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میلگرد ذوب آهن اصفهان، 
برندی معتبر در صنعت 

سازه و ساختمان

ارتقاء شاخص های 
زیست محیطی در 

مجموعه ذوب آهن اصفهان

صنعتگران ذوب آهن 
اصفهان جهادگران اصلی 

انقالب اسالمی هستند

با پروژه های در دست اقدام 
نیاز ذوب آهن اصفهان به آب 

رودخانه تا چند سال آینده 
مرتفع خواهد شد 
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محمود پوری شعبان با بیان این که آزمایشگاه مرکزی ذوب آهن اصفهان از بدو تاسیس این شرکت راه اندازی شده 
و زمینه انجام آزمون ها را عهده دار است، افزود: آزمایشگاه مرکزی با نیم قرن تجربه توانسته متخصصین مجرب را 

به صنعت کشور معرفی نماید 

آزمایشگاه مرکزی ذوب آهن اصفهان، ضامن کیفیت مواد اولیه شرکت
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)) آگهی فراخوان  (( 
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

)) 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. 

سایر موارد :
1- میزان تضمین شركت در مزایده: پنج درصد مبلغ قیمت پیشنهادی

2- نوع تضمین شــركت در مزایــده: ضمانت نامه معتبر بانكی یا واریز وجه به شــماره حســاب ســیبا 109700970008 بانك 
 ملی شعبه ذوب آهن اصفهان و یا به شماره حســاب 102263027003 سپهر بانك صادرات شــعبه ذوب آهن و ارائه رسید 

آن -  اوراق مشاركت بی نام و یا مطالبات تایید شده مزایده گران
3- تاریخ بازگشائی پاكت های )مزایده(:  پس از دریافت پیشنهادات و كفایت آن 

4- مدیریت برگزار كننده مزایده: مدیریت اموال و انبار
        تلفن تماس:  03152576213 و 03152576205 كریمیان

5- محل تحویل پاكت ها: شركت ذوب آهن اصفهان دبیرخانه محرمانه مدیریت حراست واقع در درب اصلی جنب بانك ملی
6- نحوه دریافت اسناد: از طریق سایت اینترنتی شركت ذوب آهن اصفهان به نشانی  www.esfahansteel.ir  اسناد 

به صورت فایل PDF می باشد.

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

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

روابط عمومی شركت

روابط عمومی شركت

رهبر معظم انقالب در دیدار هیأت دولت تأکید کردند:
قاطعانه با هر عاملی که تولید را تضعیف می کند، مقابله کنید

رهبر معظم انقاب اســامی در دیــدار رئیس جمهور 
و اعضای هیأت دولت، زنده کــردن امید و اعتماد مردم 
را مهمترین توفیق دولــت دانســتند و افزودند: مردم 
می بینند که دولت در وسط میدان و مشغول کار و تاش 
برای حل مشکات و خدمت رســانی به آنها است و این 
واقعیت، امید و اعتماد عمومی را تا حد زیادی احیا کرده 

است.
ایشان سفرهای اســتانی دولت را موضوعی درخشان و 
مهم خواندند و افزودند: ۳۱ سفر در ســال اول دولت به 
سراسر کشور از جمله نقاط محروم و دور افتاده، نظارت 
میدانی بر کارها و همدلی عمیق با مردم از دیگر توفیقات 

دولت بوده است.
»ســرعت عمل و حضــور در محل حــوادث طبیعی و 
پیش بینی نشــده به نشــانه همدردی دولت با مردم«، 
»زدوده شدن رقابتهای منفی و مناقشه برانگیز در روابط 
بین قوا که موجب آشــفته کردن ذهن مردم می شد«، 
»تأکید بر مراقبت جدی ســه قوه در استمرار این تاش 
آرامش بخش« و »جوانگرایی« از دیگر توفیقات دولت بود 

که رهبر انقاب به آنها پرداختند.
ایشــان گفتند: البته مدیران و مســئوالن جوان هم در 
مواردی اشــتباه و خطا می کنند امــا در مجموع دمیده 
شــدن روح جوانی در دولت و مجلس و پرورش مدیران 
قوی، ارزش صبوری در مقابل این خطاها و رفع تدریجی 

آنها را دارد.
حضرت آیت ا... خامنه ای، »خارج کردن جامعه از چشم 
انتظاری برای تصمیم گیری و اقدام دیگران«، »پرهیز از 
شرطی کردن کشــور« و »اهمیت دادن به ظرفیت های 

داخلی« را از دیگر موفقیت های قوه مجریه خواندند.
ایشان دولت ســیزدهم را »مســئولیت پذیر« دانستند 
و گفتند: در یک ســال اخیر شــنیده نشــد که دولت 
فرافکنی و بهانه تراشی کند و بگوید »اختیار نداریم« و یا 

»نمی گذارند«.
»رویکردهــای خــوب در زمینه سیاســت خارجی و 
فرهنگ« و »برجســته کــردن شــعارهای انقاب از 
جملــه عدالت طلبی، حمایت از مســتضعفان، پرهیز از 

اشرافی گری و استکبار ستیزی« از دیگر نقاط برجسته 
دولت بود که رهبر انقاب بیان کردند.

حضرت آیــت ا... خامنــه ای تأکید کردنــد: دولت این 
سررشــته و روش کاری را برای دســتیابی به توفیقات 

بیشتر ادامه دهد.
رهبــر معظم انقــاب اســامی، خاطرنشــان کردند: 
اطاع رســانی اقداماتی که انجام می شــود، منافاتی با 

اخاص ندارد زیرا موجب افزایش امید مردم می شود.
ایشــان گفتند: به میان مردم رفتن را ادامه دهید و اسیر 
برخی جوسازی ها نشوید و البته در مواجهه با مردم صبر 

و تحمل به خرج دهید.
رهبر معظم انقاب اســامی، حضور بی واسطه و مکرر 
رئیس جمهور و دیگر مســئوالن دولت در میان مردم 
را دارای برکات و تأثیرات فراوان دانســتند و افزودند: 
البته دولت مردمی فقط به معنای به میان مردم رفتن 
نیســت، باید با برنامه ریزی دقیق و استفاده از دیدگاه 
ها و نظرات مختلف، زمینه جلب مشــارکت مردم در 
عرصه های مختلف از جمله اقتصادی و سیاسی فراهم 

شود.
حضرت آیــت ا... خامنه ای بــر لزوم عمل بــه وعده ها و 
پرهیز از بیان وعده های غیرقابل تحقق که زمینه ســاز 
خدشه دار شدن اعتماد مردم می شــود، تأکید کردند و 
با اشاره به موضوع طراحی نقشــه جامع حرکت دولت، 
افزودنــد: مراقب باشــید کارهای روزمره شــما را غرق 
نکند و برای اینکــه دچار این آفت نشــوید با یک طرح 
 کان و نقشــه جامع و قابل توضیح برای مردم، حرکت

 کنید.
ایشــان گفتند: تــوان و امکانات دولت محدود اســت، 
بنابراین باید ابتدا سرفصل های اساسی مشخص شوند و 
سپس سرفصل ها و زیرمجموعه های آنها اولویت بندی 

شوند.
رهبر انقاب با تأکید بر اینکه در شرایط کنونی،  اولویت 
اصلی همچنان مسئله اقتصاد است، خاطرنشان کردند: 
البته این به معنای نادیده گرفتن ســرفصل های دیگر 
همچون علــم، امنیت، آســیبهای اجتماعی و فرهنگ 

نیست ولی اولویت باید اقتصاد باشــد همراه با پیوست 
فرهنگی.

»لزوم انســجام مدیران اقتصادی و داشتن نظر واحد در 
مسائل گوناگون اقتصادی«، »مشــخص کردن اولویت 
ها و تمرکز بر شــاخص های اصلی و پیگیری روزانه آنها 
از جانب رئیس جمهور و دیگر مســئوالن« نکاتی بود که 

رهبر انقاب به آنها اشاره کردند.
رهبر انقاب اسامی، گفتند: اندازه تورم، رشد اقتصادی، 
رشد سرمایه گذاری، رشد اشــتغال، رشد درآمد سرانه و 
کاهش فاصله طبقاتی شاخص هایی هستند که باید به 

صورت دقیق و مستمر مورد توجه قرار گیرند.
رهبر انقاب، عمده ترین ســرفصل در پیشرفت اقتصاد 
کشور را مسئله تولید خواندند و تأکید کردند: قاطعانه با 

هر عاملی که تولید را تضعیف می کند، مقابله کنید.
ایشان با اشاره به بحران غذا به دنبال وقوع جنگ اوکراین، 
مسئله امنیت غذایی را بسیار مهم دانستند و با یادآوری 
توصیه های مســتمِر قبلی مبنی بر لزوم خودکفایی در 
اقام اساسی مانند گندم، افزودند: مسئله امنیت غذایی 

یک مسئله درجه یک است که نباید از آن غفلت شود.
حضرت آیــت ا... خامنه ای در خصــوص تولید صنعتی، 
با اشاره به مشکل کمبود ســرمایه در گردِش واحدهای 
تولیدی، تأمین این ســرمایه را وظیفه بانک ها خواندند 
و گفتند: بانک مرکزی سخت گیریهای بجا و به موقعی را 
در خصوص کنترل ترازنامه بانک ها آغاز کرده اســت اما 
باید مراقبت شود که این کنترل ها بر روی فعالیت های 
غیر مولّد بانک ها همچون خرید زمین و سکه یا فعالیت 
های بنگاهداری آنها اِعمال شــود و تسهیات الزم برای 

واحدهای تولیدی آسیب نبیند.
رهبر انقاب در برشمردن اولویت های اقتصادی، مسئله 
مسکن را مورد توجه قرار دادند و گفتند: در قضیه مسکن 
عقب ماندگی زیادی وجــود دارد که موجــب افزایش 
سرســام آور قیمت و اجاره بها و رنج و زحمت مردم شده 

است.
»ســاخت پتروپاالیشــگاه ها«، »تکمیل زنجیره ارزش 
افزوده در صنایع معدنی و جلوگیری از خام فروشــی«، 
»تکمیل مسیرهای حیاتی شــمال- جنوب و شرق به 
غرب بــرای افزایش ظرفیت حمل و نقــل بین المللی و 
همچنین مســیرهای ارتباطی و حمل و نقل داخلی« و 
»توسعه استفاده از ظرفیت بی بدیل دریا« اولویت های 
دیگری بود که رهبر انقاب بر آنها تأکید و خاطرنشــان 
کردند: نگذاریــد ظرفیتهای طبیعی و انســانی عظیم 

موجود در کشور هرز برود.
حضرت آیت ا... خامنه ای با تأکیــد بر پرهیز از نیمه کاره 
رها کردن کارها و ضرورت پیش گرفتن صبر و استقامت 
و افزایش کار جهادی برای حل مشــکات متراکم و به 
جا مانده، گفتند: اگر به این توصیه ها عمل شــود، ثابت 
خواهد شد که دولت سیزدهم دولتی کامًا کارآمد، فعال 
و برطرف کننده مشکات زندگی مردم است که نتیجه 

آن رضای پروردگار و مردم خواهد بود.

در خصوص تولید 
صنعتی و  مشکل 
کمبود سرمایه در 
گردِش واحدهای 
تولیدی، تأمین 

این سرمایه وظیفه 
بانک ها است و باید 

مراقبت شود که 
تسهیالت الزم برای 
واحدهای تولیدی 

آسیب نبیند

تکمیل زنجیره ارزش 
افزوده در صنایع 

معدنی و جلوگیری 
از خام فروشی از 
اولویت هاست،  

نگذارید ظرفیتهای 
طبیعی و انسانی 
عظیم موجود در 
کشور هرز برود

شتاب توسعه و استخراج در شرکت معادن زغال سنگ البرز شرقی ذوب آهن اصفهان

مهلت ارائه موضوعشمارهنوع فراخوانردیف
پیشنهاد

زمان بازگشائی 
پاكات

خرید شبكه دهانه بونكر كوره 140009134 -116733مناقصه1
16 /06 /151401 /06 /1401بلند شماره 3

23 /06 /221401 /6 1401/0پوسته گیربكس2-114765 مناقصه2

114737مناقصه3            

تأمین، حمل، نصب و راه اندازی 
دو عدد چیلر، سه عدد مبدل 

حرارتی و سه عدد كویل مبدل 
آزمایشگاه مركزی

1401/   06/   15         -     

117640فراخوان4

استفاده از خدمات مشاوره 
در زمینه ممیزی، مهندسی 
مفهومی و ارائه راهكارهای 
بهینه سازی سیستم تصفیه 
غبار كنورتورهای فوالدسازی 

1401/ 06/ 16- 

116721مناقصه5
تأمین، نصب و راه اندازی 
آناالیزرهای تعدادی از 

دودكش های سطح كارخانه 
1401/ 06/ 27- 

نوع 
مهلت         موضوعشمارهفراخوان

مهلت ارائه مهلت بازدیددریافت اسناد
پیشنهاد

K401/04مزایده

حدود 300 تن انواع سیم و كابل برق و 
مخابراتی مستعمل یا ضایعاتی مختلط با 
هسته مسی، آلومینیوم و ... با روكش 
الستیكی، پالستیكی، ورق گالوانیزه، 
سرب، قیر و ... همراه با قرقره های 

چوبی، فلزی، پالستیكی و ...

 1401/06/06
لغایت  

1401/06/16

 1401/06/06
لغایت

1401/06/16
بجزایام تعطیل

ساعت 
15 مورخه  
1401/06/16
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رویداد

نشریه داخلی

سالم آتشکار

درخواست های شما  وپاسخ مسئولین :
  نحوه ارتقاء گروه براســاس طرح طبقه بندی مشــاغل برای 

پرسنل به چه صورت می باشد؟    
مدیریت امور اداری : به همکارانی که دارای پســت ســازمانی بوده و طبق 
جدول شرایط احراز، دارای شرایط ارتقاء باشند در زمان مقرر گروه مربوطه 

پس از تایید مدیران ذی ربط اعطاء می گردد .
 علت عدم تبدیل وضعیت کارکنان فصل 16 از سال 90 تاکنون 

چیست؟
مدیریت امور اداری: موضوع تبدیل وضعیت بنا به سیاســت های هلدینگ 
صدرتأمین چندین سال متوقف بود که با مســاعدت هیأت مدیره شرکت 
از ســال 99 مجوز آن صادر شــده و به صورت جاری در خصوص کارکنان 
مشمول، طبق دســتورالعمل مربوطه و با اخذ تاییدیه ها در حال اقدام می 

باشد. 
  آیا دســتورالعمل پذیرش مدرک کارکنان به صورت ساالنه 

می باشد؟
مدیریت امور اداری: با توجه به برگزاری جلسات در خصوص نحوه پذیرش 
مدرک کارکنان براساس دستورالعمل اباغی به سرپرستان روابط صنعتی 
ها، کارکنان می توانند از طریق روابط صنعتی های قســمت خود پیگیری 

نمایند.  
  آیا امکان اســتفاده از یک اتوبوس ثابت برای مسیر صفاییه 

مبارکه وجود دارد؟
مدیریت خدمات و امور رفاهی: باتوجه به انصراف راننده مسیر صفاییه طی 
ماه گذشته به پیمانکار مربوطه )شــرکت  تعاونی مصرف( اباغ شده تا در 

اسرع وقت نسبت به تامین اتوبوس ثابت اقدام نماید.

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

به شرح زیر می باشد:

محمدهادی زاهدی وفا با بیان این که تکلیف جدی 
ما این اســت که حتماً بازنشســتگان و کارگران تا 
پایان این دولت واجد خانه ملکی شوند، افزود: پیگیر 
هســتیم که در هر اســتان، صندوق های زمین و 
ساختمان را طبق ماده ۵ قانون جهش تولید مسکن 
تأسیس کنیم و بازنشســتگان می توانند سهام آن 
صندوق ها را با روش های تسهیل کننده خریداری 
کرده و در ادامه با افزایش ســرمایه، سهام خود را به 

مسکن تبدیل کنند.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان 
این که در تفاهم نامه با وزارت راه و شهرسازی تعهد 
کردیم که ۵۰۰ هزار واحد مســکونی ارائه دهیم، 
اظهار کرد: در زیرمجموعه هــای وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، هــم تولیدکنندگان مصالح و مواد 

اولیه را داریم و هم شــرکت های پیمانکاری فعال 
در این زمینه وجود دارنــد، لذا در صورت هم افزایی 
بین دستگاه ها و اقشار، هزینه این کار برای ما کمتر 
خواهد بود و این باعث می شود افراد فاقد مسکن در 
این مکانیزم خانه دار شــوند یا اگر خانه دار هستند، 

برای فرزندان خود خانه تهیه کنند.
وی گفت: این شرکت های تعاونی زیر نظر مقامات 
هر استان باید تشکیل شود و استانداران بر کیفیت 
مدیریــت این تعاونی ها نظارت داشــته باشــند و 
قرار نیســت منابع فقط از مرکز به استان ها تزریق 
شــود بلکه خود اســتان ها باید بتواننــد در زمینه 

سرمایه گذاری مولد شوند.
زاهدی وفا با بیان این که دولت اگر بخواهد سهامی 
را از فــروش امــاک و امــوال خود عرضــه کند، 

اولویتش بازنشســتگان و کارگران هســتند، ادامه 
داد: این دارایی ها قطعاً حکم دارایی بین نســلی را 
خواهد داشــت و برای فرزندان بازنشســتگان باید 
بماند و به همین دلیل برای حفظ این دارایی ها در 
صندوق های مشارکتی، الزم اســت همه دوستان 
بازنشسته مشــارکت کنند و در تمامی استان ها با 
ما همکاری داشته باشند. لذا در مدیریت تعاونی ها 
و صندوق ها قرار نیســت که دولت یک طرف میز 
باشد و بازنشستگان یک طرف، بلکه همه باید دور 
یک میز به مشارکت در زمینه مدیریت برنامه های 

توسعه ای و سرمایه گذاری بپردازیم.
زاهدی وفا تصریح کرد: طبــق توصیه های مکتب 
اسام ما باید همواره  شأن و منزلت بزرگان را رعایت 
کنیــم و این موضــوع باید خود را در عمل نشــان 

دهد، امیدواریم در ادامه برای این جوانان گذشته، 
آرامش، رفاه و امید بیشتری به تداوم زندگی آن ها 

فراهم شود.

بازنشستگان و کارگران تا پایان این دولت واجد خانه ملکی می شوند

ارزش فروش 
محصوالت فرعی نیز 
با رشد 225 درصدی 

نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته 

محقق شده است

این دارایی ها 
قطعاً حکم دارایی 

بین نسلی را 
خواهد داشت 
و برای فرزندان 

بازنشستگان باید 
بماند

توسعه همکاری های ذوب آهن و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان

بهزاد کرمی تشریح کرد:
مهم ترین دستاوردهای معاونت بازار یابی و فروش شرکت در سال 1401

آزمایشگاه مرکزی ذوب آهن اصفهان، ضامن کیفیت مواد اولیه شرکت

هر دو طرف اعالم 
آمادگی کردند که 
این همکاری ها بر 
اساس یک برنامه 
مدون به طور اثر 
بخش استمرار یابد

برای تولید محصوالت 
با کیفیت باید از 

مواد اولیه با کیفیت 
استفاده کرد

بهزاد کرمی معاون بازاریابی و فروش ذوب آهن اصفهان 
در گفتگو با خبرنگار هفته نامه آتشکار مهم ترین اقدامات 

و دستاوردهای این حوزه را تشریح کرد.
معــاون بازاریابــی و فروش شــرکت با بیــان این که 
محصوالت تولیدی شــرکت به ارزش حدود ۱6.6۰۰ 
میلیارد تومان در بازار هــای داخلی و خارجی به فروش 
رسیده است به تشــریح دســتاورهای ۵ ماه این حوزه 

پرداخت و گفت: اخذ گواهینامه همولوگیشن به منظور 
ورود به بازار آلمان با همکاری معاونت های برنامه ریزی و 
توسعه و بهره برداری، صادرات به دو بازار جدید و توسعه 
بازار با ورود به بازارهای اروپای شرقی، حفظ 94 درصدی 
بازارهای صادراتی علیرغم تشدید تحریم ها، طراحی و 
 FOB استقرار نرم افزار کنترل و مانیتورینگ ترم تحویل
با همکاری مدیریت فنــاوری اطاعات و بازارســازی 
محصول کاف صنعتی S235JR در بازار عراق، بخشی 
از دستاوردهای حوزه فروش در امر صادرات محصوالت 

شرکت در ۵ ماهه سال جاری است.
بهزاد کرمی از اســترداد و رفع تعهد شده از محل پروانه 
های صادراتی به مبلغ 24۰ میلیــارد ریال و میزان قابل 
اســترداد مالیات بر ارزش افزوده از محــل پروانه های 
صادراتی به مبلغ 26۵ میلیارد ریال در این مدت خبر داد 
و افزود: رشد صادرات به بازار عراق نسبت به بازه مشابه 
در سال قبل به میزان 44۰ درصد، رشد صادرات به بازار 
CIS نسبت به بازه مشــابه در سال گذشته به میزان 2۵ 
درصد، استقرار سیستم جدید مدیریت ارتباط با مشتری 

و استقرار سایت جدید اطاع رسانی به مشتریان از سایر 
دستاوردهای این حوزه در سال ۱4۰۱ می باشد.

معاون بازاریابی و فروش شــرکت با بیان این که افزایش 
حدود ۱۰۰ درصــدی ارزش و 6۰ درصدی تناژ فروش 
انواع تیرآهن بال پهن از مهم ترین دستاوردهای بازاریابی 
و فروش داخلی این معاونت در سال جاری است، گفت: 
فروش شــمش آلیاژی مارک C60 بــرای اولین بار به 
میزان 9۰۰۰ تــن، میلگرد ســایزهای 2۵ و ۳۰ مارک 
70Cr2 برای اولین بار در بورس کاالی ایران، شــمش 
های خاص و توافقی در ســال جاری بــه میزان حدود 
۱۵۰۰۰ تن، انواع ریل غیر نرم در ســال جاری به میزان 
حدود 4۰۰۰ تن و آرک TH36 برای اولین بار، اقداماتی 

است که در بازار داخلی انجام شده است.
وی، بازاریابــی بــرای کاف های صنعتی بــه میزان 
حدود یکصد هزار تن ســاالنه و انعکاس به معاونت بهره 
برداری، ریل های R38 . R33 به میــزان حدود چهار 
هزار تن ساالنه، شــمش و میلگرد CK45 را در راستای 
بازاریابی محصوالت برشمرد و تشریح کرد: ارزش فروش 

محصوالت فرعی نیز با رشــد 22۵ درصدی نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته محقق شده است.

کرمی گفت: فروش بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان انواع 
محصوالت فرعی )نسبت به فروش 66۰ میلیارد تومان 
در مدت مشابه ســال گذشــته(، افزایش بیش از ۱۵۰ 
درصدی مقدار و ۱۵8 درصــدی ارزش فروش کک در 
پنج ماهه ۱4۰۱ در مقایسه با مدت مشابه سال ۱4۰۰، 
افزایش 77 درصدی مقدار و 89 درصدی ارزش فروش 
شــمش چدن در پنج ماهه ۱4۰۱ در مقایسه با مدت 
مشابه ســال ۱4۰۰، افزایش ۵2 درصدی مقدار و ۱۳۳ 
درصدی ارزش فروش قطران در پنــج ماهه ۱4۰۱ در 
مقایسه با مدت مشابه سال ۱4۰۰، بازاریابی جهت فروش 
با قیمت منطقی محصوالت با رصد مداوم بازار و تقاضا، 
برگزاری فراخوان برای محصوالت چدن، آرگون و آهک 
به منظور توسعه بازار و فروش چدن های رسوب شده در 
انبار ۱۵ از طریق فراخوان عمومی، دستاوردهایی هستند 
که در امر فروش محصوالت فرعی شرکت انجام گرفته 

است.

محمود پوری شعبان با بیان این که آزمایشگاه مرکزی 
ذوب آهن اصفهان از بدو تاســیس این شــرکت راه 
اندازی شده و زمینه انجام آزمون ها را عهده دار است، 
افزود: آزمایشــگاه مرکزی با نیم قرن تجربه توانسته 
متخصصین مجرب را به صنعت کشور معرفی نماید 
و رسالت کلی آزمایشگاه مرکزی انجام آزمون و بررسی 
کیفیت مواد اولیه ورودی شــامل زغال سنگ، کک، 
انواع سنگ آهن و ... و همچنین محصوالت نیمه آماده 

مانند آگلومره و چدن مذاب می باشد.
وی با بیــان این که آزمایشــگاه مرکزی شــامل 8 
سرپرستی است، گفت: کنترل کیفیت و آنالیز بیش 
از ده میلیون تن مواد اولیه مصرفی کارخانه بر عهده 
سرپرستی کنترل مواد اســت که در این سرپرستی 
آنالیز و شرایط فنی مواد اولیه مصرفی به بخش های 
تولیدی اعام می گردد تا با دریافت بهترین مواد اولیه 
با کیفیت تریــن محصوالت و بیشــترین راندمان را 

داشته باشند.
مدیر آزمایشگاه مرکزی، فلســفه این آزمایشگاه را 

انجام آزمون و خدمات پــس از آزمون به واحدهای 
تولیدی و مشــتریان برون ســازمانی عنوان نمود 
و افزود: مواد اولیه مطابق اســتانداردهای شرکت و 
شرایط فنی مورد نظر واحدهای تولیدی بررسی می 
شود چنانچه با این استانداردها و شرایط فنی مورد 
نظر بخش های تولیدی مغایرت داشــته باشد مواد 
اولیه عودت می گردد چرا که معتقدیم برای تولید 
محصوالت با کیفیت باید از مــواد اولیه با کیفیت 

استفاده کرد.
مهدی مهری مســئول کیفیت آزمایشگاه مرکزی 
ذوب آهن اصفهــان نیز با بیان این کــه یکی از راه 
های اطمینان از تضمین نتایج آزمایشگاهی، اعتبار 
بخشی به این نتایج است که از طریق مراکز اعتبار 
دهی انجام می شود، گفت: آزمایشگاه مرکزی ذوب 
آهن اصفهان یکی از آزمایشگاه های معتبر همکار 
اداره اســتاندارد است که ســال ۱۳9۱ موفق شد 
گواهینامه تایید صاحیت آزمایشگاهی را از مرکز 
تایید صاحیت ایــران دریافت کنــد و تاکنون بر 

اساس ایزو آی ای سی ۱7۰2۵ این گواهینامه برای 
دو دوره تمدید شده است.

وی با بیان این که ایــن ایزو بر تضمین و پایش اعتبار 
نتایج آزمایشــگاهی تأکید دارد، افزود: با آزمایشگاه 
های هم تراز برای تضمین کیفیــت نتایج در بحث 
اجرای مقایسه های بین آزمایشگاهی شرکت کردیم. 
در این زمینه مقایسه های نتایج آزمایشگاهی آزمون 
کک و زغال سنگ برای اولین بار در کشور و همچنین 
مقایسه های نتایج آزمایشــگاهی آزمون روغن های 
روانکار را نیز برای اولین در سال 97 برگزار کردیم که 
در هر دو مورد به نتایج و موفقیت های بســیار خوبی 

دست یافتیم.
مسئول کیفیت آزمایشگاه مرکزی ذوب آهن اصفهان، 
مهارت های آزمــون پی تی را از دیگــر فاکتور های 
تضمین و پایش اعتبار ســنجی نتایج آزمایشگاهی 
برشمرد و گفت: در ســالیان متمادی در آزمون های 
مهارت متنوع در زمینه هــای آزمون های متالورژی 
شــامل کوانتومتری، خواص مکانیکی، متالوگرافی، 

سختی ســنجی و جدیدا نیز در آزمون های مهارت 
شیمیایی نمونه های سنگ آهن، شرکت کرده ایم که 
نتایج بسیار موفقی داشته است ضمن این که اقدامات 
الزم برای عضویت در شــبکه آزمایشگاهی فناوری 
راهبردی زیر نظر معاونت علمی و فناوری ریاســت 

جمهوری را هم انجام داده ایم.  

ذوب آهن اصفهان به عنوان یک برند ملی برای خــودش تاریخچه ای دارد اما 
تاریخچه ذوب آهن اصفهان، مربوط به خودش نیست. بلکه نتیجه چندین سال 
رویاپردازی و تکاپوی نوگرایان ایرانی و در حقیقت دستاورد یک مبارزه جمعی 
برای شکوفایی اقتصاد ملی است. ذوب آهن، دنیای ایرانیان را تغییر داد نه تنها 
به خاطر تولید فوالد ناب در احداث پل ها و ساختمان های حجیم و مقاوم، بلکه 

به خاطر این که به ما آموخت می توان بزرگ اندیشید و آرزوهای بزرگ داشت. 
محصوالت کارخانه ذوب آهن اصفهان با نماد اختصاری ESCO در بازار عرضه 
می شــود که از عمده تولیدات این برند برتر، می توان به میلگرد با ســایزهای 
مختلف از۱۰ تا ۳2 و با اســتانداردهای A2،A1 و A3 اشاره نمود. این مقاطع 
که با کیفیت ترین محصول تولیدی در کشــور در نوع خود می باشد، در اکثر 
پروژه های عمرانی کاربرد داشــته و جــزء پرفروش تریــن کاالهای فوالدی 

ساختمانی به شمار می رود.
اگر برای هر کارخانه و بنگاه اقتصادی بشود نقش و وظایفی تعریف کرد، ذوب 
آهن اصفهان به وظایف ملی خودش عمل کرده است. توسعه خطوط راه آهن 
در سراسر کشور، رشد شهرسازی و حتی احداث کارخانه های فوالدی بزرگ 
نظیر فوالد مبارکه همگی به مدد محصوالت ذوب آهن اصفهان ممکن شده 
است. تا آنجا که از گنبد نیروگاه بوشهر تا برج میاد، استحکام اسکلت خود را 

مدیون ذوب آهن اصفهان است.

بیمارستان شهید مطهری به عنوان 
تنها بیمارســتان وابسته به صنعت 
در استان اصفهان خدمات عمومی، 
تخصصی و فوق تخصصی بهداشت و 
درمان را ارایه می دهد، به عنوان یک 
بیمارســتان درجه یک با بیشترین 
امتیازبندی از طریق وزارت بهداشت 
معرفی شــده و در حــال حاضر در 
خط مقدم جبهه مبارزه با کرونا در 
خدمت همشهریان است. علیرضا آجدانی رییس بیمارستان شهید مطهری 
با بیان این که این بیمارســتان بالغ بر ۳۰ سال ســابقه فعالیت دارد، گفت: 
بیمارستان شــهید مطهری دارای ۱2۵ تخت اســت که بیش از 7۰ تخت 
در ســه بخش به بیماران کرونایی اختصاص یافته است. وی به روند توسعه 
وتجهیز این بیمارستان پرداخت و افزود: قبل از شروع بحران کرونا، مخزن 
اکسیژن ده تنی نصب و تمام اتاق ها به اگزوز فن و تهویه مناسب مجهز شد 
تا هوای اتاق ها باعث آلودگی ســایر بخش ها نشود. آجدانی گفت: با جذب 
سرمایه گذار موفق شدیم تجهیزات بخش رادیولوژی را به روزرسانی کنیم،  
دستگاه سونوگرافی جدیدی تهیه کردیم که در کشور و استان جزء بهترین 
هاست و دستگاه سنگ شکنی که اصا مشابهی در استان ندارد و می تواند 
سنگ های حالب تا 2 میلی متر را بدون بیهوشــی از بین ببرد که این برای 
استان یک موهبت است ضمن این که شهرستان لنجان و شهرستان های 
اطراف دارای دستگاه ام آر آی نبودند که با اخذ مجوزهای الزم  این دستگاه 

را در بیمارستان راه اندازی کردیم.
وی خاطر نشــان ســاخت: هیأت مدیره و مدیر عامل و مدیران ذوب آهن 
اصفهان به اجرای مسئولیت های اجتماعی اذعان دارند بر همین اساس ما 
وارد مقوله واکسیناسیون شدیم و به عنوان یک واحد صنعتی این مسئولیت 
اجتماعی مهم را به عنوان یکی از راه های مقابله بــا کرونا انجام داده و می 
دهیم. شیخ زاده از پرستاران بیمارستان شهید مطهری نیز گفت: نزدیک به 
سه سال است که درگیر کرونا هستیم اما با عشق به کارمان ادامه می دهیم 
و تاشمان این است که روحیه همکاران و مردم را حفظ کنیم و با انرژی به 

کارمان ادامه دهیم.
وی تأکید کرد: تاشمان این است که بیماران از خدمات بیمارستان شهید 

مطهری راضی باشند.

میلگرد ذوب آهن اصفهان، برندی 
معتبر در صنعت سازه و ساختمان

با افتتاح این تونل ها، 
رونق تولید و آبادانی 

بیشتر منطقه را شاهد 
خواهیم بود

بیمارستان شهید مطهری همچنان 
در خط مقدم بهداشت و درمان

با تالش خستگی ناپذیر همکاران البرز شرقی محقق شد؛
شتاب توسعه و استخراج در شرکت معادن زغال سنگ البرز شرقی ذوب آهن اصفهان

به گزارش روابط عمومی شــرکت معادن زغال سنگ 
البرز شــرقی، با همت همکاران تاشــگر و خستگی 
ناپذیر این شــرکت، تونل های ۱6 معدن رضی و 4۵ و 

46 معدن طزره شرکت معادن زغال سنگ البرز شرقی 
افتتاح شد و مورد بهره برداری قرار گرفت. 

در دو آییــن جداگانه با حضور امام جمعــه و فرماندار 

شهرســتان رامیان، جمعی از مســئولین ذوب آهن 
اصفهان و هیأت مدیره و مدیرعامل شــرکت معادن 
زغال سنگ البرز شرقی، تونل های ۱6 معدن رضی و 
4۵ و 46 معدن طزره از معادن این شــرکت، 26 و 27 

مردادماه مورد بهره برداری قرار گرفت.
بابک براتی مدیرعامل شرکت معادن زغال سنگ البرز 
شرقی در این خصوص گفت: با افتتاح این تونل ها، رونق 
تولید و آبادانی بیشتر منطقه را شاهد خواهیم بود ضمن 
این که اشتغال زایی و فرصت های شغلی برای حدود 

2۰۰ نفر نیز فراهم می شود. 
وی افزود: بر اســاس راهبردهای توسعه محور شرکت 
معادن زغال ســنگ البرز شرقی در ســال ۱4۰۱ و با 
حمایت های مدیرعامل ذوب آهن اصفهان و همچنین 
با برنامه ریزی و تاش جهادی و شــبانه روزی دالور 

مردان شرکت البرز شرقی در عرصه تولید و سازندگی، 
تونل های مذکور به بهره برداری رسید.

براتی گفت: این تونــل ها در باال بــردن میزان تولید 
شرکت و تأمین زغال ســنگ مورد نیاز کارخانه ذوب 
آهن اصفهان در راستای استراتژی تولید و خودکفایی 
کشور در زمینه طرح های مسکن سازی، تأمین مواد 
اولیه بسیاری از صنایع و رونق طرح های توسعه ای از 
جمله توسعه صنایع ریلی و راهســازی کشور، تأثیر و 

نقش به سزایی دارند. 
امام جمعه شهرستان رامیان نیز در افتتاح این تونل ها 
با قدردانی از تاش ها و برنامه های مجموعه شــرکت 
معادن زغال سنگ البرز شــرقی که توسعه و اشتغال 
زایی را در این شهرستان به دنبال داشته است، توجه 

حداکثری به معیشت کارگران را مورد تأکید قرار داد.

Rگزارش e p o r t

خبرآسمانی

گسترده و به روز اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان با توجه به امکانــات و قابلیت های علمی و آموزشــی 

اصفهان و نیز در راســتای تفاهم نامه همکاری سازمان 
آموزش فنی و حرفه ای کشور و شرکت سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی)شستا( با موضوع شناســایی نیاز ها، 
ارزیابی و ارزشیابی مشــاغل، آموزش و مهارت آموزی 
پایه و تکمیلی کارکنان و تکنیســین ها و فورمن های 
ماهر و صدور شناسنامه های مهارتی برای این دسته از 
کارکنان در شرکت های تابعه شستا، جلسه مشترکی با 
حضور مهدی بهرامی معاون سرمایه های انسانی و توسعه 
مدیریت شرکت و اخوان طبســی مدیرکل و معاونین 
آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان دوم شهریور در 

ذوب آهن برگزار گردید.
در این جلســه که مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی 

و مشاور اجرایی معاون ســرمایه های انسانی و توسعه 
مدیریت شرکت نیز حضور داشتند راهکارهای عملیاتی 
شدن تفاهم نامه مذکور و نیز توسعه همکاری های علمی 
و آموزشی و بهره مندی هر دو مجموعه از توانمندی ها 
و امکانات بالفعل موجود در راســتای نظام مند شــدن 
فرایند مهارت آموزی و ارتقای تــوان فنی کارکنان در 
ذوب آهن مورد بحث و بررســی قرار گرفت. همچنین 
هر دو طرف اعام آمادگی کردند کــه این همکاری ها 
بر اساس یک برنامه مدون و در قالب موارد تعیین شده 
برای توافقنامه همکاری های مشــترک با تشکیل یک 
 کارگروه تخصصی آغاز شود و به طور اثر بخش استمرار

 یابد.
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دو عضــو جدید کمیتــه حسابرســی ذوب آهن 
اصفهان از سوی هیأت مدیره این شرکت منصوب 

شدند.
امیرحسین ذاکری دبیر کمیته و مدیر حسابرسی 
داخلی شــرکت در این خصوص بــه خبرنگار ما 
گفت: هیأت مدیره شرکت در جلسه 2۵ مردادماه 
با قدردانی از زحمات حمزه وکیلی و ســید جواد 
کیــا در دوران عضویت در کمیته حسابرســی، 
سید محمدصادق پرورش و رسول یاری فرد را به 

عنوان اعضای جدید این کمیته منصوب کردند.
شایان ذکر اســت؛ ســید محمدصادق پرورش 

در حال حاضر دســتیار مدیرعامل و معاون امور 
شــرکت ها و نظارت شــرکت ســرمایه گذاری 
صدرتامیــن هســت و مشــاور و دســتیار ویژه 
مدیرعامــل شــرکت ســرمایه گذاری توســعه 
معادن و فلــزات، عضو هیــات مدیــره و معاون 
مسکن و شهرسازی شــهر جدید بهارستان، عضو 
هیأت مدیــره و معــاون برنامه ریــزی و بودجه 
شرکت عمران شــهر جدید مجلســی و فعالیت 
 در چندین شــرکت تولیدی را در ســوابق خود

 دارد. 
رسول یاری فرد نیز در حال حاضر سرپرست مدیر 

داخلی  حسابرســی 
ســرمایه  شـــرکت 
گذاری صــدر تامین 
هست و عضویت در 
حســابداران  جامعه 
ایــران،  رسمــــی 
عضویــت در انجمن 
حسابرســان خبره و 
علمی  هیــأت  عضو 
دانشگاه را در سوابق 

خود دارد.

آیین یادبود شــهدای بمباران 
هوایــی پایگاه ماشــین آالت 
ذوب آهن اصفهــان با حضور 
ســرهنگ مهــران مختــاری 
فرمانده حوزه مقاومت شــهید 
تندگویــان، نبی اله ســلیمی 
سرپرست راهبری و تعمیرات 
خودروهای سنگین و تعدادی 
از همــکاران، ۱۰ شــهریور در 
مسجد المهدی )عج( مدیریت 
راهبری و پشــتیبانی ماشین 

آالت و خودروهای سنگین شرکت برگزار شد. 
سرهنگ مختاری در این آیین گفت: صنعتگران ذوب 
آهن اصفهان جهادگران اصلی انقاب اسامی هستند 
آنها با تاش و کوشش خود چرخ پیشرفت کشور را به 
گردش در آوردنــد، در دوران دفاع مقدس نیز اقتصاد 
کشور را حفظ کرد و حدود ســیصد شهید نیز تقدیم 
انقاب کرده اند بنابراین زنده نگاه داشتن یاد و خاطره 

شهدا کمتر از شهادت نیست .
وی با اشــاره به این که ذوب آهن اصفهان و تاشگران 
آن همواره از جبهه ها حمایت می کردند، افزود: جهاد 
همچنان باقی است و در این راستا ذوب آهن با اجرای 

مسئولیت های اجتماعی خود تا کنون ۵۰ خانه برای 
نیازمندان منطقه ساخته است .

فرمانده حوزه مقاومت شــهید تندگویان گفت: شهدا 
با نثار خون خــود درخت انقاب را آبیــاری کردند و 
اکنون وظیفه ما است که با الگو قرار دادن شهدا برای 

فرزندانمان، فرهنگ شهادت را نهادینه کنیم .
در پایان این مراســم تعدادی از شــاهدان عینی در 
بمباران ذوب آهن اصفهان در روز دهم شــهریور ماه 
ســال ۱۳66  با روایت رویداد آن روز، یــاد و خاطره 
۱۰ نفر از همکاران شــهیدمان در این حادثه را گرامی 

داشتند.

نشریه داخلی
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   12شهریور؛ روز ملی مبارزه با استعمار انگلیس 
۱2 شهریور سال ۱294 رئیسعلی دلواری فرمانده نیروهای مقاومت تنگستان 
در برابر نیروهای انگلیسی به شهادت رسید به همین دلیل سالروز شهادت وی 
به نام روز ملی مبارزه با استعمار انگلیس نامگذاری شده است. ۱2 شهریور در 
تقویم با نام روز ملی مبازره با استعمار خارجی ثبت شده است، روزی که یادآور 
رشــادت ها و دلیری های مردم ایران در حفظ کیان، آب و خاک مرز و بوم شان 

است.
13 شهریور؛  روز تعاون

تعاونی هــا، واحدهای کوچــک اقتصادی ویژه ای هســتند کــه به صورت 
مستقیم یا غیرمســتقیم، در تولید ملی، کارآفرینی و جذب نیروی کار با افراد 
 جامعه مشارکت می کنند و غالبا مالکیت مستقلی دارند. در واقع، تعاونی ها، 
سازمان های مردمی هستند که از سوی خود اعضا و با اختیار کامل آن ها تشکیل 
و منطبق با اصول بین المللی تعاون اداره می شوند. تعاون و همکاری می تواند در 
تحقق رشد و شکوفایی جامعه نقشی به سزا ایفا کند. بدیهی است با گسترش 
فرهنگ تعاون، وحدت و همدلی در جامعه حاکم و ابتکارها و خاقیت ها پدیدار 

می گردد و جامعه از آسیب دشمنان مصون می ماند.
13شهریور؛ روز مردم شناسی

۱۳ شهریورماه در تقویم ملی کشــورمان، روز مردم شناسی نام گرفته است. 
مردم شناسی یک رشته مهم از شاخه علوم انسانی اســت که همان طور که از 
نامش پیداســت، با ذره بین گرفتن روی زندگی آدم هــا، به مطالعه فرهنگ، 
باورها، خلق و خو و آداب و رســـوم آن ها می پردازد. شــناخت انسان ها و به 
تبع آن شناخت رفتارها، نیازها و ســلیقه های آن ها در جای جای دنیا یکی از 
هیجان انگیزترین تجربه هایی است که بدون اغراق خیلی ها به آن عاقه مندند. 
تاریخچه رسمی انسان شناسی به قرن چهار و پنج هجری، زمانی که ابوریحان 
بیرونی تصمیم گرفت تجربیات ســفرهایش به نقاط مختلف دنیا را به رشته 

تحریر درآورد برمی گردد.
هفتم صفر؛ شهادت امام حسن مجتبی)ع(  به روایتی

درباره روز شهادت حضرت امام حسن مجتبی )ع( بین مورخان اختاف است، 
عده ای از مورخان شهادت آن حضرت را هفتم ماه صفر سال ۵۰ هجری قمری 
می دانند ولی مشهور میان مورخان، شــهادت آن حضرت، روز پنج شنبه 28 

صفر سال ۵۰ هجری و در سن 48 سالگی بوده است.
17 شهریور؛  کشتار مردم به دست ماموران رژیم ستم شاهی1357

حادثه ۱7 شــهریور که بــه جمعه ســیاه معروف شــد، به واقعه کشــتار 
تظاهرکنندگان در محات فقیرنشــین جنوب تهــران و همچنین میدان 
ژاله، توســط نیروهای نظامی ارتش شاهنشاهی گفته می شود که در هفدهم 
شهریور ۱۳۵7 و در جریان تظاهراتی که به پیروزی انقاب اسامی در این سال 
انجامید، رخ داد. به دنبال کشتار ۱7شــهریور، اراده و عزم رژیم در رویارویی با 
ملت، ســخت به تردید و تزلزل افتاد و ادامه حکومت نظامی، انسجام ارتش را 

متزلزل ساخت. 
17 شهریور ؛ روز جهانی سوادآموزی

سازمان  آموزشی، علمی و فرهنگی ملل  متحد "یونسکو" ۱7شهریور برابر با 8 
سپتامبر را روز جهانی سواد آموزی نامگذاری کرده است.

یکی از شاخص های رشد در جامعه، میزان بهره مندی مردم آن کشور از حداقل 
سواد نوشتن و خواندن است. بدیهی است مبارزه با بی سوادی همچنان که دین 
مبین اسام نیز آن را مورد تأکید جدی قرار داده است نه تنها در مقوله توسعه 
فرهنگی به عنوان نخستین گام قلمداد می شود، بلکه در حوزه های اجتماعی و 
اقتصادی و سیاسی نیز حائز اهمیت ویژه ای است. هر چه افراد جامعه به سمت 
باسواد شدن پیش بروند، یقیناً سیر تحول و رویکرد آن جامعه به سمت مفهوم 

توسعه سریع تری خواهد بود. 

۱ـ  کلیه جایگاه های کار در ارتفاع باید دارای محل اســتقرار، پاخور، نرده 
حفاظتی و راه دسترسی ایمن مطابق با استانداردهای معتبر باشد. 

2ـ  اطراف جایگاه کار باید دارای حفاظ متناســب با نوع کار و ایمن باشد و 
همچنین جایگاه کار و کارگران مربوطه به ســامانه متوقف کننده از سقوط 

تجهیز گردند. 
۳ـ  عرض جایگاه  کار باید متناسب با نوع کار انتخاب شده و در هیچ حالتی 

نباید از 6۰ سانتیمتر کمتر باشد.
4ـ  پوشش های کف که برای جایگاه کار استفاده می شوند باید حداقل روی 
سـه تکیـه گاه نگهداری شوند، مگر آن که فاصله بین تکیه گاه ها متناسب با 
ضخامت الوار و به گونه ای باشد که خطر شکم دادگی بیش از حد یا بلندشدن 

تخته وجود نداشته و از مقاومت و استحکام کافی برخوردار باشد. 
۵ـ  فاصله بین دیــوار و جایگاه کار به جز دیوارکــوب و نردبانی باید طوری 
باشد که امکان سقوط کارگر در هیچ حالتی از جایگاه کار ممکن نباشد و در 
مواردی که کـار بر روی جایگـاه کار بـه صورت نشسته انجام می شـود نباید 

این فاصـله بیش از 4۵ سانتیمتر باشد.
6ـ  برای جلوگیری از وقـوع حوادث احتمالی، فضای جایــگاه کار باید عاری 

از هرگونه حفره، دست انداز، پیش آمدگی و سایر موارد مشابه باشد.
تبصرهـ  محل ورود افراد از راه دسترســی به جایگاه کار باید دارای حفاظ یا 

سرپوش لوالیی مناسب و ایمن باشد.
7ـ  نصب سرپوش حفاظتی در لبه خارجی جایگاه کار الزامی است.

8ـ  تیرهای پیش آمده جایگاه کار آویزان باید دارای مقاومت، استحکام کافی 
و پایداری بوده و با اتصاالت مناسب به تکیه گاهی ایمن متصل و مهار گردند.

9ـ  انتهای هر یک از تیرهای پیش آمده جایگاه کار آویزان باربر باید مجهز به 
قطعه متوقف کننده باشد. 

۱۰ـ  فاصله جایگاه کار آویزان از سازه باید به گونه ای باشد که به هیچ عنوان 
احتمال تماس یا برخورد جایگاه کار با سازه وجود نداشته باشد.

۱۱ـ  در صورت عدم استفاده از جایگاه کار آویزان باید نسبت به جمع آوری یا 
مهار آن به سازه اقدام گردد. 

۱2ـ  کشنده های موتوری)وینچ( یا تجهیزات باالبر جایگاه کار آویزان باید به 
صورت مناسبی روی تکیه گاه متصل، مهار و قابل بهره برداری باشند. 

۱۳ـ اســتقرار بیش از دو نفر در جایگاه کار آویزان با راه انداز دستی ممنوع 
است.

۱4ـ  کلیدهای قطع و وصل جایگاه کار آویزان باید به گونه ای باشد که پس از 
برداشتن فشار دست از روی آن موتور فورا متوقف شده و جایگاه را به صورت 

ایمن نگه دارد. 
۱۵ـ  طناب های جایگاه کار آویزان باید به مرکز تیرهای پیش آمده متصل 

شده و نیروهای حاصل از این اتصال باید مستقیما به قرقره انتقال یابد.
۱6  ـ جایــگاه کار دیوارکوب باید از جنس فلز مقاوم بــا عرض حداکثر 7۵ 
سانتیمتر قادر به تحمل حداقل نیروی ۱7۵ کیلوگرم وارده به قسمت جلوی 

آن باشد.
۱7ـ  جایگاه کار باید کاما تمیز و عاری از هرگونه مواد لغزنده بوده و از سقوط 

اشیاء و عدم تعادل فرد روی آن جلوگیری نماید.

مناسبت های هفته

حدیث هفته

ایمنی

 امام حسن عسکری)ع( :  
بیناترین دیده ها آن است که خیر بین باشد و شنواترین گوش ها آن است 
که پذیرای پند و اندرزها باشد و از آن سود ببرد و قلب سلیم قلبی است که از 

شبهات پاکیزه باشد.

محمدرضا طورچی مقدم مشاور توسعه امور دانش بنیان 
و فناوری های نوآورانه رییس ســازمان حفاظت محیط 
زیست کشور، 7 شــهریورماه و همزمان با هفته دولت با 
حضور در ذوب آهن اصفهان ضمن بازدید از خط تولید و 
پروژه های زیست محیطی با مسئولین این شرکت دیدار 

و گفتگو کرد.
مشاور رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در 
نشســت با مهدی بهرامی، معاون پشتیبانی و خدمات 
اجتماعی و تعدادی از مدیران، سرپرستان و کارشناسان 
امور زیست محیطی ذوب آهن اصفهان به تشریح اهداف 
و سیاست های ســازمان محیط زیست کشور پرداخت 
و گفت: صنایع فوالدی کشــور به لحاظ نقش خود در 
مجموعه های صنعتی، خودکفایی و توســعه اقتصادی 
کشــور از اهمیت خاصی برخوردار هســتند و سازمان 
حفاظت محیط زیست کشور ســعی می کند با حذف 
کاغذ بازی، هدایت و کمک به این صنایع در جهت تولید 
با کیفیت و قیمت مناسب، همزمان آالیندگی های این 

صنایع نیز کاهش یابد. وی افزود: مســئولین ســازمان 
محیط زیست با حضور در تمامی کارخانه های کشور و 
گفت و گو با مسئوالن آن ها با استفاده از توانمندی های 
این شرکت ها و ســازمان های دانش بنیان به بررسی و 

حل مشکات زیست محیطی می پردازد. 
مشاور توســعه امور دانش بنیان و فناوری های نوآورانه 

رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با اشاره به 
اقدامات و پروژه های زیست محیطی ذوب آهن اصفهان 
تأکید کرد: باعث خوشحالی است که ذوب آهن اصفهان 
عزم خود را بر اصاح، بهبود  و ارتقاء شاخص های زیست 

محیطی این شرکت جزم کرده است. 
مهدی بهرامی، معاون پشــتیبانی و خدمات اجتماعی 

شرکت نیز به تشریح تاریخچه شرکت و اقدامات و پروژه 
های زیست محیطی آن در سال های گذشته پرداخت و 
گفت: این شرکت به عنوان نخستین تولیدکننده فوالد 
در ایران در راســتای خط مشی زیست محیطی و تعهد 
مدیریت عالی شرکت مبنی بر حفظ و صیانت از سامت 
کارکنان خود، جامعه اطراف و حفظ محیط زیســت با 
صرف هزینه های الزم و با استقرار استانداردهای زیست 
محیطی بین المللی به تعریف و اجرای پروژه های زیست 
محیطی در قالب طرح های بازسازی، بهسازی و نوسازی 

در بخش های مختلف تولید، اقدام  کرده است.
وی در خصوص مقوله های زیست محیطی شامل هوا، 
آب، پساب، پسماند و انرژی نیز گفت: نتیجه اجرای این 
برنامه ها، ارتقاء شاخص های زیست محیطی شرکت می 
باشد. وی تاکید کرد: ذوب آهن اصفهان از توانمندی های 
داخلی، دانش و تجربه دانش بنیان ها و فناوری های نو، 
بهره گیری و از هرگونه مســاعدت و پیشنهاد در زمینه 

محیط زیست استقبال می کند.

ذوب آهن اصفهان بــرای تامین پایــدار آب مورد نیاز 
فرایند تولید با خرید پساب شهرها و روستاهای مجاور 
کارخانه اقدامات راهبردی انجام داده است. مهندس ایرج 
رخصتی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان و وحید مظهری 
مدیرعامل شــرکت توســعه نوین آب مپنا در گفتگو با 
خبرنگار ما به تبیین راهبردهای این شرکت برای تامین 

پایدار آب مصرفی در خط تولید کارخانه پرداختند.
مهندس رخصتــی گفت: این شــرکت در راســتای 
مســئولیت های اجتماعی و تامین آب مورد نیاز خط 
تولید کارخانه، بخشی از پساب زرین شهر به میزان 6۰  
لیتر بر ثانیه، پساب شــهرهای فوالد شهر، ایمان شهر 
و ۱۱ روســتای فاورجان به میزان تقریبی ۳۵۰ لیتر بر 
ثانیه را خریداری نمود و در این راستا، دهم آذرماه سال 
98 قرارداد احداث تصفیه خانه این شرکت با گروه مپنا به 

صورت BOT منعقد شد.  

وی افزود: انتقال و تصفیه کلیه پســاب های خریداری 
شده با تکمیل خطوط انتقال ورودی و خروجی و تصفیه 
خانه از برنامه های آینده ذوب آهن اصفهان در این زمینه 
محسوب می شود. همچنین در راستای کاهش مصرف 
آب در نیروگاه و بخش های مختلف تولیدی، مطالعات 
در حال تکمیل بوده و پروژه های تبدیل برج های خنک 
کننده انجام خواهد شد. این پســاب عدم وابستگی به 
منابع آبی زاینده رود را به عنوان یک منبع پایدارآب برای 

خط تولید ذوب آهن اصفهان فراهم می آورد.  
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: با برنامه ریزی 
های صرفه جویی و استفاده از کلیه پساب های خریداری 
شده و پساب موجود کارخانه در ابتدا حدود ۳۵ درصد و 
تا چند سال آینده با اجرای پروژه ها، نیاز ذوب آهن به آب 

رودخانه مرتفع خواهد شد. 
وحید مظهری مدیرعامل شرکت توسعه نوین آب مپنا 

نیز با اشــاره به این که در قرارداد فعلی مجموع پساب و 
فاضاب بخش بهداشتی به ظرفیت ۵۵۰ مترمکعب بر 
ساعت و بخش پســاب صنعتی نیز ۳۰۰ مترمکعب بر 
ساعت است، گفت: خروجی این تصفیه خانه آب نرم با 
سختی پایین تر از PPM ۱۰۰ و آب صنعتی با سختی 
پایین تر از PPM ۳۰۰ است که جهت مصارف صنعتی 
به ذوب آهن تحویل داده می شود.  وی گفت: گروه مپنا 
با تبادل اطاعات و جلســات با واحد مهندسی کارخانه 
ذوب آهن متعهد گردید از پیشــرفته ترین تکنولوژی 
های موجود در صنعت تصفیه آب و پســاب اســتفاده 
نماید. به عنوان مثال از تجهیــز MBR در بخش پیش 
تصفیه بهداشتی در این پروژه استفاده شد که بزرگترین 
ظرفیت MBR در کشور و حتی در خاورمیانه می باشد، 
همچنین سیســتم های ازن زنی فیلترهای مخصوص 
حذف روغن پیشــرفته، تجهیــز UF در بخش پیش 
 POLISHING و RO تصفیه صنعتی و نهایتاً سیستم
با تکنولوژی بــاال در بخش تصفیه تکمیلــی از جمله 
تکنولوژی های پیشــرفته در این پروژه محســوب می 
شوند که به دلیل طراحی حدود 8۵ درصدی، از باالترین 
ریکاوری تصفیه خانه های پساب در دنیا به شمار می رود.  
مظهری اضافه کــرد: در این پروژه عاوه بر اســتفاده از 
ظرفیت های تولیدی ســاخت داخل، تکنولوژی های 
پیشرفته نیز از معتبرترین برندهای دنیا خریداری گردید 
و امید است این بخش از تجهیزات که از خارج از کشور 

تامین شده اند با انتقال تکنولوژی، داخلی سازی شوند و 
شاهد رونق تولید و اشتغال در صنعت تصفیه آب و پساب 

باشیم. 
این مقام مسئول برخی از مهمترین چالش های این پروژه 
را چنین عنوان کرد : با توجه به تغییر کیفیت پساب های 
ورودی در فصول مختلف ســال در طراحی نیاز بود که 
آنالیز پساب ها در بازه های زمانی مورد نیاز پس از نمونه 
گیری مشخص و گزارش گردد لذا نتایج و گزارشات این 
نمونه گیری ها منجر به تغییراتی در طراحی و تجهیزات 
تصفیه خانه شد که بررسی این موضوع و لحاظ نمودن 
تبعــات آن، برنامه زمانبنــدی را تحت تاثیر قــرار داد، 
همچنین مشــکات مربوط به محدودیــت های بین 
المللی و تحریم نیز این پروژه را از لحاظ زمانبندی تحت 
تاثیر قرار داد، تورم داخلی که این چند ســاله به صورت 
غیر طبیعی وجود داشته و موجب افزایش هزینه گردید، 

شیوع بیماری کووید ۱9 نیز از جمله چالش ها بود.  
مدیرعامل شرکت توســعه نوین آب مپنا در خصوص 
زمان تقریبی بهــره بــرداری از این پــروژه نیز گفت: 
مدیرعامل گــروه مپنا به صورت هفتگی ایــن پروژه را 
پیگیری نموده و بازدیدی از روند اجرای کار داشته است 
و مطابق با برنامه ریزی انجام شده در فاز اول راه اندازی، 
بخش پیش تصفیه بهداشتی تا قبل از پایان سال جاری 
راه اندازی می گردد و در زمان کوتاهی نیز سایر بخش ها 

به بهره برداری می رسد. 

اگر ما یک نگاه 
منسجم، جامع و 

دقیق نداشته باشیم، 
در مرحله ادعا 

متوقف می شویم 
و در عمل به نتیجه 

نمی رسیم

ذوب آهن اصفهان 
عزم خود را بر اصالح، 

بهبود  و ارتقاء 
شاخص های زیست 
محیطی این شرکت 

جزم کرده است

در راستای کاهش 
مصرف آب در 

نیروگاه و بخش های 
مختلف تولیدی، 
مطالعات در حال 

تکمیل بوده و پروژه 
های تبدیل برج های 
خنک کننده انجام 

خواهد شد

هیأت مدیره شرکت 
سید محمدصادق 
پرورش و رسول 

یاری فرد را به عنوان 
اعضای جدید این 
کمیته منصوب 

کردند

مهندس ایرج رخصتی عنوان کرد :

با پروژه های در دست اقدام نیاز ذوب آهن اصفهان به آب رودخانه 
تا چند سال آینده مرتفع خواهد شد 

R e p o r t
گزارش

میرهاشم موسوی در جلسه »بررسی چالش ها و تبیین 

اهــداف و برنامه های بخش درمان« اظهار داشــت: با 
وجود فشــارهای جدی، تقویت خدمات ســامت و 
درمان از مســائل دارای اولویت باال برای دولت است 
 و نباید مــردم در حــوزه درمان، دچار تکــدر خاطر 

شوند.
مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعــی اضافه کرد: در 
مجموع در زمان فعالیت در این سازمان دو اولویت مهم 
شامل پرداخت حقوق مستمری بگیران و مسئله درمان 
را مدنظر داشتم اما پیشــانی خدمات ما حوزه درمان 
اســت، چرا که ســامت ۵۰ درصد جامعه به سازمان 

تأمین اجتماعی مربوط می شود. 
وی بر حفــظ انســجام ســازمانی و هم افزایی بخش 

بیمه ای و بخش درمانی تأکیدکرد و افزود: نگاه بخشی 
به حوزه درمان کارساز نیست. پیش از هر چیز باید نگاه 
جامع، دقیق و منسجم بر کل ســازمان حاکم باشد و 
الزم است نگاهمان راهبردی باشد تا بتوانیم مسائل را 

به درستی مدیریت کنیم.
وی افــزود: بایــد در هدایت و رهبــری، برنامه ریزی، 
هماهنگی، ســازماندهی، اجرا و پیاده سازی و ارزیابی 
و کنترل که 6 مؤلفه مدیریتی اســت به شکل واقعی 
و علمی ورود کنیم تا نــگاه جامع بر تصمیمات حاکم 

شود.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به این که 
طرح تحول سامت، به خاطر فقدان نگاه کان و جامع 

موفق نبود، تأکید کرد: اگر ما یک نگاه منسجم، جامع و 
دقیق نداشته باشیم، در مرحله ادعا متوقف می شویم و 

در عمل به نتیجه نمی رسیم.
وی بر پرهیــز از گفتمان توصیفی در درون ســازمان 
تأکید کرد و افزود: باید با شــاخص های کمی و کیفی 
با یکدیگر گفت و گو کنیم و نظام ارزیابی و تبادل نظر 
ما باید از گزاره های توصیفی خارج شــود، چون اصًا 

موضوعی نیست که نتوان آن را شاخص پذیر کرد.
موســوی افزود: طرح دارویار هــم از اقدامات بزرگ 
دولت در حوزه سامت کشور اســت، باید دستاوردها 
و برنامه ها را برای مسئوالن، رســانه ها و افکارعمومی 

تبیین کنیم.

دولت، تقویت درمان مردم را در اولویت قرار داده است

اعضاء جدید کمیته حسابرسی شرکت منصوب شدند

مشاور رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور عنوان کرد:
ارتقاء شاخص های زیست محیطی در مجموعه ذوب آهن اصفهان

صنعتگران ذوب آهن اصفهان جهادگران اصلی انقالب اسالمی هستند

Rگزارش e p o r t

زنده نگاه داشتن یاد 
و خاطره شهدا کمتر 

از شهادت نیست

الزامات کار در ارتفاع



تسلیت

همکاران گرامی آقایان:
سیدیحیی امینی، جواد رضایی، محمد مختاری، سیدتقی 

امینی، غالمرضا میرمعصومی، مهدی بخشیانی

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

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.

علی سلیمانی، فرزاد اقبال، حسین صالحی، احمدرضا 
دهقان، ابراهیم حیدری، مهدی جورکش، مهدی 

موذنی، علی اصغر شبانیان، علیرضا نساجی، هادی فالح، 
مهدی فالح

همكاران   گرامی؛
با توجه به تخصیص تعدادی از واحد های صندوق ســرمایه گذاری با درآمد ثابت نوویرا در ســنوات قبل، الزم است در اسرع وقت با 
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خود اقدام و در صورت عدم دسترسی به پرتال، اطالعات درخواستی را به روابط صنعتی حوزه خود ارایه نمایید .
مدیریت راهبری شركت ها، امور مجامع و سهام
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V a r i o u s
گوناگون

  ترتیب و تنظیــم Seiton : مرتب کردن اقــام ، اوراق و اطاعات وتعیین 
جای مناسب برای آنها ، به نحوی که با سرعت وسهولت قابل دسترس باشد .

هدف از اجرای ترتیب و تنظیم:  
۱- نظم و ترتیب در محل کار .

2-  استقرار و جانمایی مناسب )از لحاظ کیفیت و ایمنی( .
۳-  ارتقاء بهره وری از طریق حذف زمان تلف شده برای جستجوی اقام .

4-  کاهش ضایعات ناشی از نابسامانی و در هم ریختگی قطعات .
۵-  جلوگیری از ضایع شدن و فاسد شدن مواد فاسد شدنی .

6-  کاهش اشتباهات و دوباره کاری ها .
روش اجرایی ترتیب و تنظیم 

۱- تحلیل وضعیت موجود : بررسی کنید که افراد چگونه به قطعات دسترسی 
پیدا می کنند و چگونه آن وسائل را ســرجای خود قرار  می دهند و چرا انجام 

این فعالیت زمان زیادی را تلف می کند. 
2- تعیین محل صحیح اســتقرار اشــیاء : تشــخیص تفاوت میان اشــیایی 
که بایســتی همواره در دسترس باشــند با اشــیایی که می تواند کمی دورتر 

نگهداری کرد . 
۳- مشخص کردن نحوه قرار گرفتن اشــیاء در محل تعیین شده برای آن ها: 
قطعات را بر مبنای کارکردی که دارند در محل های تعیین شده قرار دهید به 

گونه ای که شرایط ایمنی، کارایی و بازدهی را حفظ کند .
4- نام ها و مکان هــا : کلیه قطعات اســتقرار یافته بایســتی دارای نام های 
مشــخص و محل های از پیش تعیین شــده ای باشــد، به گونه ای که امکان 

جداسازی نام و مکان استقرار یک قطعه امکان ناپذیر باشد . 
۵-   بازبینی و کنترل جهت پیشــگیری از اتمام موجودی : با مشخص کردن 
محل استقرار اشیاء در صورت 
به اتمام رســیدن موجودی 
با یــک کنترل عــادی قادر 
بــه تشــخیص آن خواهیم 
بود. مشــخص نمودن محل 
استقرار تجهیزات متحرک و 
همچنین درج نام تجهیزات 

و قطعات .

کمیته عیادت شــرکت با حضور در خانه مرحوم اصغر براتی از همکاران مدیریت 
آزمایشگاه مرکزی با قرائت فاتحه، یاد و خاطره آن مرحوم را گرامی داشتند.

کمیته عیادت شرکت ضمن همدردی با بازماندگان و آرزوی مغفرت برای مرحوم 
اصغر براتی، مشــکات این خانواده داغدیده را برای انعکاس به مسئولین شرکت 

جویا شدند.
شایان ذکر است؛ این همکار حادثه دیده پس از تحمل چندین سال رنج و بیماری 

به دیار باقی شتافت. 

محسن سلیمیان، سرپرست امور شهدا، جانبازان و ایثارگران شرکت و جمعی از 
همکاران این سرپرستی، یکم شهریور ماه از غامعلی آشوری فرزند شهید بزرگوار 

عباسعلی آشوری جال آبادی  و از همکاران شاغل در کوره بلند عیادت کردند.
در این دیدار سرپرست امور شهدا، جانبازان و ایثارگران شرکت با آرزوی تندرستی 
عاجل از خداوند متعال برای این همکار عزیزمان، مسایل درمانی و مشکات ناشی 

از این عارضه را جویا شده و برای رفع آن ها پیگیری های الزم را انجام داد.
شایان ذکر است؛ این همکار تاشگر که  در زمستان سال ۱4۰۰ بر اثر عارضه مغزی 
به کما رفته و مدت شش ماه در بیمارستان امام خمینی)ره( فاورجان بستری بود، 
پس از عمل جراحی به صورت نیمه هوشیار در منزل در حال سپری نمودن دوران 

درمان هست.

مرتضی قربانی از همکاران مهندسی و پویش ساخت ذوب آهن اصفهان شاغل 
در مدیریت راه آهن و ترابری شــرکت که جان کودکی در حال غرق شدن را 

نجات داده بود از سوی این مدیریت مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفت.
وی به خبرنگار ما گفت: سوم شــهریورماه در محله باغشــاد با شنیدن سر و 
صدای پدر و مادر کودکی متوجه شــدم کودک 4 ســاله بعد از سر خوردن به 
رودخانه ســقوط کرده و در حال غرق شدن اســت. در این حین پس از طی 
مسیری در کنار روخانه در محلی مناسب خود را به رودخانه زده و کودک را از 
آب گرفته و به ساحل رساندم. با کمک نفرات حاضر، عملیات احیای کودک را 

انجام داده و کودک را از مرگ حتمی نجات دادیم.
قربانی که از همکاران شــرکت مهندســی و پویش ســاخت می باشــد و در 
مدیریت راه آهن و ترابری شــرکت به عنوان مانورچی مشــغول به کار است، 
افزود: به همراه خانواده جهت تفریح و تفرج در کنار رودخانه به سر می بردیم 

که این اتفاق رخ داد.
شایان ذکر اســت؛ وی فرزند رمضانعلی قربانی از همکاران بازنشسته است که 
اخیرا با تیم کشتی کارگری شرکت موفق شــده مدال برنز و موثر در قهرمانی 

تیم ذوب آهن را  کسب کند.

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 سامتی 

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

با حضور مهرداد توالییان و ســید اردشــیر افضلی 
معاون های فعلی و پیشین بهره برداری ذوب آهن 
اصفهان از قهرمان های تیم کشتی کارگری شرکت 

تجلیل شد.
 مسابقات قهرمانی انتخابی کشــتی آزاد و فرنگی 
کارگران استان، 4 شــهریورماه در حالی برگزار شد 
که ذوب آهن اصفهان قهرمان کشتی فرنگی و نایب 

قهرمان کشتی آزاد این رقابت ها شدند.
این مسابقات با حضور تیغ ســاز سرپرست هیأت 
کشــتی و اداره امور ورزش کارگران استان، دادفر 
دبیر هیات ورزشــی کارگران استان و ۱7۳ کشتی 

گیــرآزاد و فرنگــی کار 
از تیم هــای ذوب آهن 
مبارکه،  فوالد  اصفهان، 
باشــگاه هــای شــهر 
شهرســتان  و  اصفهان 
های، کاشان، گلپایگان 

و... برگزار شد.
شایان ذکر است؛ در این 
رقابت ها، تیم کشــتی 
ذوب آهــن اصفهان را 

مجید بیرانوند)سرپرست(، محسن نوروزی )مربی 
کشــتی آزاد( و حمید ســبکتکین )مربی کشتی 

فرنگی( همراهی کردند.

محمدرضــا رحیمــی کاپیتان ســابق و 
ســرمربی تیم والیبال نشســته باشــگاه 
 ذوب آهــن، ســرمربی تیــم ملــی عراق

 شد.
 رحیمــی که در فصــل گذشــته عنوان 
نایب قهرمانی لیگ برتر باشگاه های کشور را 
برای باشگاه ذوب آهن به ارمغان آورد امسال 
با فدراسیون والیبال عراق به توافق رسید تا 
سکان هدایت تیم ملی والیبال نشسته این 

کشور در رقابت های جهانی بوسنی و هرزگوین بر 
عهده داشته باشد.

شایان ذکر است؛ رحیمی در مراسم معرفی و عقد 
قرارداد خود با فدراســیون عراق با پیراهن باشگاه 
ذوب آهن اصفهان ظاهر شد تا ثابت کند ورزشکاران 
و قهرمانان خانواده بزرگ ذوب آهــن در هر مقام 
و موقعیتی که باشــند حافظ نام بلنــد و جایگاه 
پرصابت نگین ســبز ورزش میهن اســامیمان 

هستند.

همزمان با گرامیداشــت هفته دفاع مقدس، صبحگاه 
مشــترکی با حضور ســردار فضلی جانشــین معاون 
هماهنگی کل ســپاه، با رویکرد فرهنگی، نظامی، 29 

شهریور ماه برگزار می شود.
جلسه شــورای فرماندهی حوزه مقاومت بسیج شهید 

تندگویان با حضور ســرهنگ عطایی مسئول سازمان 
بســیج گارگری ســپاه صاحب الزمان )عج( در شرکت 

پاالیش قطران برگزار شد.
در این جلسه سرهنگ مختاری فرمانده بسیج ذوب آهن 
اصفهان ضمن تشریح مهم ترین برنامه های هفته دفاع 

مقدس، یاد آور شد: برنامه های امسال با رویکرد فرهنگی 
رزمی، 29 شهریور ماه در مقابل ساختمان توحید برگزار 

می شود.
وی افزود: در این هفته عاوه بر صبحگاه باشکوه، برنامه 
های دیگری همچون مسابقات ورزشی- فرهنگی، دعوت 
از راویان دفاع مقدس، دیدار با خانواده شــهدای صنعت 
و آذین بندی ساختمان های شــرکت با نصب عائم و 

المان های مرتبط و ... پیش بینی شده است.
سرهنگ عطایی نیز با گرامیداشت رشادت های دوران 
دفاع مقدس، تجلیل از شــهدای شاخص کارگری ذوب 
آهن و منطقه و رعایت مباحث ایمنی در مراسم را مورد 

تاکید قرار داد.
شایان ذکراســت؛ در ایام هفته دفاع مقدس، تعداد سه 
باب منزل مســکونی که توســط گروه جهادی حوزه 
مقاومت بسیج شهید تندگویان ذوب آهن اصفهان جهت 

نیازمندان ساخته شده، افتتاح می شود.

فرنگی کاران ذوب آهن اصفهان، قهرمان استان شدند

شهداد مرتجی سرپرست ورزش همگانی شرکت یکی 
از دستیاران وســلین وویوویچ ســرمربی تیم هندبال 
کشورمان در مســابقات هندبال قهرمانی همبستگی 
کشورهای اسامی بود که توانست در مقام سومی این 

تیم نقش به سزایی داشته باشد.
وی در گفتگو با خبرنگار هفته نامه آتشکار، گفت: تیم 
ملی هندبال کشورمان در مرحله نیمه نهایی این بازی ها 
به مصاف قطر، قدرتمندترین تیم آسیا در رشته هندبال 
رفت که با ارائه یک رقابت حساس در آستانه شکست این 
تیم بود اما متاسفانه در لحظات و ثانیه های پایانی نتیجه 
بازی به نفع قطری ها تمام شد و بازیکنان ایران از صعود 
به فینال باز ماندند و در دیدار رده بندی مقابل عربستان 

به میدان رفتیم. 
مرتجی افزود: ملی پوشان کشــورمان که پیش از این 
در رقابت های قهرمانی آسیا در مصاف با تیم عربستان 
شکست خورده بودند در یک رقابت نفس گیر توانستند 
این تیم را شکســت دهند و مدال برنز این مسابقات و 

همچنین انتقام شکست مسابقات آسیایی را بگیرند.
سرپرســت ورزش همگانی شــرکت، گفــت: مدرک 

مربیگری ســطح A  جهانی را طی دو مرحله در ســال 
۱۳98 در کشورهای کره جنوبی و ژاپن دریافت کرده ام 
و هم اکنون جزء چهار مربی برتر کشور در رشته هندبال 
می باشم و خوشحالم که توانســتم به عنوان یک ذوب 

آهنی به کشورم خدمت کنم .
 وی با اشاره به این که هجده ســال در تیم ملی دروازه 
بان بوده اســت یاد آور شد: از ســال ۱۳8۱ تا کنون در 
تیم های ملی نوجوانان، جوانان و بزرگساالن به عنوان 
مربی و سرمربی فعالیت داشــته ام و همچنین تجربه 
ســرمربیگری تیم های ذوب آهن و ســپاهان را نیز در 
رزومه ورزشــی خود دارا می باشــم و همین امر باعث 
شد تا به دعوت فدراسیون و ســرمربی خوش فکر تیم 
ملی، وسلین وویوویچ به عنوان مربی تیم ملی هندبال 

کشورمان انتخاب شوم .
مربی تیم ملی هندبال کشــورمان، ذوب آهن اصفهان 
را اولین باشگاه هندبال حرفه ای کشور دانست و گفت: 
اولین باشــگاه حرفه ای هندبال در سال ۱۳7۱ توسط 
ذوب آهن اصفهان تاســیس شــد و در همان سال تیم 
هندبال ذوب آهن توانست برنده مسابقات آسیایی شود . 

وی افــزود: جامعه هندبال کشــور، ذوب آهن اصفهان 
 را یــک برند توســعه دهنده ایــن ورزش در کشــور

 می دانند.
مرتجی با  اشاره به این که از تجربیاتی که در این مسابقات 
به دست آوردم در زمینه اعتای ورزش ذوب آهن استفاده 
خواهم کرد،  گفت: با بومی گرایی و استفاده از تجربیات 
داخلی در کنار دانش به روز می توان موفقیت های خوبی 
به دست آورد و امید است در آینده نیز بتوانم در خدمت 

صنعت ذوب آهن و تیم ملی کشورمان باشم .

در جلسه ای با حضور ذبیحی مدیر آگلومراسیون شرکت 
و یوسفی رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( شهرستان 
لنجــان از جهادگران این بخش، در ســالن جلســات 
مدیریت آگلومراسیون تجلیل شد. رئیس کمیته امداد 
شهرستان لنجان با قدردانی از فعالیت های گروه جهادی 
شهید تندگویان ذوب آهن اصفهان به عنوان بزرگ ترین 
گروه جهادی شهرستان گفت: ســاخت و مشارکت در 
احداث چندین باب منزل مســکونی، اهدای جهیزیه، 
بسته های معیشتی و رفع گرفتاری بیمارهای نیازمند، 
توسط گروه جهادی شهید تندگویان، خدمت واقعی به 

مردم در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی است. 
سرهنگ مختاری فرمانده بســیج  و جالی مدیر گروه 

جهادی بسیج شرکت نیز گزارشــی از روند پشتیبانی 
فعالیت های جهادی ارائه نمودند.

در پایان این جلســه با اهدای لوح سپاس از جهادگران 
مدیریت آگلومراسیون تجلیل شد.

مقام سوم مسابقات کشورهای اسالمی با مربی گری همکار ذوب آهنی

تجلیل از گروه جهادی شهید تندگویان در مدیریت آگلومراسیون شرکت

پایبند بر میثاق با ذوب آهن اصفهان

صبحگاه هفته دفاع مقدس با حضور جانشین معاون هماهنگی کل سپاه در 
ذوب آهن اصفهان برگزار می شود

تاریخ ازدواجمحل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1401/05/13تولید و توزیع برقمحسن جعفری

تاریخ تولدنام فرزند محل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1401/05/28دانیالكک سازیسعید متولیان

1401/05/05هرماناموال و انبارمهدی ایزدی

1401/05/25لنااموال و انبارحمید جزینی

1401/05/18آرشحسابداری صنعتیمهدی حاجیوند

1401/05/19آرشتولید و توزیع برقاسماعیل قربانی

1401/04/29حلماامور شهریغالمعلی خاشعی

1401/05/11رستانوردعباس وكیل باشی

1401/05/19سهیلنوردعلیرضا معتمدی

1400/12/12رونیكانوردقاسم احمدی

1401/05/20شادمهركوره بلندوحید جعفری

اجرای دومین بند 5s  در راستای
حفظ دارایی های فیزیکی

گرامیداشت یاد و خاطره همکار 
درگذشته

عیادت از همکار تالشگر

قهرمان ذوب آهنی، نجات بخش 
کودکی خردسال  


