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خدا قوت مدافعان سالمت

بازدید مدیر عامل شرکت از روند تولید و
تعمیراتکارخانه

روز پزشـــک بر همــکاران
بیمـارستان شهیــد مطهـری
ذوب آهن اصفهان و همه تالشگران
عرصه سالمت مبارک باد

منصور یزدیزاده مدیرعامــل و مهرداد توالییان معاون بهــره برداری ذوب آهن
اصفهان سهشــنبه ۲۶مردادماه با حضور در خط تولید این شرکت از روند بازسازی
کنورتور شماره ۲فوالدسازی و نورد ۳۵۰بازدید کردند...

SMS: 3 0 0 0 7 3 1 9 4

@atashkar
سخن اول

رهبر معظم انقالب اسالمی:

واکسن به هر شکل ممکن
برای همه مردم تأمین شود

نشـــریه داخلـــی
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برای اولین بار در کشور صورت گرفت

تولید آرک معدن TH36
در ذوب آهن اصفهان

رویداد

02

تاکیدمدیرعاملذوبآهن
اصفهانبرحفظسالمت
کارکنان و روند تولید
رویداد

رشد و توسعه صنعت
کشور ،با نام ذوب آهن
اصفهان عجین شده است

رهبر معظم انقالب اســامی درباره وضعیت و طغیان بیماری
کرونا ،آن را مسئله اول و فوری کشور خواندند و الزمه مقابله با
تغییر شکل و جهش ویروس را بهکارگیری آرایش و شیوههای
دفاعیجدیدومحکمخواندندوگفتند:جانباختنبیشاز۵۰۰
ِ
تن در یک روز و داغدار شدن خانوادههایشان و همچنین ابتالء
ده ها هزار نفر به بیماری و مشکالت درمانی آن ها حقیقتاً بسیار
دردناک است و دل هر مسلمان و ه م میهنی از این واقعه آتش
میگیرد،بنابراینبرایمقابلهبااینوضعوظایفیداریم.
رهبر انقالب خستگی شدید کادر درمان و فشارهای جسمی و
روحی وارد به آن ها را نگرانی بزرگی دانستند و افزوند :از صمیم
قلب از پزشــکان ،پرســتاران و مجموعههای درمانی که واقعاً
آن
در حال جهاد هستند ،تشکر میکنم اگرچه تشکر اصلی از ِ
خداوندشاکروعلیماست.
ایشان با اشــاره به هزینههای سنگین آزمایشهای تشخیص
کرونا ،تأکید کردند :دولت و بیمهها کمک کنند تا بیماریابی و
آزمایشهای تشخیص به صورت رایگان و وسیع در اختیار همه
مردمقراربگیرد.
حضرت آیتا ...خامنهای مسئله تأمین گسترده واکسن را مورد
تأکید قرار دادند و گفتند :خوشبختانه با تولید واکسن در داخل
مسیر واردات خارجی آن نیز هموار شد ،در حالی که تا قبل از آن
با وجود پرداخت بهای واکسن ،فروشندگان خارجی بدعهدی
میکردند.
رهبر انقالب تأکید کردند :واکسن چه از راه واردات و چه با تولید
داخلیبایدباتالشمضاعفوبههرشکلممکنتأمینشودودر
اختیارهمهمردمقراربگیرد.

رویداد
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با ریل ذوب آهن اصفهان،
تکمیل پروژه های راه آهن
شتاب گرفت
گزارش

02

آغازواکسیناسیونکارکنان
ذوب آهن اصفهان برای
حفظ سالمت و تولید
03

گزارش  4ماهه فروش و صادرات ذوب آهن اصفهان

شــرکت ذوب آهن اصفهان به عنــوان مادر صنعت
فوالد طی چهار ماه نخســت امســال عملکرد قابل
قبولی از خود برجای گذاشت و با این که قطعی برق
در تیر ماه ،گریبان این شرکت را گرفت اما ذوب آهن
در تولید برخی محصوالت افزایش داشت و در حوزه
صادرات نیز این شرکت توانست دستاوردهای خوبی
طی چهار ماه نخست امسال داشته باشد.
بهزاد کرمی معــاون بازاریابی و فــروش ذوب آهن
اصفهان در این خصوص توضیحاتی بدین شرح بیان
نمود :
رشد  133درصدی فروش ریل
شرکت ذوب آهن اصفهان در چهار ماه نخست سال
 1400موفق به فروش  199هــزار و  57تن تیرآهن
در بازار داخلی شده است .این شــرکت در چهار ماه
ابتدایی ســال  1399حدود  249هــزار و  350تن
تیرآهن در بازار داخلی فروخته بود.
«ذوب» در چهار ماه نخســت امســال 102 ،هزار و
 712تن میلگرد را در بازار داخلی فروخته است .این
شرکت در مدت مشابه سال پیش  130هزار و 155
تن میلگرد در بازار داخلی به فروش رسانده بود.
ذوب آهن در چهار مــاه ابتدایی ســال 15 ،1400
هزار و  359تــن کالف را در بــازار داخلی به فروش
رسانده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه
سال پیش ،نشاندهنده  118درصد رشد است .این
شرکت در چهار ماه نخست سال  ،1399هفت هزار و
 16تن کالف در بازار داخلی فروخته بود.
شرکت ذوب آهن اصفهان در چهار ماه نخست سال
جاری ،هفت هــزار و  865تن شــمش کاالیی را در
بازار داخلی فروخته اســت .این شرکت در چهار ماه
ابتدایی سال  1399توانســته بود  107هزار و 895
تن شمش کاالیی را در بازار داخلی به فروش برساند.
«ذوب» در چهار ماه ابتدایی ســال  1400حدود 21
هزار و  279تن ریل در بازار داخلی به فروش رسانده
است که این میزان در مقایســه با مدت مشابه سال
پیش  133درصد رشد را نشان میدهد .این شرکت
در چهار ماه ابتدایی سال  1399توانسته بود  9هزار
و  115تن ریل به فروش برساند.
ذوب آهن طی چهار ماه نخســت امسال ،چهار هزار
و  214میلیــارد و  856میلیون ریال درآمد از فروش
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فراوردههــای جانبی در بازار داخلی کســب کرد که
این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشد
 57درصدی برخوردار بوده اســت .این شــرکت در
چهار ماه نخست ســال  1399توانسته بود از فروش
فراوردههای جانبــی دو هــزار و  679میلیارد و 50
میلیون ریال درآمد داشته باشد.
صــادرات تیرآهن ذوب آهــن  20درصد
افزایش یافت
ذوب آهن در چهار ماه ابتدایی ســال جاری توانست
 20هزار و  749تن تیرآهــن را در بازارهای صادراتی
به فروش برســاند که این میزان در مقایسه با مدت
مشابه سال پیش  20درصد رشــد را نشان میدهد.
این شرکت در چهار ماه نخست سال  1399توانسته
بود  17هــزار و  239تــن تیرآهــن را در بازارهای
صادراتی بفروشد.
ذوب آهن اصفهان در چهار ماه نخســت سال 1400
موفق شد  51هزار و  406تن میلگرد صادر کند .این
شــرکت در چهار ماه ابتدایی ســال  1399توانست
 61هزار و  820تن میلگــرد در بازارهای صادراتی به
فروش برساند.
ذوب آهن در چهار ماه ابتدایی ســال جاری توانسته
اســت  46هــزار و  536تــن کالف را در بازارهای
صادراتی بفروشــد که این میزان در مقایسه با مدت
مشابه سال پیش ،نشــاندهنده دو هزار و  56درصد
رشد اســت .این شــرکت در چهار ماه نخست سال
پیش دو هزار و  158تن کالف را صادر کرده بود.
ذوب آهن اصفهان در چهار ماه نخست سال ،1400
 225هزار و  994تن شــمش کاالیی را در بازارهای
صادراتی به فروش برســاند که این میزان در مقایسه
با مدت مشــابه ســال پیش  12درصد رشد را نشان
میدهد .این شرکت در چهار ماه نخست سال 1399
موفق به صادرات  201هزار و پنج تن شمش کاالیی
شده بود.
مجموع فروش صادراتی شــرکت ذوب آهن در چهار
ماه نخست امسال به  344هزار و  685تن رسید که
این میزان در مقایســه با مدت مشابه سال پیش 22
درصد رشد را نشان میدهد .این شرکت در چهار ماه
نخست سال گذشته 282 ،هزار و  222تن محصول
را روانه بازارهای صادراتی کرده بود.

افزیش چشمگیر فروش کالف
«ذوب» در چهار ماه نخست امسال توانست  61هزار
و  895تن کالف را در بازارهــای داخلی و صادراتی
به فروش برســاند که این میزان در مقایسه با مدت
مشابه ســال پیش  574درصد افزایش یافته است.
این شرکت در چهار ماه نخست سال  1399توانسته
بود  9هزار و  174تــن کالف را در بازارهای داخلی و
صادراتی به فروش برساند.
ذوب آهن از صادرات تیرآهن در چهار ماه نخســت
ســال جاری ،دو هزار و  774میلیارد و  420میلیون
ریال درآمد کســب کرد که این میزان در مقایسه با
مدت مشــابه ســال گذشــته  123درصد افزایش
یافته است .این شــرکت توانســته بود در چهار ماه
نخست سال  ،1399یک هزار و  239میلیارد و 793
میلیون ریال از طریق صادرات تیرآهن درآمد کسب
کند.
درآمد میلگرد صادراتی شــرکت ذوب آهن اصفهان
در چهار ماه نخست امسال به  6هزار و  662میلیارد و
 52میلیون ریال رسید که این میزان نسبت به مدت
مشابه سال گذشته حاکی از رشد  66درصدی است.
این شــرکت از فروش صادراتی میلگرد در چهار ماه
نخست سال گذشته ،چهار هزار و  11میلیارد و 903
میلیون ریال درآمد کسب کرده بود.
«ذوب» از صادرات کالف در چهار ماه نخســت سال
جاری ،پنج هزار و  968میلیارد و  162میلیون ریال
درآمد کســب کرد کــه این میزان نســبت به مدت
مشابه سال گذشته ،رشد چهار هزار و  578درصدی
را نشــان میدهد .این شــرکت در چهار ماه نخست
سال قبل موفق به کسب درآمد  127میلیارد و 578
میلیارد ریالی از فــروش کالف در بازارهای صادراتی
شده بود.
ذوب آهن در چهار ماه نخســت ســال جاری درآمد
هشــت هزار و  339میلیارد و  434میلیون ریالی از
فروش فــراورده های جانبــی در بازارهای صادراتی
کسب کرد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال
پیش  10هزار و  699درصد افزایش یافته است .این
شرکت در چهار ماه نخست ســال قبل توانسته بود
درآمد  77میلیــارد و  217میلیون ریالی از صادرات
فراوردههای جانبی کسب کند.

مناقصه

ذوب آهن اصفهان
در چهار ماه نخست
سال  1400موفق
شد  51هزار و 406
تن میلگرد صادر
کند .این شرکت در
چهار ماه ابتدایی
سال  1399توانست
 61هزار و  820تن
میلگرد در بازارهای
صادراتی به فروش
برساند

آگهی مناقصه خرید لیفتراک
شرکت پویش معادن ذوب آهن به شناســه ملی  14004274080در
نظر دارد از طریق مناقصه عمومی نســبت به خرید تعدادی لیفتراک
به شرح زیر اقدام نماید.
 -1لیفتراک دیزلی  3تنی  4عدد
 -2لیفتراک دیزلی  5تنی  7عدد
 -3لیفتراک دیزلی  7تنی  7عدد
متقاضیانــی که توانمنــدی تأمین موضــوع مناقصه را دارند اســناد
مناقصــه را از ســایت  www.pmzaco.comقســمت مناقصه ها
دانلــود نموده و پــس از تکمیــل اســناد و تهیه مســتندات مربوطه
(پاکات الف،ب و ج) را به صورت در بســته و الک و مهر شــده حداکثر
تا تاریخ  1400/06/13به آدرس اصفهان ،بلوار بوســتان ملت ،جنب
مجتمع تجــاری بلــوار ،شــماره  ،168طبقــه دوم ،واحد  4کدپســتی:
 8173633497پست نموده و یا حضوری تحویل دهند.
در صــورت نیــاز بــه اطالعــات بیشــتر بــا شــماره تلفــن هــای
 03136241412و 03136241346واحــد بازرگانــی تمــاس حاصــل
نمایید.
شرکت پویش معادن ذوب آهن

تسلیت

با نهایت تاسف و تاثر ضایعه غم
بار درگذشــت شــادروان سید
حســین احمــدی مدیرعامل
پیشین شرکت فوالد خراسان و
رئیس کمیسیون معدن و صنایع
معدنی اتاق بازرگانی را به جامعه
صنعتی و معدنی تســلیت عرض
نمــوده ،از درگاه خداوند باری
تعالی رحمت و مغفرت برای آن
مرحوم و صبر و شــکیبایی برای
خانواده محترم ایشــان مسالت
می نماییم.
هیأت مدیره و مدیرعامل
ذوبآهن اصفهان

نشریهداخلی
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تاکید مدیرعامل ذوب آهن اصفهان بر حفظ سالمت کارکنان و روند تولید

سالم آتشکار
تعــدادی از همــکاران
درتماس با شماره  104سالم
آتشکار روابط عمومی سؤاالت
خود را مطرح وپاسخ مسئوالن
بهشرحزیرمی باشد:
درخواست های شما وپاسخ مسئولین :
کلینیک دندانپزشکی طرف قرارداد بیمه تکمیل درمان دانا در
زرین شهر را اطالع رسانی کنید؟
مدیریت خدمات مالی و بیمه :کلینیک پارس واقع در خیابان امام شمالی
کوچه شهید اکبر باباجانی و کلینیک آفتاب طالئی واقع در خیابان باهنر
رو به روی بانک سپه به عنوان طرف قرارداد آماده ارائه خدمات می باشند .
داروخانه های طرف قرارداد بیمه تکمیل درمان دانا در شهر
زرین شهر را اطالع رسانی نمایید؟
مدیریت خدمات مالی و بیمه :با پیگیرهای انجام شده و ابالغ شیوه نامه جدید
به داروخانه ها زرین شهر ،داروخانه دکترخلفی واقع در چهارراه هالل احمر
جنب کوچه نظامی و داروخانه دکترگل افشان واقع در بلوار باهنر رو به روی
بیمارستان شهدای لنجان به عنوان طرف قرارداد آماده ارائه خدمات می
باشند در ضمن کارکنان در صورت عدم اجرای صحیح قرارداد دارویی طبق
شیوه نامه با شماره داخلی 2651اداره بیمه شرکت تماس حاصل نمایید.
نحوه محاسبه و پرداخت کمک هزینه نگهداری از فرزندان
معلول به چه صورت می باشد؟
مدیریت امور اداری :کمک هزینه نگهداری برای همکاران شاغلی که دارای
فرزند معلول می باشند طبق نظریه کمیسیون پزشکی شرکت برای مدت
زمان تعیین شده و با درصد مشخصی از مبلغ تعیین شده پرداخت می
گردد .
آیا برای قرارداد بیمه عمر و حوادث کارکنان در سال جاری
اقدامی انجام شده است؟
مدیریت خدمات مالی و بیمه :با مساعدت مدیریت عالی شرکت و پیگیری
این مدیریت کلیه تشریفات قانونی جهت انتخاب بیمه گر برای انعقاد
قرارداد بیمه عمر و حوادث جهت کارکنان انجام گردیده است که زمان و
کلیه ضوابط و شرایط متعاقبا اطالع رسانی میگردد.
کلینیک دندانپزشکی طرف قرارداد بیمه تکمیل درمان دانا در
خمینی شهر را اطالع رسانی کنید؟
مدیریت خدمات مالی و بیمه :کلینیک غدیر واقع در میدان قدس،
ساختمـــان شهروند ،طبقــه فوقانی موسسه مهــر و کلینیک آبان،
واقع درخیابان منظریه ،میدان نماز ،ابتدای خیابان سروش به عنوان طرف
قرارداد آماده ارائه خدمات می باشند .
داروخانه های طرف قرارداد بیمه تکمیل درمان دانا در خمینی
شهر را اطالع رسانی کنید؟
مدیریت خدمات مالی و بیمه :با پیگیرهای انجام شده و ابالغ شیوه نامه
جدید به داروخانه ها در خمینی شهر ،داروخانه دکتر یکتائیان واقع در
میدان آزادی ،کلینیک خیریه حضرت ولیعصر و داروخانه دکترگلستانه واقع
در خیابان بوعلی جنب بانک رفاه به عنوان طرف قرارداد آماده ارائه خدمات
می باشند در ضمن کارکنان می توانند در صورت عدم اجرای صحیح
قرارداد دارویی طبق شیوه نامه با شماره داخلی  2651اداره بیمه شرکت
تماس حاصل فرمایند.
*** تعدادی از همکاران نیز خواستار انجام موارد زیر شده اند .
ارائه راهکاری جهت پرداخت وام مسکن مرحله دوم کارکنان .

در راستای
مسئولیتهای
اجتماعیتولید
حداکثری برق را در
نیروگاه های شرکت
باید مد نظر داشته
باشیم

بازدیدمدیرعاملشرکتازروندتولیدوتعمیراتکارخانه

سالمتیهمکاران
و تامین ملزومات
بهداشتی برای
پیشگیری از شدت
شیوع کرونا در
اولویتبرنامههای
شرکت قرار دارد

تولید آرک معدن TH36در ذوب آهن اصفهان

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی
گفت :تامین اجتماعی هزینه نسخه
الکترونیــک داروخانهها را پرداخت
میکند بنابراین دریافــت هر گونه
هزینهای از بیمار برای نسخه پیچی
الکترونیک در داروخانهها غیرقانونی
است.
مصطفی ســاالری گفت :بر اساس
مصوبه شــورای عالی بیمه ،هزینه
تبدیل نسخه دستنویس به نســخه الکترونیکی توسط ســازمان تأمین
اجتماعی بــه داروخانهها پرداخت میشــود و هزینهای از بیمه شــدگان
دریافت نخواهد شد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی افزود :مصوبه شورای عالی بیمه از طریق
مجاری قانونی به داروخانهها ابالغ شــده اســت و از تاریخ  ۹مرداد بابت هر
نسخه الکترونیک مبلغ چهار هزار تومان به داروخانهها پرداخت میشود.
وی عنوان کرد :برخی داروخانهها قبل از تصویب و ابالغ این قانون به صورت
خودســرانه مبالغی را از مردم دریافت کردهاند که قطعاً غیر قانونی است و
مکلف به بازگرداندن این مبالغ هستند.

به همت متخصصان ذوب آهن اصفهــان پروفیل آرک
معدن  TH36با استاندارد اروپایی در این کارخانه تولید
و ایران از واردات این محصول بی نیاز شد.
مدیر مهندسی نورد ذوب آهن اصفهان با اشاره به مقاومت
باالی آرک معدن  ، TH36این محصول را موجب تامین
یکی از نیازهای بخش معادن با عمق و فشار زیاد دانست
و گفت  :در گذشــته عمده آرکهای معادن وارداتی بود،
اما با همت و تالش در ذوب آهن اصفهــان از واردات این
پروفیلبینیازشدیم.محمدامینیوسفزادهافزود:آرک
هایی که در داخل تولید می شد نیز با روش های غیر ایمن
بود که با توجه به خطرات کار در معدن و زلزله خیز بودن

در گذشته عمده
آرکهای معادن
وارداتی بود ،اما با
همت و تالش در
ذوب آهن اصفهان از
واردات این پروفیل
بی نیاز شدیم

اقدامات ذوبآهن اصفهان برای واکسیناسیون
کارکنان

برگزاری نشست بررسی شیوه
واکسیناسیون کارکنان ذوب آهن

دریافت هزینه از مردم غیرقانونی
است

منصور یزدیزاده مدیرعامل و مهرداد توالییان معاون
بهره برداری ذوب آهن اصفهان سهشنبه ۲۶مردادماه با
حضور در خط تولید این شرکت از روند بازسازی کنورتور
شماره  ۲فوالدسازی و نورد  ۳۵۰بازدید کردند.

یزدیزاده در حاشــیه این بازدید به خبرنگار ما گفت:
همکاران تالشــگر حوزه بهرهبــرداری در این روزهای
ســخت کرونایی در دو جبهه تولید و تعمیرات با تمام
توان در حال فعالیت هســتند بنابراین الزم دانستم با
حضور در خط تولید به آنها خسته نباشید بگویم.
مدیرعامل شرکت با بیان اینکه در این شرایط رعایت
شیوهنامههای بهداشتی از اولویت خاصی برخوردار است
گفت :ســامتی همکاران و تامین ملزومات بهداشتی
برای پیشــگیری از شــدت شــیوع کرونا در اولویت
برنامههای شرکت قرار دارد.
یزدی زاده در دیدار با کار کنان بخش های فوالدسازی و
نورد نیز با تقدیر و تشکر از آن ها گفت :شما دراین شرایط
ســخت فراگیری کرونا ومحدودیت های انرژی تولید

شرکت را حفظ می کنید که نشان از شخصیت جهادی
وغیرتمندانه شما است ،امیدوارم با تالش های مجدانه
و مســتمر بتوانیم با افزایش تولید و توسعه محصوالت
موقعیت بهتری برای کارخانه وکارکنان رقم بزنیم.
مهرداد توالئیان معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان
نیز تولید مطابــق برنامه طی  ۴ماه اول ســال با وجود
مشــکالت مختلف را حاصل مجاهدت تالشگران این
شرکت دانست و گفت :خوشبختانه با وجود بومی سازی
های صــورت گرفته ،هرگونه تعمیرات و بازســازی در
ذوب آهن با استفاده از توان و دانش کارکنان این شرکت
صورت می گیرد که اهمیت بسیاری دارد .
سیاوش خواجوی مدیر فوالدسازی شرکت نیز در این
بازدید به تشریح تعمیرات کنورتور شماره  ۲فوالدسازی

پرداخت و گفت :تعمیرات این کنورتور برای  ۶شبانهروز
برنامهریزی شده که از  ۲۴مردادماه آغاز شده و بر اساس
برنامه ادامــه دارد .خواجوی از تخریــب و آجرچینی
کنورتور شماره  ۲خبر داد و گفت :ریل فوالدبر و لبههای
کنورتور نیز تعویض شده است.
وی با بیان این که در این شرایط سخت با وجود بیماری
کرونا ،کارکنان این مدیریت بدون وقفه در کنار تولید به
تعمیرات و بازسازی نیز مشــغول هستند افزود :در این
دوره از تعمیرات ،تعویض استوانه لودکا کنورتور و اصالح
بدنه آن ،تعویض کمربندهای هر چهار وجه اکران های
دیگ ،تعویض و بازسازی سیســتم غبارگیر و تنوری و
درزگیری گوشههای اکران دیگ ها از  ۱۸تا  ۳۶متری
نیز انجام شده است.

برای اولین بار در کشور صورت گرفت

خبر

نشست بررسی شیوه واکسیناسیون کارکنان ذوب آهن باحضور مسئولین این
شرکت و مسئولین شبکه بهداشت لنجان با درخواست معاونت پشتیبانی و
خدمات اجتماعی و محوریت مدیریت حوزه مدیرعامل و تعامالت منطقه ای
در ذوب آهن اصفهان برگزار شد .
در این نشست علیرضا آجدانی رییس بیمارســتان شهید مطهری و مجید
مکاری مدیر ایمنی ،بهداشت و محیط زیســت ذوب آهن به تشریح شرایط
کنونی شرکت از جمله امکانات موجود ،تعداد کارکنان و ضرورت اجرای سریع
واکسیناسیونکارکنانپرداختند.
مهرداد صادقی مســئول واحد مبارزه با بیماری ها و محمد حســن احمدی
مسئول گروه توسعه شبکه بهداشت لنجان طی سخنانی زیرساخت های الزم
جهت انجام واکسیناسیون را شرح دادند .
این جلســه در دفتر مدیرعامل ذوب آهن و با حضور کورش اسفندمند مدیر
حوزه مدیرعامل و تعامالت منطقه ای  ،علیرضا امیری مدیر روابط عمومی و
نمایندگان مدیریت های حراست و خدمات و امور اجتماعی برگزار شد .
شــایان ذکر اســت حاضرین در این جلســه از مراکز پیشــنهادی جهت
واکسیناســیون کارکنان ذوب آهن بازدید کردند و ضمن تایید شــرایط و
امکاناتموجود،تصمیماتالزمگرفتهشد.

منصور یزدی زاده مدیرعامل شــرکت در جلسه شورای
معاونین بر تامین پایدار مواد اولیه به شیوه های مختلف از
جمله خطوط اعتباری بانکی و تعامل با شرکت های تابعه
و دراین راســتا پیگیری موارد قراردادی با شرکت پویش
بازرگانبرایحفظشرایطتولیدتاکیدکرد.
وی در این جلسه ،ضرورت تداوم و تسریع در اقدامات الزم
جهت صرفه جویی یا کاهش مصرف آب را یادآور شــد و
گفت :الزم است در بخش های مختلف کارخانه به ویژه
خط تولید ،شیوه های مختلف کاهش مصرف آب بررسی
گرددواینامربهعنواناولویتاصلیمدنظرباشد.
مدیرعامل ذوب آهن با اشــاره به قطع برق در کشــور
و مشــکالت ناشــی از آن برای مردم گفت :در راستای

مســئولیت های اجتماعی تولید حداکثری بــرق را در
نیروگاه های شرکت باید مد نظر داشته تا بتوانیم در این
زمینهیاریرسانمردمباشیم.
یزدی زاده حفظ سالمت کارکنان در شرایط موج جدید
شیوع بیماری کرونا را اولویت اصلی این مجتمع عظیم
صنعتی دانســت و گفت :بســتر ســازی جهت رعایت
پروتکل های بهداشتی و توســعه دیگر اقدامات مربوط
به مقابله با شــیوع این بیماری ،انجام اقدامات الزم برای
واکسیناسیون سریع تر کارکنان و فراهم آوردن شرایط
کاهش حضور کارکنان در محل کار بدون ایجاد وقفه در
فرایندهای مختلف شرکت مواردی است که باید مد نظر
کلیهمسئولینوکارکنانذوبآهناصفهانباشد.

واکسیناسیون
همه رده های سنی
شرکت مطابق با
اعالم زمان بندی
توسط معاونت
درمان شهرستان
لنجان می باشد

واکسیناسیون همه رده های سنی شــرکت ذوبآهن
اصفهان مطابق با اعالم زمان بندی توسط معاونت درمان
شهرستان لنجان می باشــد که در این خصوص اطالع
رسانیهایالزمصورتخواهدگرفت.
بنا به اعالم مســئولین ذی ربط در ذوب آهن اصفهان؛
بخش اول مربوط به تزریق واکسن مطابق جدول سنی
تعیین شده وزارت بهداشــت در واحد اورژانس کارخانه
است که از روز یک شنبه ۲۳مرداد ماه شروع شده است.
دربخشدومکهمربوطبهواکسیناسیونبدونمحدودیت

سنی اســت .در این خصوص پس از پیگیری
های مکرر شــرکت پویش درمان و مصوبات
هیأت مدیره شــرکت ذوب آهن  ،توافقاتی با
وزارت بهداشــت و درمان انجام و مقررشده
سهمیه ای جدا گانه برای شرکت ذوب آهن
اصفهان در صورت تخصیــص در نظر گرفته
شود تا بدون محدودیت سنی واکسیناسیون
انجام گردد .بر همین اســاس اســامی کلیه
همکاران به وزارت بهداشــت ارائه شد تا برای
تکتکپرسنلیکهواکسننزدهاند،واکسندر
نظر گرفته شود  .شرکت پویش درمان ذوب آهن اصفهان
اعالم نمود در این راســتا برنامه ریزی الزم را در سه مرکز
جهت جلوگیری از ازدحام انجام داده که به ترتیب مرکز
طبکار،مرکزپایشسالمتواورژانسکارخانهمیباشند.
مجدداتاکیدمیگردد؛واکسیناسیونهمهردههایسنی
شرکت مطابق با اعالم زمان بندی توسط معاونت درمان
شهرستان لنجان می باشــد که در این خصوص اطالع
رسانیهایالزمصورتخواهدگرفت.

کشور،تولیداستاندارداینمحصولضرورتبسیارداشت.
وی با اشاره به اینکه در گذشــته نیز آرک  V21در ذوب
آهن اصفهان تولید شده اســت ،افزود :حدود هفت ماه
طراحی آرک معدن  TH36طول کشید که در نهایت بر
اساس اســتاندارد اروپایی و درخواست مشتری به تولید
انبوه رسید.
علیرضا مهرابی سرپرست نورد  ۶۵۰ذوب آهن اصفهان
نیز  ،آرک معــدن  TH36را یک محصــول کام ً
ال ایرانی
دانست و گفت  :طراحی  ،تکنولوژی و تراش غلتک ها در
کارگاه نورد  ۶۵۰ذوب آهن انجام شد و امیدوارم به زودی
آرکهای THدیگرنیزدراینشرکتتولیدشود.

عرضه قطران ذوب آهن اصفهان در رینگ داخلی
بورس انرژی
بورس انــرژی ایران هفته گذشــته میزبان
محصوالت مختلفی چون قطران ذوب آهن
اصفهانبود.
به گزارش پایگاه خبری بازارســرمایه (سنا)،
قطران ذوب آهــن اصفهان،کاالهای حالل
 ۴۰۲پاالیش نفت تهران ،حالل  ،۴۰۴نفتای
سنگین تصفیه نشــده و متانول پتروشیمی
شــیراز ،حــال  ،۵۰۲حــال  ،۵۰۳نرمال
هگزان ،آیزوریســایکل ،حالل  ۴۰۰و حالل
 ۴۱۰پاالیش نفت اصفهــان ،پنتان پاالیش
نفت کرمانشاه ،ســی او پاالیش نفت آبادان ،اکستراکت
سنگین  DAE۴۰و اکستراکت سبک  DAE۱۰شرکت
نفت ایرانول ،ســی اس او پاالیش نفت شــازند و متانول
پتروشیمی زاگرس در رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس
انرژیایرانعرضهشد.
هفته گذشته همچنین کاالهای آیزوریسایکل پاالیش
نفتبندرعباس،آیزوفیدوحالل ۴۰۲پاالیشنفتتبریز،
زغال سنگ شرکت زغال سنگ پروده طبس و MTBE

شرکت پتروشــیمی شــیمی بافت در رینگ داخلی و
 MTBEشــرکت پتروشیمی شــیمی بافت و MTBE
شرکت پتروشیمی شیمی بافت و نفتای کامل پاالیش
نفت الوان در رینگ بین الملل بازار فیزیکی بورس انرژی
ایرانموردمعاملهقرارگرفتند.
شایان ذکر اســت فقط طی معامالت روز  24مردادماه
بیش از  ۴۰هزار و  ۶۰۸تن انواع فرآورده هیدروکربوری به
ارزش بیش از  ۵هزار و  ۴۰۹میلیارد و  ۲۵میلیون ریال در
بازارفیزیکیبورسانرژیایرانمورددادوستدقرارگرفت.

فرمانده پدافند هوایی منطقه مرکزی کشور :

رشد و توسعه صنعت کشور ،با نام ذوب آهن اصفهان عجین شده است

پشتیبانی و اقدامات
ذوب آهن اصفهان
از جبهه سالمت در
جهتجلوگیری
از شیوع "کرونا"
و واکسیناسیون،
ارزشمند است

امیر سرتیپ دوم ســتاد ،علی حدادی سامانی فرمانده
منطقه مرکزی کشور "شــهید نصر اصفهانی" در دیدار
مشترک فرماندهان بســیج ذوب آهن اصفهان و فوالد
مبارکه با اشاره به نقش مهم ذوب آهن در رشد و توسعه
صنعت و معدن کشور یاد آور شد :خدمات ارزشمند این
مجتمع بزرگ صنعتی در دوران دفــاع مقدس و تاریخ
کشورمانماندگارشدهاست.
وی با قدردانی از همکاری و تعامالت سازنده ذوب آهن
اصفهان با یگان های پدافند هوایی ،تصریح کرد :نیروهای
نظامی با هوشــیاری و آمادگی الزم در هر شــرایطی،
وظایفومأموریتهایمحولهرادنبالمیکنند.
امیر حدادی سامانی با ابراز خرسندی از حمایت صنایع

در جبهه سالمت گفت :پشتیبانی و اقدامات ذوب آهن
اصفهان از جبهه ســامت در جهت جلوگیری از شیوع
"کرونا" و واکسیناسیون،ارزشمنداست.

امیر سرتیپ دوم ستاد ،حســین نوروزی ،فرمانده گروه
پدافند هوایی اصفهان نیز از همــکاری های ذوب آهن
اصفهان در راســتای ماموریت محوله قدر دانی نمود و

گفت:حفظامنیتکلیهصنایعبرایمامهماست.
در این دو دیدار که سرهنگ امیدی از فرماندهان جهادی
بسیج ،سرهنگ اکبری فرمانده بســیج فوالد مبارکه،
سرهنگ مختاری فرمانده بســیج و سروان مجید تقی
زاده فرمانده یــگان پدافند هوایی منطقــه ذوب آهن
اصفهان نیز حضور داشتند ،مجید مرادیان معاون روابط
عمومی شرکت ،گزارشی از اهم اقدامات و دستاوردهای
این شــرکت در زمینه تولید ریل ملی ،حمایت از جبهه
سالمت از آغاز شیوع کرونا تا کنون ،ارائه نمود.
در پایان از زحمات و همکاری یگان های پدافند هوایی با
ذوب آهن اصفهان به ویژه در برگزاری آیین دفاع مقدس
قدردانیشد.

News

خبر

با ریل ذوب آهن اصفهان ،تکمیل پروژه های راه آهن شتاب گرفت

برای قراردادهای
جدید ما هم
مجبوریم از بورس
کاال اقدام به خرید
ریل برای پروژههای
ریلی کنیم

معاون شرکت ساخت و توسعه راه آهن گفت :با اتمام
قراردادهای فعلی خرید ریل از ذوب آهن اصفهان ،باید
برای تهیه ریل ملی به بورس کاال مراجعه کنیم.

عباس خطیبــی در خصوص خرید
ریل از بــورس کاال اظهــار کرد :در
دو سال گذشــته چندین قرارداد با
ذوب آهن داشــتیم و فع ً
ال ریل را با
استفاده از قراردادهای قبلی از ذوب
آهن تحویــل میگیریم امــا برای
قراردادهای جدید ما هم مجبوریم
از بــورس کاال اقدام بــه خرید ریل
برای پروژههــای ریلــی کنیم اما
قــراردادی که با ذوب آهــن داریم،
قبل از عرضه ریل در بــورس بود که ایــن قراردادها
همچنان در حال اجراست.

وی با بیان این که با ریل ذوب آهن اصفهان در ساخت
و توسعه راه آهن کشــور جهش چشمگیری را شاهد
هســتیم به پروژه راه آهن کشــور پرداخــت و گفت:
پروژه خط آهن اقلید-یزد به طــول  ۲۷۰کیلومتر از
ایســتگاه رخش در راه آهن بافق به یزد منشعب شده
و با عبور از مهریز و ابرکوه ،در نهایت در ایستگاه اقلید
به راه آهن شیراز-اصفهان متصل و یک میان بر ریلی را
باعث میشود و در نهایت با ریل استان فارس و جنوب
غرب کشور را با سهولت به شمال شرق و جنوب شرقی
کشور متصل میکند.
وی در خصوص پروژه راه آهن شیراز -بوشهرگفت :ما
موظف هستیم طبق سیاســتهای کلی برنامه ششم

توسعه ،مبادی ورودی و خروجی کشور از جمله بنادر
که از مراکز مهم بار هســتند ،به شــبکه ریلی متصل
کنیم .این مســیر  ۴۵۰کیلومتر طــول دارد و پروژه
بزرگی است در بخشهایی از مســیر ،تپه ماهورهای
زیادی دارد و نیاز به ساخت ابنیه (پل و تونل) دارد.
این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی گفت :محور
رشت-کاســپین  70درصد پیشــرفت فیزیکی دارد و
حدود  ۱3کیلومتر ریل گذاری شــده و جز پروژههای
جهش تولید است که امسال به اتمام خواهد رسید.
خطیبی تاکید کرد :با تولید ریــل ذوب آهن اصفهان
تکمیل پروژه مختلف راه آهن مانند همدان -سنندج،
زاهدان -خراسان و  ...شتاب گرفته است.

www.esfahansteel.ir

atashkarweekly@esfahansteel.ir

 31مرداد ماه 1400
 13محرم1443
 22اوت 2021
شماره 1290

300073194
علیرضا آجدانی رئیس بیمارســتان شهید مطهری
در گفتگوی ویژه خبری سیمای اصفهان به تشریح
اقدامات این بیمارستان در راستای درمان و مقابله با
شیوع بیماری کرونا ازجمله واکسیناسیون کارکنان
پرداخت .
رئیس بیمارستان شــهید مطهری در این خصوص
گفت :با توجه به شــیوع بیماری کرونا ،بخش های
مختلف این بیمارســتان در بیســت ماه گذشته در
خدمت کارکنان این مجتمع عظیم صنعتی و مردم
منطقه بودند وحفاظــت از جان آنهــا در برابر این
بیماری را به عهده داشتند.
وی افزود :این بیمارستان خصوصی یکی از سرمایه
های بزرگ ذوب آهن اصفهان اســت که با توجه به
شرایط بحرانی شــیوع کرونا با نظر هیأت مدیره در
اختیار وزارت بهداشــت قرار گرفت و در بیست ماه
گذشته خدمات گسترده ای ارائه داد .
آجدانی گفت :جهت شناسایی بیماران مبتال به کرونا
یک کال سنتر ایجاد شد و تمام  18هزار پرسنل ذوب
آهن و شرکت های تابعه می توانستند در صورت نیاز
به صورت رایگان تســت  PCRانجام دهند که عامل

مناسبت های هفته

وگفت :در گذشته هیچ گاه ظرفیت بیمارستان شهید
مطهری جهت بستری بیماران کرونایی صد در صد
پرنشده بود که این اتفاق در چند روز گذشته افتاد و
امیدوارم به شرایطی نرسیم که از شیوه های اقدامات
سریع اســتفاده کنیم .در این راه هم مشکل تامین
تجهیزات و دارو داریم و مهــم تر از آن با توجه به این
که کادر درمان بیست ماه است که شبانه روز فعالیت
می کنند ،تامین نیروی متخصص و خبره است که
بتواند این شــرایط را تحمل کند .در این شــرایط،
رعایت پروتکل های بهداشتی توسط مردم برای عبور
از موج جدید این بیماری ،بسیار حیاتی است .

با پی گیری های
صورت گرفته و با
همکاری وزارت
بهداشت به فعاالن
عرصه فوالد ،واکسن
اختصاص یافت

مدیر ایمنی ،بهداشت و محیط زیست شرکت:

تمرکز ذوب آهن بر پیشگیری ،نتایج خوبی به همراه داشت
مدیر ایمنی ،بهداشــت و محیط زیست ذوب آهن
اصفهان در گفتگوی ویژه خبری سیمای اصفهان
گفت :با توجه به ناشــناخته بــودن این بیماری و
روش های درمــان آن ،اقدامات پیشــگیرانه در
اولویت فعالیت های ذوب آهن قرار گرفت  .در این
راستا برای حفظ ســامت کارکنان و روند تولید،
اقدامات بسیاری با همکاری تمام بخش های ذوب
آهن اصفهان انجام شد .
مجید مکاری که از طریق اسکایپ با شبکه سیمای
استان اصفهان گفتگو می کرد برخی از این فعالیت
ها را که با شــکل گیری کمیته عالی کرونا در ذوب
آهن برنامه ریزی و انجام شد ،بدین شرح بیان کرد:
گندزدایی ها و ضدعفونی ها در کلیه مکان هایی که

پرسنل حضور داشتند ،لغو برنامه هایی که منجر به
تجمع می شد مثل آموزش های حضوری و سرو غذا
در رســتوران ،کاهش تراکم در سرویس های ایاب

و ذهاب ،بازرســی های روزانــه در مراکز مختلف،
آموزش و فرهنگ ســازی الزم با همکاری مدیریت
روابط عمومی و ..

وی افزود :برای قطع زنجیره شــیوع این ویروس،
شناســایی افــراد بیمار بســیار ضروری اســت
کــه در این زمینــه اقدامــات مختلفــی از جمله
ایجاد کال ســنتر صورت گرفت و افــراد بیمار در
دوران قرنطینــه از مزایا و حقوق خــود برخوردار
بودند .
مدیر ایمنی ،بهداشــت و محیط زیست ذوب آهن
به اصل مقدم بودن پیشــگیری بر درمان اشــاره
کرد و گفت :خوشــبختانه عملیات واکسیناسیون
کارکنان ذوب آهن اصفهان آغاز شده و امیدوارم با
مجموعه اقدامات صورت گرفته در کشور و رعایت
پروتکل های بهداشــتی بتوانیم بر ایــن بیماری
ویروسی غلبه کنیم .

با توجه به ناشناخته
بودن این بیماری و
روش های درمان آن،
اقداماتپیشگیرانه
در اولویت فعالیت
های ذوب آهن قرار
گرفت

محسن سلطانی ،مدیر امور فنی و برنامه ریزی تولید شرکت:

نقش موثر ذوب آهن با تولید محصوالت جدید در قطع وابستگی و تامین نیاز داخل
شــرکت ذوب آهن همزمان با ارتقای مستمر كیفیت
محصوالت تولیــدی خود ،با در نظــر گرفتن نیازهای
بازار و مشــتری ،ضمن دریافت و اخــذ گواهینامه ها و
اســتانداردهای مختلف و حضور در بازارهای جهانی ،با
هدف تكمیل سبد محصوالت تولیدی خود و پاسخ به
نیازهای بازار ،در سال های مختلف اقدام به تولید انواع
محصوالتساختمانیوصنعتیجدیدنمودهاست.
مدیر امور فنی و برنامــه ریزی تولید شــرکت با بیان
مطلب فوق گفت :فرآیند توســعه محصــول جدید در
ذوب آهن اصفهــان دارای مراحل مختلفی اســت که
مطابق دستورالعمل های اجرایی موجود ،رویه کیفیت
 QP10/1والزامات اســتاندارد ایــزو  9001ویرایش
 2015پیگیــری و انجــام مــی گردد .رویــه کیفیت
 QP10/1به عنوان یک رویه کیفیت مجزا تحت عنوان
فرآیند توسعه محصول تدوین شدهاست.
محسن ســلطانی ،افزود :این رویه در بردارنده مفاهیم
مربوط به محصول جدید ،به همراه ورود ی های فرآیند،

جریان فرآیند و خروجی های آن است .هدف از تدوین
رویه  QP10/1بیان روش های قابل اعمال در مراحل
مختلف فرآیند طراحی و تولیــد محصوالت جدید در
واحدهای تولیــدی حوزه بهره برداری شــامل كنترل
طراحی و توسعه جهت تولید محصوالت جدید ،کنترل
طراحی و توسعه فرآیند تولید در جهت ارتقای کیفیت و
یا بهینه نمودن شرایط تکنولوژی و یا بازنگری طراحی
تولید محصوالت پس از تولید انبوه می باشد.
وی با بیان این که مشخصه محصول جدید در رویه فوق
عبارت اســت از محصولی كه تاكنون در شركت و یا در
كارگاه مورد نظر تولید نشــده یا هنوز به مرحله نهایی
طراحی و تولید انبوه نرسیده است،گفت :به عنوان مثال
محصول جدید می تواند از نظر نوع فوالد ،نوع پروفیل
و یا استاندارد مربوطه ســابقه طراحی و تولید نداشته
باشد .ارتقای کیفیت نیز شامل باال بردن کالس محصول
تولیدی یا تغییر فرآیند تولید خواهد بود ضمن این که
بهینه سازی طراحی و تکنولوژی می تواند کلیه اقدامات

الزم در جهــت باال بردن راندمان ،ســهولت ،اقتصادی
بودن و استفاده بهینه از تجهیزات را شامل شود.
مدیر امور فنی و برنامه ریزی تولید شــرکت ورودی
هــای فرآیند توســعه محصــول جدید را شــامل
مشــخصات محصــول ،اســتانداردهای محصول،
دســتورالعمل های اجرایی و خروجی های آن طرح
(دســتورالعمل و یا نقشــه تولید محصول جدید)،
مشخصات فنی فرآیند نتایج تصدیق و صحه گذاری،
مشــخصات و نقشــه های محصول و ...برشــمرد و
تأکید کــرد :ذوب آهن اصفهان با توجه به ســابقه و
میــزان تولید محصــوالت فوالدی ،جهــت افزایش
مزیت رقابتی خود ،توســعه محصول جدید را مطابق
با استراتژی های سازمان ،در دســتور کار خود قرار
داده است .تولید محصوالت جدید مطابق رویه فوق
و دســتورالعمل های مرتبط ،از ارائــه ایده تا تجاری
کردن محصول همگی با اتکا به توان داخلی شــرکت
و ایجاد ساز و کارهای بین مدیریتی و همکاری بخش

های مختلف شــرکت صورت می گیرد .در این راستا
مطابق اهداف و شاخص های برنامه ای خود هر سال
تعدادی پروژه توســعه محصول جدید آغاز و در طی
آن ،محصوالت جدیــد فــوالدی در رده فوالدهای
صنعتی و ساختمانی تولید و عرضه می گردند.

بهینه سازی طراحی
و تکنولوژی می تواند
کلیه اقدامات الزم
در جهت باال بردن
راندمان ،سهولت،
اقتصادی بودن و
استفاده بهینه از
تجهیزات را شامل
شود

شستا ،نمونه خوبی از اقتصاد ایران است

مدیرعامل شــرکت ســرمایهگذاری تامین اجتماعی
(شســتا) گفت :ما تمرکز ویــژهای بــر دوره وصول
مطالبات خود در تمام شرکتها داشتیم و نتیجه آن،

کاهش متوسط هزینههای مالی از ۶درصد به ۴درصد
بوده است.
محمد رضوانیفر ،بیان کرد :نکته دیگر این است که ما
در هر یک از شــرکتها ،خود را با مترادفمان در بازار
مقایسه کردهایم .برای مثال هر شرایطی مانند تحریم،
محدودیت ،تورم ،تغییر نــرخ ارز و ...که در بازار وجود
داشته ،برای همه شرکتها یکسان بوده است.
رضوانیفر افزود :شستا باوجود گستردگی شرکتها،
توانســت این قابلیت را پیدا و شــفافیت را در ساختار
نظامهای مالی خود ایجاد کند تا پذیرش را به دســت
آورد ،خود اتفاق بزرگی اســت .زمانی کــه در بورس
پذیرفته میشــوید ،تابع برخی از مقررات و ضوابطی
در بازار میشــوید که اجازه هرگونه دســتاندازی و
تصمیمی را از شما ســلب میکند و این امر به ایجاد
شفافیت کمک میکند.

رضوانیفر خاطرنشــان کــرد :اگر این مســیر ادامه
پیدا کند و ایــن امکان ایجاد شــود کــه صندوقها
و شــرکتهای ســرمایهگذاری دیگــر وارد ترکیب
هیأتمدیره شستا شوند ،موضوع حیاط خلوت بودن
را کمرنگتر میکند و کارایی و تصمیمگیری در شستا،
بهینهتر خواهد شــد .از منظر دیگر ،ایــن که چنین
شرکت بزرگی وارد بازار شد ،ارزش بازار ،کمک و نظر
ســهامداران خرد را برای ورود به بازار ســرمایه جلب
کرد.
رضوانیفــر درخصــوص رعایت حقــوق اقلیتها در
مجامع شــرکتهای زیرمجموعه شســتا گفت :تمام
مجامــع در دوران کرونا بــه صورت برخــط قابلیت
مشاهده داشتهاند .فیلم مجامع نیز براساس ضوابط و
مقررات وجود دارد و با تهیه آنها میتوان قضاوت کرد.
از سوی دیگر باید این موضوع را در کنار گزارشاتی قرار

داد که تمــام آنها را در اختیار ســهامدار قرار دادهایم.
حتــی گزارشهای افزایــش ســرمایه و بازارگردانی
در سایت بارگذاری شده اســت .باید دقت داشت که
نماینده سازمان نیز در مجامع حضور دارد و اگر سوالی
بدون پاسخ بماند یا حقی از ســهامدار اقلیت در عدم
مشــارکت در مباحث یا ترکیب هیات رییسه مجمع
نادیده گرفته شود ،به طور حتم تذکر خواهد داد.
مدیرعامل شــرکت ســرمایهگذاری تامین اجتماعی
تصریح کرد :به نظر میرســد شســتا ،نمونه خوبی از
اقتصاد ایران اســت .من اعتقاد دارم در همه اقدامات
انجام نشــده ،میتوان اصالحاتی را رقم زد و در کالن
اقتصاد نیز ،استفاده از ظرفیت و ایجاد فرصتها ممکن
اســت .بنابراین شســتا ،این تجربه را ایجاد و امید به
آینده را باوجود محدودیتهــا و تحریمها در صورت
متمرکز شدن بیشتر کرد.

زمانی که در بورس
پذیرفتهمیشوید،
تابع برخی از مقررات
و ضوابطی در بازار
میشوید
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حمایت از تغذیه با شیر مادر مسئولیت مشترک می باشد
بیمارستان درجه یک شهید مطهری دارای گواهینامه
دوستدار کودک می باشــد و حامی تغذیه نوزاد با شیر
مادر است به مادران شــیرده در امر ترویج تغذیه با شیر
مادر با برگزاری کالس های آموزشــی شیر مادر و ارائه
پمفلت و مطالب آموزشی مشاوره و آموزش می دهد.
شیر مادر به علت داشــتن خواص تغذیه ای منحصر به
فردش غذای مطلوب برای شــیر خوار است که دارای
پروتئین های اختصاصــی و دارای عملکرد تغذیه ای و
غیر تغذیه ای اســت و غنی از اسیدهای چرب است که
برای تکامل مغز ضروری اســت و قند آن در جلوگیری
از عفونت نقش دارد و با رشد شــیرخوار ترکیب آن بر
حســب نیاز شــیرخوار تغییر می کند .ذکر فوائد شیر
مادر به قدری فراوان است که در این مقوله نمی گنجد

و شــیر مادر به تنهایی می تواند احتیاجات تغذیه ای
شــیرخوار را تا  6ماهگی تامین کند .تغذیه نوزاد با شیر
مادر درصد ابتال به بیماری هــای قلبی ،چاقی و دیابت
در بزرگسالی را کاهش می دهد و باعث ارتباط و پیوند
عاطفی مناســب بین مادر و نوزاد می شود و مانند یک
سد دفاعی و واکســن نوزاد را ایمن می کند .همچنین
باعث کاهش ریسک سرطان پستان و تخمدان و پوکی
استخوان در مادر می شود .از نظر هزینه مقرون به صرفه
و آماده و همه جا در دسترس می باشد .با توجه به مزایای
فراوان شیر مادر نباید نوزاد و کودک بدون علت و دستور
پزشک از این موهبت الهی محروم گردد .تغذیه نوزاد با
شیر مادر حمایت از طرف خانواده و جامعه را می طلبد
و همه مادران شاغل نیز باید در این زمینه مورد حمایت

سیستم و خانواده قرار گیرند تا
مادر در آرامش بتواند مهمترین
حق فرزند خــود را ایفاء نماید.
با توجه بــه اپیدمــی حاضر و
درگیری جهان با ویروس کووید
 ،19شیردهی در مادر مبتال به
کووید  19بالمانع است و حتی
مورد تأکید اســت که با حفظ
پروتکل های بهداشــتی که به
مادران آموزش داده می شــود
قابل اجراست .با توجه به این که
بیمارستان درجه یک شهید مطهری دارای گواهینامه
دوستدار کودک می باشــد و حامی تغذیه نوزاد با شیر

مادر است به مادران شــیرده در امر ترویج تغذیه با شیر
مادر با برگزاری کالس های آموزشــی شیر مادر و ارائه
پمفلت و مطالب آموزشی مشاوره و آموزش می دهد.
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حضرت سجاد(ع):
بر حذر باش از دوستى و همراهى با فاسق چون که او به یک لقمه نان
و چه بسا کمتر از آن هم ،تو را مى فروشد و مواظب باش از دوستى و
صحبت کردن با کسى که قاطع صله رحم مى باشد چون که او را در
کتابخداملعونیافتم.

آغاز واکسیناسیون کارکنان ذوب آهن اصفهان برای حفظ سالمت و تولید
مهمی در جهت جلوگیری از شــیوع این بیماری در
ذوب آهن اصفهان بود .
همچنین در بیمارستان شهید مطهری با استفاده از
تکنیک های سریع ،افراد مشکوک به بیماری بررسی
می شوند و ازادامه کار افراد دارای عالئم این بیماری
جلوگیری به عمل آمد .مجموعه این اقدامات باعث
شــد آمار ابتال به این بیماری در ذوب آهن اصفهان
بسیارپایینباشد.
رئیس بیمارســتان شــهید مطهــری در خصوص
واکسیناسیون کارکنان ذوب آهن گفت :با پی گیری
های صورت گرفته و با همکاری وزارت بهداشــت به
فعاالن عرصه فوالد ،واکســن اختصــاص یافت که
اهمیت بسیاری برای حفظ سالمت کارکنان و روند
تولید دارد .
وی با اشــاره بــه اقدامــات صــورت گرفته جهت
واکسیناسیونکارکناناینمجتمععظیمصنعتیدر
دو بخش ،گفت :بخش اول مربوط به تزریق واکسن
مطابق جدول سنی تعیین شده وزارت بهداشت در
واحد اورژانس کارخانه اســت که از روز یک شــنبه
۲۴مرداد ماه آغاز شد .
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حدیث هفته

رئیس بیمارستان شهید مطهری عنوان کرد:

وی افزود :بخش دوم مربوط
بــه واکسیناســیون بدون
محدودیت سنی است که به
زودی در این مجتمع عظیم
صنعتی آغاز می شود و در
گام بعدی واکسیناســیون
خانواده کارکنان نیز مد نظر
است.
آجدانــی در خصــوص
تجهیزات جدید بیمارستان
شهید مطهری گفت :در فرایند تشخیص که اهمیت
بسیاری دارد ،تجهیزات به روز نیاز است  .در این راستا
دستگاه سی تی مولتی اسالیس بسیار پیشرفته ای
در بیمارستان مستقر شــد که در حال ارائه خدمت
است .دستگاه  MRIهم با همکاری وزارت بهداشت
تهیه شــده که در منطقه وجود ندارد و امیدوارم به
زودی طی مراسمی شاهد آغاز به کار آن باشیم .
رئیسبیمارستانشهیدمطهریدربخشیازسخنان
خود به شرایط سخت کنونی مراکز درمانی کشور به
جهت شکل گیری موج جدید شیوع کرونا اشاره کرد

گزارش

نشریهداخلی

باتوجهبهمزایای
فراوانشیرمادرنباید
نوزادوکودکبدون
علتودستورپزشک
ازاینموهبتالهی
محرومگردد

اول شهریور؛ بزرگداشــت ابوعلی سينا و روز پزشک
گرامی باد
روز اول شــهريورماه  ،به پاس
بزرگداشت ابوعلی سينا ستاره
پرفروغ عرصه طــب در ايران،
روز پزشک ناميده شده است.
شــيخ الرئيــس علي ســينا،
معروف به ابن ســینا به قولي
در ماه صفر سال  370هجري
قمري از پدر بلخي بنام عبدا...
و مادر بخارايی بنام ســتاره در قريه خورميثن(قريه اي ميان بلخ و
بخارا) چشم به جهان گشود كه نامش را حسين گذاشتند .
اســتعداد وي در فراگيري علوم ،پدر را بر آن داشــت تا به توصيه
اســتاد وي ابو عبدا ...ابراهيم بن حســين ناتلي،ابن سينا را به جز
تعليم و دانش اندوزي به كار ديگري مشــغول نكند و چنين شــد
كه وي به دليل حافظه قوي و نبوغ خود در ابتداي جواني در علوم
مختلف زمان خود از جمله طب مهارت يافت .تا آن جا كه پادشــاه
بخارا ،نوح بن منصور ( 66تــا  387هجري قمري) به علت بيماري
خود ،وي را به نزد خود خواست تا او را مداوا نمايد ابو علي ابن سينا
بعد از مداوا از نوح تقاضا كرد تا به كتابخانه عظيم دربار ســاماني
دســت يابد و از ان اســتفاده نمايد اين تقاضا مورد قبول نوح قرار
گرفت  .به اين ترتيب وي توانســت با اســتفاده از اين كتابخانه در
علوم مختلف از جمله حكمت ،منطق و رياضيات متبحر شود.
هفته دولت گرامی باد
انفجــار دفتر نخســت وزیری
در هشتم شهریور سال ۱۳۶۰
و شــهادت دو یار دیرین امام
(ره) و انقالب و دو اســوه علم
و تقــوا ،شــهید محمــد علی
رجایی ،رئیس جمهور و محمد
جواد باهنر ،نخســت وزیر که
نمونهای از دولتمردان مردمی
بودند و نیز به منظور آشــنایی مردم با فعالیتهــا و بیان اهداف و
برنامههای آینده دولت ،هفتهای به نام هفته دولت نامگذاری شده
است که از دوم تا هشتم شهریور است.
در تاریخ هر ملت ،فراز و نشــیبهای تلخ و شــیرینی وجود دارد
که تعیینکننده سرنوشت و ســازنده فرهنگ آن ملت است .نظام
جمهوری اسالمی در ایران به رهبری بزرگ مردی که جهان مانند
او را کمتر به خود دیده اســت و همچنین جانفشــانی فرزندان
فداکار این مــرز و بوم ،حرکت خــود را آغاز کــرد .در این میان،
شهادت دو شــخصیت فداکار اســام ،رجایی و باهنر که به آتش
کین منافقان سوختند ،فصلی از شــهادت را به نام «هفته دولت»
در تاریخ انقالب گشوده است.
علت نامگذاری چنین هفتهای این اســت که دولت شهید رجایی،
نخستین دولت مکتبی بود که در آن دوره بحرانی ،بیشترین حد
تالش و کوشــش را برای خدمت به اهداف مقدس انقالب از خود
نشان داد ،تا آن جا که جان خویش را بر سر آن نهاد.
 4شهریور؛ روز کارمند گرامی باد
همــه ســاله در هفتــه دولت
روز  4شــهریور به روز کارمند
اختصاص می یابد و در این روز
به منظور تجلیل از کارگزاران
دولت جمهوری اسالمی و ارج
نهادن بــه خدمت ،بــا تبیین
مالک های انتخاب ،کارمندان
نمونه بــه عنــوان نمایندگان
خیل عظیم کارکنان نظام در اقصی نقاط کشــور ،انتخاب و مورد
تشویق و تقدیر قرار می گیرند.
در اســام ،منزلت اجتماعی به عنوان موهبــت و امانت الهی در
اختیار کارمندان و کارگزاران قرار می گیرد تا برای رفع محرومیت
ها و گرفتاری ها از امور جامعه به کار گرفته شود.
بنابراین ،اگــر کارمندان و کارگزاران نظام اســامی با انگیزه های
الهی ،امانت داری و خدمت رســانی به مردم در جایگاه خود قرار
گرفته اند ،باید شکرگزار پروردگار بزرگ باشند ،زیرا در جایگاهی
هستند که می توانند خاطری را شــاد کنند ،غمی را بزدایند ،بی
پناهی را پناه دهند و مظلومی را یاور باشند و به این ترتیب ،زمینه
رشد و تعالی خود را فراهم سازند.
 5شهریور؛ روز بزرگداشت محمدبن زکریای رازی و روز
داروساز گرامی باد
پنجم شهریور ،روز بزرگداشت
زکریای رازی اســت .به پاس
زحمات و کشفیات این حکیم
و شــیمیدان بــزرگ ایرانــی
در عرصــه داروســازی ،روز
بزرگداشت وی ،روز داروسازی
نام نهاده شده است.
محمد زکریای رازی (251ه-
ق 313 ،ه-ق) پزشــک ،فیلســوف و شــیمیدان ایرانــی که آثار
ماندگاری در زمینه پزشــکی و شیمی و فلســفه نوشته است و به
عنوان کاشــف الکل و جوهر گوگرد (اسید ســولفوریک) مشهور
اســت .به گفته جرج ســارتن (پدر تاریــخ علم) زکریــای رازی
بزرگترین پزشک اســام و قرون وســطی بود .زکریای رازی این
دانشــمند ایرانی از آن جا که کتاب های خود را به زبان عربی می
نوشت نزد غربیان به جالینوس عرب نیز مشهور بوده است.
بی گمان یکی از شاخه های بسیار مهم دانش پزشکی زمان ما دانش
دارو شناســی و دارو سازی اســت ،که مهارت روزمره را می طلبد و
دانش داروشناســی از نیاز های اولیه اســت و هیچ کدام از دست
اندرکاران رشته های پزشکی از این دانش بی نیاز نیستند پزشک،
داروساز ،دندانپزشک ،پرستار ،ماما و دیگر وابستگان این رشته اگر
دارو شناس نباشند در کار خود موفق نخواهند بود.
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علیرضا احسانی سرپرست معاونت فنی و ورزشی
باشگاه ذوبآهن اصفهان شد

برخــورداری تعاونــی مصــرف کارکنــان ذوب آهن اصفهــان از
زیرساختهای بهداشتی و درمانی کامل و کم خطر در شرایط کنونی
اهمیت ویژه ای دارد کــه در پدافند غیر عامل بر ایــن امر تاکید می
شود.
محورهای پدافنــد غیرعامل جزء جدایی ناپذیر هر شــرکت تعاونی
مصرف به شــمار میرود و رویکرد پدافند غیرعامل هم مصونسازی
و کاهش آســیب پذیری در شرکت اســت .در حال حاضر مهمترین
چالش ،شــیوع بیماری کرونا است که مســائل زیادی در حوزه های
مختلف از جمله کسب و کار ایجاد کرده است.
مقابله با شــیوع کرونا در تعاونی مصرف کارکنان ذوب آهن اصفهان
اصل اساســی در رویکرد پدافندی و مصون سازی بوده تا این شرکت
درگیر این پاندمی و مسائل آن نشود که درا ین راستا مصونسازی و
پیشگیری در اولویت قرار گرفته است.
کرونا جزء مخاطرات پدافندی محســوب میشــود که در این راستا
به صورت کوتاه مدت یک ســری اقداماتی در ســطح شرکت صورت
گرفته اســت ولی با توجه به مدت زمان طوالنی بحــران کرونا برای
مدیریت و مقابله بــا آن به عوامل مختلف دیگر به صورت گســترده
تر نیز توجه شده اســت .به عبارت دیگر بحرانهای طوالنی مدت به
عوامل مختلفی بستگی دارد که برای پیشگیری و مقابله با آن تدابیر
الزم و پویا تری اندیشــه شده اســت و هم اکنون در حال پیشگیری
وکنترل این بیماری در سطح تعاونی مصرف کارکنان هستیم.
در حالی که شیوع ویروس کرونا بر فعالیت بسیاری از مشاغل و کسب
و کارها ســایه انداخته و در رکود و تعطیلی بخش هایــی از اقتصاد
اثرگذار بوده اســت ،تعاونی مصرف کارکنــان ذوب آهن اصفهان به
کسب و کار عادی خود پرداخته و با ایجاد بستر الزم و فضای مناسب
به فعالیت خود ادامه داده و با کمترین میزان آســیب و تاثیرگذاری
مواجه شده است.
در دوران کرونا علیرغــم آن که بخش اعظمی از مشــاغل خدماتی،
کارگاه های کوچک تولیدی و کســب و کارهای خرد و کوچک دچار
آسیب شدند ،بخش هایی از فعالیت های تعاونی مصرف نظیر انجام
فعالیت روزمره در پروژه های تعاونی و امور خدماتی در سطح کارخانه
ذوب آهن اصفهــان نیز لطمه ای ندیدند با این حــال تعاونی مصرف
کارکنان ذوب آهن اصفهان به دلیل ویژگی های منحصر به فرد خود
به مراتب کمتر آســیب پذیر بوده ،چرا که این تعاونی با قدمت پنجاه
ساله با تجربه کافی از تمامی پتانســیل های موجود خود بهره گرفته
و با تالش و پشتکار بسیار در این دوران سهم به سزایی درکنترل این
بیماری همه گیر داشــته اســت .به نحوی که در تهیه و توزیع اقالم
بهداشــتی ضروری و مورد نیاز کارکنان و مشــتریان از جمله انواع
ماسک و مواد بهداشتی و ضدعفونی همیاری و حضور پررنگی از خود
نشان داده است.
بدون شک تصمیمگیران اصلی شرکت تعاونی مصرف کارکنان ذوب
آهن اصفهان یعنی اعضای هیأت مدیره و مدیران ارشد در مواجهه با
بحران اقتصادی ویروسکرونا در سال  ۹۹با چالشهای فراوانی روبرو
بوده اند .بر این اســاس با تدابیر گوناگون و روش های کنترلی برای
مقابله با این تهدید تالش مضاعفی را انجام داده اند که برخی از موارد
کنترلی و پیشگیری بدین شرح است:
 -1کنتــرل شــیوع کرونا نیازمنــد کم شــدن ارتباطات انســانی
غیرضــروری با هدف قطــع زنجیره شــیوع کرونا بــا فاصله گذاری
اجتماعی اســت که در این تعاونی اقدامات خوبی از این منظر انجام
شده است .
 -2کاهش فیزیکی تعداد نیروی کار فعال به دلیل تعطیلی و شیفتی
شدن کارمندان و کارگران.
 -3فروش کاال و مایحتاج ضروری مردم از طریق فروش الکترونیکی
و راه اندازی اپلیکیشن زودی کاال.
 -4کاهش ساعت کار کارکنان پروژه ها با توجه به مقررات وضع شده
در کارخانه.
 -5الزام استفاده از ماســک برای کارکنان و فروشــندگان و تمامی
مشــتریان در کلیه فروشگاه ها و شــرکت های تابعه تعاونی مصرف
کارکنان ذوب آهن اصفهان.
 -6نصب دستگاه های ضد عفونی در مراکز عمومی
 -7نصب بنر های اطالع رســانی در نقاط پر تردد بــه منظور اطالع
وآگاهی رسانی عمومی.
 -8تهیه اقالم مورد نیاز از قبیل ماســک بهداشتی ،الکل و ضدغفونی
کننده و دستکش یک بار مصرف در کلیه فروشگاه ها.
 -9ضدعفونی مرتب روزانه محیط های فروشــگاهی ،چرخ دستی و
سبد های خرید مشتری.
 -10محافظت از محل کار کارکنان و صندوق دارها در فروشگاه های
مختلف تعاونی مصرف کارکنان.
 -11نظافت محیط فروشــگاه هــا و ادارات شــرکت تعاونی به طور
منظم و مرتب.
 -12رعایت اصول رفتاری پروتکل های بهداشــتی در سرویس های
ایاب و ذهاب کارکنان.

خبر
آسمانی

حسین شنانی ،قرارداد خود را با تیم
فوتبال ذوبآهن تمدید کرد
حســین شــنانی هافبــک تیم
فوتبال ذوبآهن ،قرارداد خود را
با این تیم تمدید کرد.
شــنایی بازیکن ارزشمند فصل
گذشته ذوبآهن ،قرارداد خود را
به مدت  ۲فصل با این تیم تمدید
کرد.
ذوبآهن با ســرمربی جدیدش
مهدی تارتار ،خود را برای حضور
قدرتمند در فصل پیش رو لیگ برتر آماده میکند.

مجتبــی فریدونی مدیرعامــل باشــگاه فرهنگی و
ورزشــی ذوبآهن بــا تقدیــر از زحمات محســن
کرباســچی ،طی حکمی علی احســانی را به عنوان
سرپرست معاونت فنی و ورزشی این باشگاه منصوب
کرد.
احســانی از قهرمانــان دو و میدانی ایــران و یکی از
برترین رکورداران این رشته محسوب می شود.
وی که از ســال  ۱۳۷۰تا  ۱۳۸۵عضو تیم ملی دو و
میدانی ایران و ذوبآهن بود سابقه سرپرستی ورزش
همگانی و کارگری ذوب آهــن را نیز در کارنامه خود
دارد.
گفتنی اســت؛ تیم ذوبآهن در فصل قبل لیگ برتر
فوتبال ابتدا بــا هدایت رحمان رضایی و ســپس با
سیدمجتبی حسینی ،نتایج ضعیفی کسب کرد و در
آستانه سقوط به لیگ یک قرار گرفت.

پیروزی سخت ذوب آهن مقابل صنعت مس

تیم هندبــال ذوب آهن اصفهان موفق شــد در
دور اول رقابتهای لیگ برتــر تیم صنعت مس
را شکست دهد.
بــه گــزارش ســایت فدراســیون هندبــال،
جذابترین بازی مرحلــه اول از دور رفت لیگ
برتر هندبال به سود ذوب آهن به پایان رسید.

این بازی که در ســالن شهید قاســم سلیمانی
مجموعه فدراســیون هندبال برگزار شد ،ذوب
آهن شروع طوفانی داشــت و تا دقیقه  ۷بازی با
نتیجه  ۶بر  ۲از حریفش پیش افتاد.
ذوب آهن در ایــن دیدار با یک دفاع منســجم
حمالت مس را خنثــی میکــرد و در حمالت

نیز بســیار موفق بود و همین موضوع باعث شد
اختالف خود تا دقیقــه  ۲۴را به  ۶امتیاز و نتیجه
 ۱۴بر  ۸برساند .با همین روند نیمه اول با نتیجه
 ۱۸بر  ۱۰به سود ذوب آهن به پایان رسید.
در نیمه دوم روند خوب ذوب آهن ادامه داشــت،
اما در دقایق انتهایی بازی ،هر چند صنعت مس،
توانست اختالف امتیازی خود را کاهش دهد ،اما
در نهایت با نتیجه  ۳۱بر  ۲۷شکست را پذیرا شد.
در هفته نخســت لیــگ برتر هندبــال نیز تیم
هندبــال ذوب آهن اصفهان پــاس ناجای قم را
شکست داد.
در چارچوب هفته نخست لیگ برتر هندبال تیم
ذوب آهن با نتیجه  ۲۹بر  ۲۴تیم پاس ناجای قم
را شکست داد.
گفتنی اســت ســی و چهارمین دوره رقابتها
لیگ برتر هندبال با حضــور  ۱۰تیم و به صورت
متمرکز در خانه هندبال تهران در حال برگزاری
است.

بومیسازی

پروژه های بومی سازی در ذوب آهن
اصفهان

طراحی و ساخت دستگاه شمار ه زن بر روی شمش های فوالدسازی
کشور سازنده قبلی :کره جنوبی
شرکت طراح وســازنده داخلی :ذوب آهن -دانشــگاه آزاد اسالمی
مجلسی
تاریخ تولید1396 :
محل نصب و بهره برداری :فوالدسازی
اهداف پروژه:
 -1تامین ایمنی و سالمت نیروی انسانی
 -2مکانیزه شدن مارکینک با حداقل زمان
 -3ایجاد شرایط مناسب جهت صادرات
 -4ردیابی بهتر شمش ها از نظر کیفیت و عیوب ریخته گری
دستاوردها:
دستیابی به دانش فنی ساخت دستگاه شماره زن و تهیه پودر مصرفی

خواستههای باشگاه و کادرفنی ذوبآهن باید همسو باشد
پیشکســوت فوتبال اصفهان گفت :اگر بلند پروازی
تارتار با هدف ذوبآهن هم ســو باشد ،این تیم موفق
خواهد شد.
محمد یــاوری دربــاره تغییــر و تحوالت باشــگاه
ذوبآهن و انتخاب مهدی تارتار به عنوان ســرمربی
این تیم اظهار کرد :ابتدا باید ببینیم هدف مسئوالن
ذوبآهن چه چیزی اســت و میخواهند تیمشان را
در چه سطحی داشته باشــند .اگر بهترین مربی دنیا
را هم بیاورید و هدفتان این باشــد که فقط در لیگ
بمانید ،چندان به مربی کمک نمیکند تا اهدافش را
به نتیجه برساند.
وی ادامه داد :آیا میخواهند ذوبآهن به فینال لیگ
قهرمانان آسیا برسد ،قهرمان لیگ برتر شود ،سهمیه
آســیا به دســت آورد یا اینکه در میانههای جدول

باشــد؟ اگر تصمیم گرفته باشــند که کسب سهمیه
کنند یا مقام به دست آورند ،قطعا بازیکنانی را جذب

میکنند که در این سطح باشند.
پیشکســوت فوتبال اصفهان با بیان این که اول باید
دید هدف باشگاه چه چیزی اســت ،گفت :اگر هدف
باشگاه فقط بقا در لیگ اســت ،دیگر جایی در لیگ
نخواهند داشــت و ســقوط میکنند .مهدی تارتار
مربی خوبی اســت اما اگر ابزار دســتش نباشد و اگر
تصمیم باشــگاه با تصمیم تارتار همخوانی نداشــته
باشــد ،تیم نتیجه نمیگیرد .اگر بلند پروازی تارتار
با هدف ذوبآهن همسو باشد ،این تیم موفق خواهد
شد.
وی اضافه کرد :هــواداران ذوبآهن لیگ گذشــته
ناراحت و اذیت شــدند ولی برای گرفتــن نتیجه در
فصل جدید باید باشــگاه و کادرفنی در یک سو عمل
کنند.

خوشحالم که باشگاه سرمربی را زود مشخص کرد
قاســم حدادیفر در خصوص انتخــاب مهدی
تارتار به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال ذوب
آهن گفت :من خوشحالم که باشگاه سرمربی را
زود انتخاب کرد تا این فرصــت در اختیار کادر
فنی قرار بگیرد کــه بازیکنان مدنظرش را جذب
کــرده و در نهایت تیم خوبی بــرای فصل جدید
آماده شــود .ما دو فصل خیلی ســخت را پشت
سرگذاشــتیم و امیدوارم ذوب آهــن در فصل
آینده روزهای خوبی را در فوتبــال ایران تجربه
کند.
کایپتان فصل گذشــته تیم فوتبــال ذوب آهن
اصفهان بــا تمجید از مهــدی تارتارعنوان کرد:
تارتار در چند ســال اخیر در تیمهایی که حضور
داشــته نتایــج خوبی گرفتــه و به اســتفاده از
بازیکنان جــوان هم عالقه دارد .مــن برای او در
ذوب آهن آرزوی موفقیت میکنــم و امیدوارم

این تیم در فصل آینــده بتواند برخالف دو فصل
گذشــته نتایج خوبــی بگیــرد و هوادارانش را
خوشحال کند.
وی با تشکر از مجتبی حســینی سرمربی سابق
ذوب آهن ،خاطرنشــان کرد :مجتبی حســینی
برای تیم ما زحمــات زیادی کشــید و همه ما
میدانیم که او یک مربی کاربلد و صاحب سبک
است در ضمن کمتر کســی این ریسک را قبول
میکرد که در آن شــرایط بحرانی هدایت ذوب
آهن را برعهده بگیرد من از ایشان تشکر میکنم
و برای حسینی آرزوی موفقیت دارم.
حدادیفر درخصــوص وضعیت ایــن روزهای
خودش و این که آیا صحبتی با باشــگاه در مورد
تمدید قرارداد انجام داده اســت یــا خیر ،گفت:
خوشبختانه شرایط خوبی دارم و بیش از  4ماه از
عمل جراحی من میگذرد .تمرینات اختصاصی

تارتار دستیارانش در ذوب آهن اصفهان را معرفی کرد
مهدی تارتار ،ســرمربی جدید ذوب آهن اصفهان ،دستیارانش را به
این باشگاه معرفی کرد.
مهدی تارتار که به عنوان ســرمربی جدید ذوب آهن معرفی شد ،به
طور رسمی کارش را در این تیم شروع کرده است.
در همین راستا تارتار دستیاران خود را نیز معرفی کرد .بر این اساس
حسین پاشایی ،حسین معمار و حســین اینانلو که همواره و در تیم
های مختلف کنــار تارتار بودند در ذوب آهن نیــز همراهش خواهند
بود.
ذوب آهن فصل گذشته با هدایت مجتبی حسینی به سختی توانست
در لیگ برتر ماندگار شــود و حاال با مهدی تارتار فصل جدید را شروع
میکند.

را هم انجام میدهم تا بتوانم هر چه ســریعتر به
شــرایط بازی برسم .باشــگاه صحبتی با من در
مورد تمدید قرارداد انجام نداده اســت ولی فکر
میکنم در حال حاضر مهم تریــن موضوع این
اســت که یک تیم خوب برای فصل آینده بسته
شود و شاهد موفقیت ذوب آهن باشیم.

تشکر و سپاس
از كليه همكاران و دوستان گرامي كه در مصيبت وارده به اينجانبان
ضمن ابراز همدردي ،تسلي خاطر بازماندگان را فراهم نمودند ،صميمانه
قدرداني نموده ،اميد است در شاديهايتان جبران نماییم.

سعید امیدقائمی ،جواد تیموری ،محسن رحیمیان،
مرتضی دهقانی ،علی قادری
تسلیت
همکار گرامی آقای حمید مهدی خشویی
با تاسف ،مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده محترمتان صميمانه
تسليت عرض نموده ،از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت
و مغفرت واسعه و برای شما و خانواده محترمتان صبوری و شکیبایی
مسئلت می نماییم .خداوند قرین رحمتشان فرماید.

روابط عمومي شركت

