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با وجود افزایش تولید، 
برداشت آب از رودخانه

به نصف کاهش یافته است

برج های جذب بنزول شرکت 
به مدار تولید پیوست
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تولید 20 هزار تن ریل از ابتدای اسفند ماه تا کنون
در ذوب آهن اصفهان 

w w w . e s f a h a n s t e e l . i r

مهرداد توالییان معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان درباره وضعیت بومی سازی این شرکت، اظهار کرد: ذوب آهن اصفهان به عنوان 
نخستین واحد تولید فوالد کشور و به تعبیر دیگر اولین دانشگاه بزرگ علمی کاربردی صنعت و معدن در ایران، همواره در راستای ایجاد و 

استمرار فرهنگ خود باوری و ملی سازی در تمام ارکان درون سازمانی و برون سازمانی نقش به سزایی را ایفا کرده است...

معاون بهره برداری شرکت:
ذوب آهن اصفهان پایه گذار فرهنگ بومی سازی در صنعت کشور است

وزیر تعــاون کار و رفاه اجتماعی گفت: از اســفند ۹۸ تا 
فروردین ۱۴۰۰، طی ۱۴ماه، حقوق بازنشستگان تامین 
اجتماعــی ۱۳۲ درصــد و پرداخت مســتمری حداقل 

بگیران ۱۵۰ درصد افزایش یافت.
محمد شریعتمداری در ارتباط ویدئو کنفرانسی با روسای 
کانون های بازنشستگان سراســر کشور اظهار کرد : بیمه 
تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی از جمله موضوعات 
مهمی است که باتوجه به افزایش نیاز این قشر به درمان و 
مراقبت های پزشکی در اولویت قرار گرفت و سهم آورده 
سازمان تامین اجتماعی در بیمه تکمیلی نسبت به سال 

گذشته هفت برابر شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریــح کرد: به همت 
بخش درمــان ســازمان، درمــان همه بیمه شــدگان 
تأمین اجتماعی در شهرهایی که ســازمان، بیمارستان 

ملکی ندارد در بیمارستان های دولتی رایگان است.
وی تاکید کــرد: همچنین به منظــور جلوگیری از تردد 
و رفاه بیشتر بازنشستگان ۶۵ ســال به باال، درمان آن ها 
حتی در صورت وجود بیمارســتان ملکی، در بیمارستان 

های دولتی رایگان است.
شــریعتمداری افزود: در یک اقدام بی سابقه در ۱۴ماهه 
گذشته،پرداخت ۱۴۴هزار میلیارد تومان بدهی دولت به 
تامین اجتماعی تصویب شد که بخشی از آن پرداخت و 

بخش دیگر آن به زودی انجام می شود.
وزیر تعــاون کار و رفاه اجتماعی ادامــه داد: باید دیون را 
صفر کنیم، قانون، ساختار و روش پرداخت آن را به خوبی 
تعیین و مشخص کرده است و فکر می کنم در عمر باقی 

مانده دولت این موضوع عملی است.
وی تصریح کرد: پرداخت وام بدون بهره به بازنشستگان 
تامین اجتماعی در ۱۴ماه گذشــته،۱۳ برابر شــده و از 
۲۰۰میلیارد تومان به ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده 

است.
شریعتمداری با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری 
در خصوص کارگران تصریح کرد: ایشان بر تامین معیشت 
کارگران و مهارت آموزی تاکید کردند که در این ارتباط 
بین صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان آموزش فنی 
و حرفه ای یادداشت تفاهم همکاری به امضا رسیده است.

شریعتمداری به موضوع مســکن جامعه کارگری مورد 
تاکید رهبر معظم انقالب نیز اشــاره کرد و گفت: برنامه 
ایجاد مسکن ملی تهیه شــده و برنامه ریزی کرده ایم تا 
مصالح ســاختمانی با تخفیــف حداکثــری در اختیار 

تعاونی های مسکن کارگری قرار گیرد.
وی افزود: ۶۰ هزار واحد مســکونی هم اکنون در دست 
ســاخت و اجراســت. همین هدف را باید بــرای جامعه 
بازنشســتگان نیز دنبال کنیم و امیدواریــم این بخش 
از فرمایشــات مقام معظم رهبری را نیــز بتوانیم تحقق 

ببخشیم.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: برخی معتقد 
بودند که اجرای همسان ســازی و متناسب سازی شدنی 

نیست و کسی جرأت ورود به آن را ندارد.
شــریعتمداری تاکیــد کرد: کانــون شــوراهای عالی 
بازنشستگان تامین اجتماعی، نماینده تمام بازنشستگان 
تامین اجتماعی کشور است و باید حرف بازنشستگان را 

بشنود و آن را بازگو کند.
وی با بیان این که خمیرمایه ســه جانبه گرایی، همدلی، 
وحــدت و برادری اســت اظهار داشــت: محاســن این 
نشســت ها این اســت که درباره مباحث مختلف با هم 
گفتگو می کنیم،تعامل کارساز بین کانون بازنشستگان، 
پیشکسوتان و سازمان تامین اجتماعی باید با قوت ادامه 

پیدا کند.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: این اطمینان 
را به جامعه هدف، بازنشستگان و بیمه شدگان کشور می 
دهم که هیچ نگرانی نباید داشــته باشند، دولت متکفل 
همه بازنشستگان عزیز کشور است و بدانند نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران همواره پشــتیبان کامل آن ها 

است و نمی گذارد خللی در زندگی آن ها وارد شود.
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در یک اقدام بی 
سابقه در 14ماهه 
گذشته،پرداخت 
144هزار میلیارد 

تومان بدهی دولت 
به تامین اجتماعی 

تصویب شد

در شرایط کنونی 
این شرکت تمام 

ریل مورد نیاز کشور 
را تولید می کند و 
برنامه هایی برای 
صادرات نیز دارد

ذوب آهن اصفهان کــه تنها تولید 
کننده ریل کشور اســت از اسفند 
ماه ۹۹ تــا کنون موفق شــده ۲۰ 
هزار تن ریــل تولید کنــد. از این 
مقــدار ریــل ۱۰ هزار تــن آن در 
اســفند ماه ۹۹ تولید شد که یک 
رکورد در تولید ریل محسوب  می 

شود .
محمد امیــن یوســف زاده مدیر 
مهندسی نورد ذوب آهن اصفهان 

با بیان این خبــر گفت: عمده ۲۰ هــزار تن ریل تولید شــده در ذوب آهن 
اصفهان از نوع 60E1 است که مخصوص خطوط پرســرعت می باشد و به 

سفارش راه آهن جمهوری اسالمی تولیدشده است  .
وی افزود : در شرایط کنونی این شــرکت تمام ریل مورد نیاز کشور را تولید 

می کند و برنامه هایی برای صادرات نیز دارد .
شــایان ذکر اســت ذوب آهن اصفهان تنها تولیدکننده ریل در منطقه منا 
)خاورمیانه و شمال آفریقا( است که نخســتین محموله ریل تولیدی آن در 
پروژه ریلی بســتان آباد-تبریز استفاده شــد و در پی آن در دیگر پروژه های 
ســاخت راه آهن کشــور از جمله در راه آهن های چابهار- زاهدان، میانه - 
اردبیل، همدان - سنندج و رشت - کاســپین از این محصول با ارزش افزوده 

باال استفاده شده است .

تولید 20 هزار تن ریل از ابتدای اسفند 
ماه تا کنون در ذوب آهن اصفهان

 COVID19 مرکز تجمیع واکسیناسیون
در منطقه با مشــارکت و همــکاری ذوب 
آهن اصفهان و شــبکه بهداشت و درمان 
شهرســتان لنجان در ورزشگاه ایثار ذوب 

آهن در فوالد شهر افتتاح می شود . 
علی وحدتی رییس شــبکه بهداشــت و 
درمان شهرستان لنجان با اعالم این خبر 
گفت: این مرکز تجمیع موجب می شــود 
که در زمانی کوتاه و به صــورت اصولی و 
علمی بتــوان مردم فوالدشــهر را در برابر 
بیماری کرونا، واکســینه کرد .  وی افزود: هم اکنون واکسیناسیون برای افراد باالی 
۸۰ سال صورت گرفته است و ســپس برای گروه های سنی دیگر و مشاغل حساس 

انجام می شود . 
وحدتی ابراز امیدواری کــرد که با تامین واکســن COVID19 بتــوان به زودی، 

واکسیناسیون برای کلیه افراد باالی ۱۸ سال شهرستان لنجان انجام شود . 
شایان ذکر است با توجه به مشــارکت ذوب آهن اصفهان در این اقدام مهم، روزهایی به 
صورت اختصاصی به واکسیناسیون خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان اختصاص می یابد. 
گفتنی است در شهرستان لنجان ۲۳۰ هزار نفر باالی ۱۸ ســال هستند که نیاز به 

واکسن دارند و این آمار در فوالد شهر ۸۰ هزار نفر است . 
واکسیناسیون کل افراد باالی ۱۸ ســال در شهرســتان لنجان برای تزریق دو دوز 

واکسن، احتماالً تا پایان سال به طول می انجامد . 

ذوب آهن اصفهان بانی مرکز تجمیع 
واکسیناسیون COVID19 در منطقه

)) 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

موضوعشمارهنوع فراخوانرديف
مهلت    دريافت 

اسناد
مهلت   ارائه 

پيشنهاد

5  /3  /51400  /3  /1400خريد 37 رديف آجر شاموتي 9903808مناقصه 1

R2 9905595تجديد مناقصه2
اتصال ريلي ايستگاه 

پوالد به ايستگاه راه آهن 
زرين شهر

1400/  3/  41400/  3/  12

تسلیت

مدیر عامل و هیأت مدیره  
ذوب آهن اصفهان

  غم جان باختن تالشگران زحمت کش در معدن که در شرایط سخت کار می کنند، دردناک ترین خبری 
است که تمام جامعه صنعت و معدن کشور را در عزا و ماتم  فرو برد. معدن کاران با همتی که با ایثارگری 
در عمق زمین  با شیره جانشان، به دل سنگ و خاک می زنند و با همت و غیرتشــان، تن به سخت ترین 

کار داده اند، تا چرخ صنعت از حرکت نایستد.
 درگذشت دو همکار عزیزمان میالد روشنایی و سید اصغر افضلی در حادثه دردناک معدن طزره دامغان 

متعلق به شرکت معادن زغال سنگ البرز شرقی غمی جانکاه بر دل همگان نشاند.
 این مصیبت را به مردم عزیز دامغان و جامعه صنعت و معدن کشور، همکاران و به ویژه خانواده های این 
عزیزان تسلیت عرض نموده از خداوند متعال رحمت واسعه و علو درجات را برای درگذشتگان خواهانیم .
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رویداد

نشریه داخلی

بیش از ۸5 درصد از 
قطعات و تجهیزات 
مکانیکی ذوب آهن 
اصفهان بومی سازی 

شده است

انجام عملیات 
سیویل و نصب 
تجهیزات واحد 

اکسیژن از اقداماتی 
بود که سال گذشته 

انجام شد

تامین 6۸ عدد 
مکانیزم دریچه 

کشویی و قطعات 
یدکی مورد نیاز 
پاتیل های فوالد 
سازی از اقدامات 
مدیریت تحقیق 
و توسعه در سال 

گذشته است

انعقاد 25 فقره 
قرارداد به مبلغ 

900 میلیارد ریال از 
اقدامات   مدیریت 
خرید تجهیزات و 

قراردادهاي توسعه 
در سال گذشته  بود

مهرداد توالییان معاون بهره بــرداری ذوب آهن 
اصفهان درباره وضعیت بومی ســازی این شرکت، 
اظهار کرد: ذوب آهن اصفهان به عنوان نخستین 
واحد تولید فوالد کشــور و به تعبیــر دیگر اولین 
دانشگاه بزرگ علمی کاربردی صنعت و معدن در 
ایران، همواره در راستای ایجاد و استمرار فرهنگ 
خود باوری و ملی ســازی در تمــام ارکان درون 
سازمانی و برون سازمانی نقش به ســزایی را ایفا 

کرده است.
مهرداد توالییان تاکید کرد: تربیت هزاران نیروی 
کارشناسی و اجرایی متخصص در سطوح مختلف، 
همکاری و مشارکت مستقیم در احداث واحدهای 

فوالدی جدید در کشــور، آموزش تئوری و عملی 
پرســنل مجموعه های جدید، پیشگام در شروع و 
اجرای تعمیرات اساســی و پروژه های بازسازی و 
نوســازی و احــداث واحدهای جدید بــا  اولویت 
اســتفاده از نیروهای متخصص و توانمند داخلی، 
ارائه ایده های نو در ساخت و تعمیر و به روز رسانی 
تجهیزات به روشــنی بیانگر اعتقاد مجموعه ذوب 
آهن به نقش موثر خــود در »پایه گذاری فرهنگ 

بومی سازی در صنعت کشور« است.
معاون بهره بــرداری ذوب آهــن اصفهان گفت: 
بدون شک بازگشت کارشناســان شوروی پس از 
انقالب اســالمی، تنوع تکنولوژی کشورهای ارائه 
دهنده تجهیزات در خالل بازســازی های صورت 
گرفته پس از پایان جنگ تحمیلی، کمبود شدید 
در زمینه انتقال دانــش فنی و تکنولــوژی و نیز 
تجهیزات یدکی و مصرفی بــه دنبال تحریم های 
اعمال شــده، کمبود نقدینگی و مسائل ارزی و ... 
چالش های  عدیده ای به ایــن مجموعه تحمیل 
کرد، اما مجموعه ذوب آهن با اتکا به خودباوری و 
با حداقل امکانات گام بی بدیلی در جهت خالقیت 

و نوآوری برداشته است.
وی با تاکید بر این کــه ذوب آهن اصفهان با توجه 
به داشتن نقش محوری در توسعه صنعتی کشور، 
همواره توانسته در مسیر تامین نیازهای داخلی و 

افزایش تنوع آن ها و همچنین به دســت آوردن 
ســهم قابل توجه ای از بازارهــای صادراتی گام 
بردارد، تصریح کرد: در این زمینه نقش واحدهای 
پشــتیبانی تولیــد در حفــظ و آماده بــه کاری 
تجهیزات خطوط تولید همواره اثرگذار بوده است.

توالییان با اشاره به این که در حال حاضر ساخت 
بیش از ۸۵ درصد از قطعات و تجهیزات مکانیکی 
ذوب آهن اصفهان بومی سازی شده است، گفت: 
بقیه تجهیزات و قطعات نیز با توجه به دستیابی به 
دانش فنی و تکنولوژی آن ها در کارخانه ســاخته 
می شــوند و یا بعضاً بــه دلیــل محدودیت های 
تجهیزاتی و ترافیــک کاری در کارخانه، از طریق 
ســازندگان توانمند داخل کشــور بومی سازی و 

تامین می شوند.
وی بــا بیان این کــه ذوب آهن اصفهــان یکی از 
موفق ترین شــرکت هــا در زمینه بومی ســازی 
قطعات و تجهیــزات مورد نیــاز کارخانه در ایران 
است، گفت: ســاخت قطعات مجموعه هوای دم 
کوره بلندهای شــماره ۱و ۲و ۳، ساخت رولیک و 
رینگ اســلیو کارگاه های مهندسی نورد؛ طراحی 
و ساخت درهای فلکســیبل باتری شماره۳ بخش 
کک سازی، ساخت ســتاره خردکن آگلوماشین 
های شماره۱، ۲، ۳و۴، تهیه نقشه های تجهیزات 
مکانیکی و نیز ساخت قطعات وتجهیزات و اجرای 

ریومپینگ ایســتگاه ریخته گری شماره ۷ بخش 
فوالد ســازی، مطالعــه و برنامه ریزی و ســاخت 
سیســتم بارگیری کوره بلند شــماره با مشارکت 
شرکت های توانمند خارج از کارخانه، ساخت لوله 
و تجهیزات نمونه بردار گاز کوره بلند شــماره ۳، 
ســاخت تجهیزات روتاری والوهای سیستم های 
تصفیه غبــار، طراحی و ســاخت تجهیزات پروژه 
تغلیظ ســنگ آهن، ســاخت دریچه های هوای 
گرم و سرد کوره بلندهای شــماره ۱ و ۲، طراحی 
و ساخت قطعات طرح جایگزین واگن توزین کوره 
بلند شماره ۱، ســاخت پاتیل های سرباره بخش 
کوره بلند و فوالدسازی، ساخت انواع خنک کننده 
های چدنی بدنه کوره بلندها، ساخت عدسی های 
میکسر ۱۳۰۰ تنی بخش فوالدســازی و... نمونه 
هایی از فعالیت های بومی سازی ذوب آهن  است.

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان با اشــاره به 
این که در ســال ۱۳۹۹ مجموعاً ۱۷۰۰ تعمیرات 
جاری یا شبانه روزی، ۸۵ مورد تعمیرات اساسی و 
۵۲ پروژه کالن در سطح حوزه بهره برداری انجام 
شــد، گفت: این مجتمع عظیم صنعتی در اجرای 
تمام تعمیرات مورد نیاز کارخانــه به طور صد در 
صد خودکفا اســت و اجرای هر گونــه تعمیرات و 
 بازسازی در ســطح کارخانه بومی ســازی شده 

است.

معاون بهره برداری شرکت:

ذوب آهن اصفهان پایه گذار فرهنگ بومی سازی در صنعت کشور است

خبر

مهران قمی مدیر هماهنگي 
امــور مهندســي و نظارت  
ذوب آهن اصفهــان با بیان 
این که به ظرفیت رســیدن 
پــروژه  تزریق پــودر زغال 
)PCI( از سوی این مدیریت 
پیگیری شد، از آغاز عملیات 
اجرایي پروژه احداث LF3  و 
بازسازی LF1نیز خبر داد و 
افزود: اجراي مجموعه پروژه 
هــاي تامین و انتقــال آب و 
تصفیه خانه پســاب BOT مورد نیاز کارخانه نیز در سال گذشته پیگیری 
شد که در این خصوص می توان به خرید پســاب فوالدشهر  و ایمانشهر و 
روســتاهاي  فالورجان ، تامین خطوط انتقــال ورودی و خروجی تصفیه 
خانه پساب، اتمام فاز اول پروژه  انتقال پساب فوالدشهر و شروع عملیات 
اجرایي فاز دو و ســه ، آبگیري مخزن شــماره ۱ آب اضطراري کارخانه و 
شــروع عملیات اجرایي مخزن شــماره ۲ و اجراي عملیات اجرایي پروژه 

آبیاری قطره ای ۳۰ هکتار از فضای سبز اشاره کرد.
وی با بیان این که مطالعات فني و اقتصادي و پیگیري اخذ مجوزهاي الزم 
جهت مجموعه طرح هاي دســتیابي به ظرفیت ۳.۶  میلیون تن کارخانه  
برای بازسازی باتری ککسازی شماره ۲ و بازسازی و اصالح کنورتورهای 
موجوددر سال ۹۹ انجام شد، گفت: پیگیری اقدام هاي اصالحي مربوط به 
طرحهاي زیســت محیطي، الکتروفیلترهای آگلوماشین های ۱و۲و۳، و 
آسپیراسیون کوره بلند شــماره ۲ و غبارگیر کنورتور با پیمانکار مربوطه، 
پیگیري تعویض بالک جراثقــال هاي بخش فوالدســازی، فعالیت هاي 
مهندسی و پیشبرد پروژه اتوماســیون تجهیزات و قفسه های نورد ۳۰۰ 
و کارگاه شــمش و قراضه، اقدام هاي مربوط به راه اندازی ماشــین هاي 
CNC کارگاه تراش غلطک، اره دریل نورد ۶۵۰، تعمیر قالب ریخته گری، 
اصالح سیستم برش نورد ۵۰۰، ادامه عملیات اجرایي احداث واحد تولید 
اکسیژن جدید، تکمیل و راه اندازي سرد خانه و سالن قصابی مرکز پخت 
و تکمیل و راه اندازي آسانســور ســاختمان والیت و بازسازي ساختمان 
توحید نیز از برنامه هایی بود که سال گذشــته توسط این مدیریت اقدام 

شد.
وی به برنامه هــای ۱۴۰۰ مدیریت هماهنگي امور مهندســي و نظارت 
شــرکت نیز پرداخت و گفت: تداوم عملیــات احداث کــوره پاتیلی ۳ و 
بازســازی کوره پاتیلی ۱، شــروع عملیات اجرایي احداث خط دوم نورد 
۳۵۰، شــروع عملیات اجرایي خرید پساب روســتاهاي  فالورجان، ادامه 
فاز دوم و سوم انتقال پساب فوالدشــهر به کارخانه و آغاز عملیات احداث 
تصفیه پســاب هاي ویژه صنعتي کارخانه از برنامه های این مدیریت در 

سال جاری می باشد.
مدیر هماهنگي امور مهندسي و نظارت شــرکت از آغاز عملیات اجرایي 
جمــع آوري و تصفیه فاضالب مناطق ۱ و ۲ چــادگان در ۱۴۰۰ خبر داد 
و افزود: تکمیل پروژه اعالم و اطفا حریق مرکــز دیتا، واحد گوگردزدایي 
و زیرزمین هاي هیدرولیــک کارگاه نورد ۶۵۰ ، انجــام مطالعات فني ـ  
اقتصادي و تهیه اســناد مناقصه مدول دوم تصفیه خانه پســاب شهري 
فوالدشهر و انجام مطالعات فني- اقتصادي برج هاي خشک نیروگاه هاي 

حرارتي از سایر برنامه هایی است  که در سال جاری اقدام خواهد شد.

مدیر هماهنگي امور مهندسي و نظارت 
شرکت:

  LF3 عملیات اجرایي پروژه احداث
از سال گذشته آغاز شده است

Rگزارش e p o r t

جــالل آقابابا مدیر اجرایي شــرکت در تشــریح 
عملکرد ســال ۹۹ ایــن مدیریت، گفــت: انجام 
عملیات سیویل و نصب تجهیزات واحد اکسیژن، 
انجام فعالیت هــاي اجرایي انتقال پســاب فوالد 
شهر و زرین شهر به کارخانه و تصفیه خانه پساب 
BOT  کارخانه، آبگیري مخزن شــماره ۱ ذخیره 
آب اضطــراري کارخانه و شــروع فعالیت اجرایي 
مخزن شماره ۲، انجام فعالیت اجرایي پروژه آبیاری 
قطره ای فضای سبز کارخانه، پیشبرد فعالیت هاي 
اجرایي پروژه انبار ۳۲ هکتاري بندرعباس با تحویل 
موقت مســیر ریلي، تکمیل عملیات نصب دوربین 
های مســیر ریلی و فعالیت اجرایي برق رســانی و 
تجهیز بارانداز، انجام فعالیت هــاي اجرایي پروژه 
احداث کوره پاتیلی شــماره ۳ و بازســازي کوره 
پاتیلي شــماره۱ و تکمیل فعالیت هــاي اجرایي 
پــروژه اره نــورد ۵۰۰ از اقداماتی بود که ســال 

گذشته انجام شد.

آقابابا، انجــام فعالیت هاي اجرایــي پروژه نصب 
دســتگاه های CNC کارگاه نورد ۶۵۰ و تکمیل 
عملیات اجرایي نصب دریچه های کشــویی پمپ 
خانه را دیگــر اقدامات مدیریت اجرایی شــرکت 
برشــمرد و افزود: از دیگر اقدامــات این مدیریت 
در ســال گذشــته می توان به تکمیــل عملیات 
اجرایي پروژه احداث ســکو ها و نصــب دوربین 
های ورزشــگاه فوالد شــهر، تکمیل فعالیت هاي 
اجرایي پروژه توســعه ســرد خانه و سالن قصابی 
مرکز پخت، تکمیل فعالیت هــاي اجرایي پروژه 
آسانســور ســاختمان والیت، انجام فعالیت هاي 
اجرایي پروژه بازسازی ساختمان توحید و احداث 
پارکینگ ســاختمان توحید و انجام فعالیت هاي 
اجرایي پروژه بازســازی تاالر دانش، ســاختمان 
 پژوهش و مســجد آیــت اله ســعیدی اشــاره 

کرد.
وی به برنامه هــاي ۱۴۰۰ مدیریــت اجرایی نیز 

پرداخت و گفت: تکمیــل و راه اندازي واحد جدید 
اکســیژن، تکمیل و راه اندازي پروژه احداث کوره 
پاتیلی شماره ۳ و بازســازي کوره پاتیلي شماره۱ و 
تکمیل پروژه انتقال پساب فوالد شهر به کارخانه را 
در برنامه داریم ضمن این که پیشبرد پروژه تصفیه 
خانه پساب BOT کارخانه، آبگیري مخزن شماره 
۲ ذخیره آب اضطراري کارخانه و شــروع فعالیت 
اجرایي مخازن شــماره ۳ و ۴، تکمیل عملیات برق 
رسانی و تجهیز بارانداز انبار۳۲ هکتاري بندرعباس 
و تکمیل عملیات بازســازی ســاختمان توحید، 
بازسازی تاالر دانش، ساختمان پژوهش و بازسازی 
و مسجد آیت اله سعیدی از برنامه هایی است که در 

سال جاری اجرا خواهد شد.
مدیر اجرایي شرکت، تکمیل عملیات و راه اندازي 
پــروژه آبیاری قطــره ای فضای ســبز کارخانه و 
 CNC  تکمیل عملیات و راه اندازي دســتگاههای
کارگاه نــورد۶۵۰، تکمیــل عملیــات اجرایــي 

پــروژه نصب دیــوار بتنــی پیش ســاخته ضلع 
غربی کارخانه، شــروع فعالیت اجرایي احداث ۹ 
دستگاه ویال در چادگان و شــروع فعالیت اجرایي 
احداث گیت هاي ورودي ورزشــگاه فوالدشــهر 
 را از دیگــر برنامــه های ایــن مدیریــت عنوان 

نمود.

مدیر اجرایي شرکت:
آغاز فعالیت اجرایي مخازن شماره 3 و 4 آب اضطراری کارخانه  در سال جاری

مرتضی شــیرین پــرور، مدیر تحقیق و توســعه 
شرکت، تامین ۶۸ عدد مکانیزم دریچه کشویی و 
قطعات یدکی مورد نیاز پاتیل های فوالد سازی با 
رویکرد بومی سازی و بومی ســازی ۱۰ مجموعه 
چرخ و محور به همراه دیفرانسیل کامل لکوموتیو 
آلمانی را از اقدامات این مدیریت در سال گذشته 
عنوان کرد و گفت: خرید ۲۴ عدد دریچه کشویی 

تاندیش گیت ایســنگاه ریخته گری شــماره ۳، 
اجــرای عملیات خردایــش، ســرند و دانه بندی 
مقــدار ۲۵۰۰۰ تن لجن کنورتر جهت اســتفاده 
در آگلومراســیون، بررســی و ارائــه راهکارهای 
عملــی و اجرایي علل تخریــب محدودکننده ها و 
پوزیشنرهای الکتروولوهای بخش تولیدات کک و 
موادشیمیایی، انجام مطالعات جامع آب شرکت، 
طرح تحقیقاتی پی جویی، ارزیابــی و تهیه بانک 
اطالعاتی از مناطق دارای پتانســیل سنگ آهن، 
انعقاد قرارداد باز همکاري و هم افزایي با دانشگاه 
هاي اصفهان، صنعتــی اصفهــان، صنعتی امیر 
کبیر ، صنعتی مالک اشــتر، آزاد  اســالمی واحد 
اصفهان خوراسگان و پروژه ارتقاء ورژن استاندارد 
 ISO/IEC بــــه ISO/IEC17025:2005
17025:2017 از اهــم اقدامات این مدیریت در 

سال گذشته بود.
مدیر تحقیق و توسعه شــرکت، برگزاری مناقصه 
و انتخاب پیمانکار جهت اســتفاده ماهیانه ۹۰۰ 

تن لجن کنورتر در آگلومراسیون و تدوام عملیات 
خردایش، ســرند و دانه بندی مقدار۲۳۲۰۰ تن 
لجن کنورتر جهت اســتفاده در آگلومراســیون 
را برنامه این مدیریت در ســال جاری برشــمرد 
و افــزود: مبادله قــرارداد طرح هــاي روش های 
نوین تعمیرات توربواکســپندر کارگاه اکســیژن، 
طرح بومی ســازی قالب های مسی ریخته گری، 
طراحی، ســاخت و نصب دســتگاه اندازه گیری 
ابعاد در حالت گرم کارگاه نورد ۵۰۰، پیاده سازي 
استانداردســازي خدمــات فــن آوري اطالعات 
و خریــد تجهیــزات و انجــام پــروژه تحقیقاتی 
جداســازی آب های آلوده مخازن کارگاه پاالیش 
بنزول شــماره ۱ از برنامه هایی است که در سال 

جاری انجام خواهد شد.
وی با بیــان این کــه اقدامات مرتبط بــا ارزیابی 
دستگاه آزمون سختی سنج ریل، ارزیابی سیستم 
اتوماتیک بسته بندی ریل، ارزیابی سیستم تهویه 
سالن تمیز کاری کارگاه ریخته گری ۴۶ مدیریت 

مهندســی نت مکانیک، ارزیابی طراحی، ساخت 
و بومی ســازی دســتگاه مونتــاژ و دمونتاژ فورم 
های کوره بلندشــماره ۳، ارزیابی امکان ســنجی 
و طراحی و ساخت دســتگاه اندازه گیری ضریب 
انتقال حرارت TC بخش آزمایشــگاه مرکزی در 
۱۴۰۰ انجام خواهد شــد، گفت: اقدامات مرتبط 
با ســاخت نمونه آزمایشی بومی ســازی و ساخت 
نســل جدید فورم مســی کوره بلند )ســه جداره 
اســپیرال(، فراخوان و انتخاب پیمانکار طراحی، 
ســاخت و بومی سازی دســتگاه مونتاژ و دمونتاژ 
فورم های کوره بلندشــماره ۳ و پروژه کابل جمع 
کن جرثقیل هاي انبار محصوالت شــرکت ذوب 
آهن اصفهان، انعقاد قرارداد طرح های پیشنهادی 
تعویض و به روز رساني شــبکه ارتباطی مخابرات 
شــرکت و انتخاب پیمانکار طــرح بهبود کیفیت 
زغال سنگ داخلی در واحدهاي کک سازي نیز از 
 برنامه هایی است که در ســال جاری اجرا  خواهد 

شد.

مرتضی شیرین پرور:
مجموعه چرخ، محور و دیفرانسیل لکوموتیو آلمانی بومی سازی شد

اهم اقدامات و برنامه های مدیریت خرید تجهیزات و قراردادهاي توسعه شرکت
پرویز نصــر آزادانی، مدیــر خریــد تجهیزات و 
قراردادهاي توسعه شــرکت در گفتگو با خبرنگار 
ما به تشــریح عملکرد ســال ۹۹ ایــن مدیریت 
پرداخت و گفت: انعقاد ۲۵ فقــره قرارداد به مبلغ 
۹۰۰ میلیارد ریال، پیگیري۹۰ فقره درخواســت 
خرید کاال و خدمــات با مبلغ بــرآوردي ۲۵۰۰ 
میلیارد ریــال، برگــزاري تشــریفات مناقصه و 
انتخاب پیمانکاران پروژه هاي توســعه، پژوهشي 
و فن آوري اطالعــات، انجام اقدامــات مرتبط با 
اخذ مجوزها، ابــالغ تمدید، اصالحیــه، الحاقیه، 
محاســبه و ابالغ تعدیــل قراردادهــا، پیگیري 
تعیین تکلیف پروژه هاي ســه گانه شرکت مرآت 
پوالد، پروژه ایســتگاه ریخته گري ۵ با شــرکت 
قائم رضا، پیگیري تامیــن و پرداخت پروژه خرید 
پســاب فوالدشــهر و روســتاها )بالغ بر ۱۲۰۰ 
میلیارد ریال(، انعقاد قرارداد خدمات کارشناسي 

خارجي کــوره بلندها با مبلــغ کل ۵۳۳۰۵ یورو، 
پیگیري و انجام فرآیند ثبت ســفارش، بازرســي 
پیش از حمل، صدور بیمه نامــه، حمل، ترانزیت 
و ترخیص تجهیزات دریچه هاي کشــویي پاتیل 
مــذاب، بلبرینگ هاي چرخ و محــور لوکوموتیو، 
قطعات یدکي پــروژه تزریق پودر زغــال به کوره 
بلندها، انتخاب شــرکت و انجام بازرسي پیش از 
حمل تجهیزات پروژه اره و دریــل ریل در کارگاه 
نورد۶۵۰، پیگیري صدور برات، حواله هاي ارزي، 
اعتبار اســنادي و رفع تعهد ارزي مرتبط با پروژه 
تزریق پودر زغــال و خرید تجهیــزات خارجي و 
پیگیري اقدامات مرتبط با تکمیل پرونده شرکت 
قائم رضــا از طریق مرکز داوري اتــاق بازرگاني از 
 اهــم اقدامــات این مدیریت در ســال گذشــته 

بود.
مدیر خریــد تجهیــزات و قراردادهاي توســعه 

شــرکت، انجــام اقدامــات مرتبــط بــا انتخاب 
پیمانکار، مشــاور و تأمین کننــدگان پروژه هاي 
توســعه خطــوط انتقــال آب و پســاب، مخازن 
ذخیــره آب اضطــراري و احداث کــوره پاتیلي 
شــماره۳ را از  برنامــه های ســال جــاری مدیر 
خرید تجهیزات و قراردادهاي توســعه شــرکت 
برشمرد و افزود: کوره پاتیلي شــماره۱ بازسازي 
و تصفیه خانه پســاب احداث خواهد شــد ضمن 
این که اتصال ریلي ایســتگاه فوالد به ایســتگاه 
زرین شــهر، کوره احتراق آهک آگلومراســیون، 
مرکــزي،  آشــپزخانه  داکتینــگ  و  ایرواشــر 
بازســازي الکتروفیلترهــاي آگلومراســیون و ... 
 نیز از برنامه هــای این مدیریت در ســال جاری 

می باشد.
وی پیگیري مســائل قراردادي اخذ مجوزات الزم 
و ابالغ تمدیدیه ، اصالحیــه و الحاقیه  قراردادها و 

ادامه پیگیري و تعیین تکلیف پروژه هاي سه گانه 
شــرکت مرآت پوالد و پروژه ایستگاه ریخته گري 
۵ را از دیگــر برنامــه هــای مدیریــت خریــد 
 تجهیزات و قراردادهاي توســعه شــرکت عنوان 

کرد.

سالم آتشکار

درخواست های شما  وپاسخ مسئولین :
تامین  مشمولین  برای  مندی  عائله  وحق  اوالد  حق  تفاوت 

اجتماعی  چیست؟
مبلغ حق  و  است  اوالد  مندی همان حق  عائله  اداری:  امور  مدیریت 
 اوالد برای هر فرزند براساس قوانین و مقررات شورای عالی کار تعیین 

می گردد.
نحوه پذیرش بیمه شدگان بدون دفترچه به مراکز درمانی و 

پزشکان به چه صورت می باشد؟
مدیریت خدمات بیمه و مالی: با توجه به حذف دفترچه های بیمه از سوی 
سازمان های تامین اجتماعی و بیمه سالمت، بیمه شدگان می توانند 
بدون دفترچه درمانی با مراجعه به پزشکان و داروخانه ها، آزمایشگاه 
ها و سایر مراکز درمانی با ارائه کارت ملی از خدمات بیمه ای استفاده 
کنند. الزم است هنگام دریافت فاکتور ویزیت پزشک، شماره پیگیری در 
سامانه نسخه الکترونیک در فاکتور مذکور درج گردد در صورت مراجعه 
به داروخانه، آزمایشگاه  رادیولوژی و. .. پرینت خدمات درمانی ارائه شده 
طبق سامانه نسخه الکترونیکی از آن مراکز دریافت شود و در صورت 
عدم ارائه پرینت مذکور، حتماً شماره پیگیری آن در صورتحساب های 

دریافتی درج گردد.  
ضوابط پرداخت نسخ و مدارک تست کرونا توسط بیمه تکمیل 

درمان دانا چیست؟
مدیریت خدمات بیمه و مالی: هزینه های آزمایش PCR با تجویز یکی 
از پزشکان )متخصص طب اورژانس، متخصص عفونی، متخصص ریه( و 
پزشک عمومی مقیم اورژانس )در مهر نظام پزشکی ایشان کلمه اورژانس 
و نام بیمارستان قید گردیده است( قابل بررسی و پرداخت می باشد. 
همچنین هزینه تست کرونا ویروس قبل از جراحی های انجام شده در 
مراکز درمانی معتبر کشور با مدارک معتبر جراحی قابل پرداخت می 
باشد ضمناً هزینه های چکاپ مربوط به تست کرونا ویروس به صورت 
انفرادی و گروهی )غربالگری( و تست کرونا ویروس بابت بازگشت به کار 

از شمول تعهدات بیمه تکمیل درمان خارج می باشد.
به  توجه  با  ورنامخواست  مسیر  های  اتوبوس  شلوغی  برای 

شرایط کرونایی چه اقداماتی صورت پذیرفته است ؟
مدیریت خدمات و امور رفاهی: توسط کارشناسان مربوطه بررسی انجام 
شد و یک دستگاه اتوبوس به مسیر مذکور اضافه گردید و درحال حاضر 
۳ دستگاه اتوبوس در مسیر سرویس دهی می نمایندکه هنوز با توجه 
به استفاده کارکنان روزکار، هنگام اضافه کاری از این سرویس ها برای 

تعدادی ازمسیرها مشکالتی به وجود آمده است . 
*** تعدادی از همکاران نیز موارد زیر را خواستار شده اند .

 تقدیر و تشکر ازمدیریت های  HSE، خدمات و امور رفاهی و ناظرین 
مربوطه جهت پیگیری مستمر برای بهینه نمودن سرویس های روزکار و 

شیفت با افزایش ۱۰ دستگاه اتوبوس به مسیرها.
  برنامه ریزی جهت  تغییرساعت کارکنان شیفت از ۸ به ۱۲ ساعت .

 افکارسنجی روابط عمومی

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

به شرح زیر می باشد:
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مهــرداد اســماعیلی مدیر آبرســانی شــرکت ۲۰ 
اردیبهشت ماه در گفتگوی ویژه خبری سیمای استان 
اصفهــان، برنامه ها و اقدامــات ذوب آهن اصفهان در 
راستای صرفه جویی مصرف آب را برای مخاطبان این 

شبکه تشریح کرد. 
اســماعیلی، با اشــاره به این که در ایران حدود ۶ تا ۸ 
درصد منابع آبی کشــور به صنعت اختصاص پیدا می 
کند و ســهم ذوب آهن اصفهان از منابع آبی اســتان 
کمتر از دو درصد است گفت: از سال ۷۹ که برای اولین 
بار اســتان اصفهان دچار بحران آب و خشکسالی شد 
کمیته ای در ذوب آهن اصفهان تشــکیل شد تا برای 
ادامه تولید با  بهینه ســازی تجهیزات در مصرف آب 
صرفه جویی شود. وی حیات صنعت فوالد را بدون آب 

غیر ممکن دانست و خاطر نشان ساخت: در ذوب آهن 
سعی شده با پروژه های ســهل الوصول مانند انتقال 
پساب در قســمت های مختلف که امکان استفاده از 
آن است در مصرف آب صرفه جویی کرد زیرا بیشترین 
 مصرف آب در فــوالد مربوط به خنک کــردن فوالد 
می باشد. به منظور صرفه جویی بیشتر در مصرف آب 
برج های خنک کننــده ذوب آهن اصفهان که تمامی 
آن تا چند ســال پیش همگی از نوع تر بود و بیشترین 
تبخیر آب را داشتیم بهینه سازی و تعدادی از آن ها به 

برج های هیبریدی تبدیل شده است .
اسماعیلی با اشــاره به این که با پروژه های اجرا شده 
مصرف آب در ذوب آهن اصفهان به نصف رسیده است، 
گفت: در پروژه های توسعه ای ذوب آهن که به منظور 
افزایش ظرفیت تولید انجــام می گردد صرفه جویی و 
مدیریت مصرف آب لحــاظ می گردد و به همین علت 
است که با وجود افزایش تولید در این شرکت مصرف 
آب از رودخانه کمتر شــده اســت . وی بازســازی و 
نوســازی برج های هیبریــدی را باعــث کاهش ۳۰ 
درصدی تبخیر آب در این برج ها دانست و یاد آور شد: 
توزیع شبکه های آب صنعتی شرکت بیشتر در تونل 
اجرا گردیده که تلفات آن صفر است و قابل بازدید می 
باشد، شبکه های آب آشــامیدنی کارخانه نیز حدود 
۲۵ کیلومتر خط لوله است که به مرور بازسازی شده 
و تلفات آن نیز زیر ۵ درصد و از حد استاندارد نیز پایین 

تر است .
مدیر آبرسانی شرکت گفت: به منظور کاهش مصرف 
آب، استفاده از پساب شــهرهای اطراف در دستور کار 

قرار گرفت و ذوب آهن برای اولین بار ده ســال پیش 
پساب شهر زرین شــهر را که ۶۰ لیتر بر ثانیه است به 
شرکت انتقال داد، انتقال پساب فوالدشهر و ایمان شهر 
با قراردادی به صورت بیع متقابل با شرکت آبفا استان 
بسته شده است، با سرمایه گذاری ذوب آهن، قرارداد 
طرح جمع آوری و انتقال پســاب حدود ۱۱ روستای 
فالورجان بسته شــد که این پســاب به تصفیه خانه 
فوالدشــهر انتقال یافته و پس از تصفیه به ذوب آهن 

منتقل خواهد شد .
وی بــه ۱۸۰ کیلومتر لوله گذاری بــرای جمع آوری 
پساب روســتاهای فالورجان اشــاره کرد و افزود: در 
تصفیه خانه فوالدشهر پیشرفت ۷۶ درصدی داریم و 
در لوله گذاری از این تصفیه خانه تا ذوب آهن اصفهان 
نیز پیشــرفت ۳۷ درصدی را شاهد هســتیم تا پایان 
سال ۱۴۰۰  پساب فوالدشهر به ذوب آهن انتقال داده 

شود .
اسماعیلی، با اشاره به این که با اتمام پروژه های پساب 
۳۰ درصد آب مصرفی ذوب آهن تامین خواهد شــد 
گفت: خروجی آب تصفیه خانه های آب و فاضالب را 
نمی توان در صنعت اســتفاده کرد بنابراین ذوب آهن 
یک تصفیه خانه تکمیلی احداث می کند که ظرفیت 
تصفیه پساب ۸۵۰ متر مکعب بر ســاعت را دارد و فاز 
اول این تصفیه خانه پاییز امســال به بهره برداری می 
رسد که باعث می شود برداشت آب از رودخانه بازهم 

کمتر شود.
وی بیان کرد: بیست ســال پیش به ازای هر تن فوالد 
حدود ۹ متر مکعب آب مصرف می شــد با روند نزولی 

در ســال گذشــته به ازای هر تن فوالد ۵ متر مکعب 
استفاده شد و امســال با برنامه های که داریم این عدد 
به رقــم ۳.۵ مترمکعب به ازای هر تــن فوالد خواهد 

رسید .
مدیر آبرسانی با اشاره به بحران آب در استان اصفهان 
و قصد ذوب آهن برای بهره وری آب گفت: تکنولوژی 
ذوب آهن برای تولید فوالد به روش کوره بلند اســت 
که با روش احیای مستقیم فرق می کند در این روش 
حتی اگر تولید انجام نگردد به حداقل آب احتیاج است. 
وی خاطر نشان ســاخت: یکی از شاخص مصرف آب، 
شــاخص بهره وری آب است که نشــان می دهد  به 
ازای یک تن آب چه مقدار تولیــد ناخالص ایجاد می 
 شود و قصد ذوب آهن این اســت به این رقم حداکثر 

برساند.
وی بازچرخانی و تصفیه آب در سیکل های گردشی را 
به منظور کاهش مصرف آب دانست و گفت: تصویض 
برج های خنک کننده با برج های هیبریدی، تعویض 
برج های حرارتی به برج های خشک برای تولید برق از 
برنامه های بلند مدت ذوب آهن اصفهان برای کاهش 
مصرف آب است . وی با اشــاره به این که این مجتمع 
عظیم صنعتی تا کنون بیــش از ۲ هزار میلیارد تومان 
برای کاهش و بهینه ســازی مصرف آب هزینه کرده 
اســت، بیان کرد : ۸۵ درصد فضای ســبز کارخانه به 
صورت دیم است و ۱۵ درصد دیگر نیز به صورت قطره 
ای با پساب آبیاری می شود و ســعی شده گونه های 
ســازگار با آب کم در فضای سبز ذوب آهن، جایگزین 

گردد. 

در جلســه اخیــر شــورای معاونین 
شرکت که در دفتر مدیرعامل برگزار 
شد، مقرر شد برنامه ریزی الزم برای 
تحقق برنامه تولیــد چدن و عملیاتی 
نمودن تزریق پودر زغال دســت کم 
برای یکی از کوره بلند ها انجام شود.  

در این جلســه مدیرعامل شرکت بر 
اقدام الزم جهت دلجویی و همدردی 
با خانــواده هــای حادثــه دیدگان 
شــرکت معادن زغال ســنگ البرز 

شرقی، تاکید کرد. 

همچنین گــزارش هایــی از کنتــرل و روند 
کاهشی بیماری کرونا در شرکت و نحوه جذب 

نخبگان دانشگاهی در این جلسه ارائه گردید . 
 تامیــن پایــدار مــواد اولیه بــه ویــژه مواد 
آهن دار جهت رشد تولید، رعایت پروتکل های 
بهداشــتی جهت مصون ماندن از شکل گیری 
موج چهارم بیمــاری کرونا و ضــرورت تامین 
وسایل ایمنی و بهداشــتی برای کلیه کارکنان 
و تاکید بر فاصلــه گذاری اجتماعــی از جمله 
مــواردی بود که در جلســه شــورای معاونین 

مطرح گردید . 

در جلسه شورای معاونین شرکت مطرح شد :

ضرورت برنامه ریزی الزم برای تحقق برنامه تولید چدن

خبر

بنا به اعالم مدیریت برنامه ریزي و مهندسي صنایع، در ادامه پیاده سازی نظام 
نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر TPM در بخش آگلومراسیون، فعالیت های 
آموزشی اجرایی جهت گروه های نت خودگردان و نت برنامه ریزی شده مستقر 

در آگلوماشین چهار اجرا شد. 
قابل ذکر است تمیزکاری اولیه تجهیزات با هدف بازرسی توسط گروه هایی 
متشکل از بهره برداران )اپراتور ها( و با مشارکت ایمني فنيHSE  اجرا مي شود 
که علل اصلی آلودگی، عیوب قابل رویت، اقالم مازاد در محل و نقاط دسترسی 
سخت، شناسایی می شوند. همچنین آنالیز خرابی های تجهیز توسط گروه هایی 
متشکل از سرویس دهنده ها )برق، مکانیک، اتوماسیون و انرژي( با هدف بررسی 
انواع خرابی های محتمل جهت یافتن علت اصلی وقوع و روش اقدام اصالحی و 

پیشگیرانه در رفع آن می باشد .

اجرای فعالیت های TPM در بخش 
آگلومراسیون

Rگزارش e p o r t

نشریه داخلی

R e p o r t
گزارش

نشریه داخلی

R e p o r t
گزارش

مناسبت های هفته
روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی) 25 اردیبهشت(

در ایران روز ۲۵ اردیبهشت به نام روز بزرگداشت فردوسی نامگذاری شده است. 
هر سال در این روز آیین های بزرگداشــت فردوسی و شاهنامه در دانشگاه ها و 

نهادهای پژوهشی برگزار می شود.
اســتاد بزرگ بي بدیل، حکیم ابوالقاسم منصور بن حســن فردوسی طوسي، 
حماسه سراي بزرگ ایران و یکي از شاعران مشــهور عالم و ستاره درخشنده 
آسمان ادب فارســي و از مفاخر نامبردار ملت ایران اســت. او در قریه باژ از راء 
ناحیه طابران )یا طبران( طوس متولد شد یعني همانجا که امروز آرامگاه اوست. 
شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسي یکی از بزرگ ترین و برجسته ترین سروده های 
حماسه ای جهان است که ســرایش و ویرایش آن گنجینه، دست آورد دست 
کم سی سال رنج و تالش خســتگی ناپذیر این سخن سرای بزرگ ایرانی است. 
درون مایه این شاهکار ادبی، اسطوره ها، افســانه ها و تاریخ ایران از آغاز تا حمله 
اعراب به ایران در سده هفتم است که به سه بخش اسطوره ای، پهلوانی و تاریخی 

بخش بندی می شود.
27 اردیبهشــت ماه روز ملی ارتباطات و روابط عمومی درایران 

گرامی باد.
سال ها تالش و پیگیری دست اندرکاران روابط عمومی و جامعه روابط عمومی 
ایران به ثمر نشســت و جامعه روابط عمومی ایران را صاحب روز ملی کرد. ۲۷ 
اردیبهشت ماه روزی که در ســطح جهانی نیز به عنوان روز ارتباطات و جامعه 
اطالعاتی نامگذاری شده است و به عنوان روز روابط عمومی و ارتباطات تعیین 
گردید. این روز فرصتی اســت تا نقش و جایگاه روابط عمومی را به عنوان هنر 

هشتم مرور کنیم.
روز جهانی خانواده)15 مه ( 

مجمع جهانی سازمان ملل بر اساس قطعنامه شماره ۴۷/۲۳۷ که در تاریخ ۲۰ 
سپتامبر سال ۱۹۹۳ به تصویب رسید، ۱۵ مه برابر با ۲۵ اردیبهشت را روز جهانی 
خانواده اعالم کرده است. همه ساله چنین روزی به عنوان روز جهانی خانواده در 

کشورهای مختلف گرامی داشته می شود.
2۸ اردیبهشت روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی گرامی باد.

در قطعنامه شماره پنجِ  دوازدهمین مجمع عمومی کمیته بین المللی موزه ها 
ایکوم )ICOM( که در ۲۸ مه ۱۹۷۷ میالدی در مسکو برپا شد، روز ۱۸ مه برابر 
با ۲۸ اردیبهشت به عنوان روز جهانی موزه ها اعالم شد و از آن سال در روز جهانی 

موزه درهمه کشورهای عضو ، مراسمی به اجرا گذاشته می شود.
2۸ اردیبهشت روز بزرگداشت حکیم عمر خیام گرامی باد

ابوالفتح الدین عمر بن ابراهیم نیشابوری مشهور به خیام از برجسته ترین حکما 
و ریاضی دانان جهان اسالم در سال ۳۲۹ ه.ق در نیشابور دیده به جهان گشود.

حکیم عمر خیام به دلیل تبحر و دانش عظیمی که در این دو علم به دست آورده 
بود ملکشاه سلجوقی او را به سوی دربار فراخواند و وی را در صدر نشاند.

خیام در نزد ملکشاه دســت به انجام کارهای علمی بسیاری زد که از میان آنها 
می توان به نگارش تقویم جاللی اشاره کرد.حکیم عمر خیام بنا به در خواست 
ملکشاه رصدخانه ملکشاهی را ساخت و در صدد اصالح تقویم موجود بر آمد . 
تقویم جاللی او که امروزه در میان ایرانیان رواج دارد از چنان اعتباری برخوردار 

است که تا کنون کمتر به آن ایراد وارد شده است.
31 اردیبهشت روز اهدای عضو/ اهدای زندگی

اهدای عضو اقدامی خداپسندانه در جهت حفظ زندگی انسان ها است. فرصتی 
دوباره برای زیستن که نویدبخش ضرباهنگ خوش زندگی به بیماران و خانواده 
های آنان می شود و امید به فردایی بهتر را در وجود آنها بارور می سازد. اهدای 
عضو به این معنی است که یک فرد یا ولی دم او اجازه می دهد تا بافت ها یا اعضای 
سالم او به شخص دیگری برای پیوند اهدا شود که این پیوند می تواند زمانی که 

فرد زنده است یا پس از مرگ او صورت گیرد.

حدیث هفته
 حضرت امام صادق )ع( : 

چشم هایت را جز از روی دلسوزی و مهربانی به پدر و مادر خیره مکن و 
صدایت را بلندتر از صدای آن ها نکن دستهایت را باالی دست های آن ها 

مبر و جلوتر از آنها راه مرو.

در تصفیه خانه 
فوالدشهر پیشرفت 
76 درصدی داریم 
و در لوله گذاری از 
این تصفیه خانه تا 
ذوب آهن اصفهان 
نیز پیشرفت 37 
درصدی را شاهد 

هستیم

در این جلسه 
مدیرعامل شرکت 
بر اقدام الزم جهت 
دلجویی و همدردی 
با خانواده های حادثه 

دیدگان شرکت 
معادن زغال سنگ 
البرز شرقی، تاکید 

کرد

استانداردهاي عملیاتي و نرم مصارف مواد اولیه و انواع 
حامل هاي انرژي و گزارش بهینه کاوي شــاخص هاي 
کلیدي عملکرد در مقایسه با سازمان هاي پیشرو تدوین 

شد.
مرتضی ربانی، مدیر برنامه ریزی و مهندســی صنایع 
شرکت با این مطلب از تهیه و ارائه گزارش زمان سنجي 
کنورتورهاي بخش فوالدسازي در سال گذشته خبر داد 

و گفت: کنترل پروژه طرح هاي توسعه و بهینه سازي و 
ارایه گزارشات مدیریتي هفتگي و ماهانه، استقرار نسخه 
جدید نرم افزار نظام پیشــنهادها و موبایل اپلیکیشن، 
اجراي پیشنهادهاي ویژه )طرح هاي کایزني( با ارزش 
افزوده بالغ بر۲۵۰ میلیارد ریــال، اجراي تعداد ۱۱۲۸ 
پیشنهاد غیر ویژه در بخش هاي مختلف شرکت، تدوین 
فرایند ساماندهي محیط کار )۵ اس(، سازماندهي تعداد 
۱۲۰ تیــم کاري در بخش هاي آگلومراســیون، کک 
ســازي و فوالدســازي و ثبت اطالعات آماري شرکت 
در سامانه هاي مربوط از جمله ســامانه جامع تجارت 
ایران، بهین یاب وزارت صمت، داشبورد مدیریتي صدر 
تامین و شرکت سرمایه گذاري تامین اجتماعي، سامانه 
اطالعاتي ایمیدرو و.. اقداماتی بود که ســال ۹۹ در این 

مدیریت انجام شد.
ربانی با بیان ایــن که مجوزهــاي الزم در اجراي طرح 
هاي ســرمایه اي و تمدید پروانه بهره برداري شرکت 
اخذ شد، افزود: تهیه کارنامه عملکرد بهره وري معاونت 
ها و مدیریت هاي مختلف شــرکت در قالب سیســتم 
SEM و ارائه نتایج آن در سیستم هاي مربوطه از جمله 

سیســتم پاداش راندمان تولید و ســنجش مسئولیت 
سازمان، پیاده سازي نظام نگهداري و تعمیرات بهره ور 
جامع)TPM(، ســازماندهي تیم هاي کاري، تدوین و 
بازنگري مسترپالن سطح شرکت و معاونت ها و کارت 
امتیازي متوازن )BSC( واحدها و پایش ماهانه تحقق 
اهداف و برنامه ها و ارائه گزارشــات مدیریتي مربوط در 
داخل و خارج سازمان، تدوین برنامه راهبردي شرکت 
متضمن تصویب مدیریت عالي شرکت و هلدینگ صدر 
تامین، پایش فرایند برنامه ریزي اســتراتژیک سازمان 
و ارائه گزارش جلســات بازنگري مدیریت، شناســایي 
و اولویت بندي اقدامــات و برنامه هاي بهبود بهره وري 
و ارائه گزارشــات ادواري وضعیت شــاخص هاي بهره 
وري شرکت، تحلیل عملکرد شرکت در مقایسه با رقبا 
و شــرکت هاي پیشــرو و تدوین و پیاده سازي فرایند 
شناسایي و اجراي طرح هاي ارزش افزا از دیگر اقدامات 
مدیر برنامه ریزی و مهندســی صنایع شرکت در سال 
گذشــته اســت. مدیر برنامه ریزی و مهندسی صنایع 
شرکت، مطالعات امکان ســنجي در اجراي طرح هاي 
توسعه و بهینه سازي و اســتمرار پایش استانداردهاي 

عملیاتي و نرم مصــارف مواد اولیه و انــواع حامل هاي 
انرژي را از برنامه های این مدیریــت در ۱۴۰۰ عنوان 
کرد و گفت: تدوین،  پیاده ســازي و توســعه سیستم 
هاي پشــتیباني تصمیم )DSS( با تمرکز بر تهیه مدل 
ترکیب بهینه شارژ زغال در بخش کک سازي، توسعه 
به کارگیري از نسخه جدید نرم افزار نظام پیشنهادها و 
موبایل اپلیکیشن، برنامه ریزي در اجراي پیشنهادهاي 
ویژه )طرح هاي کایزني( با هــدف گذاري ارزش افزوده 
۱۰۰۰ میلیــارد ریال، پیاده ســازي مراحل باقیمانده 
ساماندهي محیط کار )۵ اس( و اجراي طرح هاي مربوط 
در بخش هاي آگلومراسیون، کک سازي و فوالدسازي، 
انطباق کامل محاســبه پاداش راندمان تولید با تحقق 
شــاخص هاي کلیدي عملکرد بهــره وري واحدها در 
قالب سیستم SEM ، تکمیل و راه اندازي پروژه بهبود 
فرایندهاي شــرکت با تمرکز بر فرایندهــاي زنجیره 
تامین در بســتر BPMS و تدوین اکشن پالن و اجراي 
 طرح هاي اولویت دار بهبود بهــره وري در قالب کمیته 
بهره وري شــرکت از دیگر برنامه هایی اســت که سال 

جاری در این مدیریت اجرا خواهد شد.

یکی از موادی که در 
گاز کک خام موجود 

است نفتالین و 
بنزول خام می باشد 

که باید از این گاز 
حذف شود

کنترل پروژه طرح 
هاي توسعه و 

بهینه سازي و ارایه 
گزارشات مدیریتي 
هفتگي و ماهانه از 

اقداماتی بود که سال 
99 در این مدیریت 

انجام شد

مرتضی ربانی تشریح کرد: 
برنامه های مدیریت برنامه ریزی و مهندسی صنایع شرکت 

مدیر آبرسانی شرکت:
با وجود افزایش تولید، برداشت آب  از  رودخانه به نصف کاهش یافته است

برج های جذب بنزول شرکت به مدار تولید پیوست
در  بنزول  جذب  های  برج 
مدیریت  کک  گاز  پاالیشگاه 
تولیدات کک و مواد شیمیایی 

شرکت به مدار تولید پیوست.
سید حبیب ا... رضوی سرپرست 
واحد یک بازیابی مواد با اعالم 
این خبر گفت: در فرآیند تبدیل 
زغال سنگ به کک، حجم زیادی 
گاز به نام گاز کک خام تولید 
مستقیماً  گاز  این  شود.  می 
قابل مصرف نیست و باید قبل 
از مصرف در واحد های تصفیه 
گاز کک پاالیش شوند. یکی از 

موادی که در گاز کک خام موجود است نفتالین و بنزول خام می باشد 
که باید از این گاز حذف شود.

سرپرست واحد یک بازیابی مواد کک مدیریت تولیدات کک و مواد 
شیمیایی شرکت افزود: در پاالیشگاه، گاز کک در برج های جذب 
بنزول از نوع پر شده )crubbers packing( در تماس با حالل 
گازوئیل قرار گرفته، نفتالین باقیمانده گاز و بنزول خام جذب گازوئیل 
می شود، سپس گازوئیل غنی از نفتالین و بنزول خام در برج های 
تقطیر پاالیش شده و محصول بنزول خام وگازوئیل رقیق از بنزول 

تولید می شود.
وی با بیان این که از ابتدای بهره برداری پکینگ های برج های مذکور 
که از نوع شبکه های چوبی می باشد تعویض نشده بود، گفت: به این 
دلیل، مقاومت زیادی در مسیر عبور گاز ایجاد شده بود که عالوه بر 

کاهش میزان بازدهی برج ها، مقاومت زیادی نیز بر بار مکنده های 
گاز کک تحمیل شده و در فرآیند شارژ زغال در باطری شماره یک، 
اختالل ایجاد می کرد بنابراین  پروژه تعویض پکینگ های برج های 
جذب بنزول در دستور کار قرار گرفت. رضوی تاکید کرد: با پیگیری 
های صورت گرفته و انجام مناقصه، تعداد ۶۰۴۸ قطعه شبکه چوبی 
به سطح تماس m2 36000 خریداری و در نیمه اول سال ۱۳۹۶ 
پکینگ های برج شماره یک، در نیمه اول سال ۱۳۹۹ پکینگ های 
برج شماره ۲ و در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ پکینگ های برج شماره 
۳ تعویض و این برج ها با بازدهی باال و مقاومت پایین در مدار تولید 
قرار گرفتند. شایان ذکر است؛ مدیریت های خرید تجهیزات، برنامه 
ریزی و نظارت بر نگهداری و تعمیرات، امور شهری و پسماند و ایمنی، 

بهداشت و محیط زیست مشارکت داشتند.
مجید مهدیه- خبرنگار افتخاری

تزریق نقدینگی 24هزار میلیاردی با 
پیشگامی صبا آغاز شد

سرمایه  شرکت  مدیرعامل 
اجتماعی  تامین  گذاری 
میلیارد   ۱۰۰۰ انتشار  از 
به  اجاره  اوراق  تومان 
شیوه ای تازه توسط شرکت 
تامین  گذاری صبا  سرمایه 
زیرمجموعه شستا خبرداد. 

گفت:  رضوانی فر  محمد 
اوراق  نخستین  انتشار 
حمایت  هدف  با  اجاره 
در  و  سرمایه  بازار  از 
چهارچوب تزریق ۲۴ هزار 
میلیارد تومانی شرکت های 
سرمایه گذاری و هلدینگ ها  توسط شرکت سرمایه  گذاری صبا تامین با ۱۰۰۰ 

میلیارد تومان انجام شد.
وی افزود: این اوراق با سر رسید چهار ساله، فاقد ضامن بوده و با تکیه بر رتبه 

اعتباری تخصیص داده شده به بانی از سوی موسسه اعتباری پایا منتشر شده است.
رضوانی فر با اشاره به عامل فروش این اوراق اظهارداشت:کارگزاری صباتامین 
عامل فروش و تامین سرمایه امین متعهد پذیره نویسی این اوراق هستند و صندوق 
سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صباگستر نفت و گاز نیز بازارگردانی این 

اوراق را بر عهده دارد.
وی در پایان بیان کرد: نرخ اوراق، ۱۸ درصد ساالنه تا پایان سررسید است. پرداخت 

این نرخ  نیز هر ۶ ماه یکبار از تاریخ انتشار و به مدت ۴۸ ماه است.
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گوناگون

اختراع نسل جدید تردمیل های هوشمند آبی با 
استفاده از به کارگیری آخرین تکنولوژی هوش 
مصنوعی جهت رفع مشکالت فیزیولوژیک بدن 
توسط سید محسن موســوی شاغل در مدیریت 
فروش داخلــی و رضــا جهانگیری شــاغل در 

مدیریت اتوماسیون ارتباطات به ثبت رسید.

آهنــی  ذوب  همــکاران 
توانســتند بــا طراحی و 
ساخت این نوع تردمیل ها 
و با افزودن هوش مصنوعی 
به آن برای اولین بار در دنیا 
یک ربــات درمانگر در این 
زمینــه را ثبــت اختراع و 

تولید نمایند .
سید محســن موسوی در 
این خصوص گفت: امروزه 
تغییــر شــرایط زندگی 
جوامــع بشــری موجب 
ایجاد مشکالت متعددی در فیزیولوژی بدن افراد 
گردیده است و مشکالت اسکلتی و ستون فقرات 

یکی از این موارد می باشد .
وی افــزود: در همیــن خصوص کشــور های 
پیشــرفته در کمتر از از یک دهه پیش شروع به 

طراحی و ســاخت محصوالت با تکنولوژی باال 
جهت درمان این عوارض نمودند و تردمیل آبی 

یکی از این محصوالت می باشد .
رضا جهانگیری نیز گفت: با قرارگرفتن کاربران 
در این نوع تردمیل هــا، تردمیل به صورت کامال 
هوشــمند بدن کاربر را آنالیز نمــوده و با تغییر 
ارتفاع آب ،دما ی آب و ســرعت تردمیل زیر پای 
کاربر، با کار بر از طریق صوتی و تصویری ارتباط 
برقرار نموده و مانند یک پزشــک، فرد را تا زمان 
بهبود کامل با جلســات متعدد تحت درمان قرار 

می دهد.
وی تأکید کــرد: در حال حاضــر تردمیل های 
نســل قبلی تنها در ۳ کشــور آمریــکا ،ژاپن و 
انگلیس تولید می گردید و با این محصول کشور 
عزیزمان در جمع این کشــور ها و با محصولی به 
مراتب جدیدتر توانسته نسل جدیدی از این نوع 

تردمیل ها را به بازار عرضه نماید.

مدافع تیم فوتبــال ذوب آهن اصفهان گفت: در 
نتایجی که در نیم فصــل اول گرفتیم خودمان 
مقصر بودیم و حاال بایــد ذوب آهن را به جایگاه 

خودش برگردانیم. 
محمد قریشــی گفت: ما هــم در تعطیلی لیگ 
برتر، ۲۰ روز تالش کردیم و زحمت کشیدیم تا 
در بهترین شرایط برابر استقالل قرار بگیریم. در 
این بازی از لحاظ بدنی سرحال بودیم و از لحاظ 

فنی که خودمان را ثابت کردیم.
وی در پاسخ به این پرسش که »آیا ذوب آهن از 
خطر ســقوط فاصله گرفته است؟« عنوان کرد: 
باید از زحمات کادر فنی قبلی تشکر کنم اما تیم 
ما بعد از آمدن مجتبی حسینی شرایط بهتری 
پیدا کرد و ذهنیت  بازیکنان هم عوض شــد. ما 
اصال به ســقوط فکر نمی کنیم. در نتایجی که 

در نیم فصل اول گرفتیــم خودمان مقصر بودیم 
و حاال باید تیم ذوب آهــن را به جایگاه خودش 
برگردانیم. این وظیفه ما اســت کــه در زمین 

مسابقه تالش کنیم تا نتایج خوبی بگیریم.
مدافع ذوب آهن کــه بازی های زیــادی را در 
این فصل به دلیــل مصدومیت از دســت داد، 
خاطرنشــان کرد: مصدومیت برای هر بازیکنی 
رخ می دهد، مــن خیلی تالش کــردم که زود 
برگردم اما متاســفانه نشــد و در آخــر کار به 
جراحی کشــید. خیلی خوشــحالم که دوباره 
برگشــتم و امیدوارم هیچ بازیکنی در فوتبال با 

مصدومیت های طوالنی مدت مواجه نشود.

از کجا می شــود فهمید به کدام منابع 
اطالعاتی در مورد واکسن کوید19 می توان 

اعتماد کرد و دقیق است؟
منابعی که از وزارت بهداشــت یــا معاونت های 
بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی کشور باشند 
قابل اعتمادترین منابع در مورد واکســن کوید۱۹ 

هستند.
اگر زوجی قصد داشــته باشند بچه دار 
شوند، آیا دریافت واکســن کووید 19 برای 

بارداری بی خطر است؟
واکسن نه تنها خطرافرین نیست بلکه برای سالمت 
و ایمن سازی مادران در برابر ویروس بسیار مطلوب 
و مفید هم می باشد. واکسن های موجود در بازار 
همگی بسیار ایمن هستند و اگر هر زمان واکسن 
مشخصی در مورد سالمت جنین و مادر دارای ابهام 
یا شک باشد، وزارت بهداشــت از آن نوع خاص از 

واکسن برای مادران باردار استفاده نخواهد کرد. 
آیا واکسن کووید 19 دی ان ای )DNA( و 

ژن من را تغییر می دهد؟
خیر. واکســن هــای کوویــد ۱۹به هیــچ وجه 
تغییری در ژن انســان و DNA ایجاد نمی کنند و 
 صرفا سیســتم ایمنی را در برابر کوید۱۹ تقویت 

می نمایند. 
بعد از تزریق واکســن کوویــد 19، آیا 
آزمایش کووید 19مثبت می شود یا بیماری 

کوید19 ایجاد می شود؟
خیر. چون در واکســن یا تنها قطعاتی از ویروس 

وجود دارد یــا صرفا پروتئین 
های غیرقابــل تکثیر ویروس 
وجود دارند. ایجاد بیماری در 
اثر واکسن از اساس غیرعلمی 
و غیرممکن است و هیچ یک 
از واکســن هــای کووید ۱۹ 
باعث  مثبت شــدن آزمایش 
نمونــه حلقی/بینی(   PCR(
کویــد۱۹ نمی شــود. تزریق 
واکسن با تقویت پاسخ ایمنی 

بدن باعث تولید آنتی بادی موثر می شود، اما برخی 
انواع پیشرفته ی آزمایش های سرولوژی )شناسایی 
آنتی بادی( بعد از تزریق واکســن، می تواند آنتی 
بادی های مطلوب تشکیل شده ی بعد از واکسن 

را شناسایی نمایند.  
واکســن های کووید ۱۹به سیســتم ایمنی بدن 
ما مــی آموزد کــه چگونه ویروس عامــل کووید 
۱۹را بشناســد و با آن مبارزه کند. گاهی این روند 
می تواند عالئمی مانند تب در ســه روز اول بعد از 
واکسیناسیون ایجاد نماید. پیدایش این عالئم در 
سه روز اول، طبیعی هستند و نشانه این است که 
بدن در حال ایجاد ایمنــی در برابر ویروس کووید 
۱۹است. خود واکســن، بیماری کووید ۱۹ ایجاد 
نمی کند. بلکه ورود ویروس در تجمعات در همان 
روزها، قبل از آنکه واکســن اثراتش را شروع کند، 
باعث بیماری می شــود، پس همچنان باید نکات 

پیشگیرانه را رعایت نمود. 

بعد از واکسیناسیون چند هفته طول می کشد تا در 
برابر ویروس کووید ۱۹ ایمنی ایجاد شود. این بدان 
معناست که اگرشخص بالفاصله قبل یا دقیقاً پس 
از واکسیناسیون در معرض ویروس کووید ۱۹قرار 
بگیرد بیمار شود. این به این دلیل است که واکسن 
وقت کافی برای محافظت نداشــته است. پس اگر 
گهگاه فردی را دیدید که پس از واکسیناســیون 
دچار عالیم شد و تســت او مثبت شد به این معنا 
است که یا در زمان واکسیناسیون، ویروس از قبل 
در بدن او وجود داشته و چند روز بعد بیماری خود را 
نشان داده است و یا در روز واکسیناسیون در تجمعی 
مانند اتوبوس، فروشگاه و ... ، حضور داشته و ویروس 
قبل از دریافت واکســن، وارد بدن او شــده است و 
فرصتی برای اثربخشی خوب واکسن وجود نداشته 
و فرد بیمار شده است. بنابراین باید مراقب باشید در 
محل های شلوغ و یا حتی در مراکز واکسیناسیون از 

تجمع خودداری کنیم. 
مدیریت HSE شرکت

بیمارستان شهید مطهری ذوب آهن اصفهان به 
عنوان یکی از برترین بیمارستان های خصوصی 
کشور از ابتدای بحران شیوع کرونا خدمات ارزنده 

ای به مردم منطقه ارائه داده است . 
علی وحدتی رییس شــبکه بهداشــت و درمان 
شهرســتان لنجان در این خصــوص گفت: اگر 
همکاری بیمارســتان شــهید مطهری در موج 
چهارم کرونا نبود، قطعاً در منطقه لنجان با بحران 
بزرگی مواجه می شدیم چون ظرفیت بیمارستان 
منطقه کامل بود و دیگر امکان پذیرش بیماران 
کرونایی را نداشت. در این شــرایط بیمارستان 
شــهید مطهری به یاری منطقه آمــد و امکانات 
خود را در این جهت مورد استفاده قرار داد تا مانع 

شکل گیری بحران شود .
رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان لنجان 

ضمن ابراز رضایت از همکاری و تعامل ذوب آهن 
اصفهان، گفت: این شــرکت بــا هماهنگی های 
صورت گرفته، عالوه بر حــوزه درمان در بخش 

پیشگیری نیز بســیار خوب عمل کرد و اقدامات 
گسترده ای انجام داد تا شــیوع بیماری کرونا در 

بین کارکنان این شرکت به خوبی کنترل شود . 

بیمارستان شهید مطهری ذوب آهن اصفهان مانع بحران کرونا 
در شهرستان لنجان

اختراع نسل جدید تردمیل های هوشمند توسط همکاران ذوب آهنی

باورهای غلط و حقایق درباره واکسن های  کووید 19

 تزریق واکسن باعث می شود سیستم ایمنی بدن در صورت ورود عامل 
عفونی بالفاصله آن را شناسایی و بهترین پاسخ را نشان بدهند. 

مالحظاتی در خصوص واکسن آسترازنکا
 تشــکیل لخته خون همراه با کاهش پالکت )یک از سلول های خونی( 
از عوارض بسیار نادر و البته قابل درمان در تزریق واکسن آسترازنکا است 
)یک نفر در ازاء ۲۵۰ هزار تزریق(. این عارضــه ۴ تا ۲۸ روز بعد از تزریق 

نوبت اول واکسن اتفاق می افتد.
 با توجه به اینکه سالمندان و گروه ســنی باالی ۶۰، جزو گروه آسیب 
پذیردر برابر بیمــاری کوید۱۹ هســتند و امکان بروز عوارض شــدید 
بیماری در این گروه های ســنی موضوعی جدی اســت، لذا خطر بسیار 
نادر ناشی از احتمال ایجاد لخته ناشــی از تزریق واکسن آسترازنکا قابل 
 چشم پوشی است و مزایای آن برای فرد سالمند خیلی بیش از خطر آن 

است.
 هرچند تزریق واکسن آســترازنکا برای افراد باالی ۵۰ سال توصیه می 
شود ولی منعی برای تزریق در سایر گروه های ســنی پایین تر برای آن 

ذکر نشده است.
 در صورتی بروز احتمالی هر نوع از عوارض جــدی بعد از تزریق نوبت 

اول بهتر است تا قبل از تزریق نوبت دوم با پزشک مشورت شود.
  مالحظات حین و بعد از تزریق واکسن

 توصیه می شود پس از تزریق واکســن، برای احتیاط بیشتر، افراد در 
محل واکسیناسیون به مدت ۱۵ دقیقه بمانند

 در صورت وجود ســابقه واکنش های آلرژیک )از جمله آلرژی غذایی، 
واکنش به نیش حشــرات، آلرژی دارویی و غیره(، توصیه می شــود فرد 
 به مدت ۳۰ دقیقه پس از تزریق واکســن باید در محل واکسیناســیون 

بماند.
 عوارض شایع بعد از واکسیناسیون شــامل: درد، قرمزی یا تورم محل 
تزریق، احساس سنگینی در بازو، احســاس خستگی، سردرد، تب و درد 
عضالنی یا عالیمی شبیه آنفوالنزای خفیف که طی یک الی دو روز بهبود 

می یابد.
 اگر بعد از تزریق واکســن، عالیم بیماری شــدید بروز نمود )ســردرد 
شدید، درد شکم، عالیم عصبی یا هر عالمت ناتوان کننده  دیگر( یا عالیم 
خفیف بیش از ۳ یا ۴ روز ادامه داشــت باید به پزشک مراجعه شود. زیرا 
احتمال دارد بیماری همزمان دیگری وجود داشته باشد یا عارضه بسیار 
نادری از واکسن رخ داده باشــد. به طور کلی و به عنوان یک قاعده اگر به 
هر دلیلی فردی پس از واکسیناسیون به پزشــک یا بیمارستان  مراجعه 
می کند باید حتما به آنها بگوید که واکســن آســترازنکا را تزریق کرده 

است.
 اگر سردردهای شدید و مداوم طی ۴ تا ۲۰ روز پس از دریافت واکسن 
آســترازنکا بروز یابد و با مسکن برطرف نشــود حتما به پزشک مراجعه 

شود. 
مدیریت HSE شرکت

پیام های آموزشی در خصوص واکسن 
کرونا ویژه افراد باالی 70 سال

باید تیم ذوب آهن را به جایگاه خودش برگردانیم

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 سالمتی و موفقیت در تمام مراحل زندگی 
داریم. اسامی این نی نی کوچولوها و پدر گرامی 

شان به شرح ذیل است:

تولدت مبارک

آسمانی

آسمانی

پیوند

خبر

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

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

تسلیت
خانواده های داغدار مرحوم حسین محمدی ، مرحوم 

بیژن پناهی 
با نهایت تاسف و تالم فراوان در گذشت مرحوم حاج حسین محمدی و مرحوم 

بیژن پناهی را خدمت شما خانواده های محترم تسلیت عرض نموده واز 
خداوند متعال برای آن مرحومین علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان 

سالمتی و طول عمر خواستاریم .

روابط عمومی شرکت

تسلیت
همکاران گرامی آقایان :

محمد رضا عابدی، احمد رضا عابدی، حمیدرضا عابدی، 
محسن شاه محمدی، محمد ظهیری، حمیدرضا واعظ 
توکلی، حمیدرضا رحیمی، محمدعلی قربانی، علیرضا 
کرمی، داود زمانی، احسان قاسمی، حمیدرضا ضیائی، 
منوچهر چراغی، محمدرضا سهیل اصفهانی، امیر ایرانپور، 
مجتبی زارعی، علی ســورانی، محســن دگرگونی، 
محمدرضا احمدی پور، علیرضا حاجی رضایی، منصور 
هادی، حسینعلی سهرابی، یعقوب غارتی، وحید خلیلی، 
جمال اشراقی، ابوالفضل راعی، سعید مهرابی، خانم هدی 

غارتی
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 گرامي که در مصیبت وارده به اینجانبان ضمن 
ابراز همدردي، موجب تسلي خاطر بازماندگان را فراهم نمودند، صمیمانه 

قدرداني نموده، امید است در شادیهایتان جبران نماییم.

کاوه سلحشور، علی صالحی

یکی از عللی که برخی از افراد را در واکسن زدن دچار تردید می نماید و ابهامات و سواالتی است که در ذهن دارند و برای آن ها جواب مناسبی پیدا 
به اطالع همــکاران گرامی مــی رســاند روابط عمومی نکرده اند. برای پیدا کردن جواب علمی و صحیح باید از منابع معتبر استفاده نمود.

شــركت در نظر دارد عکس فرزندان كمتر از 5 ســال 
شــاغلین )متولدیــن 95/3/1 بــه بعــد( را در پیــک 
خانواده چاپ نماید همکارانی كه تمایل دارند حداكثر 
تا تاریــخ 1400/3/15 عکس فرزند خــود را به روابط 

صنعتی قسمت مربوطه تحویل نمایند .
شرایط :

1- عکس تکی باشــد از ارائه عکس 2 نفره یا بیشــتر 
خودداری نمایید .

2- از پشــت نویســی عکس قبل از تحویل بــه روابط 
صنعتی ها خودداری شود .

3- هنــگام تحویــل عکس، اصــل و كپی شناســنامه 
فرزند و كارت پرسنلی شاغل الزامی است.

4- از مراجعه حضــوری برای تحویل عکــس به روابط 
عمومی خودداری شود .

5- كســانی كه عکــس فرزنــد آن ها در شــماره های 
قبل چاپ گردیــده از تحویل عکس بــه روابط صنعتی 

خودداری نمایند.
روابط عمومی شركت

فراخوان

تاریخ تولدنام فرزند محل كار نام و نام خانوادگي شاغل 

1400/01/31كسراتولید و توزیع برقعلی رجبی

1400/02/02اهورااتوماسیونخلیل اله سلیمیان

1400/02/04امیر عباسبسیجاحسان خادمیان

1400/02/01متیناآگلومراسیونعلی بهرامی

1400/02/10محمد حسنآزمایشگاه مركزیمحمد حسین میر خلف زاده

1400/02/11فائزهآگلومراسیونیزدان رحمانی

1400/02/14شایلیكوره بلندشهرام گلی

تاریخ ازدواجمحل كار نام و نام خانوادگي شاغل 

1400/01/20تولید و توزیع برقمسعود افالكی

1400/02/02نوردمحمد شریعتی

1400/02/02آگلومراسیونمحمد جعفر رحیمی


