار، تعامل و هــم افزایی با 
منطقه را یکی از اولویت های 

اصلی ذوب آهن اصفهان در راســتای مســئولیت 
اجتماعی دانست و گفت: این مجتمع عظیم صنعتی 
از زمان تاســیس تا کنون خدمــات گوناگونی به 
منطقه ارائه داده است و از نظر مدیریت این شرکت، 
هرگونه فعالیت و مشــارکت در منطقه باعث ارتقاء 

موقعیت شرکت می شود.
رخصتی در این دیدار، توجه به مســائل جامعه را 
به عنوان یکی از مســئولیت های اجتماعی ذوب 
آهن اصفهان، بســیار مهم دانست و گفت: با توجه 
به مسائل و مشــکات موجود، باید با هماهنگی و 
تعامل و استفاده از تمام ظرفیت های منطقه برای 

حل مشکات تاش کنیم.
شهردار سده لنجان نیز گفت: با همکاری و تعامل بین 
ذوب آهن و شهرداری می توان از پتانسیل های بالفعل 
و بالقوه این شهر در حوزه های مختلف به ویژه حوزه 

های گردشگری و ورزش استفاده کرد.
 حمید شهبازی ادامه داد: باور ما بر این است امروز 

ذوب آهن یک برند معتبر است.
اعضای شورای اسامی شهر سده لنجان نیز با تقدیر از 
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان به جهت نگرش تعاملی 
و سازنده به منطقه، خواستار تداوم و افزایش ارتباط، 

همکاری و فعالیت های مشترک شدند.

ذوب آهن اصفهان، یک برند معتبر است

با همکاری و تعامل 
بین ذوب آهن و 

شهرداری می توان از 
پتانسیل های بالفعل 
و بالقوه این شهر در 
حوزه های مختلف

استفاده کرد

مهرداد توالئیــان معاون بهره بــرداری ذوب آهن 
اصفهان، با اشــاره به افزایش تولید این شرکت در 
بهار امسال نسبت به سه ماهه ابتدای سال گذشته 
و همچنین رکوردهای این مجتمع عظیم صنعتی 
در بخش های مختلف در ابتدای ســال جاری ابراز 
امیدواری نمود که در ســال ۱۴۰۱ دست یابی  به 

سه میلیون تن چدن در این شرکت را شاهد باشیم.
معاون بهره بــرداری ذوب آهن اصفهان در خصوص 
افزایش تولید این شرکت در سه ماهه اول سال جاری 
نسبت به مدت مشابه در ســال گذشته گفت: ذوب 
آهن با تولیــد ۷۳۹ هزار و ۱5۶ تن چدن نســبت به 

برنامه یک درصد و نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ 
نیز ۷ درصد رشد داشته است .

وی افزود: تولیــد محصوالت نهایی این شــرکت 
در سه ماهه ابتدای ســال جاری ۴۰۹ هزار و ۳۰۶ 
تن بوده که نسبت به ســه ماهه اول سال گذشته ۶ 
درصد رشــد داشــته و تولید فوالد نیز با ۶۶۲ هزار 
۲5۴ تن تولید، نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
۱۱ درصد رشد داشته است. تولید آگلومره در این 
مدت 855 هزار و ۲۹۴ تن بوده که نســبت به سه 
ماهه اول سال گذشــته 8 درصد رشد را نشان می 
دهد و تولید کک نیز برابر با ســه ماهه اول ابتدای 

ســال گذشــته بود که با توجه به مشکات تامین 
زغال سنگ در ابتدای ســال جاری، تولید مناسبی 

محسوب می شود.
مهندس توالئیان اظهار داشــت: این میزان تولید به 
غیر از تولید چدن که یک درصد از برنامه جلوتر است 
در ســایر موارد نزدیک به برنامه سال جاری است . با 
وجود مشکات ابتدای ســال جاری در بخش حمل 
مواد اولیه و ســایر محدودیت ها ، این میزان تولید 
نشان از همت واالی تاشــگران ذوب آهن دارد که 
امید است بتوانیم تا پایان سال تولید سه میلیون تن را 

به عنوان هدف اصلی شرکت تحقق بخشیم .

فشار مناسب جعبه های F ، تأمین و رایزر خشک آتش 
نشانی در بخش فوالد سازی شرکت اجرا شد.

محســن ظریفی سرپرســت آتش نشــانی و نجات 
مدیریت ایمنی و آتش نشانی شرکت با اعام این خبر، 
گفت: در پی تشــدید بحران آب و محدودیت منابع از 
سال ۹8 در ســطح کارخانه و تصمیم برکاهش فشار 
شبکه به منظور مدیریت مصرف و با توجه به مشترک 
بودن خطوط آب آتش نشــانی با شــبکه آب شرب، 
تأمین آب مورد نیــاز جعبه هــای F در بخش فوالد 
سازی با مشکل جدی مواجه شد و با وجود مخاطرات 
آتش ســوزی، پس از برگزاری جلسات راهکار اجرای 
رایزر خشک جهت اتصال ماشین های اطفاء حریق و 
همچنین اتصال جعبه های F موجود در بعضی نقاط 
اضافه کردن جعبه های جدید و اتصال به خطوط آب 

صنعتی باتوجه به فشار آن مورد تأیید قرار گرفت .
محمد کریمی مهندس ارشــد انرژی فوالد سازی نیز با 
بیان این که رایزر خشــک از صفرمتری به سطح ریخته 
گری ایســتگاه های ۳،5،۶،۷،8 و به طول ۱۲۰ متر اجرا 
شد، گفت: رایزر خشــک از محوطه جنب بگ فیلتر به 
داخل LF1 به طول ۴۰ متر بــا امکان اتصال همزمان ۳ 
ماشین آتش نشانی و رایزر خشک از کنار تانک اضطراری 
تا صفر متری ایستگاه 5 به طول ۳۰ متر به پروژه LF3 و 
محدودیت تردد ماشین اطفای حریق، اقداماتی بود که 

در این پروژه اجرا شد. 
وی، ۳ انشعاب از خط آب صنعتی در ضلع غربی کارگاه 
قراضه به طول ۳۰ متر جهت شــارژ سریع ماشین های 
عملیاتی در حین حادثه نیز خبر داد و افزود: لوله کشی 
خط آتش نشــانی کلیه ایســتگاه های ریخته گری و 

اتصال به کلیه سطوح 
ایســتگاه 5 و سطح 
ایستگاه  ریخته گری 
بــه  هــای ۳،۶،۷،8 
طول کلی ۶۰۰ متر  و 
همچنین لوله کشی و 
اتصال جعبه های F در 
طرازهای صفر، هشت، 
هجده، ســی و شش 
و چهــل و دو متــری 
کنورتورهــا  و ضلــع 
غربــی کارگاه تعمیر 
پاتیل به طول ۲۰۰متر 

نیز اجرا گردید.

معاون بهره برداری شرکت:
بهار ذوب آهن اصفهان با افزایش تولید همراه بود

اجرای رایزر خشک آتش نشانی در بخش فوالد سازی

در راستای صادرات میلگرد آجدار به کشور آلمان 
ذوب آهن اصفهان، گواهینامه همولوگیشن را دریافت کرد 

نصب سیستم اندازه گیری سطح مواد بونکرها در آگلومراسیون

بعد از تخلیه ذوب 
از کنورتور در کوره 

پاتیلی از آرگان 
جهت هموژن نمودن 
این ذوب ها استفاده 
شد و سرباره سازی 
مناسب نیز روی آنها 

انجام گرفت

تولید محصوالت 
نهایی نسبت به سه 

ماهه اول سال گذشته 
6 درصد رشد داشته 

است

ذوب آهن اصفهــان، گواهینامه همولوگیشــن را برای 
صادرات محصول میلگرد آجدار به کشور آلمان، دریافت 

کرد.   
محمد صدری مدیر کیفیت فراگیر ذوب آهن اصفهان در 
این خصوص به خبرنگار ما گفت: با توجه به مطالعه بازار 
و نیازسنجی انجام شده جهت صادرات به کشور آلمان، 
  DIN488 محصوالت میلگرد آجدار مطابق استاندارد
در دستور تولید قرار گرفت، لذا با نماینده ممیزی و تایید 
کننده نهایی محصول مطابق این استاندارد،جهت انجام 
ممیزی و ارزیابی شــرایط فنی و فرایندهای سازمان با 
الزامات اســتاندارد هــای ISO9001 و DIN488 از 

انتهای سال ۹۹  هماهنگی های الزم به عمل آمد.  
وی افزود: بــا هماهنگی مدیریت هــای مرتبط پس از 
تولید، کنترل و بازرســی کیفی شــمش و محصوالت، 
نمونه های مختلف از میلگردهای آجدار ســایز ۱۲ )۶۰ 
نمونه از ۳ ذوب(،سایز ۲۰ )۲5 نمونه از یک ذوب(،سایز 
۲5 )5۰ نمونــه از ۲ ذوب، و ســایز ۳۲ )۷5 نمونه از ۳ 
ذوب(جمعا  ۲۱۰ نمونه جهــت انجام آزمون های آنالیز 
شیمیایی، خواص مکانیکی، تست خســتگی و اندازه 
گیری های مربوط به هندسه آج از این محصوالت تهیه و 

به آزمایشگاه کشور آلمان ارسال شد و خوشبختانه نتایج 
حاصل از انجام آزمون های مورد نظــر بر روی نمونه ها 

مورد تایید قرار گرفت. 
مدیر کیفیت فراگیر ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: کلیه 
فرایندها و دســتورالعمل های مرتبط شرکت مطابق با 
 )ISO 9001:2015( الزامات سیستم مدیریت کیفیت
مورد بررســی و ممیزی قرار گرفت کــه نهایتاً منجر به 
صدور گواهینامه جهت محصول میلگرد آجدار مطابق با 

استاندارد DIN488  گردید.  
سیاوش خواجوی مدیر بخش فوالدســازی ذوب آهن 
اصفهان نیز گفت: مطابق با گواهینامه همولوگیشن برای 
محصوالت B500B )نوعی میلگرد آجدار(، بر اســاس 
دستورالعمل موجود در فوالدســازی برای این مارک، 
تعداد هشت ذوب مطابق با شــرایط در نظر گرفته شد. 
برای تهیه این ذوب ها، با توجــه به کیفیت باالی آنها از 
قراضه خالص و چدن با شرایط فنی مناسب استفاده شد 
و کنورتورها نیز با لُکدهای مناسب انتخاب گردید و در 
تهیه این ذوب ها از آنالیز اکسپرس مناسب استفاده شد.  

مدیر بخش فوالدسازی تصریح کرد: بعد از تخلیه ذوب 
از کنورتور در کوره پاتیلی از آرگان جهت هموژن نمودن 

این ذوب ها اســتفاده شد و سرباره ســازی مناسب نیز 
روی آنها انجام گرفت و کربن معــادل آنها در محدوده 
درخواستی تنظیم گردید و سپس ریخته گری این ذوب 
ها نیز در مقطع ۱5۰*۱5۰ و با پوشــش کامل ذوب در 
پاتیل میانی و با پودر قالب مناسب جهت افزایش کیفیت 

آماده و سپس به نورد ۳۰۰ ارسال گردید. 
محمود پور شعبان مدیر آزمایشگاه مرکزی شرکت نیز 
 ، DIN 488 گفت: جهت انطباق با الزامات اســتاندارد
توسط تیم کارشناسی آزمایشــگاه مرکزی، تست ها، 
متد و تجهیزات مورد نیاز مشخص گردد و کیفیت این 
محصوالت با انجام تست های مذکور با صحت و دقت باال 
و با به کارگیری تجهیزات پیشرفته توسط آزمایشگاه های 

این مدیریت صحه گذاری گردید. 
وی افزود: به منظور حصــول اطمینان از انطباق ویژگی 
های نمونه های ارسالی به آزمایشگاه کشور آلمان، کلیه 
نمونه ها مطابق آخرین متدهای روز دنیا تحت تست های 
کشش، خمش مجدد، تعیین سطح مقطع موثر، بررسی 

ساختار میکروسکوپی و آنالیز شیمیایی قرار گرفتند. 
این مقام مســئول خاطر نشــان کرد: همگرایی نتایج 
آزمایشــگاه کشــور آلمان با نتایج به دســت آمده در 

آزمایشگاه های این مدیریت، عاوه بر تایید ویژگی ها و 
کیفیت محصوالت ذوب آهن اصفهان، به نوعی تصدیق 
فرآیند آزمون در مدیریت آزمایشگاه مرکزی محسوب 
می گردد که بی شک این افتخار بدون حمایت هــــای 
مدیر عامل شرکت و معاونت برنامه ریزی و توسعه، تاش 
پرسنل متعهد آزمایشگاه مرکزی و همکاری مدیریت 

های مرتبط تحقق نمی یافت.  
علیرضا مهرابی قائم مقام مدیر مهندســی نورد شرکت 
نیز با اشــاره به این که ذوب آهن اصفهان اولین شرکت 
ایرانی است که موفق به دریافت گواهینامه همولوگیشن 
شد، بیان کرد: این گواهینامه، کیفیت مطلوب محصول 
میلگرد آجدار، خواص مکانیکی منحصر بــه فرد آن از 
جمله پراکندگی محدود در تنش تســلیم و استحکام 
شکست را نشان می دهد.  وی افزود: این گواهینامه مبین 
این است که محصوالت میلگرد آجدار به واسطه خواص 
مکانیکی باال و مقاومت در برابر تنش های لرزشی مورد 

انتظار باید به روش ترمکس تولید شوند.  
مهرابی تصریح کرد: محصوالت مورد نظر با ســایز های 
مختلف در کارگاه های نورد ۳۰۰ و ۳5۰ به روش ترمکس 
تولید شد و بعد از نمونه گیری های متعدد از محصول و 
انجام آزمایش های مختلف، توسط ممیزهای مربوطه، 
نمونه های دیگر نیــز به صورت ســختگیرانه خارج از 

شرکت تست شدند.  
قائم مقام مدیر مهندسی نورد ذوب آهن اصفهان گفت: 
اخذ این گواهینامه مسیر را برای ورود محصوالت ذوب 
آهن به بازار های کشــور آلمان هموار می کند و ارزش 

آفرینی فراوانی را در پی دارد. 
شایان ذکر اســت این موفقیت بر پایه نیازسنجی های 
صورت گرفته توسط معاونت بازاریابی و فروش و به منظور 
حضور در بازارهای اروپایی با همکاری بخش های مختلف 

شرکت به ثمر نشسته است. 

سیســتم اندازه گیری سطح مواد 
بونکرهــای ۲۰ و۴۰  آهــک در 
مدیریت آگلومراســیون شــرکت 
با موفقیت نصب شــد و مورد بهره 

برداری قرارگرفت.
کارشــناس  حیــدری  ایــوب 
اتوماسیون مدیریت آگلومراسیون 
شــرکت با اعام ایــن خبر گفت: 
مواد ورودی بونکرهــای ۲۰ و ۴۰  
آهک کارگاه آماده سازی مواد از نوع 

سنگ آهک درشت دانه می باشد که به دلیل ارتفاع باالی 
این تجهیز، هنگام بارگیری مواد در صورت خالی بودن 
باعث انتشار گرد و غبار شدید در کارگاه و همچنین فشار 
مضاعف به هسته های مغناطیسی و یبرو فیدرهای زیر 
بونکر و شکستن شاسی آن می گردد که تامین و تعویض 
 این تجهیزات عاوه بر هزینه، باعث افت تولید نیز خواهد
شــد. وی افزود: به منظور جلوگیــری از تخلیه کامل 
این بونکرها تیم اتوماســیون آگلومراســیون با بررسی 
موضوع، پس از امکان ســنجی و تهیه طرح مناسب با 
همکاری مکانیــک و تکنولوژی این مدیریت، ســطح 

ســنج راداری VEGA  در ارتفاع ۱۰ درصدی بونکرها 
نصب شد و ســیگنال های کنترلی آن به PLC  کارگاه 
 آماده سازی ارسال گردید و اینترالک آن در برنامه ایجاد

شد. 
حیدری گفــت: در این طرح برای حفاظت از قســمت 
Prabe  دســتگاه سطح ســنج از غاف ضدفرسایش 
UPVC  استفاده شده که به واسطه دقت تجهیز و نصب 
اصولی آن حوادث تجهیزاتی بــه کمترین میزان خود 

رسیده است.
محمدعلی قدرتی پور- خبرنگار افتخاری بخش

سعید جعفری معاون مدیر تحقیق و توسعه ذوب آهن اصفهان در گفتگو ویژه 
با سیمای استانی مرکز اصفهان، دستاورها، فرایند های بومی سازی و فعالیت 

های دانش بنیان این شرکت را تشریح کرد. 
وی با بیان این که بحث خودکفایی به عنوان بحث روز صنایع کشور در ذوب 
آهن اصفهان نیز مورد توجه ویژه قرار گرفته است، افزود: ذوب آهن اصفهان 
برای خودکفایی از روش ها و ابزارهای گوناگونی بهره می گیرد که یکی از آن 

ها روش بومی سازی تجهیزات و قطعات مورد نیاز کارخانه است.
جعفری به شعار امسال نیز اشاره نمود و افزود: ذوب آهن اصفهان از دیر باز به 
فعالیت های دانش بنیان توجه داشته اما در سال جدید با نام گذاری این سال 
با عنوان دانش بنیان، تولید، اشتغال آفرین از سوی مقام معظم رهبری، اهداف 
کوتاه و بلند مدتی تعریف و براساس آن ســاختارهای مورد نیاز و برنامه های 
اجرایی نیز طراحی و تدوین شد تا با راهبری های الزم، این اهداف محقق شود. 
معاون مدیر تحقیق و توسعه شــرکت به رویکردهای ذوب آهن اصفهان به 
فعالیت هــای دانش بنیان پرداخــت و گفت: ذوب آهن اصفهــان در تامین 
نیازهای فن آورانه خود از طریق مراکز دانش بنیان دو رویکرد اتخاذ کرده که 
یکی رویکرد حمایت از مراکز علمی، دانشگاهی و دانش بنیان از طریق انعقاد 
قرارداد و رویکرد دیگر نیز حمایت از فعالیت های دانش بنیان است در رویکرد 
اخیر پس از بررســی فعالیت های شــرکت و مراکز تامین کننده، تشخیص 
دادیم این فعالیت ها در قالب فعالیت های دانش بنیان انجام می شــود که از 
این فعالیت نیز حمایت کردیم و در نهایت محصول این شرکت ها توانسته اند 

مجوز دانش بنیان بودن را دریافت کنند.
وی به محور های پنجگانه ذوب آهن اصفهــان در فعالیت های دانش بنیان 
نیز پرداخت و گفت: اولین محور در این فعالیت ها، بحث بومی ســازی است 
و توسعه محصول و نظام ایده و نوآوری نیز دو محور دیگر فعالیت های دانش 

بنیان در ذوب آهن اصفهان می باشند.
معاون مدیر تحقیق و توسعه شرکت دو محور دیگر فعالیت های دانش بنبان 
ذوب آهن اصفهان را عارضه یابی و فرایند های تحقیق و توســعه عنوان کرد 
و گفت: با تعریف ســاختار های مورد نیاز برای حمایت از فعالیت های دانش 
بنیان، بهره گیری از نــوآوری های باز در داخل و خــارج ذوب آهن اصفهان 

رهبری و هدایت می شوند.
وی از بومی ســازی 85 درصدی تجهیزات و قطعــات در ذوب آهن اصفهان 
خبر داد و افزود: این شرکت با داشتن کارگاه های پیشرفته، نیروهای مجرب 
و متخصص و سایر زیرساخت های الزم از توان بومی ســازی باالیی در بین 
صنایع برخوردار است که باعث شده بخش عمده ای از نیاز های خود را بومی 

سازی کند.
جعفری با بیان این که بومی سازی، صرفه جویی های ارزی و ریالی را به دنبال 
دارد، تأکید کرد: گاهی بومی سازی یک قطعه کوچک شاید صرفه جویی قابل 
ماحظه ای نداشته باشد اما تداوم تولید را تضمین می کند که در صنایع از آن 

به عنوان ارزش بومی سازی نام می برند.
معاون مدیر تحقیق و توسعه شــرکت با بیان این که بومی ســازی در ذوب 
آهن اصفهان فراتر از ساخت قطعات و تجهیزات مورد نیاز است، تصریح کرد: 
بســیاری از فرایند های تولیدی در ذوب آهن اصفهان نیز بومی سازی شده 

است. 

ارزش بومی سازی، فراتر از صرفه 
جویی است

Rگزارش e p o r t

خبرآسمانی

در راســتای بهره گیری از نظرات همکاران برای تقویت و ارتقاء برند 
شرکت، نظرات کارشناســان حوزه بهره برداری را جویا شدیم. روابط 
عمومی شــرکت با ارج نهادن به مشــارکت این همکاران از نظرات 
ارزشــمند آن ها در این امر بهره خواهــد برد . بخشــی از نظرات و 

پیشنهادات کارشناسان حوزه بهره برداری شرکت به شرح زیر است؛ 
کارشناســان حوزه بهره برداری: حفظ کیفیت محصوالت، تبلیغات 
مناسب در رسانه ها و شــبکه های اجتماعی، انجام مسئولیت های 
اجتماعی بهینه، مشارکت در ساخت پروژهای عظیم و ملی، برگزاری 
سمینارهای تخصصی در دانشگاه های صنعتی ومطرح کشور، ایجاد 
پروژه های زیســت محیطی، تولید محصوالت به روز و با کیفیت باال، 
مشــتری مداری، تقویت فرهنگ ســازمانی، تقویت منابع انســانی  
توانمند، ارتباط موثر و چشمگیر با شرکت های دانش بنیان، داشتن 
یک شــعار جذاب مختص برند شرکت، حذف واســطه های فروش، 
طراحی یک لگوی حرفه ای، هویت برند شــرکت و دســتاوردهای 
گذشته تا حال را به عموم بشناســیم، جدیت در کسب گواهینامه ها 
و اســتانداردهای جهانی، افزایش صادرات به کشــورهای مختلف، 
رفع نیازهای اقتصادی کارکنان در جامعه، بســته بندی مناســب تر 
محصوالت، تولید محصــوالت خاص و کیفــی، افزایش قدرت پولی 
 و به روز بودن شــرکت در بخش مالی، تســویه آنی با فروشندگان در 
 حوزه های مختلف خرید، شــرکت چشــمگیر در اجرای طرح های 
عام المنفعه اســتانی و کشوری، افزایش قیمت ســهام، خوش نامی 
شــرکت بهتریــن روش ارتقاء برند آن می باشــد، کالیبــره نمودن 
محصوالت فــوالدی، فروش مســتقیم محصوالت به انبوه ســازان، 
همکاری با سازمان نظام مهندسی، همکاری با سازمان ملی استاندارد 

و....

ارتقا برند شرکت با پیشنهادات همکاران
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همایش توجیهی با عنــوان جامعه پذیــری کارکنان 
جدیداالستخدام ذوب آهن اصفهان در تاالر آهن شرکت 

برگزار شد.

ســید اکبر موسویان 
اداری  امــور  مدیــر 
شرکت در حاشیه این 
همایش با بیــان این 
کــه در فرآیند جامعه 
کارکنان  بــه  پذیری 
جدید کمک می کنیم 
تــا در باره شــرایط و 
ضوابط کارو همکاران 
آینــده خــود آگاهی 
الزم را کســب کنند، 
گفت: وقتی کارکنان جدید از ارزش ها، اهداف، شرایط 
کاری، قوانین و دســتورالعمل های شــرکت، آگاهی و 

شناخت کافی داشته باشند، ذوب آهن اصفهان را برای 
کار انتخاب خواهند کرد که قطعا این همکاران به عنوان 
نیروهای جوان با انگیزه و تاشــگر به تولید و بهره وری 

شرکت کمک خواهند کرد.
وی افــزود: در این همایش اطاعات کلــی ذوب آهن 
اصفهان در مــورد اهداف، برنامه ها، دســتورالعمل ها 
و قوانین مرتبط بــا کارکنان مانند قوانیــن مربوط به 
مرخصی ها، تأخیرهــا، غیبت ها، اســتعاجی ها و ... 

تشریح شد.
موسویان، شناخت ضوابط و شــرایط کار در ذوب آهن 
اصفهان را موجــب انتخاب آگاهانه افراد بــرای کار در 
این شرکت دانســت و گفت: در این همایش تاش شد 
از  قوانین و مقررات حقوق و دستمزد، وام و سایر موارد 

مالی، ایمنی، بهداشــت و محیط زیست، شیفت های 
کاری و تعطیات، ارتقاء شغلی، انتقال درون سازمانی، 
فرایند ها و الزامات کاری و ... اطاعات الزم به همکاران 
جدید ارایه گردد. مدیر امور اداری شرکت، تأکید کرد: 
این مدیریت تاش می کند بر اســاس دانش مدیریت 
کارکنان فرهنــگ همدلی و هم افزایــی در ذوب آهن 
اصفهان بیش از پیش تقویت و ارتقاء یابد که مســلما با 
شکل گیری فضایی صمیمانه بین همکاران، پیشرفت، 
تحقق اهــداف و افزایش بهره وری ســازمانی را در پی 

خواهد داشت.
شایان ذکر اســت؛ همکاران جدیداالســتخدام برای 
آشنایی بیشتر، از کارخانه ذوب آهن اصفهان نیز بازدید 

کردند.  

در حاشیه مراسم تجلیل از دانش پژوهان ممتاز خانواده 
بزرگ ذوب آهن با تعدادی از همکاران و دانش پژوهان 

ممتاز گفتگو نمودیم که در ادامه می خوانید؛
محمدجعفر صالحی معاون خرید شرکت گفت: تجلیل 
از دانش پژوهان اتفاق بســیار مبارکی اســت که با این 
کار قدم های بلندی در جهت رشد علمی فرزندان این 

صنعتــی  مجموعــه 
برداشــته می شود تا 
در پیشرفت و اعتای 
کشــور عزیزمان موثر 

باشند.
معاون  کرمــی  بهزاد 
فــروش و بازاریابــی 
شــرکت گفــت: این 
جشن ها ضمن این که 
اقدام خوبی در جهت 
فعالیت بیشتر فرزندان 
مــی باشــد، روحیه و 
انگیزه همکاران ما وخانواده آنها را تقویت می کند و انشا.. 
در آینده شاهد بالندگی و درخشش فرزندان ذوب آهنی 

در همه عرصه ها باشیم.
سجادیان پزشک داروســاز بیمارستان شهید مطهری 
گفت: ابتکار عمل ذوب آهن در برگزاری این گونه جشن 

ها ستودنی است. 

بابک بیگی مدیر ایمنی و آتش نشانی شرکت گفت: این 
گونه جشــن ها در عملکرد بهتر این عزیزان در سنوات 

آتی و پیشرفت علمی آن ها موثر است .
 محمدرضا امین صبوری مدیر تولید و توزیع برق گفت: 
شادی و نشاط و حس تعلق در خانواده ها با ارزشی که به 
کارکنان خود می دهیم شکل می گیرد و توجه به این 
مقوله باعث می شود کارکنان شــور و نشاط را در حین 

کار نشان دهند .
رســول دهقانی گفت: نگاه ویژه به دانش آموزان ممتاز 
باعث انگیزه بیشتر برای پیشرفت آن ها و در نهایت باعث 

رشد و پیشرفت جامعه می شود .
شکراله کرم زاده گفت: 8 سال است که در جشن دانش 
پژوهان ممتاز شــرکت می کنیم و هر سال این جشن 
باعث می شود تا فرزندان عاقه بیشتری نسبت به درس 

خواندن پیدا کنند .
آرمان ریاحی دانش پژوه ممتاز گفت: این جشــن ها و 
تجلیل از من یکی از عواملی بود که باعث شد در تحصیل 

پیشرفت کنم . 

امیر شجاعی فر شــاغل در کک ســازی، گفت: سید 
مرتضی حســینی، مجری مراســم، برنامه های خوبی 

متناسب با سلیقه بچه ها و بزرگ ترها اجرا کرد.
عســل کاظم زاده دانش پژوه ممتــاز گفت: مجموعه 
صنعتی ذوب آهن همیشــه با حمایت های خود باعث 

دلگرمی و تاش مضاعف من شده اند.
ابراهیم آقازاده گفت: برگزاری این جشــن ها نشان می 
دهد مسئولین شرکت دغدغه خانواده های ذوب آهن را 

دارند واین مایه افتخار است.
محمد قدوسی گفت: خانواده ام بسیار خوشحال هستند 

که مسئولین شرکت از فرزندانمان حمایت می کنند .
مهدی عسگری گفت: برنامه های جشــن عالی بود و 

نشاط خوبی را در بین خانواده ها ایجاد کرد. 
جواد یــزدی گفــت: از برگزاری این جشــن ها خیلی 

خوشحالم و محتوای برنامه ها عالی بود. 
مجتبی صادقی گفت: برنامه های جشن شاد و مفرح بود 

و افتخار می کنم که ذوب آهنی هستم. 

در جلسه اخیر شــورای معاونین 
که چهار شنبه ۱5 تیر ماه برگزار 
شــد، ضمن قدردانی از دســت 
اندرکاران برگزاری جشن دانش 
پژوهان ممتاز شرکت بر ضرورت 
تــداوم فعالیت هــای فرهنگی- 
هنری  در راســتای ایجاد روحیه 
نشاط و شادی در بین کارکنان و 

خانواده آن ها تاکید شد.  

در این جلســه موضوعاتی همچون ضــرورت انجام به 
موقع امور مربوط به ثبت اسناد شــرکت، برنامه ریزی 
جهت افزایش fe آگلومره به منظور افزایش بهره وری و 
کاهش قیمت تمام شده، تولید تیرآهن های H با رعایت 
باالترین استانداردها به منظور ایمن سازی پروژه های 
ساخت ساختمان های بلند مرتبه و ضرورت حسابرسی 
اصولی و پیگیری انجام اصاحات الزم در حساب های 

واحد های مختلف شرکت در این جلسه مطرح شد . 
ضرورت اطاع رسانی بیشتر و ارائه گزارش های صحیح 

و دقیق از شرایط کارخانه به کارکنان و کلیه ذیفنعان در 
جهت جهاد تبیین در جلسه شورای معاونین مورد تاکید 

قرار گرفت. 
رعایت پروتکل های بهداشــتی جهــت مصون ماندن 
از بیماری کرونا به ویژه با توجه به شیوع سویه جدید و 
ضرورت تامین وســایل ایمنی و بهداشــتی برای کلیه 
کارکنان و تاکید بر فاصله گــذاری اجتماعی از جمله 
دیگر مواردی بود که در جلسه شورای معاونین مطرح 

گردید . 

در راســتای افزایــش تعامــات بانک هــا با ذوب 
آهن اصفهــان، دولــت آبــادی مدیرعامــل بانک 
ملت و همراهان در نشســتی با مســئولین شرکت، 
 راهکارهــای ارتقاء ســطح همکاری ها را بررســی 

کردند. 
مهندس رخصتی در این نشســت با اشاره به اتفاقات 
خوب و موثر بانک ملت با ذوب آهن اصفهان، گفت: با 
پایبندی به توافقات جاری، تعامات بین دو مجموعه 

افزایش یافته است. 

وی همکاری بانک ملت در تامیــن مالی پروژه های 
ســرمایه ای ذوب آهن اصفهان را خواســتار شــد و 
افزود: این پــروژه ها با ایجــاد ارزش افــزوده و باال 
بردن بهره وری به اشــتغال زایی در کشــور کمک 
موثری می کننــد که این امــر از دیربــاز نیز مورد 
 تاکیــد دولــت ونظام مقــدس جمهوری اســامی 

می باشد.
دولت آبادی نیز در این نشست با اشاره به توانایی ها 
و تاثیر اقتصادی شــرکت بزرگ ذوب آهن اصفهان 

در کشــور، رضایت مجموعه 
بانــک ملــت را از افزایــش 
تبــادالت مالی اخیــر با ذوب 
آهــن اصفهان اعــام نمود و 
از موافقــت این بانــک برای 
افزایش حدود اعتباری ریالی 
و ارزی ذوب آهــن اصفهــان 
جهت پیشــبرد نیازهای مالی 

این شرکت خبر داد.

نشریه داخلی

3

قبل از استفاده از ابزار به مسایل زیر توجه داشته باشید: 
  ابزار صدمه دیده را تعمیر و یا تعویض نمایید.

  برای استفاده از ابزار، آموزش الزم و کافی دیده باشید. 
  از وسایل استحفاظ فردی استفاده کنید.

  استفاده از ابزار به طور صحیح.
  دستورالعمل نگهداری ابزار را بخوانید و دنبال کنید.

  ابزار را فقط برای انجام کاری که طراحی شده است به کار ببرید.
  برای انجام کار از ابزاری که اندازه آن ها مناسب با کار است استفاده کنید.

  برای آزمایش تیز بودن ابزار تیز، از یک قطعه چوب اســتفاده کنید و هرگز از 
انگشتان دست برای این کار استفاده نکنید.

  قبل از به کار گیری ابزار، آن را از نظر صدمه بازرسی کنید.
  بعد از استفاده از ابزار، آن را تمیز کنید.

  وقتی که از ابزار برقی اســتفاده می کنید، قطعه کار را روی میز مهار کرده یا 
محکم به گیره ببندید. اگر امکان بستن آن میسر نبود، حتماَ باید توسط یک نفر 

گرفته شود.
 هنگام کار با ابزار، انگشتری، حلقه، دستبند و ســایر وسایل زینتی را از خود 
دور کنید. زیرا این وسایل ممکن است گیر کنند و موجب صدمه به دست شما 

خواهند شد.
 دست ها، موی سر و البسه خود را از لبه تیز و قسمت های گردنده ابزار دور نگه 

دارید.
  اگر از ابزار کلیددار استفاده می کنید بعد از اتمام کار کلید آن را بردارید.

حمل و نگهداری ابزار:
  هنگام کار روی نردبان، ابزار دستی کوچک را در کمربند و یا کیسه قرار دهید.

  ابزار سنگین را در دلو یا جعبه طناب دار قرار داده و آن را باال بکشید.
  در موقع حمل ابزار، قسمت های برنده آن را دور از بدن نگه دارید.

 ابزار کوچک را روی تخته دیواری آویزان کرده و یا در قفسه، جعبه ابزار یا کشو 
نگهداری کنید.

 هرگز ابزار تیز و برنده را در جیب خود حمل نکنید.
پوشش ایمنی:

 در هنگام کار با دریل ها، اره برقی، رنگ پاش، ماسه پاش و سایر ابزاری که تولید 
براده، تراشه و ذرات معلق می نمایند، حتماً از وسایل حفاظتی صورت خصوصاً 

عینک ایمنی استفاده کنید.
  در هنگام کار با ابزاری که تولید صدای بیشتر از حد مجاز می نمایند از گوشی 

ایمنی مناسب استفاده کنید.
  برای حفاظت از پای خود، کفش ایمنی بپوشید.

  انگشتری، حلقه و سایر وسایل زینتی را از دست خود خارج کنید، زیرا این وسایل 
به قسمت های گردنده ابزار گیر کرده و باعث صدمه به دست شما می شوند.

 در هنگام کار با ابزاری که دارای قطعات گردنده می باشند از پوشیدن دستمال 
گردن، شال، لباس های آستین گشاد و لباس کار هایی که قسمت هایی از آن 

پاره شده خودداری کنید. ادامه دارد...
مدیریت ایمنی و آتش نشانی شرکت

حدیث هفته
 امام هادی)ع(:

فروتنی آن است که با مردم چنان رفتار کنی که دوست داری با تو چنان باشند.
تقدیر از دست اندركاران جشن تجلیل از دانش پژوهان شركت در شورای معاونین

R e p o r t
گزارش

برگزاری همایش جامعه پذیری کارکنان جدیداالستخدام ذوب آهن اصفهان

پای صحبت همکاران در محفل شاد دانش پژوهان

بیشتر فعالیت های 
صنعتی اصفهان 

دانش بنیان است که 
رشد خوبی را رقم 

زده است

شناخت ضوابط و 
شرایط کار در ذوب 
آهن اصفهان موجب 

انتخاب آگاهانه 
افراد برای کار در این 

شرکت است

ذوب آهن اصفهان 
در سه ماهه نخست 

امسال بیش از 5 
هزار و 730 میلیارد 
تومان فروش داخلی 

و بیش از 4هزار و 
510 میلیارد تومان 
فروش صادراتی 

داشته است

برگزاری این جشن 
ها نشان می دهد 
مسئولین شرکت 

دغدغه خانواده های 
ذوب آهن را دارند 
واین مایه افتخار 

است

فروش سه ماهه نخست ذوب آهن اصفهان
ذوب آهن اصفهان در سه ماهه نخست امسال بیش از 5 
هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان فروش داخلی و بیش از ۴هزار 
و 5۱۰ میلیارد تومان فروش صادراتی داشته که هر دو 
در مقایســه با ارقام فروش مدت مشابه سال گذشته از 

رشد چشمگیری برخوردار هستند.
ذوب آهن اصفهــان با نماد »ذوب«، گــزارش فعالیت 
یک ماهه خرداد خود را منتشــر کرده که براساس آن 
این شــرکت در مجموع ۱۰ هزار و ۲۴۱ میلیارد و ۲۲۲ 

میلیون تومان فروش داخلی و صادراتی داشته است.
این در حالی است که مجموع فروش داخلی و خارجی 
این شــرکت در مدت زمان مشابه ســال ۱۴۰۰ برابر با 
۷هزار و 585 میلیارد تومان بــوده و در حقیقت فروش 
امسال آن حدود ۲ هزار و 5۰۰ میلیارد تومان بیشتر از 

سال قبل است.
ذوب آهن اصفهان در فصل بهار امســال بیش از 5 هزار 
و ۷۳۰ میلیارد و ۶۹8 میلیون تومــان از محل فروش 
تیرآهن، میلگرد، کاف، ریل، شــمش کاالیی، شمش 

چدن، نبشــی و ناودانی و فرآورده های جانبی به دست 
آورده است.

گزارش فعالیت یــک ماهه ذوب آهــن اصفهان که بر 
روی سامانه کدال منتشر شــده، حکایت از آن دارد که 
این شرکت ۲۰8 هزار ۹5۱ تن تیرآهن تولید کرده و به 

میزان ۲هزار و ۶۷۷ میلیارد تومان فروخته است.
ذوب آهن اصفهان همچنین در سه ماهه نخست امسال 
تقریبا تولید میلگرد خود را از ۶۴ هزار و ۴۱۲ تن به ۱۰۶ 
هزار و 5۰۷ تن رسانده و رشــدی چشمگیر را به ثبت 

رسانده است.
»ذوب« در فصل بهار امســال ۴هزار و ۱8۹ تن کاف و 

۲هزار و 5۹۳ تن ریل تولید کرده است.
از سوی دیگر تولیدشــمش کاالیی این شرکت از هفت 
هزار و ۴۷۷ تن در ســه ماهه نخست سال ۱۴۰۰ به ۴۴ 
هزار و ۲۶۱ تن در سه ماهه نخست امسال افزایش یافته 

و تقریبا ۶ برابر شده است.
تولید شــمش چدن ذوب آهن اصفهان هــم از ابتدای 

امســال تا پایان خردادماه 
بیش از ۳ هزار تن بیشــتر 
از فصل نخست سال قبل 
بوده و به ۲۷ هــزار و ۴۴۱ 

تن رسیده است.
ذوب آهــن اصفهــان به 
عنوان یکی از شرکت های 
صادرات محور، تــا پایان 
خرداد امسال رقمی معادل 
۴هــزار و 5۱۰ میلیــارد 
و 5۲۳ میلیــون تومــان 
تیرآهن، میلگــرد، کاف، 
شــمش کاالیی و شمس 

چدن به کشورهای مختلف صادر کرده است.
این در حالی است که این شرکت در سه ماهه نخست 
ســال گذشــته ۳هزار و ۷۳۳ میلیارد تومان تولیدات 

مورد اشاره خود را صادر کرده بود.

گزارش فعالیت خردادمــاه ذوب آهن اصفهان حکایت 
از آن دارد که این شــرکت در این ماه ۱۲ هزار و ۲۴۹ تن 
تیر آهن، ۲۴ هزار و ۹۴۱ تن میلگرد، ۲۷ هزار و 5۷۰ تن 
کاف، ۱8۲ هزار و ۲۰8 تن شمش کاالیی و ۴۰ هزار و ۱8 

تن شمش چدن صادراتی تولید کرده است.

Rگزارش e p o r t

ایمنی استفاده از ابزار کار

بر تداوم فعالیت های 
فرهنگی- هنری  در 
راستای ایجاد روحیه 
نشاط و شادی در بین 

کارکنان و خانواده 
آن ها تأکید شد

این پروژه ها با ایجاد 
ارزش افزوده و باال 
بردن بهره وری به 
اشتغال زایی در 

کشور کمک موثری 
می کنند

اصفهان ظرفیت های زیادی برای توسعه دارد

نشست مدیرعامل بانک ملت با مسئولین ذوب آهن اصفهان

مدیرکل سازمان صمت استان اصفهان گفت: به رغم 
این که ذوب آهن به عنوان مادر فوالد کشــور و فوالد 
مبارکه در اصفهان قرار گرفته اند، اما این کان شــهر 

به ظرفیت های فراوان تری نیز دارد.
امیرحســین کمیلی در آئین تقدیر از صادرکنندگان 
نمونه اســتان اصفهــان، اظهار کرد: در این اســتان 
بیش از ۹ هزار واحد صنعتی وجود داشــته و بالغ بر 
5۷ هزار میلیارد تومان ســرمایه گذاری در اســتان 
اصفهان انجام شده اســت و این صنایع برای بیش از 
 ۲8۰ هزار نفر در بخش های مختلف اشــتغال ایجاد

کرده است.

وی افزود: استان اصفهان ســهم ۱۲ درصدی و رتبه 
دوم کشور تعداد واحد صنعتی، سهم چهار درصدی 
و رتبه سوم سرمایه گذاری بعد از تهران و خوزستان، 
سهم ۱۱ درصدی و رتبه دوم اشــتغال پس از تهران 
را در اختیار دارد که نشــان دهنده ظرفیت باالی این 

استان است.
مدیرکل سازمان صمت اســتان اصفهان گفت: بیشتر 
فعالیت هــای صنعتی اصفهان دانش بنیان اســت که 
رشد خوبی را رقم زده است و این استان سهم باالیی در 
تمام عرصه های صنعتی در کشور دارد، البته اصفهان 

ظرفیت رشد صنایع بیش از این را نیز دارد.

وی گفت: به رغــم این که ذوب آهن بــه عنوان مادر 
فوالد کشور و فوالد مبارکه در اصفهان قرار گرفته اند، 
اما این کان شهر به ظرفیت های فراوان تری نیز دارد. 
بیش از ۲5۰ هزار واحد صنفی دارای پروانه کســب 
در استان اصفهان فعالیت می کنند که ظرفیت باالیی 
از اشتغال بدون نیاز به ســرمایه گذاری دولتی ایجاد 

کرده است.
کمیلی تصریح کرد: اولین شهرک علمی و تحقیقاتی 
کشــور در اصفهــان واقع شــده اســت و ۷۰ واحد 
 دانش بنیــان در این شــهرک پروانــه بهره برداری 

دارد.

18 تیرماه؛ روز ملی ادبیات کودک و نوجوان
۱8 تیر به عنوان روز رسمی ادبیات کودک و نوجوان در کشور اعام شده است. 
روزی که مقارن است با روز درگذشت مهدی آذریزدی نویسنده و بازنویس خوب 
کشورمان در ســال ۱۳88. مرحوم مهدی آذریزدی، نویسنده کشورمان،  ۱8 
تیرماه سال 88 در 88 سالگی در بیمارســتان آتیه  تهران دار فانی را وداع گفت 
و در حسینیه  خرمشــاه یزد در نزدیکی محل زندگی اش به خاک سپرده شد. 
»قصه های خوب برای بچه های خوب«، »قصه هــای تازه از کتاب های کهن«، 
»گربه  ناقا«، »گربه  تنبل«، »مثنوی« )برای بچه ها(، »مجموعه  قصه های ساده« 
و تصحیح »مثنوی« مولوی )برای بزرگساالن( از جمله آثار این نویسنده کودک 
و نوجوان اســت. زنده یاد آذریزدی که او را پرتیراژترین نویسنده  تاریخ ادبیات 
کودک و نوجوان ایران می دانند، در مجموع، بیش از ۲۰ عنوان کتاب برای بچه ها 

نوشته است. 
 18 تیرماه؛  توطئه کودتای آمریکایی در پایگاه هوایی نوژه 

علی رغم همه مقدمه چینی های ضد انقاب و سازمانهای جاسوسی بیگانه و 
دولت های مرتجع منطقه، توطئه کودتای آمریکایی در پایگاه هوایی شهید نوژه 
کشف و بسیاری از دست اندرکاران آن در روز هجدهم تیرماه۱۳5۹، چند ساعت 
پیش از اجرای کودتا شناسایی و دستگیر شدند. و به این ترتیب یکی از گسترده 
ترین و خطرناک ترین طرح های آمریکا برای براندازی نظام جمهوری اسامی 

ایران در آن زمان نقش برآب گردید.
نهم ذی الحجه؛  روز عرفه) روز نیایش( 

روز نهم ذی الحجه روز عرفه از اعیاد عظیمه اســت، روزی است که حق تعالی 
بندگان خویش را به عبادت و طاعت خود خوانده و خوان جود و احســان خود 
را برای ایشان گســترانیده و شــیطان در این روز خوار و حقیرتر و رانده تر و در 
خشــمناک ترین اوقات خواهد بود. شب عرفه )شــب نهم ماه ذیحجه( نیز از 
شب های مهم برای شیعیان است. دعاهای گوناگونی برای این شب ذکر شده 
و از جمله شب هایی است که احیاء )زنده داشــتن آن به دعا و راز و نیاز( بسیار 

پیشنهاد شده است. 
10 ذی الحجه؛  عید سعید قربان و دهه امامت و والیت مبارک باد.

روز عید قربان آغاز دهه امامت و والیت یاد آور  روز رهایی از تعلقات غیر خدایی 
و قربانی کردن دلبستگی های دنیایی، شکوفایی ایمان، یقین و دل سپردن به 
رضایت محبوب است. این روز، روز کمال و جشــن رهیدگی از بندگی نفس و 
تجلی گاه بندگی است .امیدواریم در آســتانه این عید بزرگ و با بهره گیری از 
تعالیم انبیاء الهی، شاهد تحکیم روزافزون روابط برادرانه و پیوندهای دوستی 

میان ملت ها  باشیم.
21 تیرماه؛ روز حجاب و عفاف) حمله به مسجد گوهر شادو کشتار 

مردم به دست رضاخان)1314 ه. ش (
بیست و یکم تیرماه سالروز قیام مردم مشهد علیه کشف حجاب به عنوان روز 
عفاف و حجاب نامگذاری شده است. روزی که دژخیمان رضاخان مردم معترض 
به کشف حجاب را درمسجد گوهرشــاد به خاک و خون کشید. رضا خان که با 
طرح کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ و با حمایت و هدایت انگلیسی ها بر سر کار آمد 
درصدد اجرای تز اسام زدائی و جایگزینی ارزش های لیبرالیستی در جامعه بود. 

از مهم ترین جلوه های این طرح، پدیده   کشف حجاب بود. 
22 تیرماه؛ روز فناوری اطالعات

هزاره ســوم به زعم صاحبنظران عصر اطاعات و به تبع آن فناوری اطاعات 
است.حرکت جوامع صنعتی به سوی جامعه اطاعاتی سالهاست که آغاز گشته 
و از اوایل دهه ۹۰ به بعد شتابی فزاینده یافته است. نامگذاری این روز برای تبیین 

جایگاه فناوری اطاعات باید غنیمت شمرده شود.
15 ذی الحجه؛  سال 212 هجری قمری ، والدت حضرت امام علی 

النقی )ع( مبارک باد
نام امام دهم شیعیان علی و کنیه اش ابوالحسن می باشد، مشهورترین لقب های 
وی نقی و هادی اســت. گاهی او را نجیب و مرتضی، عالم، ناصح، متقی، امین، 
طبیب، و متوکل می گفتند. امام هادی)ع(، سه شنبه، نیمه ذی الحجه دیده به 
جهان گشود. یکی از کارهای مهم امام هادی)ع( که امامان اهمیت بسیاری به 
آن می دادند، حفظ خط فکری و فرهنگی تشیع بود. این کار به تربیت شاگردان 
برجسته و تشکیل حوزه علمیه و تدریس فقه و عقاید اصول اسامی نیاز داشت 
که در عصر امام باقر و امام صادق)ع( این زمینه به طور گســترده فراهم شــد و 

سپس امامان دیگر حتی در شرایط بسیار سخت آن را تبیین و دنبال کردند. 

مناسبت های هفته

ایمنی



همكاران گرامی؛ دســتورالعمل هــا، قوانین و 
مقررات مبــارزه با پولشــویی و مالیاتی بر روی 
سامانه مبارزه با پولشــویی و مالیاتی در پرتال 
شــركت بارگذاری و به روز رســانی مــی گردد. 
جهت اطالع و بهــره بــرداری از مفــاد قوانین و 
مقررات مبارزه با پولشویی و مالیاتی به پرتال 

شركت مراجعه نمایید.
مدیریت خدمات مالی و بیمه شركت

اطالعیه

شركت تعاونی مسكن كاركنان ذوب آهن اصفهان
آگهی مزایده نوبت اول واحدهای تجاری و مسكونی 

1- آخرین مهلت ارســال و تحویل پیشــنهاد قیمت تا ســاعت تا 
ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخه 1401/04/20 

2- زمان باز گشایی پاكت ها ساعت 10 صبح مورخه 1401/04/21 
می باشد .

3- زمان اعالم برنده: مورخه 1401/04/21 می باشد .
مهلت عودت وجوه نقدی ضمانت شركت در مزایده دیگر شركت 
كنندگان)به غیر از نفرات دوم( مورخه 1401/05/15 می باشد .

نشــانی شــركت تعاونی مســكن كاركنان ذوب آهــن اصفهان؛ 
شــهرک امیرحمزه، خیابان اول، فرعی ششــم، پالک سوم سمت 

چپ 
تلفن تماس:  03191090025 

www.maskanzoob.com :اینستاگرام
www.TMKZ.ir :سایت تعاونی مسكن ذوب آهن اصفهان

واتساپ: 09916505192
• جهت آگاهی از شــرایط مزایده و ســایر اطالعات مــورد نظر به 
www.  ســایت تعاونی مســكن ذوب آهن اصفهان به نشــانی

TMKZ.ir مراجعه نمایید.
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ســرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: 
منتظریم تیم های لیگ برتری بازیکنان خود را 

جذب کنند چرا که در رقابت با تیم های متمول 
هیچ بازیکنی به پیشــنهادهای مالی ذوب آهن 

فکر هم نمی کند.
مهدی تارتار در نشســت هم اندیشی مسئوالن 
سازمان لیگ با نمایندگان و مربیان باشگاه های 
لیگ برتری اظهار داشت: این نشست باعث شد 
تا نظرات همه مربیان شــنیده شــود. سازمان 
لیگ ســعی کرد برنامــه ای تــدارک ببیند که 
منافع باشــگاه ها هم در نظر گرفته شود. بحث 
تیم ملی هم هســت. با جمع بندی این نظرات 

شاهد برنامه خوبی باشیم.

ســرمربی ذوب آهن اصفهان درمــورد اهداف 
باشــگاه ذوب آهن برای فصل آینــده و جذب 
بازیکن برای این تیم، گفت: ما منتظر هســتیم 
تیم های متمول نفرات خود را جذب کنند زیرا 
بازیکنان فعا به پیشنهادهای ما حتی فکر هم 
نمی کنند. چند بازیکن خوب گرفتیم اما ســر 

فرصت بازیکنان دیگر را هم جذب می کنیم.
وی درباره زمان شــروع تمرینات تیمش بیان 
کرد: تمریناتمان از ۹ تیر آغاز شــده اســت و با 
برگزاری بازی های تدارکاتــی برای لیگ آماده 

می شویم.

قاســم حدادی فر اســطوره و مربی جدید تیم 
فوتبال ذوب آهن اصفهان، رســما کفش هایش 

را آویزان کرد.
درحالی کــه حدادی فر گفته بــود فصل آینده 
به عنوان بازیکن برای تیــم محبوبش به میدان 

می رود، اما تصمیمی جدیدی اتخاذ کرد.
از سوی باشــگاه ذوب آهن، حدادی فر به عنوان 
مربی جدید تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان برای 
فصل جدید انتخاب و معرفی شد تا بدین ترتیب 
 در فصل بیست ودوم دســتیار تارتار در این تیم 

باشد.

حدادی فر با انتشار یک پست اینستاگرامی از  بازی 
کردن در فوتبال  خداحافظی کــرد تا وارد دنیای 

جدیدی در فوتبال شود.
وی در پست اینستاگرامی با تشــکر از خانواده 
خود، خانــواده بــزرگ ذوب آهــن اصفهان، 
هــواداران و... نوشــت؛ تــو پرتکرارترین کلمه 
زندگی من بودی؛ فوتبال . آدم دوست دارد همه 
چیزش را بدهد و تو را از نو شروع کند، اما وداع 
واقعیت پیش رو اســت... خداحافظ مســتطیل 
دوست داشتنی سبز، به خاطر همه خاطراتی که 

به من هدیه دادی...

با افزایش نرخ شــیوع و همه گیری زیر شاخه 
های  جدید ویــروس امیکرون، کارشناســان 
بهداشــت، تزریق واکسن، اســتفاده از ماسک 
و تهویه بهتر در فضاهای بســته را پیشــنهاد 

می کنند.
از هفته گذشــته نرخ ابتا  به زیر شــاخه های  
جدید ویروس امیکرون در کشــورمان افزایش 
یافته اســت. کارشناسان هشــدار می دهند 
ابتا به ویــروس کرونا به دلیل شــیوع دو زیر 
شــاخه  BA.4 و   BA.5از امیکــرون احتماال 
در طول تابستان افزایش پیدا خواهد کرد. این 
دو زیر شــاخه در برابر مصونیت های به وجود 
آمده بر اثر واکســن کرونا و ابتا شــدن های 
گذشته مقاوم تر هستند و سبب ابتا شناخته 
شــدن صدها هــزار مــورد جدیــد از ابتا به 

COVID-19 در سرتاسر جهان شده اند.
بر اســاس آخریــن داده هــای CDC، ابتا به 
BA.4 و BA.5 در حال حاضــر نزدیک به ۲۲ 
درصد از مــوارد جدیــد COVID-19 را در 
سراسر جهان تشــکیل می دهند که از این آمار 
حدود ۱۳.۳ درصــد را BA.5 و 8.۳ درصد را 
BA.4 به خود اختصاص داده اند. این در حالی 
است که در هفته های گذشته این دو نوع تنها 
۱۳ درصــد از کل موارد را به خــود اختصاص 

داده بودند.
گزارش شده که در ماه گذشــته، نسبت موارد 
BA.4 و BA.5 در آمریــکا تقریباً هر ۷ روز دو 
برابر شده است که نشان دهنده رشد تصاعدی 

است. 

این زیر شاخه ها تا به حال به نسبت سویه های 
قدیمی تر ویروس کرونا، ســبب مــرگ و میر 
کمتری شــده اند و بــا وجود اینکه نــرخ ابتا 
باالتری دارند، اما سبب بســتری شدن تعداد 
کمتری از مبتایان در بخش مراقبت های ویژه 
نســبت به دیگر ســویه ها در طول همه گیری 
شده اند. میزان مرگ و میر روزانه هم به میزان 

قابل توجهی کاهش یافته است.
در مطالعات اخیر بــه نگرانی هــای بالقوه ای 
دربــاره جهــش در پروتئین هــای BA.4 و 
BA.5 اشاره شده اســت. این دو سویه فرعی 
در مقایسه با BA.2 حدود چهار برابر مقاوم تر 
به آنتی بادی ها هســتند، که به این معنی است 
که موارد شیوع این دو سویه بیشتر هم خواهد 

شد.
 BA.5 و BA.4 همچنین به نظر می رســد که
به میزان بیشــتری نسبت به ســویه امیکرون 
اصلی در ســلول های ریه تکثیر می شوند. این 
زیر شــاخه ها به گونه ای جهش یافته اند که در 

برابر آنتی بادی ها و درمان های ضد ویروســی 
مقاوم تر هستند.

شــیوع و مرگ میــر حاصــل از ابتــا به این 
زیرشــاخه های جهــش یافتــه جدیــد در 
کشــورهای مختلــف، رویه هــای مختلف و 
متناقضــی را در بر می گیرد. کشــور پرتغال با 
وجود نرخ باالی واکسیناســیون پس از ظهور 
موج ابتا به زیر شــاخه BA.5، شــاهد تعداد 

زیادی مرگ و میر بوده است.
با این حال نرخ مرگ و میر در آفریقای جنوبی 
طی افزایش اخیر ابتا به BA.4 نســبتا ثابت 
باقی مانده اســت. گفته می شــود، مســن تر 
بودن جمعیت هر کشــور می تواند بر افزایش 
نرخ مرگ و میر ناشــی از ابتا به این بیماری 

تاثیرگذار باشد.
با افزایش نرخ شــیوع و همه گیری این جهش 
جدید، کارشناسان بهداشــت، تزریق واکسن، 
اســتفاده از ماســک و تهویه بهتر در فضاهای 

بسته را پیشنهاد می کنند.
کارشناسان معتقد هســتند؛ اگر قرار است هر 
چند ماه یک بار شــاهد موج جدیــدی از ابتا 
به ســویه های جدیــد ویروس کرونا باشــیم، 
باید کاری »پایدار« بــرای کاهش انتقال انجام 

دهیم.
به یاد داشــته باشــیم؛ این یک ویروس معلق 
در هوا است و بســیار راحت تر در داخل خانه 
و فضاهای بسته پخش می شــود و پس باید را 
رعایت نکات بهداشــتی از شیوع آن پیشگیری 

کنیم.

منافع باشگاه ها در نظر گرفته شود

قاسم حدادی فر به جرگه مربیان فوتبال پیوست

نقل و انتقاالت باشگاه ذوب آهن 
اصفهان

ورزشآسمانی

دستیاران مهدی تارتار انتخاب 
شدند

قاســم حدادی فــر و محمد نــوری به 
عنوان مربیان جدید بــه کادر فنی تیم 

فوتبال ذوب آهن اصفهان اضافه شدند.
قاسم حدادی فر بازیکن سابق و باتجربه 
تیم فوتبــال ذوب آهن بــا نظر مهدی 
تارتار به عنــوان مربی بــه جمع کادر 
فنی این تیم اضافه شــد. همچنین محمد نوری بازیکن پیشــین پرسپولیس 

به عنوان دستیار جدید تارتار فصل آینده در ذوب آهن حضور خواهد داشت.
امیرحسین جدی به ذوب آهن 

اصفهان پیوست
امیرحسین جدی مدافع فصل گذشته 
تیم فوتبال پیکان تهران با باشگاه ذوب 

آهن اصفهان قرارداد بست.
این مدافــع جوان فوتبال ایران ســابقه 
حضور در تیم آلومینیوم اراک و صبای 

قم را نیز در کارنامه خود دارد.
می  ذوب آهن  به  نریمان جهان   

پیوندد 
به احتمال زیاد نریمان جهان با قراردادی 

یک ساله به ذوب آهن می پیوندد .
تیم  فوتبال ذوب آهن اصفهان، ســامان 
نریمان جهــان، هافبک بــا تجربه تیم 
فوتبال تراکتور تبریــز را  به خدمت می 
گیرد.بر این اساس، سامان نریمان جهان 

در لیگ بیست و دوم، پیراهن گاندوها را بر تن خواهد کرد.
ذوب آهن  به  آرمان گهر  مدافع 

پیوست
آرمان اکوان مدافع ســابق تیم فوتبال 
آرمان گهر ســیرجان با عقد قــرارداد 
 دو ســاله، راهــی ذوب آهــن اصفهان

شد.
آرمان اکوان تاکنون ســابقه حضور در 
تیم هــای آرمان گهر ســیرجان، مس 

کرمان، نیروی زمینی و نفت مسجدسلیمان را در کارنامه خود داشته است.
گفتنی است آرمان گهر ســیرجان فصل گذشته در لیگ دســته یک فوتبال 
باشگاه های ایران، تا یک قدمی صعود به لیگ برتر نیز پیش رفت اما نتوانست به 

لیگ برتر صعود کند.
به ذوب آهن  حســین صادقی 

پیوست
تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان با حسین 
صادقــی بازیکن فصل گذشــته هوادار 
تهران به توافق رســید و ایــن مهاجم 
۳۱ ســاله با عقد قراردادی به ذوب آهن 

اصفهان پیوست.
صادقــی ســابقه بــازی در تیم هــای 
استقال خوزستان و قشــقایی شــیراز را در کارنامه خود دارد و در نخستین 
فصل حضور هوادار برای این تیــم به میدان رفت. قرارداد حســین صادقی با 

هوادار به اتمام رسیده وبه عنوان بازیکن آزاد راهی اصفهان خواهد شد.
صادقی فصل گذشته در ۲۲ بازی برای هوادار به میدان رفته است.

اسدبیگی  سینا  قرارداد  تمدید 
با ذوب آهن

ســینا اســدبیگی هافبک تیم فوتبال 
ذوب آهن اصفهان فصل آینــده نیز در 

جمع گاندوها توپ خواهد زد.
تیم فوتبــال ذوب آهن اصفهــان برای 
فصل آینده با یکی دیگــر از بازیکنانش 

در چند فصل گذشته به توافق رسید.
ســینا اســدبیگی، هافبک تیم فوتبال ذوب آهن با عقدقــراردادی در جمع 
سبزپوشــان باقی ماند. بدین ترتیب هافبک ذوب آهن در فصل بیســت ودوم 
لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران، نیز در جمع شاگردان مهدی تارتار خواهد 

ماند.
اسدبیگی در پایان فصل بیست ویکم قراردادش با ذوب آهن به اتمام رسیده بود 
و باشگاه ذوب آهن نیز برای فصل جدید از او درخواست کرد تا قراردادش را با 
این تیم تمدید کند و در نهایت اسدبیگی نیز به این پیشنهاد جواب مثبت داد 

تا کماکان در جمع گاندوهای اصفهانی بماند.
ذوب آهن  با  پاشــایی  حسین 

تمدید کرد
حســین پاشــایی مربی تیــم فوتبال 
ذوب آهن اصفهان در ایــن تیم ماندنی 

شد.
حسین پاشایی دســتیار مهدی تارتار 
قرارداد خود را بــا تیم فوتبال ذوب آهن 
تمدید کرد و در جمع کادر فنی این تیم 
باقی ماند. پاشــایی از پارس جنوبی گرفته تا پیکان و اکنون ذوب آهن همواره 
به عنوان دســتیار در کنار مهدی تارتار بوده و این حضــور وی فصل آینده نیز 

ادامه دار خواهد بود.
قرارداد مربی گلرهای ذوب آهن 

تمدید شد
مربــی  اینانلــو،  حســین  قــرارداد 
دروازه بان های تیم فوتبــال ذوب آهن 
اصفهان با این باشــگاه برای یک فصل 

دیگر تمدید شد.
اینانلو با امضاء قــرارداد خود، یک فصل 
دیگر در کنار مهدی تارتار خواهد بود و 

تمرینات گلرهای ذوب آهن را زیر نظر خواهد گرفت.

افزایش نرخ همه گیری زیر شاخه های جدید امیکرون در کشورمان

تشکر و سپاس

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

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

قاسمعلی جباری، مهدی كاظمی، حسین زمین پرداز، 
محمد توانگر، جواد نجفی، ابراهیم رحیمی، محمدرشید 

محمدزاده، صیدمراد میرعالئی، حمید مرادی

بر بال لک لک ها

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

گرامی شان به شرح ذیل است:

تولدت مبارک

پیوندآسمانی
پیوند مهرورزان

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

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

تاریخ تولدنام فرزند محل كار نام و نام خانوادگي شاغل 

1401/03/02سید مهردادكوره بلندسید مهدی لركی ترک

1401/02/24هامیننوردمحمد علیمرادی

1401/03/09سید شایانراه آهنسید صادق موسوی

1401/03/04رادینآگلومراسیونبهمن شادمان

1401/02/06دنیافوالدسازیغالمرضا مومنی

1401/03/07طنینفوالدسازیاسماعیل بوسعیدی

1401/03/05مهرنازراه آهنرسول خیر اللهی

1401/03/10نیماراه آهنسیف اله سالمی

1401/03/03پارساآزمایشگاه مركزیعلی بهرامیان

1401/02/29سپهرنوردسعید احمدی

1401/02/19شادویناموال و انبارمظاهر دهقانی

1401/03/10علی اكبرنوردحسین توكلی

1401/03/24عرفانبیمارستانآزاده قادری

1401/03/21رستاخدماتمجتبی كیانی

1401/03/12ماهان كک سازیمصطفی كاظمی

1401/04/04پویانانرژیپیمان غضنفری

1401/03/29آوشكک سازیمحمد برزگر

1401/03/30نوردختانرژیمحمد جاوری

1401/04/04آرتیماكک سازیعلی رمضانی

1401/03/17یاشارنسوزمهدی سلیمی

تاریخ ازدواجمحل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1401/03/09تولید و توزیع برقامید اسپنانی

1401/02/30فوالدسازیوحید قربانی

1401/02/05نوردمحسن بیرقدار

دعوت به نیكوكاری

كمیته امداد امام خمینی شهرستان لنجان

با عنایت به این كه قربانی كردن یكی از سنت های 
حسنه ای  اســت كه در روز دهم ذی الحجه توصیه 
شــده و همراهی با امــداد در یــاری رســاندن به 
نیازمندان و اهمیت موضوع در این روزهای سخت 
اقتصادی و دو وجهی بودن این فعل مســتحب هم 
از لحــاظ قربانی كــردن به پیشــگاه خداوند متعال 
و هم ارائــه نذورات مردمــی به محرومــان كه هر 
دو انشــاا... منتج به كاهــش بالیا و خطــرات برای 
كارگران خدوم و افزایــش رحمت و غفران خداوند 
متعال خواهد شد.  لذا استدعا دارد پس از اجرای 
سنت حســنه قربانی مقداری از گوشــت نذورات 
را جهــت توزیع بیــن نیازمندان تحویــل این نهاد 

مقدس نمایید.
و  كارت 6037997950022617  شمــــاره  ضمنـــا 
واریــز  جهــت   *8877*03110# دســتوری  كــد 
كمک های نقــدی خیرین و نیكــوكاران معرفی می 
گردد. همچنین شــماره تلفــن 52272829 آماده 

پاسخگویی به  سواالت شما عزیزان می باشد. 

Hسالمت e a l t h

همــكاران گرامــی؛ جهــت حفظ ســالمت در 
شــرایط افزایش بیماران كرونایی، استفاده 
از ماسک بهداشتی به ویژه در سرویس های 
ایاب و ذهاب و ســایر اماكن دارای تجمعات 
ســر بســته اداری و عمومی و تكمیل مراحل 

واكسیناسیون  ضروری می باشد.    
همچنیــن در صــورت مشــكوک بــودن بــه 
بیمــاری كرونــا الزم اســت  جهــت انجــام 
 تســت و اقدامــات درمانی الزم به ســامانه

مراجعــه    motaharihospital.com
و یــا بــا شــماره تلفــن 7 -03152653104 
بیمارستان شــهید مطهری از ســاعت 8 الی 
18 تماس حاصــل نمایید و در صــورت انجام 
تســت كرونا در مراكز بهداشــت محــل و به 
منظور پیگیری امــور مبتالیان، الزم اســت 
در همین ســامانه، بخش "خوداظهاری تست 
مركز بهداشت محل" نتیجه آزمایش را ثبت 

نمایید.
كمیته عالی مقابله با كرونا شركت

اطالعیه


