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ممیزی خارجی مراقبتی گواهینامه  CARES  ذوب آهن اصفهان، جهت صادرات میلگرد تولیدی این شرکت 
با موفقیت انجام شد .مهندس رضوانیان معاون برنامه ریزی و توسعه ذوب آهن اصفهان در جلسه افتتاحیه این 
ممیزی که با حضور مدیران مرتبط در سالن جلسات مدیر عامل  شرکت برگزار شد، به بیان اقدامات انجام شده 

در زمینه ارتقاء کیفیت، اقدامات آموزشی و کسب حداکثر رضایتمندی مشتری پرداخت .

با تمدید گواهینامه CARES صورت گرفت؛

تایید مجدد محصوالت ذوب آهن اصفهان برای 
صادرات 

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار جمعی از کارگران، 
و گفتند:  تولید خواندند  اصلی خیمه  را ستون  آنان 
واردات بی رویه خنجری به قلب »تولید ملی« و »اشتغال 
آن  از  به صورت جدی  باید  بنابراین  است،  کارگران« 
جلوگیری شود و در داخل نیز ضمن تولید محصوالت 
با کیفیت، مردم و دستگاه های دولتی مقّید به خرید 

تولیدات داخلی باشند.
حضرت آیت ا... خامنه ای همچنین با اشاره به برنامه های 
مهم دولت در زمینه مسائل اقتصادی تأکید کردند: همه 

قوا و دستگاه ها و مردم به دولت کمک کنند.
و  »کارگر«  به  اسالم  نگاه  به  اشاره  با  انقالب  رهبر 
نگاه استثماری نظام  موضوع »کار« گفتند: برخالف 
سرمایه داری و نگاه شعاری نظام فروپاشیده کمونیستی، 
نگاه اسالم به کارگر، قدرشناسانه و ارزش مدارانه است و 
بر همین اساس است که پیامبر اسالم)ص( بر دستان 

کارگر بوسه می زنند.
حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره به انگیزه های ملّی و 
و  اقتصادی  نظامی،  عرصه های  در  کارگران  درخشان 
سیاسی، گفتند: در مواردی همچون واگذاری های نادرست 
کارخانه ها، اعتراض کارگران به حق بوده است اما در همین 
موارد نیز کارگران مرز خود را با دشمنان مشخص کرده اند 
که این موضوع بسیار مهمی است و باید از این مجموعه 

آگاه، با بصیرت و متعّهد عمیقاً تشکر کرد.
رهبر انقالب با اشاره به مشکالت جامعه کارگری ابراز 
امیدواری کردند که با سیاست های دولت جدید، این 

مشکالت به تدریج برطرف شود.
ایشان، »افزایش فرصت های شغلی«، »تنظیم عادالنه 
رابطه کار و سرمایه« و »تأمین امنیت شغلی« کارگران 
را سه موضوع اساسی در مسائل کارگری برشمردند 
فرصت های  تا  کنند  تالش  باید  مسئوالن  گفتند:  و 
شغلی را افزایش دهند و این موضوع با سرمایه گذاری 
بخش خصوصی و مدیریت صحیح دولت در هدایت 
سرمایه ها به سمت ظرفیتها و احیای فرصت های شغلی، 

امکان پذیر است.
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)) آگهی فراخوان  (( 
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

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

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

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

روابط عمومی شركت

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان:
ذوب آهن اصفهان از لحاظ ایمنی و بهداشت، سرآمد 

صنایع کشور است
میثــم مداحی مدیــرکل تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان برای شرکت در آیین تجلیل از 
پیشکســوتان و فعاالن ایمنی و بهداشت شرکت، 20 
اردیبهشت ماه در ذوب آهن اصفهان حضور یافت و در 
حاشــیه این آیین با مهندس رخصتــی مدیرعامل 

شرکت نیز دیدار و گفتگو کرد.
 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در جمع 
مسئولین، پیشکســوتان و فعاالن ایمنی و بهداشت شرکت، 
گفت: ما در جنگ همه جانبه با دشــمن هســتیم به نوعی 
نیازهای جدیدی برای تغییر ذائقه تولید می شود.  وی افزود: 
با تولید نیازهای جدید، ارزش ها به منفعت طلبی تبدیل شده 

است.
مداحی تاکید کرد: بر اساس آموزه های دینی کار و کارگر از 
جایگاه ویژه ای برخوردار است و هر کسی برای رفاه خانواده، 

کار و تالش کند مانند مجاهد در راه خدا می باشد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان گفت: 
ملت ایران در دوران کرونا با ایثار در ایمنی و بهداشت جامعه 
مشــارکت کرده و فرهنگ ایمنی و بهداشت ایرانی را بیش از 

پیش به نمایش گذاشتند.
وی ذوب آهــن اصفهان را در خط مقدم جنــگ اقتصادی با 
دشمن دانست و تأکید کرد: تالشــگران این شرکت با تولید 
محصوالت اســتراتژیک و مــورد نیاز کشــور، تحریم های 

ظالمانه دشمنان را بی اثر نمودند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با بیان این که ذوب 
آهن اصفهان از لحاظ ایمنی و بهداشت شغلی سرآمد صنایع 
کشور است، افزود: این شــرکت در مقابله با ویروس کرونا نیز 
برنامه ریزی و اقداماتی خوبی داشــت ضمن این که یاریگر 

جامعه پیرامونی و منطقه نیز بود.
مداحی تأکید کرد: صدمه نزدن به خود و دیگران از واجبات 
و توصیه های دین مبین اسالم است بنابراین با رعایت اصول 
ایمنی و بهداشت شغلی در محیط کار برای صیانت از وجود 

خود و هم نوعان باید حداکثر دقت را داشته باشیم.

آیین تجلیــل از پیشکســوتان و فعــاالن ایمنی و  
بهداشــت  ذوب آهــن اصفهان با حضــور مداحی 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، مهندس 
ایرج رخصتی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان، مدیران 
گروه ایمنی و بهداشــت حرفه ای استان و دانشگاه 
اصفهان و جمعی از مسئولین و کارشناسان شرکت 
سه شنبه ۲۰ اردیبهشــت ماه در تاالر آهن برگزار 

شد.
 مهندس رخصتی در این آیین با بیــان این که ۲۶ 
درصد از فوالد کشور در مجموعه وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی تولید می شود گفت: باید استعداد، 
توانمندی ها، عالقه و انگیزه افــراد را  با روش های 
علمی و روانشناســی تشــخیص داد و بر اساس آن 

افراد را به کار گرفت. 
وی با بیان این که انسان اشــرف مخلوقات است و 
مشکالت مرتبط با آن نیز از پیچیده گی های خاصی 
برخوردار اســت، تاکید کرد: بهداشــت حرفه ای از 
سطح خانواده ها آغاز می شود و در جامعه و محیط 

کار تکمیل و ارتقا می یابد.
مهنــدس رخصتی بــر بهره گیــری از مشــاوره 
متخصصان امر برای سالمت جسمی و روانی تاکید 
کرد و گفت: اگر عالقه، انگیــزه و دانش افراد مالک 
کار قرار گیرد بخش عمده ای از مشکالت انسانی در 

حوادث به ویژه در محیط کار حل خواهد شد. 
مدیر عامل شــرکت رعایت اصول ایمنی و بهداشت 
حرفــه ای را در راســتای حفظ کرامت انســان ها 
عنوان کرد و گفت: دلیل حوادث و مشکالت انسان 

ها در محیــط کار را باید 
در ذهــن و مغــز آن ها 
جســتجو کرد، چرا که؟ 
عمــده حوادث انســان 
ها ناشــی از مشغله های 
ذهنی و روحی آنهاست. 

مهنــدس رخصتــی بر 
بهره گیــری از دانش و 
نظرات یکایک همکاران 
تاکیــد کــرد و افــزود: 
رویکردی  چنیــن  بــا 
ذوب آهنــی را  شــاهد 
خواهیم بود که بیش از پیش توسعه یافته و به توازن 

و پایداری رسیده است .
ســالمتی همکاران بــا بهــره گیری از 

تجهیزات مدرن در اولویت شرکت است
مهدی بهرامی معاون پشتیبانی و خدمات اجتماعی 
شــرکت نیز در این آیین، گفت: ذوب آهن اصفهان 
عالوه بر تولید فوالد، در عرصه ســالمت کارکنان از 
پیشگامان صنایع محسوب می شــود و از دهه۵۰ با 
تأسیس طب کار، ســالمتی کارکنان را در اولویت 

قرار داده است.
وی افزود: ذوب آهــن اصفهان از بدو اســتخدام تا 
روزهای پایانی اشتغال کارکنان با معاینات دوره ای 
به سالمت کارکنان اهتمام دارد و سالمتی همکاران 
با بهره گیری از تجهیزات مــدرن و به روز در اولویت 

شرکت است.
 معــاون پشــتیبانی و خدمات اجتماعی شــرکت 
تاکید کرد: با غربالگری به سمت پیشگیری حرکت 
کردیم تا  امکان بروز هرگونه بیماری در کارکنان در 
اسرع وقت شناسایی و از آن جلوگیری شود. ضمن 
اینکه در تعامالت با دانشــگاه علوم پزشکی و وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هم ســالمت جسمی و 
هم سالمت روحی و روانی خانواده بزرگ  ذوب آهن 
اصفهان را مد نظر داریم و برای صیانت  از آن،  برنامه 
ریزی جامعی تدوین شده و بر اساس برنامه در حال 

اجرا می باشد.
سید حمید حسینی مدیر بهداشت و محیط زیست 

شــرکت نیز گفت: ارتقاء سطح ایمنی و بهداشت در 
ذوب آهــن اصفهان مدیون تــالش و رعایت اصول 

مرتبط با آن توسط یکایک همکاران است.
 حســینی افزود: مشــکالت ایمنی و حوادث را می 
توان با آمار بیان کــرد اما هرگز با آمــار نمی توان 
احساســات غم انگیز و آســیب های روحی و روانی 
صدمه دیــدگان را بیان کرد بنابراین الزم اســت با 
ارتقای فرهنگ ایمنی بــه کاهش حوادث و افزایش 

درک شرایط حادثه دیدگان، کمک کنیم.
ذوب آهن اصفهان از دیر باز نســبت به 

سالمت کارکنان جدی بود
مجید مشایخ مدیر گروه بهداشــت حرفه ای استان 
اصفهان گفت: ذوب آهن اصفهان از دیر باز نسبت به 
صیانت از سالمت کارکنان بسیار سخت گیر و جدی 
بود. وی افزود: همه گیــری کرونا به ما یادآوری کرد 
که سرمایه گذاری در حوزه بهداشــت حرفه ای از 
ضروریاتی است که ســالمت کل جامعه را تضمین 

می کند. 
مشــایخ تاکید کرد: ایمنی هیچگاه جــدای از کار 
نیســت و برای ارتقاء فرهنگ ایمنــی حرفه ای در 
سازمان ها باید به این باور برسیم که ایمنی جزیی از 
کار است و باید در هر مکان و هرلحظه آن را مدنظر 

داشته باشیم.
مسعود ریســمان چیان مدیر گروه بهداشت حرفه 
ای و ایمنی کار دانشگاه اصفهان نیز گفت: پاندومی 
کرونا اهمیت مشارکت اجتماعی در ارتقاء فرهنگ 

ایمنی و بهداشت در جامعه را نشان داد.
وی افزود: باید آموزش هــا و تأمین تجهیزات مورد 
نیاز به تغییر باورها و رویکردها برای تقویت فرهنگ 

ایمنی و بهداشت حرفه ای منجر شود .
ریســمان چیان افزود: برای نهادینه کردن فرهنگ 
ایمنی و بهداشت حرفه ای در ســازمان، باید افراد 
با انتخاب خــود به اصول ایمنی و بهداشــت پایبند 
باشند و کنترل بیرونی و وضع دستورالعمل و قوانین 
مرتبط با آن صرفا نمی تواند باعــث تغییر ذاتی در 

رفتار افراد شود.
شایان ذکر اســت؛ در این آیین از 17 پیشکسوت  و 

فعال ایمنی و بهداشت شرکت تجلیل به عمل آمد.

در آیین تجلیل از فعاالن ایمنی و  بهداشت  شرکت عنوان شد:
رعایت اصول ایمنی و بهداشت، حفظ کرامت انسان هاست

مهلت   ارائه موضوعشمارهنوع فراخوانردیف
پیشنهاد

زمان بازگشایی 
پاكات

1 /3 /311401 /2 /1401خرید 4 ردیف مواد نسوز102672مناقصه1

1 /3 /311401 /2 /1401خرید لوله اصلی ترموكوپل102675 -140006383مناقصه2

ساخت 10عدد محفظه دبل كنالك 2 -83765مناقصه3
1 /3 /311401 /2 /1401آگلوماشین

1 /3 /311401 /2 /1401خرید 8 ردیف شافت و چرخ  دنده2 -91626مناقصه4

1 /3 /291401 /2 /1401تجهیزات اعالم حریق101830مناقصه5

24 /3 /211401 /3 /1401تابلو برق پست72622مناقصه6

2 -91612تجدید مناقصه7

عملیات طراحی، ساخت و نصب نوار 
نقاله و مكانیزم دانه بندی گوگرد به 
همراه سیستم خنك كاری و سیستم 
جمع آوری و انبارش گوگرد بازیابی 2 

EPC به صورت

1401/ 3/ 31401/ 3/ 4

ایمنی هیچگاه 
جدای از کار نیست و 
برای ارتقاء فرهنگ 
ایمنی حرفه ای در 
سازمان ها باید به 
این باور برسیم که 
ایمنی جزیی از کار 

است
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رویداد
نشریه داخلی

طبق دستورالعمل 
های جاری کارخانه 

عیوب موتور و 
مکانیزم در انتهای 
بهمن ماه شناسایی 

شد

سالم آتشکار

درخواست های شما  وپاسخ مسئولین :
 آیا در خمینی شهر و مبارکه کلینیک دندانپزشکی طرف قرارداد 

وجود دارد ؟
مدیریت خدمات مالی و بیمه: در خمینی شهرکلینیک غدیر واقع در میدان 
قدس)استادیوم(، ساختمان شهروند طبقه فوقانی موسسه مهر و کلینیک آبان 
واقع در منظریه، میدان نماز، ابتدای خیابان سروش و در شهر مبارکه کلینیک 
امیرالمومنین واقع در خیابان شهید نیکبخت وآپادانا واقع در خیابان امام رو به 

روی ورزشگاه ۲۲ بهمن  جزء کلینیک های طرف قرارداد می باشند .
 تفاوت حــق اوالد و حق عائله مندی برای مشــمولین تامین 

اجتماعی چیست؟
مدیریت امور اداری: عائله مندی همان حق اوالد است و مبلغ حق اوالد برای 

هر فرزند براساس قوانین و مقررات شورای عالی کار تعیین می گردد .
  میزان و سقف پوشش کمک هزینه عینک چشم پزشکی در سال 

جاری چگونه می باشد؟
مدیریت خدمات مالی و بیمه: براساس تعرفه توافقی، کمک  هزینه عینک  به 
مبلغ شــش میلیون ریال برای یک دید و برای دو دید یک میلیون و دویست 

هزار ریال با احتساب ۲۰ درصد فرانشیز می باشد.
 چرا کارت های اســتخر کارکنان به صورت الکترونیکی صادر

 نمی گردد؟
مدیریت خدمات و امور رفاهی: با توجه به عدم امکان صدور کارت الکترونیکی 
به خاطر  طوالنی بودن زمان آماده سازی و زیرساخت های الزم درسال جاری 
مقررگردید مشابه سال های قبل ثبت نام از طریق سامانه پرتال  اقدام گردد . در 
ضمن هماهنگی الزم جهت برگزاری کالس آموزش  ورزشی فرزندان کارکنان  

نیز اطالع رسانی می شود.

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

به شرح زیر می باشد:

وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی، بــا بیان اینکه 
اکثریت جمعیت کشــور ما کارگری اســت، اظهار 

داشــت: این افتخار برای 7۰ درصــد خانواده های 
ایرانــی اســت کــه سرپرســت و نــان آور آنان 
 کارگرانی هســتند که برای پیشرفت کشور تالش

 می کنند.
حجت ا... عبدالملکی با بیان این که کارگران قبل و 
بعد از پیروزی انقالب اسالمی، دوران دفاع مقدس، 
سازندگی و خنثی سازی تحریم ها همیشه در خط 
مقدم بودند، تصریح کرد: در این مســیر هر اندازه 
برای کارگران کاری انجام دهیم باز هم فرسنگ ها 
از مســئولیت و وظیفه خود در قبال کارگران عقب 

هستیم.
عبدالملکــی تأکید کرد: معیشــت کارگران یعنی 

مسأله حقوق و دستمزد، سالمت کارگران در محیط 
کار و زندگی، مسکن کارگری، ایمنی و بهداشت در 
کار، مسائل اجتماعی و فرهنگی برای خانواده های 
کارگران؛ باید به آسیب های اجتماعی که کارگران 

را آزار می دهد نیز قطعاً رسیدگی شود.
وی ادامه داد: این وزارتخانه مدیریت بیش از ۴۰۰ 
شرکت را که متعلق به مردم اســت، برعهده دارد و 
تالش می کند نیازها را با مدیریت درســت منابع و 

بدون فساد برطرف کند.
عبدالملکی افزود: کار سالم و بدون ظلم رویه اصلی 

جمهوری اسالمی در انجام امور است.
وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی با بیــان اینکه 

رســیدگی بیشــتر به کارگران منجر بــه افزایش 
بهره وری تولید و ســود آوری خواهد شــد، عنوان 
کرد: جامعه کارفرمایی عالوه بر حقوق و دستمزد، 
به سالمت، بهداشــت محیط و ورزش کارگران نیز 
رسیدگی می کند که این امر جای تقدیر دارد و باید 

تقویت شود.
عبدالملکی، یادآور شــد: در وزارت تعــاون، کار و 
رفاه اجتماعــی، غیرمنطقــی و غیرعادالنه هزینه 
نمی کنیم. تا بودجه و برنامه نداشته باشیم پروژه ای 
را شروع نمی کنیم و پروژه های ناقص را بدون توجه 
به این که به نام چه کســی تمام می شود، تکمیل 

می کنیم.

پروژه های ناقص و  نیمه تمام تکمیل می شود 

در این مسیر هر 
اندازه برای کارگران 
کاری انجام دهیم 
باز هم فرسنگ ها 

از مسئولیت و 
وظیفه خود در 

قبال کارگران عقب 
هستیم

همایش آشــنایی با برنامه ها و اهداف حوزه بهره 
برداری شــرکت برای نیروهای جدید االستخدام، 
18 اردیبهشــت ماه با حضور مهــرداد تواالییان، 

معاون این حوزه در سالن تشریفات روابط عمومی 
برگزار شد .

معاون بهره برداری شــرکت در حاشیه این همایش 

به خبرنگار ما گفت: ســال 
گذشــته در حــوزه بهره 
برداری شــرکت در سطح 
کارشناسی، نیروهایی جذب 
شده و به جمع همکاران این 

حوزه پیوستند.
توالییان، ایــن همایش را 
به منظور آشنایی و خوش 
آمــد گویی بــه همکاران 
جدیــد عنــوان نمــود و 
افزود: این نیروهای جوان 
و همــکاران جدید، آینده 
سازان ذوب آهن اصفهان 

هستند.
وی افزود: در ایــن همایش، تاریخچه شــرکت، 
اهــداف کالن، برنامه ها و نقشــه راه رســیدن به 

بهره وری بیشــتر در ذوب آهن را تشریح کردیم 
تا همکاران جدید بدانند وارث چه مجتمع عظیم 

صنعتی هستند .
توالییــان تأکید کــرد: این همایــش در فضایی 
بســیار آرام و دوســتانه برگزار و سعی شد نظرات 

و پیشنهادات همه همکاران جدید دریافت شود.
معــاون بهره بــرداری شــرکت تصریح کــرد: با 
عملگرایی تــوام با دانش می توان ایــده های نو را 
به خلق محصوالت با ارزش تبدیل کرد و به یقین 
در این راه، کســانی که عملگرا تر باشند، موفق تر 

خواهند بود.
وی خاطر نشان ساخت: ارتباط موثر همکاران می 
تواند به پیشبرد برنامه ها و تحقق اهداف سازمان 
منجر شــود بنابراین نیاز اســت همکاران جدید، 
ارتباطات خوب و تعامل سازنده ای در محیط کار 

داشته باشند.

معاون بهره برداری شرکت:
ارتباط موثر همکاران، باعث پیشبرد برنامه ها ی سازمان می شود

دیدار مدیرعامل ذوب آهن اصفهان  با نماینده مردم شهرستان لنجان 

ذوب آهن اصفهان در همایش و نمایشگاه چشم انداز صنعت فوالد و سنگ  آهن ایران

پیشرفت ذوب آهن 
اصفهان و تعالی این 
شرکت که اشتغال 

زایی را در پی 
دارد، موجب رونق 
اقتصادی و توسعه 

منطقه است

فراهم نبودن 
زیرساخت ها باعث 
می شود مواد اولیه 
در واگن ها بماند و 

از طرفی نرخ حمل و 
نقل جاده ای و ریلی 
نیز با نواسانات بسیار 

مواجه است

با عملگرایی توام با 
دانش می توان ایده 
های نو را به خلق 

محصوالت با ارزش 
تبدیل کرد

مردم  نماینــده  رجایــی  حســین 
شهرســتان لنجان در مجلس شورای 
اســالمی با حضور در ذوب آهن اصفهان با 
مهندس ایــرج رخصتــی مدیرعامل این 

شرکت دیدار و گفتگو کرد.
 در این دیدار بر مسائلی همچون توسعه همکاری 
های دوجانبــه در جهت رفع مشــکالت منطقه و 
کارخانه ذوب آهن، توسعه فعالیت های مشارکتی 
در حوزه های مختلف و افزایش تعامل و همفکری 
بین مســئولین به منظور هم افزایی توانمندی ها 

تاکید شد  .
رجایی در این دیدار، یکی از مســائل مهم کشور و 
همچنین شهرستان لنجان را اشــتغال دانست و 
گفت: حل این مشــکل که از طریق تعامل بیشتر 

با صنایع و ســازمان هــای منطقه امــکان پذیر 
 اســت، در ابعاد اجتماعی و فرهنگــی نیز تاثیرات

سازنده ای دارد .
وی افزود: پیشــرفت ذوب آهن اصفهــان و تعالی 
این شرکت که اشتغال زایی را در پی دارد، موجب 
رونق اقتصادی و توســعه منطقه است و قطعاً حل 
نشدن مســائل و مشکالت این شــرکت می تواند 
تبعات منفی برای شهرســتان داشــته باشد لذا 
تعامل با ایــن مجتمع عظیم صنعتــی در اولویت 

مسئولین منطقه است.
مهندس رخصتی نیز در این دیــدار بر همکاری و 
تعامل بیشتر ذوب آهن اصفهان نسبت با منطقه به 
عنوان یک مســئولیت اجتماعی مهم این سازمان 
تاکید کرد و گفت: برای کمــک به رونق اقتصادی 

بیشــتر در لنجان، تالش می شــود تا حد ممکن 
نیازهای خود را از طریق این منطقه تامین کنیم .

وی، رویکرد مسئولین شهرســتان لنجان نسبت 

به ذوب آهن اصفهان را ســازنده و تعاملی دانست 
و گفت: در فضای صمیمانه و بــا هدف خدمت به 

مردم ، می توان نتایج مثبتی حاصل نمود.

ذوب آهــن اصفهــان در دوازدهمیــن همایش و 
نمایشــگاه چشــم انداز صنعت فوالد و سنگ آهن 
ایران بــا برپایی غرفــه حضوری فعال داشــت و 
مهندس ایرج رخصتی سرپرســت مدیریت عامل 
این شرکت در افتتاحیه این همایش حضور یافت. 

افتتاحیه همایش مذکور با حضور رضا محتشمی 
پور معاون معادن و فرآوری وزارت صمت، اکبری 
تاالر پشــتی رییس کمیســیون معدن و صنایع 
معدنی مجلس شورای اســالمی و جمعی دیگر از 
مسئولین و صاحب نظران صنعت فوالد کشور 1۹ 
اردیبهشت ماه در هتل المپیک تهران برگزار شد. 
این همایش و نمایشگاه تا ۲1 اردیبهشت ماه ادامه 

داشت.

مشــکالت زیرســاختی هزینــه های 
بسیاری به فوالدسازان تحمیل می کند  

محمدجعفــر صالحــی معاون خریــد ذوب آهن 
اصفهان در دوازدهمین همایش و نمایشگاه چشم 
انداز صنعت فوالد و ســنگ آهــن گفت: صنعت 
فوالد نیازمند توسعه متوازن اســت و عدم توازن 
در توسعه و عدم توجه به زیرساخت ها هزینه های 

بسیاری به فوالدسازان تحمیل می کند. 
وی با اشــاره به مشــکالت موجود در بخش های 
مختلــف زنجیره فــوالد گفــت: فراهــم نبودن 
زیرساخت ها باعث می شود مواد اولیه در واگن ها 
بماند و از طرفی نرخ حمــل و نقل جاده ای و ریلی 

نیز با نواسانات بسیار مواجه است .

وی در پنـــــل »بررســــی 
چالش هــا و فرصت های فوالد 
در 1۴۰1«بــا اشــاره به این 
که انتهای زنجیــره از قیمت 
گذاری دستوری رنج می برد و 
قیمت در ابتدای زنجیره فوالد 
رها شده است گفت:  ذوب آهن 
در سال گذشته هزینه بسیاری 
صرف دمــوراژ در بندرعباس 
کرد که حاصل نبــود امکانات 
الزم در آنجاســت . در مجموع 
توســعه فوالد باید به صورت 

متوازن پیش برود.

تاالر دانش مدیریت آموزش و توسعه سرمایه های انسانی در ضلع شرقی طبقه 
همکف ساختمان این مدیریت، روز شنبه 17 اردیبهشت ماه،  افتتاح شد. 

در آیین افتتاح این تاالر که چند تن از مدیران و سرپرســتان شرکت حضور 
داشتند، احمد ســلیمی معاون مالی و اقتصادی ذوب آهن اصفهان، گفت: با 
توجه به وسعت، قابلیت ها و امکانات جدید این تاالر، برای دوره های کاربردی 

و افزایش انگیزه و سطح یادگیری کارکنان شرکت، مکان مناسبی می باشد.
سلیمی در ادامه با اشاره به این که شرکت ها همواره در پی کسب مزیت های 
رقابتی از طریق توسعه فرهنگ یادگیری هستند، افزود: در مزیت های مربوط به 
منابع و سرمایه های انسانی، موضوعات دانش، هوشمندی و یادگیری اثربخش 
از همه مهم تر هستند. در این میان زیر ساخت های سخت افزاری و نرم افزاری  
خاصی مورد نیاز است که یکی از مهم ترین آن ها ایجاد چنین مکان حرفه ای 
است که معاونت های ذی ربط ذوب آهن اصفهان با هماهنگی بسیار مناسب، 

این پروژه را برای بهره مندی کارکنان شرکت اجرا و تکمیل کردند. 
معاون مالی و اقتصادی شرکت در پایان نسبت به اســتفاده بهینه از این تاالر 
به منظور ایجاد تغییر و افزایش اثربخشی فرایندهای آموزشی در شرکت ابراز 

امیدواری نمود. 
بهرام امینی مدیرآموزش و سرمایه های انســانی نیز، گفت: باز سازی و بهینه 
سازی تاالر دانش از اهداف قدیمی این مدیریت بود که با دستور معاون سرمایه 
های انسانی و توسعه مدیریت شرکت از اواسط ســال 13۹۹ آغاز شد و اواخر 

1۴۰۰ به بهره برداری رسید. 
وی با اشاره به مراحل نوسازی تاالر دانش، افزود: پیش از نوسازی، مشکالت و 
کاستی های عدیده ای از قبیل نور، سرمایش/گرمایش و تجهیزات نامناسب و 
... باعث نارضایتی فراگیران می شــد که با اصالح و تکمیل تاالر این نابسامانی 
ها برطرف شد و قابلیت های جدیدی هم از جمله امکانات چند رسانه ای نیز 

ایجاد شد. 
امینی گفت: اکنون این تاالر از محیطی جذاب و راحت، امکانات سرمایشــی/
گرمایشی مناسب، روشــنایی چند وجهی، پنجره های دو جداره عایق صدا، 
دیوارکوب ها و سقف متناسب با معماری شــهر اصفهان، میز و صندلی های 
آموزشی مناسب، سیستم های چند رسانه ای مدرن، شبکه اینترنت پرسرعت و 

سایر امکانات حرفه ای برخوردار است. 

با تالش و همــت کارکنــان انبار 
مواد خام مدیریت آگلومراسیون و 
شرکت فوالد زرین لنجان به عنوان 
پیمانکار پروژه ایــن بخش، مقدار 
دانه بنــدی کک در ســال 1۴۰۰ 

افزایش چشمگیری داشت.
عادل نادری سرپرست کارگاه انبار 
موادخام مدیریت آگلومراســیون 
با اعالم این خبــر، گفت: با دریافت 
کک زیر سرندی برگشــتی از بخش های کک ســازی و کوره بلند در انبار 
شمالی مدیریت آگلومراســیون، این کک به دانه بندی مورد نیاز در تولید 
آگلومره و موارد درخواستی مدیریت فروش جهت ارائه به مشتریان تفکیک 

شد.
وی افزود: در ســال گذشــته 3۴7/۴38 تن کک دریافتی به شرح زیر دانه 

بندی و تحویل شد.
  5mm-0  به میزان ۴3۲۶ تن به بخش فوالدسازی.

  mm 15- 5  به میزان 1۰3۹8 تن به مدیریت فروش و بازاریابی.
  mm 30- 20 به میزان 88۴83 تن به مدیریت فروش و بازاریابی.

  mm 20- 0 به میزان ۲۵۴3۹۹ تن به بخش آگلومراسیون.
  mm 30 + به میزان 1۴۹8۹ تن به بخش کوره بلند.

محمدعلی قدرتی پور- خبرنگار افتخاری بخش

تاالر دانش شرکت با تجهیزات 
جدید به بهره برداری رسید

سال 1400  در مدیریت آگلومراسیون محقق شد

صرفه جویی چشمگیر در مصارف 
کک دانه بندی شرکت

Rگزارش e p o r t

راه اندازی لکوموتیو 0011 روسی TGM6 راه آهن و ترابری شرکت

لکوموتیو 0011 روسی TGM6  مدیریت 
راه آهــن و ترابری شــرکت پس از 

تعمیرات، راه اندازی شد.
ســید فریدون کورنگــی قائم مقــام مدیریت راه 

آهن و ترابری شــرکت 
بــا اعــالم ایــن خبر، 
گفت: لکوموتیو ۰۰11  
روســی TGM6 کــه 
در دهه ۶۰  در مســیر 
حمــل و نقــل ریلــی 
ذوب آهن اصفهان قرار 
داشت به دلیل یاتاقان 
زدن میل لنــگ موتور 
از چرخــه ســیر خارج 
گردیده بــود و با توجه 
به ایــن کــه در چنین 
مواقع موتــور لکوموتیو 
میبایست به طور کامل 
دمونتاژ گــردد و کلیه 
باز و  متعلقات موتــور 
بلوکه و میل لنگ موتور جهت بررســی و احتماالً 
بازسازی به شرکت های متخصص این امر ارسال 
گردد بنابراین موتور لکوموتیو فوق پس از بررسی 

در کارگاه تعمیرات لکوموتیوها توسط کارشناسان 
و تکنســین ها و تعمیرکاران داخــل دپو و بدون 
دمونتاژ  قطعات فوقانی بــرای اولین بار فقط با باز 
کردن قســمت پایین و رفع عیب دهانه میل لنگ 
و تعویض یاتاقــان آن و همچنیــن تعویض کلیه 
یاتاقــان های ثابــت و متحرک جهــت اطمینان 
بیشــتر تعمیرات و رفع عیب گردید و لکوموتیو با 
رعایت دستورالعمل های حرکت گرم استارت شد 

و به چرخه سیر پیوست.
افشین ژیانی فر سرپرست دایره جریه مدیریت راه 
آهن و ترابری شرکت نیز گفت: طبق دستورالعمل 
های جاری کارخانه ابتدا عیــوب موتور و مکانیزم 
در انتهــای بهمن مــاه شناســایی و بر اســاس 
پارامترهای فوق گــراف ۲۰ روزه ای به صورت 3 
شــیفت، جهت تعمیرات مکانیکــی و برق تدوین 

شد. 
وی افزود: در این تعمیرات بــا توجه به عدم وجود 
زمان الزم در ســنوات قبل جهت اصالحات برقی، 
تابلوهــای PLC ، آفتامات ها و میکروســوئیچ ها 

بهینه ســازی شــد و بعد از یک هفته تحت نظر 
بودن لکوموتیو ۰۰11 در مجموعــه کارگاه های 
تعمیراتی )دپو(، در هفته چهارم اسفندماه به مدار 

ناوگان حمل و نقل ریلی شرکت پوست.
اصغر شــیری، تکنســین واحــد موتــور کارگاه 
تعمیــرات جاری و اساســی مدیریــت راه آهن و 
ترابری شــرکت نیز گفت: عیب یابی درســت در 
زمان شــروع تعمیرات رکن اصلــی فعالیت می 
باشد که با وجود دانش منحصر کارکنان مدیریت 
راه آهن و ترابری ذوب آهــن در تمامی واحدهای 
برق، حرکت، خط و جریه می توان به جرات گفت 
رســیدن به این خودباوری حاصل تالش بی وقفه 
و خســتگی ناپذیر همــکاران اســت. وی افزود: 
در این تعمیرات به دلیل ســاییدگی بیش از حد 
چرخ ها، ۲ دســتگاه بوژی لکوموتیــو نیز با چرخ 
های جدید و بانداژ شــده تعویض و جایگزین شد 
که همزمانی تعمیرات موتور، برق و تعویض چرخ 
 ها، مدت زمان ســیر تا تعمیرات بعــدی افزایش

خواهد داد.

خبرآسمانی
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با تمدید گواهینامه CARES صورت گرفت؛
تایید مجدد محصوالت ذوب آهن اصفهان برای صادرات 

ممیزی خارجی مراقبتی گواهینامه  CARES  ذوب آهن 
اصفهان، جهت صادرات میلگرد تولیدی این شرکت با 

موفقیت انجام شد .
مهندس رضوانیان معاون برنامه ریزی و توســعه ذوب 
آهن اصفهان در جلسه افتتاحیه این ممیزی که با حضور 
مدیران مرتبط در سالن جلســات مدیر عامل  شرکت 
برگزار شــد، به بیان اقدامات انجام شده در زمینه ارتقاء 
کیفیت، اقدامات آموزشی و کسب حداکثر رضایتمندی 
مشــتری پرداخت و گفت: ذوب آهن اصفهــان فراتر از 
اجرای الزامات اســتانداردهای مورد بررسی و استقرار 
و تمدید آن ها، همواره با نهایت سعی و تالش در جهت 
افزایش بهره وری توأم با رعایت حقوق مصرف کننده و 

حفظ کرامت انسانی کارکنان گام برداشته است.
محمــد صــدری مدیرکیفیــت فراگیــر ذوب آهن 
اصفهان نیز، گفــت: اولین ممیــزی مراقبتی بعد از 

اخذگواهینامه CARES طــــی روزهــای 1۹ و۲۰ 
اردیبهشــت ماه توسط ســرممیز موسســه مذکور  
Serdar Anlas از انگلســتان و در مدیریــت های 
مرتبط انجام شد و با توجه به عدم مشاهده هیچ گونه 
عدم انطباقی، گواهینامه CARES برای این شرکت 

تمدید اعتبار شد. 
صدری تاکید کرد: با توجه به شرایط ویژه ناشی از بحران 
شیوع کرونا این ممیزی با استفاده از بستر اینترنت و به 

صورت از راه دور )audit Remote( صورت پذیرفت.
مدیرکیفیت فراگیر ذوب آهن اصفهان ، گفت: مدیریت 
های مختلف به ویژه آزمایشگاه مرکزی، مهندسی نورد، 
فوالدسازی، اتوماســیون و ارتباطات، بازاریابی و فروش 
خارجی، آموزش و توسعه منابع انسانی، روابط عمومی، 
پشــتیبانی فروش  و برنامه ریزی حمل، حراست ، فن 
آوری اطالعات و دیگر مدیریت های مرتبط در برگزاری 

موفقیــت آمیز ایــن دوره از 
ممیــزی مشــارکتی فعال 

داشتند.
در جلســه اختتامیــه نیز، 
 CARES سرممیزموسســه
ضمــن تشــریح چگونگی 
ممیزی انجام شده در قسمت 
های مختلف شرکت، تالش 
گســترده ذوب آهن اصفهان 
در جهــت تحقــق و ابقای 
  CARES شرایط اســتاندارد
در ایــن مجتمــع صنعتی 
را قابــل مالحظه دانســت و 

گفت: ممیزی مراقبتی گواهینامــه CARES  در ذوب 
آهن اصفهان همانند دوره های قبلی با موفقیت انجام و 

گواهینامه مربوطه تمدید اعتبار می گردد . 
الزم به ذکر اســــت که ذوب آهن اصفهان تنها دارنده 

گواهینامــه CARES در ایران است .

میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، 

با اشــاره به اینکه طبق اصل ۲۹ قانون اساسی باید کل 
جامعه تحت پوشش خدمات بیمه اجتماعی و درمانی 
پایه باشــند، گفت: دولت باید از محــل منابع عمومی، 
پوشــش پایه را برای تمام مردم فراهم و تضمین کند و 
سطوح تکمیلی و مازاد بیمه های بازنشستگی و درمان، 

باید با مشارکت افراد و کارفرمایان شکل بگیرد.
وی مطالبات انباشته از دولت ها و اجرانشدن تعهدات 
جاری و ســاالنه دولت ها در قبال تأمین اجتماعی را از 
مشــکالت جدی در تأمین نقدینگی مورد نیاز اعالم 
کرد و گفت: مطالبات انباشته سازمان تأمین اجتماعی 
از دولت ها تا پایان ســال 13۹۹ طبق دفاتر و اســناد 
رســمی ما بالغ بر 3۶۵ هزار میلیارد تومان اســت که 

تاکنون 31۵ هزار میلیارد تومان آن به تأیید سازمان 
حسابرسی کشور رســیده اســت. در عین حال تنها 
برای ســال 1۴۰1 رقم تعهدات جاری دولت در قبال 
تأمین اجتماعی مشتمل بر سه درصد حق بیمه و ۲7 
تعهد دیگر بالغ بر 183 هزار میلیارد تومان است و در 
این حال در بودجه سال جاری،  تنها ۹۰ هزار میلیارد 
تومان برای پرداخت تعهدات معوقــه و جاری دولت 

پیش بینی شده است.
موسوی افزود: با وجود همه مشــکالت،  گام هایی برای 
توسعه خدمات برداشــته ایم که از جمله باید به پوشش 
بیمه هزینه های درمان ناباروری و نازایی، حذف فرانشیز  
خدمات بستری برای بیمه شــدگان باالی ۶۵ سال در 

تمام بیمارســتان های دولتی، پرداخــت ماهانه حقوق 
بیمه شدگان در مرخصی زایمان و … اشــاره کرد و در 
حوزه دارویی هم در تالش هســتیم با برقراری پوشش 
بیمه ای برای داروهای بیشتر، ســهم پرداخت از جیب 

بیمه شدگان را کاهش دهیم.
وی همچنین بــه اصالحــات مدیریتی در ســازمان 
تأمین اجتماعی اشــاره کرد و افزود: در صیانت از اموال 
بیمه شــدگان هیچ گونه کوتاهی و قصــوری را تحمل 
نخواهیم کرد. در انتصابات هیچ توصیه ای را نپذیرفته ایم 
و نخواهیم پذیرفت و متعهد شــده ایم که انتصابات در 
تأمین اجتماعی و شرکت های زیرمجموعه، تنها برمبنای 

کارآمدی و تعهد در کنار هم انجام شود. 
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   25 اردیبهشت ماه ؛ روز پاسداشت زبان فارسی 
در تقویم فرهنگــی جمهوری اســالمی ایران، ۲۵ اردیبهشــت، دو 
مناسبت بسیار مهم نگاشته شده است؛ »روز پاسداشت زبان فارسی« 
و روز »بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی «چون نیک بنگریم، این 
روز فرصت مغتنمی است تا بار دیگر با تعمق و تفکر در این دو میراث 

و گنجینه عظیم ادبی و هویتی، بکوشیم پاسبانان خردمندی باشیم.
25 اردیبهشت ماه )15 مه (؛ روز جهانی خانوداه

مجمع جهانی سازمان ملل بر اســاس قطعنامه شماره ۴7/۲37 که در 
تاریخ ۲۰ سپتامبر سال 1۹۹3 به تصویب رســید، 1۵ مه برابر با ۲۵ 
اردیبهشــت را روز جهانی خانواده اعالم کرده است. همه ساله چنین 
روزی به عنوان روز جهانــی خانواده در کشــورهای مختلف گرامی 

داشته می شود. 
27 اردیبهشــت ماه؛ روز ملی ارتباطات و روابط عمومی 

درایران گرامی باد.
ســالها تالش و پیگیری دســت اندرکاران روابط عمومــی و جامعه 
روابط عمومی ایران به ثمر نشســت و جامعه روابــط عمومی ایران را 
صاحب روز ملی کرد. ۲7 اردیبهشــت ماه روزی که درســطح جهانی 
نیزبه عنوان روزارتباطات و جامعه اطالعاتی نامگذاری شده است، به 
عنوان روز روابط عمومی و ارتباطات تعییــن گردید. این روز فرصتی 
اســت تا نقش و جایگاه روابط عمومی را به عنوان هنر هشــتم مرور 
کنیم. امروزه نقش روابط عمومی هــا در کمک به تصمیم گیری های 
مدیریتی و اســتراتژیک یک سازمان نقشــی قابل توجه است. نقش 
روابط عمومی بــه عنوان ابزار مدیریتی بــرای فعالیت های حرفه ای، 
علمی و الکترونیکی،  از مشــخصه های جدید روابط عمومی در عصر 
ارتباطات اســت. بنا بر این،  از نقاط برجســته و ممتــاز در مدیریت 
اســتراتژیک، تأکید بر محیط برون ســازمانی و حتی جهانی است و 
در واقع،  منظور از وظایف اســتراتژیک روابط عمومی، دخالت در روند 

تصمیم گیری سازمان است.
17 شوال ؛ روز فرهنگ پهلوانی و ورزش های زورخانه ای

17 شوال سال پنجم هجرت در جنگ خندق،امام اول شیعیان جهان 
حضرت علی ابن ابی طالب)ع( نماد و اســوه جوانمردی و شــجاعت 
سپاه اسالم، نماد شرک و بت پرستی یعنی عمر بن عبدود را به خاک 
 مذلت نشــاند و از این رو، 17شــوال به روز فرهنگ پهلوانی و ورزش 
زورخانه ای نامگذاری شد. آیین های پهلوانی و زورخانه ای به کوشش 
فدراســیون ورزش پهلوانی و زورخانه ای و با همکاری سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران به ثبت جهانی هم رسیده 

است.
28 اردیبهشت ماه ؛ روز بزرگداشت حکیم عمر خیام

ابوالفتح عمر ابن ابراهیم خیام، مشهور به حکیم عمر خیام، فیلسوف، 
ریاضی دان، ستاره شناس و شــاعر قرن پنجم هجری قمری، زاده ۲8 
اردیبهشت ۴۲7 خورشــیدی در نیشابور و درگذشــته 1۲ آذر ۵1۰ 

خورشیدی در نیشابور است.
حکیم عمر خیام رباعی ســرای ایرانی در دوره  ســلجوقی اســت که 
شــهرت جهانی دارد و رباعیات او را به اغلب زبان هــای زنده ترجمه 

کرده اند. 
28 اردیبهشــت ماه؛  روز جهانی مــوزه و هفته میراث 

فرهنگی گرامی باد.
روز جهانی موزه  گســترش موزه هــای دنیا و همــکاری همه جانبه 
علمی، فرهنگی و صنعتی، در جهت دســتیابی به اهداف فرهنگی از 
طریق هماهنگ ســاختن اقدامات بین المللــی و تدوین برنامه هایی 
مؤثر اســت که دارای خطوط اساسی همکاری مشــترک و دو جانبه 
بین مردم و موزه ها در ســطح جهانی باشد . بر این اساس در قطعنامه 
شــماره پنج دوازدهمین مجمع عمومی کمیته بیــن المللی موزه ها 
ایکوم )ICOM( که در ۲8 مه 1۹77 میالدی در مســکو بر گزار شد، 
روز 18 مه برابر با ۲8 اردیبهشــت به عنوان روز جهانی موزه ها اعالم 
شد و از آن سال در روز جهانی موزه در همه کشورهای عضو، مراسمی 

به مورد اجرا گذاشته می شود.
30 اردیبهشت ماه؛ روز ملی جمعیت

به پیشنهاد سازمان ثبت احوال کشــور و تصویب شورای عالی انقالب 
فرهنگی، 3۰ اردیبهشــت مصادف بــا روز ابالغ سیاســت های کلی 
جمعیت از ســوی مقام معظم رهبری به عنوان روز ملی جمعیت در 

تقویم رسمی کشور به ثبت رسید.

مسابقات قرآنی کارکنان شرکت در ســطوح روخوانی، روان خوانی، 
ترتیل، صوت، لحن و مفاهیم  برگزار شد .

حجت االسالم و المسلمین نعمتی مســئول دارالقران الکریم شرکت 
که مســئولیت برگزاری این مســابقات را به عهده داشت در گفتگو با 
خبرنگار ما گفت: همه ســاله پس از ماه مبارک رمضان این مسابقات 
در سطوح مختلف روخوانی، روان خوانی، ترتیل و مفاهیم در شرکت 

برگزار شد.
وی افزود:امســال نیز این کالس ها و مســابقات در راســتای ترویج 
فرهنگ قرآنی بیــن خواهران و برادران ذوب آهنــی برگزار به نفرات 
ممتاز هدایای نفیســی اهدا می گردد. حجت االســالم و المسلمین 
نعمتی تأکید کــرد: دارالقرآن الکریم ذوب آهــن در نظر دارد طرحی 
را به نام نهضت قرآن آموزی که شامل ســطح یک، دو و سه می باشد، 
برای کارکنان شــرکت برگزار نماید که این دوره جزء سوابق آموزشی 

افراد محسوب می شود.

مناسبت های هفته

حدیث هفته

خبر

 امام رضا)ع(:       
به راستی کسی که در پی افزایش رزق و روزی است تا با آن خانواده خود را 

اداره کند، پاداشش از مجاهد در راه خدا بیشتر است.

ذوب آهــن اصفهان به دلیــل تولید محصوالت 
استراتژیک و با کیفیت برتر که از شهرت جهانی 
برخوردار اســت ، موفق به کســب نشان ممتاز 

استاندارد 1۴۰۰ شد . 
محمــود فرمانی مدیرکل اســتاندارد اســتان 
اصفهان و هیــأت همراه ۲۰ اردیبهشــت ماه با 
حضور در ذوب آهن اصفهان با اهدا لوح تقدیر و 
نشان ممتاز استاندارد به مهندس ایرج رخصتی 
از تالش های مدیریت و کارکنــان این مجتمع 

عظیــم صنعتی در 
تولیــد محصوالت 
اســتراتژیک و بــا 
قدردانی  کیفیــت 

کرد.
استاندارد  مدیرکل 
اســتان اصفهــان 
ضمن  همچنیــن 
بازدید از خط تولید 
ذوب آهن اصفهان 
و  سرپرســت  بــا 
تعدادی از معاونین این شــرکت دیدار و گفتگو 

نمود  .
مهندس رخصتی در این دیدار با اشــاره به این 
که محصوالت فوالدی به ســبب اســتفاده در 
حمل و نقل عمومی و مصارف ســاختمانی، باید 
دارای اســتاندارد و کیفیت عالی باشــند زیرا به 
امنیت مردم گره خورده است، گفت: محصوالت 
ذوب آهن اصفهان از دیرباز بــه لحاظ کیفیت و 

این شرکت در رعایت اســتانداردهای مربوطه و 
همچنین تدوین اســتانداردهای ملی در حوزه 

صنعت فوالد از شهرت ویژه ای برخوردار است .
وی به شــعار "با اطمینان بســازید" ذوب آهن 
اصفهان اشــاره کرد و خاطر نشــان ساخت: در 
فرایند تولید محصوالت نگاه ذوب آهن اصفهان 
یک نگاه فرا ملی اســت زیرا این محصوالت با نام 
تولید ایران صادر می شــود بنابراین هرگز اجازه 
نمی دهیم بــه نام میهن عزیزمــان کوچکترین 

خدشه ای وارد شود .
مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان گفــت: هرچند 
استاندارد یک فرایند خارجی است و کشورهای 
پیشــرفته اســتاندارد باالتری دارند ولی ذوب 
آهــن اصفهان بــرای محصوالت خــود به ویژه 
در امــر صــادرات، جدیدترین و ســختگیرانه 
ترین اســتاندارد هــا را رعایت می کنــد که از 
همت و تالش کارکنان این شــرکت برای تولید 

محصوالت متنوع و با کیفیت حکایت دارد .
فرمانی نیز ذوب آهن اصفهان را یکی از افتخارات 

کشور دانســت و گفت: این واحد تولیدی یکی از 
بزرگترین صنایع کشور اســت که تولیدات آن از 
سطح کیفی بســیار مطلوبی برخوردار و  باعث 
افتخار استان و کشور اســت. وی با اشاره به این 
که ریل ذوب آهن اصفهان، کیفیت بسیار خوبی 
را دارا می باشد، افزود: از زمانی که  پروانه عالمت 
اســتاندارد این محصول صادر شــده سه مرتبه 
نمونه بــرداری انجام گردیده کــه هر دفعه همه 

آزمون ها را با موفقیت پشت سر گذاشته است .
وی با اشــاره به این که کیفیت محصوالت ذوب 
آهن اصفهــان در منطقه رقیب نــدارد، گفت: با 
کیفیت محصوالت ذوب آهن، می توان ســهم 

بزرگی از بازار منطقه را به دست آورد.
شایان ذکر است سازمان استاندارد برای بررسی 
کیفیت محصوالت ذوب آهن اصفهــان ، از این 
محصــوالت درکارخانــه و همچنیــن در نقاط 
مختلف کشــور نمونه برداری کرده اســت و بر 
اساس نتایج حاصل شده ، نشان ممتاز استاندارد 

را به این مجتمع عظیم صنعتی اختصاص داد .

ذوب آهن اصفهان 
برای محصوالت 

خود به ویژه در امر 
صادرات، جدیدترین 
و سختگیرانه ترین 

استاندارد ها را 
رعایت می کند

با توجه به عدم 
مشاهده هیچ گونه 

عدم انطباقی، 
 CARES گواهینامه

برای این شرکت 
تمدید اعتبار شد

نشان ممتاز استاندارد 1400 به ذوب آهن اصفهان رسید

R e p o r t
گزارش

در صیانت از منابع بیمه شدگان هیچ کوتاهی را تحمل نخواهیم کرد

کاروان راهیان نور ذوب آهن اصفهان در مناطق عملیاتی غرب کشور 

کاروان راهیــان نــور همــکاران ذوب آهنی، 1۹ 
اردیبهشــت ماه با بدرقــه جمعی از مســئولین 

شرکت به مناطق عملیاتی غرب کشور اعزام شد.
اکبر مایلی سرپرســت امــور شــهدا، جانبازان و 
ایثارگران شــرکت در حاشــیه آییــن بدرقه این 
کاروان به تشریح اهداف و نحوه انتخاب همکاران 
اعزامی پرداخت و گفت: این برنامه با مســاعدت 
مدیریت عالی شــرکت و با محوریــت و همکاری 

حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان انجام شد. 
شایان ذکر است؛ زائران ذوب آهنی طی سه روز در 
جبهه های غرب از یادمان های شهدای شهرهای 

سنندج، بانه، مریوان و ... بازدید کرده و در جریان 
ایثارگری های رزمندگان سال های دفاع مقدس 
قرار گرفتند و احمد فالحت از رزمندگان لشکر1۴ 
امــام حســین)ع( و از راویان مناطــق عملیاتی 
در این ســفر از تحــوالت منطقه در ســال های 
دفاع مقدس و حماســه های ماندگار رزمندگان 
اســالم روایت کرد. این کاروان شــامل 17۰ نفر 
از همــکاران جانبــاز، ایثارگر، فرزندان شــهدا و 
فرزنــدان جانبازان شــاغل در ذوب آهن اصفهان 
 بودند که مناطق عملیاتی غرب کشــور را زیارت

 کردند.

این برنامه با 
مساعدت مدیریت 

عالی شرکت و با 
محوریت و همکاری 
حوزه مقاومت بسیج 

شهید تندگویان 
انجام شد

دولت باید از محل 
منابع عمومی، 

پوشش پایه را برای 
تمام مردم فراهم و 

تضمین کند

استفاده از قفسه اینورسال در نورد 650، موجب افزایش تولید شد

 از طریق این فرایند 
قفسه اینورسال و 

ناودانی 20 در کارگاه 
650  اضافه شد 

پس از تغییر در قفســه نهایی کارگاه نورد که منجر به 
رکورد تولید ناودانی بال شیب دار 18 با ۵۰۰ تن تولید 
در یک شیفت شــد، با چند تن از مسئولین مهندسی 
نورد در خصوص این مهم گفتگــو نمودیم که در پی 

می آید؛ 
علیرضــا مهرابی سرپرســت خدمات فنــی و تولید 
مدیریت مهندســی نــورد، گفت: بعــد از مطالعات 
اولیه انجام شده، مشــخص گردید استفاده از قفسه 
اینورســال در پروفیــل ناودانی به جای قفســه دو 
غلتکی، موجب افزایش چشــمگیر تنــاژ و کیفیت 
تولید می شــود، به صورتی که در کارگاه نورد ۶۵۰ 
قفســه نهایی که حداکثر تناژ ۴۰۰ تن داشت در این 
دوره به تناژ 1۵۰۰ تن افزایــش پیدا کرد و محصول 
تولید شــده در کارگاه نــورد ۵۰۰  نیــز از کیفیت  

مناسب تری برخوردار است. 
وی با اشــاره به این که دلیل افزایش کیفیت محصول 
تولید شده، حذف عملیات نهایی در بخش صافکاری 
است و نکته دیگر این که قفسه انیورسال کلیه نیازهای 
اســتاندارد درجه 1 محصــول را مرتفع کــرد، افزود: 
مطالعات در بخش خدمــات فنی دفتر طراحی کالیبر 
به همراه شبیه ســازی با نرم افزارآباکوس به مدت دو 
ماه انجام شد و در کارگاه میانی، غلتک های مورد نیاز 

برای هر دو کارگاه آماده گردید. 
سرپرســت خدمات فنی و تولید 
مدیریت مهندســی نورد شرکت 
تصریح کرد: از طریق این فرایند 
قفســه اینورســال و ناودانی ۲۰ 
در کارگاه ۶۵۰  اضافــه شــد و 
همچنیــن در کارگاه ۵۰۰ نیــز 
ناودانــی 18 با موفقیــت تولید 

گردید.
علیرضا مهرابی گفــت: با وجود 
شرایط خطی مداوم کارگاه نورد 

۵۰۰ و ریســک موجود در تغییر طرح، سخت کوشان 
کارگاه نورد ۵۰۰ با سربلندی و موفقیت این مهم را به 

سرانجام رساندند.
 محمدرضا لطیفی سرپرست نورد ۵۰۰ نیز به خبرنگار 
ما گفت: تالشــگران کارگاه نورد ۵۰۰ موفق شدند با 
طرح جدید و قرار گرفتن یک قفسه اونیورسال در گروه 

نهایی، ناودانی بال شیبدار 18 تولید کنند.
وی افزود:  تولیدات جدید از کیفیت، ســرعت تولید و 
شکل ظاهری بسیار مناسب تری برخوردار است البته 
تنوع بخشــی بیشــتر به تولید با روش های نوین در 

دستور کار این مدیریت قرار دارد. 

مهران مقراضچی سرپرســت کارگاه نورد ۶۵۰  نیز در 
خصوص نورد ناودانی ۲۰ سنگین گفت: در سال های 
گذشــته در چند مرحله کارگاه نورد ۶۵۰، با توجه به 
نیاز بازار اقدام به تولید ناودانی ۲۰ ســنگین نمود که 
با مشــکالت زیادی از جمله آمپر باالی قفســه ها به 
خصوص قفسه نهایی ۵ ، تقعر سطح جان که مشکالت 
فراوانی در قسمت پرداخت و صافکاری پروفیل ایجاد 
می کرد، خوردگی بیش از حد و زود هنگام غلتک ها، 

تناژ تولیدی پایین و ضایعات باال، همراه بود.
وی افزود: با همکاری خدمات فنی  نورد و دفتر طراحی 
کالیبر تصمیم گرفته شــد که قفســه اونیورسال به 
عنوان قفسه نهایی وارد خط شــود. پس از طراحی و 

آماده شدن غلتک ها از ابتدای تولید این دوره، قفسه 
اونیورسال در خط قرار گرفت که نتایج بسیار عالی در 

برداشت.
سرپرســت کارگاه نــورد ۶۵۰ به مزایایــی این طرح 
پرداخــت و گفت: برطرف شــدن تقعر ســطح جان 
پروفیل، کاهش آمپر نوردی قفســه ۵، تســهیل در 
صافکاری شــاخه ها در قســمت پرداخــت، افزایش 
تناژ تولیدی و ثبت دو رکــورد باالی ۴۰۰ تن، کاهش 
ضایعــات، افزایش کیفیــت پروفیــل از نظر ظاهری 
و ابعادی، افزایش تناژ کاری قفســه هــا و همچنین 
صرفه جویی در مصــرف غلتک از عمــده مزایای این 

طرح است.

Rگزارش e p o r t

برگزاری مسابقات قرآنی در
 ذوب آهن اصفهان



تسلیت

خانواده داغدار، مرحوم محمد رضایی اصل 
با نهایت تاسف و تألم فراوان درگذشت همکار گرامیمان مرحوم 
مغفور محمد رضایی اصل را خدمت شما خانواده محترم تسلیت 

عرض نموده، از خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و 
برای شما و سایر بازماندگان شکیبایی، سالمتی و طول عمر 

خواستاریم .

روابط عمومی شرکت 

تسلیت

همکاران گرامی آقایان:
داریوش محمدی، محمد زارعی، غالمرضا گگونانی، 
منوچهر ایمانی، عباس ایمانی، شهاب سیاحیان، حامد 

شهبازی، بهمن موسوی، محمد اردشیری، مهرداد 
اردشیری، مجید زارعی، مهدی جمالزاده، مسعود 

زارعی، علیرضا زارعی

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

قهرمانی تیم کشتی ساحلی ذوب آهن 
اصفهان

هواداران ذوب آهن اصفهان سنگ 
تمام گذاشتند

ذوب آهن بر سکوی سوم لیگ برتر 
هندبال

خبرآسمانی

24  اردیبهشت ماه  1401 
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مدیریت خدمات و امور رفاهی شــرکت در نظر دارد 
نســبت به ثبت نام کارکنان شاغل و خانواده های آن 
ها برای استخرهای طرف قرارداد طبق شرایط زیر در 

سال 1۴۰1 اقدام نماید.
1-  نحوه ثبت نام اســتخرها به صورت الکترونیکی 
بوده و در شــبکه پرتال و سایت شــرکت به آدرس 
www.esfahansteel.com انجام خواهد شد. 
بنابراین همــکاران گرامی از مراجعــه حضوری جدا 

خودداری نمایند.
۲- در سامانه ثبت نام شماره پرسنلی تحت عنوان نام 
کاربری و شماره ملی به عنوان رمز عبور تعریف شده 
اســت لذا به همکاران توصیه می شــود پس از ورود 
به ســامانه نســبت به تغییر کلمه عبور اقدام نمایند 
و بدیهی است که عواقب ناشــی از در دسترس بودن 
کلمه عبور اشــخاص به عهده خودشــان بوده و امور 
ورزشی در قبال سوء استفاده از کلمه عبور کارکنان، 

هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت. 
  3- تاریخ شــروع ثبــت نــام از 1۴۰1/3/8 لغایت 
1۴۰1/3/1۶ می باشد بنابراین همکاران گرامی دقت 
الزم را داشــته باشــند که پس از اتمام مدت تعیین 
شده، تحت هیچ شرایطی امکان ورود به سامانه ثبت 

نام وجود نخواهد داشت .
۵ -  با توجه به این که اطالعات پرسنلی و افراد تحت 
تکفل آن ها از طریق مدیریت امور اداری دریافت می 
گردد بنابراین فقط برای اشــخاصی که اسامی آن ها 
در سیســتم مذکور موجود می باشد، امکان ثبت نام 

وجود دارد.
۶ -  ثبت نام جهت استفاده ازاســتخر ها به دوروش 

انجام می پذیرد .
الف: انتخاب یک ســانس از یک استخر خاص طبق 

روال سال های گذشته )سانس اختصاصی(.
ب: انتخــاب گزینــه معرفــی نامــه صرفــا  جهت 
اســتخرهای آبســار، گلســار، باغ غدیر اصفهان و 
پرسنل ســاکن شــهرهای فوالدشــهر، زرین شهر، 
 شــهرکرد، ســامان، شــهرضا، فرخشــهرو بروجن 

می باشد.
تذکر 1 : هر فرد حــق انتخاب یکی از روش های فوق 

را دارد .
تذکر۲ : امکان ویرایش و تعویض اســتخر و یا تغییر 
ســانس تا پایان مهلت ثبت نام وجود خواهد داشت  
بدیهی اســت بعد از مهلت تعیین شــده فوق امکان 

ویرایش و جا به جایی  میسر نمی باشد.
7 -  همکاران گرامی با توجه به التزام عکسدار بودن 

کارت های استخر هنگام ثبت نام، عکس خود و افراد 
تحت تکفل را بارگذاری نمایند.  در صورت عدم آپلود 
عکس عملیات ثبت نام با موفقیت انجام نخواهد شد، 
حجم عکس ارسالی حد اکثر 1۰۰ کیلو بایت و ابعاد 

تصویر 1۲۰*1۶۰ پیکسل باشد.
الزم به ذکر است؛ صحت بارگذاری عکس افراد تحت 
تکفل بــه عهده کارکنــان بوده و در صــورت تخلف 
احتمالــی از طریق مراجع ذی صــالح پیگرد قانونی 

خواهد داشت.
8- با توجه به ضوابط مربوطــه جهت فرزندان متولد 

13۹۴ به باال امکان ثبت نام استخر وجود ندارد. 
۹- همکاران گرامی توجه داشــته باشــند بابت هر 
کارت ثبت نامی)اعم از شــاغل و اعضــاء خانواده آن 
ها( مبلغ ۹۰۰/۰۰۰ ریال بابت هر نفر ثبت نام شــده 
تا پایان ســال 1۴۰1 از پرفراژ حقوقی متقاضی کسر 
خواهد شد بنابراین در جهت حذف هزینه بی مورد از 

رزرو و ثبت نام  بال استفاده خودداری نمایید.
1۰- شــماره تلفــن ۲7۴8 و 3۴۶۶ امــور ورزش 
همگانــی جوابگوی ســواالت احتمالــی همکاران 

ارجمند می باشد.
11 -   زمان شروع کار استخرها از تاریخ 1۴۰1/۴/1 
بوده و کارکنــان گرامی می تواننــد جهت دریافت 
کارت خود ازتاریخ 1۴۰1/3/۲۵ با در دســت داشتن 
کد رهگیری طبق ســانس انتخابی به روابط صنعتی 
های محل کار خود مراجعــه و کارت خود را دریافت 

نمایند .
مدیریت خدمات و امور رفاهی شرکت

گذرگاه های راه آهن 
محل تقاطع جاده و خط راه آهن را گذر گاه می گویند 
که براساس حساسیت موقعیت جغرافیایی و یا میزان 
تناژ باری که از روی گذرگاه عبور می کند به سه دسته 

زیر تقسیم بندی می شوند.
الف(گذرگاه های درجه 1 : گذرگاه های هستند که به 
راهبند اتوماتیک یا دستی، چراغ راهنمایی اتوماتیک 
یا دستی و سیستم عالئم هشــدار صوتی)زنگ اخبار( 
جهت هشــدار به افراد و نیز تابلــو راهنمایی مثلثی 

گذرگاه راه آهن با مستحفظ مجهز می باشند.
ب( گذرگاه های درجه ۲: گذرگاه هایی هستند که به 
چراغ راهنمایی اتوماتیک یا دســتی و تابلو راهنمایی 
مجهز بوده و بدون مستحفظ می باشند مانند گذرگاه 

های ورودی نوردهای شرکت .
ج(گذرگاه های درجه 3 : گذرگاه های هستند که فقط 

به تابلو راهنمایی مثلثی مجهز می باشد.
در کارخانــه ذوب آهن 3 گــذرگاه درجه یک تعریف 

شده است.
1- گذرگاه ۵ ورودی کارگاه میکسر

۲- گذرگاه  ورودی کنورتورها
3- گذرگاه 1۴ جنب درب راه آهن

طریق صحیح عبور وسایل نقلیه از گذرگاه 
های راه آهن:

1- هنگام نزدیک شــدن وســایل نقلیــه موتوری به 
گذرگاه ها اعم از درجه 1و۲و3 راننده موظف اســت به 
 محض دیدن تابلو مثلثی راهنمایی گــذرگاه راه آهن
)با مستحفظ یا بدون مستحفظ ( یا چراغ چشمک زن 
قرمز از سرعت خود کاسته و در فاصله 1۰ متری گذرگاه 
و3 متری راه بند توقف نمایــد و پس از اطمینان کامل 
از عدم وجود وســایل نقلیه ریل رو در مسیر با احتیاط 

از گــذرگاه عبــور نمایــد.
۲- همواره حق تقدم حرکت 
 بــا وســیله نقلیه ریــل رو 
می باشد لذا رانندگان وسایل 
نقلیــه موتوری بــه محض 
مشــاهده عالئم هشداری در 
مســیر گذرگاه نباید اقدام به 
افزایش سرعت و عبور سریعتر 
از گذرگاه نمایــد و چنانچه 
به هــر علتی راننده وســیله 
نقلیه پس از قرارگرفتن روی 
گذرگاه متوجه نزدیک شدن 
قطــار یا وســیله نقلیه ریلی 

گردید باید به سرعت از روی گذرگاه عبور کند.
3- در صورت وجود مامور )راهدار( رانندگان وســایل 
نقیله موتوری باید به عالئم و دســتورات راهدار توجه 
کامل داشته باشد در این حالت راهدار با عالمت دست، 
فرمان توقف یا حرکت را خواهد داد و دســتور راهدار 

مقدم بر عالئم چراغ و راهبند است.
۴- سبقت گرفتن در فاصله 1۰۰ متری کلیه گذرگاه 
های راه آهــن و همچنین عبور از گــذرگاه به صورت 

زیگزاک ممنوع می باشد.
۵- عبــور مورب از بین راهبندهای بســته شــده در 

طرفین گذرگاه ممنوع است.
۶- توقف کردن روی گذرگاه ممنوع است و عبور فقط 

از قسمت های تعیین شده مجاز است.
7- عبور دستگاه هایی مانند غلتک ها و جرثقیل های 
زنجیری که موجب صدماتی به گــذرگاه و تجهیزات 

مربوط به آن می شود،از روی  گذرگاه ممنوع است.
8- احداث گذرگاه روی کلیه نقاط راه آهن بدون اجازه 

و هماهنگی مدیریت راه آهــن و ترابری اکیداً ممنوع 
می باشد.

۹- عبور وســایل نقلیه فقط از روی گــذرگاه ها مجاز 
می باشد و از هر نقطه دیگری از روی خطوط راه آهن 

ممنوع است.
سوال:کدام گزینه نادرست است؟

1-توقف نمودن بر روی گذرگاه ها ممنوع است.
۲-همواره در گذرگاه ها حق تقدم حرکت با وســیله 

نقلیه جاده ای می باشد.
3-تفاوت بین گذرگاه درجه ۲ و 1 در داشــتن تیرک 

راهبند و راهبان می باشد.
۴-همیشــه خودروها می بایســت قبل از رسیدن به 

گذرگاه ها توقف کامل نمایند.
همکاران مــی توانند تــا تاریخ ۲۹ اردیبهشــت ماه  
عدد گزینه مــورد نظر خــود را به ســامانه پیامکی  
3۰۰۰731۹7 ارسال نمایند. از بین پاسخ های صحیح 

به قید قرعه به پنج نفر جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.
خلیل آذرپیرا- خبرنگار افتخاری

بر بال لک لک ها

در روزهای گذشته، نورسیده هایی به خانواده بزرگ 
ذوب آهن پیوســته اند که حضور سبزشــان را به 
خانواده های آنها تبریک گفتــه و برای این عزیزان، 
آرزوی ســالمتی و موفقیت در تمام مراحل 
زندگی داریم. اسامی این نی نی کوچولوها و پدر 

گرامی شان به شرح ذیل است:

تولدت مبارک

آسمانی

آسمانی

پیوند

خبر

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

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

مسابقات کشتی ساحلی اســتان اصفهان نهم اردیبهشت در چهار وزن بین 
1۵ تیم در حالی برگزار شد که کشتی گیران ذوب آهنی توانستند با غلبه بر 

سایر تیم ها به مقام اول این مسابقات دست یابند.
در این تیم محســن نوروزی شــاغل در مدیریت نســوز مقام اول وزن ۹۰ 
کیلوگرم، رضا توکلی شــاغل در مدیریت انرژی و بهینه سازی سوخت مقام 
ســوم وزن ۹۰+ کیلوگرم و اردشــیر احمدی شــاغل در بیمارستان شهید 

مطهری مقام سوم وزن ۹۰ کیلوگرم را کسب کردند .
شایان ذکر است نفرات برتر این مســابقات به مسابقات انتخابی تیم ملی که 

در استان مازندران برگزار می شود دعوت می گردند.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن با بیان 
اینکه پرسپولیســی ها هم قسم شده 
بودند که در این بــازی برنده از زمین 
خارج شــوند، گفت: ما اســتعداد برد 
را داشــتیم به خصوص در نیمه اول، 
گرچه مســاوی هم می تواند عادالنه 

باشد.
مهدی تارتــار پــس از دیــدار برابر 
پرسپولیس اظهار کرد: پرسپولیسی ها هم قسم شــده بودند که در این بازی 
برنده از زمین خارج شوند. نیمه اول کامال بازی در دست ما بود و می توانستیم 
در همان نیمه اول کار پرسپولیس را تمام کنیم. در نیمه دوم هم قبل از گل ما 
نمایش خوبی داشــتیم و یک موقعیت گل هم که داشتیم. بالفاصله بعد از آن 
گل مساوی را دریافت کردیم و طبیعی بود پرسپولیسی که هم قسم شده بود 
برای بردن ما شرایطش بهتر شــد و با تغییراتی که در نیمه دوم ایجاد کردند 

پرسپولیسی ها سوار بازی شدند.
وی افزود: در نیمه دوم منطقی دفاع کردیم و موقعیت چندانی به پرسپولیس 
ندادیم. گرچه چند تا موقعیت نصف و نیمه داشتند. در مجموع فکر می کنم ما 
استعداد برد را داشــتیم به خصوص در نیمه اول، گرچه مساوی هم می تواند 

عادالنه باشد.
سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن، تصریح کرد: همیشــه تیم های پایین جدول 
را به من می دهنــد. تیم هایی که پتانســیل ندارند با کمــک همکارانم آنها 
را تا وســط های جدول باال آوردیم. این توانایی من و کادرم است که می آییم 
استقالل را می بریم. سپاهان را می بریم این قدرت ما است و ما کسانی را نداریم 
ما فقط خودمان هستیم و تا امروز فقط با کیفیت کاری مان جلو رفته ایم. خدا 
را شکر می کنیم هر سال هم در حال پیشرفت هســتیم چون کار سالم انجام 

می دهیم خدا به انسان های زحمتکش همیشه عنایت می کند.
تارتار خاطرنشان کرد: واقعا از بابت حضور هواداران بسیار خوشحالم آنها امروز 
سنگ تمام گذاشتند پا به پای تیم پرهوادار رقیب از ما حمایت کردند امیدوارم که 

پروتکل ها را رعایت کنند تا  این روند ادامه پیدا کند.

در لیگ برتر هندبال امســال دو تیم ذوب آهن اصفهان و مس کرمان به صورت 
مشترک سوم شدند.

پس از درخواســت دو تیم ذوب آهن اصفهان و مس کرمان برای کسب عنوان 
سوم مشترک و عدم حضور در دیدار رده بندی، این درخواست در نشست کمیته 
مســابقات لیگ مورد بررســی و موافقت قرار گرفت و در نهایت نیز با موافقت 
رئیس فدراسیون عنوان سوم مشــترک لیگ برتر به دو تیم ذوب آهن اصفهان 

و مس کرمان تعلق گرفت.
طبق قوانین تیم های قهرمان و نایب قهرمان لیگ برتر، ســهمیه آسیا دارند، اما 
گفته می شود مسئوالن باشگاه ذوب آهن به شــرطی عنوان سومی مشترک را 
پذیرفتند که در صورت عدم حضور هر کدام از تیم های قهرمان و نایب قهرمان 

سهمیه آسیایی به تیم ذوب آهن برسد.

 ))ثبت نام استخرها ((

نکات ایمنی در ناوگان ریلی کارخانه را جدی بگیریم

تاریخ تولدنام فرزند محل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1401/01/19علیمالیمحسن ابراهیمی

1401/01/14آرادنوردمسلم رفیعی

1401/01/30حسیناموال و انبارمیثم عابدینی

1401/01/29دلسااموال و انبارسید مرتضی حسینی

تاریخ ازدواجمحل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1400/12/18نوردمهدی جعفری

1401/01/18كک سازیعلی ترابی

1401/01/09كوره بلندفرزین وزیری

موفقیت

آدرین کهن فرزند داود شاغل در 
مدیریت آبرسانی 

مقام اول اولین دوره مسابقات 
فوالد کاپ شهرستان لنجان و 

راهیابی به مسابقات کشوری

رضا صباغی فرزند داود شاغل در 
مدیریت آگلومراسیون

مقام دوم مسابقات علمی و 
پژوهشی کشوری در بخش کد 

نویسی ربات مسیریاب

عسل کاظم زاده فرزند اکبر شاغل در مدیریت 
آزمایشگاه مرکزی

مقام دوم هفتمین دوره مسابقات ملی دانش 
مغز و مقام اول ششمین دوره المپیاد سلول های 

بنیادی و پزشکی باز ساختی کشور 

ابوالقاسم عسگری شاغل در 
مدیریت کوره بلند 

مقام اول مسابقات چند جانبه 
پاور لیفتینگ کشوری دسته 83 

کیلوگرم رده پیشکسوتان 

آرمیتا یزدانی فرزند اصغر شاغل 
در مدیریت راهبری و پشتیبانی 

ماشین آالت و خودروهای سنگین
مقام اول مسابقات ژیمناستیک 

شهرستان نجف آباد

پوریا و پویا کریمی پور فرزندان مهدی
 شاغل در مدیریت مهندسی آبرسانی

قبولی در آزمون ارتقا درجه
 کمربند رزمی

علی علیخانی فرزند محمد 
شاغل در مدیریت مهندسی 

تولید و توزیع برق
مقام اول مسابقات پاورلیفتینگ 

کشور رده نوجوانان

هستی مصلحی فرزند محمد شاغل 
در مدیریت حراست

دریافت گواهینامه و کمربند مشکی 
در آزمون تکنیک های پیشرفته 

سبک جهانی فول کیک بوکسینگ

حسین محمدی فرزند نعمت اله 
شاغل در مدیریت راهبری و پشتیبانی 

ماشین آالت و خودروهای سنگین
مقام دوم مسابقات آنالین بین المللی 

تکواندو هانمادنگ

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

بزرگ ذوب آهن موفقیت بیشتر را آرزو مند است.

در برنامه گفتگوی ویژه خبری ســیمای اصفهان با 
حضور سید حمید حسینی مدیر بهداشت و محیط 
زیست و بابک بیگی مدیر ایمنی و آتش نشانی ذوب 
آهن اصفهان، اقدمــات این مجتمع عظیم صنعتی 
در حوزه ایمنی و بهداشــت حرفه ای مورد بحث و 

بررسی قرار گرفت . 
مدیر بهداشــت و محیط زیست ذوب آهن اصفهان 
در این خصوص گفت: این شرکت از یک واحد طب 
کار توانمند برخوردار است که افرادی که در معرض 
آسیب هستند ساالنه به صورت مداوم به این واحد 
معرفی و چکاب کامل می شــوند. همچنین برای 
ارتقاء این شرایط پروژه های مختلفی را با مشارکت 

دانشگاه ها در حال اجرا داریم . 
حســینی، گفت: پروژه خوبی در زمینه ارگونومی و 
ارزیابی پوسچرها )انواع شکل بدن( در حال اجراست 
که طی آن وضعیت فیزیک کارکنــان در حین کار 
بررسی می شود و اگر ریسکی وجود داشته باشد که 
بیماری اسکلتی، عضالنی حادث شود، رسیدگی شده 

و  پروژه اصالحی تعریف می شود .

وی افزود: همچنین پروژه بزرگ شناخت معضالت 
روان شناختی را داریم که با دانشگاه معتبری انجام 
می شود. پروژه تغذیه ســالم و پروژه اندازه گیری 
عوامل زیــان آور فیزیکی و شــیمیایی برای همه 

مشاغل نیز در حال اجراست . 
مدیر بهداشــت و محیط زیست ذوب آهن اصفهان 
اظهار داشت: ذوب آهن عملکرد خوبی در مواجهه 
با شیوع بیماری کرونا داشــته است. در حال حاضر 
۹۹ درصد کارکنان این شرکت دز اول واکسن کرونا 
را دریافت کرده اند که از آمار کشــور و استان باالتر 
است. همچنین در دز دوم 8۵ درصد و در دز سوم، 

این رقم باالی ۶۰ درصد است . 
وی افزود: برای واکسیناسیون، دو واحد تجمیعی در 
شرکت و فوالد شهر ایجاد شده است که با همکاری 
 مرکز بهداشت اســتان و شهرســتان انجام وظیفه 
می کنند. در این فرایند ، پرسنل با تبلیغات ، ترغیب 
به تزریق واکسن شدند و اســتفاده از اجبار صورت 

نگرفت . 
بابک بیگی مدیر ایمنی و آتش نشــانی ذوب آهن 

اصفهان نیــز گفت : ماموریت اصلــی این مدیریت 
تدوین استراتژی های کالن ایمنی در سازمان است 
و هدف آن پیشگیری از بروزحوادث و بیماری های 

شغلی و ایمن سازی محیط کاراست . 
مدیر ایمنی و آتش نشانی ذوب آهن اصفهان  اظهار 
داشت : حدود 1۲۰۰ شغل در ذوب آهن وجود دارد 
که برای آنها دســتورالعمل های ایمنی عمومی و 
تخصصی تدوین و جاری سازی شــده است که به 

صورت مداوم به روز می شود. 
وی افزود: یکی دیگــر از اقدامات صــورت گرفته 
برای ارتقاء ایمنی در ذوب آهن اصفهان تشــکیل 
ســپاه ایمنی اســت که مسئولین ســازمان و رده 
های مختلف عضو آن هســتند تــا فرهنگ ایمنی 
به خوبی در ســازمان نهادینه شــود. همچنین به 
صورت مداوم ارزیابی ریسک و شرایط مخاطره آمیز 
 انجام می شــود و اقدامات اصالحی تعریف و اجرا

می گردد . 
بیگی، بازدید های ایمنی در سه سطح را یکی دیگر 
از اقدمات ذوب آهن در حوزه ایمنی معرفی نمود و 
گفت: سطح اول مربوط به بازدیدهای ایمنی روزانه 
 است که توسط مســئولین ایمنی هربخش انجام
می شود. ســطح بعدی، بازدید های هفتگی است  
 که توسط بازرسان ارشد ســازمان انجام می شود. 
عالی ترین ســطح بازدید ، مربوط به کمیته عالی 

ایمنی است که مدیران شرکت عضو آن هستند . 
وی اظهار داشــت: آموزش های مختلف عمومی و 
تخصص در حوزه ایمنی نیز در ذوب آهن به صورت 
مداوم انجام می شود که نقش بســیاری در ارتقاء 

ایمنی کارکنان دارند . 

پیشتازی ذوب آهن اصفهان در ایمنی و بهداشت حرفه ای 
با بیش از نیم قرن تجربه


