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اطمینان ذوب آهن اصفهان به توان شرکت های داخلی بار دیگر موجب بومی سازی یک قطعه مهم در تولید 
ریل ملی شد . محمد امین یوسف زاده مدیر مهندسی نورد ذوب آهن اصفهان در ارتباط با بومی سازی قطعات 
خط تولید ریل گفت: با توجه به حساسیت و اهمیت تولید ریل که در خط تولید آن از قطعات بسیار پیشرفته و 

هایتک استفاده می شود ، اقدام به بومی سازی این قطعات کردیم .

پیشرفت چشمگیر ذوب آهن اصفهان در بومی سازی 
قطعات خط تولید ریل

ارزش و عظمت زینب كبرى ، به خاطر موضع و حركت 
عظیم انسانى و اسالمى او بر اساس تكلیف الهى است. كار 
او، تصمیم او، نوع حركت او، به او این طور عظمت بخشید. 
هر كس چنین كارى بكند، ولو دختر امیرالمؤمنین)ع( هم 
نباشد، عظمت پیدا مى كند. بخش عمده ى این عظمت از 
این جاست كه اوالً موقعیت را شناخت؛ هم موقعیت قبل از 
رفتن امام حسین)ع( به كربال، هم موقعیت لحظات بحرانى 
روز عاشورا، هم موقعیت حوادث كشنده ى بعد از شهادت 
امام حسین را؛ و ثانیاً طبق هر موقعیت، یك انتخاب كرد. این 
انتخابها زینب را ساخت. در آن ساعتهاى بحرانى كه قویترین 
انسانها نمى توانند بفهمند چه باید بكنند، او فهمید و امام خود 
را پشتیبانى كرد و او را براى شهید شدن تجهیز نمود. بعد از 
شهادت حسین بن على )ع( هم كه دنیا ظلمانى شد و دلها و 
جانها و آفاق عالم تاریك گردید، این زن بزرگ یك نورى شد 
و درخشید. زینب به جایى رسید كه فقط واالترین انسانهاى 

تاریخ بشریت - یعنى پیامبران - مى توانند به آن جا برسند.
روز پرستار

همه موظفیم از این انسانهاى فداكار و پُرعاطفه و دلسوزى 
كه با عمل انسانِى پرستارى خود، از بیماران در مراحل دشوار 
بیمارى مواظبت و حمایت مى كنند، به عنوان احترام به یك 
ارزش انسانى واال، قدردانى كنیم. پرستارى حرفه یى انسانى و 
اسالمى است؛ و جامعه و كشورى مثل ما كه سرشار از عواطف 
گوناگون است، و نقش عواطف در این جامعه، همواره نقش 
برجسته یى بوده است، باید به این حركت عاطفى بزرگ - كه 
داراى مبناى عقالنى و فكرى راسخى هم هست - به چشم 

احترام بنگرد. 
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)) آگهی فراخوان  (( 
شركت سهامی ذوب آهن اصفهان

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

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

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

روابط عمومی شركت

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد:

پیش از تولید ریل در ذوب آهن مجبور بودیم 
ریل بی كیفیت با نرخ باال وارد كنیم

فرایند تولید در 
ذوب آهن مطابق با 
فرایند جهانی است 
و هم اکنون بالغ بر 
۷5 درصد فوالد در 
جهان به روش کوره 

 بلند تولید
 می شود

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان:
نشست های تعاملی هیات مالی و اقتصادی شرکتذوب آهن از خوش آتیه ترین صنایع فوالدی کشور است

با مدیران عامل بانک های کشور

مدیر عامل ذوب آهن اصفهان گفت: بــا توجه به طرح 
آزادســازى قیمت حامل هاى انرژى در راستاى واقعى 
شدن قیمت ها، ذوب آهن به علت استفاده از روش كوره 
بلند، كمترین آســیب را خواهد دید و در شمار خوش 

آتیه ترین صنایع فوالدى كشور قرار مى گیرد.
به گزارش پایــگاه تحلیلى خبــرى ذوب ۲۴، منصور 
یــزدى زاده در ارتباط بــا وضعیت تولیــد محصوالت 
فوالدى در ذوب آهن اصفهان اظهار كرد: خرداد  ۹۷ در 
حالى ذوب آهن را تحویل گرفتم كه شرایط حاكم بر آن، 

این شركت را به مرز ورشكستگى رسانده بود.
مدیر عامل ذوب آهن اصفهان به زیان انباشته یك هزار 
میلیارد تومانى این شــركت در گذشــته اشاره كرد كه 
باعث شد مشمول ماده ۱۴۱ شــود و ارتباط آن با تمام 
بانك ها قفل شده بود و ادامه داد: ذوب آهن با مشكالت 
مالى بسیارى مواجه بود و توان پرداخت بدهى را نداشت 
به این صورت كه حتى حقوق پرسنل از محل تسهیالت 
بانكى با ۲۷ تا ۲۸ درصد ســود پرداخت مى شــد كه با 

جریمه هاى آن به ۳۰ درصد مى رسید.
یزدى زاده اظهار داشــت : در آن زمان پروژه هاى ذوب 
آهن همچون پى ســى آى ، ریل ، اكسیژن  و .... متوقف 
بود و تامین قطعات و نیازها امكان پذیر نبود و شــرایط 

به سمتى مى رفت كه باید این شركت واگذار مى شد .
وى با بیان اینكــه مخالف جدى واگــذارى ذوب آهن 
بودم بنابراین با داشــتن كارشناســان و كارگران فهیم 
توانستیم بار دیگر ذوب آهن را به رغم وجود این دیدگاه 
كه ذوب آهن بعد از ۵۰ تا ۶۰ ســال فرسوده شده است 
روى پــا نگهداریم، ادامــه داد: فرایند تولیــد در ذوب 
آهن مطابق با فرایند جهانى اســت و هم اكنون بالغ بر 
 ۷۵ درصد فوالد در جهــان به روش كــوره بلند تولید 

مى شود.
یزدى زاده با اشاره به اینكه متاسفانه از سوى برخى این 
دیدگاه وجود داشت كه ذوب آهن باید واگذار شود و یا 
مى توان از روش تولید فوالد در فوالد مباركه اســتفاده 
كرد، ادامه داد: عملیاتى كردن این ســخنان به معناى 
مرگ ذوب آهن اســت، قیاس ذوب آهن با شركت هاى 
بزرگ فوالدى در كشــور مع الفارق است به این صورت 
كه سایر واحدهاى تولیدى براى احیاى سنگ آهن از گاز 
طبیعى استفاده مى كنند كه به وفور در دسترس است و 
بسیار ارزان در اختیار آنها قرار مى گرفت كه البته اكنون 

با چالش مواجه شده است .
وى گفت: این در حالى است كه ذوب آهن براى احیاى 
سنگ آهن از ذغال و كك اســتفاده مى كند و براى این 
كار نیاز به روى پا نگهداشــتن تمام معادن ذغال سنگ 
كشور اســت و چون در مواقعى نیاز كمى و كیفى ذوب 
آهن تامین نمى شود اقدام به واردات با قیمت هاى گزاف 
مى شود به طورى كه كك را با قیمت جهانى ۷۰۰ دالر 
و ذغال سنگ را با قیمت ۴۰۰ دالر  خریدارى مى كنیم 

كه قابل قیاس با قیمت انرژى ســایر فوالدسازان كشور 
نیست.

یزدى زاده گفت : با توجه به اینكــه قیمت انرژى براى 
تولیــد ذوب آهن مانند ســایر نقاط دنیا گران اســت ، 
 ۵۰ درصد قیمت تمام شده این شــركت اختصاص به 
حامل هاى انــرژى دارد حــال آنكه با وجــود افزایش 
قیمت هاى حامل هاى انرژى، این نســبت براى سایر 

فوالدسازان  كشور ۱۰ درصد است .
مدیر عامــل ذوب آهن اصفهــان با بیــان اینكه ذوب 
آهن فرسوده نیســت بلكه باید فعالیت هاى انجام شود 
كه قیمت انــرژى كاهش یابد، گفت: یكــى از اقدامات 
ما در این زمینه اســتفاده از روش تزریق پودر ذغال به 
كوره بلند با اســتفاده از سیستم “پى ســى آى” است 
كــه جایگزین كك مى شــود و پروژه آن اجرا شــد . از 
آنجایى كه مشــابه آن در داخل نیست و طرف خارجى 
هم حاضر به آموزش پرسنل ما نمى شد بنابراین به روش 
سعى و خطا و استفاده از مشاوران خارجى روش پى سى 

آى را در ذوب آهن راه اندازى كردیم.
وى گفت: با مجموعه اقدامات انجام شده هم اكنون ذوب 
آهن از آن شرایط سختى كه این شــركت را به مرحله 
ورشكستگى نزدیك كرده بود خارج شده است و به نقطه 
مطلوب رسید و امیدوارى براى آینده ایجاد شده به ویژه 
براى سهامداران كه از ســال ۹۲ به پیشرفت ذوب آهن 

دلبسته اند.
یزدى زاده بیان كرد: اجراى پروژه هایى همچون پى سى 
آى كه قیمت تمام شــده را كاهش مى دهد و همچنین 
تولید ریل كه یك محصول اســتراتژیك است و دروازه 
اى شد به سمت تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر ،  
موفقیت امروز ذوب آهن را رقم زد كه در واقع ثمره یك 

كار جمعى است .

 احمد ســلیمى معاون مالى و اقتصادى شــركت كه در راس 
هیاتــى از مدیــران و كارشناســان مالى و اقتصــادى ذوب 
آهن اصفهــان در همایش و نمایشــگاه بین المللــى بورس، 
بانك، بیمــه و خصوصى ســازى )كیش اینوكس(  شــركت 
كرده بود در حاشــیه این رویداد مهم در نشســتى با مدیران 
 عامل و مدیران ارشــد بانك ها و مؤسســات مالــى از  جمله
بانك هاى اقتصاد نوین، ملت، تجارت، رفاه كارگران و كارآفرین، 
مشــكالت و محدودیت هاى موجود و راهكارهــاى افزایش 
 تعامالت فى مابین  را بررســى كردند.  ســلیمى در نشست با 
دولت آبادى مدیرعامل بانك ملت با اشاره به عملكرد بانك ملت 
و سرعت ارائه خدمات در تامین نیازهاى شركت در بخش ارزى 
و تامین كاالهاى ضرورى در شــرایط تحریم هــاى ظالمانه از 
كاركنان این بانك به عنوان كاركنانى حرفه اى نام برد و افزایش 

سطح تعامالت فى مابین در آینده نزدیك را خواستار شد. 
وى از بانك ملت به عنوان یكى از بهترین و بزرگ ترین بانك ها 
در شبكه بانكى كشور یاد كرد و با تاكید بر لزوم افزایش سطح 
همكارى بانك ملت و شركت ذوب آهن اصفهان اظهار امیدوارى 
كرد كه این همكارى ها در ســال جارى در حوزه هاى مختلف 
تقویت شــود. دولت آبادى مدیر عامل بانك ملت نیز با اشاره به 
سطح همكارى هاى بانك ملت و ذوب آهن اصفهان در سنوات 
دور، از این شركت به عنوان یكى از مشتریان استراتژیك بانك 

ملت نام برد .
وى همچنین راهكارهایى را براى گسترش سطح همكارى هاى 

دو مجموعه در دو حــوزه بانكى و همچنیــن همكارى هاى 
مشترک ارائه كرد. معاون مالى و اقتصادى شركت و هیات ذوب 
آهن در نشست با علیشاهى عضو هیات مدیره بانك كارآفرین 

راهكارهاى افزایش سطح همكارى را بررسى كردند.
   ابراهیم علیخانى مدیر مالى شركت در این نشست برنامه هاى 
افزایش تولید، تامین سرمایه ثابت و در گردش  توسط سیستم 
بانكى كشور را عامل مهمى براى ادامه اجراى پروژه هاى صنعتى 
كشور دانست و گفت: برنامه هاى كوتاه مدت، میان مدت و بلند 
مدتى در شركت ذوب آهن اصفهان تدوین گردیده است و در 
صورت تامین نقدینگى مورد نیاز، ضمن كاهش ارزبرى در كشور 
امكان تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر و همچنین ارتقاى 

ظرفیت هاى نقدینگى شركت نیز در آینده فراهم  خواهد شد.
علیشاهى عضو هیات مدیره بانك كارآفرین نیز با بیان این كه 
جذب منابع براى بانك بسیار با اهمیت است، خاطرنشان كرد: 
همكاران با اتكا به ظرفیت ها و امتیازات بانك باید براى دستیابى 

به جایگاه واقعى و شایسته در نظام بانكى تالش كنند.
وى یكى از عوامل مهم در این زمینه را جذب منابع ارزان قیمت 
دانست و تصریح كرد: یكى از راه هاى جذب منابع ارزان قیمت، 
بازاریابى و تعامل با اشخاص حقوقى است چرا كه این اشخاص 
هم زمینه حضور مشتریان جدید به بانك را فراهم نموده و هم 
با تزریق منابع ارزان قیمت به بانــك و دریافت خدماتى چون 
تسهیالت و تعهدات، به افزایش و ارتقاء درآمدها و نهایتا تقویت 

جایگاه بانك كمك مى كنند.

مدیریت حوزه مدیرعامل و تعامالت منطقه ای

نظر به تاكید مدیریت عالى شركت بر ضرورت 
ایجاد فضا و كانال ارتباطى مناســب و سهل 
الوصول جهــت تعامل مداوم و پاســخگویى 
شــفاف و سریع به تالشــــگران ذوب آهن 
ســامانه ارتباط مســتقیم با مدیر عامل راه 
اندازى شد. بر این اساس همكاران گرامى مى 
توانند نظرات و پیشنهادات خود را به ســامانه 

پیامكى ۳۰۰۰۷۱۳۶۱ ارسال نمایند.
بدیهى است مطالب مطرح شده در اسرع وقت 

بررسى ودر صورت نیاز پاسخ داده مى شود.

سامانه ارتباط مستقیم با مدیرعامل
سازمان انتقال خون اســتان اصفهان اعالم كرد؛ با توجه به شروع فصل سرما 
و همزمانی با انتشــار كرونا ویروس، اهدا خون كاهش یافتــه و نیاز به خون و 
فرآورده های خونی جهــت بیمــاران و نیازمندان)بیماران خاص، تاالســمی، 
هموفیلی، دیالیزی، مجروحین، تصادفات، سوانح، بیمارانی تحت عمل جراحی 
و شــیمی  درمانی( به این ماده حیاتــی بیش از پیش وجــود دارد. بنابراین از 
مردم نوع دوســت تقاضا می شــود با مراجعه به مراكز زیر و با اهدای خون در 

این امر خداپسندانه و انسان دوستانه مشاركت نمایند.
1-  مركز اهدای خون زرین شهر، روزهای سه شنبه هر هفته از ساعت 8 الی 12 
2-  مركز اهدای خون خواجو واقع در اصفهان، میدان خواجو از ساعت 8 الی  18 
3- مركز اهــدای خون عاشــق اصفهانــی واقــع در اصفهان، چهارراه عاشــق 

اصفهانی ابتدای عاشق اصفهانی غربی از ساعت 8 الی  12 
4- مركز اهدای خون نجف آباد واقع در خیابان 17 شــهریور غربی از ساعت 8 

الی 13 
روابط عمومی شركت
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شماره  1305 2E v e n t
رویداد

نشریه داخلی

ذوب آهن اصفهان 
به راحتی بر اساس 

گواهینامه های 
کرز انگلستان و 

همولوگیشن آلمان 
تولید محصول دارد

خبر

انتصاب
Rگزارش e p o r t

محمد امین یوسف زاده گفت : نقش آفرینى ذوب آهن 
اصفهان در طرح ساخت یك میلیون مسكن مهم است 
زیرا دانش فنى كه بر تولید مقاطع ســاختمانى در این 
شركت حاكم است بسیار دقیق و سختگیرانه مى باشد 
و استانداردهاى بســیارى را مى گذراند. این مهم براى 
ایران كه یك كشــور زلزله خیز محســوب مى شود از 

اهمیت بسیارى برخوردار است.
یوسف زاده اظهار داشت : ذوب آهن اصفهان به راحتى 
بر اساس گواهینامه هاى كرز انگلستان و همولوگیشن 
آلمان تولید محصول دارد. این دیــدگاه براى مصرف 
كننده آرامش خاطر و ایمن بودن محصوالت تولیدى 
در مقابل بالیاى طبیعى و به خصوص زلزله را به دنبال 

دارد .
مدیر مهندســى نورد ذوب آهن اصفهــان بیان كرد 

:ساختمان هاى با پایه میلگرد و بتن مسلح كه در حال 
حاضر در ایران بسیار رایج اســت، در عمده كشورهاى 
مدرن و كالن شــهرهاى بزرگ كامل منســوخ شده 
است. نكته دیگر اینكه ساختمان هاى بر پایه تیرآهن 
IPE، بال پهــن IPB و تیــر ورق در كل چیزى حدود 
۹۰ درصد سازه هاى مســكونى و صنعتى كشورهاى 
پیشرفته را تشــكیل مى دهند ) تیر ورق هم مقوله اى 
بسیار تخصصى و حائز اهمیت مى باشد ( كه دالیل آن 
بدین شرح است: حدود ۳۰ درصد به صرفه تر است،در 
برابر زلزله مقاومتر و انعطاف پذیرتر است و سازه زاویه 
انحراف بیشترى را تحمل مى كند،زمان ساخت سازه 
حدود ۲۵ درصد كوتاه تر اســت ) نیازى به زمان توقف 
براى ســفت شــدن بتن وجود ندارد و باال بردن سازه 
بسیار ســریع صورت مى گیرد (، بازیافت منابع حدود 
۹۰ درصد مى باشــد در حالى كه در سازه بتن مسلح 
كمتر از ۲۰ درصد بوده و این مهم نقش بسیار باالیى در 
تحلیل منابع و مشكالت زیست محیطى دارد و در تعدد 

طبقات اجزاى سازه بتنى مقدور نیست. 
این مقام مسئول افزود : در حال حاضر بزرگترین چالش 
ذوب آهن اصفهــان براى افزایــش تولید محصوالت، 
تامین پایــدار مواد اولیه به لحاظ كمى و كیفى اســت  
لذا نیاز است مســئولین از این شركت بزرگ و توانمند 

حمایت بیشترى داشته باشند . 
تولید سالیانه محصوالت ساختمانى ذوب آهن اصفهان 
اگر با ظرفیت كامل عمــل كنیم به حــدود دو و نیم 
میلیون تن مى رسد. چیزى حدود ۳۰ درصد سهم بازار 

مقاطع ساختمانى كشور متعلق به ذوب آهن است كه 
در بخش تیرآهن ها حدود ۹۰ درصد ، تیرآهن هاى بال 
پهن ۱۰۰ درصد و میلگرد و كالف حدود ۲۵ درصد بازار 

در اختیار داریم .
یوسف زاده گفت : در ارتباط با سازه هاى اسكلت فلزى 
بر پایه تیرورق كه همیــن االن ذوب آهن پا در عرصه 
تولید ورق سازه هاى فوالدى گذاشته است و همیشه 

این ادعا را داشته و داریم كه ســازه بر پایه H  یاهمان 
تیرآهن هاى بال پهن بسیار ایمن تر مى باشد ، قطعا به 
قوت خودش باقى است . اما بدون تردید بخش بزرگى از 
سازه هاى مسكونى و صنعتى به دلیل ابعاد و اندازه تیر 
و شكل كمتر متقارن آن ) مقاطع همگرا و یا واگرا مانند 
سوله هاى صنعتى ( وابسته به تولید تیرورق هستند كه 

نه تنها در ایران بلكه در كل دنیا این وابستگى وجود دارد 
ولى موضوع بسیار مهم كه قطعا درست و اصولى به آن 
توجه نمى شود فرایند بسیار حساس و مهم جوشكارى 
)دســتى و یا اتوماتیك ( ،نصب اســتیفنر )عكس ۱(  
بازرسى بسیار حساس و تخصصى محل جوش و تست 
هاى غیر مخرب حاكم برآن ، نوع تیــرورق ورق مورد 

استفاده و آماده سازى آن مى باشد. 
مدیر مهندســى نورد ذوب آهن اصفهــان ادامه داد : 
تیرورق هاى تولیدى در كشور تماماً از ورق عریض و با 
برشكارى گازى اندازه مى شوند كه محل برش نامنظم 
و حاوى شالكه هاى برش و مضر بوده  و چنانچه خوب 
پرداخت نشوند ) كه دیده ایم انجام نمیشود ( محل بروز 
ترک و حادثه هستند و تبعات خطرناكى به دنبال دارد 
اما ورق هاى سازه هاى فوالدى ) یا تسمه ( كه مطابق با 
نیاز فنى مصرف كننده و در پهنا و ضخامت هاى متنوع 
تولید مى شوند جداى از اینكه از پرت سه درصدى برش 
جلوگیرى مى كنند ، سطحى بسیار یكنواخت و تمیز 
با گوشه پخ دار دارند كه شــرایط جوشكارى را بسیار 

بهترمى كنند. 
وى گفت : نكته مهم در هر دو حالت نوع جوشــكارى 
و بازرسى مترتب بر آن اســت كه خود داراى استاندارد 
مربوطه بوده كه متاســفانه رعایت نمى گردد، منتهى 
ورق سازه هاى فوالدى بخش زیادى از این مخاطرات 
را كاهش مى دهد و در اینجا تعهد و رســالت اخالقى 
تولید كننده تیر ورق نقش مهمى در ایمن ســازى این 

سازه ها دارد.

سالم آتشکار

درخواست های شما  وپاسخ مسئولین :
 چه اقدامــاتی برای انعقاد قرارداد خدمات دندانپزشکی در

نجف آباد با کلینیک های موجود شده است   ؟    
مدیریت خدمات مالی وبیمه : مراكزوكلینیك هاى موجود درنجف آباد 
مورد بررسى وبازدید قرار گرفت و  نسبت به انعقاد قرارداد با كلینیك هاى 
مهرگان واقع در خیابان امام خمینى شرقى كوچه شهید منتظرى و ماهان 

در چهارراه شهردارى اقدام گردید.
 سقف پوششی هزینه های  نازائی  در بیمه تکمیل درمان ایران  

چقدر می باشد  ؟
مدیریت خدمات مالی وبیمه  : پرداخت هزینه هاى نازائى براســاس 
تعرفه قرارداد بیمه تكمیل درمان با كسر ۲۰%  فرانشیزدرتعهد بیمه دانا 

مى باشد .
 شرایط برقراری حق اوالد به چه  نحومی باشد ؟

مدیریت امور اداری:براى  بیمه شده تامین اجتماعى در صورت داشتن 
شرایط زیر ؛ حق اوالد پرداخت مى گردد . از جمله : الف :بیمه شده تامین 
اجتماعى باید حداقل ســابقه حق بیمه ۷۲۰ روزكار را داشته باشد ب : 
سن فرزندان مشمولین تامین اجتماعى از ۱۸ سال كمتر وسن فرزندان 
مشمولین صندوق بازنشستگى فوالد از بیست سال كمتر باشد ج : ارائه 
گواهى اشتغال به تحصیل فرزندان در صورت عبور از سقف سنى تعیین 
شده ؛ حق اوالد پرداخت مى گردد.ضمنا فرزندان دختر مشمولین تامین 
اجتماعى تا زمان ازدواج حائز شرایط براى استفاده از امكانات رفاهى مى 

باشند .
 شـــرایط بازنشستگی در کارهـــای سخت وزیان آور 

چگونه  می باشد؟
مدیریت امور اداری : طبق قانون بازنشستگى در مشاغل سخت وزیان 
آور ؛ افرادى كه حداقل ۲۰ سال متوالى و ۲۵ ســال متناوب در كارهاى 
سخت وزیان آور اشــتغال داشــته اند ودر هرمورد حق بیمه مذكور را به 
سازمان پرداخته باشند بدون شرایط سنى ) با رعایت سایر مقررات سازمان 

تامین اجتماعى ( مى توانند تقاضاى بازنشستگى كنند . 
*** تعدادى از همكاران نیز خواستارانجام موارد زیر شده اند .

  برنامه ریزى جهت  لحاظ نمودن سوابق بیرون وخارج ازشركت جهت 
گرفتن گروه براى كاركنان فصل ۱۶.

  اتخاذ تدابیرى جهت توزیع ماسك سه الیه بیمارستانى بجاى ماسك 
سه بعدى   .

  برنامه ریزى جهت تســریع در خرید لوازم مورد نیاز بــراى راه اندازى 
رستوران آگلومراسیون 

                       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:

هشتمین جلسه كمیته حسابرسى شركت در سال جارى، شنبه ۲۹ آبان 
ماه با حضور على احمدیان رئیس هیات مدیره و سایر اعضا در محل دفتر 

شركت در تهران برگزار شد.
در این جلسه بر اساس تاكید شركت سرمایه گذارى صدرتامین ، بر تعامل 
و هم افزایى بیشتر بین كمیته هاى ریسك و حسابرسى به عنوان كمیته 
هاى تخصصى هیات مدیره تاكید گردید . در ادامه گزارش عملكرد شش 
ماهه ابتداى سال جارى كمیته ریسك توسط دبیر این كمیته ارائه گردید 

و پشنهاداتى از طرف كمیته حسابرسى به هیات مدیره شركت ارایه شد .
شایان ذكر است بر اســاس ارزیابى انجام شده توســط شركت سرمایه 
گذارى صدر تامین،كمیته ریسك ذوب آهن اصفهان در بین شركت هاى 

زیر مجموعه به عنوان كمیته ریسك برتر برگزیده گردید.
در ادامه براى اولین بار در ذوب آهن اصفهان برنامه راهبرى حسابرســى 
داخلى و كمیته حسابرسى مبتنى بر ریســك در بازه زمانى چهار ساله 
تا پایان ســال ۱۴۰۴ تدوین گردیده و مورد تایید كمیته حسابرســى 
شركت قرار گرفت. همچنین منشور كمیته حسابرسى و منشور فعالیت 

حسابرسى شركت بازبینى و به روزرسانى گردید.

طى احكامى  ، سید حمید حسینى به سمت مدیر بهداشت و محیط زیست 
و بابك بیگى به سمت مدیر ایمنى و آتش نشانى شركت منصوب گردیدند  . 
حمید حســینى مدیر بهداشت و محیط زیست شركت، داراى مدرک 
كارشناسى برق از  دانشگاه صنعتى امیركبیر و كارشناسى ارشــد برق 
الكترونیك از دانشگاه شــیراز، ســــال ۱۳۶۹ در ذوب آهن اصفهان 
استخدام شده و در ســــمت هاى مدرس برق الكترونیك آموزشگاه 
فنى توحید، كارشــناس امور فنى بهره بردارى، كارشناس ارشد برق و 
اتوماسیون امور فنى بهره بردارى، معاون امور فنى بهره بردارى، مدیر 
امور فنى بهره بردارى، مدیر آموزش و توســعه منابع انســانى و مدیر 

سازمان دهى و روش ها خدمت نموده است. 
بابك بیگــى مدیر ایمنــى و آتش نشــانى داراى مــدرک تحصیلى 
كارشناسى ارشد در رشته مهندســى صنایع مى باشد و از سال ۱۳۸۰ 
در مجموعه ذوب آهن مشغول به فعالیت شده است . بابك بیگى پیش 
از این عضویت هیات مدیره ذوب آهن اصفهان ، عضویت هیات مدیره 
شــركت تارابگین ، مدیر برنامه ریزى و مهندســى خرید و كارشناس 

ارشد حوزه مدیرعامل  را تجربه كرده است .

برای اولین بارانجام شد
تدوین برنامه راهبری حسابرسی 
داخلی و کمیته حسابرسی چهار 

ساله ذوب آهن اصفهان

دو انتصاب در ذوب آهن اصفهان 

مشاور رئیس جمهور و دبیر شوراى عالى مناطق آزاد با 
بیان اینكه كاركنان ذوب آهن اصفهان افتخار ما هستند، 
گفت: با توانمندى و قابلیت هایى كه در كاركنان ذوب 
آهن سراغ دارم آن ها مى توانند نیاز كشور را به فوالدهاى 
ســخت و آلیاژهاى خاص براى صنعت حفارى تأمین 

كنند.
به گزارش پایــگاه تحلیلى خبــرى ذوب ۲۴، همایش 
و نمایشــگاه المللى بورس، بانك، بیمــه و خصوصى 
سازى )كیش اینوكس( با حضور  سعید محمد مشاور 
رئیس جمهور و دبیر شوراى عالى مناطق آزاد كشور و 
مشاركت ذوب آهن اصفهان، شركت هاى بزرگ داخلى 
و فعاالن اقتصادى ۸ آذرماه در محل نمایشگاه هاى بین 

المللى جزیره كیش گشایش یافت.

ســعید محمد با حضور در غرفه ذوب آهن اصفهان به 
كیفیت ریل تولیدى این شــركت اشــاره كرد و گفت: 
پیش از تولید این محصول استراتژیك توسط ذوب آهن 
اصفهان مجبور بودیم ریل هاى بــى كیفیت با نرخ باال 

وارد كنیم.
وى تأكید كرد: ذوب آهن اصفهــان با تولید انواع ریل با 
كیفیت موجبات برون رفت از عمده چالش هاى موجود 
در توســعه راه آهن و ناوگان حمل و نقل ریلى را فراهم 

آورد.
 مشــاور رئیــس جمهــور اذعــان داشــت: تجربــه 
همكارى هاى ما در بحث پروژهاى ریلى نشان داد ذوب 
آهن اصفهان قادر اســت بخش عمــده اى از نیاز هاى 

كشور را به محصوالت استراتژیك فوالدى تامین كند.

به گزارش ذوب ۲۴، 
ذوب آهــن اصفهان 
در این نمایشــگاه با 
دایر كردن غرفه اى، 
قابلیت ها، اولویت ها 
و فرصـت هـــــاى 
سرمایه گـذارى خود 
را به سرمایه گذاران، 
فعــاالن بازارهــاى 
پولى و ســـرمایه و 
متولیان پروژه هاى 
سرمایه پذیر كشور 

ارایه كرد.

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد:

پیش از تولید ریل در ذوب آهن مجبور بودیم ریل بی كیفیت با نرخ باال وارد كنیم

ذوب آهن اصفهان 
با تولید انواع ریل 
با کیفیت موجبات 
برون رفت از عمده 
چالش های موجود 
در توسعه راه آهن و 
ناوگان حمل و نقل 
ریلی را فراهم آورد

اگر با مته رژیم 
صهیونیستی 

قرار بود کار کنیم 
قادر به ایجاد 100 

سوراخ بودیم اما با 
مته ساخت داخل 
150 سوراخ با قطر 

مشخص را می توان 
ایجاد کرد

اطمینان ذوب آهــن اصفهان به توان شــركت هاى 
داخلى بار دیگر موجب بومى ســازى یك قطعه مهم 
در تولیــد ریل ملى شــد . محمد امین یوســف زاده 
مدیر مهندســى نورد ذوب آهن اصفهان در ارتباط با 
بومى ســازى قطعات خط تولید ریل گفت: با توجه به 
حساســیت و اهمیت تولید ریل كه در خط تولید آن 
از قطعات بسیار پیشرفته و هایتك استفاده مى شود ، 

اقدام به بومى سازى این قطعات كردیم .
وى با بیان اینكه از ســه ســال پیش كار بومى سازى 
قطعات ریل آغاز شد و در فاز اول بومى سازى مته ریل 
انجام شد ، گفت :  رژیم صهیونیستى تولید كننده مته 
ریل است واین احســاس به وجود آمد كه به بن بست 

بزرگى رسیدیم. براى حل این مشــكل به توانمندى 
شــركت هاى داخلى اطمینان كردیم و شركت هاى 
مختلفى اعــالم آمادگــى كردند و در بیــن آنها یك 
شركت در ساخت مته بسیار موفق عمل كرد به گونه 
اى كه میزان بهــره بردارى از آن بیــش از مدل رژیم 

صهیونیستى بود و باعث شگفتى همه شد .
مدیر مهندســى نورد ذوب آهن اصفهان گفت : اگر با 
مته رژیم صهیونیستى قرار بود كار كنیم قادر به ایجاد 
۱۰۰ سوراخ بودیم اما با مته ساخت داخل ۱۵۰ سوراخ 

با قطر مشخص را مى توان ایجاد كرد .
وى افــزود : تولید مته بخاطــر گرید آلیــاژ خاص و 
همچنین پیچیدگى و زوایاى خاص خود قطعه ، بسیار 

سخت بود ضمن اینكه باید روى آن یك سرى زیگمنت 
با دقت بسیار باال مونتاژ مى شد و نهایتا خروجى كه از 
مته انتظار داشتیم یك سوراخ با قطر مشخص بود كه 

خوشبختانه اولین تست آن فوق العاده عالى بود.
وى با اشــاره به اینكه تحریم ها اگر چه سخت بود اما 
باعث ایجاد فرصت هاى بسیار بزرگى شد، اضافه كرد: 
موفقیت هاى مهمترى نیز در بومى سازى سایر قطعات 

و تجهیزات تولید ریل حاصل شده است .
رضا توكلى سرپرســت بخش ریل ذوب آهن اصفهان 
نیز با اشــاره به راه اندازى اره جدید شــماره ۳ جهت 
برش كارى و سوراخ كارى ریل  گفت: وجه تمایز آن با 
مشابه خارجى در متفاوت بودن فرم و شكل مته است 

و با یك دهم هزینه مشابه خارجى تولید شده است.
وى افــزود : این قطعــه در كمترین محــدوده زمانى 

ساخته شد كه اهمیت بسیارى دارد . 
رضاعلیخانى سرپرست پرداخت نهایى نورد ذوب آهن 
نیز گفت: پس از راه اندازى پروژه  ریل در سال ۹۵ ، نیاز 
به تهیه مته هاى رزرو جهت سوراخكارى ریل احساس 
شد كه در همین راستا با چندین شركت وارد مذاكره 

شدیم.
رضاعلیخانى هزینه هاى ســنگین براى واردات مته 
كه بالغ بر هــزار یورو خــروج ارز را داشــت و تحریم 
هاى ظالمانه را عامل اقدام براى ســاخت آن در داخل 
كشور دانســت و گفت :  در همین راســتا با همكارى 
حوزه سفارشــات و خرید و مســاعدت مدیران بخش 
نورد پروژه تحقیــق و تولید و بومى ســازى مته آغاز 
 شــد و یكى شــركت از تبریز آمادگى خــود را اعالم 

كرد.
وى گفت: پس از مطالعه رزومه كارى و سوابق شركت و 
اثبات شدن توانمندى آن، نمونه اصلى از مته براى آنها 
ارسال و كار تولید آغاز شد كه خوشبختانه با موفقیت 

همراه بود .
علیخانى گفت: متریال، نقشــه بــردارى، طراحى و 
ساخت و بســته بندى مته تماما در این شركت انجام 

شده است . 

پیشرفت چشمگیر ذوب آهن اصفهان در بومی سازی قطعات خط تولید ریل

مهدی طغیانی،عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی :
حل مشکل مواد اولیه فوالدی ها تنها نباید معطوف به طرح های مسکن باشد

محمدامین یوسف زاده،مدیر مهندسی نورد ذوب آهن اصفهان : 
تولید سالیانه محصوالت ساختمانی ذوب آهن می تواند به دو و نیم میلیون تن برسد 

ما نباید با سرمایه 
گذاری های جدید 
فوالدی، شرکت 

های قدیمی فوالدی 
همچون ذوب آهن 
و فوالد مبارکه را که 
در گذشته سرمایه 
گذاری کرده اند رها 

کنیم

مهدى طغیانى عضو كمیســیون اقتصــادى مجلس 
شــوراى اســالمى درباره ســاخت یك میلیون واحد 
مسكونى در سال،گفت: در حال حاضر ساخت این میزان 
واحد مسكونى مصوبه قانونى مجلس را دارد و در مسیر 
اجراســت. در آن قانون درباره تامین شیوه مالى،تامین 
زمین،مصالح ســاختمانى و ... پیش بینــى هاى الزم 
صورت گرفته و قرار نیســت اساساً رانت جدیدى تحت 
عنوان آهن ارزان قیمت، ســیمان دولتى و ... در كشور 

ایجاد شود. 
وى توضیح داد: تجربیات قبلى نشان داده هر یك از طرح 
هاى مسكن كه در كشور با تمهیداتى همچون سیمان 
و آهن آالت دولتى در حال اجرا بوده، مبناى یك رانت 
جدید شده كه به جاى پروژه هاى مســكن سر از بازار 

داللى درآورده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: به عنوان مثال 
اگر در بورس كاال بحث خرید آهن آالت مطرح است به 
نحوى باشد كه تعاونى ها و شــركت هاى انبوه ساز نیز 
بتوانند از خود كارخانه محصول مــورد نیاز را با قیمت 
بورسى تهیه كنند نه اینكه فضاى رانتى در كشور ایجاد 

شود.
به اعتقاد طغیانى، نباید به اسم ســاخت و ساز در طرح 
هاى اقدام ملى،مســكن مهر و جهش تولید مســكن، 

فضاى رانتى در كشور ایجاد كنیم.

وى درباره ضرورت حمایــت از تولیدكنندگان مصالح 
ساختمانى همچنین فوالدى ها نیز، گفت: دولت باید 
براى تامین مواد اولیه و سنگ آهن مورد نیاز فوالدسازان 
تدبیرى كند، متاسفانه شــركت هاى معدنى امروز در 
زنجیره فوالد توسعه پیدا كرده اند، در حالى كه شركت 
هاى قدیمى همچون ذوب آهن اصفهان و فوالد مباركه 
اكنون دچار مشكل تامین مواد اولیه شده اند، بنابراین به 
نظر مى رسد دولت باید تهمیدات الزم را جهت تامین 

مواد اولیه فوالدسازان مهیا كند.
عضو كمیسیون اقتصادى مجلس تصریح كرد: ما نباید با 
سرمایه گذارى هاى جدید فوالدى، شركت هاى قدیمى 
فوالدى همچــون ذوب آهن و فوالد مباركــه را كه در 

گذشته سرمایه گذارى كرده اند رها كنیم . 
وى با تاكید بر ضرورت تامین مواد اولیه مورد نیاز شركت 
هاى فوالدى همچون ذوب آهن و فوالد مباركه، گفت: 
حل مشكل مواد اولیه شــركت هاى فوالدى تنها نباید 
معطوف به طرح هاى مسكن باشد بلكه نباید كل حوزه 

تولید آنها در بخش هاى مختلف معطل شود.
وى افزود : باید فارغ از طرح جهش تولید مسكن میلگرد، 
ورق، آهن، ریل و ... در صنایع و طرح هاى توســعه اى 

كشور مورد استفاده قرار گیرد. 
طغیانى در ادامه درباره مبناى تامین مالى طرح جهش 
تولید مسكن، گفت: چند تمهید براى تامین مالى طرح 

در نظر گرفته شده است، نخست اینكه هر ساله شوراى 
پول و اعتبار سهمیه و تسهیالت مشخصى را براى حوزه 
مسكن در بانك ها مشخص مى كند و نباید این سهمیه 
را به جاى مســكن صرف حوزه هاى دیگــر كنیم، دوم 
اینكه تامین مالى این پروژه از طریق بورس و با تشكیل 
صندوق هاى پروژه مسكن صورت گیرد كه این صندوق 
ها مى توانند بخشــى از نیاز مالى طرح هاى مسكن را 
تامین كنند و حتى افرادى كه تمایل به خرید مســكن 
ندارند در این صندوق ها سرمایه گذارى سودآور انجام 

دهند.
وى همچنین به صندوق ملى زمین و مسكن اشاره كرد 
و گفت : روش دیگر تامین مالى مســكن این است كه 
بخشى از مالیات ها همچون مالیات خانه هاى خالى و 
... وارد این صندوق شود كه از این اعتبار مى توان جهت 

تامین مالى طرح هاى مسكن بهره برد.
این نماینــده مجلس البته بــا تاكید بــر اینكه بازار 
مســكن تنها بخــش تولید نیســت، تصریــح كرد: 
متاســفانه در بازار مسكن ســوداگرى بسیار وجود 
دارد و عده اى نه براى نیاز مصرفى بلكه براى سرمایه 
گذارى و حفظ ارزش پول خود در برابر تورم با خرید 
مسكن موجب فشار بر این بازار مى شوند، در نتیجه 
بسیار بیشتر از نیاز مصرفى كشور باید ساخت و ساز 
مسكن داشته باشیم تا بازار مسكن تا حدودى سامان 

گرفته و افزایش بهاى مســكن و اجاره بها نداشــته 
باشیم.

طغیانى افزود: شــاید ســاالنه حدود ۶۰۰ هزار ازدواج 
در كشور داشته باشــیم كه این تعداد نیازمند مسكن 
هســتند، از ســوى دیگر تعدادى، مربوط به نیازهاى 
گذشته بازار مسكن است كه تمام اینها موجب فشار به 
منابع تامین مالى كشور مى شود بنابراین باید تقاضاهاى 
ســوداگرانه و ســرمایه اى را از بازار مسكن دور كنیم و 
 تنها مصرف كنندگان واقعى در بازار باشــند كه این به 
سیاست گذارى بازار مســكن برمى گردد و ارتباطى به 

ساخت و سازها ندارد.

عکس یک
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 فرشتگان رحمت
به مناسبت سالروز والدت حضرت زینب و روز پرستار

پنجم جمادى االولى، سالروز والدت شیرزن صحراى كربال، زینب كبراست. او 
كه توانست با پیام رسانِى شایسته، از بازماندگان حادثه جان سوز عاشورا نیز به 
نیكویى پرستارى كند و لقِب »بزرگ پرستار همیشه تاریخ« را زیبنده خود كند. 
این روز مبارک، از سالها پیش، »روز پرستار« نامیده شده است. او كه با دستان 
نوازشگر و قلب مهربان خود، درد بیمار را تسكین مى بخشد و به او نوید حیاتى 
دوباره مى دهد. باید قدر او را دانســت و به او و حرفه مقدسش احترام گذاشت؛ 
چنان كه مقام معظم رهبرى مى فرماید: »به نظر من، همه مردم ما و همه كسانى 
كه به سرنوشت بیماران و به سالمت كشور اهمیت مى دهند، بایستى به قشر 

پرستار توجه و محبت و اهمیت نشان بدهند؛ چه مسئوالن، چه آحاد مردم«.
پرستارى، از آغازین لحظات طلوع اسالم، به صورت حرفه اى مقّدس مطرح بوده 
است. تاریخ اسالم از پرستارانى چون ام َســلَمه، َربیع، ام َسنان، لیال غفارى و در 

رأس همه آنها، حضرت فاطمه )س( و حضرت زینب )س( نام مى برد.
اینان با كمال اخالص و حفظ حریم عفاف و نجابت، بــه بیمار دارى و معالجه 
مجروحان مى پرداختند. حضرت زینب )س(  ، آن وارث معدن عاطفه و شجاعت 
فاطمى، مقام پرستار را در دشت نینوا چنان اعتبار بخشید كه امروز، روز پرستار، 

به زاد روز آن بانوى بزرگ، شكوه و عظمت یافته است.
تاریخ انقالب اسالمى نیز شاهد جان فشانى و از خود گذشتگى هاى پرستاران 
رشیدى است كه وظیفه امداد رزمندگان غیور میهن اسالمى را به عهده داشتند. 
بعضى از این بزرگواران نیز، شربت شیرین شهادت نوشیدند و برگ زّرینى در 

صفحه خدمات پرافتخار این قشر زحمتكش به جا نهادند.
16 آذر؛ روز دانشجو

بعد از كودتاى ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، رژیم وابســته پهلوى كه توانسته بود با كمك 
اربابان امریكایى بر اریكه قدرت باز گردد، درصدد برآمد تا پایه هاى حكومت خود 
را تثبیت كند، اما غافل از اینكه مقاومت مردم بطور كامل از بین نرفته و ایران در 

اولین فرصت خشم و انزجار خویش را نشان خواهد داد.
تظاهرات دانشجویان دانشــگاه تهران، به عنوان اعتراض به ورود دنیس رایت، 
كاردار جدید سفارت انگلیس در ایران، از روز ۱۴ آذر ۱۳۳۲، آ غاز گردید. صبح 
روز ۱۶ آذر ۱۳۳۲، گارد تا دندان مسلح رژیم پهلوى براى اولین بار وارد صحن 
دانشگاه شــد تا فریاد مخالفان را در گلو خفه كند. در یكى از كالسهاى درس 
دانشكده فنى، چند تن از دانشجویان در اعتراض به حضور ماموران گارد رژیم 
شاه در صحن دانشگاه، آنها را به مسخره مى گیرند و همین بهانه كافى بود تا وارد 
كالس درس شوند و با ایجاد جو رعب و وحشت، محیط را براى بهره بردارى و 
گرفتن زهر چشم دانشجویان آماده سازند. ماموران گارد با حمله به دانشجویان 
بى پناه سه تن از آنان را به شهادت مى رسانند. حادثه ۱۶ آذر ۱۳۳۲، بعنوان یك 
روز )مقاومت تاریخى( در تاریخ دانشگاه تهران ثبت شد. از آن پس، همه ساله 
به رغم كوشش رژیم و ساواک، دانشجویان دانشگاه تهران و دیگر دانشگاههاى 

سراسر ایران مراسم و تظاهراتى به یاد شهیدان آن روز برپا مى كردند.
16 آذر )۷ دسامبر(؛ روز جهانی هواپیمایی

ایكائو یا سازمان بین المللى هوانوردى كشورى، یك نهاد تخصصى سازمان ملل 
متحد است. مأموریت ایكائو هماهنگ سازى استانداردهاى بین المللى پروازى و 

مدیریت خطوط هوایى در سطح جهان است.
۱۶ آذر ماه مصادف با ۷ دسامبر سالروز امضاى كنوانسیون بین المللى هواپیمایى 
در سال ۱۹۴۴ اســت كه متعاقب امضاى این كنوانســیون، سازمان جهانى 
هواپیمایى كشورى تأســیس شــد. به این دلیل مجمع عمومى این سازمان 
در ســال ۱۹۹۲، طى قطعنامه اى این روز را به عنــوان روز جهانى هواپیمایى 
كشورى تصویب و اعالم كرد كه از سوى مجمع عمومى سازمان ملل متحد نیز 
به صورت رسمى این روز مورد تأیید قرار گرفته است. همه ساله كشورها براى 
گرامیداشت این روز و یادآورى و تأكید بر اهمیت صنعت هواپیمایى كشورى در 
توسعه اقتصادى و اجتماعى جوامع و نقش اساسى سازمان هواپیمایى كشورى 
در حفظ، ارتقا، ایمنى و كارآیى و قانونمندى در حمل و نقل هوایى نســبت به 

برگزارى مراسم این روز و اجراى برنامه هاى مختلف اقدام مى كنند.
18 آذر؛ سالروز معرفی عراق به عنوان آغازگر جنگ تحمیلی از 

سوی سازمان ملل
سرانجام یازده ســال، پس از آغاز جنگ ۸ ساله تحمیلى عراق علیه ایران و سه 
سال، پس از صدور قطعنامه ى ۵۹۸ و با تالش هاى پى گیر سیاسى مسئوالن 
نظام جمهورى اسالمى، حّقانّیت ایران در دفاع به اثبات جامعه ى جهانى رسید 
و خاویر پرز دكوئیار دبیر كل ســازمان ملل متحد در ۱۸ آذر ۱۳۷۰، طى یك 
گزارش رسمى به شوراى امنیت اعالم كرد كه عراق در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹، به 
ایران حمله كرده است. در واقع ۱۸ آذر یادآور روزى است كه سازمان ملل متحد 
ماهیت تجاوز رژیم عراق به ایران را در ۳۱شهریور ۱۳۵۹ پذیرفت. این پیروزى 
شیرین پس از سال ها تالش براى اثبات مظلومیت ملت ایران در برابر تجاوزى 
آشكار بود كه ســال ها دنیا در برابر آن سكوت اختیار كرده بود ولى این سكوت 

حنجره آنان را به قدرى فشرد كه زبان الل از حقیقت گویى عده اى را باز كرد.
با تجاوز عراق به ایران و اشغال مناطق مرزى ایران از سوى نیروهاى رژیم بعث، 
حقوق بشردوستانه بین المللى به شــدیدترین وجه ممكن نقض گردید زیرا 
نیروهاى عراقى از ارتكاب هیچ جنایت جنگى فروگــذار نكردند. رژیم عراق در 
۳۱شهریورماه ۱۳۵۹ )۲۲سپتامبر ۱۹۸۰( با نقشه قبلى، جمهورى اسالمى 
ایران را مورد تعرض نظامى قرار داد و حاكمیت، استقالل و تمامیت ارضى ایران 
را نقض كرد. یكى از آثار و در حقیقت اهداف تجاوز عراق، اشغال بخش وسیعى از 

سرزمین هاى ایران بود.
)19 آذر(؛ تشکیل شورای عالی انقالب فرهنگی به فرمان حضرت 

امام خمینی)ره(1363ه.ش
تشــكیل شــوراى عالى انقالب فرهنگى بى گمان یكى از دستاوردهاى مهم 
پیروزى شكوهمند انقالب اسالمى به شمار مى رود كه با هدف گسترش و نفوذ 
فرهنگ اسالمى در جامعه تشكیل شد. همانطور كه از نام آن بر مى آید، این شورا 
مكانى، براى رایزنى و مشورت پیرامون مسایل مختلف و شامل اعضاى حقیقى 
و حقوقى است.  شــوراى عالى انقالب فرهنگى در میان نهادها و سازمان هاى 
حكومتى جمهورى اسالمى به عنوان یك مركز قانون گذارى شناخته مى شود 

كه به فرمان حضرت امام خمینى)ره( تشكیل شد .
13 آذر؛ روز بیمه

واژه بیمه، در لغت به اطمینان، ضمانت، حفظ و نگهــدارى در برابر حوادث و 
خطرات معنا شده و در اصطالح، ضمانت مخصوصى است از جان یا مال كه در 
تمدن جدید رواج یافته است.بیمه سازوكارى است كه طى آن یك بیمه گر، بنا به 
مالحظاتى تعهد مى كند كه زیان احتمالى یك بیمه گذار را در صورت وقوع یك 
حادثه در یك دوره زمانى خاص، جبران نماید و یا خدمات مشخصى را به وى 

ارائه دهد. بنابراین، بیمه یكى از روشهاى مقابله با ریسك است.
به طور حتم، اولین دستاوردهاى انســان در صنعت بیمه، توسط دریانوردان 
و بازرگانان دریایى به دست آمده اســت. یكى از اولین صورت هاى پیدایش 
بیمه را مى توان به بازرگانان چینى نسبت داد. آنها دریافته بودند كه احتمال 
غرق یا مورد دستبرد واقع شدن همه قایق ها و كشــتى هایى كه در یك روز 
در یك بندر تردد مى كنند، بسیار كم است. بنابراین براى جلوگیرى از خطر 
نابودى همه سرمایه، بار و كاالیشان را در چند كشتى و قایق مختلف بارگیرى 
مى كردند. بازرگانان فنیقى و بابلى، صورت پیشــرفته ترى از بیمه را آموخته 
بودند؛ آنها براى تامین هزینه كاال و كشــتى، وام دریافت مى كردند. بهره وام 
دریافتى این بازرگانان بیشتر از حد معمول بود و در صورتى كه كشتى بازرگان 
در دریا دچار توفان یا دستبرد دزدان دریایى واقع مى شد، وام دریافتى بازرگان 
بخشیده مى شد و به عبارت دیگر ریسك بروز حوادث غیرمترقبه براى كشتى 

را وام دهنده تقبل مى كرد.

با همكارى شركت تارابگین، پروژه بازسازى و توسعه 
گلخانه تولید و پــرورش گیاه كاكتــوس در منطقه 

نهالستان ذوب آهن اصفهان به بهره بردارى رسید.
سرپرســت نظارت بر فضاى ســبز شــركت سهامى 
ذوب آهن اصفهان با اعالم این خبــر گفت :  با توجه 
به برنامه ریزى و نظارت الزم و همكارى مســئولین 
و پرسنل شركت تارابگین پروژه ســاخت ۵۰۰ متر 
 مربع فضاى گلخانه اى براى تولید كاكتوس به اتمام 

رسید .
 نورى زاده افــزود : قســمت اعظم تجهیــزات این 
پروژه از ضایعات چوبى موجود در شــركت تامین و 
در مدت زمان كمتر از ۲۰ روز و اســتفاده از پرسنل 
ماهر فضاى سبز شــركت تارابگین به مدت ۸۰۰ نفر 
ساعت تكمیل گردیده كه قابل تقدیر و قدردانى مى 
باشد. در  حال حاضر  بیش از ۲۰ نمونه انواع كاكتوس 
در این مجموعه تولید و با توجه به ظرفیتهاى بالقوه 
موجود از نظر كمــى و كیفى امكان پرورش ســایر 

محصوالت گلخانه اى را با باالترین كیفیت دارد.

انتظار مــى رود با بهــره گیــرى از تجربیات حاصل 
شــده در این زمینــه و همكارى مســئولین ذیربط 
امكان طراحى و اجراى   پروژه هایى از این دســت در 
دستور كار قرار گرفته تا عالوه بر بهره ورى از امكانات 
موجود ، گامى موثر در فضاسازى گیاهى متناسب با 

محیط زیست برداشته شود .

مناسبت های هفته

حدیث هفته
 حضرت امام محمد باقر)ع( :    

خداوندا مرا رزق حاللــى كه كفایتم كند روزى كــن و رزقى كه به طغیانم 
كشاند روزى مكن و به فقرى كه با آن بدبخت شــوم و به تنگنا افتم گرفتار 

مساز )التذهیب(

 مســلم صالحى نماینده مردم اقلید و مجتبى توانگر 
نماینده مردم تهران در مجلس شــوراى اســالمى و 
اعضاى كمیسیون اقتصادى مجلس در غرفه ذوب آهن 
اصفهان در نمایشــگاه كیش اینوكس حضور یافتند 
و در گفتگو با مدیران و كارشناســان این شــركت در 
جریان روند تولید و توســعه ذوب آهــن اصفهان قرار 

گرفتند.  
مسلم صالحى در گفت وگو با خبرنگار هفته نامه آتشكار با 
بیان این كه كمیسیون اقتصادى مجلس براى رفع موانع 
تولید از هیچ اقدامى فروگذار نخواهــد كرد گفت: قوه 
مقننه براى تامین مواد اولیه و جهش تولید در شركت 

هاى بزرگى همچون ذوب آهن آمادگى هر نوع همكارى 
را دارد .

وى با اشــاره به اینكه براى احداث و توسعه صنایع در 
كشور الزم است آمایش سرزمینى مورد تجدیدنظر قرار 
بگیرد افزود: متأسفانه زنجیره تولید در صنایع مختلف 
به ویژه صنعت فوالد دچار گسست شده و شركت هاى 
بزرگ فــوالدى  ازكمبود مــواد اولیــه و معطل ماندن 

ظرفیت تولید خود رنج مى برند.
 عضو كمیسیون اقتصادى مجلس توسعه توازن صنعتى 
در مناطق مختلف كشــور را منوط بــه آمایش زمین 
براساس شرایط جدید اقلیمى دانست و افزود: متأسفانه 

اغلب صنایع باالدستى با ورود به 
صنایع پائین دست، شركت هاى 
بــزرگ را دچار بحــران تولید 
كردند . همچنیــن دالالن نیز 
شركت هاى فوالدى را با بحران 
تامین مواد اولیه دچار كرده اند. 
باید با وضــع قوانیــن جدید و 
حمایت هاى مجلــس و دولت 
براى این امر چاره اندیشى كرد تا 
به تولید ملى به ویژه محصوالت 

استراتژیك آسیبى وارد نشود.

علیرضا دلیرى معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه 
معاونت علمى و فناورى ریاست جمهورى در گفت وگو 
با خبرنگار ما گفت: صنایع بزرگ كشــور براى حضور 
پرقدرت در عرصه جهانــى و تامین نیازهاى خود الزم 
است واحدهاى شــتاب دهنده داشته باشــند. وى با 
بیان این كه تعامل ذوب آهن اصفهان با شــركت هاى 

دانش بنیان و مراكز علمى كشــور ثمرات چشــمگیر 
در پى داشته اســت افزود: براســاس اطالعاتى كه ما 
داریم به نظر مى رسد بومى سازى هاى صورت گرفته و 
مدرنیزاسیون هاى انجام شده، در این شركت حاصل 
تالش و تعامل این مجموعه با شركت هاى دانش بنیان 

و مراكز علمى بوده است . 
دلیرى شــتاب دهنده را از ضروریات صنایع برشمرد و 
تاكید كرد: شتاب دهنده ها باید به جوانان خالق و ایده 
پرداز و پرشور كه به دنبال حل مسئله و رفع مشكالت 

هستند  متكى باشند.
 معاون توســعه مدیریــت و جذب ســرمایه معاونت 
علمى و فنــاورى ریاســت جمهورى پیشــرفت ها و 
تولید محصوالت استراتژیك در ذوب آهن اصفهان را 
حائز اهمیت خواند و گفت: شــركت هایى كه به بحث 
تحقیق و توســعه و تعامل با دانــش بنیان ها و مراكز 
علمى اهمیت داده و برنامه ریزى مى كنند از عهده رفع 
مشكالت برآمده و توان رقابت پذیرى خود را افزایش 

مى دهند.

در آخرین تعمیرات اساسى انجام شــده بر روى واگن و 
لكوموتیو واحد یك كك ضمن انجــام صرفه جویى در 
زمینه مصرف متریال فوالد ضد زنگ ، صرفه جویى بسیار 
مناسب ریالى در زمینه چرخ هاى حركتى لكوموتیو نیز به 

انجام رسیده است.
یوسف اسكندرى معاون تجهیزات مكانیك تولیدات كك 
و مواد شیمیایى با بیان این خبرافزود: لكوموتیو برقى كه 
وظیفه جا به جایى و انتقال واگن حمل كك مشــتعل را 

بر عهده دارد داراى دو مجموعه حركتى است كه نیروى 
حركتى الزم را تامین مــى كند. مجموعه چرخها از یك 
محور ،دو عدد چرخ و یك چرخدنده تشكیل شده است 
 كه توســط دو عدد بوش برنزى به جعبــه دنده  متصل
مى گردد. در زمان تعمیرات اساسى كه با دوره سه سال 
یكبار انجام مى شود، به دلیل خوردگى چرخ ها و سایش  
محل نشــیمن بوش هاى برنــزى كل مجموعه محور 
تعویض مى گردید وحتى محور هایى كه چرخ هاى آنها 

در وضعیت مناسبى بوده ولى محل قرار گیرى بوشهاى آن 
صدمه دیده نیز غیر قابل استفاده بوده و به عنوان ضایعات 
به انبار مربوطه ارسال مى گردید. به دلیل انطباق پرسى 
بسیار باال بین چرخها وهمچنین چرخدنده با محور امكان 
دمونتاژ قطعات از روى شــافت وجود نداشته و تعمیر و 
جوشكارى محور ها به دلیل ریسك ایجاد ترک و همچنین 
حساسیت و خســارت زیاد ناشــى از توقف خط تولید 
 مجاز نمى باشــد. به همین دلیل در هر دوره از تعمیرات 

محور هاى حركتى تعویض مى گردید.
حمید ابراهیمى مهندس ارشــد مكانیك واحد ۱ كك 
اضافه نمــود: در تعمیرات اخیــر با تالش و پشــتكار 
كارشناســان و پرســنل كارگاه ۴۸ و دفتر فنى بخش با 
برشكارى محور و ماشــین كارى آن به روشى ابتكارى 
چرخ ها و چرخدنده به صورت سالم از روى شافت آسیب 
دیده دمونتاژ شد و با ساخت تنها یك محور كه اندازه ها 
و انطباقات الزم آن هماهنگ بــا قطعات موجود در نظر 
گرفته شــده بود دو مجموعه چرخ و محور پس از انجام 

كنترل هاى الزم آماده بهره بردارى گردید.
مهدى ظرافتى سرپرســت دفتر فنى گفت: با انجام این 
روش ضمن صرفه جویى در ســاخت چهار عدد چرخ و 

دو عدد چرخدنده با وزنى در حــدود ۲۴۰۰ كیلو گرم، 
صرفه جویى ریالى حداقل یك میلیارد و پانصد میلیون 
ریالى براى هر چرخ و در مجموع با توجه به آماده سازى 
ســه مجموعه چرخ و محور به این روش ) دو مجموعه 
براى لكوموتیو و یك مجموعه رزرو( چهار میلیارد پانصد 
میلیون ریال صرفه جویى صورت گرفته است. همچنین 
با توجه به روند ساخت این قطعات كه شامل ریخته گرى 
عملیات حرارتى و ماشین كارى مى باشد فعالیت صورت 
گرفته باعث كاهش ترافیك كارى بر روى دستگاه هاى 
تراش سنگین كارخانه شده است. با توجه به در حال كار 
بودن پنج دســتگاه لكوموتیو برقى در خط تولید انجام 
این روش براى به كار گیرى مجدد از قطعات سالم و قابل 

استفاده ، صرفه جویى قابل مالحظه اى انجام مى گردد.
در پایان ضمن تشــكر از حمایت هاى مدیــران واحد 
هاى مشــاركت كننده از دلســوزى و تالش پرسنل و 
 كادر سرپرستى كارگاه ۴۸ ، دفتر فنى و مكانیك بخش 
قدردانى مى گردد و امید اســت با انجام هر چه بیشــتر 
اینگونه فعالیت ها ضمن صرفه جویى در هزینه ها ، از اموال 
و دارایى هاى موجود در شركت نیز استفاده بهینه ترى 

انجام پذیرد.

رئیس اتاق معادن جمهورى مالى به اتفاق هیات 
همراه و همچنین دكتر تالشــى سفیر جمهورى 
اسالمى ایران در جمهورى مالى و مسئول روابط 
بین الملل ایمیدرو در دیــدارى با منصور یزدى 
زاده مدیرعامل ذوب آهــن اصفهان زمینه هاى 
همكارى تجــارى، معدنى و صنعتى را بررســى 

كردند. 
در این دیدار رئیس اتاق معادن جمهورى مالى، 
بكر بودن معادن این كشور ، نیاز به توسعه ریلى 
و همچنین نیاز به محصوالت فوالدى را به عنوان 

زمینه هاى همكارى اعالم داشت.
ســفیر ایران نیز، سیاســت هاى  هم راســتا و 

همراهى بین المللى هر دو كشور را از نقاط قوت 
و مشترک دانســت و ابراز امیدوارى نمود كه با 
این دیدارها زمینه هاى همكارى بیشتر بین دو 

كشور فراهم گردد  .
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در این نشســت،  
به توانمندیهــاى این مجتمــع عظیم صنعتى 
و همچنیــن زمینه هــاى همــكارى از جمله 
تامین ریل، مقاطع ســاختمانى،  خدمات فنى 
و مهندســى و... اشــاره نمود و اعــالم آمادگى 
كرد تا مــوارد مطروحه، در قالــب كارگروهى با 
 محوریت ایمیدرو بررســى و زمینه هاى توسعه 

همكارى هاى تجارى فراهم گردد.

صرفه جویی بسیار 
مناسب ریالی در 
زمینه چرخ های 

حرکتی لکوموتیو به 
انجام رسیده است

رئیس اتاق معادن 
جمهوری مالی ، بکر 

بودن معادن این 
کشور ، نیاز به توسعه 

ریلی و همچنین 
نیاز به محصوالت 

فوالدی را به عنوان 
زمینه های همکاری 

اعالم داشت

شرکت های بزرگ 
فوالدی  ازکمبود 

مواد اولیه و معطل 
ماندن ظرفیت تولید 

خود رنج می برند

دیدار مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با رئیس اتاق معادن جمهوری مالی

سردار ســرتیپ دوم ســتاد ابولقاســم فدایى فرمانده 
آموزشگاه علمى تخصصى شهید بهشتى نیروى انتظامى 
اصفهــان و هیات رئیســه ، فرماندهــان و معاونین این 
آموزشگاه ۷ آذر ماه با حضور در ذوب آهن اصفهان ضمن 
بازدید از خط تولید با مهدى بهرامى معاون پشتیبانى و 
خدمات اجتماعى و علیرضا امیرى مدیر روابط عمومى 

شركت دیدار و گفتگو كردند. 
سردار فدایى با اشاره به اینكه ذوب آهن اصفهان با داشتن 
۱۶ هزار و پانصد هكتار جنگل دست كاشت و همچنین 
استفاده از پساب نقش موثرى در كاهش آالیندگى هاى 
زیست محیطى داشته است گفت : این شركت برنامه هاى 
موثرى نیز در راستاى كاهش مصرف آب انجام داده است 
كه این موضوع نیز شایسته تقدیر است كه با تبلیغات موثر 

مى توان نقش ذوب آهن در استان را بیشتر نشان داد .
وى با اشــاره به اینكه با تولیــد ریل ملى از خــروج ارز 
جلوگیرى شد و در آینده با صادرات این محصول مى توان 
براى كشور در آمد زایى كرد خاطر نشان ساخت : تولید 
ریل ایرانى در ذوب آهن اصفهان باعث توسعه تولید ملى 
شد و این اقدام مهم  كه توســط ذوب آهن انجام گردید 
باعث خودكفایى در تولید انواع ریل شد و همچنین توسعه 

حمل و نقل ریلى را نیز در پى خواهد داشت .
فرمانده آموزشگاه علمى تخصصى شهید بهشتى نیروى 
انتظامى اصفهان با اشاره به اینكه ذوب آهن توانسته در 
امر اشتغال زایى نقشى موثر در منطقه داشته باشد گفت: 
ذوب آهن اصفهان از قدیمى ترین صنایع كشور در صنعت 
فوالد مى باشد كه توانسته با داشتن كارشناسانى مجرب 

خود را به روز كند و توسعه 
دهد و این زحمات شبانه 
ایــن  تالشــگران  روزى 
شركت است كه توانستــه 
محصوالتى با كیفیـــت و 

متنوع تولید كند .
ســردار فدایــى گفــت: 
آموزشگاه علمى تخصصى 
شــهید بهشــتى نیروى 
انتظامــى اصفهان وظیفه 
آموزش نیروى درجه دارى 
را دارد و آماده هر نوع تعامل 

با ذوب آهن اصفهان است .

در  حال حاضر  بیش 
از 20 نمونه انواع 
کاکتوس در این 

مجموعه تولید می 
شود

ذوب آهن توانسته 
در امر اشتغال زایی 

نقشی موثر در 
منطقه داشته باشد

نمایندگان مجلس در غرفه ذوب آهن در کیش اینوکس:
مجلس آماده همکاری با صنایع بزرگ جهت تامین مواد اولیه

ابولقاسم فدایی فرمانده آموزشگاه علمی تخصصی شهید بهشتی نیروی انتظامی اصفهان :

تولید ریل ایرانی در ذوب آهن اصفهان باعث توسعه حمل و نقل ریلی شد

انجام صرفه جویی قابل مالحظه در ساخت محور حرکتی لکوموتیو برقی

معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری مطرح کرد :

ثمرات چشمگیر تعامل ذوب آهن اصفهان با 
شرکت های دانش بنیان 

با همکاری شرکت تارابگین
 در نهالستان ذوب آهن اصفهان صورت گرفت

بهره برداری از پروژه بازسازی و توسعه گلخانه 
تولید و پرورش کاکتوس 
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V a r i o u s
گوناگون

تسلیت

همکاران گرامی آقایان: 
امین باباساالری، سلیمان صفری، علی اكبر ملک 
زاده، روح اله انتظاری، علی یزدانی، علیرضا 

رضائی،احمدرضا سلیمانی

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

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

روابط عمومی شركت

تشکر و سپاس

از کلیه همکاران و دوستان گرامی که در مصیبت وارده به 
اینجانبان ضمن ابراز همدردی، تسلی خاطر بازماندگان را فراهم 

نمودند، صمیمانه قدردانی نموده، امید است در شادیهایتان 
جبران نماییم.

حسین خیامی، مجید رحیمی، نجات حسینی منجزی، 
محسن رضاپور، حسن اكبری، غالمحسین قربانی،

حجت رفیع

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

پیوندآسمانی
پیوند مهرورزان

ازدواج و تشكیل خانواده، فصلى نو و سبز در  زندگى انسان است. 
این پیوند نیكو را بــه همكاران گرانقــدر ذو ب آهنى كه اخیراً 
ازدواج كرد ه اند و اسامى آنها در پى مى آید، تبریك گفته، براى 
این عزیزان آرزوى زندگى سعادتمند، فرزندان نیكو و سالمتى 

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

والدت حضرت زینب مصادف است با روز پرستار روز 
كســانى كه با عشــق و عالقه به مداواى بیماران مى 
پردازند. این قشــر با الگو گرفتن از این بانوى بزرگوار 
اسالم با تمام نامالیمات و ســختى ها وظیفه خود كه 
پاسدارى از سالمت انسان هاســت را انجام مى دهند 
. به همین مناسبت گفتگویى داشــتیم با تعدادى از 
پرستاران بیمارستان شهید مطهرى ذوب آهن كه در 

ادامه مى خوانید : 
ســیده فاطمه علوى با ۱۹ ســال ســابقه كارشناس 
پرســتارى، و فعال در بخش CCU بیمارستان شهید 
مطهرى گفت : با عالقه قبلى به این شــغل وارد حرفه 
پرستارى شــدم و از اینكه براى خانواده و جامعه مفید 

هستم خوشحالم .
وى با  اشاره به اینكه اگرشغل پرستارى با عشق و عالقه 
 همراه باشد خستگى و مشكالت فراموش خواهد شد و

مى تــوان با  انــرژى مضاعف براى خدمت رســانى به 
همنوعان تالش كرد، افزود : دعاى خیر بیماران بهترین 
پاداش براى ما است ، همیشــه به بیماران و همراه آنها  
اطمینان كامل مى دهم كه هــر كارى بتوانم با خلوص 

نیت و افتخار براى بیمار انجام مى دهم.
فاطمه قیصرى كارشناس پرستارى و پرستار قسمت 
اورژانس گفت : شغل پرســتارى را   از كودكى دوست 
داشتم و مشوق اصلى من پدرم بود . مادر ، زن و پرستار 
بودن هر سه وظیفه بسیار سنگینى است كه عشق به 

آن باعث مى شود بتوانیم ادامه دهیم. 

وى لبخند رضایت بیمــاران را بهترین پاســخ براى 
تالش هاى پرستاران دانست و گفت : همیشه باید فكر 
كنى كه بیماران از اعضاى خانواده خودمان هســتند. 
پرســتارى حرفه اى مقدســى اســت كه به صورت 

مستقیم با زندگى مردم در ارتباط است.
وى پرســتارى را همدرى با مردم تعریف نمود و بیان 
كرد: عالقه مهمترین عامل موفقیت در شغل پرستارى 
است ، این شاخص اساسى ســبب مى شود على رغم 
همه مشكالت بتوانیم در شغل خویش عملكرد موفقى 

داشته باشیم.
گلناز اشرف پور با ۱۲ سال ســابقه گفت : بعد از آنكه 
وارد حرفه پرستارى شــدم عالقه بیشترى به آن پیدا 
كردم،  دو ســال كار در بخش كرونا بهترین خاطرات 
من اســت زیرا بیمارانى را مى دیدم كه با پاى خود از 
بخش مى رفتنــد این یعنى دیدن ثمــره تالش هاى 

شبانه روزى. 
وى رعایت نكات بهداشــتى در دوران كرونا را بهترین 
عامل جلوگیرى كننده از مبتال شــدن به این بیمارى 
دانست و گفت : كســانى كه تازه مى خواهند وارد این 
حرفه شوند باید عشــق ، تعهد و آگاهى داشته باشند 
، خوش اخالقى ، صبر و همــدردى با بیماران تا زمانى 
كه از بیمارستان مرخص مى شود از جمله ویژگى هاى 

مهم یك پرستار است.  
محبوبه صفرى مســئول بخش جراحى مردان گفت : 
عالقه به پرســتارى از كودكى و دوران تحصیل باعث 

شد كه به این رشته وارد شــوم . وقتى بیماران با حال 
خوب مرخص مى شوند بهترین خاطره براى من است. 
وى با شاره به اینكه موافقت با ســختى كار پرستاران 
باعث انگیزه بیشتر این قشــر مى شود، افزود : خانواده 
بنده همواره مشوق من بودند و این موضوع سبب شده 

است با انگیزه بیشترى به فعالیت ادامه دهم.
ملیحه اســحاقى با ۱۵ سال ســابقه كار گفت : عالقه 
به مشــاغل مروبط به درمان و كمك به افراد در زمان 
بحران باعث شد كه پرستار شــوم و حس خوبى دارم 
كه این رشته را انتخاب كردم و پرســتار شدم . وقتى 
بیماران رضایت از درمان خود دارند بهترین حس براى 

من است. 
وى با اشــاره به اینكه باید در هر حالتى به شخصیت 
بیماران احترام گذاشت افزود : پرستارى شغل نیست 
بلكه عشق به مداوا و كمك به همنوع است و پرستاران 
باید همواره علم و آگاهى داشــته باشند ، گاهى اوقات 
بیماران كم تحمل مى شــوند باید با صبر و شكیبایى 

درمان را پیش ببریم . 
منیره عابدیان كارشناس پرســتارى گفت:  این رشته 
را با آگاهى در دوران دبیرستان انتخاب كردم و درمان 
بیماران را دوست دارم . در كنار صبورى و همدلى كه 
از جمله ویژگى هاى اساسى شغل پرستارى محسوب 
مى شوند ، آگاهى و داشــتن اطالعات در این زمینه با 
توجه به اینكه علم پزشكى روز به روز در حال پیشرفت 

است در موفقیت افراد بسیار تاثیر گذار است.  

سومین دوره مسابقات دارت و دو صحرا نوردى ایمیدرو 
و شركت هاى تابعه كه شــامل ۳۶ تیم از شركت هاى 
فوالد و معدنى كشور است ۱۰ و ۱۱ آذر ماه به میزبانى 

ذوب آهن اصفهان برگزار شد. 
درمســابقات دو صحرا نوردى كه ۱۰  آذر با حضور ۷۲ 
شــركت كننده  )۱۲ تیم ۸ نفره( برگزار گردید ، ذوب 

آهن اصفهان موفق به كسب عنوان قهرمانى شد .
در مراســم اختتامیه این مســابقات مهــدى بهرامى 
معاون پشــتیبانى و خدمــات اجتماعــى ذوب آهن 
اصفهان، مهدى شــاه محمدى مدیر منابع انســانى 
و پشــتیبانى ایمیــدرو ، محســن آذر مهــر رییس 
كارگــروه ورزش ایمیــدرو و مجتبــى لطفى رئیس 
 هیات مدیره باشــگاه فوالد مباركه ســپاهان حضور 

داشتند . 
بهرامى در این مراسم، با اشاره به اینكه شركت ایمیدرو 
نقش محورى  در این مســابقات دارد گفت:  سالمتى 
كاركنان و ایجاد شــور و نشــاط از اولویت هاى مهم 
برگزارى این مسابقات اســت و در مرحله بعد قهرمانى 

مهم است . 
وى فضاى رقابتى سالم در این مسابقات را یكى از مزیت 
هاى آن دانســت و خاطر نشان ســاخت : با برگزارى 
این مســابقات مى توان روحیه ورزش و نشاط را عالوه 
بر شــركت ها در خانواده ها نیز نهادینه كرد و ورزش 

بهترین ابزار براى همدلى و همگرایى در جامعه است .

 وى توســعه ورزش كارگــرى را یكــى از اولویت هاى
ذوب آهن اصفهان دانست و گفت : ورزش باعث سالمت 
كاركنان و ایجاد بهره ورى در ســازمان ها خواهد شد 
و ســرمایه گذارى در این امر نوعــى فعالیت در جهت 

پیشگیرى از بیمارى است .
رییس كارگروه ورزش ایمیــدرو نیز ، ضمن قدردانى از 
دســت اندركاران برگزارى این مسابقات در ذوب آهن 
اصفهان گفت: پس از فرو نشســتن اوج شــیوع كرونا، 
استقبال ســازمان ها براى شــركت در این مسابقات 
بیشتر شده كه این نشان از اهمیت به سالمت كاركنان 

است . 
وى با اشــاره به اینكه ذوب آهن اصفهان اولین میزبان 
این مسابقات در اصفهان است، گفت : سعى مى كنیم 
تا با تمهیداتى، رشته هاى ورزشــى بیشترى را در این 
مسابقات شركت دهیم و امســال این مسابقات در ۱۰ 

رشته برگزار خواهد شد .
پس از برگزارى مســابقه دو صحرا نــوردى تیم هاى 
ذوب آهن اصفهان ، فوالد مباركه و گل گهر ســیرجان 
به ترتیب اول تا ســوم شــدند و در رده زیر چهل سال 
احســان محمودى از مس ایران ، داود شمس از ذوب 
آهن اصفهان و یاسر حسن پور از فوالد مباركه به ترتیب 
اول تا سوم و در رده باالى چهل سال محسن رضایى از 
فوالد مباركه ، منصور دهقانى و سعید همتیان از ذوب 

آهن اصفهان به ترتیب اول تا سوم شدند . 

شایان ذكر است در پایان این مســابقات از دو قهرمان 
پیشكسوت دو صحرانوردى محمد صالح مرادى از مس 
سونگون و محمد مانده زاده از فوالد خوستان تجلیل به 

عمل آمد .
شــهداد مرتجــى سرپرســت ورزش  همگانى ذوب 
 آهن اصفهان با اشــاره به اینكه مســابقات دارت و دو 
صحرا نوردى با حضور تیم هایى از سراســر كشور در 
شركت برگزار شد گفت : مســابقات دارت بین ۳۶ نفر 
آقا و خانم كه جمعاً با كادر فنــى تیم ها، میزبان ۱۲۰ 
نفر بودند برگزار شد. نحوه برگزارى مسابقات نیز بدین 
صورت بود كه مســابقات آقایان و بانوان همزمان اما به 
صورت مجزا برگزار شــد و اســتقبال از این مسابقات 
بسیار بهتر از سال قبل بوده اســت، در مسابقات دارت 
نیز نسبت به دو سال قبل تعداد نفرات بیشترى شركت 

كرده اند و كیفیت آن نیز بهتر بود .
سرپرست ورزش هاى همگانى شــركت تصریح كرد: 
سعى كرده ایم براى میزبانى از تیم ها تمام پروتكل هاى 
بهداشــتى را رعایت كنیم. در واقــع تیم هایى كه به 
مسابقات آمده اند با گواهى تست PCR وارد شده اند و 
تالش ما این بوده است تا تمامى موارد بهداشتى لحاظ 
شود. وى افزود: فلسفه برگزارى مسابقات این است كه 
پرســنل كارگر یا كارمند از بدنه كارخانه جدا شوند و 
همدلى و اتحاد خوبى بین پرسنل شركت هاى فوالدى 

و معدنى ایجاد شود.

هجدهمین جلسه كمیته عالى مقابله با كرونا با حضور 
مهدى بهرامى معاون پشتیبانى و خدمات اجتماعى و 
مدیریت هاى مرتبط برگزار شــد. در این جلسه ضمن 
تقدیر از همكاران شــركت كه در امر واكسیناســیون 
مشاركت داشــتند ، مقرر شد بر اســاس الزامات برون 
سازمانى و مصوبات ستاد ملى مقابله با كرونا ، مدیریت 
امور ادارى از ۱۳ آذرماه ســال جارى بر اساس لیست 
ارسالى توسط مدیریت بهداشــت و محیط زیست و با 
اطالع قبلى به فرد و مدیریت مربوطه ، نسبت به مسدود 
نمودن تردد پرسنلى كه در این زمینه همكارى نكرده 

اند اقدام نماید .
همچنین در این جلســه عنوان شــد كه بــا توجه به 

فرارسیدن فصول سرد سال و لزوم پیشگیرى از شیوع 
بیمارى هاى ویروسى جهش یافته به ویژه سویه جدید 
اومیكرون ، كماكان كلیه بخش ها نســبت به رعایت 

پروتكل ها و شیوه نامه هاى ایمنى و بهداشتى ابالغى 
اقدام و نظارت هاى پیشگیرانه و بازرسى هاى مورد نظر 

را مستمراً تشدید نمایند .

گزارشی به مناسبت روز پرستار
دعای خیر بیماران بهترین پاداش برای پرستاران است

مسابقات دارت و دو صحرا نوردی ایمیدرو با میزبانی ذوب آهن برگزار شد

تیم ذوب آهن اصفهان قهرمان مسابقات دو صحرا نوردی ایمیدرو 

نظر به لزوم ثبــت نام كلیه افــراد در ســامانه ثنای قــوه قضائیه 
و اســتقرار موقتــی شــعبه ای از دفتر خدمــات قضایــی در محل 
ســاختمان آموزش » طبقه دوم اتاق 210 « ضرورت دارد همكاران 

ظرف یک هفته آتی نسبت به مراجعه و ثبت نام اقدام نمایند. 
مدیریت امور حقوقی

شــب یلدا بلندترین شــب ســال و یكی از كهن ترین جشــن های 
ایرانیان می باشــد كه خانواده ها طبق رسوم گذشته هر ساله این 
شــب را با ســنت حســنه صله رحم و میهمانی پاس مــی دارند كه 
داشــتن نماد و آیینی مثل آجیل شــب یلدا این مراسم را جذابتر 
می كند. در همین راســتا و با نظر مســاعد مدیریت عالی شــركت، 
تهیه و توزیع بسته آجیل شب یلدا از طریق شركت تعاونی مصرف 
كاركنان برنامه ریزی شده اســت. لذا همكاران محترم می توانند 
از تاریخ 13  /09  /1400 با همراه داشــتن تعاون كارت خود به شعب 
شركت تعاونی مصرف كاركنان )به غیر از شعبه ترمینال آزادگان( 

مراجعه نموده و بسته آجیل شب یلدا خود را دریافت نمایند.
• الزم بذكــر اســت پرســنل جدید االســتخدام می بایســت جهت 
دریافت تعاون كارت و بســته آجیل خود با در دست داشتن كارت 
شناسایی پرسنلی از تاریخ مذكور به شعبه مركزی شركت تعاونی 

مصرف كاركنان در اصفهان مراجعه نمایند.
مدیریت خدمات و امور رفاهی

جشنواره ملی افتخار من

به منظور برقراری ارتباط پیشكســوتان جهــاد و مقاومت در دفاع 
مقدس به نســل جوان و تبیین فرهنگ ارزش های دفاع مقدس، 
دومین جشنواره ملی افتخار من با محوریت این اداره كل در سطح 

استان با موضوعات ذیل برگزار می گردد.
-تهیه و ارســال فیلم 3 تا 5 دقیقه ای بیان خاطرات دفاع مقدس 

توسط فرزندان و نوادگان
-تهیه و ارسال فایل صوتی 3  تا 5  دقیقه ای خاطرات رزمندگان 

 - یک عكس یک خاطره 
- آثار ارســالی باید حقیقی و مســتند باشد و شــركت برای عموم 

آزاد است.
جشــنواره ملی ایــن موضــوع در تاریــخ 1400/10/13 مصــادف با 
سالروز شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی می باشد.

 عالقمندان می توانند آثــار خود را از طریق شــبكه های مجازی به 
شــماره تلفن  09054775804 و یا از طریــق آدرس الكترونیكی 
eftekhareman1400@gmail.com ارسال نمایند. مهلت 

ارسال آثار تا 15 آذر 1400 می باشد.
بنیاد آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان اصفهان

اطالعیه

اطالعیه

جشنواره

كلینیک دندانپزشكی بیمارستان شهید 
مطهری فوالدشــهر با مدیریــت جدید از 
یكم آذرمــاه آمــاده ارائه كلیــه خدمات 
دندانپزشــكی عمومــی و تخصصــی بــه 
ذوب آهــن  بازنشســتگان  و  شــاغلین 
اصفهــان و ســایر مراجعــه  كننــدگان 

می باشد.

كلینیک دندانپزشكی
بیمارستان شهید مطهری

خبر

ســرمربى تیم ملى فوتبال بانوان گفت: ذوب آهن اصفهان حمایت هاى 
حداكثرى از ورزش بانوان به ویژه در دو رشــته فوتسال و والیبال داشته 

است.
مریم ایراندوســت در گفت وگو با پایگاه تحلیلى خبــرى ذوب ۲۴ اظهار 
كرد: با توجه به اینكه روال ذوب آهن تمركز روى بازیكنان بومى اســت 

بنابراین به آنچه هدف آن ها است شاید دیرتر برسد.
وى لغو اردوى اروپایى در باشــگاه شــارلوا براى بانوان را عمل نسنجیده 
مسئوالن عنوان كرد و گفت: باتوجه به اینكه از رنكینگ خوبى در عرصه 
بازى هاى تداركاتى ورزش بانوان برخوردار نیســتیم حضور در بازى هاى 

تداركاتى در ارتقاء جایگاه بسیار موثر خواهد بود.
ســرمربى تیم ملى فوتبال بانوان از ۱۴ بازى تداركاتــى هند خبر داد و 
گفت: عقب ماندن ایران از كشــورهاى همســایه در عرصــه بازى هاى 

تداركاتى شایسته نیست.
وى خواستار نگاه برابر مســئوالن به ورزش بانوان همچون ورزش آقایان 
شد و گفت: الزم اســت همان میزان بودجه و برنامه ریزى هدفمند براى 

ورزش بانوان تخصیص یابد.
ایراندوست با اشــاره به اینكه ســطح ورزش بانوان رو به پیشرفت است، 
اضافه كرد: این در حالى اســت كه هنــوز زمینه حضــور در بازى هاى 

المپیك و آسیایى را نداشتیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان مطرح کرد
حمایت حداکثری ذوب آهن از ورزش 

بانوان

تاریخ تولدنام فرزند محل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1400/08/09گندمامورشهریشهاب نیک خوی

1400/08/06مهرسااتوماسیونمحمدعلی گیوپور

1400/08/01عرفانكک سازیاصغر معظم

1400/08/06گیتیكیفیتمحمدجوزی

1400/07/29زینبآگلومراسیونجعفر رضایی

1400/08/18مرساناآگلومراسیونمحود لک

1400/07/07حلماكک سازیمحمدعلی حیدری

1400/08/11آیلیننتامید محمدزمانی

1400/08/04دلسانتمهرداد سلیمیان

1400/08/10سهیلنتامیر ابراهیمی

1400/06/20سید سبحانانبارمحصولسید رشید حسینی

1400/08/20مرصادفوالدسازیحسین سهرابی

1400/07/24سامیارنوردسعید وكیلی

1400/08/02محمد نسوزعباس فرخ زاد

1400/08/25آریاكک سازیمجتبی جوادی

1400/08/25یوناكک سازیمجتبی جوادی

1400/08/12پرنیاانبارمحصولحمیدرضا محمدی

1400/08/22مهیارآگلومراسیونابوذر عطائی

1400/08/24مهروآزمایشگاه مركزیمهدی حیدری

1400/08/27عرشیاآزمایشگاه مركزیقدمعلی باقری

1400/08/19آریاآبرسانیمحمود احمدی

1400/08/27محمد مهدیآبرسانیمحمد صادق سهرابی

1400/08/26سامیاركیفیتحمیدرضا تقیان

1400/08/28محمد صالحفوالدسازیامیرحسین عطائی

1400/08/26غزلفوالدسازیحسن یزدانی

1400/08/10محیاخریدسعید ملكی

محل كار تاریخ ازدواجنام و نام خانوادگی شاغل 

نورد1400/08/12جواد نادری

كک سازی1400/07/29بهروز هوشمند

 برگزاری هجدهمین جلسه کمیته عالی مقابله با کرونا


