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در راستای خنثی سازی تحریم ها، مالتی پلکسر الکترونیکی دستگاه ادی کارنت در واحد تست سنتر خط تولید 
ریل نورد ۶۵۰ به همت تالشگران مدیریت های اتوماسیون و ارتباطات و مهندسی نورد بومی سازی شد.      

بومی سازی یکی از قطعات مهم تولید ریل در 
ذوب آهن اصفهان

حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار 
والدیمیر پوتین رئیس جمهور روســیه، خاطرنشان کردند: 
همکاری ها بلندمدت ایران و روسیه عمیقاً به نفع هر دو کشور 

است.
حضرت آیت ا... خامنه ای خاطرنشــان کردند: امروز آمریکا و 
غرب ضعیف تر از قبل شده و با وجود تالش و هزینه زیاد، برد 
سیاســت های آن ها در منطقه ما از جمله در سوریه، عراق، 

لبنان و فلسطین بسیار کم شده است.
ایشان مسئله سوریه را بسیار مهم خواندند و با تأکید بر موضع 
جمهوری اســالمی مبنی بر مخالفت با حمله نظامی به این 
کشور و لزوم جلوگیری از آن، گفتند: یک مسئله مهم دیگر 
در موضوع سوریه، اشغال مناطق حاصلخیز و نفت خیز شرق 
فرات به وسیله آمریکایی ها است که این قضیه باید با بیرون 

راندن آن ها از آن منطقه عالج شود.
ایشان در ادامه تأکید کردند: جمهوری اسالمی، سیاست ها و 
برنامه هایی را که منجر به بسته شدن مرز ایران و ارمنستان 

شود، هرگز تحمل نخواهد کرد.
ایشان با تأکید بر ضرورت راه اندازی خط آهن رشت- آستارا، 
این کار را موجب تکمیل خط حمل ونقل شمال- جنوب و به 

نفع هر دو کشور دانستند.
حضرت آیت ا... خامنــه ای همچنین هوشــیاری در مقابل 
فریبکاری غرب را ضروری خواندند و گفتند: آمریکایی ها هم 
زورگو هستند و هم حیله گر، و یکی از عوامل فروپاشی شوروی 

سابق فریب خوردن در مقابل سیاست های آمریکا بود.
ایشان همچنین با تأیید سیاست جایگزینی پول های ملی در 
روابط دو کشور و استفاده از ارزهای دیگر به جای دالر، گفتند: 
دالر را باید به تدریج از مسیر معامالت جهانی خارج کرد و این 

کار به صورت تدریجی، ممکن است.
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افزایش تولید و 
صادرات از دالیل 
ارزشمند بودن و 

بنیادی تر بودن ارزش 
یک سهم است. با 

توجه به بنیاد مناسب 
و توجه به این موضوع 
که در یک کف قیمتی 
یا به اصطالح حمایت 
قرار دارد، می تواند 

در درازمدت 
به عنوان یک سهم 
سود ده ارزیابی شود

ذوب آهن اصفهان، اولین کارخانه مــدرن آهن و فوالد 
شــناخته می شــود و به نوعی نقش دانشــگاه، کارگاه 
آموزشی و محیط پرورش دهنده مدیران صنعتی کشور 
را بازی کرده اســت، در کنار همه این هــا ذوب آهن در 
مقام یک بنگاه اقتصادی بیش از ده سال است که نقش 
دیگری را در بازار ســرمایه برعهده گرفته و سهام خود را 
در بورس عرضه کرده، ســهامی که باوجود باال و پایین 
رفتن های مقطعی، تا امروز روندی صعودی را طی کرده 

است.
ســهام ذوب آهن ابتــدا در بهمــن ۱۳۹۰ عرضه اولیه 
شد.این سهم در اولین روزهای عرضه خود در محدوده 
قیمتــی ۱۳۰۴ ریال قرار داشــت. ســپس تــا پایان 
فروردین مــاه ۱۳۹۱ به محدوده قیمتــی ۲۰۸۳ ریال 
رســید که درنهایت در مدت کوتاهی ۶۰ درصد ســود 
به دارندگان این ســهم تعلق گرفت.پس ازآن تا اواسط 
مرداد ۹۱ دچار ریزش مستمر شد و مجددا به محدوده 
قیمتی ۱۳۰ تومان برگشت و فرصتی مجدد برای افرادی 
که درگذشته از این سهم غافل شده بودند، فراهم آورد.
در نهایت پس از یک ســال و نیم در تاریخ ۲ دی۱۳۹۲ 
قیمت آن به ۴۷۳۳ ریال رســید که معادل ۳۶۳ در صد 

رشد بود.
از اسفند ۱۳۹۸ تا مرداد  ۱۳۹۹بازار بورس به یک باره با 
رشد زیادی رو به رو شد و سهم ذوب آهن جزء سهم های 
پرطرفدار و ســود ده در این بازه زمانی بود به طوری که 
قیمــت آن از ۲۷۰۰ریال به ۱۱۳۷۶ریال رســید و این 

سهم در طول این دوره ۴۲۲ درصد رشد کرد.
در مرداد ۱۳۹۹ بازار به یک باره دچار ریزش سنگین شد 
که ســهم ذوب آهن نیز از این ریزش مستثنی نبود و با 
ریزش ۷۹ درصدی تا به امروز رو به رو بوده است. قیمت 
فعلی تک سهم ذوب آهن حدود ۲۴۰ تومان است. این 
ریزش سنگین فرصت سرمایه گذاری برای افرادی که به 
سرمایه گذاری بلندمدت فکر می کنند فراهم کرده است. 
تولید و صادرات ذوب آهن اصفهان هرســاله با 

افزایش چشمگیری رو به روست 
بر اساس آمار اعالم شده از سوی این شرکت، ذوب آهن 
با تولید ۷۳۹ هزار  تن چدن نسبت به مدت مشابه سال 
۱۴۰۰ ، ۷ درصد رشد داشته اســت. تولید محصوالت 

نهایی این شــرکت در ســه ماهه ابتدای ســال جاری 
۴۰۹هزار  تن بوده که نســبت به ســه ماهه اول ســال 
گذشته ۶ درصد رشد داشــته و تولید فوالد نیز با ۶۶۲ 
هزار تن، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد 
رشد داشته است. ازجمله عوامل بنیادی موثر در ارزش 
یک سهم بورســی می توان به طرح های توسعه شرکت 
برای آینده، ســوددهی شــرکت و ثبات آن و .. اشــاره 
کرد. به طورکلی وزارت صمت از ابتدای امســال  در نظر 
داشــته ارزش صادرات را که در سال گذشته ۵ میلیارد 
و ۴۲۵ میلیون دالر بوده است را امسال افزایش داده و به 
۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر برساند که این تصمیم در 
افزایش صادرات محصوالت شرکت ذوب آهن نیز تاثیر 
داشته و این شــرکت با افزایش چشمگیر صادرات رو به 
رو بوده اســت. مجموع فروش ذوب در سه ماهه منتهی 
به پایان خرداد سال جاری برابر با ۱۰۲۴۱ میلیارد تومان 
بوده که در مقایسه با مدت مشــابه در سال گذشته ۳۵ 

درصد بیشتر شده است.
 افزایش تولید و صــادرات از دالیل ارزشــمند بودن و 
بنیادی تر بودن ارزش یک ســهم است. با توجه به بنیاد 
مناسب و توجه به این موضوع که در یک کف قیمتی یا 
به اصطالح حمایت قــرار دارد، می توانــد در درازمدت 

به عنوان یک سهم سود ده ارزیابی شود.
میزان شناوری ســهم نیز یکی از دالیل مهم رشد یک 
سهم اســت. به طورکلی هرچه میزان بیشتری از سهام 
یک شرکت در دست مردم باشد  این سهم قابلیت رشد 
بیشتری خواهد داشت چراکه اوال همیشه خریداران و 
فروشندگان بسیاری برای سهم وجود دارد و همچنین 
امکان نقد شوندگی ســهم در بورس نیز بیشتر می شود 
و ثانیا قابلیت دســتکاری قیمت سهم به وسیله گروهی 
خاص از سهامداران، کاهش پیدا می کند. به آن قسمت از 
سهام شرکت که در اختیـار تعداد زیادی سرمایه گذاران 

قرار دارد، سهام شناور آزاد می گویند.
ســهام ذوب آهن از این نظر ســهم خوبی برای خرید و 
سرمایه گذاری هســت زیرا که بخش قابل توجهی از آن 
در دست مردم است. از دیگر عوامل تاثیرگذار در قیمت 
یک سهم می توان به وضعیت دارایی  و بدهی های شرکت 
اشاره کرد، با بررســی صورت های مالی اساسی شرکت 

ازجمله ترازنامه، می توان به شــناخت خوبی از وضعیت 
مالی شــرکت و به ویژه میزان دارایی ها و بدهی های آن 

رسید.
طبیعتا برای ســهامدار، به عنوان شخصی که به نسبت 
سهامش مالک شرکت به حســاب می آید، این موضوع 
بسیار مهم است که شرکت، چه دارایی هایی در اختیار 
دارد، به چه میزان بدهــی دارد و آیا طبــق این حجم 
دارایی و بدهی، ســهام شــرکت می تواند بــرای خرید 
گزینه مناسبی به حساب آید یا خیر؟ با بررسی ترازنامه 
و سایر صورت های مالی شرکت، می توان این اطالعات را 

موردبررسی قرارداد.
شــرکت ذوب آهن به دلیل فروش گســترده و این که 
از پشتوانه بســیار قوی برخوردار اســت، از این نظر نیز 
یک ســهم بنیادی قلمداد می شــود. در حقیقت نوع 
محصول یا خدماتی که به وسیله شرکت ها ارائه می شود 
هم در سوددهی شــرکت بسیار موثر اســت. بعضی از 
شــرکت ها محصوالت انحصاری تولید می کنند و بازار 
تضمین شــده ای دارند، ولی بعضی دیگــر برای فروش 

محصوالت و خدمات خود در بازار رقابت می کنند
از ســوی دیگر  به دلیل این که محصــوالت ذوب آهن 
اصفهان مثل فوالد، چــدن، میلگــرد و..، محصوالتی 
کارآمد و به طور گســترده نیاز اساسی صنایع مختلف 
است به صورت معمول به منظور فروش محصوالت خود 
با مشکلی رو به رو نخواهند بود و سوددهی مناسبی نیز 

به همراه خواهند داشت.
میزان عرضه و تقاضا نیز بر ارزش ســهام یک شــرکت 
تاثیر چشمگیری دارد. در بازه های زمانی گوناگون نیز، 
بســته به شــرایط این امکان وجود دارد که تقاضا برای 
محصوالت صنعت خاصی افزایش پیــدا کند و این امر 
می تواند به افزایش فروش بعضی شرکت ها منجر شود 
و درنهایت ســهام آن ها نیز با افزایش قیمت روبرو شود. 
به عنوان مثال زمانی که ساخت وساز مسکن افزایش پیدا 
می کند، به دلیل نیاز به میلگرد فروش شرکت ذوب آهن 
بیشــتر می شــود و زمانی که نیاز صنایعــی همچون 
خودروسازی به فوالد افزایش می یابد به دنبال افزایش 
عرضه محصوالت یک شرکت، ارزش سهام آن شرکت 

نیز افزایش خواهد یافت. 

محمدهــادی زاهدی وفا گفت: از تمــام زیرمجموعه های 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای هم افزایی و تسریع 
در اجرای طرح های توسعه ای، برنامه های عملیاتی خواسته 

شده است.
زاهدی وفــا با بیــان این کــه در قانون بودجه امســال 
دســتیابی بــه شــاخص ۸ درصــد رشــد اقتصادی 
هدف گذاری شــده اســت، تصریح کــرد: امیدواریم در 
سال تولید، دانش بنیان و اشــتغال آفرین رشد اقتصادی 
مطلوبی برای کشــور پس از تحمل دو ســال ســخت 
کرونایی رقم بخــورد و این امر نیازمنــد درایت و تالش 

مدیران و کارگران عزیز است.
سرپرســت وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی بر ضرورت 
حمایت از واحدهای تولیدی و رفع موانع تولید آن ها تأکید 
کرد و گفت: در راستای هم افزایی شرکت های زیرمجموعه 
وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی از هیچ تالشــی دریغ 

نخواهیم کرد. 

وی با اشاره به بهره وری باال و حجم تولیدات در زیر مجموعه 
های این وزارت خانه، واحدهای تابع را باعث افتخار کشور 
دانست و افزود: شــرکت های تابعه این وزارت خانه از نظر 
نیروی انســانی، تکنولوژی و بهره وری از بهترین واحدهای 

صنعتی کشور هستند.

برنامه های عملیاتی برای تسریع در اجرایمروری بر سهام جذاب اولین شرکت فوالدی کشور
 طرح های توسعه ای

)) 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

ركورد تولید ماهانه كالف و روزانه چدن در ذوب آهن اصفهان
02

مهلت   ارائه موضوعشمارهنوع فراخوانردیف
پیشنهاد

زمان بازگشائی 
پاكات

23 /5 /221401 /5 /1401دو ردیف خط كش و هادی109707مناقصه1

23 /5 /221401 /5 /1401چرخدنده جرثقیل107694مناقصه2

تجدید 3
23 /5 /221401 /5 /1401خرید 14 ردیف قطعات نورد 140007521650 -91615 -2مناقصه 

تجدید 4
خرید 8 عدد ریل گردان 140008163 -108969 -2مناقصه 

23 /5 /221401 /5 /1401جرثقیل های انبار شمش

خرید 10 ردیف قطعات گیربكس 140010459 -113673مناقصه5
23 /5 /221401 /5 /1401فوالد سازی

خرید 2 ردیف مهره و چرخدنده 140008880 -113672مناقصه 6
23 /5 /221401 /5 /1401مخروطی نورد 650

خرید 2 عدد ستاره محرك ابتدایی 140006760 -113671مناقصه7
23 /5 /221401 /5 /1401آگلوماشین 4

جوشكاری 2 ردیف كالیبرهای برشی 140008729 -113670مناقصه8
23 /5 /221401 /5 /1401غلتك تیرآهن 27 و 30
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نشریه داخلی

 با اجرای راهکار 
عملی موثر در 

سرویس کامل کل 
سیستم روغن 

توربین و سیستم 
خنک کننده آن 

مهمترین مشکل این 
واحد که باال رفتن 

دمای روغن توربین 
بود، رفع گردید

امروز سبد 
محصوالت ذوب آهن 

متناسب با بازار و 
پروژه های عمرانی 
کشور است و این 

شرکت آمادگی دارد 
محصوالت خود 

را جهت پروژهای 
عمرانی استان 

عرضه نماید

دستگاه کپه کن در 
مسیر تخلیه مواد 
خام در سکوهای 
انبار مواد خام، 

وظیفه انباشت و 
همگن نمودن مواد 

خام در سکو را 
برعهده دارد

سالم آتشکار

درخواست های شما  وپاسخ مسئولین :
 شــرایط پرداخت کمک هزینه ازدواج برای مشــمولین تامین 

اجتماعی  به چه صورت می باشد؟
مدیریت امور اداری: برای مشمولین تامین اجتماعی که برای اولین بار ازدواج 
می کنند بارعایت شرایط کمک هزینه ای معادل متوسط یک ماه مزد پرداخت 

می گردد .
 شــرایط برخورداری از ســه روز مرخصی با مزد و حقوق  برای 

کارکنان چگونه می باشد؟  
مدیریت  امور اداری: شرایط همکاران برای استفاده از سه روز مرخصی با مزد 
عبارت است از؛ ا زدواج دائم و فوت بستگان درجه اول شامل همسر، پدر، مادر 

و فرزندان  .
 مراکز طرف قرارداد خدمات چشــم پزشکی در اصفهان جهت 

کارکنان را اطالع رسانی نمایید؟
مدیریت خدمات مالی و بیمه: جهت استفاده از خدمات چشم پزشکی کارکنان 

می توانند  به کلینیک های صدرا، آبان و پارسیان اصفهان مراجعه نمایند .
 نحوه اختصاص سهمیه تورهای انزلی  به چه صورت می باشد؟

مدیریت خدمات و امور رفاهی: تور خانوادگی بندر انزلی ) نوبت دوم ( به صورت 
حدود ۹۶ ساعته همراه با ارائه خدمات مورد نیاز برای واجدین شرایط که حدود 
۶۷۰۰ نفر می باشند با اولویت همکاران در شرف بازنشستگی در حال اقدام می 
باشد در این راستا از همکاران گرامی نیز درخواست می شود حتی االمکان با 
خانواده خود مراجعه نمایند تا امکان سرویس دهی مناسب نیز وجود داشته 

باشد. 
  *** تعدادی از همکاران نیز خواستارانجام موارد زیر شده اند .

  برنامه ریزی جهت تسریع در پرداخت هزینه های تکمیل درمان دانا.
 برنامه ریزی جهت نظارت بیشــتر بر کیفیت و ســالمت شیر توزیعی بین 

کارکنان.
  درج مبلغ ذخیره پس انداز کارکنان در پرفراژ حقوقی جهت اطالع کارکنان.  

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

در جلسه اخیر شورای معاونین که دوم مردادماه برگزار مسئوالن  به شرح زیر می باشد:
شــد، مدیرعامل ضمن اشــاره به عدم محدودیت در 
پرداخت پاداش تولید، بر ضــرورت افزایش این پاداش 
جهت بخش هایی که در رشــد تولید و بهره وری موثر 
هستند، تاکید کرد. در این جلســه عنوان شد که ذوب 
آهن اصفهان در ماه های گذشته در مسیر پیشرفت قرار 
دارد و آمار و ارقام نیز بیانگر این رشد می باشد اما شرایط 
شرکت در مقایســه با برنامه و همچنین در مقایسه با 
بهترین واحدهای صنعتی، هنوز فاصله دارد که با حفظ 
روند رو به رشد کنونی شاهد بهبود شرایط خواهیم بود .  

موضوعاتی همچون، ضرورت افزایش تولید و اقتصادی 

تر شدن آن، ضرورت رسیدگی و رفع مشکالت کارکنان 
به ویژه مشــکالت ســازمانی آن ها، ضرورت افزایش 
حاشیه سود عملیاتی با کاهش هزینه های تولید و تولید 
محصوالت با ارزش افزوده باال جهــت عبور از تنگنای 

کنونی بازار فوالد کشور، در این جلسه مطرح شد . 
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 تأکید بر فاصله گــذاری اجتماعی از جمله 
دیگر مواردی بود که در جلسه شورای معاونین مطرح 

گردید . 

در جلسه شورای معاونین مطرح شد:

ذوب آهن اصفهان در مسیر پیشرفت قرار دارد

ذوب آهن اصفهان 
در ماه های گذشته 
در مسیر پیشرفت 
قرار دارد و آمار و 

ارقام نیز بیانگر این 
رشد می باشد

مهندس ایرج رخصتی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان 
در نهمین کنفرانس روابــط عمومی و صنعت که اول 
مرداد ماه در هتل المپیک تهران برگزار شد، به عنوان 
مدیر برتر حامی روابط عمومی انتخاب شــد و مدال 

زرین روابط عمومی را دریافت کرد.
نهمین کنفرانس روابط عمومــی و صنعت با عنوان 
»روابط عمومی صنعت در ایران، تجربه ها و روندها« 
با حضور خســرو رفیعی رئیس انجمن روابط عمومی 
ایران، حسین زاده قشــمی مدیرکل دفتر ارتباطات 
وزارت صمت، تقی پــور دبیرکل باشــگاه مدیریت 
ارتباطات یونســکو-ایران و جمعی از اساتید، صاحب 
نظران و دست اندرکاران حوزه روابط عمومی برگزار 
شد. در این کنفرانس همانند دوره های گذشته مدیر 
برتر حامــی روابط عمومی بر اســاس معیارهای این 
حوزه توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس روابط عمومی 
و باشــگاه مدیریت ارتباطات یونسکو انتخاب شد که 
در سال جاری بر اســاس ارزیابی های صورت گرفته، 
این عنوان به مهندس ایرج رخصتی مدیرعامل ذوب 

آهن اصفهان رسید.
ویژگی های مهندس رخصتی که منجر به انتخاب وی 

به عنوان مدیر برتر حامی روابط عمومی شد، رویکرد 
عملی وی در مســئولیت های مختلف کاری در ذوب 
آهــن اصفهان طی ســال های مختلــف و همچنین 
مسئولیت در شرکت تارابگین به عنوان مدیرعامل که 
همواره نسبت به حوزه روابط عمومی و ارتباطات توجه 
خاصی داشته است. پاســخگویی به ذینفعان به شیوه 
های مختلف از جمله میز خدمت، توســعه ارتباطات 
درون و برون ســازمانی، توجه ویژه به مسئولیت های 
اجتماعی شرکت، مشــارکت در برنامه های فرهنگی 
و اجتماعی، حضــور مداوم در بیــن کارکنان، حضور 
در برنامه های مختلــف روابط عمومی و همایش های 
مرتبط با شــرکت، ارتباط و تعامل با رسانه ها، حضور 
فعال درشــبکه های اجتماعی و کانال های تخصصی 
صنعت فــوالد، در نظرگرفتن جایگاه مناســب برای 
روابط عمومی در ساختار سازمانی و ....از جمله معیار 

های دیگر در این انتخاب می باشد.
حسین زاده قشــمی مدیرکل دفتر ارتباطات وزارت 
صمت در حاشــیه این رویداد به خبرنــگار ما گفت: 
صنایع معدنــی و فــوالدی از نقاط قــوت اصلی ما 
در حــوزه صنعت و اقتصاد اســت و دســتاوردهای 

چشمگیری داشــته است. 
خوشــبختانه در ۴۰ سال 
گذشــته، یکی از توفیقات 
جمهــوری اســالمی ایران 
در فعالیت های رســانه ای 
در حوزه صنعــت فوالد رخ 
داده است که به شدت امید 
آفرین اســت و این حاصل 
فعالیت روابــط عمومی ها و 
رسانه ها در این حوزه است .

مدیــرکل دفتــر ارتباطات 
وزارت صمت ضمن تمجید 
از حمایت های مدیریت ذوب 

آهن اصفهان از فعالیت های حــوزه روابط عمومی که 
موجب امیدبخشی در جامعه است، گفت: بعد از انقالب 
دســتاوردهای امید آفرینی در حوزه فوالد برای جامعه 
داشــتیم و رتبه ما در جهان در تولید فوالد نشانگر این 
موفقیت اســت و باید تالش کنیم این امید آفرینی را از 

طریق رسانه ها توسعه دهیم .
شایان ذکر اســت ذوب آهن اصفهان به عنوان مادر 

صنعت فوالد کشــور و بیــش از ۵۵ ســال فعالیت، 
از پیشــگامان روابط عمومی در حــوزه صنعت نیز 
محســوب می شــود و در بیش از نیم قرن گذشته با 
حمایت مدیران این مجتمع عظیم صنعتی توانســته 
با انجام فعالیت های حرفه ای در حوزه روابط عمومی 
به خوبی دســتاوردهای صنعت فوالد ایران به عنوان 
دهمین تولید کننده فوالد در جهان را به اطالع افکار 

عمومی برساند.

تعمیرات اساسی دستگاه کپه کن )اشتابل( شماره ۳  
واحد بهره برداری مدیریت آگلومراســیون با موفقیت 

انجام شد. 
بهزاد قاسمی مسئول مکانیک انبار مواد خام مدیریت 
آگلومراسیون شــرکت با اعالم این خبر گفت: دستگاه 
کپه کن در مســیر تخلیه مواد خام در ســکوهای انبار 
مواد خام، وظیفه انباشت و همگن نمودن مواد خام در 
ســکو را برعهده دارد که با توجه به شرایط حساس آن 
در موعد مقرر تعمیرات اساســی این تجهیز بایســتی 
عملیاتی می شــد، لذا با توجه به مهیا بودن شــرایط 
مناســب و تامین قطعات ســاختی و خریداری شده 
جهت اجرای تعمیرات اساسی این دستگاه، با همکاری 
ســایر قســمت های بخش تعمیرات مذکور آغاز شد 
و به مدت ۵ شــبانه روز بــا موفقیت به پایان رســید و 

تجهیز مذکور مجــدداً وارد چرخه بهره برداری شــد.
حسنعلی مفیدی، مهندس برق انبار مواد خام نیز در 
رابطه با فعالیت های برقی انجام شده در این تعمیرات 
گفت: سرویس میانی موتورهای نوارنقاله ها، باالبرها، 
دریچه ها، حرکتــی ها و همچنین کلیــه پمپ های 
ترمز، تعویض طرح قطــع کن اضطراری اشــتابل با 
نوع جدید، تنظیــم کلیه حفاظت هــای الکتریکی، 
سرویس کلیه قطع کن ها، سنسورها، تعویض سیم و 
تجهیزات فرسوده تابلوهای برقی و در نهایت سرویس 
و آچارکشی مقاومت ها از اعم فعالیت های برقی انجام 

شده در این تعمیرات بود.
شایان ذکر اســت؛ در این تعمیرات مدیریت های نت 
مکانیک، نت راه و ســاختمان، تولیــد و توزیع برق، 
راهبری و ماشــین آالت، ایمنی و آتش نشــانی، امور 

فنی و برنامه ریزی تولید، خرید تجهیزات، سفارشات 
و خدمات و امور رفاهی و همچنین همکاران مدیریت 

آگلومراسیون مشارکت فعالی داشتند.
محمدعلی قدرتی پور- خبرنگار افتخاری

در نهمین کنفرانس روابط عمومی و صنعت
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان مدال زرین مدیرحامی روابط عمومی را دریافت نمود

تعمیرات اساسی کپه کن آگلومراسیون با موفقیت انجام شد

آمادگی ذوب آهن برای تامین محصوالت فوالدی مورد نیاز پروژه های عمرانی استان

تعمیرات موفقیت آمیز واحدB نیروگاه توازن ذوب آهن اصفهان

صنایع معدنی و 
فوالدی از نقاط قوت 

اصلی ما در حوزه 
صنعت و اقتصاد 

است و دستاوردهای 
چشمگیری داشته 

است

همایش بخشــداران اســتان اصفهان ۲ مردادماه در 
سالن تشــریفات روابط عمومی ذوب آهن اصفهان با 
حضور مهران زینعلیان معاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری اصفهان، مهدی ســلیمانی مدیر کل دفتر 
سیاســی و انتخابات اســتانداری اصفهان، مدیر کل 

دفتر امور روستایی و شوراهای اســتانداری، فرماندار 
شهرستان لنجان و بخشــداران استان اصفهان برگزار 

شد. 
مهندس ایرج رخصتی مدیر عامل ذوب آهن اصفهان 
در این همایش، رشد و پیشرفت کشور را مستلزم کار 

و همت جهادی و همدالنه دانست و گفت: این مجتمع 
عظیم صنعتی به مسئولیت های اجتماعی توجه ویژه 
دارد و طی نیم قرن گذشــته با خدمتی که به رشــد 
صنعت کشــور به ویژه صنعت فوالد نموده، باالترین 

سطح مسئولیت اجتماعی را ارائه کرده است . 
 وی افزود: امروز ســبد محصوالت ذوب آهن متناسب 
با بازار و پروژه های عمرانی کشــور است و این شرکت 
آمادگی دارد محصــوالت خود را جهــت پروژه های 

عمرانی استان عرضه نماید. 
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان اظهار داشت: مسئولین 
استان از جمله بخشــداران در زمینه ساخت و ساز و 
پروژه های مختلف عمرانی مــی توانند از محصوالت 
کیفی ذوب آهن اصفهان اســتفاده نمایند و ضرورت 
دارد که محصوالت این شــرکت به طور مســتقیم به 
سمت پروژه های عمرانی در شهرها و روستاها هدایت 

شود .
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان نیز، 

خدمتگزاری به مردم را جهاد فی ســبیل ا... دانســت 
و گفــت: همه باید تــالش کنیم که نظــرات و حرف 
دل مردم را بــا گوش جان پذیرا باشــیم و جهت حل 
مشــکالت جامعه، تمام همت و تالش خــود را به کار 

گیریم . 
مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری اصفهان 
نیز از همراهــی ذوب آهن اصفهــان در برگزاری این 
همایش قدردانی نمود و افــزود: یکی از وظایف اصلی 
و حیاتی تمام مســئولین پاســخگویی و رسیدگی به 
مشــکالت مردم اســت و هر روز باید با انگیزه و توان 

بیشتر برای خدمت به مردم تالش کنیم . 
این همایــش بــا ســخنرانی نماینــدگان منتخب 
بخشداران استان اصفهان، جلســه پرسش و پاسخ و 
ارائه نقطه نظرات کارشناســان دفتر امور روستایی و 
شوراهای استانداری همراه بود و در پایان نیز حاضرین 
در این همایش از بخش های مختلف خط تولید ذوب 

آهن اصفهان بازدید کردند . 

 تعمیرات واحد B نیروگاه توازن مدیریت تولید و توزیع 
برق شرکت با موفقیت انجام شد.

مســعود ملکی سرپرســت نیروگاه حرارتی مدیریت 
تولید و توزیع برق شــرکت با اعالم این خبر گفت: با 
توجه به فصل تابستان و محدودیت های دریافت برق 

از شبکه و با عنایت به وجود برخی موانع در تولید برق 
و تاکید مدیران عالی شرکت بر حداکثر تولید واحدها 
در فصل گرما جهت حفظ تداوم تولید، پس از سرویس 
و تعمیرات جاری واحدهای نیــروگاه حرارتی و واحد 
A نیروگاه توازن و کاهش ریســک توقف این واحدها، 

همزمان با بهره برداری و نگهداری این ۳ واحد، واحد 
B که مدت ها دچار اشکاالت محدود کننده تولید بود 
از ابتدای خردادماه به مــدت ۲ هفته تحت تعمیرات 

فشرده و هدفمند قرار گرفت.
وی افزود: با اجرای راهکار عملی موثر در سرویس کامل 
کل سیســتم روغن توربین و سیستم خنک کننده آن 
مهمترین مشــکل این واحد که باال رفتن دمای روغن 

توربین بود، رفع گردید.
ملکی از  رفع نشتی بخار از سمت جلو توربین. سرویس 
و روانکاری تعدادی از شــات آف ولوهای سرمشــعل 
های گازهــای کوره و کک در این تعمیــرات خبر داد 
و گفت: شستشــوی کندانســور، تعمیر و رفع عیب و 
وارد مدار کردن سیســتم کنترل سطح گرمکن فشار 
ضعیف، ســرویس انژکتورها، ســرویس و رفع نشتی 
گاورنرها، ســرویس و تعمیر ولو ســه طرفه خروجی 
پمپ های تغذیه، رفع موارد متعددی از نشــتی های 

بخار، ســرویس و رفع عیب و تعمیــر کلیه تجهیزات 
الکتریکی، تعویض تعــدادی از ولوهای تزریق، درناژ و 
نمونه گیر در بویلر، نصب آبنمای جدید درام، بازسازی 
مسیر نیتروژن و اصالح مسیرهای آبگیرهای گازهای 
کک و کوره، اصالح و ســرویس کمپانساتور مسیر گاز 
کوره به مشعل، ســرویس یاتاقان ها و دمپرها و سنتر 
تجهیزات، سرویس و شستشوی مسیر هوا به محفظه 
احتراق، آماده ســازی محل نصب سنسورهای آنالیز 
دود و موارد متعددی از سرویس های جاری، روانکاری 
و تمیــزکاری و تعمیــر و رفع عیب هــای موجود در 
تجهیزات، فعالیت های بود که در این تعمیرات انجام 

شد.
وی تأکید کرد: با این تعمیرات، متوسط تولید لحظه ای 
این واحد از حدود ۳۷ مگاوات همراه با ریسک در فصول 

قبل به حدود ۴۷ مگاوات پایدار افزایش یافت.
محمدعلی مسعودی- خبرنگار افتخاری

Rگزارش e p o r t

ذوب آهن اصفهان،رکــورد تولید 
روزانــه ۹۸۰۵ تن چــدن مذاب را 

ثبت کرد
تالشــگران ذوب آهن اصفهان در 
بخش کــوره بلند بــا تولید ۹۸۰۵ 
تن چدن مــذاب، ســی ام تیرماه، 
رکورد روزانه جدیــدی را در تولید 
این محصول با ســه کوره بلند ثبت 

کردند. 
همایون صمیمی مدیر کوره بلند ذوب آهن اصفهــان با اعالم این خبر 
گفت: قیمت های انــرژی و کک در دنیا رو به افزایش اســت و با توجه 
به تامین حدود ۷۰ درصد از زغال مصرفــی کارخانه از معادن داخلی و 
۳۰ درصد از کک و زغال مصرفی از خارج از کشــور و تامین منابع مالی 
و انتقال این حجم از مواد اولیه، نیاز اســت مصــرف کک را در کارخانه 

کاهش دهیم.   
وی افزود: در این راســتا از ســال قبل چند تیم کاری تشکیل شده که 
نتایج خوبی نیز رقم خورده و به طور میانگین نسبت به سال قبل مصرف 
کک خشک حدود ۴۰ کیلوگرم کاهش یافته است و در کوره بلند شماره 
۲ نیز مصرف کک خشــک به کمتر از ۵۰۰ کیلوگرم به ازاء هر تن چدن 
رسیده است و انشــاا...  با بهره برداری از پروژه تزریق پودر زغال به کوره 
بلند، رکوردهای چشــمگیری در زمینه کاهش مصــرف کک حاصل 

خواهد شد.

ســومین محصول با ارزش افزوده 
باالی ذوب آهن اصفهان در مســیر 

رشد تولید قرار دارد.
به همــت تالشــگران کارگاه نورد 
۳۵۰ ذوب آهن اصفهــان، رکورد 
تولید ۲۰۸۰۰ تن کالف در تیرماه 

به ثبت رسید.
محمدامین یوسف زاده مدیر نورد 
ذوب آهن اصفهان در خصوص این 
رکورد تولیدی به خبرنگار ما گفت: مهندسی نورد از حدود دی ماه سال 
۱۳۹۹ افزایــش تولید کالف را در دســتور کار قرار داد و تــا قبل از آن 
تولید کالف به طور میانگین حدود ۱۰ هزار تن در ماه بود که اواخر سال 
۱۴۰۰ به حدود ۱۹۰۰۰ تن تولید رسیدیم و در تیرماه سال جاری نیز 

رکورد ۲۰۸۰۰ تن در انواع سایزهای مختلف ثبت شد.    
وی پارامترهای ارتقاء تولید محصول کالف را چنین برشــمرد: افزایش 
ســرعت خطی و بعضاً رفع ایرادات، مهارت و تجربه بــاالی کارکنان و 
همچنین تمرکز بیشتر کارگاه نورد ۳۵۰ بر روی تولید محصول کالف از 

جمله دالیل ثبت این رکورد تولیدی محسوب می شوند.
مدیر نورد ذوب آهن اصفهان با اشــاره به این که بعد از محصوالت ریل 
و انواع H ها، کالف ســومین محصول با ارزش افزوده تولیدی اســت، 
اظهار داشــت: محصول کالف برای اولین بار در حدود ســال ۷۸  و به 
میزان ۲۰۰۰ تن در ماه تولید شد و روند رشد و توسعه تولید را در پیش 
گرفته است.  این مقام مسئول در خصوص میزان ارزش افزوده محصول 
صادراتی کالف نیز بیان کــرد: ارزش افزوده کالف نســبت به میلگرد 
ساختمانی که با افت شدیدی در قیمت مواجه شده بیش از ۲ برابر است 
و حاشیه سود بسیار بهتری نســبت به میلگردها دارد. این محصول بر 
اساس استاندارد ملی ۶۰۳۰ تولید می شود و چنانچه مشتری، استاندارد 
دیگری را برای تولید درخواست نماید، بررســی و برای تولید آن اقدام 

خواهد شد.
حسین مشــکین سرپرســت نورد ۳۵۰ نیز گفت: با تالش و کوشش 
کارکنان ایــن کارگاه، بحمــدا... محصول کالف در تنوع و ســایزهای 

گوناگون از روند تولید بسیار خوبی برخوردار است.
وی افزود: از جمله خواص ویژه محصوالت کم کربن که کالف نیز در این 
دسته قرار می گیرد، کشش پذیری باالی آن تا قطر ۲ میلیمتر به صورت 

سرد می باشد که کاربرد آن را در صنایع مختلف فراهم می نماید.

رکورد تولید چدن مذاب 
در ذوب آهن اصفهان

رکورد تولید ماهانه کالف با20800 
تن در نورد 350

خبرآسمانی
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در راســتای خنثی ســازی تحریم ها، مالتی پلکسر 
الکترونیکی دستگاه ادی کارنت در واحد تست سنتر 
خط تولید ریل نورد ۶۵۰ به همت تالشگران مدیریت 
های اتوماســیون و ارتباطات و مهندسی نورد بومی 

سازی شد.      
مســعود اتحادتوکل مدیر اتوماســیون و ارتباطات 
شرکت در این خصوص به خبرنگار ما گفت: با توجه 
به اهمیت ادی کارنت در واحــد تولید ریل نورد۶۵۰ 
و همچنین نبود مشــابه داخلی و خارجی آن، برنامه 
ریزی شد با اســتفاده از دانش و امکانات موجود در 
شرکت مراحل طراحی، ساخت، شبیه سازی و تست 
برد الکترونیکی)سخت افزاری و نرم افزاری( آن انجام 
شــود تا از این طریق سیســتم تولید ریل با قابلیت 

اطمینان و بدون وقفه فعال باشد. 
وی افــزود: کارشناســان آزمایشــگاه الکترونیک و 
کامپیوتــر مجموعه خدمــات فنی اتوماســیون با 
همکاری کارکنان برق نورد ۶۵۰ ، دستورالعمل های 
مختلف را جهت ایجاد ارتباط دقیق بین قسمت ها به 

وسیله سخت افزار مناسب طراحی کردند. 
اتحادتوکل گفت: با توجه به این که شــرح عملکرد، 
اطالعات فنی و کاتالوگ از دســتگاه ها در دسترس 
نبود، با اســتفاده از دانش و توانمندی کارشناســان 
آزمایشــگاه الکترونیک و کامپیوتر، مراحل طراحی، 
ساخت، شبیه سازی و تست برد الکترونیکی طی ۱۰ 

روز انجام شد. 
اتحاد توکل گفت: تمام مراحل طراحی و ساخت برد 
الکترونیکی ادی کارنت در آزمایشــگاه الکترونیک و 
کامپیوتر انجام پذیرفت و قابلیت تعمیر، عیب یابی و 
افزایش توانمندی های دیگر از لحاظ سخت افزاری و 
نرم افزاری، جهت بهبود عملکرد سیســتم به صورت 
کامل در اختیار مجموعه خدمات فنی اتوماســیون 
و برق نورد ۶۵۰ می باشــد و در صورت بروز مشکل 
در کوتاه ترین زمان و بــا صرف کمترین هزینه موانع 

برطرف می شود.  
جالل کریمی معاون برق نورد ۶۵۰  نیز گفت: جهت 
اندازه گیری متراژ ریل در واحد تست سنتر از سه عدد 
انکدر استفاده شده است که با توجه به موقعیت ریل 

توسط سیستم plc نزدیک ترین انکدر انتخاب شده 
و خروجی آن به کلیه دســتگاه های واقع در تســت 

سنتر ارسال می گردد.   
وی افزود: هر دستگاه با توجه به برنامه و وظیفه کاری 
خود از این سیگنال استفاده می نماید و نتیجه تست 
ها در سطوح مختلف اتوماسیون صنعتی، جهت تایید 

محصول خروجی مورد استفاده قرار می گیرد.
 معاون برق نورد ۶۵۰ تصریح کرد: با توجه به آسیب 
دیدن کارت مالتی پلکســر این دستگاه امکان تست 
ریل و اســتفاده از نتایج آن وجود نداشــت و به علت 
تحریم های ظالمانه نیــز امکان تهیه برد الکترونیکی 
فوق از تنها شرکت ســازنده آن دستگاه، امکان پذیر 
نبود بنابراین طراحی و ساخت آن در دستور کار قرار 

گرفت. 
کریمــی بیــان کرد: بــا توجــه بــه اســتفاده از 
میکروکنترلرهای برنامه پذیر در بــرد اصلی، امکان 
انجام مهندســی معکوس عمال  غیر ممکن بود و می 
بایســت از ابتدا طراحی صورت می پذیرفت، در فاز 
اول با توجه به اطالعات پروژه خط تولید و استخراج 
فانکشن عملکرد و نقشه شماتیک کارت اصلی توسط 
کارشناسان برق نورد ۶۵۰ ، طرح اولیه تهیه و ساخته 
شد که هر چند امیدبخش اما با مشکالت فراوانی رو 

به رو بود. 
وی گفت: در چندین مرحله کارت طراحی شــده بر 

روی دستگاه نصب و عملکرد آن توسط کارشناسان 
برق نورد۶۵۰ مورد آنالیز قرار گرفت و بازخوردهای 
الزم جهت اصــالح طرح به آزمایشــگاه الکترونیک 
مدیریــت اتوماســیون ارائه گردیــد و اقدامات الزم 
جهت بازنویســی برنامه ها و تغییرات ســخت افزار 
برد الکترونیکی صورت پذیرفــت و در نهایت بعد از 
گذشت بیش از سی روز کار مداوم، موفق شدیم برد 

نهایی را ساخته و راه اندازی کنیم. 
معاون برق نورد ۶۵۰ تصریح کرد: با توجه به دستیابی 
به تکنولوژی ساخت و دســتورالعمل های مورد نیاز 
این کارت، عماًل وابستگی به شــرکت سازنده از بین 
رفته و از طرف دیگر توقفات ناشــی از مشکل فوق به 

حداقل می رسد . 

طی احکامی از سوی مهندس رخصتی، مهدی بهرامی 
معاون پشتیبانی و خدمات اجتماعی با حفظ سمت به 
عنوان سرپرست معاونت سرمایه های انسانی و توسعه 

مدیریت و احمــد اکبری 
به عنــوان مشــاور عالی 
مدیرعامل شرکت منصوب 

شدند. 
مهندس رخصتی در جلسه 
ای با حضور مسئولین حوزه 
منابع انســانی از زحمات 
معاون پیشین سرمایه های 
انســانی و توسعه مدیریت 
شــرکت قدردانــی نمود 
و گفــت: دوره مدیریــت 
مهنــدس اکبری بــر این 
معاونت، دوره تحول منابع انسانی بود و امروز با کوله 
باری از تجربه به عنوان مشاور مدیرعامل منصوب شد.

وی افزود: مهندس بهرامی با ســابقه فعالیت در این 
حوزه و توانمندی مدیریتی، صبــر و آرامش، تالش 
خواهد کرد که تعامل با جامعــه و کارکنان را بیش از 
گذشته افزایش دهد و امیدوارم با کمک همه مدیریت 
ها، مسئولین روابط صنعتی و حوزه مدیرعامل شاهد 

نتایج خوبی در حوزه منابع انسانی باشیم.
مدیرعامل شرکت توجه به ارشــد پروری را فراتر از 
جانشین پروری از جمله ضروریات حوزه منابع انسانی 
دانست و اظهار داشت: جانشین پروری در نهایت می 
تواند اداره امور را همان طور که هست پیش ببرد اما 
ارشد پروری که از مباحث جدید منابع انسانی است، 

می تواند تحول در سازمان  را رقم بزند .
احمد اکبری مشاور عالی مدیرعامل شرکت نیز گفت: 
فعالیت در ذوب آهن اصفهــان را همچون جهاد در 

دوره دفاع مقدس می دانم و همانند سرباز در خدمت 
مجموعه و نظام مقدس جمهوری اســالمی هستم . 
برای مهندس بهرامی و همکاران این حوزه نیز که با 
تمام توان در انجام وظایف خود کوشا هستند، آرزوی 

توفیق روزافزون دارم .
مهدی بهرامی نیز در این جلســه، حضور مهندس 
اکبری در حــوزه منابع انســانی را منشــا خدمات 
چشمگیر در این حوزه دانست و گفت: ایشان به ویژه 
در تصویب و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل بسیار 

با تدبیر عمل نمود و بدون تنش این پروژه اجرا شد .
وی افزود: هر گونــه تحول در حوزه منابع انســانی 
مستلزم این است که تمام مسئولین شرکت خود را 
مسئول حوزه منابع انسانی نیز بدانند و با حاکم شدن 

این نگرش شاهد تحوالت مهمی خواهیم بود.

آیین معارفــه سرپرســت مدیریت امــور اداری و 
سرپرست امور شهدا، جانبازان و ایثارگران شرکت با 
حضور مهدی بهرامی سرپرست معاونت سرمایه های 
انسانی و توسعه مدیریت و مدیران و سرپرستان این 

حوزه سوم مردادماه برگزار شد. 
در این آیین از خدمات اکبر موسویان مدیر پیشین 
امور اداری و همچنین اکبر مایلی سرپرســت امور 
شهدا، جانبازان و ایثارگران شرکت تقدیر شد و یحیی 
عبد یزدان به عنوان سرپرست امور اداری و محسن 
سلیمیان نیز به عنوان سرپرست امور شهدا، جانبازان 

و ایثارگران معرفی شدند.
سرپرســت معاونت سرمایه های انســانی و توسعه 
مدیریت شــرکت در این آیین ضمــن قدردانی از 
زحمــات و تالش هــای احمد اکبــری در معاونت 

سرمایه های انسانی وتوســعه مدیریت در راستای 
پیشبرد اهداف این حوزه و اقدامات ارزنده در جهت 
ارتقا مسائل کارکنان از جمله نظام جبران خدمات، 
افزود: امروز تغییر و تحول در سرپرستی امورشهدا، 
جانبــازان و ایثارگــران و همچنیــن مدیریت امور 
اداری شــرکت را به عنوان دو بخش مهــم از حوزه 

سرمایه های انسانی مجموعه شاهد هستیم.
وی افزود: تغییر و تحول در رده های مختلف سازمانی 
یک ضرورت اســت که بــا هدف بهبود مســتمر و 
همگامی با سیاستهای کالن شرکت انجام می شود 
و در این خصوص شایستگی های همکاران و خدمات 

ارزشمند آن ها در اذهان ماندگار خواهد بود.
سرپرســت معاونت سرمایه های انســانی و توسعه 
مدیریت شرکت با اشاره به این که برنامه ریزی برای 

انتقال دانش و تجربه در رده 
های مختلف سازمانی، نیاز 
است که به صورت هدفمند 
دنبال شــود، تصریح کرد: 
از فرصــت هایی کــه برای 
خدمت در اختیار هر یک از 
ما قرار می گیرد باید به نحو 
اَحسن برای پیشبرد اهداف 
سازمان اســتفاده کنیم و 
دانش و تجربه کسب شده 
را به منظور بهبود فرایند ها 

منتقل نماییم.
بهرامی انتظارات از مجموعه مدیریــت امور اداری 
شرکت را باال دانست و تکریم بیشــتر ارباب رجوع، 

کمک به پویایی بیشــتر روابط صنعتی ها در سطح 
کارخانه برای رضایت کارکنان و تسریع در فعالیت ها 
در چارچوب قوانین و مقررات برای خدمت رسانی را 

مورد تاکید قرار داد.

چهارمیــن دوره مهارت های زندگی 
ویژه شــاغلین ایثارگر شــرکت با 
حضور مهندس رخصتــی در تاالر آهن 

برگزار شد.
در ایــن دوره که خانــواده های معــزز جامعه 
ایثارگری شــاغل شــرکت و همســران آن ها 
حضور داشــتند، عدیلی از اســاتید و مشاورین 
دانشــگاه اصفهان در قالب مهارت های زندگی، 
ایجاد نشــاط و آگاهی در ارتباط های اجتماعی 

سخنرانی کرد.
مهندس رخصتی مدیرعامل شرکت در حاشیه 
این ســمینار در گفتگــو با خبرنگار مــا با ابراز 
خرســندی از حضور در جمع این خانواده های 
معزز، گفــت: جامعه مدرن، بالطبع مشــکالت 

مدرنی هم دارد .
وی افزود: تفاوت های ملموسی در دوران کنونی 
وجود دارد که عنصر گذشت، راه حل آن در خانواده 
می باشــد و با توجه به نوع فعالیت های سخت و 

خشــن در صنعت فوالد، 
آســتانه تحمل افــراد در 
محل کار و خانــواده کم 
می شود که بهترین راهکار 
برای عبور از این سختی ها، 
گذشــت کردن می باشد 
و آموزه های دینی و ملی 
نیز ما را به این امر سفارش 

کرده است.

نشریه داخلی
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۱-  کارفرما مکلف اســت نســبت به شناســایی و ارزیابــی مخاطرات و 
ایمن سازی محیط کار اقدام نماید.

۲- کارفرما مکلف است با استفاده از ســامانه های انجام ایمن کار در ارتفاع 
متناســب با نوع کار، ایمنی افرادی که در ارتفاع بیش از ۱/۲ متر نسبت به 

سطح مبنا مشغول کار می باشند، را تامین نماید.
۳ـ کارفرما مکلف است نسبت به تهیه لوازم و تجهیزات استاندارد و متناسب 
با نوع کار در ارتفاع که دارای لوح شناســایی حاوی اطالعات فنی بوده و در 
محل قابل رویت مناسبی از تجهیزات نصب شده است را در اختیار کارگران 

قرار دهد .
۴ـ کارفرما مکلف است در شرایط جوی نامســاعد یا معیوب و ناقص بودن 
ســازه و تجهیزات یا نقص در روش های ایمــن کار در ارتفــاع، از فعالیت 

کارگران شاغل در ارتفاع جلوگیری به عمل آورد.
۴ـ نردبان، اجزاء داربست، تجهیزات کار با طناب و سایر تجهیزات و دستگاه 
های کار در ارتفاع باید قبل از هر بار اســتفاده توســط عامل کار در ارتفاع 
بازدید شــده و در صورت فرســوده یا معیوب بودن، موضوع را به کارفرما یا 

نماینده وی گزارش نماید.
۵ـ کارفرما مکلف اســت پس از اطالع از فرســوده و معیوب بــودن لوازم و 
تجهیزات کار در ارتفاع با برچسب » خطرناک استـ  استفاده نشود « آن ها 
را از دسترس کارگران خارج و پس از تعمیر و تایید توسط شخص ذی صالح 

مجددا به محل کار منتقل نماید. 
۶ـ  انجام کلیــه امور نصــب، راه انــدازی، بهره برداری، ســرویس، تعمیر 
و نگهداری تجهیزات، دســتگاه و ماشــین آالت کار در ارتفاع باید مطابق با 

دستورالعمل شرکت سازنده صورت پذیرد.
۷ـ کلیه متعلقات داربســت، نردبان، تجهیزات، ابزار و وسایل کار در ارتفاع 
باید قبل از شــروع و پس از اتمام کار توســط کارگران و در فواصل معین 

دوره ای بازرسی و کنترل گردد و مجوز شروع به کار صادر شود.
۸- کلیه لوازم و تجهیزات کار در ارتفاع باید توســط شــخص ذی صالح به 
صورت دوره ای مورد بازرسی دقیق قرار گرفته و در صورت مشاهده نقص و 

یا فرسودگی برای از رده خارج نمودن به کارفرما اعالم نماید.
۹- کلیه مجریان ذی صالح مشــمول این آیین نامه که عملیات اجرایی آن 
ها در ارتفاع انجام می گیرد موظف می باشند در هنگام انجام کار از کارگران 
دارای گواهینامه مهارت از ســازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور یا سایر 

مراجع ذی صالح استفاده نمایند .
۱۰- عامل کار یا شخص ذیصالح باید دارای گواهینامه مهارت فنی الزم از 

مراکز ذی صالح بوده و توانایی انجام کار مربوطه را داشته باشد.
۱۱- کارفرمایان، مجریان، پیمانکاران و ســایر عوامل اجرایی در محدوده 
کارگاه و عملیات خود مکلف به جلوگیری از ورود افراد متفرقه می باشــند. 
ضمنا نصب عالیم هشداری برای کارگران و افراد متفرقه »مطابق آیین نامه 
عالیم ایمنی در کارگاه ها« به نحوی که به ســهولت قابل رویت باشد و مانع 

انجام کار نگردد الزامی است .
۱۲- حمل و نقل، نصــب، جمع آوری، انبــار نمودن و کار با دســتگاه ها، 
ماشــین آالت و تجهیزات کار در ارتفاع باید به گونه ای باشــد که خطری را 

برای کارگران و افراد متفرقه ایجاد نکند.

حدیث هفته
 پیامبر اکرم )ص(: 

برای شهادت حسین )ع(، حرارت و گرمایی در دل های مؤمنان است که هرگز 
سرد و خاموش نمی شود.

تغییر و تحول در حوزه منابع انسانی شركت

R e p o r t
گزارش

بومی سازی یکی از قطعات مهم تولید ریل در ذوب آهن اصفهان

جامعه مدرن، بالطبع 
مشکالت مدرنی 

هم دارد

تمام مراحل طراحی 
و ساخت برد 

الکترونیکی ادی 
کارنت در آزمایشگاه 

الکترونیک و 
کامپیوتر انجام 

پذیرفت

با تکیه بر توانمندی 
کارکنان تعمیرگاه 

لکوموتیو و با استفاده 
از اقالم موجود در 
این کارگاه و بدون 

نیاز به تأمین کننده 
خارجی این تعمیرات 
و بازسازی انجام و  

باعث تقویت ناوگان 
حمل و نقل ریلی 

شرکت شد

لکوموتیو آلمانی شماره 02  به ناوگان ریلی شرکت پیوست

لکوموتیو آلمانی )MAK( شماره ۰۲ پس از تعمیرات و 
بازسازی توسط کارشناسان مدیریت راه آهن و ترابری 

شرکت به ناوگان ریلی ذوب آهن اصفهان پیوست.

افشین ژیانی فر سرپرست 
و  لکوموتیــو  تعمیــرات 
واگن مدیریــت راه آهن 
و ترابری شــرکت با اعالم 
این خبر گفــت: با همت و 
تالش و اســتفاده از توان 
لکوموتیــو۰۲  داخلــی، 
آلمانی در کارگاه تعمیرات 
دیــزل، ســاخت و بومی 
ســازی قطعات بــا توان 
داخلی، بازســازی شــد و 
به ناوگان حرکــت ریلی 
شرکت پیوســت که امید 
اســت با حمایت و تأمین اقالم مورد نیاز با اســتفاده از 
دانش و تجربه کســب شــده، راه اندازی و تعمیر سایر 

لکوموتیوهای خارج از برنامه نیز اجرایی گردد. 
وی افزود: در این تعمیرات بــا تنظیم گراف اجرایی ۳۷ 
روزه و صرف ۵۷۰۰ نفر ســاعت اجرایی، موفق شدیم 

دیزل MAK آلمانی را بازسازی و راه اندازی نماییم.
مجید وحیددســتجردی فورمن تعمیرات مدیریت راه 
آهن و ترابری شــرکت نیز گفت: با تکیه بر توانمندی 
کارکنان تعمیرگاه لکوموتیو و با استفاده از اقالم موجود 
در این کارگاه و بدون نیاز به تأمین کننده خارجی این 
تعمیرات و بازسازی انجام و  باعث تقویت ناوگان حمل و 

نقل ریلی شرکت شد.
وی افزود: با توجه به اعمال تحریم های ظالمانه و عدم 
تامین قطعات، با یک دلی و همت و صرف فعل خواستن 
در بومی سازی قطعات مورد نیاز، لکوموتیو ۰۲ آلمانی 

تعمیر و راه اندازی شد.
مهدی ملکی تکنســین برق تعمیــرات مدیریت راه 

آهن و ترابری گفــت: لکوموتیوهــای MAK آلمانی 
دارای سیستم PLC قوی و هوشمند و از پیچیده ترین 
مدل دیزل ها می باشند، خوشبختانه آشنایی کامل با 
مدارهای الکتریک، عیب یابی و رفــع نقص با تالش و 
دانش متخصصین مدیریت، مانع از نیاز به کارشناسان 
خارجی در پروژه بازسازی لکوموتیو گردید و توانستیم 
سیســتم های کنترلی و فرمان، بردهای الکترونیکی و 

مانیتورینگ مربوطه را رفع نقص و بازسازی کنیم.
حامد شریعتی کارشناس دفتر فنی مدیریت راه آهن و 
ترابری گفت: افتخار می کنیــم که با تفکر دانش بنیان 
و تالش بسیار متخصصین منجر به هموار شدن مسیر 
بومی ســازی و ســاخت قطعات در داخــل گردید و 
امیدواریم این روند موفقیت آمیز تکرار شــود تا ناوگان 

حمل و نقل ریلی شرکت بازسازی و نوسازی شود.
عباس عابدی- خبرنگار افتخاری

Rگزارش e p o r t

ایمن کردن شرایط کار در ارتفاع

ارشد پروری که 
از مباحث جدید 

منابع انسانی است، 
می تواند تحول در 
سازمان  را رقم بزند

تغییر و تحول در 
رده های مختلف 

سازمانی یک 
ضرورت است

معارفه سرپرست مدیریت امور اداری و سرپرست امور شهدا، جانبازان و ایثارگران شرکت

برگزاری دوره مهارت های زندگی ویژه شاغلین ایثارگر شرکت

 8 مرداد) اول محرم (؛ آغاز سال 1444 هجری قمری
سال هجری قمری سال شماری است که براســاس چرخش ماه محاسبه 
می شود و مسلمانان اعمال عبادی و مناسبت های مذهبی شان را بر اساس 
آن انجام می دهند. مبدأ سال شــمار هجری قمری، هجرت پیامبر اسالم 

)ص( از مکه به مدینه است که در سال ۶۲۲ میالدی رخ داد. 
ســال قمری ۳۵۴ یــا ۳۵۵ روز دارد و ده یا یازده روز از ســال شمســی 
و میالدی کمتر اســت. این سال شــمار با ماه محرم آغاز می شــود و با ماه 

ذی الحجه پایان می یابد
فرا رسیدن ماه محرم بر تمامی عاشقان و دلسوختگان ساالر 

شهیدان تسلیت باد
محرم حادثه ای تاثیرگذار برای هر مسلمانی اســت. حادثه ای که قلب هر 
دوست دار سیدالشــهدا را می فشــارد و در کنار این غم سنگینش، مملو از 
درس زندگی و آزادگی ست. مسلمانان هرســاله با زنده کردن یاد و خاطره 
این حادثه بزرگ و تاریخــی، بیعت خود را با سیدالشــهدا تجدید کرده و 

میزان ایمان و تقوای خود را افزایش می دهند
محرم ماهی اســت که دل های همیشه عاشــق را، دوباره متوجه »مکتب 
سرخ شهادت« خواهد کرد، مکتبی که نشان از پویایی و جاودانگی شهادت 

دارد؛ شهادت: میوه همان درختی که ریشه در »َهیهات ِمّن الذلّة« دارد و
ارمغان ماه محرم به تمام آزادگان جهان اســت.  آری! »َهیهات مّن الّذله« 

کلید اسرار و رموز ماه محرم است. 
ماهی که هر بار با حضور دوباره اش به تفسیر شــرافت و عّزت انسانی می 

پردازد و دِل انسان های آزاده را به دقایق عارفانه عاشورا می سپارد.
اول محرم؛ روز شــعرو ادبیات آیینی و بزرگداشت محتشم 

کاشانی
محتشم کاشانی از شاعران نامدار و برجســته آیینی در دوره صفویه است 
که مرثیه ترکیب بند عاشورایی و مشــهور این شاعر بلندآوازه »باز این چه 
شورش است«، در مصیبت واقعه  کربال و سید و ساالر شهیدان، امام حسین 
)ع(، در ضمیر هر ایرانی با شــور و شعور حســینی غوغا می کند. محتشم 
کاشانی شاعر مشهور ایرانی که در ســده ده هجری در کاشان متولد شد، 
نام اصلی وی کمال الدین علی محتشم کاشانی بود و لقب شمس الشعرای 
کاشانی را داشــت. او در تاریخ ربیع االول سال ۹۹۶هجری در شهر کاشان 

از دنیا رفت.
او از جمله شاعران پارســی گوی ایرانی بود که در دوره صفویان و در زمان 
شاه طهماسب می زیســت،. او در تمامی طول عمر خود در کاشان زندگی 
کرد و شغل اصلی وی بزازی بود. محتشم از مهم ترین شاعران مرثیه سرای 
مذهب شیعه به شــمار می آید که از پیروان مکتب وقوع بود. معروف ترین 
مرثیه ای که محتشم برای شهدای کربال سروده است ترکیب بند »باز این 
چه شورش است در خلق عالم است« که از اشعار مشهور ادبیات فارسی به 

شمار می آید.
9 مرداد ماه ؛ روز اهدای خون

نهم مرداد در ایران به عنوان روز اهدای خون شناخته شده است که در واقع 
روز قدردانی از اهدا کنندگان این ماده حیاتی نیز به شمار می رود. سازمان 
انتقال خون ایــران در مرداد ۱۳۵۳ با هدف ســامان بخشــیدن به وضع 
آشــفته خون رســانی و به منظور ترویج فرهنگ اهدا، تهیه و تأمین خون 
و فرآورده های ســالم و مطمئن و رایگان برای رفع نیــاز بیماران نیازمند، 
به خصوص مبتالیان به تاالســمی، هموفیلی به وجود آمد. از آن تاریخ به 
بعد، سالروز تأسیس ســازمان انتقال خون در نهم مرداد ماه، به عنوان روز 
اهدای خون نام گذاری شده اســت. روزهایی مانند روز ملی اهدای خون 
در ایران و روزهای ملی اهدای خون در هر کشــور و همچنین روز جهانی 
اهداکنندگان خون که مصادف با ۱۴ ژوئن اســت، فرصت هایی هســتند 
که به خاطر بیاوریم زندگی انسان های بسیاری به خون اهدایی ما وابسته 

است.

مناسبت های هفته

ایمنی



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.

فضل اله نادری، علی اكبر عسگری، محمدتقی ایمانی، 
مجتبی شاه نظری، ایمان معظم، احمد اسحاقیان، ایوب 
نادری، عباس قربانی، حسن هاشمی، محسن نوذری، 

خانواده مرحوم هامون گلستانفر

تسلیت

همکاران گرامی آقایان:
صادق تقی پور، رمضانعلی فرهادی، جمال مظاهری، 

مجید بابایی، رضا رئیسی، محمد قاسمی، حسن قاسمی، 
مجید یکتا طلب، رضا حیدری، سیدحسن حسینی

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

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

روابط عمومی شركت

همكاران گرامی؛
در صــورت مشــكوک بــودن بــه بیمــاری كرونــا و 
داشــتن هرگونه عالمت ســرماخوردگی الزم اســت 
از حضور در محل كار و تردد با ســرویس های ایاب و 
ذهاب خودداری كرده و با مراجعه به پزشــک، جهت 
انجام تســت و اقدامــات درمانــی الزم به ســامانه  
motaharihospital.com  نیــز مراجعــه و یا با 
شماره تلفن 7  -03152653104 از ساعت 8 الی 18 

تماس حاصل نمایید.
 در صــورت انجــام تســت كرونــا خــارج از ســامانه 
غربالگری و دارا بودن نتیجه تســت منفی یا مثبت، 
الزم است در سامانه غربالگری، بخش »خوداظهاری 
تست مركز بهداشــت محل« نتیجه آزمایش را ثبت 

نمایید.

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

1- آخرین مهلت دریافت اســناد مزایده تا ســاعت 
14:00 روز شنبه مورخه 1401/05/15 

2-  آخرین مهلت ارســال و تحویل پیشنهاد قیمت 
تا ســاعت تــا ســاعت 13:00 روز پنج شــنبه مورخه 

 1401/05/20
3- زمان باز گشــایی پاكت ها ساعت 10 صبح مورخه 

1401/05/22 می باشد .
مورخــه 1401/05/22  برنــده:  اعــالم  زمــان   -4 

می باشد .
5- مهلت عــودت وجوه نقــدی ضمانت شــركت در 
مزایده دیگــر شــركت كنندگان)به غیــر از نفرات 

دوم( مورخه 1401/06/15 می باشد .
نشانی شــركت تعاونی مســكن كاركنان ذوب آهن 
اصفهــان؛ شــهرک امیرحمــزه، خیابــان اول، فرعی 

ششم، پالک سوم سمت چپ 
تلفن تماس:  03191090025 

• جهــت آگاهی از شــرایط مزایــده و ســایر اطالعات 
مورد نظــر بــه ســایت تعاونــی مســكن ذوب آهن 
اصفهــان بــه نشــانی  www.TMKZ.ir مراجعــه 

نمایید.

اطالعیه

مزایده
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 1 محرم 1444

30 ژوئیه  2022
شماره  1336

آتشکار: نشریه داخلی
 صاحب امتیاز: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

 مدیر مسئول: مدیرروابط عمومی
 سردبیر: علی حسین غریبی

  تحریریه: علی سلیمانی، حسین ابراهیمی عرب، 
سمیه ایزدی

 عکس: ساسان حافظی، عباس محمدی
 تایپ: احمد بیات

 www.esfahansteel.ir :نشانی اینترنتی 
Atashkarweekly@esfahansteel.ir :پست الکترونیکی 

 چاپ: پرستو    موبایل: ۰۹۱۲۰۴۴۷۶۹۱ 
 شمارگان: ۷۰۰۰ نسخه

 نشانی: انتهای اتوبان ذوب آهن، روابط عمومی ذوب آهن اصفهان 
 تلفن: ۴۹۳۶ - ۴۹۴۵ - ۰۳۱۵۲۵۷۴۹۷۸ 

 پیام گیر: ۰۳۱۵۲۵۷۱۰۴۰

w w w . e s f a h a n s t e e l . i r S M S : 3 0 0 0 7 3 1 9 4

V a r i o u s
گوناگون

تیم فوتبال ذوب آهــن اصفهان برای 
برپایــی اردوی تدارکاتی پیش فصل 

خود راهی تهران شد.
تیم فوتبال ذوب آهــن اصفهان برای 
برپایــی اردوی آماده ســازی پیــش 
فصل و شرکت در تست های پزشکی 

ایفمارک راهی تهران شد.
ذوبی ها در این اردو به مصاف تیم های 
نســاجی مازندران و مس رفسنجان 

خواهند رفت.
همچنین ذوب آهــن در راســتای برنامه های 
آماده ســازی خود با تیم فوتبال فجرسپاســی 
شــیراز به رقابت پرداخت و این تیم را با نتیجه 

۲ بر صفر شکست داد.
تیم فوتبال ذوب آهن در پنجره نقل و انتقاالت 
ســال جاری خــود آرمــان اَکوان، احســان 
پنجشنبه، امیرحسین جدی، شهرام ساالری و 

محمدابراهیم رضازاده را جذب کرده است.

در مســابقات وزنه برداری قهرمانــی نوجوانان 
و جوانان آســیا در هفتمین روز از این رقابت ها 
که در کشور ازبکســتان برگزار شد، یکم مرداد 
ماه، علیرضا معینی ســده  نماینده دســته ۸۹ 
کیلوگرم تیم جوانان ایــران  به مصاف حریفان 
خود در گروه A رفت و در نهایت  دو مدال طالی 
یکضرب و مجموع و نشان نقره حرکت دوضرب 

را از آن خود کرد .
این عضو جوان تیم وزنه برداری باشــگاه ذوب 
آهن اصفهان که فصل گذشــته با هدایت  علی 
جباری  سرمربی ذوب آهن قهرمانی لیگ برتر 
باشــگاه های کشــور را تجربه نموده است در 
حرکت اول، وزنه ۱۵۱کیلوگــرم را با موفقیت 
باالی ســر برد و در حرکــت دوم موفق به مهار 

وزنــه ۱۵۷کیلوگرم شــد. 
وی در حرکت سوم با ثبت 
وزنــه ۱۶۶ کیلوگرم ضمن 
کسب مدال طالی حرکت 
یکضــرب، یــک کیلوگرم 

رکورد آسیا را ارتقا داد.
مــدال آوران  رده بنــدی 
علیرضــا   -۱ مجمــوع: 
معینی ســده )ایران(: ۳۵۷ 
کیلوگــرم، ۲- اولیمــوف 
)ازبکستان(: ۳۳۷ کیلوگرم 

و ۳- علی کشتکار )ایران(: ۳۲۷ کیلوگرم
شــایان ذکر اســت؛ علیرضا معینی فرزند ایرج 
معینــی از کارکنــان ذوب آهن اصفهــان و از 

پیشکسوتان وزنه برداری استان اصفهان است. 
ایرج معینی در فصل گذشــته رقابت های لیگ 
برتر باشگاه های کشــور کمک مربی و از اعضا 

کادر فنی تیم ذوب آهن بود.

 تیم فوتبــال ذوب آهن اصفهان در ورزشــگاه 
فوالدشهر و در یک دیدار دوستانه با نتیجه ۲ بر 

صفر از صد فجرسپاسی شیراز گذشت.
آرمان آکوان در نیمه اول و ســجاد آشوری روی 
پاس گل احسان پنجشــنبه در نیمه دوم برای 

ذوب آهن گلزنی کردند.
فجرسپاســی شــیراز که به اصفهان سفر کرده 
بود و چند روزی در ورزشگاه ملت محل تمرین 
اختصاصی ذوب آهن به آماده سازی پرداخت با 
مربی گری مهدی رجب زاده اسطوره ذوب آهن 

این دیدار تدارکاتی را برگزار کرد.
مدیران این باشــگاه پیش از شــروع این بازی 
از فرشــید طالبی و مهدی رجب زاده تجلیل و 

قدردانی کرد.
پیروزی مقابل نساجی 

تیــم فوتبال ذوب آهــن اصفهــان در دیداری 

دوســتانه مقابل نســاجی مازندران به برتری 
رسید.

دو تیم ذوب آهن اصفهان و نساجی قائمشهر در 
دیداری دوستانه در ورزشگاه کارگران تهران به 
مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری ۲ به یک 

سبزپوشان اصفهانی به پایان رسید.
آرمان قاسمی و صادق صادقی در نیمه نخست 
برای شــاگردان تارتار گلزنی کردند و در نیمه 
دوم هم علیرضا ابراهیمی، مدافع جدید نساجی 

یکی از گل ها را جبران کرد.

جلســه فرماندهان حوزه مقاومت بسیج شهید 
تندگویان شرکت به منظور بررسی عملکرد سه 

ماهه اول سال جاری برگزار شد.
در این جلســه بــا قدردانــی از معاونت های 
نیروی انسانی و بازرســی بسیج به جهت کسب 
رتبه های برتر اســتانی در تکمیل سامانه های 
مربوطه، برنامه های مورد نظــر در دهه محرم 
تشریح گردید و مقرر شد آذین بندی متناسب 
با ماه سوگواری سرور و ساالر شهیدان در پایگاه 
ها انجام و برای کلیه مســاجد برنامه عزاداری 

اجرا شود.
ســرهنگ مختاری فرمانده بسیج شرکت نیز با 
قدردانی از زحمات و تالش هــای فرماندهان و 
بســیجیان در اجرای ماموریت های محوله، یاد 
آور شــد: توجه به تولید و تحقق منویات مقام 
معظم رهبری در ذوب آهن بســیار مهم است و 

ضروری اســت که در کنار مدیریت و کارکنان 
سخت کوش شرکت، بسیج هم بتواند همچون 

گذشته در همه عرصه ها نقش آفرین باشد.
در جلســه مذکور بر حضور برنامه ریزی شــده 
بیشتر بسیجیان در عرصه رســانه ای و شبکه 

های اجتماعــی و ارائه فعالیت هــای خالقانه 
و جــذاب، تاکید گردیــد. همچنیــن احکام 
مســئولیتی تعدادی از فرماندهان بسیج اعم از 
تمدیدی و جدید، تحویــل و از زحمات فعاالن 

بسیج قدردانی شد.

مســابقات قهرمانی کشــور "منطقــه ب" به 
میزبانی استان اصفهان از ۲۷ لغایت ۳۱ تیرماه 

با حضور تیم های قروین، مرکزی، چهارمحال و 
بختیاری، البرز و اصفهان در سالن ملّت برگزار 

شــد و تیم اصفهان با قهرمانی ایــن منطقه  به 
مرحله نهایی صعود کرد.

در این مســابقات ســپهر صفری فرزند مسعود 
صفری از همکاران ذوب آهنی، تنها بازیکن تیم 
ذوب آهن در منتخب اســتان، به همراه این تیم 
و با نمایشی خیره کننده بر قله بسکتبال کشور 

ایستاد.
الزم به ذکر اســت مســعود صفری خــود نیز 
از قهرمانان اســبق بســکتبال کشــور هست 
که ســال ها در تیــم ملی و باشــگاه ذوب آهن 
اصفهــان افتخار آفرینــی کرده و هــم اکنون 
 در نیــز مدیریت اموال و انبار شــرکت شــاغل

می باشد.

درخشش طالهای آسیایی بر سینه ستبر فرزند ذوب آهنی

پیروزی شاگردان تارتار در بازی های تدارکاتی

قدردانی از معاونت های نیروی انسانی و بازرسی بسیج ذوب آهن اصفهان

دو بازیکن از آکادمی های اصفهان، 
به تیم ذوب آهن پیوستند

تمدید قرارداد کوهیان با تیم 
بسکتبال ذوب آهن

ورزشآسمانی

ادریس رحمانی و مهــران نفری بازیکنــان تیم های پایــه ذوب آهن و 
سپاهان به تیم فوتبال بزرگساالن باشگاه ذوب آهن پیوستند.

تیم فوتبــال ذوب آهــن اصفهان بــا هدایت مهــدی تارتــار فعالیت 
نقل وانتقاالتی اش را بدون نام های پر سر و صدا پیش می برد و هم اکنون 
نیز به دو بازیکن جوان و آینده دار برای حضور در تیم اصلی فرصت داده 

است.
ادریس رحمانی هافبک تیم فوتبال امیــد ذوب آهن با نظر مثبت مهدی 

تارتار به جمع تیم فوتبال بزرگساالن ذوب آهن افزوده شد.
این بازیکن جوان ذوب آهن در تمامی رده های آکادمی فوتبال ذوب آهن 
حضور داشــته و ثمره چرخه بازیکن سازی باشــگاه ذوب آهن محسوب 
می شــود. این هافبک ۲۰ ســاله فوتبال، با قراردادی به مدت ۵ فصل به 

جمع شاگردان مهدی تارتار اضافه شده است.
مهران نفری نیز با ســابقه حضــور در تیم های ملی جوانــان، نوجوانان، 
نونهاالن فوتبال ایران و همچنین تیم جوانان ســپاهان، با نظر سرمربی 
سبزپوشان، با قراردادی ۵ ساله به جمع شــاگردان مهدی تارتار اضافه 

شد.
این هافبک چپ پا، عنــوان آقای گلی تورنمنت کافــا در رده نونهاالن و 

آقای گلی لیگ فوتبال نوجوانان را نیز در کارنامه دارد.

فــرزاد کوهیــان یک ســال دیگر 
هدایــت تیم بســکتبال ذوب آهن 

اصفهان را بر عهده گرفت.
فــرزاد کوهیــان ســرمربی فصل 
گذشته تیم بســکتبال ذوب آهن 
اصفهان که نتایج خوبــی را با این 
تیم در ســوپر لیگ گرفت، قرارداد 
خود را یک ســال دیگر تمدید کرد 
تا هدایت گاندوها برای فصل بعد را 
هم بر عهده بگیرد. ذوب آهن در  فصل گذشــته مسابقات تنها تیم حاضر 
در مرحله پلی آف بود که بدون بازیکن خارجی در مسابقات شرکت کرد 

و موفق شد پس از ۱۱ سال بار دیگر به فینال این مسابقات نیز برسد.
اصفهانی ها در فینال ۳ - ۱ مغلوب شهرداری گرگان شدند و عنوان نایب 

قهرمانی سوپر لیگ را به دست آوردند.

با ورود مــوج جدید کرونا به کشــور باید 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی مورد 
توجه جدی قرار گیرد و در صورت تکمیل 
نشدن واکسیناسیون نســبت به آن اقدام 

شود.
در حال حاضر در سطح کشور موارد ابتالء 
به کرونا رو بــه افزایش اســت و برخی از 
شهرهای کشور در وضعت قرمز قرار گرفته 

اند بنابراین به همکاران گرامی توصیه می شــود ضمن پرهیز از عادی انگاری، با 
رعایت حداکثری شیوه نامه های بهداشتی، نسبت به تکمیل واکسیناسیون کرونا 

اقدام کنند.
کارشناســان تأکید می کنند؛ تمامی افرادی که ۲ نوبت واکسن کرونا را دریافت 
کرده اند برای نوبت ســوم اقدام کنند و افرادی که ۳ نوبت واکسن دریافت کرده 
اند در صورتی که ۶ ماه از تزریق نوبت سوم آن ها گذشته باشد می توانند واکسن 

نوبت چهارم را دریافت کنند.
همچنین توصیه می شود؛ افرادی که داری عالئم مشکوک به کرونا هستند حتما 

به مراکز غربالگری کرونا مراجعه نمایند.

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

سالمتآسمانی

فرزند ذوب آهنی بر سکوی قهرمانی کشور

گاندو ها در تهران اردو زدند

كمیته عالی مقابله با كرونا شركت

هرگونه عادی انگاری کرونا ممنوع

تاریخ تولدنام فرزند محل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1401/02/23لی لی فركیفیتمحمود همتی

1401/04/11آرینآگلومراسیونابوالفضل كاظمی

1401/04/05رادمهرنوردمحمدرضا تاجمیر

1401/04/08محمدنوردعلی ملک محمدی

1400/01/25سوگندنسوزسید سجاد اعتماد

1401/04/16دالفوالدسازیعبداله ملكی

1401/04/16نیالفوالدسازیعبداله ملكی

1401/04/15حسناكک سازیرسول سعادت

1401/04/15ساراكک سازیرسول سعادت

1401/04/05انیسانتمحسن معتمدی

1401/04/21محمدصدرانتحسین جباری

1401/04/16الویننوردرسول تاكی

1401/04/24آرمیتانوردمهدی احمدپور

1401/04/22آریاخدماتمهدی شلتوكی


