
ذوب آهن اصفهان با تکنولوژی نوین، محصوالت 
با ارزش افزوده باال تولید می کند 

سخن اول
رهبر معظم انقالب اسالمی)مدظله العالی(:

غرب مستکبر در همه جهان 
روز به روز ضعیف تر شده است
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ذوب آهن اصفهان فرهنگ 
صنعت داری را برکارخانه 

داری ترجیح داده است

گرامیداشت یاد و خاطره 
از خود گذشتگی شهید 

لندی، قهرمان 15 ساله ملی

تعمیرات اساسی واگن 
برگردان واحد یک زغال 

با موفقیت انجام شد

مدیرعامل صدر تامین:

افزایش حقوق بازنشستگان 
را پیگیری می کنیم
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رویداد

گزارش

گزارش
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با تالش مجموعه مدیریت بازاریابی و صادرات شــرکت،  اولین محموله میلگرد تولیــدی ذوب آهن اصفهان به 
کشورهای اروپای شرقی صادر و حمل گردید.

محمد نورانیان مدیر بازاریابی و صادرات شــرکت با بیان این مطلب افزود: طی یکســال اخیر شاهد چند اتفاق 
تاثیرگذار بر بازارفوالد در کشور های همسایه و منطقه بوده ایم 

صادرات اولین محموله میلگرد ذوب آهن 
اصفهان به اروپای شرقی

حضرت آیت ا... خامنه ای در پیام به حجاج بیــت ا... الحرام، 
وحدت و معنویت را دو پایه اساســی حــج و دو عامل عزت و 
سعادت امت اسالمی خواندند . در بخشی از پیام معظم له آمده 

است؛
وحدت مســلمانان یکی از دو پایه  اساسی حج است که چون 
با ذکر و معنویّت همراه شود، می تواند امت اسالمی را به اوج 

عزت و سعادت برساند .
امت اســالمی که اکنون نمونه کوچک آن در مراسم نمادین 
حج دیده می شود، باید از سویی یاد خدا، کار برای خدا، تدبر 
در کالم خدا، اعتماد به وعده های خدا را در ذهنیت همگانی 
خویش تقویت کند، و از سویی بر انگیزه  های تفّرق و اختالف 
فائق آید. طبیعی اســت که قدرت های استکباری و بیش از 
همه آمریکا، از چنین گرایشی در دنیای اسالم نگران باشند 
و همه  امکانات خود را در رویارویی بــا آن به کار برند و اکنون 
چنین است. از امپراتوری رســانه ای و شیوه های جنگ نرم، 
تا جنگ افروزی و شــعله ور ســاختن جنگ های نیابتی، تا 
وسوســه گری و خبرچینی سیاســی، و تا تهدید و تطمیع و 
رشوه.. همه و همه از ســوی آمریکا و دیگر مستکبران به کار 
گرفته می شود تا دنیای اســالم را از مسیر بیداری و سعادت 
خود جدا کنند. رژیم جنایتکار و سیه  روی صهیونیست در این 

منطقه هم یکی از ابزارهای این تالش همه جانبه است.
به فضل و اراده الهی این تالش ها در بیشتر موارد ناکام مانده 
و غرب مستکبر در منطقه حساس ما و اخیراً در همه  جهان 

روز به روز ضعیف تر شده است. 
در نقطه  مقابل، جهان اسالم مملو از جوانان پرانگیزه و بانشاط 
است. بزرگ ترین سرمایه برای ساختن آینده، امید و اعتماد به 
نفس است که امروز در جهان اسالم به ویژه در کشورهای این 
منطقه موج می زند. همه وظیفه داریم این ســرمایه را حفظ 

کنیم و افزایش دهیم.
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با برگزاری مرحله 
دوم این جشن ها، 
که در اصفهان و 

فوالدشهر برگزار شد 
از 7200 دانش پژوه 
ممتاز ذوب آهنی در 
سال تحصیلی 1400- 

1399 و با حضور 
بیش از 30 هزار نفر 
از اعضا خانواده های 

آن ها تجلیل شد

مرحله دوم، جشــن هــای ویژه دانــش پژوهان 
ممتاز خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان، با حضور 
مهندس رخصتــی مدیرعامل شــرکت، جمعی 
از معاونین و مدیران، تعــدادی از دانش آموزان و 
دانشــجویان ممتاز و خانواده های آن ها از 19 تا 
23 تیرماه در قالب 7 برنامه در مجموعه ورزشگاه 

بزرگ فوالدشهر برگزار شد.
با برگزاری این جشــن ها در اصفهان و فوالدشهر 
در مجموع از 7200 دانش پژوه ممتاز ذوب آهنی 
در سال تحصیلی 1400- 1399 و با حضور بیش 
از 23 هزار نفر از اعضا خانواده های آن ها تجلیل 

شد.
در این جشن ها برنامه های متنوعی مانند اجرای 

خواننده معروف و جوان کشور، حجت اشرف زاده، 
مســابقات، پخش کلیپ پدر من یک ذوب آهنی 
است، ساخته شــهران باقری از همکاران روابط 
عمومی شرکت، عکس های یادگاری خانوادگی 
و همچنین عکس دسته جمعی دانش پژوهان با 
مدیران شــرکت، همراه بود و خانواده های ذوب 
آهنی در کنار هــم لحظه های به یــاد ماندنی و 
خاطره انگیزی از تالش و پیشرفت فرزندان خود 

را سپری کردند. 
در این جشــن ها همچنین از نخبــگان و مدال 
آوران علمــی کشــوری و بین المللــی خانواده 
 بزرگ ذوب آهن اصفهان بــه صورت ویژه تجلیل 

شد.

مهندس رخصتی در این جشــن ها، گفت: امروز 
اگر ذوب آهن خوش می درخشد به برکت وجود 

شما خانواده های همدل وهمراه است.
مدیرعامل شــرکت تأکیــد کرد: هم ســویی و 
همراهــی خانواده بــزرگ ذوب آهــن اصفهان 
همیشه برای سایر صنایع، الگو و نمونه بوده است 
و همدلی این خانواده پر آوازه، شــهره خاص وعام 

می باشد .
وی خطاب به خانواده هــای ذوب آهنی افزود: به 
یمن حمایت های شما، ذوب آهن اصفهان امروز 
در جایگاه ویژه ای قرار دارد و در این جشــن ها، 
شاهد صمیمیت و همدلی بین این خانواده های 

بزرگ هستیم.

پایان بزرگترین رویداد فرهنگی ذوب آهن اصفهان در سال جاری 

)) آگهی فراخوان  (( 
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

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

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

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

روابط عمومی شركت

تیرآهن H24 به سبد محصوالت، ذوب آهن اصفهان اضافه شد 
03

بزرگترین رویداد فرهنگی خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان در سال جاری در قالب 12 برنامه و با حضور بیش از 30 هزار نفر از این خانواده بزرگ 
با موفقیت پایان یافت.

مهلت   ارائه موضوعشمارهنوع فراخوانردیف
پیشنهاد

زمان بازگشائی 
پاكات

انجام عملیات ماشین كاری و تكمیل 140102594 -109765مناقصه1
8 /5 /51401 /5 /1401نهایی قطعات نیمه ساخته 

109728مناقصه2
خرید ماهی و كنسرو ماهی مورد 
نیاز رستورانهای شركت سهامی 

ذوب آهن اصفهان
1401/ 5/ 11401/ 5/ 2

مسابقه کتابخوانی والیت علوی، سرور نبوی
به مناسبت فرارســیدن عید سعید غدیر 
خم، مسابقه كتابخوانی با موضوع این عید 

بزرگ مسلمانان برگزار می شود.
برای شركت در این مسابقه، می بایست با 
مطالعه كتاب » والیت علوی، ســرور نبوی « 
به سواالت مطرح شده در پایان كتاب پاسخ 

داده شود .
همكاران گرامی مــی توانند جهت دریافت 
كتاب به سرپرســتی امور فرهنگی روابط 
عمومی مراجعه نموده و پاسخ نامه را تا 29 

تیرماه به این سرپرستی تحویل نمایند.

همكاران گرامی؛ جهت حفظ سالمت در شرایط افزایش بیماران كرونایی، استفاده از ماسک 
بهداشــتی به ویژه در ســرویس های ایاب و ذهاب و ســایر اماكن دارای تجمعات سر بسته 

اداری و عمومی و تكمیل مراحل واكسیناسیون  ضروری می باشد.    
همچنین در صورت مشــكوک بودن به بیماری كرونا الزم است  جهت انجام تست و اقدامات 
 درمانــی الزم بــه ســامانه motaharihospital.com  مراجعــه و یــا بــا شــماره تلفن

 7 -03152653104 بیمارستان شهید مطهری از ســاعت 8 الی 18 تماس حاصل نمایید و در 
صورت انجام تست كرونا در مراكز بهداشــت محل و به منظور پیگیری امور مبتالیان، الزم 
است در همین ســامانه، بخش "خوداظهاری تست مركز بهداشــت محل" نتیجه آزمایش را 

ثبت نمایید.
كمیته عالی مقابله با كرونا شركت

اطالعیه

جهت كسب اطالعات بیشتر  با شماره تلفن  4806 ، علیرضا رام تماس حاصل نمایید.
روابط عمومی شركت
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رویداد

نشریه داخلی

انجام این طرح، 
گامی مهم در 

اصالح ساختاری 
الکتروموتورهای 
کارگاه اصلی است

طی یکسال اخیر 
شاهد چند اتفاق 

تاثیرگذار بر 
بازارفوالد در کشور 

های همسایه و 
منطقه بوده ایم

در دو سال گذشته 
دو نوبت جهت 

اجرای تعمیرات 
اساسی اقدام شد 

اما هر مرتبه به دلیل 
عدم موجودی کافی 
زغال، تعمیرات به 

تعویق افتاد

سالم آتشکار

درخواست های شما  وپاسخ مسئولین :
استفاده از خدمات دندانپزشــکی)ایمپلنت و ارتودنسی( برای 

کارکنان  به چه صورت می باشد؟ 
مدیریت خدمات مالی و بیمه: در خصوص ایمپلنت و ارتودنسی قبل از انجام 
این خدمات کارکنان باید ضمن مراجعه به اداره خدمات بیمه شرکت نسبت 
به دریافت معرفی نامه و تائیدیه از مدیر خدمات مالی و بیمه اقدام و پس از آن 
طبق تعرفه  انجام می گردد. سقف تعهدات شرکت ذوب آهن حداکثر برای هر 
واحد ایمپلنت مبلغ  35.000.000 ریال و در حال حاضر کمک هزینه شرکت 
حداکثر 4 واحد ایمپلنت طی دوره استخدامی می باشد. سقف تعهدات شرکت 
ذوب آهن برای ارتودنســی یک فک مبلغ 45.000.000 ریال و برای دوفک 
 مبلغ 80.000.000 ریــال برای فرزندان تحت تکفل و دارای پوشــش بیمه 

می باشد.
کلینیک های دندانپزشکی طرف قرارداد  بیمه تکمیل درمان در 

فوالدشهررا اطالع رسانی نمایید؟  
مدیریت خدمات مالی و بیمه:  در شــهر فوالدشــهر کلینیــک های پارس، 
 واقع در بلوار ولیعصرشــرقی، جنب مجتمع تجاری کوثر، مجتمع پزشــکان
) 52626337( و کلینیــک شــهید مطهــری فوالدشــهر)52624141  
داخلی550 و548( آماده ارائه خدمات به کارکنان می باشــد . ضمنا افرادی 
که به مطب ها و کلینیک های دندانپزشــکی غیر طرف قرارداد مراجعه می 
نمایند، می بایست صورتحساب و مدارك مربوطه را پس از تایید توسط یکی 
از دندانپزشکان معتمد، به نمایندگی بیمه دانا تحویل نمایند )ریز خدمات صرفا 
در دفترچه درمانی ثبت و با درج تاریخ و مهر دندانپزشک به بیمه دانا ارائه شود(. 
الزم به ذکر اســت پرداخت  70 درصد هزینه های دندانپزشکی طبق تعرفه 
های جدید شرکت تا سقف 5 میلیون ریال به ازای هر خانوار توسط بیمه دانا 
به حساب بیمه شده اصلی واریز می گردد و مابقی آن توسط شرکت از طریق 

پرفراژ حقوقی قابل پرداخت می باشد.
 شرایط پرداخت هزینه های بیماری های خاص که نیاز به پوشک 

دارند، چیست؟
مدیریت خدمات مالی و بیمه: افرادی که با رای کمیســیون پزشــکی دارای 
بیماران خاص و صعب العالج هســتند و طبق رای کمیسیون نیاز به مصرف 
پوشک دارند می توانند فاکتور خود را با کپی رای به اداره خدمات بیمه )بانک 

صادرات سابق(  تحویل نمایند تا نسبت به پرداخت آن اقدام گردد . 
     *** تعدادی از همکاران نیز انجام موارد زیر را خواستار شده اند .

  برنامه ریزی جهت محاسبه سابقه خدمت سربازی کارکنان قرارداد کار معین 
)مستقیم( مشمول صندوق تامین اجتماعی برای اخذ گروه 

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

مسئوالن  به شرح زیر می باشد:

امیرحســین نادری مدیرعامل شرکت 
ســرمایه گذاری صدرتامین با حضور در 
ذوب آهن اصفهان ضمن دیــدار و گفتگو با 
مدیرعامل و دیگر مسئولین این شرکت از خط 
تولید و پروژه های توســعه ذوب آهن بازدید 

کرد. 

مدیرعامل صدر تامین در این 
بازدید ، ذوب آهن اصفهان را 
مایه افتخار تمام صنعت فوالد 
کشور دانســت و گفت : این 
مجتمع عظیم صنعتی رسالت 
تامیــن منابع انســانی برای 
صنعت کشور به ویژه صنعت 
فوالد را به خوبــی انجام داده 
و امیدوارم کــه همچنان این 
نقش کلیدی را برای صنعت 

کشور ایفا نماید.
وی با اشــاره به اینکه همت و 
تالش برای تحول در ذوب آهــن اصفهان موج می 
زند، افزود : این شرکت برای حل مشکالت مربوط 
به تامین پایدار مواد اولیه تمهیدات خوبی اندیشیده 
تا بتواند به طور اساســی این مســائل را حل کند و 
البته حاصل این تمهیــدات را در افزایش تولید آن 

می تواند مشاهده نمود .
نــادری با تاکیــد بر ایــن موضوع کــه ذوب آهن 
اصفهان با نوآوری و بهره گیری از تکنولوژی نوین، 
محصوالت صنعتی و بــا ارزش افزوده باال تولید می 
کند، افزود: این شرکت با توان داخلی، محصوالتی 
مانند ریل که مورد نیاز کشــور می باشد و به دلیل 
تحریم امکان واردات آن وجود نــدارد را تولید می 
کند و به این اقدام مهم و ملــی همچنان ادامه می 

دهد .
مدیرعامل صدرتامین اظهار داشــت: صنعت فوالد 
کشور روی لبه تکنولوژی حرکت می کند و با یاری 
خداوند هیچ قدرتــی نمی تواند مانع پیشــرفت و 

حرکت رو به رشد این صنعت شود .
وی افزود: ذوب آهن اصفهان یک کارخانه نیست بلکه 
یک صنعت است و به همین دلیل نیز با نگرش صنعت 
داری اداره می شــود که یکی از دســتاوردهای آن ، 

تربیت نیروی انسانی ماهر برای صنعت کشور است .

نادری اظهار داشــت: ذوب آهن اصفهان در مسیر 
تحول و توســعه قرار دارد و قطعــاً هلدینگ صدر 
تامین از پروژه های توســعه ایــن مجتمع عظیم 
صنعتی که منجر به افزایش تولید و بهره وری شود 

با تمام قدرت حمایت می کند .
مهندس ایــرج رخصتــی مدیرعامــل ذوب آهن 
اصفهان نیز در این دیدار، از اولویت دادن به فعالیت 
های دانش بنیان به منظور رشد تکنولوژی در این 
مجتمع عظیم صنعتی خبر داد و گفت: این شرکت 
با همدلی تمام تالشگران و مسئولین خود، اهداف 
بزرگی را دنبال می کند که در ســه ماهه اول سال 
جاری در رشــد تولید و صادرات، نمــود پیدا کرده 

است .
وی ابراز  امیدواری نمود که با رشد تولید محصوالت 
جدیدو با ارزش افزوده باال و همچنین دست یابی به 
تولید 3 میلیون تن، امسال شاهد تحول و شکوفایی 

بیشتر این مجتمع عظیم صنعتی باشیم.

مدیرعامل صدر تامین:

ذوب آهن اصفهان با تکنولوژی نوین، محصوالت با ارزش افزوده باال تولید می کند

صنعت فوالد کشور 
روی لبه تکنولوژی 
حرکت می کند و با 
یاری خداوند هیچ 
قدرتی نمی تواند 
مانع پیشرفت و 

حرکت رو به رشد 
این صنعت شود

ســرهنگ پاســدار کوروش بیگی فرمانــده گروه 
مهندســی رزمی و پدافند غیرعامــل 40 صاحب 
الزمان )عج( نیروی زمینی ســپاه پاسداران انقالب 
اسالمی مستقر در اصفهان و هیأت همراه، دوشنبه 
20 تیر ماه ضمن بازدید از خــط تولید ذوب آهن 
اصفهان، در جلســه ای با مهنــدس ایرج رخصتی 
مدیرعامل شرکت به گفتگو و تبادل نظر پرداختند. 

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در این جلسه، حضور 
نیروهای فداکار ســپاه پاســداران انقالب اسالمی 
فعال در جبهه های رزم و ســازندگی و محرومیت 
زدایی را موجب تقویت روحیــه مدیران و کارکنان 
این شرکت دانســت و گفت: ذوب آهن اصفهان به 
عنوان یک مجموعه بزرگ ایثارگری با 290 شهید 
و 14 هزار ایثارگر، از بدو تاسیس خدمت به صنعت 
کشور را در راستای مسئولیت های اجتماعی خود با 

جدیت دنبال کرده است.
 مهندس رخصتی با تشریح آخرین شرایط تولیدی 
و از جمله تولیــد 11 نوع محصــول جدید در این 
شرکت گفت: در ذوب آهن اصفهان فرهنگ صنعت 

داری بر فرهنگ کارخانه داری ترجیح داده شــده 
است. 

وی با قدردانی از حماسه سازی های سپاه، خدمات 
آنان در دوران دفاع مقــدس و در مناطق محروم را 
کاری رزمی و جهــادی با اجر مضاعف دانســت و 
یادآور شــد: اگر این خدمات و فــداکاری ها نبود ، 

امروز شاهد این امنیت و توسعه نبودیم .
ســرهنگ پاســدار کوروش بیگی نیز، دستاورد ها 
و پیشــرفت های ذوب آهن را  قابل تقدیر دانست 
و گفت: از گذشــته تا کنون کارکنان ذوب آهن در 
جبهه های دفاع مقدس و فعالیت های اقتصادی و 
تولیدی حضوری فعال داشــته اند و تالش مستمر 
آن ها در این جبهه کاری جهــادی و افتخارآفرین 

است. 
وی با تشریح تاریخچه فعالیت های واحد تحت امر 
خود در نقاط مختلف مرزی کشور از جمله مناطق 
سیستان و بلوچستان از محرومیت زدایی مردم این 
منطقه، گفت و افزود: این واحــد که زیر مجموعه 
نیروی زمینی سپاه است، بعد از جنگ در امر پاك 

ســازی میادیــن مین، 
15 شهید تقدیم اسالم 
و کشــور نمــوده و روح 
مطهر این شهدا و دیگر 
شــهدای انقالب و دفاع 
مقدس، موجــب خیر و 
برکت وآرامش و امنیت 
در جامعه ما شده است.  

فرمانده گروه مهندسی 
رزمی و پدافند غیرعامل 
الزمــان  صاحــب   40
)عج( افزود: این واحد از 

سال90 تا کنون وظیفه برقراری امنیت در مرزهای 
جنوب شرقی کشــور را بر عهده داشــته و در این 
زمینه ساخت پاسگاه های نظامی، انسداد مرزی و 
ایجاد خط سیم خاردار و غیره را در مرزها  انجام داده 
اند. در کنار این فعالیت ها و در راستای محرومیت 
زدایی نیز به راه سازی، خانه سازی، مدرسه سازی، 
ایجاد مراکز بهداشتی و دیگر مراکز مورد نیاز مردم 

محروم منطقه اقدام نموده و زمینه رفع مشکالت و 
فقر مردم منطقه را فراهم نموده اند . 

بازدیدکننــدگان در ادامه از کارگاه خانه ســازی 
شــرکت تارابگین ذوب آهن اصفهان کــه در امر 
ساخت و تولید محصوالت متنوع فعالیت می کند 
بازدید نموده و با  توضیحات جــالل ابوترابی مدیر 
عامل این شــرکت، با روند جــاری و تولیدات این 
کارگاه از جمله دیوارهای پیش ساخته آشنا شدند. 

تعمیرات اساسی واگن برگردان واحد یک زغال تولیدات 
کک و مواد شیمیایی شرکت با موفقیت انجام شد و در 

مدار تولید قرار گرفت.
محمدعلــی عالیــی مدیــر تولیــدات کک و مواد 
شــیمیایی شــرکت در این خصوص، گفــت : واگن 
برگردان زغال، وظیفه تخلیه زغال سنگ را بر عهده 
دارد و طبق گراف در هر هفت سال یک بار، تعمیرات 

اساسی آن انجام می شود.
وی با بیان این که پیش نیاز تعمیرات ذخیره کافی زغال 
در سیلو ها است، ادامه داد: در دو سال گذشته دو نوبت 
جهت اجرای تعمیرات اساسی اقدام شد اما هر مرتبه به 
دلیل عدم موجودی کافی زغال، تعمیرات به تعویق افتاد. 
خوشبختانه در تیر ماه امسال با افزایش موجودی زغال 

برنامه تعمیرات اجرا شد. 

یوســف اســکندری معــاون تجهیزات 
مکانیکــی مدیــر تولیــدات کک و مواد 
شیمیایی شرکت نیز گفت: این تعمیرات 
طــی 8 شــبانه روز و با 192 ســاعت کار 
مداوم در 3 شیفت کاری و با مجموع حدود 
4200 نفرساعت با همکاری گروه هایی از 
مکانیک، برق، تعمیرگاه مرکزی و دفتر فنی 
بخش، کارگاه 51 و کارگاه های ساخت نت 
مکانیک، کارگاه تعمیــرات الکتریکی، نت 
ساختمان و راهبری ماشین آالت انجام شد. 
وی تأکید کرد: در ایــن تعمیرات با رعایت 
موارد ایمنی و ایمن سازی کارگاه، سرویس و تعمیر چرخ 
های باالنســی، گیربکس های تجهیز، محور سراسری، 
اسکلت فلزی گهواره، نگهدارنده U  شکل واگن و پلیت 
های روی پلی ها انجام شد و ویبراتور ها و ضربه گیرهای 
عمــودی  تعویض و شاســی واگن کش و شاســی زیر 

گیربکس ها نیز بازسازی و تعمیر شده است.

مسعود جزینی معاون تجهیزات الکتریکی مدیر تولیدات 
کک و مواد شیمیایی شرکت نیز گفت: در زمینه کارهای 
الکتریکی، تعداد 7 دستگاه الکتروموتور و تعدادی از دکل 
های برق رسان مونتاژ و سرویس شدند و 7 عدد آفتامات 
آمپر باال  تست و مسیر برق رسانی ویبراتور ها نیز اصالح 

شد.
علی محمد تفکری سرپرست واحد یک کارگاه زغال  نیز 
گفت: تعمیرات اساسی از 9 تیرماه با اجرای تخته ریزی، 

داربست بندی، سند بالست و ... شروع شد.
وی افزود: بــا تالش همکاران در حــوزه خرید، زغال به 
صورت کامیونی تامین شــد و توانستیم با افزایش زمان 
تعمیرات و اجرای ســند بالســت که اولین بار در این 
تعمیرات  به کار گرفته شد، کلیه نقص ها را یافته و نسبت 

به رفع آن ها اقدام نماییم . 
تفکری گفت: این تعمیرات ، 17 تیرماه به پایان رسید و 
تست آزمایشــی واژگون نمودن واگن خالی و پر از زغال 

نیز 18 تیرماه با موفقیت انجام شد .

مهندس رخصتی در بازدید گروه مهندسی رزمی 40 صاحب الزمان )عج(:
ذوب آهن اصفهان فرهنگ صنعت داری را برکارخانه داری ترجیح داده است

تعمیرات اساسی واگن برگردان واحد یک زغال با موفقیت انجام شد

صادرات اولین محموله میلگرد ذوب آهن اصفهان به اروپای شرقی

تغییر روش راه اندازی الکتروموتور نوارنقاله های آگلومراسیون

از گذشته تا کنون 
کارکنان ذوب آهن 
در جبهه های دفاع 

مقدس و فعالیت های 
اقتصادی و تولیدی 

حضوری فعال داشته 
اند و تالش مستمر 
آن ها در این جبهه 

کاری جهادی و 
افتخارآفرین است

با تالش مجموعه مدیریت بازاریابی و صادرات شــرکت،  
اولین محموله میلگرد تولیــدی ذوب آهن اصفهان به 

کشــورهای اروپای شــرقی صادر و 
حمل گردید.

محمد نورانیــان مدیــر بازاریابی و 
صادرات شــرکت با بیان این مطلب 
افزود: طی یکسال اخیر شاهد چند 
اتفاق تاثیرگذار بر بازارفوالد در کشور 
های همســایه و منطقه بوده ایم که 
از آن جمله می توان به تغییر دولت 
حاکم در افغانستان به عنوان یکی از 
مهمترین بازارهای هدف صادراتی 
و محدودیت شــدید صادرات فوالد 
به این کشــور و همچنین جنگ در اوکراین و به دنبال 

آن سقوط شدید قیمت فوالد اشــاره کرد که این عوامل 
در کنار رقابت منفی قیمتی رقبا و ادامه شرایط ناشی از 
تحریم ها، فرآیند صادرات محصوالت فوالدی را  وارد فاز 

جدیدی کرد.
نورانیان افزود: در واکنش به این شرایط، استراتژی توسعه 
بازارهای صادراتی در دســتور کار قــرار گرفت و پس از 
مذاکرات فشرده قرارداد صادرات محموله میلگرد منعقد 
و محموله مذکور برای اولین بار توسط واگن های اروپایی 
به طور مستقیم از محل کارخانه تا اروپای شرقی حمل 

گردید.  
وی  با بیان این که امروزه بیش از گذشته نیازمند تمایز در 
مقایسه با رقبا هستیم، تأکید کرد: در این راستا گسترش 

صادرات به کشــورهای اروپایی به دلیل توانمندی های 
ذوب آهن در مقایســه با  ســایر رقبا و از طرفی فرصت 
ایجاد شــده برای جایگزینی در برخی بازارهای سنتی 
رقبــای منطقــه ای، از اهمیت بــه ســزایی برخوردار 
می باشــد؛ بدین منظور پیگیری و تمدیــد گواهینامه 
CARES از کشور انگلستان و همچنین اخذ گواهینامه 
HOMOLOGATION  از کشور آلمان انجام گردیده 

است. 
الزم به توضیح است شرکت ذوب آهن اصفهان به عنوان 
اولین و تنها دارنده گواهینامه های معتبر یاد شده در ایران، 
از این پس قادر به صادرات محصوالت خود به کشورهای 

اروپایی خواهد بود.

تغییر طــرح روش راه اندازی الکتروموتــور نوارنقاله 
هــای CB1 و CB2  در کارگاه پخت آگلومراســیون 
 با موفقیــت اجراء شــد و مــورد بهره بــرداری قرار

گرفت. 
برهان معاون تجهیزات الکتریکی مدیر آگلومراسیون 
شــرکت با اعالم این خبر گفت: انجام این طرح، گامی 
مهم در اصالح ســاختاری الکتروموتورهــای کارگاه 
اصلی است که هزینه های تولید را به طور چشمگیری 

کاهش می دهد.
علی اشــرف، مهندس بــرق کارگاه اصلــی مدیریت 

آگلومراسیون شرکت نیز گفت: نوارنقاله های CB1 و 
CB2  در سیکل برگشــتی آگلوماشین های 4.3.2.1  

قرار دارند و دائماً درحال کار می باشند.
وی افزود: توقــف ایــن نوارنقاله ها منجــر به توقف 
آگلوماشین ها و کاهش تولید می شود، به همین علت 
از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشند. مشکالت 
بسیار زیاد کوپلینگ های هیدرولیکی )سنگینی بیش 
ازحد و مشکالت سنتر(، باعث خرابی بیرینگ و نهایتاً 
 ویبره باالی الکتروموتور و توقفات زیاد آگلوماشین ها

می گردید که با بررســی های فنی و محاسبات الزم، 

اقدامــات اصالحی درخصوص تامین و نصب ســافت 
اســتارتر برای ایــن تجهیز انجــام شــد و در نهایت 
هیدروکوپلینگ با توجه به مشــکالت موجود حذف 

گردید.
اشرف، گفت: موفق شــدیم با اجرای این طرح، بدون 
شوك های اولیه، این تجهیز را راه اندازی کنیم و ضمن 
جلوگیری از وارد شدن آسیب به موتور و ایجاد شرایط 
بهره برداری مداوم از این تجهیــز، کاهش توقفات را 

شاهد باشیم.  
محمدعلی قدرتی پور- خبرنگار افتخاری

Rگزارش e p o r t

بر اساس گزارش انجمن تولیدکنندگان فوالد طی دو ماه ابتدایی امسال، بیش 
از یک میلیون و 700 هزار تن، انواع اقالم فوالدی صادر شده است که نسبت 
به مدت مشابه سال گذشــته، صادرات مقاطع تخت فوالدی و شمش فوالد، 

افزایشی و مقاطع طویل و سایر محصوالت فوالدی، کاهشی بوده است.
بر اساس این گزارش، طی دو ماهه نخســت امسال 56 هزار تن مقاطع تخت 
فوالدی صادر شــده که نســبت به 41 هزار تن صادر شــده در مدت مشابه 
سال گذشته، 37 درصد افزایش داشته و بیشترین رشــد صادرات را به خود 

اختصاص داده است.
در فروردین و اردیبهشت ماه ســال جاری، پس از مقاطع تخت فوالدی، یک 
میلیون و 66 هزار تن انواع شمش فوالدی )شامل اسلب، بلوم و بیلت(، صادر 
شده است که به نسبت 967 هزار تن صادر شده در مدت مشابه سال 1400، 
افزایش 10 درصدی را نشان می دهد و بیشترین میزان صادرات فوالدی ها را 

به لحاظ وزنی ثبت کرده است.
اما مجموع مقاطع طویل و محصوالت فوالدی صادر شده طی دو ماهه ابتدایی 
امسال نسبت به مدت مشابه سال 1400 کاهش داشــته است. کل مقاطع 
طویل فوالدی صادر شــده طی دو ماهه امســال به 301 هزار تن رسیده که 
نسبت به 437 هزار تن صادر شده در مدت مشــابه سال گذشته، 31 درصد 

افت داشته است.
همچنین میزان صادرات ســایر محصوالت فوالدی طی مدت مذکور سال 
جاری برابر 357 هزار تن ثبت شده که در مقایسه با 478 هزار تن صادر شده 

در مدت مشابه سال گذشته 25 درصد کم تر است.
در نهایت در آمار صادرات اقالم فوالدی افت، 100 درصدی آهن اسفنجی طی 
دو ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به چشم می خورد. در حالی 
که طی دو ماهه ابتدایی ســال 1400 قریب به 120 هزار تن آهن اســفنجی 
صادر شــد، صادرات آن طی دو ماهه امسال به صفر رســید که البته میزان 

واردات این محصول نیز صفر ثبت شد.

صادرات مقاطع تخت و شمس 
فوالدی افزایش یافت

خبرآسمانی

احمد اکبری معاون سرمایه 
های انسانی و توسعه مدیریت 
ذوب آهن اصفهان با قدردانی 
از زحمات بهرام امینی، آرش 
شــفیعی را به عنــوان مدیر 
آموزش و توسعه منابع انسانی 

شرکت منصوب کرد.
شــفیعی دارای دانشــنامه 
کارشناســی ارشد مهندسی 
مواد و مدرك مهندسی بین المللی IWE از انستیتو SLV  دویسبورگ آلمان و 

فارغ التحصیل دوره عالی DBA با گرایش مدیریت استراتژیک است.
وی تصدی پست هایی مانند سرپرست آموزشگاه توحید، رییس آموزش عالی 
فنی توحید، مدیر تحقیق و توســعه، مدیرآموزش و پژوهش، مدیر پژوهش، 
فناوری و بومی سازی، مشــاور اجرایی، مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی، 
مدیر ســازماندهی و روش ها و مدیر پروژه سازماندهی و طبقه بندی مشاغل 

شرکت های تابعه ذوب آهن اصفهان را در کارنامه خود دارد.

مدیر آموزش و توسعه منابع 
انسانی شرکت منصوب شد

انتصابآسمانی
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تعمیرات اساسی ماشین شارژ شماره دو واحد یک 
کک مدیریت تولیدات کک و مواد شیمیایی شرکت 
پس از تعمیرات با موفقیت در مدار بهره برداری قرار 

گرفت. 
هوشــیار صفاران معاون تولید مدیر تولیدات کک 

و مواد شیمیایی شــرکت با اعالم این خبر، گفت: 
ماشــین شــارژ وظیفه دریافت زغال از برج زغال، 
انتقال آن به بــاالی کوره های تولید کک و شــارژ 
به داخل کوره را به عهــده دارد. وی با بیان این که 
جهت اجرای این وظیفه مکانیــزم های زیادی در 

این ماشــین تعبیه شده اســت، افزود: این ماشین 
از ابتدای بهره برداری باطری یک در ســال 1393 
به صورت مداوم در مدار تولید قرار داشــت و فقط 
تعمیرات جــاری روی آن صورت پذیرفته اســت 
بنابراین با توجه به مستهلک شدن مکانیزم های آن 
تعمیرات اساسی آن در برنامه تعمیرات خرداد ماه 

1401 برنامه ریزی شد. 
معاون تولید مدیر تولیدات کک و مواد شــیمیایی 
شرکت گفت: قبل از شــروع این تعمیرات اساسی، 
برای اطمینان از تداوم تولید، تعمیرات جاری روی 
ماشین شارژ شماره یک انجام شد که خوشبختانه 
در زمان تعمیرات اساســی توانستیم با یک ماشین 

برنامه تولید را بدون هیچگونه توقفی اجرا کنیم.
حمید ابراهیمــی مهندس ارشــد مکانیک واحد 
یک کک نیــز در این خصــوص گفــت: از تاریخ 
1401/03/28 تعمیرات اساســی  برای مدت 10 

شــبانه روز شــروع و در این تعمیرات 3 مجموعه 
اسکروفیدر، بازو های بازکننده دریچه کوره ،کلیه 
جک های هیدرولیک ،کلیه گیربکس های حرکتی 
و دو مجموعه چرخ حرکتی بر حسب نیاز، سرویس 

یا تعویض شدند و بر روی ماشین مونتاژ گردیدند.
وی افزود: یکی از اسکرو ها که با طرح جدید، توسط 
دفتر فنی بخش طراحی شده و کار مونتاژ و دمونتاژ 
این مجموعه را در محل آســان تــر می کند نصب 

گردید و مورد بهره برداری قرار گرفت.
ابراهیمی با بیان این که بــا برنامه ریزی های انجام 
شــده و تالش همکاران، زمان این تعمیرات از 10 
شبانه روز به 6 شبانه روز کاهش یافته است، گفت: 
تعمیر تلشکی های حرکتی به جای تعویض آن ها 
و بازسازی و سرویس تلسکوپ های شارژ، اقداماتی 
بود که در جهت صرفه جویی در این تعمیرات انجام 

شد.  

مهندسین و کارشناســان مجرب مهندسی نورد در 
بخش طراحی کالیبر و تکنولوگ هــای کارگاه نورد 
650 تنها با یک مرحله طراحی و تست، بدون نیاز به 
کوچکترین اصالح بعدی و پس از نورد تنها چهار عدد 
شمش، شنبه هجدهم تیرماه تیرآهن جدید H24  را 
تولید و به سبد محصوالت با ارزش افزوده باال در ذوب 

آهن اصفهان اضافه کردند.
محمدامین یوسف زاده مدیر نورد ذوب آهن اصفهان 
با اعالم این خبر گفت: باید اذعــان کنم که در تاریخ 

مهندسی نورد بعد از ریل زبانه ســوزن، این دومین 
پروفیلی است که در همان مرحله اول طراحی و بدون 
نیاز به اصالحیه دوم که جزء ذات طراحی است، نرمال 

شده و به ثمر می نشیند. 
وی افزود: اخیراً تیم آباکوس مهندسی نورد با جذب 
جوان های مســتعد، در این زمینه و با هدایت عالی 
مسئول تیم طراحی عملکرد بسیار خوبی را رقم زده 
است به طوری که دقت 60 درصدی قبلی به باالی 95 

درصد در طراحی و شبیه سازی رسیده است. 
مدیر نورد شرکت خاطر نشان کرد: در این مرحله  کار  
بسیار حرفه ای و جالب در  استفاده از غلتک های 40 
   H22-H24 تنی  قفسه 900  مشــترك برای تولید
و H26 صورت گرفت کــه انطباق این موارد اختالف 
شدید، نیاز به دانش و تخصص باالیی را داشت و لذا این 
کار برای اولین بار است انجام گرفت و نتیجه درخشان 

در پی داشت. 
این مقام مسئول گفت: قطعاً با الگو برداری از فرایندی 
که برای تیرآهن 30 انجام شد، در این روش تبدیلی 
کاهش مصرف غلتک و صرفه جویی به میزان ســه 

میلیون تن نیز حاصل می شود. 

علیرضا مهرابی قائم مقام مدیر نورد ذوب آهن اصفهان 
با اشاره به این که تولید محصوالت با ارزش افزوده باال 
به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است،گفت: 
پروفیل H24 به عنوان جدیدترین محصول با ارزش 
افزوده باال به همت تالشــگران نورد 650 ذوب آهن 

اصفهان تولید شد.  
وی افزود : به طور کلی تولید H های سایز 20 به باال 
نسبت به IPE ها ارزش افزوده بسیار باالیی در حدود 
دو و نیم برابر و در کل سه و نیم برابر را برای ذوب آهن 
اصفهان رقم می زند که این دســتاوردهای تولیدی 
بزرگ صرفاً با بومی سازی و تفکر داخلی و بدون هیچ 

وابستگی به خارج از کشور به ثمر نشسته است. 
قائم مقام مدیر نورد شــرکت تصریح کرد : ذوب آهن 
اصفهان طی دو مــاه اخیر 25 هزار تــن تولید انواع 
پروفیلH  داشته که برابر دو تا سه سال گذشته است و 
این روند تولید نشان می دهد که بخش طراحی کالیبر 
و تکنولوژی تولید نــورد 650 و تراش غلتک کارگاه 
میانی نورد به میزانی از پایداری رســیده است که با 
کمترین خطای طراحی و تکنولوژی تراش، محصولی 

مطابق با استاندارد جهانی تولید می کند . 

این مقام مسئول خاطر نشــان کرد: بازسازی کارگاه 
منحصربه فرد نورد 650  ذوب آهن اصفهان و اضافه 
شدن دو قفسه جدید به آن شرایط را برای گسترده تر 
شدن سبد محصوالت شرکت  به نحوی فراهم کرده 
که به طور میانگین هر دو ماه یک محصول جدید در 

این کارگاه تولید می شود.   
مهرابی اظهار کرد: ذوب آهن اصفهان به عنوان اولین 
تولید کننده تیرآهن های H و تنها تولید کننده این 

محصول با سایز باالی 20 و 30 در منطقه می باشد . 

میرهاشــم موســوی، مدیرعامل ســازمان تامین 
اجتماعی از ادامــه پیگیری ها برای حل مشــکل 

افزایش حقوق بازنشستگان این سازمان خبر داد.
وی با بیان این که با اعالم نظر هیات تطبیق مقررات 
مجلس مبنی بر محق بودن اعتراض بازنشستگان، 
موضوع برای ابالغ رسمی به دولت در اختیار رئیس 
مجلس قــرار دارد، گفت: هر زمان کــه این مصوبه 
تغییر کند، سازمان آمادگی دارد تا با صدور احکام 
جدید بازنشســتگی، حقوق بازنشستگان را به نرخ 
جدید افزایش دهد و مابه التفاوت ماه های گذشــته 

را نیز پرداخت کند.
مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعــی ادامه داد: 

پیگیری ها برای حل مشــکل به وجود آمده ادامه 
دارد، به صورت مشــخص از دفتــر رئیس جمهور 
جویای مسئله هستند. بنابراین جای نگرانی برای 

بازنشستگان وجود ندارد.
وی یــادآور شــد: هیات مدیــره ســازمان تامین 
اجتماعی در چارچوب اختیارات و وظایف قانونی و 
به اســتناد مواد 96 و 111 قانون تامین اجتماعی، 
برای ســال 1401 مصوبه افزایش دســتمزدهای 
شــورای عالی کار را مبنای افزایش حقوق کارگران 

بازنشسته قرار داد.
وی ادامــه داد: هیــات دولــت نیــز در چارچوب 
وظایف قانونی خــود، افزایش مســتمری حداقل 

بگیران را بالغ بر 57 درصــد افزایش داد اما در مورد 
بازنشستگان ســایر ســطوح به جای افزایش 38 

درصدی، سقف 10 درصدی افزایش را اعمال کرد.
موســوی افزود: بنابراین با وجود آمادگی سازمان 
تامین اجتماعی برای اعمــال افزایش 38 درصدی 
مستمری های غیر حداقل بگیر، حقوق این گروه از 

بازنشستگان 10 درصد زیاد شد.
وی با تاکید بر این که پیشــنهاد ما بــرای اصالح 
مصوبه دولت بــا توجه به قانــون تامین اجتماعی 
)مــواد 96 و 111( همان افزایــش 38 درصدی به 
عالوه 515 هزار تومان سایر سطوح است، بیان کرد: 
ما زمانی که این مطلب را در هیــات امنای تامین 

اجتماعی به دولت ابالغ کردیم، به این رقم و تصمیم 
قانونی شورای عالی کار اعتقاد داشتیم.

نشریه داخلی
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 ایمنی ابزار برقی:
  ابزار برقی می توانند ایجاد اتصال کوتاه نمایند، اتصال کوتاه می تواند شما 

را دچار شوك کرده، به ابزار صدمه برساند و یا ایجاد آتش سوزی شود.
برای اجتناب از اتصال کوتاه:

  از ابزار برقی که دارای پوشش عایق باشند استفاده کنید.
 برای ابزار برقی حتماً سیم اتصال بکشید )خصوصاً ابزاری که فاقد پوشش 

عایق هستند(
 حتی االمکان از پالك های سه شاخه استفاده کنید.
 ابزار برقی را به وسیله سیم آن ها بلند یا حمل نکنید.

 سیم های زده دار ابزار برقی را تعویض نمایید.
 برای خارج کــردن پالك از پریز، آن را محکم بگیرید و بکشــید، هیچگاه 

سیم پالك را نکشید.
 قبل از اتصال پالك به پریز، بررسی نمایید که سوئیچ وسیله خاموش باشد.

 ابزار برقی را در حالت روشن روی زمین نگذارید.
 هنگام تمیز کردن یا تعویــض قطعات ابزار برقــی، آن را خاموش کنید و 

پالك آن را از پریز خارج کنید.
 اگر بدنه ابزار برقی در هنگام کار داغ شــد و یا دود مشــاهده کردید، فوراً 

سوئیچ آن را خاموش کنید.
 اگر از یک سیم سیار اســتفاده می کنید، دقت نمایید که سیستم اتصال 
زمین داشته باشــد. اطمینان حاصل کنید که برای وسیله مناسب است و 

اندازه آن برای دسترسی به محل کار کافی باشد.
 هنگام کار در خــارج از ســاختمان، برای جلوگیری از شــوك حاصل از 

رطوبت زمین، حتی االمکان از ابزار باتری دار استفاده کنید.
 هنگام کار در خارج ازساختمان یا در ارتفاع، از سیم های سیاری که دارای 

سیستم اتصال زمین می باشند، استفاده کنید.
 ایمنی ابزار دستی:

 آچار ها:
 دهانه آچار را برای اطمینان از عدم پریدگی، ســاییدگی و ترك بازرسی 

کنید.
 آچار را به اندازه کافی بلند انتخاب کنید و از به کار بردن وســایل دیگری 
مانند لوله برای زیاد کردن نیرو اجتناب کنید، فشار زیاد ممکن است باعث 

شکستن آچار و مصدومیت شما شود.
 به طور متعادل بایستید و آچار را به ســمت خود بکشید، به سمت مقابل 

فشار ندهید زیرا ممکن است آچار لیز خورده و شما صدمه ببینید.
 از آچار به عنوان چکش اســتفاده نکنید، ممکن است آچار در رفته و روی 

دست شما بخورد.
 روی پیچ و مهره های زنگ زده روغن نفوذ کننده بریزید و ســپس آن را با 

آچار چکش خور، بکس و یا یک آچار مقاوم باز کنید.
پیچ گوشتی ها:

 پیچ گوشتی هایی انتخاب کنید که دسته آن ها به اندازه کافی بلند باشد تا 
کاماًل در دست شما جا بگیرد. دسته کوتاه پیچ گوشتی فشار زیادی به وسط 

کف دست شما می آورد.
 از سالم بودن سر پیچ گوشتی اطمینان حاصل نمایید. 

 مراقب باشید در بدنه پیچ گوشتی خمیدگی یا ترکی ایجاد نشده باشد. 
 دسته پیچ گوشتی دارای شکستگی نباشد.

با انتخاب درست و آگاهانه ابزار با توجه به ماهیت و شرایط کاری، می توان از 
بروز حوادث احتمالی پیش گیری کرد .

مدیریت ایمنی و آتش نشانی شرکت

حدیث هفته
 امام کاظم )ع( : 

برای بازداشتن نفس خود از خواهشهایش، با آن مبارزه کن که مبارزه با نفس، 
همچون مبارزه با دشمنت، بر تو واجب است.

در ادامه توسعه محصوالت با ارزش افزوده باال 

تیرآهن H24   به سبد محصوالت، ذوب آهن اصفهان اضافه شد

R e p o r t
گزارش

تعمیرات اساسی ماشین شارژ واحد یک کک با موفقیت انجام شد

اقدام علی لندی اوج 
شجاعت، جسارت 
و غیرت نوجوانی 
بزرگ زاد را نشان 

می دهد

خوشبختانه در زمان 
تعمیرات اساسی 
توانستیم با یک 

ماشین برنامه تولید 
را بدون هیچگونه 
توقفی اجرا کنیم

از این که شادی و 
نشاط را در روحیه 
همکاران و خانواده 
های آن ها می بینم، 

واقعا خوشحال 
هستم

پای صحبت همکاران در محفل شاد دانش پژوهان

در حاشــیه مراســم تجلیل از دانش پژوهان ممتاز 
خانواده بــزرگ ذوب آهن با تعــدادی از همکاران و 

دانش پژوهــان ممتاز 
گفتگــو نمودیم که در 

ادامه می خوانید؛
مجتبی رضایی شاغل 
در کک ســازی گفت: 
این جشــن هــا بعد از 
دوران ســخت کرونــا 
تاثیر فراوانی بر نشــاط 

خانواده ها دارد.
مصطفی عابدی گفت: 
خیلی خوشحالم که در 
جمع همکارانم حضور 
دارم، برنامه های جشــن عالی بود اگر بشــود، سال 

های آینده از خواننده ای با سبک شادتر دعوت کرد 
به نظرم بهتر است.

سید سجاد موســوی گفت: از این که شادی و نشاط 
را در روحیه همکاران و خانواده های آن ها می بینم، 
واقعا خوشحال هستم و از این که ذوب آهنی هستم به 

خود افتخار می کنم.
مجید ادیبی گفت: خانواده ام از حضور در این جشن، 
خیلی خوشحال و از برنامه های جشن راضی هستند.

مجید خواجه علی گفت: مجری بسیار توانمند این 
جشن انصافا برنامه بســیار خوبی را اجرا کرد و این 
جشن برای من و خانواده ام یک روز فراموش نشدنی 

است .
عباس هادی از نظم و انضباط و برخورد خوب، دست 

اندرکاران این جشن، قدردانی نمود.
محمدمراد قنبری گفت: این جشــن ها توانســت 
همدلی و همراهی همکاران را تقویت نماید و شادابی 

و نشاط را برای خانواده به ارمغان آورد.
فرج ا... خدابخشــیان گفت: الزم بود کــه این گونه 
جشــن ها برای نشــاط خانواده ها برنامــه ریزی و 
اجرا شــود و واقعا برنامه ریزی جشن و محتوای آن 
 خوب بود به دســت اندرکاران آن خســته نباشید 

می گویم.
سید مصطفی شــریفی، گفت: وقتی دانش آموزان 
 و دانش جویــان خانواده بــزرگ ذوب آهن اصفهان
 می بینند که به تالش آن ها اهمیت می دهند قطعا 

انگیزه مضاعفی پیدا می کنند.

Rگزارش e p o r t

ایمنی ابزار کار

ذوب آهن اصفهان 
طی دو ماه اخیر 25 
هزار تن تولید انواع 
پروفیل H  داشته که 
برابر دو تا سه سال 

گذشته است

سازمان آمادگی دارد 
تا با صدور احکام 

جدید بازنشستگی، 
حقوق بازنشستگان 

را به نرخ جدید 
افزایش دهد

گرامیداشت یاد و خاطره از خود گذشتگی شهید لندی، قهرمان 15 ساله ملی

افزایش حقوق بازنشستگان را پیگیری می کنیم

در ســومین برنامه از مرحله دوم جشــن های ویژه 
تجلیل از دانش پژوهان ممتــاز خانواده بزرگ ذوب 
آهن اصفهان که با حضــور علیرضا رضوانیان معاون 
برنامه ریزی و توســعه شــرکت، تعدادی از دانش 
آموزان و دانشجویان ممتاز و خانواده های آن ها، 20 
تیرماه در مجموعه ورزشگاه بزرگ فوالدشهر برگزار 
شد، با گرامیداشــت یاد و خاطره از خود گذشتگی 
شهید علی لندی، از خانواده گرانقدر این قهرمان ملی 

تجلیل شد.
شایان ذکر است؛ شهید علی لندی نوجوان 15 ساله و 
قهرمان ملی از ایذه خوزستان است که بعد از این که 
خانه همسایه آتش گرفت برای نجات دو زن سالخوره 
به خانه آتش گرفته می رود و موفق می شــود آن ها 

را از آتش بیرون بکشــد، اما خودش به شدت دچار 
سوختگی می شود. 

ماجرا از این قرار اســت که عصر روز 18 شــهریور 
1400در پــی آتش ســوزی یک عــدد پیک نیک 
توسط خانم میانسالی و پس از آن پرتاب ناخواسته 
به سمت مادرش و سوختگی زن سالخورده با فریاد 
و درخواست کمک، نوجوانی پانزده ساله به نام علی 
لندی که مهمان خانه همسایه بود برای نجات پیرزن 
اقدام و برای دور کردن پیک نیک مشتعل و پرتاب آن 
از محدوده اقدام می کند که متاسفانه خود نیز دچار 

حریق و سانحه سوختگی می شود.
 علی با 91 درصد سوختگی ابتدا به بیمارستان سوانح 
ســوختگی طالقانی اهواز و پس از آن به بیمارستان 

سوانح ســوختگی حضرت 
امــام موســی کاظــم)ع( 
اصفهــان اعــزام شــد و 
1 مهرمــاه 1400 جــان 
شیرین خود را بر سر ایثار و 

نوعدوستی  گذاشت.
اقدام علی پانزده ساله برای 
نجــات دو زن گرفتــار در 
آتش عالوه بر ایــن که اوج 
شجاعت، جسارت و غیرت 
نوجوانی بزرگ زاد را نشان 
می دهد، می تواند داستانی 

باشــد برای نســل جوان جامعه ما و نیز تلنگری به 
جامعه که چگونه می توان با ایثار و از خودگذشتگی، 

جان را برای نجات همنوعان فدا کرد.

25 تیرماه؛ روز بهزیستی و تامین اجتماعی 
سازمان بهزیستی کشــور، به موجب الیحه قانونی ســال 1359 در جهت 
تحقق مفاد اصول قانون اساســی جمهوری اسالمی ایران و در زمینه تحقق 

عدالت اجتماعی تشکیل شده است.
ســازمان بهزیســتی با کمترین حمایت های دولتی و با تکیه بر مشارکت 
مردمی و همکاری سازمان ها، در راه گسترش خدمات توان بخشی، امدادی، 
بازپروری و کمک به تأمین حداقل نیازهای گروه های کم درآمدی که قادر 

به توانایی و خودکفایی اقتصادی نیستند، فعالیت می کند.
26 تیرماه ؛ سالروز تأسیس شورای نگهبان 

26 تیرماه در تاریخ جمهوری اســالمی ایران ســالروز تشکیل نهاد شورای 
نگهبان است. در خصوص جایگاه شورای نگهبان باید بیان نمود که مطابق 
با اصل 4 قانون اساســی جمهوری اســالمی ایران تضمین رعایت موازین 
اسالمی در قوانین و مقررات الزم االجرا بر عهده  فقهای شورای نگهبان قرار 

گرفته است. 
18 ذی الحجه ؛ عید سعید غدیر خم  مبارک باد

پیامبر )ص( در 24 یا 25 ذی القعده ســال دهم هجری همراه با هزاران نفر 
برای به جای آوردن مناســک حج، از مدینه به طرف مکه حرکت کردند. از 
آنجا که این حج، آخرین حج پیامبر )ص( بود به حجة الوداع مشــهور شد. 
وقتی اعمال حج پایان یافت و پیامبر )ص( همراه مسلمانان مکه را ترك و به 
طرف مدینه حرکت کرد،  18 ذی الحجه به غدیر خم رسیدند، در این مکان 
جبرئیل آیه تبلیغ را بر پیامبر )ص( نازل کرد و از جانب خداوند، به رســول 
خدا )ص( امرکرد تا حضرت علی )ع( را به عنوان،  ولی و وصی بعد از خود، به 

مردم معرفی کند. 
27 تیر؛ اعالم پذیرش قطعنامه 598 شــورای امنیت از سوی 

ایران
جنگ تحمیلی عراق علیه ایران اگرچه در ابتدا با نویدهای ناپایدار پیروزی 
برای صدام جنایتکار همراه بود ولی این روند از سال 61 روند معکوسی پیدا 
کرد . ارتش عراق پس از عملیات خیبر 1362 در یک روند صعودی، پذیرای 
شکست شد و سرانجام، در عملیات والفجر 8 در عین ناباوری فاو را از دست 
داد. اما شکســت نظامی در جبهه شــلمچه طی عملیات کربالی 5 با هیچ 
یک از شکست های عراق قابل مقایسه نیست، زیرا این شکست، آن هم در 
سال هفتم جنگ و در حســاس ترین منطقه نبرد، آینده حکومت عراق را 
در تاریکی فرو برد. پذیرش قطعنامــه 598 در 27 تیرماه 1367 هرچند به 
معنای پذیرش آتش بس از سوی ایران بود، ولی عراق به حمالت خود ادامه 
داد و مجدداً داخل خاك ایران شــد تا نقاط مهمی از جمله خرمشــهر را به 
دست بیاورد تا با وضع بهتری در مذاکرات حضور داشته باشد، اما موفقیتی 

به دست نیاورد و نهایتاً جنگ در 29 مرداد 1367 پایان یافت.
20 ذی الحجه ؛ والدت امام موسی کاظم )ع( مبارک باد 

امام موسی کاظم )ع( امام هفتم شیعیان، در بیســتم ماه ذی الحجه سال 
128 هجری قمری، در قریه ابواء) بین مکه و مدینه( دیده به جهان گشود. 
امام موســی کاظم )ع( را به علت کنترل خشــم خویش در برابر بدرفتاری 
دیگران، کاظم و به دلیل عبادِت بسیار، عبد صالح لقب داده اند. باب الحوائج 
هم از القاب اوست و مردم مدینه امام موسی کاظم )ع( را َزیُْن الُمجَتهدین) 
زینت تالش گران( می نامیدنــد. مهم ترین و معروف ترین لقب ابشــان، 
»کاظم« اســت. کاظم یعنی فرو خورنده خشــم و غضب. مهم ترین کنیه 
آن حضرت ابوالحسن می باشــد که در میان اهل حدیث به ابوالحسن اول 

معروف است. مدت امامت، امام موسی کاظم )ع(  35 سال بود.

مناسبت های هفته

ایمنی



تسلیت

همکاران گرامی آقایان:
محمدرضا جعفری، عظیم خواجعلی، ابوالفضل براتی، 
احمدرضا وکیلی، مجید جدیری، امیر اشراقی، محمد 
سپیانی، وحید سپیانی، جمال رمضانی، حمید سپیانی، 

محسن جاللی، محمدجواد زمانی 

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

محترمتان صبوری و شکیبایی مسئلت می نماییم. خداوند قرین 
رحمتشان فرماید.

روابط عمومی شرکت

تسلیت

خانواده های داغدار 
مرحوم داریوش گودرزی

مرحوم اکبر سلیمیان

با نهایت تاسف و تالم فراوان درگذشت همکاران گرامیمان 
مرحوم مغفور داریوش گودرزی و مرحوم مغفور اکبر سلیمیان 
را خدمت شما خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند 

متعال برای آن مرحومان علو درجات و برای شما و سایر 
بازماندگان شکیبایی، سالمتی و طول عمر خواستاریم .

روابط عمومی شرکت

طبق توافــق صورت گرفته با بانک پارســیان، وام و تســهیالت 
تا ســقف 30 میلیون تومان جهت رفاه خانواده های ذوب آهنی 
برای ســفرهای داخلی)بدون نیــاز به حضور در بانــک و بدون 

ضامن( با شرایط زیر به كاركنان اختصاص داده خواهد شد.
1. مبلغ وام متناســب با توان بازپرداخت اقســاط تا ســقف 30 

میلیون تومان به متقاضی پرداخت خواد شد.
2. مهلت استفاده از وام حداكثر تا یكسال پس از صدور كارت 

تسهیالت می باشد.
3. شــروع اقســاط یک ماه پس از اولیــن خرید با نرخ ســود 4 

درصد و طی دوره 12 ماهه می باشد.
4. خدمات این وام صرفا از طریق اپلیكیشن تاپ و آژانس های 

طرف قرارداد بانک پارسیان انجام می شود.
5. كارت اعتباری تسهیالت، چند روز پس از ثبت درخواست از 

سوی كاركنان، به آن ها تحویل داده خواهد شد. 
6. متقاضیان اســتفاده از وام مــی توانند تا تاریــخ 26 تیر ماه 

شماره پرسنلی خود را به شماره 30006056 ارسال نمایید.
• با ارســال پیامک فوق)اعالم درخواست اســتفاده از وام( مبلغ 
348 هــزار تومان بابــت اعتبار ســنجی و كارمزد صــدور كارت 

اعتباری وام در اولین ماه از حقوق متقاضی كسر خواهد گردید.
• با توجه به محدودیت منابع به درخواســت هــای بعد از تاریخ 

اعالم شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
• جهت كســب اطالعات بیشــتر می توانید ســواالت خــود را به 

شماره واتس اپ  09990397337 ارسال نمایید.
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V a r i o u s
گوناگون

تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان پیش از آغاز لیگ 
برتر فوتبال پنج بازی دوستانه برگزار می کند.

ذوب آهن از جمله تیم های حاضر در مســابقات 

لیگ برتر در دوره بیســت 
و دوم به شــمار می رود که 
زودتر از سایر رقبا کارش را 
برای حضور در این رقابت ها 
در زمین ورزشــگاه فروتن 
آغاز کــرد و حــاال مهدی 
تارتار برای آماده سازی هر 
چه بهتر تیمش چند دیدار 
تدارکاتی را نیز در دســتور 

کار شاگردانش قرار داده است.
بر همین اساس سبزپوشــان اصفهانی تا پایان 

اردوی تدارکاتی خــود در اصفهان و تهران پنج 
دیدار دوستانه برگزار خواهند کرد. طبق برنامه 
قرار اســت ذوب آهن در اصفهان ابتدا به مصاف 
فجر سپاســی و ســپس تیم نفت عــراق برود 
و سپس در تهران به ترتیب ســوم مردادماه به 
مصاف نســاجی مازندران، پنجــم مردادماه به 
مصاف مس رفســنجان و هشــتم مردادماه به 

مصاف تیم پرسپولیس تهران خواهد رفت.
ذوب آهن جهــت برپایــی اردوی تدارکاتی در 
تهران و حضــور در ایفمــارك 31 تیرماه عازم 

تهران خواهد شد.

  H24 به همت تالشــگران ذوب آهن اصفهان
به عنوان ششــمین پروفیل تیرآهــن بال پهن 
تولیــدی ذوب آهــن اصفهان با یــک مرحله 
طراحی و تســت، هجدهــم تیرماه به ســبد 
محصوالت با ارزش افزوده بــاال در این مجتمع 

عظیم صنعتی اضافه شد.
  مهران مقراضچی سرپرست نورد 650 شرکت 
دراین خصوص گفت: نورد و تولید پروفیل های 
H از حدود 12 سال پیش شروع شده و با وجود 
وقفه هایی که رقم خورد، پروفیل H24 به این 

مجموعه اضافه شد . 
وی افــزود: ایــن محصول جدید طی ســه ماه 
طراحی شــد و تفاوت آن با ســایر محصوالت 
در این اســت که این پروفیل بــه لحاظ این که 
عرض بال و ارتفاع پروفیل آن یکســان است از 
اســتحکام و مقاومت بســیار باالیی برخوردار 
می باشــد و در مقابل نیروهای برشی و خمشی 

پایداری کامل دارد.  
سرپرســت نورد 650 ذوب آهــن اصفهان در 
خصوص تاثیر استفاده از تیرآهن H در افزایش 
ایمنی ساختمان گفت: در اسکلت فلزی برخی 
ساختمان ها که ریزش کرده اند متاسفانه ورق 
های فوالدی به صورت دستی جوشکاری شدند 
و سپس به شکل تیرآهن بال پهن در آمدند،آن 

هم در کشــوری که تولید تیرآهن بال پهن آن 
با روش نورد گرم و بدون هیچ دخالت انســانی 
و کاماًل مکانیزه زبانزد است و متاسفانه حوادث 
غم انگیزی رخ داد. ســازمان نظام مهندســی 
ساختمان نیاز است به عنوان متولی ساختمان 
سازی در کشــور با نظارت بیشتر، به روش های 
منســوخ و ناایمن اســتفاده از جوشکاری ورق 
در ساختمان سازی برای همیشــه پایان دهد 
و تیرآهــن های بال پهــن را جایگزین تیر ورق 

نماید.  
فرزاد اکبریان مهندس ارشد طراحی کالیبر در 
مدیریت نورد ذوب آهن اصفهان نیز گفت: تیم 
طراحی کالیبر ذوب آهــن از طریق بهره گیری 
از نرم افزار شبیه ساز آباکوس در طراحی بیش 
از 15 محصول متنــوع در ذوب آهن اصفهان، 
تیرآهــن H24  را نیز در 110 شــیت نقشــه 

طراحی و روانه ریل تولید کرد.
وی افزود: هم اکنون محدودیت خرید غلتک با 
تناژ و قطر باال به عنوان یک چالش برای شرکت 
مطرح اســت که رفع آن مزایایی نظیر کاهش 

زمان طراحی و تولید را در پی دارد.
 مهندس ارشد طراحی کالیبر در مدیریت نورد 
شــرکت تصریح کرد: برنامه مشــترك کردن 
کالیبرها بین دو یا سه ســایز تیرآهن نیز انجام 

شد که از جمله مزیت های آن کم شدن مصرف 
غلتک و هزینه انبارش آن ها است.

محسن شهسواری سرپرســت کنترل کیفیت 
نورد ذوب آهــن نیز گفت: امروزه با گســترش 
شــهرها و احداث ســاختمان های بلند مرتبه، 
موضوع استحکام ساختمان اهمیت بسیار پیدا 
کرده اســت. یکی از عوامل موثر در این زمینه، 
محصوالت فوالدی به کار رفته در ســاختمان 
اســت که کیفیت آن هــا تاثیر بســیار زیادی 
بر اســتحکام ســاختمان دارد. از طرف دیگر با 
درخواســت های مشــتری برای تنوع در سبد 
کاالیی ذوب آهن اصفهان بــه ویژه محصوالت 
تیرآهن بال پهــن به دلیل دارا بــودن کیفیت 
باال و یکنواختی در آنالیز شــیمیایی و خواص 
مکانیکی، بــا تصمیم مدیریت عالــی کارخانه 
تولید محصــول بال پهــن ســایز 24 مطابق 

استاندارد ملی ایران در دستور کار قرار گرفت. 
وی افزود: پــس از تولید این محصول توســط 
مدیریت مهندســی نــورد، کلیــه پارامترهای 
ابعادی و کیفیت شــکل ظاهــری و همچنین 
خواص مکانیکی به وســیله اخذ نمونه مطابق 
اســتانداردها کنترل شــد و پس از مطابقت با 
دستورالعمل های مربوطه کیفیت این محصول 

مورد تایید قرار گرفت. 

از  مرحلــه  نخســتین  اول  روز  پایــان  در 
بیست وششــمین دوره رقابت های دو و میدانی 
قهرمانی باشــگاه های کشــور، تیم ذوب آهن 
اصفهان پیشتاز شد و ورزشکاران شرکت کننده 
در این مســابقات پس از یک رقابت حســاس 
و نفســگیر جایگاه خــود را در مــواد مختلف 

مشخص کردند. 
در جریان روز نخســت ایــن رقابت ها در 400 
متر سجاد هاشــمی از ذوب آهن با ثبت رکورد 
47.97 ثانیــه در جای نخســت ایســتاد، در 
10000 متر پیاده روی حمیدرضــا زورآوند از 
ذوب آهن با زمــان 45:42.09 دقیقه زودتر از 

رقبای خود به خط پایان رسید.

کیوان قنبرزاده دیگر ورزشکار ذوب آهن در ماده 
پرش ارتفاع باالتر از همه پرید و اول شد، در پرش 
سه گام حمیدرضا کیا و مجتبی زاهدی دو دونده 
ذوب آهن اول و دوم شــدند و در 100 متر میالد 

ناصح جهانی دونده ذوب آهن دوم شد.
در مــاده 110 متر مانــع، رضــا بحرینی پس 
از دونده تیم نفت در جایــگاه دوم قرار گرفت، 
علی امیریان و امیر زمان پور همین عنوان را در 

1500 متر و 5000 متر به دست آوردند.
 در ایــن دوره از مســابقات 220ورزشــکار از 
تیم های باشگاهی پلیمر خلیج فارس خرم آباد، 
ذوب آهن اصفهان، نفت تهــران، عماد تهران، 
زنیت گیالن، گل گهر ســیرجان، شــهرداری 

شیراز. عقاب نیروی هوایی، نیروی زمینی، لیانا 
بوشــهر، دنیای دوندگان اصفهان و مس کرمان 

حضور داشتند.

هیأت اندیشــه ورز حوزه مقاومت بسیج شهید 
تندگویــان ذوب آهــن اصفهان با مســئولین 
مجتمع صنایع دفاعی شــهید فهمیده، در تاالر 

آموزش و توســعه منابع انسانی شرکت نشست 
تعاملی برگزار کردند.

در این نشست که مدیر خرید تجهیزات، مهندسین 

ارشد از مدیریت های نت، آگلومراسیون، کوره بلند، 
توسعه و واحد علمی بســیج حضور داشتند، تیم 
ارزیابی مجتمع صنایع دفاعی شهید فهمیده اهم 
توانایی های خود جهت همکاری با صنایع فوالدی 

را تشریح نمودند.
شایان ذکر است؛ مجتمع صنایع دفاعی شهید 
فهمیده در ارتباط گیری موثر با شــرکت های 
بزرگ، تســهیل امور جهت رایزنــی های رفع 
موانع ساخت، تولید و رفع اشکاالت اساسی مد 

نظر تولیدکنندگان فعالیت دارد.
در این نشست، تشکیل کارگروه های تخصصی 
و شناسایی شــرکت های قابل مراوده در زمینه 
های مشــترك همکاری، در دســتور کار قرار 

گرفت.

  ششمین پروفیل تیرآهن بال پهن ذوب آهن اصفهان تولید شد

ذوب آهن اصفهان پیشتاز روز نخست لیگ برتر دو و میدانی

نقل و انتقاالت باشگاه ذوب آهن 
اصفهان

حضور حدادی فر در تمرینات 
روحیه بخش است

ورزشآسمانی

سعید باقرپسند 2 فصل دیگر با 
ذوب آهن تمدید کرد

سعید باقرپســند مهاجم بلندقامت تیم 
فوتبــال ذوب آهن، قــرارداد خود را به 
مدت دو فصل دیگر با ایــن تیم تمدید 
کرد و همچنــان در نوك خــط حمله 

سبزپوشان قرار خواهد گرفت.
مهاجم بلند قامــت ذوب آهن، قرارداد 

خود را رسماً امضاء کرد تا در جمع شاگردان مهدی تارتار باقی بماند.
گفتنی است باقرپســند یک فصل دیگر از قراردادش با ذوب آهن مانده بود اما 

آن را تمدید کرد آن هم در حالی که از یک تیم قطری نیز پیشنهاد داشت.
مهاجم شهرخودرو با قراردادی 

2ساله به ذوب آهن پیوست
محمدابراهیم رضازاده با عقد قراردادی 
به عضویــت تیــم فوتبــال ذوب آهن 

اصفهان درآمد.
محمدابراهیم رضــازاده، مهاجم فصل 
گذشــته شــهرخودرو مشــهد با عقد 
قراردادی رســمی به جمع گاندوهای 
اصفهان پیوست. این مهاجم فوتبال ایران سابقه حضور در شهرخودرو مشهد 
و شــهرداری آســتارا را در کارنامه خود دارد و بدین ترتیب به مدت دو فصل 

لباس ذوب آهن اصفهان را بر تن خواهد کرد.
حسین شنانی از ذوب آهن جدا شد

حسین شــنانی وینگر تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان پس از فســخ قرارداد، جمع 
گاندوها را ترك  کرد.

حسین شنانی بازیکن 28 ســاله تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در دو فصل اخیر 
لیگ برتر فوتبال ایران، پس از حضور در ســاختمان باشــگاه و فســخ قرارداد، از 
سبزپوشان اصفهانی جدا شود. شــنانی یک فصل دیگر با ذوب آهن قرارداد داشت 
اما طی توافق دو طرفه این تیم را ترك کرد. دلیل جدایی شنانی از ذوب آهن اعالم 
بی نیازی باشگاه به وی بوده و طبق صحبتی که با این بازیکن انجام شده او در تفکرات 
 مهدی تارتار جای ندارد و در صورت ماندن بازی چندانی با شــنانی نمی رســید. 

شنانی که از صنعت نفت مسجد سلیمان پیشنهاد داشت به این تیم پیوست. 

مهاجم تیــم فوتبال ذوب آهــن اصفهان 
گفت: قبال هم به باشگاه اعالم کرده بودم 
قصد جدایی ندارم و هــر دو طرف درباره 
تمدید قرارداد خیال مان آسوده بود و هیچ 

مشکل هم در این زمینه وجود نداشت.
سعید باقرپسند پیرامون تمدید قراردادش 
بــا ذوب آهن اظهــار داشــت: ذوب آهن 
نیم فصل قبل شرایط خوبی داشت و عالوه 
بر این با در نظر گرفتن شرایط شخصی خودم، تصمیم به ماندن در ذوب آهن گرفتم 
و امیدوارم که امسال بتوانیم شرایط بهتری رقم زده و جایگاه تیم بزرگ ذوب آهن 
را بهبود ببخشــیم. مهاجم تیم فوتبال ذوب آهن ادامه داد: در حال حاضر هم دوره 
تمرینات بدنســازی پیش فصل را طی می کنیم و به خوبی پیش می رویم. تا اینجا 
70 درصد نفرات مدنظر کادرفنی جذب و به تیم اضافه شدند و بیشتر  حدود 60ـ 
روزها تمرینات مان را در دو نوبت پیگیری می کنیم تا به ســطح آمادگی مطلوب 
برسیم. هدف اصلی ما بهبود عملکرد نسبت به سال قبل و کسب یک جایگاه خوب 
در جدول است. وی، حضور قاسم حدادی فر در کادرفنی را روحیه بخش دانست و 
خاطرنشان کرد: من هم مثل خیلی ها دوست داشتم کنار حدادی فر بازی کنم ولی 
متأسفانه این افتخار را نداشــتم . اما از روزی که آقای حدادی فر به جمع کادر و تیم 
اضافه شدند، در جمع بازیکنان به خاطر حضور یک اسطوره کنار تیم شور و شعف 
خاصی شکل گرفته و تاثیر مستقیمی در تمرین و تفکر بازیکنان داشته است. همه 
بازیکنان به حضور حدادی فر در کادر فنی افتخار می کنیم و در ادامه سعی خواهیم 

کرد که از تجربیات او بهره ببریم.
وی، گفت: ما هرچه که داریم از حمایت و پشتیبانی هواداران خوب مان است و من 
هم بابت لطفی که دارند خدمت آن ها ارادت خاصی دارم. امیدوارم امسال بتوانیم 
روسفید شویم و شــرایط خوبی که از نیم فصل دوم سال گذشته ایجاد شد را ادامه 
دهیم و با یک عملکرد بهتر و کسب جایگاه خوب پاسخی شایسته  به محبت آن ها 

بدهیم و همیشه از این موضوع خوشحال باشند.

ازآن جا که ســویه های جدیــد کرونا، 
دســتگاه تنفســی تحتانــی را درگیر 

می کند، درمان آن نیز دشوارتر است.
ســویه های جدید کرونا کــه BA.4 و 
BA.5 نــام دارد، دســتگاه تنفســی 
تحتانی را درگیر می کند ودرمان آن نیز 
دشوارتر است، بنابراین الزم است جهت 
پیشگیری از شــیوع موج جدید ویروس 

کرونا در جامعه، واکســن کرونا و دوزهای تقویت کننده آن را در زمان مشخص 
دریافت کنید.

متخصصان بــر تکمیل واکسیناســیون و تزریق دوز تقویت کننــده برای افراد 
باالی 18 ســال و تزریق دوز یادآور واکســن کرونا برای افرادی که شش ماه از 
آخرین واکسیناسیون آن ها گذشته است، تاکید می کنند زیرا سطح آنتی بادی 
تولیدشده ناشی از دریافت واکسن کرونا پس از گذشــت چند ماه کاهش پیدا 

می کند و الزم است افراد دوز یادآور را دریافت کنند.
رعایت اقدامات پیشــگیرانه مانند استفاده از ماســک در محیط های سربسته 
الزامی است. توصیه شده است که افراد به منظور پیشگیری از ابتالء به سویه های 
جدید ویروس کرونا دســت های خود را به صورت مرتب بشویند یا ضدعفونی 
کنند، فاصله اجتماعی خود از دیگران را حفــظ کنند و از حضور در محیط های 

شلوغ و بدون تهویه مناسب نیز دوری کنند.

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

آسمانی

آسمانی

پیوند

خبر

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

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

تاریخ تولدنام فرزند محل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1401/02/15علیآگلومراسیونمحمدجواد رضایی

1401/04/07ایلیاكک سازیمیالد شیری

1401/03/16سارینانت مكانیکعلیرضا حداد

1401/04/06سبحانفوالدسازیمحمد عبدالغالمی 

1401/03/26فاطمهفوالدسازیاسداله رفیعی

تاریخ ازدواجمحل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1401/04/02اتوماسیوناكبر اسالمی

1401/04/09امور مهندسیمیالد صابری فر

1401/03/31كک سازیمهرداد صابر افقی

جلسه تعاملی هیأت اندیشه ورز
 بسیج ذوب آهن اصفهان با صنایع دفاعی شهید فهمیده

حریفان تدارکاتی تیم فوتبال ذوب آهن مشخص شدند

به اطــالع می رســاند؛ وام اعتبــاری 30 میلیــون تومانی 
بانک پارسیان، تسهیالت جدیدی اســت كه همكاران در 
صورت تمایل می توانند با شــرایط منــدرج در اطالعیه از 
آن بهره مند شــوند و با كمک هزینه سفر اعطایی شركت، 

هیچگونه ارتباطی ندارد. 
بدیهی اســت، كمــک هزینه ســفر كاركنان به قــوت خود 
باقی اســت و تخصیص و نحوی اســتفاده آن به همكاران 

اطالع رسانی خواهد شد.

مدیریت خدمات و امور رفاهی شركت

درمان سویه های جدید کرونا 
دشوار است

مهــــــم 


