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 تعمیرات گسترده دیگ بخار شماره 3 نیروگاه 
مرکزی شرکت

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار اعضای مجلس خبرگان 
رهبری، گفتند: بنیه قوی مردمی نظام، ثروتی ملی است که 
خداوند با آن، حجت را بر علما و همه مســئوالن نظام تمام 
کرده است و همه باید در حفظ و افزایش این سرمایه عظیم، 

بی وقفه تالش کنیم.
ایشان تبیین علت اصلی دشــمنی ها برای مردم را ضروری 
دانستند و افزودند: با تبیین این علت اصلی، دیگر کسی نباید 
در فضای مجازی و غیر از آن، بگوید جمهوری اسالمی برای 
خود دشمن می تراشد زیرا این ذات مردم ساالری دینی است 
که موجب ابطال نقشه های بدخواهان و عامل دشمنی آنها 

است.
ایشان راهپیمایی ۲۲ بهمن امســال را تجلّی دیگری از بنیه 
مردمِی قوی نظام خواندند و خاطرنشــان کردند: در کجای 
دنیا مشابه چنین اجتماع عظیمی برای یک امر سیاسی وجود 
دارد که مردم با این کثرت و تنوع جمعیت و سالیق، از پیران 
قدخمیده تا نوجوانان نورسیده، چهل و چند سال پشت سر 
هم و در شرایط آب و هوایی غالباً سخت، هر سال در صحنه 
حاضر شوند؟ این پشتوانه و بنیه مردمی قوی نظام است که 
البته ما به آن عادت کرده ایم و شاید عظمت آن را خوب درک 

نکنیم.
رهبر انقــالب افزودند: حضــور مردم، حجت الهــی را بر ما 
مسئوالن و علما تمام کرده اســت و اینکه فقط به این ثروت 
ملی افتخار کنیم، کافی نیست بلکه باید این ثروت را مستمراً 
 حفظ و زیــاد کنیم و بــه وظایف خود در ایــن زمینه عمل 

کنیم.
حضرت آیت ا... خامنه ای با تأکید بــر ضرورت امیدآفرینی، 
سیاست مستمر دشمن را یأس آفرینی خواندند و گفتند: یک 
سال پس از رحلت امام بزرگوار، آن گروه در نامه ای سرگشاده 
و سراســر یأس آفرین نوشت کشــور و ملت به لبه نابودی و 

ویرانی رسیده است.
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)) آگهی فراخوان  (( 
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

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

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

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

روابط عمومی شركت

رکورد جدید تعداد ذوب کنورتور با نســوز تولید 
داخل در بخش فوالد سازی به ثبت رسید.

رسول علی نقی پور، سرپرست کنورتور و میکسر 
بخش فوالدســازی با اعــالم این خبــر، گفت: 
فوالدمــردان جبهه صنعــت در کارگاه کنورتور 
بخش فوالدسازی موفق شــدند رکورد مقاومت 

نسوز با آجر تولید داخل را ثبت کنند.
سرپرست کنورتور و میکســر بخش فوالدسازی 
افزود: همزمان با اعیاد شعبانیه و کمتر از 4 ماه در 
سال جاری ســومین رکورد مقاومت نسوز با آجر 
داخلی به تعداد ۲313 ذوب در 8 اســفندماه به 
ثبت رسید. رکورد قبلی مربوط به آبانماه 1401 با 

تعداد ۲۲83 ذوب بود.

وی گفت: از آن جایی 
کــه ثبت ایــن رکورد 
مربــوط بــه فعالیت 
تیمی بوده و اســتمرار 
داشته، کلیه بخش ها 
و نفرات مرتبط با این 
فعالیــت در ثبت این 
رکورد دخیل بوده اند . 

علی نقی پــور تأکید 
خوب  کیفیــت  کرد: 
عالی  عملکــرد  آجر، 

کارکنان کارگاه کنورتور، بهبود رژیم دمش ذوب، 
تعمیرات و نگهداری مطلــوب کنورتور در حین 

بهره برداری و اجرای آجرچینی مناسب کنورتور 
توسط کارکنان مدیریت نسوز از عوامل دستیابی 

به این رکورد می باشند . 

ســربازان گمنام امام زمان)عج( مجاهدان 
خاموش، طالیــه داران امنیت  هســتند 
که خلعت ســرباز گمنام امام زمان)عج( را 
امام راحــل)ره( بر تن آن ها کــرده و مدال 
مجاهدان خاموش را از رهبر فرزانه انقالب 
هدیه گرفته اند، با منش انقالبی و والیی و 
تالش بی وقفه خواب را بر چشم خود حرام 
کرده اند تا ما آســوده بخوابیــم و غریبانه 
شــهید می شــوند تا ما عزتمندانه زندگی 

کنیم.
نامشان با امنیت گره خورده است و در مداری 

حرکت می کننــد که جز امنیت و حفظ اســتقالل 
نظام و کشــور هدف دیگری ندارند. در رسالتی که بر 
عهده دارند بدون ادعا انجام وظیفه می کنند و دارای 

شخصیتی والیتمدار و اخالص پیشه هستند.
نیروهای بصیر، هوشمند و غیور که نقش مهمی در 
تامین امنیت پایدار کشــور دارند، اما مظلوم ترین 
افراد جامعه هستند، زیرا بدون نام و نشان در عرصه 
های مختلف، اســتوار، اما گمنام، حضوری فعال و 
موثر دارند به گونه ای که اقتدارشــان همه دستگاه 
ها و سرویس های جاسوسی و اطالعاتی جهان را به 

تحیر وا داشته است.

هر چند ســخن گفتن و نوشــتن از مجاهدت های 
خاموش ســربازان گمنــام امام زمان)عــج( کاری 
بس سخت و دشوار اســت، اما با قاطعیت می توان 
گفت آن ها سهم مهمی در دســتاوردهای امنیتی 
داشته و دارند گر چه بســیاری از خدمات این سرو 
 قامتان ســرافراز قابل ارائه مستقیم به افکار عمومی 

نمی باشد.
با ارج نهادن بــه ایثارگری های گمنامان همیشــه 
بیدار و مجاهــدت های پیروزمندانــه آن ها، هفته 
ســربازان گمنام امام زمان )عج( را بــه فرد فرد این 
عزیزان که جان بر کف نهاده تا مردم و کشــور را از 

گزند حوادث حفظ کنند تبریک می گوییم.

فوالدمردان جبهه 
صنعت در کارگاه 
کنورتور بخش 

فوالدسازی موفق 
شدند رکورد 

مقاومت نسوز با آجر 
تولید داخل را ثبت 

کنند

@atashkar

به همت تالشگران تعمیرات مکانیک، برق و بهره بردار نیروگاه مرکزی، عملیات تعمیرات گسترده دیگ شماره 3 
نیروگاه مرکزی که از 15 خردادماه سال جاری آغاز شده بود 30 بهمن ماه با موفقیت به اتمام رسید و به مدار تولید 

پیوست.

مهلت   ارائه موضوعشمارهنوع فراخوانردیف
پیشنهاد

زمان بازگشائی 
پاكات

خرید آویز كابین و تلشکی 14001045 -133731مناقصه1
21 /12 /201401 /12 /1401جرثقیل شمش

فرآخوان 2
140111569عمومی

طراحی و اجرای سازه های آبی 
به منظور مشاوره در زمینه 

احداث بند خاكی، ایجاد مخزن 
و ایزوله سازی

1401/ 12/ 151401/ 12/ 16

لباس كامل عملیاتی آتش 140008783مناقصه 3
21 /12 /191401 /12 /1401نشانی

خرید 2500 عدد تراورس 140103852مناقصه4
21 /12 /201401 /12 /1401روسی

مجاهدان خاموش، طالیه داران امنیترکورد تعداد ذوب کنورتور با نسوز تولید داخل

کشف ذخایر جدید سنگ آهن در مرکز ایران

مدیرکل دفتــر برنامه ریزی، فنــاوری و بودجه 
سازمان زمین شناســی و اکتشــافات معدنی از 
اکتشافات جدید ســنگ آهن در کشور خبر داد 
و گفــت: به تازگی در بخش هایی از اســتان های 
اصفهان، یزد، کرمان و سمنان، سنگ آهن مورد 
پیمایش و اکتشــافات اولیه قرار گرفته و ذخایر 

خوبی به دست آمده است.
رضا جدیدی افزود: ســازمان زمین شناســی و 
اکتشافات معدنی کشور از ابتدای دولت سیزدهم 
با اجرای طرح پایش ذخایر معدنــی که از آن به 
عنوان ترازنامه منابع معدنی هم یاد می شود، برای 
تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع کشور از جمله 
سنگ آهن، بررسی هایی در ســال 1401 انجام 

شده است.
وی بــا بیان این که حدود ســه میلیــارد و 300 
میلیون تن ذخایر قطعی ســنگ آهن در کشور 
وجود دارد، خاطرنشــان کرد: با توجه به این که 

سالیانه حدود 100 میلیون 
تــن ســنگ آهن خــام در 
صنایــع مصرف می شــود، 
تاکنــون چندین بــار اعالم 
کــه محدودیت  کرده ایــم 
جدی در میزان ذخایر سنگ 

آهن کشور داریم.
به گفته این مقام مســؤول، 
ســال های باقی مانده ذخایر 
موجود کشــور با همین روند 
اکتشاف کنونی نزدیک به 15 
سال است که برای نیاز صنایع 

ما وضعیت مناسبی نیست.
مدیرکل دفتــر برنامه ریزی، فنــاوری و بودجه 
سازمان زمین شناسی افزود: بنابراین باید در یک 
برنامه ریزی منسجم و فشرده برای اکتشاف ذخایر 
جدید سنگ آهن و مواد حیاتی مورد نیاز صنایع 

در کشور اقدام شود.
وی با اشــاره به این که ســازمان زمین شناسی و 
اکتشافات معدنی کشــور اکنون در بخش هایی از 
اســتان های قم، مرکزی، قزوین و اصفهان طرح 
تحول را به اجرا درآورده، تصریح کرد: این سازمان 
در مدت یک سال دســتاوردهایی در طرح تحول 
زمین شناسی و اکتشــاف ذخایر معدنی داشته و 
ذخایر مناسبی از سنگ آهن در استان کردستان 
شناسایی شده است که امیدواریم این دستاوردها 
که مراحل اولیه اکتشاف را در برمی گیرد، موجب 
رفع نیاز برای صنایع کشــور در حوزه سنگ آهن 

شود.

جدیدی در ادامه به برنامه های آتی این ســازمان 
زمین شناسی و اکتشــافات معدنی کشور اشاره 
و ابراز امیدواری کرد: در ســال های آینده ذخایر 
مگنتیتی ســنگ آهن را باال ببریــم و در بحث 
ســنگ های هماتیتی نیز به تکنولوژی فرآوری 

دست پیدا کنیم.
مدیرکل دفتــر برنامه ریزی، فنــاوری و بودجه 
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 
از وجود ذخایر قابل توجه هماتیتی سنگ آهن در 
کشور خبر داد و گفت: البته این ذخایر در مقیاس 
جهانی ذخایر باالیی نیســت، اما در کشورمان به 
فرآوری نیاز دارد که ســازمان زمین شناســی و 
اکتشــافات معدنی کشــور از طریق ژئوفیزیک 
هوایی به دنبال اکتشــاف ذخایــر جدید معدنی 

پنهان است.
وی همچنین از همکاری مشــترک بــا صنایع 
فوالدی در حوزه اکتشــافات خبــر داد و افزود: 
هم اکنــون تفاهم نامه و قراردادهایــی با صنایع 
فوالدی در حوزه اکتشــاف ســنگ آهن داریم و 
نگاه ما مراحل اولیه اکتشاف است که دولت باید 
خطرپذیری اکتشــاف بخش خصوصی را پایین 

بیاورد.
این مقام مسئول ادامه داد: سازمان زمین شناسی 
و اکتشــافات معدنی کشــور با ورود فعالیت های 
اکتشــافی و به کارگیری روش های علمی مراحل 
شناســایی و پی جویی را انجام می دهد که با این 
کار دولت وظایــف حاکمیتی خــود را انجام و با 
ورود به اکتشافات اولیه ریسک سرمایه گذاری را 

کاهش می دهد.

باید در یک 
برنامه ریزی منسجم 

و فشرده برای 
اکتشاف ذخایر 

جدید سنگ آهن 
و مواد حیاتی مورد 

نیاز صنایع در کشور 
اقدام شود
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نشریه داخلی

سالم آتشکار

درخواست های شما  وپاسخ مسئولین :
 مالک پرداخت کمک هزینه غیر نقدی در شرکت به چه نحوی

 می باشد؟ 
مدیریت خدمات و امــور رفاهی: پرداخت کمک هزینه جهت مناســبت ها 
براساس دستورالعمل مربوطه و لیست تایید شــده مدیریت امور اداری اقدام 
می گردد و برای کلیه پیمانکاران مشمول بسته شب عید نوروز  نیز از طریق 

هماهنگی شرکت ها با شرکت تعاونی مصرف انجام می شود .
 برای باال بردن میزان رضایتمندی از ارائه خدمات در داروخانه ها 

توسط بیمه تکمیل درمان دانا چه تمهیداتی انجام شده است؟
مدیریت خدمات مالی و بیمه: با توجه به شــرایط اجرایی قرارداد در فرانشیز 
داروهای آزاد وتنوع دارویی؛ داروخانه ها از اجرای مفاد قرارداد سرپیچی نموده 
اند که این منجر به عدم اجرای صحیح خدمات شــده است و جهت رفع این 
مشکل مقرر گردید تعدادی از داروخانه هادر سطح استان انتخاب شوند و پس 

از ارائه شیوه نامه مرتبط، براساس مفاد قرارداد اقدام گردد.
 آیا برای ایام عید نوروز امکان استفاده از ویالهای انزلی و چادگان 

وجود دارد؟
مدیریت خدمات و امور رفاهی: برنامه ریزی الزم جهت رزرواسیون ویالهای 
انزلی و چادگان در ایام تعطیالت نوروز انجام شده و زمان آن نیز اطالع رسانی 

خواهد شد.
*** تعدادی از همکاران نیز انجام موارد زیر را خواستار شده اند

  تسریع در پرداخت هزینه های بیمه تکمیل درمان دانا
  نظارت بیشتر بر کیفیت غذای رستوران توحید

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

مسئوالن  به شرح زیر می باشد:

با  برنامه ریزی مدیریت مهندســی تولید و توزیع برق 
شرکت و با همکاری شــرکت های »پویش ساخت« و 
»گلشهر ابزار« و به همت تالشگران تعمیرات مکانیک، 
برق و بهره بردار نیروگاه مرکــزی، عملیات تعمیرات 

گســترده دیگ شماره 
3 نیــروگاه مرکزی که 
از 15 خردادماه ســال 
جاری آغاز شده بود 30 
بهمن ماه با موفقیت به 
اتمام رســید و به مدار 

تولید پیوست.
امیــن  محمدرضــا 
مدیــر  صبــوری، 
و  تولیــد  مهندســی 
توزیع برق با اعالم این 
خبر، نتایــج حاصل از 
شماره  دیگ  تعمیرات 
3 نیــروگاه مرکزی را  
پایدار شــدن تولید بخار در کارخانه بــا تولید 85 تن 
بخار در ســاعت، معادل ماهانه ۲1 مگاوات تولید برق 

به ارزش حداقل ماهانه ۲0 میلیارد تومان اعالم نمود.

عبدالرضا توکلی، معاون تولید مهندسی تولید و توزیع 
برق نیز اظهار امیدواری کرد، با ثبات تولید در نیروگاه 
ها به خصوص در نیروگاه مرکزی، شاهد افزایش بهره 

وری و تولید کل کارخانه ذوب آهن باشیم. 
احمد جاودانی، سرپرســت نیروگاه مرکزی نیز گفت: 
نیروگاه مرکزی نقش مهمی در خــط تولید کارخانه 
دارد. هدف اصلــی آن، تولید و تامین هوای فشــرده 
جهت کوره های بلنــد شــماره 1 ، ۲ ، 3 و هدف دوم 
آن تولید برق است. از وظایف دیگر این نیروگاه، تامین 
بخار جهت بخش های مختلف از جمله واحدهای کک 
ســازی، کوره VD تولید ریل، تامیــن آب و گرمایش 
شــبکه شــوفاژ کل کارخانه، تامین آب جهت دیگ 
های بخار فوالدســازی، تامین و تثبیت فشار بخار 10 
اتمسفری کارخانه و ارسال آب به نیروگاه حرارتی می 

باشد.
وی افزود: به دلیل قدمت و کارکرد زیاد و فرســودگی 
شدید در لوله ها، دیگ بخار شماره 3 نیروگاه مرکزی 

دچار آســیب های جدی در بخش های اصلی ماننده 
اکونومایزر، ســوپرهیترها، دی سوپر هیترها، گرمکن 
هوا، کانال های دود و هوا و بخش هایی از اتاق احتراق 
شــده بود و تولید بخار آن به حدود 35 تن در ساعت 
کاهش یافته بود. توقفات ناگهانــی این دیگ، نه تنها 
باعث کاهش راندمان تولید بــرق نیروگاه مرکزی می 
شد، بلکه بر وضعیت کاری توربوکمپرسورها نیز تاثیر 
منفی می گذاشت و در نتیجه ضریب اطمینان تامین 
هوای فشرده کوره های بلند 1 ، ۲ ، 3 را پایین می آورد 

و  اثر منفی مستقیم بر روی خط تولید داشت. 
جاودانی تصریح کرد: نتایج حاصــل از این تعمیرات، 
افزایش تولید بخــار و همچنین تولیــد برق، مصرف 
گاز کوره بلند به میزان 60000 مترمکعب در ســاعت 
و افزایــش اطمینان و پایــداری در بهره بــرداری از 
توربوکمپرســورهای نیروگاه مرکــزی و نیز کاهش 

توقفات و هزینه تعمیرات این نیروگاه می باشد.
عبدالرضا معتمدی _ خبرنگار افتخاری

تعمیرات گسترده دیگ بخار شماره 3 نیروگاه مرکزی شرکت

نیروگاه مرکزی نقش 
مهمی در خط تولید 

کارخانه دارد

واحدپایــش وضعیت)CM( یکــی از واحد های بخش 
بازرسی فنی مهندسی نت می باشــد که از سال 138۲ 
تاکنون با هدف پیاده ســازی تعمیرات پیشــگویانه یا 
تعمیرات مبتنی بر وضعیت ماشین)CBM(در حال اجرا 
است. این واحد با تحت پوشش قرار دادن تجهیزات دوار 
و حســاس و مهم  کارخانه با بازه های زمانی یک ماهه و 
تجهیزات ســاکن به صورت موردی در خط تولید در دو 

حوزه بازرسی و تعمیرات در حال فعالیت می باشد. 

در حوزه بازرســی فنی، با 
ثبت عالئم حیاتی ماشین 
آالت دوار و ســاکن در 
قالب تست های ارتعاشی، 
دمایی و صدایی و ارزیابی 
تجهیز بر اساس استاندارد 
 ISO 10816 ارتعاشــی
و اســتاندارد های معتبر 
صدایــی و دمایی ضمن 
مشخص کردن وضعیت 
تجهیز  ماشــین، عیوب 
نیز مشــخص و پیشنهاد 
های الزم جهت رفع عیب 
در قالب گزارش های ارتعاشــی به بخش های سرویس 

گیرنده ارسال می گردد. 
واحد CM )پایش وضعیت( بازرسی فنی مهندسی نت در 
بهمن ماه سال جاری در راستای آماده به کاری تجهیزات 
دوار و استفاده حداکثری با افزایش قابلیت اطمینان و به 
حداقل رساندن توقفات در جهت پایداری و استمرار تولید 
در بخش های فوالدسازی، آگلومراسیون،کوره بلند، کک 

سازی و... حوزه بهره برداری شرکت اقدامات قابل شایانی 
انجام داده است.

حسین بهارلویی سرپرســت بازرسی فنی نت مکانیک 
شــرکت با اعالم این خبر گفت: انجام دو مرحله باالنس 
دینامیکی بر روی مکنده شماره دو کنورتور فوالدسازی 
که پروانــه مکنده مذکــور دچار پارگی، شکســتگی و 
پوســیدگی قابل توجه ای شــده بود با اعمال وزنه های 
اصالحی باالنس باالی بیست کیلوگرم و کاهش قابل قبول 

ارتعاشات، ماشین مذکور در فرایند تولید قرار گرفت.
وی باالنس دینامیکی بر روی مکنده کنوتور شماره سه 
فوالدسازی با اعمال وزنه ســه کیلوگرمی و قرار گرفتن 
در فرایند تولید را از دیگر اقدامات این واحد عنوان نمود 
و افزود: دو مرحله باالنس دینامیکی بر روی مکنده بخار 
شماره یک ایستگاه سه فوالدسازی، باالنس دینامیکی 
بر روی مکنده بخار شماره دو ایستگاه هفت فوالدسازی، 
سه مرحله باالنس دینامیکی کارگاهی بر روی سه عدد از 
شافت و پروانه های سیزده تنی مکنده های آگلوماشین 
چهــار)EGF( از بخش آگلومراســیون و مونتاژ یکی از 
شــافت و پروانه های  مذکور بر روی مکنده شــماره دو 
آگلوماشین چهار و چندین مرحله تست ارتعاشی و تست 

هایCoast Up وCoast Down از فن مکنده شماره 
دو آگلوماشین از سایر اقداماتی است که توسط این واحد 

در بهمن ماه انجام شده است.
دو مــورد باالنــس دینامیکــی کارگاهی بــاالی پنج 
تن بر روی شــافت های ماشــین پخــت قدیم بخش 
آگلومراسیون، نصب شافت بر روی مکنده ۲01 اگزاستر 
و تست باالنس دینامیکی و راه اندازی فن ۲01 اگزاستر 
بخش آگلومراســیون نیز در بهمن ماه توسط این واحد 

انجام شده است.
شهاب عباسی مسئول واحد CM بازرسی فنی نت مکانیک 
پایش مداوم و مستمر روزانه وینچ شمالی و جنوبی بخش 
کوره بلند در قالب تست های ارتعاشی،صدایی و تست های 
خاص مربوط به بررســی وضعیت درگیری چرخدنده و 
پینیون بارابان، چندین مرحله تست ارتعاشی و ترموگرافی 
بر روی الکتروموتورهای جدید خریداری شده برای مکنده 
های کک سازی واحد، ۲۲6 مورد تست ارتعاشی و پانزده 
مورد باالنس دینامیکی و چندین مورد تست تصویر برداری 
حرارتی و تست فراصوت بر روی تجهیزات دوار کارخانه در 
بخش ها و کارگاه های مختلف را از سایر اقدامات این واحد 

برشمرد. 

آیین گرامیداشــت روز مهندس و تجلیل از برگزیدگان 
مهندسی کشور، چهارم اسفند ماه در فرهنگستان علوم 

جمهوری اسالمی ایران برگزار شد.
در این رویداد، ۲۲ نفر از برگزیدگان مهندسی کشور در 
سال های 1400 و 1401، شامل ۷ نفر؛ استاد برجسته، 
4 نفر؛ مهندس برجســته و 11 نفر؛ پژوهشــگر جوان 

برجسته، در رشته های مختلف مهندسی، مورد تجلیل 
قرار گرفتند.

هرمز ناصرنیا کــه عضوی از خانواده بــزرگ ذوب آهن 
اصفهان است و ریاست ســازمان نظام مهندسی ایران و 
عنوان استادیار دانشکده فنی دانشگاه تهران را در کارنامه 
کاری خود دارد به عنوان یکی از چهار چهره منتخب این 

آیین و در رشته مهندسی معدن مورد تجلیل قرار گرفت.
 ناصرنیا در حاشیه برگزاری این آیین به خبرنگار ما گفت: 
سال 134۷ از دانشکده فنی دانشــگاه تهران در رشته 
مهندسی معدن فارغ  التحصیل شدم و از همان سال در 

شرکت ملی ذوب آهن ایران فعالیت خود را آغاز نمودم.  
وی افزود: ذوب آهن یک دانشــگاه علمــی و عملی به 
تمام معنا برای من بود. در این محیط تالش و کوشــش 
بی وقفه، کار سیستماتیک، مسئولیت پذیری و در کل 
بسیاری از خصوصیات ضروری برای حرفه مهندسی را 
آموختم و همواره پیشرفت های بعدی خودم را مرهون 
همان آموزش سال های اولیه حضورم در معادن شرکت 
ملی ذوب آهن ایران می دانم و با این که در ســال 1368 

بازنشسته شدم، هنوز هم خودم را ذوب آهنی می  دانم.
ناصرنیــا در خصــوص عظمــت ســاخت ذوب آهن 
اصفهان تصریح کرد: کلیه مطالعــات مربوط به تامین 
زیرســاخت های کارخانه مانند پی جویی، اکتشــاف، 
طراحی، تجهیز و آماده سازی معادن در گستره ایران و 

ســپس تأمین آب، برق، احداث شهرک  های مسکونی، 
جاده و راه آهن، آموزش پرســنل و... در کمتر از 5 سال 
انجام گرفت که اجرای چنین طرح عظیمی نه قبل از آن 

در کشور سابقه داشت و نه بعد از آن تکرار شد.
وی افزود: برای احداث کارخانــه ذوب آهن اصفهان که 
اولین کارخانه تولید فوالد در ایــران بود، تعداد زیادی از 
معادن را جهت تأمین مواد اولیه، تجهیــز کرد که با راه 
 اندازی و بهره برداری از این معادن، مقیاس معدنکاری در 

ایران متحول شد.
این چهره برتر مهندســی، در خصوص عــدم توازن در 
زنجیره فوالد کشور نیز اظهار داشت: بدون توجه به طرح 
جامع فوالد کشور، هنوز هم مجوز احداث صنایع فوالدی 
جدید صادر می شــود اما به آینده و پایداری این صنایع 
توجهی نمی شود. وی گفت: مقوله اکتشافات در سطح 
کشور جای کار بسیار فراوانی دارد و نیاز است در راستای 
تولید پایدار فوالد و به ویژه در بخش سنگ آهن، برنامه 

ریزی بلند مدت انجام گیرد.

مهم ترین اقدامات واحد پایش مهندسی نت مکانیک شرکت

بومی سازی شاسی پاکن های کوره پلی زیوس آگلومراسیون

آموزش  مهارت های زندگی ویژه خانواده های ذوب آهن اصفهان

این واحد با تحت 
پوشش قرار دادن 

تجهیزات دوار 
و حساس و مهم  
کارخانه در حال 
فعالیت می باشد

 شاسی جدید به طور 
کامل توسط کارکنان 
بخش آگلومراسیون 

طراحی و بومی 
سازی گردید

خانواده در عصر 
حاضر که به عصر 
دیجیتال معروف 
است از پیچیدگی 

های خاصی برخوردار 
است

عملیات ساخت و تعویض شاسی و ساپورت زیر کفشک 
پاکن های کوره شماره ۲ کارگاه پخت آهک پلی زیوس 
آگلومراسیون با موفقیت اجرا شــد و مورد بهره برداری 

قرار گرفت .
سید جالل حسینی مســئول کارگاه پخت آهک پلی 
زیوس با اعالم این خبــر گفت: در زمــان عملیات راه 
اندازی کوره ۲ پلی زیوس، کفشــک پاکن های پیش 
گرمکن این کوره  به دالیل مختلف در حالت باال قرار می 
گرفتند که همین امر باعث بروز اختالل در روند تولید و 

توقف خط کوره می شد.
وی افزود: قرار گرفتن مجددکفشــک هــا به حالت 
اصلــی و راه انــدازی دوبــاره ضمن ایجاد شــرایط 
 غیر ایمن، زمان بســیار زیادی را بــه خود اختصاص

مــی داد. از ایــن رو در خــالل تعمیــرات جــاری 
کوره، بررســی هــای فنــی و کارشناســی جهت 
علــت یابــی ایــن اشــکال در دســتور کار قــرار 
گرفــت و نهایتــاً پــس از دمونتاژ ســاپورت اصلی 
کفشــک پاکن مشخص شــد که اشــکال اصلی از 
 شاســی زیرین آن بوده و غیــر قابل بهــره برداری 
می باشــد که بالفاصله با تخریب کامل آجر نســوز 
اطراف شاسی اصلی با تعمیرات و تغییر طرح، شاسی 
جدید  ساخته و نصب شد و در مدار تولید قرار گرفت. 
احمدرضا نجار مهندس ارشــد مکانیک انبار مواد خام و 
پخت آهک نیز گفت: شاسی جدید به طور کامل توسط 
کارکنان بخش آگلومراســیون طراحی و بومی ســازی 

گردید که از مدل مشابه قبلی به مراتب کاراتر است.

وی افــزود: بــا اطمینان 
از عــدم بروز مشــکالت و 
توقفات قبلــی، بهره وری 
یافتــه افزایــش   کارگاه 

است.
شایان ذکر اســت؛ در این 
طرح مدیریت نسوز کارخانه 
و کارکنــان شــاخه های 
تکنولــوژ و مکانیک بخش 
مشارکت  آگلومراســیون 

فعالی داشتند.
محمد علی قدرتی پور- 
خبرنگار افتخاری

دومین جلســه آموزشــی مهارت هــای زندگی ویژه 
کارکنان ذوب آهن اصفهان و خانواده های شــان، نهم 
اســفند ماه جاری به همت مدیریت آموزش و توسعه 
سرمایه های انسانی و روابط عمومی شرکت با حضور 50 
خانواده در محل باشگاه فجر برگزار شد. ساالر فرامرزی 
دانشیار روانشناسی دانشگاه اصفهان و رئیس سازمان 
نظام روانشناسی و مشــاوره استان اصفهان با مشارکت  
موسوی از اساتید دانشگاه اصفهان به ارایه آموزش های 
الزم در این دوره پرداختند. این دوره آموزشــی با هدف 
ارتقای سطح بهداشــت روانی و توانمند سازی خانواده 
های ذوب آهنی بــرای مدیریت هیجان و اســترس و 
ارتقای ســطح کیفیت و مهارت هــای زندگی در عصر 

زندگی دیجیتال برنامه ریزی و اجرا می شود.
فرامرزی، ویژگی های نســل های انسانی طی ۷0 سال 
گذشته، شکاف نسلی موجود بین این نسل ها و راه های 

شناخت، تفاهم و ارتباط سالم بین آن ها را تشریح کرد. 
بخشی از مهارت های مطرح شده در این جلسات شامل 
خودشناســی، همدلی، روابط موثر، حل مسئله ، تفکر 

خالق ، مدیریت هیجان و مدیریت استرس است.
در این جلسات آموزشی تالش بر این است که همسران 
ضمن شناخت بیشتر یکدیگر، دانش و مهارت های الزم 
را بیاموزند تا بتوانند وظایف و حقــوق خود در خانواده، 
همکاران و جامعه را دنبال کنند ، به آن احترام بگذارند و 

ارتباط سالم برقرار نمایند.
ســاالر فرامرزی در گفتگو با خبرنگار آتشکار گفت: از 
این که در خدمت خانــواده های ذوب آهنی هســتم 
بسیار خوشحال هســتم. خانواده در عصر حاضر که به 
عصر دیجیتال معروف است از پیچیدگی های خاصی 
برخوردار اســت. نســل امروزی و فرزندان ما که به نام 
نسل آلفا معروف هستند با نســل های گذشته تفاوت 

های زیادی دارند. فرزندان امروزی 
دارای یک معنــا و مفهوم جدیدی 
از زندگی بوده و کامپیوتر، موبایل و 
شبکه های مجازی، آن ها را تحت 
تاثیر قرار داده اســت. این نســل، 
بومی دیجیتال نام گرفته و بسیار 
هوشمند و بی قرار هستند. بنابراین 
برا ی شــناخت و حل شکاف های 
نسلی باید تحت آموزش قرار گیریم 
و این دوره آموزشی چنین وظیفه 

ای را دنبال می کند. 
وی افــزود: برگــزاری دوره های 

آموزشی فعلی در ذوب آهن می تواند به خانواده ها برای 
یک زندگی بهتر کمک نماید و همسران ضمن این که 
با شــرکت در این دوره ها درک بهتری از همدیگر پیدا 

می کنند قادر خواهنــد بود، همدل و همــراه از عهده 
فرزندپروری، حل مسائل و مشکالت مختلف و برقراری 
ارتباط صحیح با فرزندان، همکاران و جامعه  برآیند و در 
عملکردهای اجتماعی و شغلی خود موفق تر عمل کنند.

کارگاه آموزشــی مدیریت خطر، حوادث و بالیا دوشنبه هشتم اسفند ماه با 
حضور جمعی از مدیران، سرپرستان و کارشناسان شرکت در محل باشگاه 

فجر ذوب آهن اصفهان برگزار شد. 
در این کارگاه آموزشی که با برنامه ریزی و مشارکت مدیریت های آموزش و 
توسعه منابع انسانی، بهداشت و محیط زیست، ایمنی و آتش نشانی و روابط 
عمومی شرکت برگزار شد، امیر ساالری استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، 
متخصص سالمت در بالیا و فوریت ها، مدرس اورژانس و مراقبت های ویژه 
به عنوان مدرس این دوره به تشــریح مباحث تخصصــی و جدید مرتبط با 
مدیریت خطر، حوادث و بالیا در شرایط وقوع و کنترل شرایط بعد از آن ها 

پرداخت .
وی گفت: مدیریت بحران بعد از وقوع حوادث و مشــکالت ایفای نقش می 
کند ولی مدیریت خطر قبل از بروز بالیا و خطرات به چاره جویی می پردازد.

ساالری در حاشــیه این کارگاه آموزشــی در گفتگو با خبرنگار هفته نامه 
آتشکار با اشاره به مباحث دوره  های آموزشی خطر حوادث و بالیا و فعالیت 
های رایج  در مراکز اورژانس گفت: بــا ارایه مباحث علمی و تجربی جدید و 
پیشنهادات کاربردی، دانش و آگاهی مدیران و کارشناسان به روز و تقویت 

می شود.
وی تاکید کرد: امــور ایمنی و پدافند غیر عامل در تمامی ســازمان ها باید 
با مدیریت بحــران و مدیریت خطر یکی شــود و مدیران نیــز باید تمامی 
رویکردهای واکنشــی مرتبط با مدیریت بحران را به رویکردهای کنشی و 

مدیریت خطر  تبدیل کنند.
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: در این صورت سازمان ها با ایمنی 

کامل، حداقل حوادث، خطرات و خسارت همراه خواهند بود.
وی با اشاره به جایگاه ذوب آهن اصفهان در موضوع مدیریت خطر حوادث و 
بالیا گفت: این شرکت با تشکیالت، برنامه ها و اقدامات زیر ساختی خود در 

زمینه ارتقاء ایمنی و کنترل خطر حوادث و بالیا در سطح باالیی قرار دارد. 
حمید حسینی مدیر بهداشت و محیط زیست شرکت نیز در گفتگو با خبر 
نگار هفته نامه آتشــکار گفت: ذوب آهن اصفهان همــواره مدیریت خطر 
حوادث و بالیا، شــرایط ایمنی و ســالمت کارکنان و خانواده های شان و 

همچنین مناطق پیرامون را مورد توجه قرار می دهد.
وی افزود: در این زمینه اقدامات این شرکت در مقابله با بیماری کرونا مثال 

زدنی است. 

مدیریت خطر و حوادث؛ کاهش 
آسیب های بحران

ذوب آهن یک 
دانشگاه علمی و 

عملی به تمام معنا 
برای من بود

پیشکسوت ذوب آهنی چهره برتر مهندسی معدن کشور

Rگزارش e p o r t

خبرآسمانی

 اردشیر ســعد محمدی مدیرعامل 
گروه ســرمایه گذاری توسعه معادن 
و فلزات در گفتگو بــا خبرنگار هفته 
نامه آتشکار گفت: ذوب آهن اصفهان 
بنیان گذار تولید فــوالد و معدن در 
کشورمان به شــمار می رود و فوالد 
تولیــدی آن بــه دلیل اســتفاده از 
 روش کوره بلند واقعا منحصر به فرد 

است. 
وی افزود: قیمت تمام شــده در روش کوره بلند نســبت بــه روش احیا 
مستقیم بسیار باالتر اســت زیرا کک و زغال ماده اولیه تولید آن به شمار 

می رود. 
این صاحب نظر صنعت فوالد کشــور تصریح کرد: در ســال های گذشته 
ســهمیه یک میلیون و ۷50 هزار تن مواد اولیه برای این کارخانه مصوب 
شــد و نیاز است این ســهمیه به صورت مســتمر در اختیار قرار بگیرد  تا 

فرایند تولید بدون دغدغه ادامه یابد.
ســعد محمدی بیان کرد : ذوب آهن اصفهان با سبد متنوع محصوالت در 
پروژه های عمرانی گوناگون کشور نقش آفرینی موفقی داشته است و لذا 
مســئولین باید حمایت ویژه ای از این کارخانه داشته باشند و سنگ آهن 

دانه بندی مورد نیاز آن را تامین کنند. 
وی گفت: ذوب آهن با شــرکت در مزایده، معدن ققنوس را به حق برنده 
شد اما این کارخانه پتانسیل های فراوانی برای تولید دارد و نداشتن مواد 

اولیه نباید این تولید را معطل بگذارد .

ذوب آهن، بانی تولید فوالد و 
معدن کشور
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حدیث هفته

 پیامبر اکرم)ص(:  
به فرزندان خود احترام بگذارید و آن ها را نیکو تربیت کنید تا مورد 

غفران پروردگار قرار گیرید.

محتوای آموزشی 
های تخصصی، این 
تالشگران را برای 
خدمات بهتر آماده 

تر نگه می دارد

برای اجرای این 
طرح بیش از سه 

هزار میلیارد تومان 
سرمایه گذاری 

انجام می شود و به 
هیچ وجه اجازه خام 
فروشی مواد معدنی 

را نمی دهیم

این بازدید با هدف 
معرفی دستاوردها، 
پیشرفت ها و امید 

آفرینی در بین 
دانشجویان و انتقال 

آن به نسل جوان 
است

برای تولید ۵۵ 
میلیون تن فوالد 
در افق 1404 باید 
اکتشافات بسیار 

جدی تر از قبل دنبال 
شود

R e p o r t
گزارش

توان عملیاتی آتش نشان 
ها با آموزش های علمی و 
تخصصی افزایش می یابد. 
آموزشــی های  محتوای 
تخصصی، این تالشگران را 
برای خدمات بهتر آماده تر 
نگه می دارد تا جایی که تا 
رسیدن آتش نشــانان به 
سطوح عالی و فرا گرفتن 
دانش های بــه روز آتش 
نشانی برنامه های آموزشی 

باید ادامه داشته باشد.

در راستای به بروز بودن آگاهی و دانش آتش نشان های 
شرکت با برنامه ریزی مدیریت ایمنی وآتش نشانی و با 
همکاری مدیریت آموزش و توسعه منابع انسانی  و روابط 
عمومی شرکت یک دوره 3روزه آموزش های تخصصی 
از ۷ لغایت 9 بهمن ماه در تاالر تشریفات روابط عمومی 

برگزار شد.
محسن ظریفی با اعالم این خبر گفت: این دوره با عنوان 
عیب یابی، تست، تعمیر و نگهداری سیستم اطفاء حریق 
اتوماتیک گازی وآبی نوع اســپرینکلر توسط خلعتبری  

برگزار شد.
سرپرست آتش نشــانی در این خصوص گفت: با توجه 
به اهمیت در مدار بودن سیســتم هــای اطفاء حریق 

اتوماتیک و همچنین آشنایی مسئولین سیستم های 
اطفاء حریق بخش های مختلف کارخانه نسبت به نحوه  
راه اندازی، عیب یابی و کنترل سیستم هایی مذکور این 
دوره برنامه ریزی و اجراء شد. محسن ظریفی افزود: در 
این دوره همکاران مســئول سیستم های اطفاء حریق 
ضمن آمــوزش تئوری مطالب تخصصــی با حضور در 
بخش های مختلفی از جمله نیــروگاه هاربین، کارگاه 
اکسیژن، توسعه کارگاه اکســیژن، گوگرد زدایی، کوره 
بلند 3 ، نورد 500 ، انبار مرکزی با انواع سیســتم های 
اطفاء حریق اجرا شده در کارخانه آشنا شدند و در زمینه 
رفع اشکاالت مشورت های الزم را از استاد مربوطه اخذ 

کردند.

آموزش تخصصی و میدانی آتش نشان های شرکت

اکتشافات معدنی در ایران با ذوب آهن اصفهان کلید خورد

ورزش تفریحی یا 
ورزش همگانی در 

واقع یکی از مهمترین 
جنبه های مدیریت 

ورزشی در هر ارگان و 
سازمانی است

اولین نشست کار گروه ورزش همگانی شرکت 8 اسفند 

ماه در دفتر معاونت پشتیبانی 
و امور اجتماعی برگزار شد.

معــاون پشــتیبانی و امور 
اجتماعــی شــرکت در این 
نشســت با اشــاره به این که 
توجه بــه ورزش همگانی از 
اولویت های اصلی این معاونت 
است، گفت: هزینه در ورزش 
همگانی نوعی سرمایه گذاری 
جهت ایجاد انگیزه و نشــاط 
است و با نهادینه کردن ورزش 
در کارکنان می توان خانواده و 

جامعه پر نشاط تری داشت. 
مهدی بهرامی با اشــاره به اینکه توسعه ورزش همگانی 
باعث توســعه اقتصادی و اجتماعی خواهد شد گفت: 
ورزش تفریحــی یــا ورزش همگانی در واقــع یکی از 
مهمترین جنبه های مدیریت ورزشــی در هر ارگان و 
سازمانی اســت، این نوع فعالیت ورزشی موجب ارتقای 

سالمت و نشاط می گردد. 
وی خاطر نشان ساخت: در زندگی ماشینی امروز تحرک 
بدنی افراد کم اســت و این مهم باعث ایجاد ناراحتی ها 
و بیماریهای مختلف شــده اســت، ورزش تنها عاملی 
اســت که می تواند این کمبود را جبران کند و سالمتی 
را تأمین نماید و برای برخــورداری از یک زندگی پرثمر 

و لذت بخش باید ورزش را بیــش از پیش جدی گرفت 
زیرا کسانی که ورزش می کنند در سنین باال از سالمتی 
برخوردار هستند . بهرامی افزود: با برنامه ریزی بلند مدت 
می توان ورزش همگانی را بیشتر در بین کارکنان مطرح 
و از این عامل به عنوان محرک اصلی بهره وری بیشــتر 
در شرکت استفاده کرد، در حقیقت اصل ورزش همان 

سالمتی، شور و نشاط است .
معاون پشتیبانی و خدمات اجتماعی شرکت با اشاره به 
این که سالمتی رابطه مســتقیمی با ورزش کردن دارد 
گفت: با استفاده بهینه از اماکن و تجهیزات موجود می 
توان شروع خوبی برای ترویج ورزش همگانی در شرکت 

داشت .

اولین نشست کارگروه ورزش همگانی شرکت

آغاز عملیات احداث واحد فرآوری سنگ آهن کردستان 

۷0 هکتار از اراضی ملی شهرستان دهگالن در راستای 
اجرای تفاهم نامه ســرمایه گذاری در تکمیل زنجیره 
ارزش سنگ آهن بین استانداری کردستان و ذوب آهن 

اصفهان اختصاص یافت. 
پویش معادن ذوب آهن که در عرصه های معدنی کشور 
فعالیت دارد اجرای پروژه فرآوری سنگ آهن کردستان 
را به عهده دارد. براساس تفاهم نامه منعقد شده این پروژه 
در سه فاز اجرا می شود که در فاز نخست اقدام به تولید 
کنسانتره می شود و تاکید شده است هدف از اجرای این 
طرح ممانعت از خام فروشی و اجرا و تکمیل زنجیره فوالد 

در استان کردستان است.
جلسه پیگیری تفاهم نامه منعقد شده در ارتباط با این 
طرح به ریاســت سرپرســت هماهنگی امور اقتصادی 

استانداری کردســتان و جمعی از مدیران دستگاه های 
اجرایی مرتبط و سرمایه گذار پروژه در سنندج تشکیل 

شد.
حامد قادرزاده اعالم کرد: با اجرای این فاز از طرح به طور 
مستقیم برای 850 نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم 

اشتغال ایجاد می شود.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
کردستان ادامه داد: برای اجرای این طرح بیش از سه هزار 
میلیارد تومان ســرمایه گذاری انجام می شود و به هیچ 

وجه اجازه خام فروشی مواد معدنی را نمی دهیم.
قادرزاده یادآور شــد: اراضی محدوده پروژه هم برای فاز 
توسعه آن در نظر گرفته شــده و به طرح دیگری واگذار 

نخواهد شد.

مسئول اجرای پروژه فرآوری ســنگ آهن در دهگالن 
هم گفت: شرکت پویش معادن در استان های خراسان 
رضوی و جنوبی، اصفهان و یزد دارای معادن سنگ آهن 

است.
قدیرعلی شــفیع زاده ادامــه داد: ظرفیــت تولید این 
واحد ۲ میلیون تن در ســال اســت و به ازای تولید هر 
تن کنســانتره هم به ۲00 لیتر آب نیاز اســت که برای 
تامین آب مورد نیاز این واحد تولیدی اولویت اســتفاده 
از پســاب تصفیه خانــه فاضالب دهگالن کــه میزان 
ورودی پســاب آن ســه میلیون مترمکعب است و بعد 
خرید چاه های کشــاورزی و ســپس بهره مندی از آب 
 سد قوچم توسط دســتگاه های مرتبط پیشنهاد شده

 است.

Rگزارش e p o r t

ذوب آهن میزبان اردوی راهیان پیشرفت دانشگاه های استان قزوین

در راستای آشــنایی دانشــجویان با دســتاوردها و 
پیشــرفت های ذوب آهن اصفهان و بــا برنامه ریزی 
های روابط عمومی شرکت، اردوی »راهیان پیشرفت« 
دانشگاه های استان قزوین دوشــنبه 8 اسفند ماه در 

این شرکت برگزار شد.
در این اردو دانشــجویان ضمن بازدیــد از خط تولید 

دســتاوردها  کارخانه، 
و پیشــرفت های این 
مجتمع عظیم صنعتی 
را  از نزدیک مشــاهده 

کردند.
قاســم نظامــی منــد 
دانشجوی رشته حقوق 
نفــت و گاز و از اعضای 
دانشــجویی  بســیج 
استان قزوین در گفتگو 
با خبرنــگار هفته نامه 
آتشــکار گفت: اردوی راهیان پیشــرفت تحولی نو در 
عرصه روایت گری است. همانطور که مقام معظم رهبری 
فرمودند یکی از کارهای دشــمن همیشه جعل و دروغ 
پردازی و حمله به باورها، دستاوردها و توانمندی های 
داخلی یک ملت اســت که البته با هوشیاری مسئولین 

در راه اندازی اردوی راهیان پیشرفت این نقشه آنها روز 
به روز به شکست بیشــتر می انجامد. بر همین اساس با 
همت فرماندهی ســپاه اســتان قزوین و رییس بسیج 
دانشجویی و با کمک دانشگاه های استان این موقعیت 
برای دانشــجویان فراهم شــد تا با بازدید از ذوب آهن 
اصفهان، پیشــرفت های در زمینــه تولید محصوالت، 
فناوری های به روز و همت بلند کارکنان سخت کوش 

آن را شاهد باشیم.
وی افزود: کارکنان این شــرکت با تمام وجود در کنار 
زبانه های آتش و فوالد ایستاده اند، و برای اعتالی نام 
بزرگ کشــور عزیزمان ایران می کوشــند و اکنون به 
نقطه ای رسیده اند که بیش از 85 درصد تجهیزات و 
فناوری ها به دست مهندسین جوان بومی سازی شده 
است و این همان نقطه امید و شوق آفرین برای صنعت 
کشور است.  امید است ما دانشجویان هم با روایتگری 
این توانمندی ها، نقش کوچکی در جبران زحمات این 

عزیزان داشته باشیم.
محمد ابراهیم خانی دانشجوی آموزش ابتدایی تربیت 
معلم گفت: از نزدیک شاهد موفقیت ها و دستاوردهای 
بزرگ در ذوب آهــن بودیم. امیــدوارم روایت گر این 

افتخارات بزرگ باشیم. 
امیرحســین عظیمیان دانشجوی رشــته مهندسی 
پزشکی گفت: این بازدید با هدف معرفی دستاوردها، 
پیشرفت ها و امید آفرینی در بین دانشجویان و انتقال 
آن به نســل جوان اســت و امیدوارم راویان خوبی از 
تالش این عزیزان باشــیم چرا که بازدید از ذوب آهن  

امید افزایی را پیش روی ما قرار داد. 
غالمــی از کارکنان دانشــگاه قزوین گفــت: اردوی 
راهیان در واقع روایتی متفاوت از واقعیت ها اســت 
که تا به امروز برای عموم مردم تا حدودی ناشناخته 
مانده است. ایران اسالمی با وجود این صنعتگران به 

خود می بالد.

مدیرعامل شرکت ســنگ آهن مرکزی ایران گفت: 
اکتشافات معدنی در ایران با ذوب آهن اصفهان کلید 

خورد.
مدیرعامل شــرکت ســنگ آهن مرکزی ایران در 
بزرگترین کنفرانس اکتشاف ایران با عنوان “اکتشاف 
ذخائر معدنی، فرصت ها و چالش ها” که نهم اسفندماه 
در هتل المپیک تهران برگزار شد در گفتگو با خبرنگار 
هفته نامه آتشکار، اظهار داشت: اکتشافات معدنی در 

ایران با ذوب آهن اصفهان که پیشگام صنایع فوالدی 
کشور است کلید خورد.

مجتبی حمیدیان با بیان این که در دهه 50 و با حضور 
روس ها در ایران اکتشافات معدنی آغاز شد گفت: این 
موضوع در ذوب آهن اصفهان انجام شد و این شرکت 

در این زمینه نیز پیشگام محسوب می شود.
وی با بیان این که اولین معدن شناخته شده در ایران 
در بلوک مرکزی، معدن چغارت اســت و نیاز است 

فعالیت آن توسعه یابد  افزود: برای تولید 55 میلیون 
تن فوالد در افق 1404 باید اکتشافات بسیار جدی تر 

از قبل دنبال شود.
مدیرعامل شرکت ســنگ آهن مرکزی ایران افزود: 
سرمایه گذاری معدنی، افق های روشنی را برای تولید 
ترسیم می کند و فوالدی ها با سرمایه گذاری در بخش 
معدن می توانند برای تامین مواد اولیه پایدار و بدون 

دغدغه برنامه ریزی کنند.

یازده شعبان، والدت حضرت علی اکبر)ع( و روز جوان
در کشــور عزیزمان ایــران، روز والدت حضرت علی اکبــر )ع( در 11 

شعبان، روز جوان نامگذاری شده است.
حضرت علی اکبــر )ع( فرزند ابی عبدا... الحســین)ع( بنا به روایتی در 
یازدهم شعبان، ســال43 قمری در مدینه منوره دیده به جهان گشود. 
حضرت علی اکبر در کربال حدود ۲5 ســال داشــت. برخی راویان سن 
ایشان را 18 سال و ۲0 ســال هم گفته اند. او اولین شــهید عاشورا از 
بنی هاشم بود. شــجاعت و دالوری حضرت علی اکبر )ع( و رزم آوری و 
بصیرت دینی و سیاسی او، در ســفر کربال به ویژه در روز عاشورا تجلی 

کرد. 
14 اسفند ماه؛ روز احسان و نیکوکاری

هفته نیکوکاری )از چهاردهم تا بیســت و یکم اســفندماه( به منظور 
جذب کمک ها و هدایای مردم به خانواده های محروم و نیازمند برگزار 
می شــود که جمع آوری و توزیع آن توســط کمیته امداد صورت می 
گیرد. از سال 1369 هر ســال در اسفند ماه و در آســتانه عید نوروز و 
بهار طبیعت، مردم مهربان و نیکوکار کشور ما همزمان با هفته احسان 
و نیکوکاری در 14 اســفند در همایشــی عظیم که تبلور نوع دوستی، 
نیکوکاری و مهرورزی آنان است دست های پر محبت و عاطفه خویش 

را بر سر خانواده های نیازمند و کودکانشان می کشند.
14 اسفندماه؛  روز» ترویج فرهنگ قرض الحسنه« 

شورای فرهنگ عمومی به پیشــنهاد بانک قرض الحسنه مهر ایران، با 
هدف ترویج سنت نیکوی قرض الحســنه و به منظور تقویت حس نوع 
دوســتی در میان آحاد جامعه، روز 14 اســفند را به نــام روز »ترویج 

فرهنگ قرض الحسنه« نام گذاری کرده است.
1۵ اسفند ماه؛ روز درختکاری

روز درختکاری یکی از روزهای ســال اســت که در آن مردم تشویق به 
کاشــتن نهال می شــوند، این روز معموال در روزهای پایانی زمستان 

است، در ایران 15 اسفندماه هر سال روز درختکاری می باشد.
امروزه بیشتر کشورهای دنیا روز درختکاری را محترم شمرده و در این 
روز به کاشتن درخت ها و نهال های متفاوت اقدام می کنند. البته تاریخ 
این روز با توجه به آب و هوای هر کشور متفاوت است و بیشتر سعی می 
کنند تا در موقعی از سال این کار را انجام دهند که درخت قابلیت رشد 
کردن را داشته باشــد. در ادیان و فرهنگ های مختلف جهان، درخت و 
درختکاری جایگاه خاصی دارد. دین مقدس اسالم نیز بشر را به کاشت 
درخت تشویق و ترغیب کرده اســت و بعضی از بزرگان دین به این امر 

اشتغال داشته اند. 
1۵ شعبان؛ والدت حضرت مهدی )عج( مبارک باد

نیمه شــعبان آفتابی ترین روز خلقت اســت. روزی است که درخشان 
ترین ستاره را تقویم خدا در برگرفته است.

از فراسوی تاریخ می آید، با کوله باری به بزرگی همه رنجها و سنگینی 
همه نگاه های منتظر، سنگالخ های امید را می پیماید و به دروازه های 
روشنایی منتظران می رسد. همه مستضعفان، ستمدیدگان و مسلمین 

سراسر جهان چشم به او دوخته اند که بیاید.
والدت حضرت مهدی صاحب الزمان )ع( در شــب جمعه، نیمه شعبان 
ســال ۲55یا ۲56 هجری بوده اســت . پس از اینکه دو قرن و اندی از 
هجرت پیامبر)ص( گذشــت و امامت به امام دهم حضرت هادی )ع( و 
امام یازدهم حضرت عســکری )ع( رســید، کم کم در بین فرمانروایان 
و دســتگاه حکومت جبار، نگرانی هایــی پدید آمد . علــت آن اخبار و 
احادیثی بود که در آنها نقل شده بود از امام حسن عسکری)ع( فرزندی 
تولد خواهد یافت که تخت و کاخ جباران و ستمگران را واژگون خواهد 

کرد و عدل و داد را جانشین ظلم و ستم ستمگران خواهد نمود.
1۵ شعبان؛  روز سربازان گمنام امام زمان

نام گذاری روز 15 شــعبان میالد حضرت امام زمان )عج( به عنوان روز 
ســربازان گمنام امام زمان در حقیقت بیانگر نقــش و جایگاه کلیدی و 
راهبردی وزارت اطالعــات در صیانت از ارزش های اســالمی و منافع 
ملی در برابر هجمه بیگانگان و دشــمنان اســالم و نظام است. یکی از 
بارزترین خصوصیات حضرت مهدی موعود)عج( این است که حکومت 
عدل جهانی به رهبری آن حضرت و با حضــور و هّمت و نقش آفرینی 
»مستضعفان« تشکیل می شــود. از همین روست که روز نیمه شعبان 

»روز سربازان گمنام امام زمان« نام گرفته است.

مناسبت های هفته

جشن گرامیداشت ســالروز میالد با سعادت حضرت 
ابوالفضل العباس)ع( و روز جانباز با برنامه ریزی روابط 
عمومی و امور شــهدا، جانبازان و ایثارگران شــرکت، 
ششم اسفند ماه با حضور جمعی از مدیران، جانبازان و 

ایثارگران ذوب آهن اصفهان در تاالر آهن برگزار شد.  
در این جشــن با شــکوه با اجرای برنامه های متنوع 
فرهنگی، هنری از جانبازان و ایثارگران شرکت تجلیل 

شد.
آیت ا... رهبر، مســئول هماهنگی تبلیغات اســالمی 
شــرکت به تشــریح قیام کربــال، نقــش ابوالفضل 
العباس)ع( و فداکاری های او در واقعه جانگداز عاشورا 
و نقش حضرت امام ســجاد)ع( و زینب کبری)س( در 
تداوم قیام عاشورا و پیام رسانی حماسه کربال پرداخت. 
وی گفــت: ابوالفضل العباس)ع( به عنــوان پرچمدار 
کربال، قبل از شهادت به افتخار جانبازی نایل شد و این 

افتخاری است برای جانبازان کشور اسالمی ما که روز 
والدت  فرخنده ایشــان به نام روز جانباز نامیده شده 

است. 
آیت ا... رهبــر به اهمیت نقش رزمنــدگان، آزادگان، 
جانبازان و شــهدای ســرافراز وخانواده های آن ها در 
پیروزی های دوران دفاع مقدس و پیشــرفت و امنیت 
موجود در کشور پرداخت و گفت: نقش جانبازان ذوب 
آهنی در امــر تولید اقتصادی و پیشــبرد برنامه های 

شرکت بی بدیل و از اهمیت خاصی برخوردار است.
 مسئول هماهنگی تبلیغات اسالمی شرکت تأکید کرد: 
با قدردانی از جانبازان و ادامه دادن راه شهدا، مشکالت 

اقتصادی و اجتماعی کشورمان رفع خواهد شد. 
احمد اکبــری مشــاور مدیرعامل شــرکت در امور 
ایثارگران نیــز با ابالغ پیام مهــدی کوهی مدیرعامل 
شــرکت به حماســه آفرینان دوران دفاع مقدس به 

رشادت و مقاومت جانبازان 
و رزمندگان اسالم در دوران 
ســخت و طوالنــی دفــاع 
مقــدس پرداخــت و گفت: 
موفقیت هــای جامعه ایران 
مرهون فــداکاری جانبازان 
است و امروز نیز باید با تمام 
توان و بصیرت انقالبی خود 
همچنان در صحنه باشند و 
در جهت شکست توطئه ها 
و تحریم اقتصادی دشمن و 
رفع نابسامانی های موجود 

تالش نمایند. 
محسن ســلیمیان سرپرست امور شــهدا، جانبازان و 
ایثارگرا ن شــرکت نیز درگفتگو با خبرنگار هفته نامه 

آتشکار گفت: جانبازان اسطوره های مقاومت هستند 
که فداکاری های آن ها در تاریخ ثبت شــده و همه ما 

مدیون همت و ایثار این عزیزان هستیم . 

جانبازان اسطوره های مقاومت ایران اسالمی

ایمنی در محیط کار
کار در فضای آزاد

برای کار در فضای آزاد و رعایت اصول ایمنی محیط کار در این محل باید 
به مواردی همچون وضعیــت آب  و هوا، دما و مدت زمــان قرارگیری در 

معرض نور مستقیم آفتاب توجه کرد.
ایمنی در دفاتر اداری

معمول ترین دلیل آسیب در محل کار لیز خوردن و سقوط است. احتمال 
جراحت بر اثر ســقوط در دفاتر دو برابر سایر محل های کار است. هشیار 
بودن می تواند این آســیب ها را تا حد زیادی کاهش دهد. رعایت نکات 
ایمنی در محیط کار باید گروهی باشد، به دلیل اینکه ممکن است حتی 
با بی توجهی به اصول ایمنی محیط کار توســط یک فرد، ایمنی تمامی 

کارکنان به خطر بیفتد.
   از دویدن پرهیز کنید.

  در راه پله، حتما نرده ها را بگیرید.
  اگر زمین خیس یا لغزنده است، به آرامی راه بروید.

  بالفاصله پس از ریختن هر چیزی بــر روی زمین، آن محل را به خوبی 
تمیز کنید.

  هنگام راه رفتن، کار دیگری مانند اســتفاده از تلفــن همراه یا مطالعه 
انجام ندهید.

  هنگامی که ایستاده اید و قصد نشستن دارید، پیش از نشستن مطمئن 
شوید که صندلی از جای خود تکان نخورده باشد.

  پس از ساعت های طوالنی پشت میز نشــینی، انجام حرکات کششی 
و راه رفتن می تواند باعث جلوگیری از آســیب ها و گردش بهتر خون در 

بدن شود.
  المپ، پریز و کلید برق را با دست مرطوب لمس نکنید.

  لوازم سنگین تر را در ردیف های پایین کمد ها قرار دهید.
  برای حمل جعبه ها و کارتن ها در صورت امکان از آسانســور استفاده 

کنید.
  برای مدیریت سیم کشی از محافظ های برق و اتصاالت کابلی استفاده 

کنید. وجود سیم ها بر روی زمین می تواند بسیار خطرناک باشد.

خبر

نقش جانبازان ذوب 
آهنی در امر تولید 
اقتصادی و پیشبرد 
برنامه های شرکت 
بی بدیل و از اهمیت 
خاصی برخوردار 

است
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V a r i o u s
گوناگون

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

خبر

خبر

قهرمانی را به تالشگران کارخانه 
ذوب آهن تقدیم می کنیم

تیــم ذوب آهــن اصفهــان در دو رده 
بزرگســاالن و جوانان به مقام قهرمانی 

لیگ وزنه برداری رسید.
علی جباری ســرمربی تیم وزنه برداری 
ذوب آهن اصفهان در این خصوص گفت: 
این دومین قهرمانی پیاپــی ذوب آهن 
در لیگ وزنه برداری کشــور و پنجمین 

قهرمانی این تیم از سال 93 است.
جباری، لیگ امسال را بسیار حساس و سنگین توصیف کرد و گفت: قهرمان 
امسال در وزنه های آخر مشخص شــد و با وجود این که در هفته اول، رسول 
معتمــدی قهرمان جهان و آســیا و امید اصلــی ذوب آهن، آســیب دید و 
نتوانست به رقابت ها ادامه دهد، اما در هفته های دوم و سوم بازگشت خوبی 

داشیم و به مقام قهرمانی رسیدیم.
وی افزود: امسال، در رده جوانان هم در لیگ وزنه برداری حضور داشتیم که 

در این رده نیز به قهرمانی رسیدیم.
سرمربی تیم وزنه برداری ذوب آهن با بیان این که اغلب وزنه برداران این تیم 
بومی و از استان اصفهان هستند، گفت: در هفته دوم و سوم پشتیبانی خوبی 
شــدیم و امیدوارم این حمایت از تیم مدال آور و افتخار آفرین وزنه برداری 

تداوم یابد.
جباری، این قهرمانی را به تالشگران مجتمع عظیم صنعتی ذوب آهن تقدیم 
کرد و افزود: کادرفنی تیم وزنه برداری همگی از کارکنان ذوب آهن اصفهان 
هستند و این امر نشــان دهنده توان باالی ذوب آهن در رشته وزنه برداری 

است.
وی از فرزاد بویــری، ایرج معینی، مجید ادیبی، محســن کاظمی، رشــید 
شریفی و حســین آذری به عنوان کادر فنی تیم وزنه برداری ذوب آهن نام 
برد و از علی رضا یوســفی، علیرضا معینی، رسول معتمدی، حافظ قشقایی، 
مهدی کرمی، حســن گل پرور و عارف خاکی که در این مسابقات وزنه زدند 

قدردانی کرد.

تیــم دو و میدانــی کارکنان 
ذوب آهــن اصفهــان نایــب 
دوره  چهارمیــن  قهرمــان 
مسابقات دو و میدانی ایمیدرو  

شد.
این مسابقات با حضور 1۷ تیم 
از شرکت های تابعه ایمیدور 5 
و6 اسفندماه در جزیره کیش 

برگزار شد. 
تیــم دو و میدانــی کارکنان 
ذوب آهن اصفهان که ســابقه 

قهرمانی در این مســابقات را دارد، موفق شــد با 
کسب یک مدال طال، دو مدال نقره و دو مدال برنز 
و در مجموع با کسب 46 امتیاز در جایگاه دوم قرار 
گیرد. تیم فوالد مبارکه به مقام قهرمانی رســید و 

مس سرچشمه در جایگاه سوم قرار گرفت.
منصور دهقانی در رشــته 1500 متر مدال طال، 
ســعید همتیان در رشــته 4000 متر مدال نقره، 
احسان مرادمند در رشــته ۲00 متر مدال برنز و 
محمد حمامی در رشــته 4000 متــر مدال برنز، 
مدال آوران ذوب آهن اصفهان در این مســابقات 

بودند.

مراسم گرامیداشــت حاج رضا سلیمیان از جانبازان 
ســرافراز ۷0 درصد زرین شــهر که پس از سال ها 
مجاهدت و تحمل درد جانبازی به فیض شــهادت 
نایل آمد پنج شنبه 11 اســفند در گلستان شهدای 

این شهر برگزار شد . 
جمعی از مسئولین شهرستان لنجان، مهدی کوهی 
مدیر عامل، مجید کریمی عضــو هیات مدیره، آیت 
اهلل رهبــر مســئول هماهنگی تبلیغات اســالمی، 
سرهنگ فرهمند فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید 
تندگویان و جمعی از دیگر مدیران و کارکنان ذوب 
آهن در این مراسم شرکت و به مقام شامخ این شهید 

ادای احترام کردند.
شــایان ذکر اســت پیکر این شــهید واالمقام نهم 
اسفندماه توسط هم رزمان و مردم والیت مدار زرین 
شهر تشییع و در گلستان شهدای این شهر به خاک 

سپرده شد.

حاج رضا ســلیمیان متولد 
 1361 ســال  در   ،13۲1
که در یکــی از کارخانجات 
تهران مشــغول به کار بود 
به طور داوطلبانه به جبهه 
های جنوب کشــور اعزام 

شد.
 وی در خرداد مــاه همان 
ســال در منطقه ســر پل 
ذهاب با یک دســتگاه لودر 
مشــغول سنگر ســازی و 

جاده سازی بود که بر اثر اصابت گلوله تانک به لودر 
خود دچار جراحت شد. هنوز ترکش های این انفجار 
در بدن او موجود است. این جانباز سرافراز که یکی از 
برادرانش نیز در جبهه ها به افتخار شهادت نایل شده 
اســت، بعد از بهبودی بار دیگر به جبهه ها رفت و در 

مرحله ای دیگر در بمباران شــیمیایی دشمن دچار 
عوارض شیمیایی شد. وی طی این سال ها با عوارض 
جراحت و مشکالت شــیمیایی، مقاومت و صبوری 
فوق العاده ای از خود نشــان داد و 8 اسفند ماه مزد 
سال ها مجاهدت هایش را گرفت و به فیض شهادت 

نایل شد.

ذوب آهن اصفهان در چهارمین دوره مســابقات 
دارت آقایان و بانوان شــرکت های تابعه ایمیدرو 

مقام سوم را کسب کرد .
چهارمین دوره مســابقات دارت آقایان و بانوان با 
حضور ۲3 تیم از شــرکت های تابعه ایمیدرو 5 و 
6 اسفند ماه در جزیره کیش برگزار شد . تیم ذوب 
آهن که به همت مدیریت خدمــات و امور رفاهی 
به این مســابقات اعزام گردیده بود با مجموع 98 
امتیاز به مقام ســوم این دوره از مســابقات دست 
یافت . الزم به ذکر اســت مجتبــی رنجبر در رده 
انفرادی به مقام دوم و تیم دو نفره مجتبی رنجبر و 
محمد اعرابی به مقام اول دوبل آقایان دست پیدا 

کردند.
مجتبی رنجبر، محمد اعرابی، مصطفی حســینی 

وعبدالرضا شــهبازی به عنوان بازیکن و حســین 
اعرابــی و ســیدمهران نورالهــی نیز بــه عنوان 
مربی و سرپرســت تیم آقایــان ذوب آهن در این 
مســابقات بودند و ریحانه ابراهیمی، زهرا اسدی، 

شــراره هادی مقدم و ســمیه باقری بــه عنوان 
بازیکن و اطهر عابدینی)مربــی( و کوکب عابدی 
 )سرپرســت( تیم بانــوان  ذوب آهن را تشــکیل 

داده بودند.

برگزاری مراسم بزرگداشت شهید حاج رضا سلیمیان 

پیوندآسمانی
پیوند مهرورزان

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

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

تیم های ملوان انزلی و ذوب آهن اصفهان در مرحله یک هشتم مسابقات 
لیگ برتر فوتبال نوجوانان در فوالدشهر به مصاف هم رفتند که در پایان 

ذوبی ها به پیروزی رسیدند.
در چارچــوب رقابت های لیگ برتر فوتبال نوجوانان کشــور و در مرحله 
یک هشتم، تیم ذوب آهن در ورزشگاه فوالدشهر اصفهان میزبان ملوان 
انزلی بود، رقابتی که در پایان با برتری 4 بر ۲ گاندوهای نوجوان به پایان 

رسید.
بازیکنان تیــم ذوب آهن: مهدی آذر، محمدرضا شــبکی ســاز، محمد 
زرلکی، حسام نفری، علی مستانی، عرفان میرشمشیرگران، علی صابری، 
رضا میراحمدی، ســیدعلی هاشــمی، علی قندی، امیرحجازی، رامین 
برزگرنژاد، ماهان بندانی، اشکان عبدا...زاده علی قاسمی، مهدی ناصری، 

سجادموسوی، رضا افتخاری و ایلیا احسانی.
رضا افتخاری با زدن 3 گل هتریک کرد و حســین احمدی نیز یک گل 

دیگر برای تیم ذوب آهن زد.
دیدار برگشت دو تیم هفته جاری در انزلی برگزار خواهد شد.

دروازه بان ذوب  آهن می گوید این تیم به دنبال 
صعود به رتبه های باالی جدول خواهد بود. 

حبیب فرعباسی دروازه بان شــماره یک تیم 
ذوب آهن که مقابل مس کرمان دروازه تیمش 
را بسته نگه داشت، اظهار داشت: بازی سختی 
بود و به هر حال نیاز داشتیم که پیروز شویم. این 
بازی برای ما شش امتیازی بود و هرطور که شده 
باید حریف را شکست می دادیم. موقعیت های 
خوبی هم داشــتیم و به نظرم می توانســتیم 

راحت تر به گل برسیم، اما به هر حال مهم بود که برنده شویم و توانستیم این کار را انجام 
دهیم.

وی گفت: خدا را شکر که برنده شــدیم و خوشحالم که کلین شیت من به پیروزی تیم 
منجر شد. من همیشه سعی کرده ام در خدمت تیم باشــم به هر حال رکورد انفرادی 
شاید مهم باشد، اما من زیاد توجهی به این مسائل ندارم و سعی می کنم هر بازی بهترین 

عملکرد خودم را نشان دهم.
فرعباسی افزود: ما واقعا روی دور بدشانســی بودیم. مقابل سپاهان و ملوان گل زدیم و 
پیش افتادیم اما پیروزی مان ناگهان از دســت رفت. جلوی تراکتور هم عملکرد خوبی 
داشتیم اما به یک باره همه چیز از دســت رفت. فکر می کنم مشکل تیم ما فنی نبود و 

بدشانسی می آوردیم و خدا را شکر که باالخره بدشانسی دست از سر ما برداشت.
وی درباره رتبه احتمالی ذوب آهن در جدول لیگ برتر گفت: اگر بدشانسی نمی آوردیم 
االن باالی جدول بودیم اما همین حاال هم هیچ چیز تمام نشده است. ما پتانسیل خیلی 
خوبی در کادر فنی و بازیکنان داریم و مطمئنا تالش خواهیم کرد در تمام مسابقات پیروز 
شویم تا جایگاهمان را بهتر کنیم. هواداران مطمئن باشند ما هم مثل آن ها دوست داریم 

در هر بازی برنده شویم.

برتری گاندوهای نوجوان مقابل قوهای 
انزلی

همیشه در خدمت تیم هستم

فوتبال دستی
در مسابقات فوتبال دســتی که باهمکاری هیات 
ورزش کارگــری شهرســتان لنجان برگزار شــد 
علیرضا نوربخش و رامین بیــات از حوزه مقاومت 
بســیج شــهید تندگویان مقام هــای اول و دوم و 
حامد محمدی ازشــهرداری فوالدشهر مقام سوم 
انفرادی را کسب کردند در رقابت های تیمی حوزه 
مقاومت شهید تندگویان مقام اول، شهرداری فوالد 
شهرمقام دوم و آتش نشانی ذوب اهن مقام سوم  را 

کسب کردند.
 شنا آزاد

مسابقات شنا ۲5 متر آزاد 
با همکاری هیــات ورزش 
کارگری شهرستان لنجان 
و باشگاه فرهنگی ورزشی 
ذوب آهن در استخر کوثر 
فوالدشهر در دو رده سنی 
زیر 40 ســال وباالی 40 
سال برگزار گردید . در رده 
زیر 40 سال رضا محمدی 
قمی از باشــگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن، رسول 
حســینی از حوزه مقاومت بسیج شهید تند گویان 
ذوب آهن و حمید صفری از شــهرداری فوالدشهر 
و در رده 40 سال حمید دوزنده، مصطفی حسینی 
و مجتبی رنجبر از حوزه مقاومت بسیج شهید تند 
گویان ذوب آهن مقام های اول تا ســوم را کســب 

کردند.
تنیس روی میز

مسابقه تنیس روی میز کارگری شهرستان لنجان 
با حضور 4 تیم از ادارات و صنایع شهرستان لنجان 
در دو قسمت تیمی و انفرادی برگزار شد. در قسمت 
تیمی حوزه مقاومت شــهید تندگویان ذوب آهن، 
نســوز آذر و شــهرداری فوالدشــهر و در قسمت 
انفرادی علی کرمی، ســعید شــیرازی و سید ایرج 
میراحمدی هر سه از ذوب آهن به مقام های اول تا 

سوم دست یافتند.
آمادگی جسمانی

مسابقات آمادگی جســمانی به مناسبت دهه فجر 
16 بهمن ماه در محل ســالن ورزشی آتش نشانی 
برگزار گردید در دو رده سنی باالی چهل و زیر چهل 
سال به نفرات اول تا سوم هر رده سنی جوایز ارزنده 

اهدا گردید .
همچنین مسابقات طناب کشی نیز در سالن آتش 
نشانی کارخانه با حضور ۲1 ورزشکار برگزار شد که 
تیم های کک ســازی و تولید توزیع برق مقام های 
اول و دوم و تیم آتش نشانی نیز عنوان تیم اخالق را 

به دست آوردند .

مسابقات ورزشی بسیج شهید تندگویان شرکت

ذوب آهن اصفهان نایب قهرمان مسابقات دو و میدانی ایمیدرو

ذوب آهن اصفهان مقام سوم مسابقات دارت ایمیدرو

در اولین بازی از هفته بیســت و یکــم لیگ برتر 
فوتبال تیم های ذوب آهن اصفهان و مس کرمان 

به مصاف هم رفتند.
این دیدار در حالی برگزار شــد که تیم ذوب آهن 
اصفهان در رده ســیزدهم جدول و مس کرمان در 

رتبه چهاردهم قرار داشتند.
نیمه اول بازی تیم ذوب آهن تیم برتر میدان بود و 
حمالتی روی دروازه حریف داشت و این حمالت 
در نهایت در دقیقه ۲8 روی ارسال نریمان جهان 
و  تاثیر صادقی با تکل مهیار زحمتکش دفاع مس 
به گل تبدیل شد تا ذوب آهن با یک گل از حریف 

پیش بیفتد.
در این نیمه باز هم دو تیم تــالش بی ثمری برای 
گلزنی داشــتند و بازی در نهایت با حســاب 1 بر 

صفر به سود ذوب آهن خاتمه یافت.

داور این بازی وقت های اضافه زیــادی برای این 
دیدار در نظر گرفت و در نهایت این بازی با همان 
تک گل مهیار زحمتکش به سود ذوب آهن خاتمه 

یافت.

ذوب آهن با پیــروزی در این بــازی ۲3 امتیازی 
شــد و با 3پله صعود در جایگاه دهم قرار گرفت و 
مس کرمان نیز با ۲1 امتیــاز در جایگاه چهاردهم 

جدول لیگ برتر فوتبال باقی ماند.

ذوب آهن اصفهان یک مس کرمان صفر

موفقیت

مجید مرادیان شاغل در مدیریت 
روابط عمومی 

کسب لوح ستاره پیشکسوت 
روابط عمومی

ایلیا قاسمی فرزند احمدرضا 
شاغل در مدیریت مهندسی نورد

مقام دوم مسابقات بوکس 
قهرمانی کشور وزن 49 کیلوگرم 
رده سنی خردساالن و مقام دوم 
مسابقات بوکس قهرمانی استان 

اصفهان 

امیرمحمد نامدار فرزند حیدر 
شاغل در مدیریت مهندسی 

فوالدسازی
مقام اول مسابقات فوتسال رده 

سنی 9 سال شهر اصفهان

مریم عادل نیا همسر امیر 
روح الهی شاغل در مدیریت 

اموال و انبار
داور بخش حفظ سی و نهمین 

دوره مسابقات بین المللی 
قرآن کریم

فرزاد عابدینی شاغل در 
مدیریت آبرسانی 

مقام اول مسابقات قوی ترین 
مردان استان اصفهان رده سنی 

بزرگساالن

پارسا طغیانی فرزند پیمان 
شاغل در مدیریت مهندسی 

فوالدسازی 
مقام اول تیمی و مقام سوم 

انفرادی مسابقات تکواندو لیگ 
دسته یک پومسه

خانواده موفق
روابط عمومی شــرکت با تبریک به ایــن عزیزان و 
خانواده های محترمشــان، برای این اعضای خانواده 

بزرگ ذوب آهن موفقیت بیشتر را آرزو مند است.

تاریخ تولدنام فرزند محل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1401/11/21آینازفوالدسازیحمیدرضا ضیائی

1401/10/28بهنیاكک سازیمحمد رحیمی

1401/10/25امیر سعیدآگلومراسیونقاسم رسائی

1401/11/24امیرحسینكک سازیمرتضی یزدانی

1401/11/16دلوینآگلومراسیونمهدی قاسمی

1401/11/14كیارشاتوماسیونمحسن نامداریان

1401/11/16یاشارنوردمصطفی حیدری

1401/11/17امیررضانوردحسین خیر اللهی

1401/05/11نیالآبرسانیهوشنگ رضایی

1401/09/01آریاتولید و توزیع برقرضا شاهمرادی

1401/11/23آریاناامور شهریرسول القاصی

1401/10/20پناهنت مکانیکمیثم شریفی

1401/11/24آرشآگلومراسیونكرامت كیانی

1401/11/28آنیسانسوزهادی پاپی

محل كار تاریخ ازدواجنام و نام خانوادگی شاغل 

1401/11/09كک سازیاحسان كاظمی

1401/11/16خدمات مالیعلی كاغذ چی

1401/10/17كک سازیسهیل محمدی

1401/11/16فوالدسازیغالمرضا لهرابی


