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بیمه، آثار نامطلوب 
حوادث را به شدت 

کاهش می دهد

حسابداري، تصمیم گیري 
را براي ذی نفعان سازمان 

تسهیل مي کند

پرستاری، هنر نقاشی 
لبخند بر بوم درد است

بازسازی و استفاده 
از گیربکس های 

مستعمل در مدیریت 
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تعویض دیفیوزرهای شــماره 3 و 4 نیروگاه حرارتی به همراه تغییر متریال، با موفقیت به 
اتمام رسید و مورد بهره برداری قرار گرفت.

تعویض دیفیوزرهای 3 و 4 نیروگاه حرارتی 
شرکت

رهبر معظم انقاب اســامی در دیدار صدها نفر از 
بسیجیان، تأکید کردند: بســیج در جایگاه و شأنی 
باالتر از یک سازمان نظامی،  و در واقع یک فرهنگ 
و تفکر و گفتمان است که ظرفیت دارد کشور را در 

حرکت عظیم ملت، با گام های بلند به پیش ببرد.
حضرت آیــت ا... خامنه ای با بیــان تحلیل کان از 
جایگاه بســیج در جغرافیای سیاسی دنیای اسام 
و شکست نقشــه راهبردی آمریکا در مقابل ملت 
ایران، و لزوم فهم دقیق بســیج از عرصــه کارزار 
وسیع ایران با آمریکا، گفتند: امروز مهمترین شیوه 
بدخواهان ایــران، جعل و دروغ پردازی اســت تا با 

تسلط بر مغزها، اهداف خود را محقق کند.
ایشان با ابراز تأسف از تحلیل های سست و بی مایه 
برخی افراد گفتند: بعضی از این افراد در روزنامه ها 
و فضای مجــازی می گوینــد برای تمــام کردن 
اغتشاشات باید مشــکل تان را با آمریکا حل کنید 

و صدای ملت را بشنوید.
حضرت آیت ا... خامنه ای بــا تأکید بر اینکه ممکن 
اســت یک نفر حتی جمهوری اســامی را قبول 
نداشته باشد اما هیچ ایرانی با غیرتی حاضر نیست 
چنین باج هایی را بدهد، گفتند: بنابراین مذاکره با 
آمریکا مشکلی را حل نمی کند و تنها در صورت باج 
دادن در همه مسائل اساسی و عبور از همه خطوط 
قرمز است که آمریکا مانند دوره پهلوی دیگر کاری 
با کشور ندارد. اما آیا مردم برای این شیوه، انقاب 

کردند و این همه شهید دادند؟
رهبر انقاب به بســیجیان توصیه کردند: بسیجی 
بمانید و روحیه و ایمان بســیجی را در خود حفظ 
کنید، قدر این توفیق خدادادی را بدانید، دشــمن 
و نقاط ضعف و نقشــه های آن را بشناســید و در 
مقابل دشــمنی که با بــزرگ و قوی جلــوه دادن 
 خود به دنبال غافلگیر کردن شــما است، هوشیار 

باشید.
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جذابیت صنعت و معدن برای سرمایه گذاران
بخش های مولد کشــور با توجه به فشار 
عواملی چون تحریم، سیاستگذاری های 
خطا، کرونا و مســائل ساختاری اقتصاد 
ایران در دهه۹۰ با چالش های متعددی 
روبه رو شــده اند. مرکــز پژوهش   های 
ســازمان  آینده   نگــری  و  توســعه 
برنامه وبودجه کشور در گزارشی، ضمن 
بررســی وضعیت بخش   هــای تولیدی 
کشور، به تحلیل اثر بودجه 14۰1 بر دو 
حوزه صنعت و معدن پرداخت و ابزارهای 
وزارت صنعت، معدن و تجــارت را برای 

عبور از وضعیت کنونی تشریح کرد.
 کمبود نقدینگی و تامین مالی واحدهای تولیدی، »بحران 
کاهش سرمایه گذاری و کمبود تشــکیل سرمایه ثابت«، 
»بهره وری پایین و افزایش قیمت تمام شده به واسطه به روز 
نبودن تکنولوژی و فرسودگی ماشین آالت مورد استفاده 
در برخی رشته فعالیت ها و در نتیجه کاهش قدرت رقابت 
در فضای جهانی«، »ضعف توسعه صنایع پایین   دستی«، 
»چالش توسعه فناوری و تعمیق آن در زنجیره   های اصلی 
ارزش صنعتی و معدنی«، »ریســک باالی سرمایه گذاری 
در فعالیت   هــای معدنی اعم از اکتشــاف و اســتخراج«، 
»ضعف در سازوکار تعیین، محاســبه و اخذ حقوق دولتی 
از بهره   برداران معدن« و »ضعف در انتشــار اطاعات پایه 
اکتشاف زمین   شناسی« هشت سرعت   گیر تولید در سال 
14۰1 هســتند که در گزارش بازوی پژوهشــی سازمان 
برنامه وبودجه مانع تحول بخــش    صنعت و معدن معرفی 

شده   اند. 
سند مذکور تاکید دارد با توجه به افت جدی سرمایه گذاری 
در تشکیل سرمایه ثابت، سیاســتگذار الزم است مسیر را 
برای تقویت ســرمایه گذاری در این بخش   ها مهیا سازد. 
از آنجا که تنها در ســال های معدودی از دهه ۹۰، کشــور 
شاهد رشد مناسب در تشکیل ســرمایه، به ویژه در بخش 
صنعت بوده و ایــن عامل اثر مشــخص و واضحی بر توان 
رشــدزایی صنعت و افزایش ارزش افــزوده بخش تولید 
داشــته، برنامه   های کوتاه   مدت، میان مــدت و بلندمدت 
وزارتخانه باید حول محور تقویت تشکیل سرمایه متمرکز 
شــود. در این راســتا، دو دســته ابزار و اهرم برای تقویت 
تولید صنعتی و معدنی پیشنهاد شده است. گزارش برای 
خروج از وضعیت کنونی، دو دسته فعالیت را توصیه کرده 
که دسته نخســت شــامل »ارتقای بهره   وری«، »توسعه 
صادرات، تکمیل زنجیره تولید«، »شناسایی گلوگاه   های 
رشــد«، »حذف رانت«، »تســهیل فضای کسب وکار« و 
»افزایش اشتغال مبتنی بر بهره   وری« بوده و در دسته دوم 
نیز به وزارت صمت، »به   کارگیری روش های مختلف تامین 
مالی« مانند استفاده از منابع داخلی شرکت های دولتی یا 
 استفاده از مدل مشارکت عمومی- خصوصی را پیشنهاد 

کرده  است.
از آنجا که بخش صنعت و معدن یکی از مهم ترین بخش های 
اقتصادی است و نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور دارد، 
تقویت آن از سوی دولت فواید بسیاری در پی دارد. در این 
راستا  رشد اقتصادی ۹درصدی کشور هدف   گذاری شده و 
یکی از بخش   هایی که می   تواند به تحقق این هدف کمک 

شایانی کند، عملکرد مثبت بخش صنعت و معدن است. 
بودجه دولت در بخش صنعت و معــدن به عنوان یک ابزار 
مهم تحقق اهداف، از طریق کمک   هــای فنی و اعتباری و 
تامین زیرساخت   ها، رفع موانع و مشکات تولیدکنندگان 
و... می   تواند زمینه فعالیت بهتر بخش خصوصی و رشــد 

تولید را فراهم    کند.
رویکردهای اصلی وزارت صمت، نیز حمایت از صندوق های 
حمایتی و توســعه   ای بخش صنعت و معــدن، حمایت از 
افزایش ســرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن در قالب 
ردیف   های متفرقه وزارت صمت و شرکت های توسعه   ای، 
حمایت از تکمیل زنجیــره تولید و نوســازی واحدهای 
تولیدی، حمایت از سرمایه گذاری در بخش معدن کشور 
از طریق افزایش ســرمایه صندوق بیمه ســرمایه گذاری 
فعالیت   های معدنی و ســرمایه گذاری در جهت توسعه و 
تعمیق داده   های پایه زمین   شناســی و اکتشاف برای رفع 
مشکات تامین کاالهای واسطه   ای و ســرمایه   ای و تداوم 

تولید بیان شده است.
این گزارش با اســتناد به آمار صدور مجوزهای صنعتی و 
معدنی، شواهدی ارائه کرده که موید جذابیت صنعت برای 
سرمایه گذاران است. شاهد این موضوع جوازهای تاسیس 
صادره برای فعالیت   های صنعتی و معدنی است که نمادی 
از گرایش سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در بخش تولید 
کشور اســت و روند صدور پروانه   های بهره   برداری صنعتی 
صادره نشان می دهد جوازهای تاســیس صادره با تاخیر 
سه تا پنج ساله، واحدهای تولیدی فعال ایجاد کرده است. 
همچنین ماحظه می شود که هم تعداد مجوزهای تاسیس 
و هم تعداد پروانه   های بهره   برداری صادره در این چهار سال 
روند صعودی داشته است. به عبارت دیگر، با وجود نوسانات 
و مشکاتی که در محیط اقتصاد کان کشور وجود داشته 
است، سرمایه گذاران همچنان برای ورود به بخش صنعت 

کشور تمایل دارند.
در نهایت اینکه به نظر می رسد با وجود تداوم حیات بخش 
صنعت و معدن، چالش   هایی جدی از قــرن قبلی به قرن 
حاضر منتقل شده که نه تنها باید برای حل و فصل آنها در 
برنامه   های بودجه ســاالنه سیاست   های مشخصی تدوین 
کرد، بلکه باید فضا را در بلندمدت به سمتی برد که وضعیتی 
مناســب برای تقویت ســرمایه گذاری و بازگشت رشد به 
تشکیل ســرمایه در حوزه تولید ایجاد شود؛ موضوعی که 
می تواند در کنار خلق ارزش افزوده و تولید کاالهای صنعتی 
با فناوری باال، اشتغال زایی در بخش   های صنعت و معدن را 

نیز رونق بخشد.

اقدامات راهبردی برای پیشرفت بخش معدن 

1- پایش و ســامان دهی کلیــه محدوده های 
معدنی

در این طرح نســبت به پایش، ســامان دهی و برنامه 
ریزی محدوده و معدن کشــور و دســته بندی آنها 
و اجرای آن در راســتای تولید مواد معدنی و تکمیل 
زنجیره تولید به صورت الیه بندی به همراه تراز میزان 
ذخیره مواد معدنی و تولیــدات آن، با هدف صیانت از 
مواد معدنی، اقدام شده است . در این پایش محدوده 
ها و معادن به لحاظ مالکیــت، فّعال و غیرفّعال بودن، 
اعتبار پروانه برنامه ریزی جهت تکمیل زنجیره ارزش 

افزوده از طریق سامانه کاداستر صورت گرفته است.
2- محاسبه و ابالغ هوشمند حقوق دولتی

محاســبه و اباغ حقوق دولتی به صورت الکترونیکی 
برای اولین بار در کشور و در راستای سامان دهی حقوق 
دولتی به کلیه معادن اباغ گردیده اســت، مشخص 
نمودن میزان معوقات و احصاء میزان استخراج اسمی 

معادن از جمله موارد احصا شده در این روش است.
3- اجرای طرح صیانت از مواد معدنی

در راســتای صیانت از مواد معدنــی برنامه ریزی الزم 
انجام شده اســت و با درصد پیشرفت فیزیکی مناسب 

در حال اجرا می باشد.
الف- ثبت آمار تولید در سامانه جامع تجارت

ب- تعیین کیفیت، کمیت و مکان ماده معدنی و باطله 
و اهداف اســتفاده و کاربرد آن، تطبیق طرح های بهره 
برداری با عملیات اجرایی، تعیین حجم برداشت مواد 
معدنی، تعیین مقیاس ایمنی در معادن با روش نقشه 
برداری پهبادی که در سه استان شروع و در سه استان 

دیگر برنامه ریزی شده است.
ج- رصد و پایش حمل مواد معدنی از مبدا تا مقصد که 

برنامه ریزی الزم انجام و در مرحله آزمایش به صورت  
پایلوت می باشد.

4- تامین ماشین آالت سنگین معدنی از داخل و 
خارج از کشور

بررسی و احصاء ماشین آالت مورد نیاز در حوزه معدن 
که موضوع از محــل واردات و تضمین خرید تولیدات 

داخل در حال انجام می باشد.
5- احیاء و فعال سازی معادن غیرفعال

در راستای احیا و فعال سازی معادن غیرفعال اقدامات 
انجام شده به شرح ذیل می باشد:

الف- احصاء و عارضــه یابی علت غیر فعال شــدن و 
پیگیری جهت فعال سازی این معادن

ب- احصــاء 1۲۲۰۰ فقره محدوده و معــادن در الیه 
مزایده که در اختیار وزارت صمت قرار دارد.

ج- تهیه تعداد ۳۷ بسته سرمایه گذاری معدن 
۶- تهیه ترازنامه منابع معدنی و یکپارچه سازی 

داده ها
برنامه ریزی و سیاســت گذاری صحیح اقتصاد معدن 
مستلزم جامعیت اطاعات و داده ها است. در این راستا 
برای اولین بار میزان ذخیره بــه تفکیک ماده معدنی 

احصاء و آماده گردیده است.
۷- شفاف سازی، تســریع و هوشمند نمودن 

خدمات معدنی به متقاضیان
الکترونیکی نمودن فرآیندهای معدنی در بستر سامانه 
در راستای تســهیل و تســریع خدمات به متقاضیان 
و نیز در جهت شفاف سازی اطاعات در بستر سامانه 
اقدامات الزم با احصاء کلیــه فرآیندهای حوزه و اغلب 
 خدمات بــه متقاضیان به صــورت الکترونیکی انجام

می شود و به مرور در حال تکمیل می باشد.

8- پایش، تجمیع و ساماندهی بخشنامه های 
متعدد و گاهی متضاد

کلیه دستورالعمل، بخشــنامه ها و اباغ های معاونت 
امور معادن در ده ســال اخیر، ضمن جمــع بندی و 
حذف موارد تداخلی، هم پوشانی و مغایرت ها بصورت 
بخشــنامه های جامع طی یک فایل، تهیه و در تیرماه 
سال جاری جهت بهره برداری اداره کل صمت استانها و 

متقاضیان اباغ گردید.
۹- آغاز فعالیت معادن فرا سرزمینی با اولویت 

همسایگان و منطقه
شــروع مذاکرات در جهت بهــره بــرداری از معادن 
کشورهای همسایه از جمله افغانستان در راستای بهره 
برداری از معادن سنگ آهن منطقه خواف در راستای 

تامین مواد اولیه زنجیره فوالد
10- تغییر ریل در شناسایی و پی جویی ذخایر 

معدنی
»طرح ایجاد پایگاه دادههای علــوم زمین با همکاری 
سازمان زمین شناســی« که در حال حاضر در اجرای 
مطالعه اکثر پهنه ها، ابتدا بر اســاس داده های موجود 
و حداکثر بررســی دورســنجی مرحله شناســایی 
انجام و بــدون تهیه هرگونه داده جدیــدی، داده های 
 قبلی تلفیــق و محدوده هــای امیدبخــش تعیین

می شوند، صورت گرفته است.
11- بازنگری اهلیت واگذاری محدوده معادن

اهلیت ورود افــراد حقیقی و حقوقی جهت ســرمایه 
گــذاری در معادن بازنگــری و به صورت بخشــنامه 
صاحیت فنی و مالی جدید مطابق قانون برای اولین 
 بار اصاح و به ادارات کل اســتانها اباغ و اجرا گردیده

 است.
12- مردمی سازی اقتصاد معدن

یکی از اولویت های دیگر مردمی سازی اقتصاد بخش 
معدن و محرومیت زدایی از مناطق محروم با استفاده از 
ظرفیت توسعه معدن در این مناطق است که از طریق 
انتقال ســهام معادن بزرگ به مردم و افراد بومی برای 
ارتقاء شاخص های عدالت اجتماعی در حال پیگیری 

است. 
13- پــروژه طراحی الگوریتمهــای نظارت بر 
زنجیره فوالد، مس، آلومینیوم، سیمان و سرب 

و روی
در محورهــای نظــارت بــر زنجیــره محصــوالت 
 معــدن و صنایــع معدنی مــوارد زیر تحــت نظارت 

می باشد:
1- تخلفات خرید خارج از بورس
۲- تخلفات فروش خارج از بورس

۳- عدم رعایت کف عرضه هفتگی در بورس
4- عدم ثبت فاکتور در سامانه جامع تجارت

۵- خرید مواد اولیه از بورس انجام شده، ولی محصول 
معادل در بورس عرضه نشده است.

۶- تدوین شیوه نامه عرضه تلفیقی ورق های فوالدی 
برای جبران کسری از طریق واردات

۷- پیگیری جهت افزایش عرضه محصوالت در بورس 
کاال و نظارت بر خرید و فروش آنها

محاسبه و ابالغ 
حقوق دولتی به 

صورت الکترونیکی 
برای اولین بار در 

کشور و در راستای 
سامان دهی حقوق 

دولتی به کلیه معادن 
ابالغ گردیده است

با پیشــرفت و جهش در بخش معدن و صنایع معدنی تمام حلقه های  پایین دست آن عمیقا 
متاثر خواهند شد. متاسفانه در گذشته  با سیاست گذاری ها و تصمیمات اشتباه فراوان، این 
بخش از اقتصاد روز به روز ضعیف تر و منفعل تر از قبل گردید تا جایی که 50 درصد ظرفیت بالفعل 
ذخایر زیرزمینی کشور به حالت بالقوه بازگشت و بسیاری از معادن تعطیل یا به حالت نیمه تعطیل 
درآمدند. دولت و به طور خــاص وزارت صمت با هدف ایجاد جهش و تحــول در این بخش مهم 

اقتصادی فعالیت هایی را آغاز کرده است که در پی می آید : 
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نشریه داخلی

سالم آتشکار

درخواست های شما  وپاسخ مسئولین :
نحوه تغییر وضعیت پرســنل حادثه دیده ناشی از کار چگونه 

است؟ 
مدیریت امور اداری: در زمان وقوع حادثه، قرارداد موقت با شــرکت داشته 
باشد، دارای حداقل مدرک تحصیلی دیپلم باشــد، رای کمیسیون تامین 
اجتماعی مبنی بر تایید نقص عضو ناشــی از حادثه  را داشــته باشــد و در 
صورت داشتن شــرایط فوق با مدارک الزم به روابط صنعتی حوزه مربوطه 

مراجعه نماید.
*** تعدادی از همکاران نیز انجام موارد زیر را خواستار شده اند .

* پرداخت هزینه های نسخ پزشکی به کارکنان توسط بیمه دانا که بعضا از 
شهریور ماه سال جاری پرداخت نگردیده است.

*با توجه به تــردد چند دســتگاه  مینی بــوس مربوط به شــرکت های 
پیمانکار که مــدل آن هــا پاییــن و خــارج از رده بــوده و آالیندگی به 
 وجود می آورند  الزم اســت  دســتگاه نظارت مربوطه به آن  ها رسیدگی 

کنند.

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

به شرح زیر می باشد:

به مناسبت میاد با سعادت حضرت زینب )س( و روز 
پرستار، جمعی از مســئولین شرکت از جمله مهدی 
بهرامی معاون پشــتیبانی و امور اجتماعی ، سرهنگ 
مختاری فرمانده بسیج شهید تندگویان و مسئولین 
روابط عمومی شرکت با حضور در بیمارستان شهید 
 مطهری از پرســتاران ایــن مرکز درمانــی تجلیل 

کردند .
معاون پشــتیبانی و امور اجتماعی شــرکت در این 
دیدار، ضمن تبریک روز پرســتار و تقدیر از زحمات 
آنها ، گفت: خدمات کادر درمان از جمله پرســتاران 
بــرای جامعــه اهمیــت حیاتــی دارد و این قشــر 
زحمت کش بدون ادعا در شــرایط ســخت همچون 

 شــیوع کرونا ، با از خودگذشــتگی به مردم خدمت 
کردند . 

وی افزود: امیــدوارم هیچ گاه شــرایط دوران کرونا 
تکرار نشــود و با اپیدمی مواجه نشویم و به طور کلی 
سامت جامعه به گونه ای باشد که مراجعه به مراکز 

درمانی به حداقل برسد . 
بهرامی اظهار داشــت: به بیمارستان شهید مطهری، 
نگاه درآمدزایی نداریم و رســالت اصلــی این مرکز 
ارائه خدمات به مردم در راســتای مســئولیت های 

اجتماعی است . 
علیرضا آجدانی رئیس بیمارســتان شهید مطهری 
نیز طی سخنانی از کادر درمان به ویژه پرستاران این 

بیمارســتان قدردانی 
کرد و ابــراز امیدواری 
نمــود که ایــن مرکز 
درمانــی بتوانــد بــا 
درمانی  هــای  بخش 
راه  جدید که اخیــراً 
اندازی شــده اند،  به 
خانواده بــزرگ ذوب 
آهن اصفهــان و مردم 
منطقـــه خــدمـات 
 کامــل تــری ارائــه 

دهد . 

تجلیل از پرستاران پرتالش بیمارستان شهید مطهری

خدمات کادر درمان 
از جمله پرستاران 
برای جامعه اهمیت 

حیاتی دارد

بیمه، آثار نامطلوب حوادث را به شدت کاهش می دهد

هر چند که بیمه 
موجب محو حوادث 

و بازی سرنوشت 
نمی شود لیکن با 

تقسیم آثار نامطلوب 
آن میان جمع 

بیمه گذاران آثار آن 
را به شدت کاهش 

می دهد

 نشســت های تخصصی مدیریت آموزش و توسعه 
سرمایه های انسانی ذوب آهن با انجمن صنعت نشر، 
ذیل اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی اصفهان 
و جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار 

شد.
آرش شــفیعی مدیر آموزش و توسعه سرمایه های 
انسانی ضمن بیان خبر فوق در گفتگو با خبرنگار ما 
گفت: نشست تخصصی انجمن صنعت نشر با حضور 
ثابت قدم، مدیر انجمن مذکور و پور فرد، دبیر انجمن 
با هدف تعامل و استفاده از پتانسیل های طرفین در 

شرکت ذوب آهن برگزار شد.
مدیر آموزش و توسعه سرمایه های انسانی ذوب آهن 
افزود: از آنجایی که اهم فعالیت انجمن صنعت نشر، 

برگزاری نمایشــگاه کتاب، برگزاری مسابقه کتاب 
خوانی، ایجاد تعامل با صنعت و ایجاد بانک اطاعاتی 
کتب تخصصی و مدیریتی و ایجاد فرهنگ سازمانی 
در خصوص کتاب خوانی با در نظر گرفتن گروه هدف 
در شرکت می باشد زمینه های همکاری فی مابین 
مطرح و مقرر گردید نشست های مذکور تا حصول 

نتیجه ادامه یابد.
همچنین در نشســت تخصصی تعاملــی مدیریت 
آموزش و توسعه ســرمایه های انســانی با مدیران 
و کارشناســان جهاد دانشــگاهی دانشگاه صنعتی 
اصفهان، موضوعاتی چون بازبینی محتوای آموزشی، 
استفاده از امکانات آموزشی مشترک، اجرای مشترک 
تورها وسمینارها، انتشار کتاب های تخصصی، برنامه 

ریزی و اجرای آزمون ها و ســناریو نویسی محتوای 
آموزشی مطرح گردید.

در انتهای این نشست به منظور آشنایی با پتانسیل های 

شرکت ذوب آهن بازدیدی از کارگاه ها، آزمایشگاه ها 
و مجموعه کاس ها و سالن های مدیریت آموزش و 

توسعه سرمایه های انسانی صورت پذیرفت.

نشست های تخصصی با انجمن صنعت نشر و جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان

نشست تخصصی 
انجمن صنعت نشر با 

هدف تعامل و استفاده 
از پتانسیل های 

طرفین در شرکت 
ذوب آهن برگزار شد

بیمه عملیاتی اســت کــه در آن بیمه گــر، افرادی 
)بیمه گــذاران( را کــه در معرض حادثه و ریســک 
خاص قرار دارند سازماندهی کرده و از محل مبالغی 
که از جمع بیمه هــای دریافتــی )حق بیمه( فراهم 
شــده از بیمه گذارانی که این حادثه عمًا برای آنها 
تحقق می یابد رفع خســارت می نماید. نقش بیمه گر 
در این تعریف مدیریــت منابع جمع آوری شــده و 
محاســبه عملی میزان حق بیمه ای است که باید از 
بیمه گذاران اخذ شود تا بتواند عمًا خسارات تحقق 

را جبــران  یافتــه 
کــرده و پوشــش 

دهد.
 جواد تیموری مدیر 
خدمــات مالــی و 
بیمه شرکت با بیان 
مطلب فــوق گفت: 
افــراد بــه تنهایی 
در مقابــل حوادث 
بســیار ضعیــف و 
پذیرنــد  آســیب 
و ایــن موضــوع از 
نظر روانــی موجب 
احســاس ناامنی و 
از نظــر اقتصــادی 
موجب ضعف و عدم 
پذیرش ریسک می شود. فعالیت و مسئولیت پذیری 
مستلزم اطمینان به آینده است زیرا هر چند که بیمه 
موجب محو حوادث و بازی سرنوشت نمی شود لیکن 
با تقســیم آثار نامطلوب آن میان جمع بیمه گذاران 

آثار آن را به شدت کاهش می دهد.
وی افزود: انواع بیمه شــامل بیمه هــای بازرگانی و 
اجتماعی می باشــد و بیمه های بازرگانی مشــتمل 
بر بیمه هــای اموال)حفاظــت از مــال(، بیمه های 

اشــخاص)کاهش اثرات فوت، نقص عضو و بیماری( 
و بیمه های مسئولیت)پاســخگوی مسئولیت مدنی 

اشخاص( است.
ابراهیم کریمی سرپرســت اداره بیمه شرکت نیز از 
بیمه تکمیل درمان کارکنــان و افراد تحت تکفل آن 
ها از ســال 1۳۹1 و تشــکیل صندوق درمان جهت 
ارائه خدمات مازاد دندانپزشــکی، بیمــاران خاص 
و حادثه دیــدگان ناشــی از کار و همــکاری جهت 
انعقاد قراردادهــای درمانی بازنشســتگان در ذوب 
آهن اصفهــان خبر داد و گفت: بیمــه عمر و حوادث 
کارکنــان و افراد تحت کفالت آن ها از ســال 14۰۰ 
با ســرمایه فوت و نقــص عضو چهار و نیــم میلیارد 
ریال برای شــاغلین، یک و نیم میلیارد ریال سرمایه 
فوت همســران و ۷۵۰ میلیون ریال ســرمایه فوت 
فرزندان تحت تکفل بــا پرداخت حــق بیمه کامل 
توسط شرکت، بیمه های اموال شــرکت مشتمل بر 
انواع بیمه های مهندســی، آتش ســوزی، خودروها 
و باربــری وارداتی، بیمه های مســئولیت شــرکت 
مشــتمل بر مســئولیت کارفرما در قبال کارکنان و 
مســئولیت کارفرما در قبال اشــخاص ثالث، خرید 
پوشــش های بیمه تکمیل درمان برای شرکت های 
اقماری)پاالیــش قطــران، تارابگین، شــرکت های 
پویش، نسوزآذر، باشــگاه فرهنگی ورزشی ،تعاونی 
مصــرف و .....( و نظارت بر حسابرســی و بازرســی 

دفاتر توســط ســازمان تأمین اجتماعــی و دفاع از 
پرونده های مطرح شده در هیأت بدوی و تجدیدنظر 
 از ســایر اقدامات ایــن اداره در ســال هــای اخیر

 می باشد.
کریمی  بــا بیان این کــه کلیه خدمــات بیمه ای به 
سرپرســتان روابط صنعتی اطاع رســانی گردیده  و 
از همکاران انتظار داریم از صفحه اطاع رســانی در 
پرتال درزمینه بیمه تکمیل درمان اســتفاده نموده و 
در صورت ابهام با شــماره تلفن ۲۶۵1 تماس گرفته 
و اطاعــات الزم را دریافــت نماینــد، گفت: جهت 
استفاده از پوشــش های خریداری شــده بیمه عمر 
و حوادث، اطاعات مربوط به فــوت، از کارافتادگی 
و نقص عضو شــاغلین، فوت همســر و فوت فرزند را 
در حداقل زمان ممکن به مدیریــت خدمات مالی و 
بیمه ارســال نمایند. همچنین جهــت  تکمیل  فرم 
ذینفعان)اســتفاده کنندگان( بــه پرتــال کارکنان، 
قســمت ذینفعان بیمه عمر و حوادث مراجعه نمایند 
و در صورت وجــود ابهام از طریق مســئولین روابط 

صنعتی قسمت، اطاعات الزم را کسب کنند.
سرپرســت اداره بیمه شــرکت تأکید کرد: به جهت 
بهره مندی از پوشش های بیمه مســئولیت کارفرما 
در قبال کارکنان، الزم اســت همکاران در خصوص 
بررســی حوادث و تکمیل پرونده  نهایت همکاری را 

داشته باشند.

گیربکس های مستعمل و راکد انبار کارخانه پس از بازسازی مجددا در خط 
تولید مدیریت آگلومراسیون شرکت به کار گیری شد.

محمد جانثاری مهندس مکانیک کارگاه آگلوماشــین شــماره 4  مدیریت 
آگلومراسیون شــرکت با اعام این خبر گفت: گیربکس های موجود در خط 
تولید آگلوماشین 4  بدلیل عدم کیفیت مناسب و شکستن بلبرینگ و درپی 
آن شکســتن چرخ دنده ها، توقفات طوالنی مدت خط تولید را درپی داشت. 
با توجه به محدودیت تامین منابع مالی و زمانبر بودن تامین درخواست مجدد 
گیربکس جدید، تصمیم بر این گرفته شد که از گیربکس های موجود در انبار 
راکد کارخانه بازدید فنی به عمل آمــده و درصورت امکان با تغییراتی در نوع 
کوپلینگ ها و شاسی زیر گیربکس های موجود در انبار استفاده شود که نهایتاً 
تعداد 18 عدد گیربکس مورد نیاز شناســایی و پس از درخواست و انتقال به 

کارگاه مکانیک عملیات تعمیر، سرویس و مونتاژ   عملیاتی گردید.
حســین کبیری مهندس ارشــد مکانیــک کارگاه های پخــت مدیریت 
آگلومراســیون نیز گفت: با توجه به وجود حجم بســیار زیــادی از قطعات 
تجهیزاتی در انبارهای کارخانه می توان با بررســی های فنی و تخصصی از 
آن ها در دیگر کارگاه های بهره برداری کارخانه استفاده نمود که قطعاً از این 
رهگذر ضمن استفاده از همین ظرفیت های با استفاده می توان صرفه جویی 

مناسبی را نیز برای کارخانه به وجود آورد.
وی تأکید کرد: مدیریت های سفارشات و کنترل کاال، امور فنی و برنامه ریزی 
تولید و مهندسی و نظارت بر تعمیرات مکانیک و  همکاران تاشگر  مدیریت 
آگلومراسیون در قسمت های برق، مکانیک و تولید در این عملیات همکاری و 

مشارکتی فعال داشتند.
محمدعلی قدرتی پور- خبرنگار افتخاری

تعویــض دیفیوزرهای شــماره ۳ و 4 نیــروگاه حرارتی به همــراه تغییر 
متریال، با موفقیت به اتمام رسید و مورد بهره برداری قرار گرفت.

مسعود ملکی، سرپرســت نیروگاه حرارتی  شرکت با اعام این خبر گفت: 
در ادامه طراحی، ســاخت و نصب دیفیوزر شــماره 4 نیــروگاه حرارتی، 
تعویض دیفیوزر شــماره ۳ این نیروگاه نیز با موفقیت به اتمام رســید و 
برنامه ریزی برای تعویض دیفیوزر شــماره ۵ این نیروگاه  نیز در دســتور 

کار قرار گرفت.
ایرج قائدی، مهندس ارشــد توربین نیروگاه حرارتی به تشــریح اقدامات 
انجام شــده در این پروژه پرداخت و گفت: نقش برج های خنک کننده در 
افزایش بازدهی نیــروگاه، افزایش تولید برق و کاهــش مصرف آب، حائز 

اهیمت است.
قائدی افزود: با توجه به این که ســازه های فلزی دیفیوزرهای قبلی برج 
خنک کننده این نیروگاه پس از ۵۰ ســال کارکرد مداوم و در اثر رسوبات 
مواد شیمیایی و خوردگی شدید و همچنین ارتعاشات تجهیزات مکانیکی 
دوار، دچار ترک و ریزش شــده و فاقد بازدهی مناســب بودند، نسبت به 

تعویض آن ها اقدام شد.
وی گفت: دیفیوزرهای جدید از جنس فایبرگاس و مقاوم در برابر لرزش، 
آتش و اشعه خورشــید و همچنین ضد زنگ زدگی و ضد باکتریال است. 
تعویض این ۲ دیفیوزر موجب افزایش بازدهی و بهبود تبادل حرارتی برج 

ها و نهایتا رفع بخشی از محدودیت های تولید شد. 
سرپرست نیروگاه حرارتی گفت: شــرکت فرانگر زرفام، مدیریت راهبری 
و پشتیبانی ماشین آالت و خودروهای سنگین  و همکاران تولید و توزیع 
برق شــرکت به ویژه سرپرســت دفتر فنی مدیریت همکاری شایسته و 

فعالی داشتند.
عبدالرضا معتمدیـ  خبرنگار افتخاری

بازسازی و استفاده از 
گیربکس های مستعمل در 

مدیریت آگلومراسیون شرکت

تعویض دیفیوزرهای 3 و 4 نیروگاه 
حرارتی شرکت

تاکنون اقدامات 
عملیاتی جدی 

برای اصالح ساختار 
اکتشاف در کشور 
انجام نگرفته است

در آیین تجلیل از بسیجیان شرکت عنوان شد
فرهنگ بسیجی در ذوب آهن اصفهان نهادینه شده است

امروز حل بسیاری از 
مشکالت در جامعه، 
سازمان ها و حتی 
خانواده، مسلتزم 

بهره گیری از فرهنگ 
بسیجی است

حمیــد ســرال مدیر و 
جمعی از دیگر مسئولین 
روابط عمومی شرکت با 
حضور در محل بســیج 
تندگویــان،  شــهید 
ضمن دیــدار و گفتگو 
با بســیجیان پرتاش 
زحمــات  از  شــرکت 
دلســوزانه آن ها برای 
بهبود شــرایط سازمان 

قدردانی کردند . 

مدیــر روابط عمومــی در این دیدار، بســیج را یک 
فرهنگ متعالی دانســت که توســط حضرت امام 
خمینی)ره( بنیانگذار جمهوری اســامی ایران بنا 
نهاده شــد و افزود: امروز حل بســیاری از مشکات 
در جامعه، سازمان ها و حتی خانواده، مسلتزم بهره 

گیری از فرهنگ بسیجی است . 
وی، اخاق مداری، تواضع، فعالیت برای رضای خدا، 
ایثارگری، والیتمدرای و مردم دوســتی را برخی از 
ابعاد اصلی فرهنگ بسیجی دانست و گفت: بسیجیان 
ذوب آهن اصفهان در کنار تاشــگران این شرکت، 
برای بهبود شرایط و بالندگی سازمان تاش می کنند 

و روابط عمومی همچون گذشــته آمادگی هرگونه 
همکاری با نهاد مقدس بسیج را دارد . 

ســرهنگ مهران مختاری فرمانده حــوزه مقاومت 
بسیج شهید تندگویان نیز در این دیدار گفت: همدلی 
و همکاری در ذوب آهن اصفهان موج می زند و همین 
امر باعث شد بسیج شــرکت بتواند در فعالیت های 
مختلف از جمله فعالیت های جهادی ، موفق عمل 

کند . 
وی افــزود: تیم امروز بســیج ذوب آهــن اصفهان، 
فعالیت ها را با اعتقــاد کامل ا نجام می دهد و همین 

امر باعث شده در انجام این امور موفق عمل کند . 

گره زدن صنعت فوالد کشور به واردات، امری اشتباه است

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و 
فلزات گفت: تاکنون اقدامات عملیاتی جدی برای 
اصاح ساختار اکتشاف در کشــور انجام نگرفته و 
برای حل این معضل، راه کار برنامه ریزی اکتشاف 

سراسری مواد معدنی از جمله سنگ آهن است.

اردشــیر ســعد محمدی اظهــار کرد: 
کارشناســان بخــش معــدن و صنایع 
معدنــی چندیــن ســال اســت کــه 
هشــدار جــدی داده انــد، مبنــی بر 
این کــه ذخایــر معدنی مانند ســنگ 
آهن بــا روند اکتشــاف موجــود رو به 
 اتمام اســت و ایــن موضــوع جدیدی

نیست.
وی یادآور شد: براساس آخرین ویرایش 
مطالعــات طــرح جامع فوالد کشــور، 
ذخیره زمین شناسی ســنگ آهن پنج 
میلیارد تن و ذخیره قابل اســتخراج آن 

۲.۹ میلیارد تن تخمین زده می شود.
ســعد محمدی اضافه کرد: چنانچه اهداف ســند 
چشــم انداز 14۰4 تحقق یابد و به تولید سالیانه 
۵۵ میلیون تن فوالد خام برســیم، ساالنه 1۶۰ تا 

1۶۹ میلیون تن ســنگ آهن نیاز است، بنابراین 
ذخایر موجود تکافوی تولید فوالد برای ســالیان 

زیادی را نخواهد داد.
وی گفت: اســتخراج از معادن در اعماق زمین نیز 
راه دیگری اســت که در میان مــدت امکان دارد، 
بتوان آن را پیگیری کرد، اما این راه در حال حاضر 
صرفه اقتصادی نــدارد، ولی در صــورت افزایش 

قیمت ها، ممکن است توجیه پذیر شود.
مدیرعامل “و معــادن” اضافه کــرد: برنامه ریزی 
برای استخراج از معادن کوچک و متوسط راهکار 

دیگری برای تامین سنگ آهن مورد نیاز است.
سعد محمدی پیرامون مساله واردات توضیح داد: 
واردات سنگ آهن از کشورهایی مانند استرالیا راه 
دیگری اســت که پیش روی قرار دارد، اما یکی از 
مشــکات اصلی آن هزینه باالی حمل است و از 
سوی دیگر عمق کم اســکله های کشور است که 

نمی توان از کشــتی هایی که توان حمل 11۰۰ 
تا dwt ۲۰۰۰ را دارند، اســتفاده کــرد و همین 

موضوع باعث افزایش هزینه واردات خواهد شد.
وی تصریح کرد: مانع جدی بر ســر راه واردات نیز 
تحریم های اقتصادی هستند و از اساس گره زدن 
صنعت فوالد کشور به واردات، امری اشتباه است، 
زیرا در صورت تحریم، تمام زنجیره فوالد کشور با 

مشکل مواجه خواهد شد.
وی باردیگــر تاکید کــرد: راه حل اصلــی تامین 
خــوراک کارخانه های فــوالد ســازی ، فعالیت 
جدی و تمرکز بر موضوع اکتشــاف است و امسال 
هلدینگ سرمایه گذاری توســعه معادن و فلزات 
۶۰ هزار متر حفاری را برنامه ریزی کرده که برای 
تحقق این امر هفت دســتگاه خریداری شــده و 
انتظار می رود بتوانیم شروع یک حرکت اکتشافی 

را رقم بزنیم.

Rگزارش e p o r t

خبرآسمانی
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به مناســبت میاد حضرت زینب)س( و روز پرستار 
به سراغ سپید جامگان خط اول بهداشت و درمان در 
بیمارستان شهید مطهری ذوب آهن اصفهان رفتیم 
و در خصوص حرفه مقدس پرســتاری با آن گفتگو 

نمودیم که در ادامه می خوانید؛.
مریم مختاری سوپروایزر کنترل عفونت بیمارستان 
شهید مطهری گفت: کار پرستاری آمیخته با صداقت 

پاکی و اخاص است. پرستاری هنری است بی نظیر 
و تخصصی است بی همتا. پرستاری آمیختن طبابت 
جسم اســت با طبابت روح، روشن نگه داشتن چراغ 
حیات بیمار است و درخشان کردن خورشید ایمان و 

اعتمادش به زندگی.
وی افزود: برای همین است که پرستاری هنر است 
و تخصص. حرفه مقدس پرســتاری تنها مراقبت از 

عایم حیاتی بیمار و یــا نگهبانی از مرز حیات بیمار 
نیست بلکه، دمیدن روح زندگی است در تن رنجور 
بیمار، وزش نســیم محبــت و جاری کــردن زالل 
امیدواری در جسم خسته بیمار است. پرستار حافظ 
جان و تقویت روح بیمار است، التیام بخش زخم های 

بیمار است.
منصوره کریمی گفت: در روزهای کرونا با ســختی 
های خیلی زیادی مواجه بودیم و تنها بهبودی حال 
بیماران حالمان را خوب می کرد که ترس از ابتای 
اعضای خانواده داشتیم. حتی مدتی با آن ها ماقات 
نکردیم بعضی از همکارانم والدینشان بستری بودند و 
حتی برخی از آن ها اعضای خانواده خود را از دست 
دادند این موضوع از جمله خســتگی هایی است که 

هیچگاه از روی دوشمان برداشته نخواهد شد.
 کریمی تأکید کرد: باعث افتخار من است که نقش 
کوچکی در بهبود وضعیت بیماران چه در زمان کرونا 

و چه در زمان حال دارم.
گلناز اشرف پور پرســتار بخش جراحی زنان گفت: 
مراقبت از یک نفر عشق است و مراقبت از صدها نفر 
پرستاری است تجربه این ســال ها نه تنها ذره ای از 

انگیزه کاری و عشــقم کم نکرده بلکه هر روز بیشتر 
خدا را شکر گزارم که می توانم التیام بخش درد  جسم 

و روح بیماران باشم .
وی افزود: تجربه روزهای خیلی ســخت کرونا جزء 
سخت ترین روزهای کاری من و همکاران عزیزم بود 
و دیدن بیمارانی که علیرغم تاش فراوان نتوانستیم 
نجاتشــان بدهیم، جزء تلخ ترین تجارب کاری من و 
همکارانم بوده اســت و از مدیران درخواســت دارم 

سختی کار پرستارها را پیگیر باشند.
ندا رئیسی سوپروایزر بالینی مرکز بهداشتی درمانی 
شهید مطهری گفت: پرستاری هنر نقاشی لبخند بر 
بوم درد اســت. دیدن حال خوب بیماری که با درد و 
بیماری وارد بیمارستان شــده و هنگام ترخیص با 
لبخند رضایت خداحافظی می کند بهترین خاطره 
است و همیشه خاطره شیرین نجات حال بیمار است 
و شــکر خدا مواردی بوده که توانسته ایم سهمی در 
نجات دادن جان بیمار داشته باشم که تا آخر عمر از 
یاد نخواهد رفت و هر موقع آن لحظه برایم یادآوری 
می شــود احســاس بغض می کنــم و برایم خیلی 

خوشایند است.

سعید ایرانپور سرپرست دانشگاه علمی کاربردی ذوب 
آهن در آستانه روز دانشجو در گفتگو با خبرنگار ما با 
اشاره به تاریخچه این دانشــگاه گفت: مرکز آموزش 
علمی کاربردی ذوب آهن از سال 1۳۶4تحت عنوان 
آموزشــکده فنی توحید، فعالیت خود را آغاز نموده 
و تا ســال 1۳۷8 بالغ بر یک هزار نفر از طریق کنکور 
سراســری در چهار رشــته کاردانی بــرق – قدرت، 
ماشــین فزار، نقشــه کشــی صنعتی و جوشکاری 
در این مرکز به تحصیل اشتغال داشــته اند و از سال 
1۳۷8 فعالیت خود را در قالب مرکز آموزش عالی فنی 
توحید و تحت نظر دانشگاه جامع علمی کاربردی به 
منظور تعامل با جامعه و ارائه خدمات دانشگاهی ادامه 
داده و به پذیرش دانشــجو از طریق دانشــگاه جامع 
علمی کاربردی در رشته کارشناسی ساخت و تولید 

و کاردانی مکانیک- ماشین افزار و برق )الکترونیک و 
ابزار دقیق( اقدام نمود و از سال ۷8 تاکنون، این مرکز 
اقدام به پذیرش مجموعا حدود ۲۲4۶ دانشجو نموده 
است که از این تعداد بالغ بر 1۵۰۰ نفر فارغ التحصیل 

شده اند.
وی افزود: عاوه بر دوره های کاردانی و کارشناســی، 
در ســال های ۹۲ و ۹۳ دانشگاه علمی کاربردی ذوب 
آهن به پذیرش ۳۷ نفر دانشجو در مقطع کارشناسی 
ارشد با هدف شناسایی و حل مشکات ذوب آهن به 
صورت پژوهش محور با عناوین مهندســی فناوری 
ارشد بازیافت پسماند صنعت فوالد، مهندسی فناوری 
ارشد بهینه سازی تولید قطعات صنعتی، کارشناسی 

حرفه ای ارشد نظام تامین و تدارک اقدام نمود.
سرپرست دانشــگاه علمی کاربردی ذوب آهن گفت: 

از توانمندی ها و افتخارات دانشــگاه علمی کاربردی 
ذوب آهن می تــوان به جذب و تربیت دانشــجو در 
مقاطع کاردانی، کارشناســی و کارشناســی ارشد، 
قرار گرفتن دانشگاه در بین ده دانشگاه برتر دانشگاه 
های علمی کاربردی کشــور در ســطح بندی سال 
۹۹ ، کســب مقام در المپیادهای ورزشی کشور، ارائه 
خدمات کارآموزی و پذیرش دانشجو جهت گذراندن 
دوره کارآموزی در شرکت، ثبت اختراع، چاپ کتاب 
و مقاالت علمی توسط دانشجویان و اساتید این مرکز، 
طراحی ریل هــادی، تولید پره ایندیوســر )در قایق 
ســازی کاربرد دارد(، تولید نخ و الیاف بازالت از سنگ 
بازالت و بازســازی و نوســازی بیرینگ های صنعتی 
توسط دانشجویان کارآفرین دانشگاه علمی کاربردی 
ذوب آهن و انجــام بازدیدهای علمی به صورت کاما 

کاربردی با توجه به پتانســیل های موجود در ذوب 
آهن،  شــرکت فعال در جشــنواره حرکت و معرفی 
اساتید و دانشجویان کارآفرین و برتر ذوب آهن اشاره 

نمود.

تشریح دستاوردهای دانشگاه علمی کاربردی ذوب آهن

عیادت از دو همکار حادثه دیده 

پرستاری، هنر نقاشی لبخند بر بوم درد است

کمیته عیادت شرکت ۶ آذرماه از دو همکار حادثه 
دیده عیادت کردنــد و ضمن رســیدگی  به امور 

درمانی، صبوری و مقاومت آن ها را ستودند.
بهرام نیک آور، تعمیــر کار انرژیتیک کارگاه ۵1 
کوره بلند با 18 سال ســابقه کار که دچار حادثه و 
آسیب شده بود، تحت عمل جراحی قرار گرفته و 

دوران نقاهت را سپری می کند.
مهدی گلچین فــرد شــاغل در کارگاه نورد ۶۵۰  
با1۶ سال ســابقه کار، دیگر همکارمان بود که از 

وی عیادت کردند.

وی که بــرای درمان دیســک کمــر تحت عمل 
جراحی قرار بوده در حین عمل دچار مشــکات 
دیگر شده و برای رفع مشکات از ناحیه جمجمه 

تحت جراحی قرار گرفته است. 
گلچین فرد هم اکنون با ادامه درمان و فیزیوتراپی 

مراحل بهبودی خود را در منزل سپری می کند.  
روابط عمومی شرکت؛ شفای عاجل این همکاران 
را از خداوند بزرگ مســئلت نموده و امیدواریم با 
دعای خیر خانواده بــزرگ ذوب آهن اصفهان این 

عزیزان بهبودی کامل خود را به دست آورند. 

نشریه داخلی

3

حسابداري  با  ارایه 
اطالعات مالي به افراد 
برون سازماني که به 
جزییات اوضاع مالي 

یك شرکت دسترسي 
ندارند تصمیم گیري 
را براي این دسته از 
افراد تسهیل مي کند

در روزهای کرونا با 
سختی های خیلی 
زیادی مواجه بودیم 
و تنها بهبودی حال 
بیماران حالمان را 

خوب می کرد

از توانمندی ها و 
افتخارات دانشگاه 

علمی کاربردی 
ذوب آهن می توان 
به قرار گرفتن در 

بین ده دانشگاه برتر 
دانشگاه های علمی 

کاربردی کشور اشاره 
نمود

وی که برای درمان 
دیسك کمر تحت 
عمل جراحی قرار 
بوده در حین عمل 

دچار مشکالت دیگر 
شده است

یکی از دالیل عمده 
کاهش صادرات 
فوالد که طی ماه 
های اخیر به ثبت 
رسیده به مصوبه 
جنجالی وضع 

عوارض صادراتی بر 
محصوالت فوالدی 

در ابتدای سال بر می 
گردد

R e p o r t
گزارش

به مناسبت 1۵ آذرماه روز ملی حسابدار با تعدادی 
از همکاران تاشگر حوزه مالی و اقتصادی شرکت 

گفتگو نمودیم که در ادامه می خوانید؛
رسول دهقان سرپرست اداره خدمات مالی، گفت: 
مشاوره به شرکت های تابعه جهت بهره وری بیشتر 
از منابع مالی و اســتفاده از قوانین و بخشنامه های 
مالیاتی و رفع مغایرت های فصلی با شــرکت های 

طرف قرارداد از وظایف این اداره است.
وی بارگذاری اطاعات خریــد، فروش، قراردادها و 
حقوق در سامانه 1۶۹ امور مالیاتی و تهیه، تکمیل 
و ارســال اظهارنامه های ارزش افزوده، آالیندگی و 
عملکرد شــرکت را از اقدامات این اداره عنوان کرد 
و گفت: خدمات در خصوص اجرای تکالیف مالیاتی 
و آماده سازی مدارک برای رسیدگی، تنظیم الیحه 
مالیاتی دفاعی بر اســاس آخرین قوانین، مقررات و 
آیین نامه های مالیاتی و پیگیری و اخذ گواهی ماده 

18۶ نیز از سایر اقدامات عمده این اداره می باشد.
فردین اسدی سرپرســت اداره حسابداری پرسنلی 
گفت: این اداره مســئولیت جمع آوری و بررســی 
اطاعات مربوط به حقوق و مزایا کارکنان و محاسبه 
پایان کار و بازنشستگی و ثبت سند های مرتبط با 

آن ها و همچنین جوابگویی بــه مکاتبات قضایی، 
بانکی و... را به عهده دارد.

محسن وکیلی کارشــناس ارشــد اداره تدوین و 
کنترل بودجــه گفت: از جمله فعالیــت های اداره 
بودجه، مکاتبه و جمــع آوری اطاعات از مدیریت 
های مختلف شــرکت جهت تدوین بودجه مصوب 
شرکت که شامل برنامه تولید، برنامه فروش، برنامه 
خرید مواد اولیه، برآورد دستمزد، برآورد هزینه های 
ســربار و برآورد درآمد هاو هزینه های بعد تولید و 
همچنین تهیه گزارشــات بودجه ای صورت سود 
 و زیــان، صورت وضعیــت مالی، صــورت گردش 

جریان های نقدی و... می باشد.

وی افزود: از دیگر فعالیت هــای این اداره می توان 
به تدوین بودجه اصاحی شرکت، برآورد عملکرد 
صورت هــای مالی برای گزارش تفســیر مدیریت 
ســایت کدال بورس، تهیه گزارشات و شرکت موثر 
در جلســات پایش بودجه و کنترل بودجه اشــاره 

نمود.
حمید حاجــي کارشــناس اداره تدوین وکنترل 
بودجه نیز گفت: حسابداري با ارایه اطاعات مالي به 
افراد برون سازماني که به جزییات اوضاع مالي یک 
شرکت دسترسي ندارند تصمیم گیري را براي این 

دسته از افراد تسهیل مي کند.
فرزاد جمال پور کارشــناس ارشــد اداره اعتبارات 

اســنادی با بیان این که بررســی، ثبــت و صدور 
اسناد حســابداری برای خرید مواد اولیه، قطعات، 
خدمات و هزینه های ورود کاال از گمرکات کشــور 
از وظایف این اداره اســت، گفت: تهیه گزارشــات 
مالی جهت ارائه به استفاده کنندگان درون و برون 
ســازمانی و رفع مغایرت با فروشندگان خارجی یا 
 نمایندگان داخلی آن ها از دیگــر وظایف این اداره

است.
وی، افزود: اشــخاص، شــرکت هــا و دولت برای 
تصمیم گیری در مورد توزیع مناســب منابع مالی 
نیاز به اطاعات قابل اتکا دارند که این اطاعات را به 

یاری حسابداری می توان به دست آورد.

حسابداري، تصمیم گیري را براي ذی نفعان سازمان تسهیل مي کند

تاثیر وضع عوارض صادراتی بر ارزآوری محصوالت فوالدی

یکی از دالیل عمــده کاهش صادرات فوالد که طی 
ماه های اخیر به ثبت رســیده به مصوبه جنجالی 
وضع عوارض صادراتی بر محصــوالت فوالدی در 

ابتدای سال بر می گردد. 
طبق گزارش ها در ۷ ماهه ســال جاری، صادرات 
شمش و اســلب و مقاطع طویل و تخت نسبت به 
مدت مشابه ســال قبل با وضع عوارض صادراتی، 

کاهش ۷.۵ درصدی معادل 4۵۰ هزار تنی داشت. 
گــزارش آماری ۷ ماهــه فوالد، حاکــی از کاهش 
۹ درصدی در صادرات شــمش و اســلب و افت 4 
درصدی در صادرات مقاطع طویل و تخت اســت 

که مجموع صادرات کاهــش ۷.۵ درصدی معادل 
 4۵۰ هزار تن نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان

می دهند.
یکی از دالیل عمــده کاهش صادرات فوالد که طی 
ماه های اخیر به ثبت رســیده به مصوبه جنجالی 
وضع عوارض صادراتی بر محصــوالت فوالدی در 
ابتدای ســال بر می گردد. چرا که اکثریت صادرات 
فوالد در بخش شمش و اســلب است که آن هم به 
صورت سفارشی صادر می شود یعنی از زمان عقد 
قرارداد تا ثبت در گمرکات، ۲ تا ۳ ماه زمان می برد 
و اثر آن مصوبه، بافاصله مشهود نبود و در آمارهای 

صادرات فوالد از تیر و مرداد 
ماه به بعد کاما نمایان شد.

فوالد سـازان زمـــان اباغ 
عــوارض  وضــع  مصوبــه 
محصوالت  بــر  صادراتــی 
فـــــوالدی آن را غیـــــر 
کارشناســـی دانستنــد و 
نســبت به پیامدهای آن از 
جملــه کاهش صــادرات و 
ارزآوری فوالد هشـدار دادند 

اما متأســفانه با عدم توجه به موقع به این هشدار، 
فرصت مهــم ارزآوری فوالد آن هــم در قله قیمت 

های جهانی از دست رفت.

Rگزارش e p o r t

  12 آذرماه؛ روز قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 
قانون اساسی جمهوری اسامی ایران در سال 1۳۵8 توسط مجلس خبرگان 
قانون اساســی تصویب شــد؛ در روز 1۲ آذرماه 1۳۵8 متن قانون اساســی 
جمهوری اسامی ایران به همه پرسی عمومی گذاشته شد و به تصویب نهایی 
ملت ایران رسید.پس از پیروزی انقاب اسامی و برگزاری اولین انتخابات که 
منجر به تعیین نوع حکومت و تشکیل جمهوری اسامی در ایران شد، بحث 
درباره تعیین قانون اساســی نظام در محافل مختلف گسترش یافت و قانون 
اساسی ایران تهیه شد، 1۲ آذر سالروز همه پرسی قانون اساسی در تقویم ایرانی 

روز قانون اساسی نامگذاری شده است.
12 آذرماه؛  روز جهانی معلولین )3 دسامبر(

سوم دسامبر مصادف با 1۲ آذر از سال 1۹۹۲ و از سوی مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد به عنوان روز جهانی معلولین اعام شده است. هر سال سازمان ملل 
موضوعی را برای مضمون روز جهانی معلولین اعام می کند. اعام شــعار و 
موضوع ساالنه می تواند یک تمرکز اساسی در مورد چگونگی تاش جامعه برای 

از بین بردن موانع جسمی، تکنولوژیکی و نگرشی برای افراد معلول فراهم کند.
13 آذر؛ روز بیمه

بیمه سازوکاری است که طی آن یک بیمه گر، بنا به ماحظاتی تعهد می کند که 
زیان احتمالی یک بیمه گذار را در صورت وقوع یک حادثه در یک دوره زمانی 
خاص، جبران نماید و یا خدمات مشــخصی را به وی ارائه دهد. بنابراین، بیمه 
یکی از روشهای مقابله با ریسک است. به طور حتم، اولین دستاوردهای انسان 
در صنعت بیمه، توسط دریانوردان و بازرگانان دریایی به دست آمده است. یکی 
از اولین صورت های پیدایش بیمه را می توان به بازرگانان چینی نســبت داد. 
آنها دریافته بودند که احتمال غرق یا مورد دستبرد واقع شدن همه قایق ها و 
کشتی هایی که در یک روز در یک بندر تردد می کنند، بسیار کم است. بنابراین 
برای جلوگیری از خطر نابودی همه سرمایه، بار و کاالیشان را در چند کشتی و 

قایق مختلف بارگیری می کردند.
15 آذر ماه؛ روز ملی حسابدار 

پانزدهم آذر هر سال روز حسابدار در ایران است. این روز در گردهمایی 1۳ آذر 
1۳8۶ نهادهای حسابداری ایران شامل انجمن حسابداران خبره ایران، جامعه 
حســابداران رســمی ایران  به عنوان دو انجمن ایرانی عضو "آیفک"  انجمن 
حســابداری ایران، انجمن مدیران مالی، و ســازمان حسابرسی به این عنوان 
نام گذاری و پس از پیگیری های انجام شــده، ســرانجام در جلسه ۲1 بهمن 
1۳۹۹، شورای فرهنگ عمومی کشور با ثبت پانزدهم آذرماه هر سال به عنوان 

روز حسابدار و درج آن در تقویم رسمی ایران موافقت شد.
1۶ آذر؛ روز دانشجو

روز دانشجو، در ایران به 1۶ ماه آذر اطاق می شود. این روز، به یاد سه دانشجو 
که هنگام اعتراض به دیدار رسمی ریچارد نیکسون معاون رئیس جمهور وقت 
ایاالت متحده آمریکا و همچنین از سرگیری روابط ایران با بریتانیا، در تاریخ 1۶ 
آذر 1۳۳۲ )حدود چهار ماه پس از کودتای ۲8 مرداد همان سال( در دانشگاه 

تهران کشته شدند، گرامی داشته می شود.
1۶ آذر )۷ دسامبر(؛ روز جهانی هواپیمایی

1۶ آذر ماه مصادف با ۷ دســامبر ســالروز امضای کنوانســیون بین المللی 
هواپیمایی در سال 1۹44 است که متعاقب امضای این کنوانسیون، سازمان 
جهانی هواپیمایی کشــوری تأسیس شــد. به این دلیل مجمع عمومی این 
ســازمان در ســال 1۹۹۲، طی قطعنامه ای این روز را به عنــوان روز جهانی 

هواپیمایی کشوری تصویب و اعام کرد.
13 جمادی االول؛ شهادت  حضرت فاطمه زهرا )س( به روایتی

بنابر مشهورترین نقل، زهرای اطهر)س( روز جمعه بیستم جمادی االول سال 
پنجم بعثت، در مکه مکّرمه دیده به جهان گشــود و پس از پشت سر نهادن 
هجده سال و هفت ماه از زندگی، سرانجام در فاصله بین نماز مغرب و عشای روز 
پانزدهم یا سیزدهم جمادی االول یا سوم جمادی الثانی سال یازده هجری، در 

مدینه منّوره به شهادت رسید. 

۲- کشش جانبی بار و ایمنی جرثقیل سقفی
تصور نادرست: تا جایی که طول سیم بکسل دستگاه اجازه دهد، من می  توانم 
بدون مشکل و دردسر قطعه ای از فوالد را از میان دسته  ای از قطعات فوالدی کنار 
هم قرار گرفته بیرون بکشم، مطمئن هستم که بعد از بیرون آمدن قطعه، وزن آن 

بسیار کمتر از ظرفیت جرثقیل خواهد بود.
واقعیت: این یکی از خطاهای رایج و ناقض آشکار ایمنی جرثقیل سقفی است. 
براساس استانداردهای موسسه سازندگان باالبر و اتحادیه سازندگان جرثقیل، 
تمامی باالبرها و جرثقیــل  ها فقط و فقط برای باال و پاییــن بردن بار در جهت 

عمودی طراحی شده  اند.
در صورت کشش بار به صورت جانبی سیم بکسل عموماً از شیار مخصوص به 
خود خارج شده و بر روی ما بقی سیم بکسل و بعضا درام سائیده شده و به سیم 
بکسل صدمه وارد می  شود. برخی اوقات سیم بکســل در اثر این بار جانبی به 
بیرون جهیده، دور شفت درام پیچیده شده و تحت فشار زیادی قرار می  گیرد. 
عاوه بر آن، بار جانبی نیروی بسیار باالیی در جهتی به سیم بکسل وارد می  کند 

که عموماً سیم بکسل  ها نباید و نمی  توانند آن نیرو را تحمل نمایند.
۳- سوئیچ حد باالیی ایمنی جرثقیل سقفی

تصور نادرســت: وقتی که عملیات بار برداری را انجام می  دهــم و تمام ارتفاع 
جرثقیل را نیاز دارم، باید آنقدر بار را باال ببرم تا سوئیچ حد باالیی عمل قطع را 

انجام دهد.
واقعیت: ســوئیچ حد باالیی در تجهیزات باالبری برای جلوگیــری از برخورد 
مجموعه قاب با درام طراحی و نصب شــده اســت و تجهیــزی ایمنی برای 
جلوگیری از خطر می  باشد نه سوئیچی که در عملکرد نرمال دستگاه برای متوقف 
کردن حرکت جرثقیل از آن استفاده شود. اگر این سوئیچ به عنوان آخرین تجهیز 
ایمنی در هنگام باربرداری به درســتی عمل نکند، قاب به درام برخورد کرده 
و قفل می  شود، سیم بکسل تحت فشــار صدمه خورده و احتمال رها شدن بار 
وجود دارد. اگر نیاز به سوئیچی برای قطع حد باالیی دارید، سوئیچ  دومی )غیر 
از سوئیچ حد باالیی( را به صورت سری روی جرثقیل سقفی نصب نمایید. اگر 
این دو سوئیچ با یکدیگر سری بسته نشوند، اپراتور دستگاه نمی  تواند به درستی 
از صحت عملکرد هریک از آن ها آگاهی پیدا کند تا این که زمانی حادثه  ای مانند 

افتادن بار اتفاق بیفتد.
4- ترمز ثانویه و ایمنی جرثقیل سقفی 

تصور نادرست : تمامی جرثقیل ها ترمزی ثانویه دارند بنابراین من می  توانم با 
خیال آسوده و بدون نگرانی از هرگونه آسیب زیر بار بلند شده توسط جرثقیل 

کار کنم.
واقعیت: تمامی جرثقیل  ها بایستی مجهز به ترمز اولیه و ثانویه باشند. تمامی 
جرثقیل  های برقی ترمز اولیه  ای دارند که معموال ترمز دیسکی یا ترمز درام است. 
این به آن معنی است که اگر جرثقیل از عهده بار بر نیاید یا به اصطاح زیر بار خالی 
کند، ترمز اولیه بار را نگه می  دارد تا موتور جرثقیل بازیابی شده و به زیر بار برگردد.

در خصوص ترمز ثانویه برخی از سازندگان جرثقیل از ترمز بار مکانیکی استفاده 
می کنند، مابقی )حدود 8۰%( از ترمز احیا کننده اســتفاده می  کنند. ترمز بار 
مکانیکی در صورت عمل نکردن ترمز اولیه وارد مدار شده و بار را به صورت موقت 

نگه می  دارد. 

مناسبت های هفته

حدیث هفته
 امام علی )ع(:

به راســتی که دانش، مایه حیات دل ها، روشن کننده دیدگان 
کور و نیروبخش بدن های ناتوان است.

ایمنی

شش تصور اشتباه در مورد کار با 
جرثقیل سقفی



تشکر و سپاس

از کلیه همکاران و دوستان گرامي که در مصیبت وارده به 
اینجانبان ضمن ابراز همدردي، تسلي خاطر بازماندگان را فراهم 

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

سعید امیری، امیرکدخدایی، مسلم بیگی، 
علی محمدی، محمدعلی جعفری، اسماعیل اصالنی، 

زهرا سادات حسینی

تسلیت
همکاران گرامی آقایان:

حمید محمدی، اسماعیل براتی، احمدرضا ایزدی

با تاسف مصیبت وارده را خدمت با تأسف، 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.
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V a r i o u s
گوناگون

بر بال لک لک ها

در روزهای گذشته، نورسیده هایی به خانواده بزرگ 
ذوب آهن پیوســته اند که حضور سبزشــان را به 
خانواده های آنها تبریك 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 تشکیل خانواده، فصلی نو و سبز در  زندگی انسان است. 
این پیوند نیکو را بــه همکاران گرانقــدر ذو ب آهنی که اخیراً 
ازدواج کرد ه اند و اسامی آنها در پی می آید، تبریک گفته، برای 
این عزیزان آرزوی زندگی سعادتمند، فرزندان نیکو و سامتی 

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

برندگان قرعه کشی پویش 
ذوب آهنی های هوادار تیم ملی

سازمان ها تا چه میزان به بیان ایده 
و خالقیت کارکنان نیاز دارند؟

تیم بســکتبال ذوب آهن در دیداری خارج از خانه توانست از رعد پدافند تهران 
امتیاز بگیرد.

تیم بســکتبال ذوب آهن در چارچوب هفته نهم لیگ برتر بســکتبال کشور در 
تاالر بسکتبال مجموعه ورزشــی آزادی تهران مهمان رعد پدافند هوایی تهران 
بود که در نهایت سبزپوشــان با اختاف 11 امتیازی و با نتیجه ۹۹ بر 88 پیروز 

میدان شدند. 
به این ترتیب تا پایان هفته نهم رقابت ها، شهرداری گرگان با هشت پیروزی در 
رده نخست جدول و تیم های مهرام تهران، کاله مازندران و ذوب آهن اصفهان 

در رده های دوم تا چهارم قرار گرفت.

ســرمربی تیم والیبال زنان ذوب آهن اصفهان گفت: 
متاسفانه تیم ما فراز و نشیب های بسیاری دارد و در 
صدد برطرف کردن نقاط ضعف برای دور برگشــت 

مسابقات هستیم.
هفته پایانی دور رفت مســابقات والیبــال قهرمانی 
باشــگاه های برتر زنان برگزار شــد و تیم ذوب آهن 
اصفهان در رتبه چهارم جدول نیم فصل جای گرفت.

پریسا بحرینی سرمربی این تیم در خصوص عملکرد 
ذوب آهن در دور رفت توضیح داد: متاســفانه تیم ما 
فراز و نشــیب های بســیاری دارد و با عملکردی که 
بازیکنان نشــان دادند هنــوز به اهدافمان دســت 
نیافته ایم. در صدد برطرف کردن تقاط ضعف هستیم 

تا بتوانیم عملکرد بهتری داشته باشیم.

وی ادامه داد: هزینه های رفــت و آمد تیم ها 
برای حضور در مسابقات بسیار باالست و ای 
کاش راهی برای کاهش آن پیدا می شد چون 
با این وضعیت تیم داری برای باشگاه ها دشوار 

است.
بحرینی در پاسخ به این پرســش که آیا قرار 
گرفتــن در رده چهــارم جــدول رده بندی 
بخشــی از اهداف مدنظرشــان بوده یا خیر؟ 
گفت: اهدافی که مدنظر داشتیم قرار گرفتن 
در رده بهتری بود. در صورت امکان تغییراتی 

در تیــم خواهیم داشــت و در دور برگشــت تاش 
می کنیم تا رده خود را در جدول ارتقا دهیم تا در پلی 

آف قوی تر و آماده تر حضور داشته باشیم.

تیم ســریک گنبد با هفت برد متوالــی قهرمان نیم 
فصل لیگ برتر زنان 14۰1 شــد و تیم های پیکان، 
 ســایپا و ذوب آهن به ترتیــب در رده دوم تا چهارم 

جای گرفتند.

تیم های فوتبال ســپاهان و ذوب آهــن اصفهان در 
مصافی دوستانه در ورزشــگاه نقش جهان به تساوی 

بدون گل رسیدند.
 در شــرایطی که تب وتــاب مســابقات جام جهانی
۲۰۲۲ قطــر در باالتریــن حــد خــود قــرار دارد، 
باشــگاه های لیگ برتری ایــن روزها بــا بازیکنانی 
 که در اختیــار خود دارنــد تمرینات آماده ســازی
 را انجــام می دهنــد و بــا برگــزاری بازی هــای 
 دوســتانه و اردوهــای تدارکاتــی، به دنبــال حفظ
آمادگی خود برای شروع مجدد رقابت های لیگ برتر 

پس از اتمام جام جهانی هستند.
از همین رو، تیم های فوتبال ســپاهان و ذوب آهن در 
ورزشگاه نقش جهان در تقابلی دوستانه برابر یکدیگر 
صف آرایی کردنــد و در پایان به تســاوی بدون گل 

رضایت دادند.
گفتنی اســت ســپاهان تنها دو ملی پــوش دارد و 
ذوب آهن نیز بدون بازیکن ملی پوش اســت و بدین 
ترتیب هر دو باشــگاه با کمترین تعداد ملی پوش و با 
اکثر نفرات شان، این روزها مشغول برگزاری تمرینات 

و دیدارهای تدارکاتی هستند.

1. تا حد امکان از خروج غیر ضروری از منزل و تردد بی 
مورد در معابر شهری اجتناب نمایید.

۲. بیماران قلبی و ریوی و مبتایان به آسم، در فضاهای 
باز فعالیت ننمایند و تا حد امکان از حضور در سطح شهر 
خودداری نموده و در منزل استراحت نمایند و درصورت 

تشدید عایم به مراکز درمانی مراجعه نمایند.
۳. کلیه ورزشــکاران و شــهروندان از هرگونه فعالیت 

فیزیکی و ورزشــی از جمله دویدن و پیاده روی در این 
شرایط و در هوای باز خودداری نمایند.

4. نوشــیدن مایعات به ویژه آب در شرایط آلودگی هوا 
نه تنها باعث شستشوی دستگاه گوارش می شود یلکه 
عطش و خشــکی دهان ناشــی از آلودگی هوا را نیز از 
بین می برد. از طرفی با نوشیدن آب و فعالیت دستگاه 
گوارش، بخشی از آلودگی های وارد شده به بدن توسط 

ادرار دفع می شود.
۵. افرادی کــه مبتا به ســرماخوردگی)زکام همراه با 
حساسیت( و یا مشکات تنفسی هستند و افراد مبتا 
به آســم بدون عامت، در زمره گروه های آسیب پذیر 
می باشند. بنابراین به گروه های آسیب پذیر ذکر شده 
توصیه می شود از تردد غیر ضروری در محیط های باز 

خودداری نمایند.
۶. ماندن در ترافیک و استنشــاق هوای آلوده، سرعت 
ابتا به آســم را در کودکان افزایش مــی دهد. آالینده 
های موجود در هوای خیابان های پر رفت و آمد موجب 

کاهش سطح اکسیژن خون می شــود. بنابراین حتی 
المقدور در شرایط آلودگی هوا، کودکان را در منزل نگه 
داشته و ضمن نگهداری آن ها در منزل، درها و پنجره ها 
را بســته نگاه دارید و در صورت امکان در اماکن دارای 

سیستم تهویه مطبوع بمانند.
۷. هنگام آلودگی هوا، از میوه ها و سبزیجات تازه بیشتر 
استفاده نمایید. آنتی اکسیدان های موجود در میوه ها 
و سبزیجات نقش حیاتی در ســامت ریه ها و کاهش 
اثرات آالینده های هوا دارند. آنتی اکسیدان ها ترکیبات 

ضد سرطان هستند.
8. ماسک های کاغذی معمولی و دستمال نمی توانند 
مانع ورود آالینده های هوا به سیســتم تنفسی شوند. 
بنابراین استفاده از آن توصیه نمی شود لذا ماسک های 
ویژه ای با عنوان P1 و P2 )ترجیحا بدون ســوپاپ به 
دلیل شیوع بیماری کرونا و آنفوالنزا( برای این شرایط 
و مخصوصا برای افرادی که در فضای باز فعالیت دارند تا 

حدی مناسب است.

سرپرست تیم والیبال نشسته ذوب آهن در ارتباط با 
حضور این تیم در رقابت های لیگ برتر باشــگاه های 

کشور اظهار داشــت: به زودی و در نخستین هفته از 
دور رفت رقابت های لیگ برتر باشــگاه های کشــور 
میزبان تبرک مشــهد خواهیم بود و یک بازی نیز با 

تیم ملی جوانان خواهیم داشت . 
سیدمحمد هاشمی در ادامه گفت: بازی بعدی ما نیز 
در چارچــوب دور رفت این رقابتهــا  و در مقابل تیم 
نفت آبادان خواهد بود وی افزود:امســال و با ترکیب 
تیم های موجود همانگونه که انتظار می رفت سطح 
رقابتها بســیار باال خواهد بود چــون  تیم های  لیگ  
بعضاً بسیار خوب بســته شــده اند و غالباً بازیکنان 
ملی پوش ودر جه یک را با پیشنهادات خوبی جذب 

نموده اند.

وی در  پایان تصریح نمود: به عنوان مدافع  چند دوره 
عنوان قهرمانی لیگ باشــگاههای کشــور همچون 
سال های گذشته برای کســب عنوان قهرمانی و فتح 
سکوهای لیگ می جنگیم و امسال نیز مفتخریم که 
در راســتای رویکرد بومی گرایی باشــگاه ذوب آهن 
ســعی نمودیم ترکیب تیــم را از کادر فنــی گرفته 
تا بازیکنــان  از میان نیروهــا و ظرفیت های موجود 

خانواده بزرگ و پرافتخار ذوب آهن انتخاب نماییم.
 گفتنی اســت  هدایت تیم ذوب آهــن در لیگ آتی 
برعهده دو جانباز ورزشــکار و پیشکسوت ذوب آهن 
علی انصاری و خســرو ابراهیمی )به ترتیب سرمربی 

و مربی(  خواهد بود.

پایگاه مقاومت بســیج شهید حاج قاســم سلیمانی 
شرکت پیشرو معادن ذوب آهن  ســوادکوه  به عنوان 
پایگاه برتر ونمونه بسیج کارگران و کارخانجات کشور 
در هفتمین جشنواره سراســری مالک اشتر بسیج و 

چهارمین جشنواره اسوه برگزیده شد. 
این جشنواره ۳ آذر 14۰1 در ســالن همایش ۵ آذر 
سازمان بسیج مستضعفین کشــور با حضور خانواده 
های معظم شــهدای مدافعین حرم و امنیت وطن، 
سرلشگر ســامی فرمانده سپاه پاســداران انقاب 
اسامی، سردار ســلیمانی فرمانده ســازمان بسیج 
مســتضعفین، نماینده ولی فقیه در سازمان بسیج، 

ســرداران و امیران نیروهای مســلح 
و ستاد فرماندهی کل ســپاه پاسداران 

برگزار گردید. 
هدف از برگزاری جشنواره مالک اشتر 
شناســایی و معرفی واحدهــای برتر و 
اجرای شــیوه های خــاق در رده های 
مختلف بســیج و تجلیــل از زحمات و 
تاش های یکساله بسیجیانی است که 
در راستای انجام ماموریت های اباغی 
مختلف بســیج همت مضاعف و تاش 

بی وقفه انجام داده اند.

ذوبی ها دست پر برگشتند

برای فتح سکوهای لیگ می جنگیم

رتبه خودمان را در جدول ارتقا خواهیم داد

تساوی بدون گل سپاهان و ذوب آهن در نقش جهان

توصیه های بهداشتی در جهت کاهش اثرات ناشی از آالیندگی هوا 

بسیج شرکت پیشرو معادن ذوب آهن  سوادکوه ، 
پایگاه برتر و نمونه بسیج کارگران 

TPM

اصول اجراي نگهداري و تعمیرات 
بهره ور جامع در راستاي حفظ

 دارایي هاي فیزیکي 

در ادامه به توضیح مختصر درباره ارکان اجراي TPM  مي پردازیم. امید اســت به توان 
گامي موثر در حفاظت از دارایي هاي فیزیکي برداشته باشیم.

رکن دوم: نت خود کنترلي
این رکن اپراتورها را آماده مي کند تا بتوانند فعالیت هاي ساده نگهداري و تعمیرات را 
انجام دهند. در نتیجه براي اســتفاده بهتر از تخصص هاي نت زمان بیشتري موجود 

خواهد بود.
سیاست های این رکن: عدم بروز توقف در تجهیزات، انعطاف پذیري اپراتورها در انجام 

وظایف تولیدي و تعمیراتي، از بین بردن اشکاالت در منابع هنگام تامین تجهیزات 
اهداف نت خود کنترلي :جلوگیري از بروز حوادث،  کاهش مصرف روغن به میزان ۵۰ 
درصد، کاهش زمان پروسه به میزان ۵۰ درصد، افزایش نت خود کنترلي به میزان ۵۰ 

درصد
قدم هاي نت خود کنترلي :

1-آماده ســازي کارکنان: آموزش کارکنان در زمینه مزیت هــاي TPM و نت خود 
کنترلي و آموزش اشکاالت غیر عادي تجهیزات

۲-نظافت مقدماتي دستگاه ها: مسئولین و تکنسین ها باید یک زمان براي اتمام قدم 
اول مشخص کنند، فراهم نمودن کلیه موارد مورد نیاز براي نظافت، در زمان تعیین شده 
پرسنل تولید باید با کمک پرسنل نت دستگاه ها را نظافت کنند، کلیه آلودگي ها اهم از 
گردو خاک، روغن و گریس باید پاک شوند، در هنگام نظافت به این موارد باید توجه کرد: 
نشتي هاي روغن، سیمهاي شل، پیچ ها و میخ هاي باز و آزاد و قطعات فرسوده، بعد از 
نظافت ایرادات شناسایي و دسته بندي شده و برچسب زده شوند، محتویات برچسب ها 
ثبت شوند، در مورد نقاطي که در دسترس نیست توضیحات الزم تهیه شود، در نهایت 

قطعات باز شده از دستگاه بسته شده و دستگاه راه اندازي شود.
مدیریت برنامه ریزی و مهندسی صنایع

با راه اندازی پویش ذوب آهنی های هوادار تیم ملی و مشارکت و ارسال عکس و فیلم 
از ســوی همکاران پس از بازی ایرانـ  ولز ۶1  نفر به قید قرعه انتخاب شدند. اسامی 

برندگان ذوب آهنی هوادار تیم ملی به شرح زیر می باشد.

اصوال ســازمان ها در شــرایط کنونی و با در نظر گرفتن پیشــرفت حیرت انگیز 
تکنولوژی در جهــان، نیاز به جلب مشــارکت کارکنــان خود دارنــد. بنابراین 
تفکرکارکنان باید در زمینه انجام فعالیت در ســازمان اصاح شود. از این رو الزم 
است آن ها خود را شریک سود و زیان ســازمان در نظر بگیرند و بدانند صرفا انجام 
امور محموله و سخت کوشی در جهت رشد و توســعه، کافی نیست. کارکنان باید 
با اســتفاده از توان فکری، به بیان ایده و پیشنهادات ســازنده در محیط کار خود 
بپردازند. همانطور که قبا گفته شد، پیشــنهاد صرفا بیان انتقاد نیست و باید در 
خصوص حل و مســائل و مشــکات راهکار ارائه نمود، پس اگــر کارکنان خود را 
مسئول بدانند، جهت تســریع در انجام امور و اتاف وقت و انرژی و همچنین سود 
آوری، فکر می کنند، پیشنهاد می دهند، از خاقیت و نوآوری استفاده می کنند و با 
مدیران در تصمیم گیری های بهتر مشارکت می کنند. پیشنهاد و ایده می تواند به 
بیان چگونگی انجام کارهای صحیح بپردازد نه این که انجام دادن صحیح کارها یا 
این که به جای شــکایت و انتقاد دنبال حل مشکل باشیم و یا حتی به جای این که 

همیشه منتظر دستور باشیم بیشتر به فکر اقدام کردن باشیم.
مدیریت برنامه ریزی و مهندسی صنایع

تاريخ تولدنام فرزند محل كار نام و نام خانوادگي شاغل 

1401/04/16دايانكک سازیفرزاد كريمی

1401/07/28جیالنآگلومراسیونعلیرضا باقری

1401/08/12نیکابیمارستانجعفر توكلی نژاد

1401/08/09پرهامآگلومراسیونحسین يوسفی

1401/08/17سامیازراه آهنسجاد نقدی

تاريخ ازدواجمحل كار نام و نام خانوادگي شاغل 

1401/08/25آگلومراسیوناحمد امینی

1401/03/19اگلومراسیونعباس كريمی

1401/08/12كک سازیمهدی جابری

1401/08/18كوره بلندامیرحسین زبان بر

شماره پرسنلینام و نام خانوادگیرديف

453313مهدی اكبری1

7032254محسن هاديان2

462814علیرضا گنجی3

7061835علی يزدانی4

438537حسنعلی حیدری5

439723اصغر صادقی6

7490601عبدا... فدوی7

7057971محمود كريمی8

450005احسان غالمرضايی9

427837سید رضا موسوی10

426865بهمن رحمانی11

447463احسان سلحشور12

428396رسول فقهی13

439169يوسف كريمی14

7053187منصور قادری15

7490838میالد كريمی16

7134944حبیب اله ملکی17

7029482علیمردان مهربانی18

7509002مصطفی جباری19

426105ابوالفضل مومنی20

457187محمد مهدی هاشم پور21

7047122بهنام عظیمی22

423548مهدی شیروانی23

431036محمد سپهر عابدی24

412015مسعود محمدی25

450592ياسر گلی26

7016917محمد رضا سلطانی27

7005743آزاده مشیری نیا28

368113علی موذنی29

481079ابوذر فرهادی30

7018934مرتضی ابراهیمی31

7010361علیرضا رام32

7056032جواد بابايی33

7130372محسن جاللی34

7027322عبدالرضا محمدی35

420042رسول امینی36

466589محسن محمدی37

7009968محمدرضا قاضی38

435015علی مولوی39

480635قاسم كريمی40

7092345احمدرضا ابراهیمی41

430994محمد رضا حاجیان42

6166911مجید سلیمیان43

466898اسماعیل رمضانی44

7136474سید علی موسوی فر45

464487رسول حسینی46

7006387ندا ريیسی47

7008915احمد رضا رفیعی48

480954غضنفر هنرمند49

451919حسین علیزاده50

7176879حمید رضا يزدانی51

7011189محمود قربانی52

6165818حمید رحیم زاده53

7060514آرش مهاجر54

7065318فريدون فتحی55

419745بهرام رحمانی56

463006دانیال منتظری57

436020مجتبی حسین پور58

435864مهدی كاوه سامانی59

412805اصغر منتظری60

7058393مهدی بخشیانی61

نظام پیشنهادها

Hسالمت e a l t h


