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روز کارگر بر تالشگران ذوب آهن اصفهان مبارک باد
کار و تالش در ذوب آهن اصفهان همواره سخت و طاقت فرسا است و این مهم در ماه
مبارک رمضان ،روزه داری و بیماری کرونا می تواند سخت تر باشد  .در این شرایط
تالشگران شرکت عالوه بر انجام فریضه دینی خود چرخ صنعت را نیز می چرخانند
که نشان از همت و پشــتکار باالی این پوالد مردان دارد  .به همین مناسبت و روز
کارگرباتعدادیازتالشگرانشرکتگفتگوییداشتیم...
روز قدس ،روز مقابله مستضعفین با
مستکبرین است .امام خمینی (ره)
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مدیرمهندسی نگهداری و تعمیرات و کارگاه های ساخت شرکت:

ساخت و نصب درب های فلکسیبل ککسازی ذوب آهن،
دستاورد بزرگی در بومی سازی بود
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شما کارگران گرانقدر در سایه صالبت خود به نیکی نشان دادید که جوهر جان آدمی با کار جال می
یابد ،زندگی در پرتو تالش روشنی می گیرد و این قشر تالشگر و پرهمت  ،پیش قراوالن نشاط آفرین
درپهنهپیشرفتوتوسعهاینسرزمینهستند.
خرســندیم که خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان مملو از پوالدمردانی است که در کسوت مقدس
کارگری ،خدمات ارزندهای را در راه ســرافرازی میهن اســامی ارایه کردهانــد و مفتخریم به این
تالشگرانیکهماموریتبزرگایشانارتقاءتولیدملیاست.
به خوبی آگاهیم؛ چرخ صنعت ذوب آهن اصفهان در دوران سخت کرونا و تحریم با دست توانای شما
به چرخش در آمد و حیات پر توفیق و دستاوردهای بزرگ این مجتمع عظیم صنعتی بیش از پیش
وامدارکاروسختکوشیشماست.
بی گمان ،نام بلند و پرآوازه ذوب آهن اصفهان از رهگذر اراده و تالش خستگی ناپذیر شما بر تارک
سپهر صنعتی ایران نقش بسته است و از این پس نیز درخشش ذوب آهن اصفهان در گرو فکر خوش
وتالشدیرپایشماخواهدبود.
فرصت را مغتنم شمرده با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه همکاران در ماه قران و رحمت الهی،
هفته و روز کارگر را به یکایک شما عزیزان شــادباش می گویم و با تمسک به پیام آور بزرگ اسالم،
حضرت ختمی مرتبت(ص) بر دست هایتان بوســه می زنم ،بازوانتان را به گرمی می فشارم ،عرق
پیشانیتانراپاسمیدارم وازژرفنایوجودمخستهنباشیدمیگویم.
اندیشهتانپرایده،بازوانتانپرتوانودستهایتانپربرکتباد
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ضمن ًا لیست استعالم های مربوط به خریدهای متوسط (بدون برگزاری مناقصه) در سایت شركت به آدرس
ذیل درج می گردد.
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سایر موارد :
 -1زمان دریافت اسناد  :از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان ساعت اداری مهلت دریافت اسناد (مندرج در جدول)
-2جهت دریافت اسناد و كسب اطالعات بیشتر به آدرس  www.esfahansteel.irمراجعه فرمایید.

روابط عمومی شرکت

04

نشریهداخلی

2

www.esfahansteel.ir

رویداد

E v e n t

atashkarweekly@esfahansteel.ir

 11اردیبهشت ماه 1400
 18رمضان 1442
 1مه 2021
شماره 1274

300073194
درجلسهشورایمعاونینشرکتمطرحشد:

سالم آتشکار
تعــدادی از همــکاران
درتماس با شماره  104سالم
آتشکار روابط عمومی سؤاالت
خود را مطرح وپاسخ مسئوالن
بهشرحزیرمی باشد:
درخواست هایشماوپاسخمسئولین:
علت عدم انعقاد قرارداد با کلینیک دندانپزشکی در شهرضا
چیست؟
مدیریت خدمات مالی و بیمه :در شهرضا کلینیک دنا واقع در خیابان شهید
بهشتی طرف قرارداد بوده که در سال جاری اعالم عدم همکاری نموده است.
کارشناسان این مدیریت در حال ارزیابی سایر کلینیک های موجود در سطح
شهر می باشند و در اسرع وقت نسبت به انعقاد قرارداد اقدام می گردد .ضمناً با
توجه به راه اندازی لینک مربوط به مدیریت بیمه در پرتال شرکت کلیه اطالعات
مرتبط با خدمات مالی و بیمه ای در دسترس می باشند وکارکنان می توانند از
طریقاینسامانه،اطالعاتموردنیازرااستفادهنمایند.
باتوجهبهتاخیردرتوزیعلباسکارسال 1399توزیعلباسکار1400
درچهزمانودرچندنوبتانجاممیشود؟
مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست :مدیریت سفارشات و کنترل کاال
موظف است مطابق آیین نامه حفاظت و بهداشت کار نسبت به توزیع دو دست
لباس کار جهت مصرف یکسال اقدام نماید که این موضوع با توجه به پیگیری
های مکرر آن مدیریت در حال انجام بوده و از پایان اردیبهشت  1400توزیع
میگردد.
چراتعطیلکاریروزکارگربهکارکناناستراحتتعلقنمیگیرد؟
مدیریتاموراداری:براساسماده 63قانونکار،عالوهبرتعطیالترسمیکشور،
روز کارگر ( 11اردیبهشت) نیز جزء تعطیالت رسمی کارگران به حساب می آید
لذانحوهکارکرداینروزمانندتعطیالترسمیاقداممیشود.
***تعدادیازهمکاراننیزانجاممواردرا زیرخواستارشدهاند.
برنامهریزیالزمبهمنظورپرداختواممسکننوبتدومبهکارکنان.
منع تردد از درب غربی کارخانه موجب بروز مشکالتی برای کارکنان شده که
تجدیدنظردراینموردراخواستارشدهاند.
افکارسنجیروابطعمومی
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ضرورت اجرای دقیق و پایش مستمر برنامه های بحران کمبود آب

بر ضرورت اجرای
دقیق و پایش
مستمر برنامه های
بحران کمبود آب در
کارخانه تاکید شد

معارفه کمیته انضباطی شرکت با حضور نمایندگان کارکنان

رعایت عدالت ،به
دور از حب و بغض و
در چهارچوب قانون
حرکت کردن از
جمله ویژگی های
کمیتهانضباطی
است

جلسه معارفه اعضای جدید کمیته انضباطی شرکت با
حضور منصور یزدی زاده مدیرعامل ،اعضاء این کمیته و
احمداکبریمعاونسرمایههایانسانیوتوسعهمدیریت

برگزارشد.
در این جلســه مدیــر عامل
شــرکت با تاکید بــر رعایت
عدالت ،به دور از حب و بغض
و در چهارچوب قانون حرکت
کردن را از جمله ویژگی های
کمیته انضباطی دانســت و
گفــت :کمیتــه انضباطی با
کارکنان شــرکت از یک سو
و از سوی دیگر با سهامداران
مواجه هســتند و در نهایت
باید احکام شما بر عدالت استوار باشد که اگر چنین شد
قوام و دوام و نظم و انضباط در شرکت نیز پایدار است  .وی

اولین جلسه بازگشایی الکترونیکی اسناد
مناقصه در ذوب آهن اصفهان برگزار شد

مدیرمهندسی نگهداری و تعمیرات و کارگاه های
ساخت شرکت:

ساخت و نصب درب های فلکسیبل
ککسازی ذوب آهن ،دستاورد
بزرگی در بومی سازی بود

محمد رضا یزدان پناه مدیرمهندســی
نگهــداری و تعمیــرات و کارگاه های
ساخت ذوب آهن اصفهان در گفتگوی
ویژه خبــری در ســیمای اصفهان به
تشــریح فعالیت هــای این حــوزه به
ویژه ســاخت دربهای فلکسیبل بخش
تولیدات کک و مواد شیمیایی پرداخت .
وی با اشــاره به فعال بودن باتری های
شماره یک و سه کک سازی ذوب آهن  ،اظهار داشــت  :باتری شماره  3کک
سازی که درســال  1391فعالیت خود را آغاز نمود ،پس از گذشت چند سال
از بهره برداری  ،بامشکل دفرمگی  ،پیچیدگی ونشــتی گاز از ناحیه درب ها
مواجه گردید .طبیعتا جایگزینی درب ها با تکنولوژی روز دنیا یعنی درب های
فلکسیبل ،مستلزم خروج میزان قابل توجهی ارز از کشور و صرف هزینه باالی
هفت و نیم میلیون دالر بود .ضمن این که به واسطه تحریم های ظالمانه انجام
این امر در کوتاه مدت نیز میسر نبود.
یزدان پناه گفت  :مدیریــت عالی کارخانه در یک تصمیم واقدام جســورانه
 ،ســاخت این درب ها را در داخل شــرکت رقم زد  .در ابتدا دفتر فنی بخش
تولیدات کک ومواد شیمیایی  ،طی  5ماه کار شبانه روزی وبا صرف  4هزار نفر
ساعت نیروی کارشناسی و تهیه  250شیت نقشه به روش مهندسی معکوس
مراحل طراحی وتهیه نقشه های مورد نیاز را به اتمام رساند  .پس از آن مراحل
ساخت این درب ها درمجموعه کارگاههای ساخت مدیریت مهندسی نت آغاز
گردید  .در این کارگاه ها  ،کلیه مراحل ســاخت از جمله ســاخت مدل ،فرم
گیری  ،ریخته گری  ،برشکاری  ،آهنگری  ،جوشکاری  ،اسکلت فلزی  ،ماشین
کاری  ،عملیات حرارتی و مونتاژ انجام گردید .
مدیر مهندسی نت ذوب آهن گفت  :در ســاخت این درب ها  ،تمامی مراحل
پروسه های تولید به طور کامل در کارگاه های ساخت ذوب آهن انجام شد و
خوشبختانه موفق شدیم از اواخر سال  97که مراحل طراحی به پایان رسید
تا مهرماه ســال  ، 99جمعا تعداد  168عدد درب را ســاخته وجهت مراحل
نسوزچینی ونصب ،به بهره بردار تحویل نماییم .
وی افزود  :شاید بسیاری از هموطنان عزیزمان تصورشان از درب  ،یک قطعه
ساده باشد ،اما باید اشــاره نمود که درب های فلکسیبل از پیچیدگی بسیار
زیادی در ســاخت برخوردار هستند  .درب های ســمت ماشین باتری کک
سازی  ،از تعداد  1300عدد قطعه با تنوع  230نوع قطعه تشکیل شده است .
ریخته گری این قطعه بسیار مشکل و جنس این قطعه  ،چدن گرافیت فشرده
(کامپکت) است  .طول درب های فلکسیبل  7متر می باشد و با توجه به اینکه
نسبت ضخامت قطعه به ارتفاع بسیار کم هست  ،در طی فرآیند ریخته گری
همواره نگرانی از بابت خطر ترک خوردگی و پیچیدگی و عدم رسیدن ذوب
به نقاط مختلف قطعه وجود داشت که با دانش فنی کم نظیر پرسنل کارگاه
ریخته گری ومدلسازی که در کشور زبانزد همگان می باشد ،خوشبختانه هر
 168درب فلکسیبل با کیفیت باال ساخته شد و توانستیم به جمع چند کشور
معدود دنیا که سازنده این درب ها هستند بپیوندیم .
یزدان پناه با بیان اینکه هزینه ساخت این درب ها در داخل کشور و بر اساس
محاسبات واحدفنی اقتصادی مدیریت مهندسینت ،حدود یک چهارم قیمت
خرید از خارج ارزیابی شده اســت  ،گفت :مهمترین مشکل قبل از نصب این
درب ها  ،نشت گاز کک بود که آلودگی زیست محیطی برای همکاران شاغل
در ناحیه باتری ها و نیز ساکنین محترم شــهرهای همجوار به همراه داشت
 .خوشبختانه نشتی این گاز ها به طور کامل مرتفع شــد و این گاز مجددا ً در
پروسه تولید استفاده می شود .ضمن اینکه اجرای پروژه فوق ،تنظیم مناسب
تر دمای باتری وکاهش زمان پخت کک وبازیافت مواد اولیه در چرخه تولید
را نیز به همراه داشــت .طبیعتا مشــکل درب های طرح قدیم نیز که نیاز به
حضور مستمر اپراتور جهت تنظیم درب ها را داشت مرتفع گردیده واز ویژگی
ارزشمند دربهای فلکســیبل ( رگالژ وتنظیم مســتمر بدون نیاز به حضور
اپراتور) بهره الزم گرفته شد .ادامه دارد...

در جلسه اخیر شــورای معاونین شــرکت بر ضرورت
اجرای دقیق و پایش مستمر برنامه های بحران کمبود
آب در کارخانه تاکید شد و مقرر شد گزارشی از وضعیت
بحران کمبود آب و برنامه های در دست اقدام ارایه شود،
همچنین از کلیه همکاران خواسته شد که با بیشترین
صرفه جویی ،پیش بینی الزم و بردباری در شرایط قطع
آب را مدنظر قرار دهند .
رعایت پروتکل های بهداشــتی جهت مصون ماندن از
موج چهارم بیماری کرونا ،ارایه گزارش هایی از وضعیت
کرونا در شرکت و اقدامات انجام شده برای بهبود حمل
و نقل کارکنان از جمله مواردی بود که در جلسه شورای
معاونین مطرح شد .

پیدا کردن منابعی
درست و باکیفیت
برای تأمین کاالها،
ارزیابیکیفیتکاالها
و خدمات ،انجام
مذاکرات الزم برای
قرارداد و گزارش
گیری آسان از مزایای
انجام مناقصات به
صورتالکترونیک
می باشد

با ورود به دوره دیجیتال در شــرکت ذوب آهن اصفهان
اولین جلسه بازگشــایی الکترونیکی اسناد مناقصه در
سیستم  erpبا حضور مهدی نصر معاون برنامه ریزی و
توسعه ،محمد جعفر صالحی معاون خرید ،فرهاد صادقی
پور مدیر فناوری و اطالعــات و علیرضا رضوانیان رییس
کمیسیونمعامالت6اردیبهشتماهبرگزارشد.
محمد جعفــر صالحی معــاون خرید شــرکت  ،انجام
الکترونیکی مناقصــات را یکی از مهمتریــن اقدامات

کمیسیون معامالت دانســت و گفت:
پیدا کردن منابعی درســت و باکیفیت
برایتأمینکاالها،ارزیابیکیفیتکاالها
و خدمــات ،انجام مذاکــرات الزم برای
قرارداد و گزارش گیری آسان از مزایای
انجاممناقصاتبهصورتالکترونیکمی
باشد  .وی خاطر نشان ساخت :شفافیت
و پاسخگویی به مراجعین از دیگر مزیت
های اســتفاده از این سیســتم است .
علیرضا رضوانیان رییس کمیســیون
معامالت نیز با اشاره به این که راه اندازی
این سیستم حاصل تالش مدیریت های
مختلف می باشــد گفت :اکنون تمامی اســتعالم ها در
سیستم  Sourcingثبت می شود ولی این برای اولین
بار است که مناقصات در این سیستم انجام می گردد  .وی
افزود:سیستم Sourcingاینامکانرامیدهدتابهترین
تأمین کنندگان از نظر کیفیت ،قیمــت و مهلت تولید
شناسایی شوند و این فرآیند در واقع به عنوان اولین قدم
درزنجیرهتامینکاالوخدماتبهشمارمیرود.

افزود :کمیته انضباطی باید ضمن رعایت رأفت و عطوفت
اسالمی اقتدار خود را در همه شرایط حفظ کند چرا که با
حفظاقتدارخودمیتواندشجاعانهچهدرمواقعگذشتو
چشم پوشی و چه در مواقع برخورد با متخلف اقدام نماید.
مدیر عامل از زحمات اعضای پیشــین کمیته انضباطی
تقدیروتشکرکردوبرایاعضایجدیدنیزآرزویموفقیت
نمود و انجام تکالیف قانونی را خواستار شد  .احمد اکبری
معاون سرمایه های انسانی و توسعه مدیریت نیز با ارائه
تاریخچه ای از فعالیت دادگاه اداری و مراحل شکل گیری
کمیته انضباطی از اعضای کمیته ســابق تقدیر و تشکر
نمود و نقطه نظرات مدیر عامل شرکت مبنی بر بازگشت
به کار تعدادی از کارکنان انفصال از خدمت را مشــفقانه
و پدرانه خواند که در کنار احــکام قهری از جمله احکام

شیرینوبهیادماندنیایندورهبودهاست.
اعضاء ســابق کمیته انضباطی نیز در این جلســه طی
ســخنانی به نقش موثر کمیته انضباطــی پرداختند و
ضمن آرزوی موفقیت برای اعضای جدید ،جهت انتقال
تجربیات و همکاری با کمیته انضباطــی اعالم آمادگی
کردند .گفتنی اســت اعضای جدیــد کمیته انضباطی
متشــکل از  2عضو اصلی و یــک عضو علــی البدل از
نمایندگانکارگرانودوعضواصلیویکعضوعلیالبدل
از نمایندگان مدیریت عالی شرکت تشکیل گردیده است
و در اولین جلسه کمیته انضباطی و براساس ماده  2آئین
نامه مربوطه ،توسط اعضاء ،اکبری ،رحمتی و رضوانیان
به ترتیب به عنوان رییس ،نایب رییــس و دبیر کمیته
انضباطی،انتخابشدند.

دیدار اعضای کمیته طبقه بندی مشاغل با
مدیرعامل شرکت
اعضــاء کمیتــه طبقــه بندی
مشاغل شــرکت  5اردیبهشت
ماه با منصور یــزدی زاده مدیر
عامل ذوب آهن اصفهان دیدار
کردند.
مدیرعامل شرکت در این دیدار
بر بررسی دقیق و رعایت ضوابط
شغلی در ذوب آهن تأیید کرد و
در خصوص انتظارات کارکنان و
مدیریــت از کمیته طبقه بندی
مشاغل شــرکت و رسالت مهم
اعضاء توصیه هایی بیان نمود.
احمد اکبری معاون ســرمایه های انســانی و توسعه
مدیریت شرکت در این دیدار با تشریح روند برگزاری
انتخابات کمیته طبقه بندی مشــاغل شرکت ،گفت:
انتخابات اعضای کمیته طبقه بندی مشــاغل شرکت
در اسفند ماه ســال  ۱۳۹۹برگزار شــد و نمایندگان
کارگران و سرپرســتان انتخاب و نمایندگان مدیریت
نیز معرفی شدند.

وی افزود :جلسه مقدماتی کمیته با حضور مشاور طرح
و مدیر سازماندهی و روش ها تشــکیل شد و رسالت
و وظایف اصلی کمیته توسط مشــاور طرح ،تبیین و
تشریح گردید.
معاون سرمایه های انسانی و توسعه مدیریت شرکت
تاکیــد کــرد :هماهنگــی الزم در مــورد دوره های
آموزشــی مورد نیاز اعضــای کمیته صــورت گرفته
است.

Report

گزارش

معاون مالی و اقتصادی شرکت خبر داد:

افزایش  40هزار میلیارد ریالی حد اعتباری ذوب آهن اصفهان

 28711فقره سند
حسابداری و
صورتهای مالی
اصلی و تلفیقی
شرکت منتهی به
پایان سال مالی
 1398بررسی و
تنظیم شد

احمد سلیمی ،معاون مالی و اقتصادی شرکت در گفتگو
با خبرنگار ما درخصوص عملکرد این حوزه در سال ، 99
تملک معادن شركت پیشرو معادن سوادكوه و خارج
شدن از زیان انباشته پس از  12سال را از اقدامات مهم
در ذوب آهن اصفهان برشمرد و گفت :در سال گذشته
 28711فقره سند حسابداری و صورتهای مالی اصلی و
تلفیقی شرکت منتهی به پایان سال مالی  1398بررسی

و تنظیم شد .سلیمیازافزایش 40هزار میلیاردریالیحد
اعتباری شرکت در بانک ها خبر داد و تصریح کرد :دریافت
وبهروزرسانیمبلغ 62.011میلیاردریالتسهیالتبانكی
بابت سرمایه در گردش و تامین نقدینگی از بانك های
عامل شركت ،نهایی نمودن فرآیند انتشار اوراق مرابحه با
انتخاب شرکتهای تامین سرمایه نوین و امین ،پرداخت
و به روز رسانی كلیه اقساط و بدهی های تسهیالتی
شركت نزد بانك های عامل طی سال  1399بدون تعلق
دیركرد ،اخذ مصوبات صدور انواع ضمانت نامه های ریالی
از اركان اعتباری بانك های عامل به مبلغ  7هزار میلیارد
ریال ،صدور  36فقره انواع ضمانت نامه بانكی به مبلغ
 3.399میلیارد ریال در وجه ذینفعان وگمرك ،مدیریت
پرداختهای  186هزار میلیارد ریالی شركت به صورت
ارزی و ریالی ،عرضه و فروش بیش از  80میلیون یورو ارز
درسامانهسناومدیریتكلیهامورمربوطبهبیشاز2200
فقره ضمانت نامه بانكی دریافتی از پیمانكاران و تامین
كنندگان شركت از اقداماتی است که در سال  99توسط
همکاران اقدام شده است .معاون مالی و اقتصادی شرکت،

پیگیری برای به حداقل رساندن کارمزد پرداختی در نقل
و انتقال وجوه ارزی با استفاده از روش های ابداعی و توسعه
شبکهشرکتهایتراستیوصرافیهایکشوروپرداخت
معادل ریالی مطالبات ارزی شرکت های پیمانکاری را از
دیگر اقدامات این حوزه دانست و افزود :در سال گذشته
 880میلیارد ریال بدهی معوق به شرکت تهیه و تولید
مواد معدنی ایران تسویه شد و بدهی  1000میلیارد
ریالی به شرکت گاز و  2060میلیارد ریالی به خزانه داری
کل تقسیط گردید که  9قسط این اقساط پرداخت شده
است ضمن این که  1500میلیارد ریال نیز با ایمیدرو
تسویه شد .وی از اخذ بخشودگی صد در صد جرائم های
مختلف و حذف نهایی شرکت از لیست واحدهای آالینده
به مبلغ حدود 900میلیارد ریال در سال گذشته خبر داد
وگفت:ازسایراقداماتاینحوزهمیتوانبهكاهش5800
میلیارد ریالی مالیات پرونده عملكرد سال 98از مبلغ
 7000میلیارد ریال(برگ تشخیص) به  1200میلیارد
ریال ،تهاتر حقوق ایام اسارت آزادگان به مبلغ 48میلیارد
ریال ،قطعی شدن تهاتر مطالبات امور مالیاتی با سازمان

تامین اجتماعی به مبلغ  1230میلیارد ریال ،تفکیک
سرمایه های بیمه های اموال شرکت براساس ریسک و
افزایش سرمایه های تحت پوشش با ضریب  3/4برابر ،بر
اساس مصوبه هیأت مدیره ،انعقاد قرارداد بیمه های اموال
و مسئولیت ،نهایی نمودن پرونده حسابرسی دفاتر در
سال  95و ارائه الیحه دفاعی به سازمان تأمین اجتماعی
باتوجهبه30موردمكاتبهكهمنجربهقطعیشدنگزارش
حسابرسی باكاهش مبلغ حدود 18میلیارد ریال گردید،
تنظیمقراردادتکمیلدرمانبازنشستگانوانعقادقرارداد
تکمیل درمان شاغلین شرکت ،بار گیری Black List
سازمان امور مالیاتی جهت عدم انعقاد قرارداد شرکت
با افراد یا شركت های ممنوع المعامله از سوی سازمان
امور مالیاتی،دریافت  18,737ردیف کاالی خریداری
شده به مبلغ  7,570میلیارد ریال توسط انبارهای اصلی،
تحویل  20,513ردیف کاال به مبلغ  5,603میلیارد ریال
به بخشها از انبارهای اصلی ،اخذ  4مورد سند تک برگ
امالک شرکت و تمدید  2فقره مجوز حفاری مرتبط با
پروژهپساب،اشارهکرد.

معاون سرمایه های انسانی و توسعه مدیریت شرکت:

برنامهجامعمدیریتمنابعانسانیتدوینشد

جایگزینیثبت
کارت به جای
ثبتاثرانگشت
به دلیل رعایت
مسائل بهداشتی و
پیشگیری از شیوع
بیماری کرونا

احمداکبری،معاونسرمایههایانسانیوتوسعهمدیریت
ذوب آهن اصفهان در تشــریح اقدامات این حوزه در سال
 99با بیــان این که برنامه جامع مدیریت منابع انســانی
تدوین و تصویب و ساختار سازمانی شركت نیز بازنگری و
نهایی شد ،افزود :تدوین بسته رفاهی -معیشتی كاركنان،
انجام پروژه آســیب شناســی مدیریت منابع انســانی،
برگزاری انتخابات نمایندگان کارگــران در کمیته های
طبقه بندی مشاغل و انضباط کار ،تدوین طرح مدیریت
عملكرد و شــروع پروژه ارزیابی عملكرد كاركنان ،برنامه
ریزی نظام جامع سالمت با محوریت طرح پایش سالمت
الكترونیكی كاركنان ،برنامه ریزی و اجــرای دوره های
مربی گری حرفه ای( )Coachingبرای سطح مدیران،
بازنگری نظام پرداخت پاداش تولید بر مبنی نظام ارزیابی
عملكردســازمان( ، . )SEMتهیه و ارائه گزارش ساختار
سازمانی اســتاندارد کل شــرکت در افق  5سال آتی به
مدیرعامل شرکت و اجرای پروژه اصالح ساختار سازمانی
ازنقشهراهمنابعانسانیبهمیزانصددرصدازاقداماتیبود
کهدرسال 99توسطهمکاراناینحوزهاقدامشدهاست.

اکبری از ایجاد سامانه پاســخگویی مستقیم به منظور
تسریع در امر پاســخگویی وکاهش مراجعات حضوری
کارکنان خبر داد و گفت :برگزاری آزمون پذیرش مدرک
تحصیلیکارشناسیضمنخدمتکارکنانواجدشرایط،
اخذمجوزواقدامجذبنخبگاندانشگاهی،پیگیریواخذ
مجوزاستخدامنیرویانسانیوبرگزاریآزموناستخدامی
با همکاری دانشگاه اصفهان ،پیگیری اخذ تاییدیه های
الزم مشاغل سخت و زیان آور مشمولین تامین اجتماعی،
اجرای طرح بازنشســتگی مشاغل ســخت و زیان آور و
پیگیری و صدور مجوزات در خصوص کســر کار بانوان
دارای شرایط خاص شرکت از ســایر مواردی است که در
سال 99اقدامشد.
معاون سرمایه های انسانی و توســعه مدیریت شرکت،
بازنگری سختی کار کلیه مشــاغل به روش مقایسه ای
و نظام مند نمودن تخصیص امکانات (خــودرو  ،پاداش
تولید ،پاداش مســئولیت و  )...به پســت های سازمانی
را حایز اهمیت دانســت و تصریح کرد :از سایر اقدامات
این حوزه در سال گذشــته می توان به پرداخت های غیر

نقدی جهت کمک به معیشــت پرسنل شاغل ،خدمات
رسانی به بازنشستگان صندوق فوالد تحت عنوان بیمه
تکمیل درمان دانا ،جایگزینی ثبــت کارت به جای ثبت
اثرانگشت به دلیل رعایت مسائل بهداشتی و پیشگیری از
شیوع بیماری کرونا ،اجرای پروژه کانون ارزیابی و توسعه
مدیرانوسرپرستانبرای 50نفر:تدوینمدلشایستگی،
ارزیابی نفرات و تدوین IDPبر اساس نتایج ارزیابی و شروع
طرح منتورینگ با رویکرد جانشــین پروری برای 110
نفر از مدیران و سرپرســتان و ارزیابی  58نفر از مدیران و
سرپرستاندرشرفبازنشستگیدرفازاول،اشارهکرد.
وی از اســتقرار  13اتاق فكر و  4انجمن های خبرگی در
مدیریت های مختلف شــرکت نیز خبرداد و راه اندازی
کلینیــک های تخصصی کســب و کار بــا موضوعات
مدیریت ریسک و  ،HSEبرگزاری مسابقات مهارت فنی
جوشکاری (  18نفر) و تراشکاری ( 47نفر) از بین نفرات
منتخب معرفی شده در سطح شــرکت ،تدوین بسته
های آموزشــی تخصصی به تفکیک موضوعات مالی و
اقتصادی ،بازرگانی ،منابع انســانی ،HSE ،مدیریتی و

فنی مهندسی ،بازبینی نیازهای آموزشی برای 2253
پست ســازمانی ،تدوین و بازبینی طرح های آموزشی
برای بیش از  500عنوان دوره و اخذ مجوز رشته کاردانی
فنی نصب و نگهــداری جرثقیل در دانشــگاه علمی و
کاربردی ذوب آهن اصفهــان را از دیگر اقدامات حوزه
سرمایه های انسانی و توسعه مدیریت شرکت در سال
 99برشمرد.
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قاســم بهارلوئی فورمن مکانیــک تولید کک
مدیریت تولیدات کک و مواد شیمیایی گفت:
همانگی الزم با ماشینیســت ها جهت تخلیه
کک ،نظارت بر کار نیروها و برنامه ریزی جهت
انجام وظایف مربوطه و نظارت بر کیفیت کک
تولیــدی از نظر گرمایی و زمــان تولید کک از
وظایف کاری فورمن مکانیک می باشد .
بهارلوئی به گرمــا ،گرد و غبــار و آلودگی در
باطری های کک که باعث ایجاد شرایط سخت
کاری می شود ،اشــاره کرد و افزود :علی رغم
ســختی ها ،کارکنان زحمتکش و معتقد این
مدیریت در ماه مبارک رمضــان با وجود روزه
دار بودن ،تمام تالش خــود را جهت باال بردن
راندمان تولید انجام می دهند هرچند بیماری
کرونا محدودیت هایی به وجود آورده که امید
اســت مســئولین مربوطه جهت حفظ موارد
بهداشتی تدابیر الزم در خصوص پیشگیری و
عدم ابتالی تالشــگران به این ویروس را انجام
دهند.
محمد رضا ترابی فورمن مکانیک کارگاه اســید
ســولفوریک گفت :برنامه ریزی و اجرای تعمیر
تجهیزات مکانیک ،درخواست پیگیری و تامین
قطعات ساختی و اســتاندارد مورد نیاز بخش،
برنامه ریزی و انجام تعمیرات و ســرویس های
پیشــگیری کننده ،رفع عیب نواقص ذاتی و یا
پیش آمده برای تجهیرات مکانیکی ،تغییر طرح
و بهبود مســتمر به منظور تسهیل فرآیند بهره
برداری و نظارت بر اجرای طرح های توسعه ای
بخش از جمله وظایف کارکنان تالشگر مکانیک
کارگاه اسید سولفوریک است .
وی خاطر نشان ساخت :ســرویس پمپ های
واتر جت اسقاط شــده بخش که جهت شست
و شــوی مبدل ها ،تعمیر و سرویس پمپ های
خالء که جهت مکــش گاز کک و اجرای طرح
جدید حوضچه گوگرد جهت سوخت در کوره
کاتیول اســت از اهم اقدامات صورت گرفته در
این بخش در سال های اخیر است.
ترابی گفت :روزه داری در ماه مبارک رمضان،
شرایط سخت کاری در قسمت های تعمیراتی
و رعایت اصول بهداشــتی با توجه به بیماری
کرونا بســیار سخت و مشکل اســت به همین
منظور باید شــرایطی مهیا شــود که رعایت
اصول بهداشــتی و فاصله گذاری اجتماعی در
محل های استقرار پرسنل ،رختکن ها و کلیه
محل هایی که پرسنل به اجبار در آن جا تجمع
می کنند رعایت گردد.
حسام الدین شکوه تکنسین جوشکار و برشکار
شــاغل در کارگاه تعمیــر و تجهیــزات()51
مدیریت نــت مکانیــک ،گفت :تالشــگران
کارگاه تعمیــر و تجهیــزات( )51همیشــه و
در همه جای ذوب آهــن در تعمیرات حضور
دارند و بــا روحیه جهــادی به پشــتیبانی از
خــط تولیــد پرداخته انــد ،در مــاه مبارک
رمضان نیز با تحمــل روزه داری در شــرایط
بســیار ســخت بر افتخــارات خــود اضافه
می کنند.
وی با اشــاره به این که راه انــدازی خط تولید
در ســریعترین زمان ممکن از اهــداف ما در

تعمیرات اســت ،افزود :امیدواریم در این سال
که توســط مقام معظم رهبری ســال تولید،
پشــتیبانی ها و موانــع زدایی ها نــام گرفته
ســربازان خوبی برای جبهه اول صنعت باشیم
و برای بالندگی ذوب آهن و ایران عزیز از هیچ
تالشی دریغ نخواهیم کرد.
ابراهیم بیدکانی ماشین کار کارگاه مکانیک و
تراشکاری مدیریت نت مکانیک ،گفت :از این
که خداوند دوباره یک ماه روزه داری و بندگی
را به بنده و همکارانم توفیق داده اســت خدا را
شاکر هستیم واقعا روزه داری با وجود بیماری
کرونا و داشتن ماسک بسیار سخت است ولی با
تمام این مشکالت مطمن هستیم که از برکات
این ماه بیشترین بهره را خواهیم برد .
وی با اشــاره به این که با رعایت پروتکل های
بهداشــتی می توان این بیماری را ریشــه کن
کرد یاد آور شــد :افزایش بهره وری از اهداف
تالشگران این بخش است .
علی رضائیــان آهنگر کارگاه اســکلت فلزی و
آهنگری  47مدیریت نت مکانیک ،گفت :روزه
داری در کنار کوره های عملیات حرارتی با این
دمای باال ،بســیار سخت اســت ولی براساس
اعتقادات دینی و امر خداوند متعال این فریضه
الهی را به جا می آوریم و امیدواریم مورد قبول
حضرت حق قرار گیرد .
وی به حدیثی از امام رضا (ع) در خصوص مقام
کارگر اشاره کرد و خاطر نشان ساخت" :کسی
که دنبال روزی می رود تا آبروی خود و خانواده
اش را حفظ کند ،اجر و پاداشش از رزمندهای
که در راه خدا جنگ می کند بیشتر است (عرق
کارگر معادل خون شهید است").
رضائیان گفت :مــاه مبارک رمضــان فرصت
خوبی برای عبادت و تفکراســت.آغازی برای
شــروعهای زیباســت .وقتــی درگرمای هوا
ســاعتهای طوالنی نخــوردن آب را تحمل
می کنیم ،پــس حتما می توانیم بســیاری از
عادتهای بد را هم ترک نماییم.
رضائیان ،گفت :تالشــگران شــرکت با وجود
روزه داری و بیماری کرونا تمام کوشــش خود
را جهت اعتالی ذوب آهن انجــام می دهند و
از مســئولین خواســتاریم توجه به وضعیت
کارگران و مقــام آن ها معطوف بــه یک روز
نباشد .
وی ادامه داد :ماه رمضان را باید مغتنم شمرد،
روزها را با روزهداری ،و شــب ها را با ذکر و دعا
ســپری نمود ،ماه مبارک رمضان فصل دعا و
استجابت آن است .اگرچه همیشه انسان باید
با رشــتهی دعا به خدا متصل باشد ولی اجر و
ثواب کار نیک در این ماه چند برابر است و این
نشان از عظمت این ماه دارد.
مجید قربانی تکنســین فلزات رنگی از کارگاه
ریختــه گــری و مدلســازی  46مدیریت نت
مکانیک ،گفت :ماه مبــارک رمضان ماه عبادت
و بندگی اســت و از این که در شــرایط سخت
کرونایی وظایف دینی خود را اجابت می کنیم
خوشحال هستیم و کارکنان کارگاه ریخته گری
و مدلسازی با تحمل شــرایط سخت در تالش
هستند نیازهای کارخانه را بر طرف کنند .
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امام علی(ع):
چهار چیز است که به هر کس داده شود خیر دنیا و آخرت به او داده شده
است :راستگویى ،اداء امانت ،حالل خورى و خوش اخالقى.

کار و تالش در ذوب آهن اصفهان همواره سخت و طاقت فرسا است و این مهم در ماه مبارک رمضان ،روزه داری و بیماری کرونا می تواند سخت تر باشد  .در این شرایط تالشگران شرکت عالوه
بر انجام فریضه دینی خود چرخ صنعت را نیز می چرخانند که نشان از همت و پشــتکار باالی این پوالد مردان دارد  .به همین مناسبت و روز کارگر با تعدادی از تالشگران شرکت گفتگویی
داشتیم که در ادامه می خوانید:

وی بیــان کرد :ســاخت فرم هــای دوجداره
آمبرازول که نیازهای اصلــی بخش کوره بلند
است و در تولید و افزایش تولید نقش به سزایی
دارد ،در ایــن کارگاه تولیــد می شــود که از
افتخارات تالشگران این بخش است.
قربانــی ماه مبــارک رمضــان را مــاه اراده و
استقامت دانست و گفت :در اینماه اراده قوی
داشــتن را تمرین می کنیم زیرا روزه داری نیز
دارای مراتبی اســت و با اراده و استقامت می
توان به حد باالی روزه داری رسید.
وی افزود :روزه داری در برخی از قسمت های
شرکت می تواند بسیار سخت باشد و نیاز است
مسئولین ،پرسنل را بیشتر درک نمایند.
رضا ترکیان سیم پیچ و عایقکار مدیریت تولید
و توزیع برق گفت :این شغل سختی زیادی به
همراه دارد .در ماه مبارک رمضان سختی های
کارکردن دو برابر می شــود ولی معتقد هستم
در شرایط سخت اســت که طاعات و عبادات
مقبول درگاه حق تعالی خواهد بود.
وی افزود  :با تمام تالش کار خواهیم کرد حتی
بیماری کرونا هم نمــی تواند مانع به گردش در
آوردن چرخ صنعت در ذوب آهن اصفهان شود .
ترکیان گفت :مــاه مبارک رمضــان ،ماه بهار
قرآن است .انس با قرآن ،معرفت اسالمی را در
ذهن ما قوی تر و عمیق تر می کند .مشــکالت
موجود در جامعــه به خاطــر دوری از قرآن و
حقایق و معارف آن است.
وی بیان کرد :کســانی که با قرآن انس ندارند،
بیشتر دچار تزلزل می شوند .الزم است بیشتر
با کالم وحی آشنا شــویم و در زندگی روزمره
از آن اســتفاده کنیم تا برکت الهی نیز شامل
حالمان شود .
سید هدایت اله حسینی ســیم پیچ و عایقکار
مدیریت تولید و توزیع برق با اشــاره به این که
این شغل دارای حساســیت های زیادی است،
گفت :روزه داری افرادی که در کارهای سخت
مشغول به کار هســتند ،روزه ای پر برکت تر از
ســایرین خواهد بود و معنویت بیشتری برای
آن ها به همراه دارد و خداونــد متعال بهتر از
هرکســی از این ســختی ها آگاه است .پیامبر
اکــرم (ص) فرمودند" :روزه گرفتــن در گرما
جهاد اســت" .لذا تالش من و همکاران عزیزم
در این ماه مبارک همانند جهاد در راه خداوند
است.
حســینی گفت :افرادی که در ماه رمضان کار
و تالش می کنند و باعث شــکوفایی اقتصاد و
صنعت می شوند  ،روزه پر برکت تری خواهند
داشت.
سید مجید حسینی تعمیرکار مکانیک نیروگاه
های مدیریت تولید و توزیع برق با اشاره به این
که روزه گرفتن از واجبات دین اســام اســت
گفت :هر شغل ،سختی خود را داشته و سختی
های شــغل ما هم در ماه رمضــان چند برابر
است .زیرا گرمای تجهیزات از یک سو ،گرمای
هوا و ضعف روزه از ســوی دیگر ،مشــکالت را
مضاعف می کند.
وی افزود :در این ماه تالوت یک آیه قرآن برابر
ثواب ختم قرآن است و این نعمت بسیار بزرگی

Repor t
حدیث هفته

روز کارگر بر تالشگران ذوب آهن اصفهان مبارک باد

اســت و افرادی که در این ماه روزه می گیرند
عالوه بــر انجام فرایض دینــی کار و تالش آن
ها مســاوی با جهاد اســت و اجر واالیی را نزد
خداوند خواهند داشت .
فرزاد صادقی تعمیركار ارشــد برق انبار مواد
خام مدیریت آگلومراســیون گفت :در شرایط
فعلی با گرمای هوا ،روزه گرفتن بســیار سخت
و طاقت فرسا می باشــد و بزرگترین درس ماه
مبارک رمضان خودســازی است ،رمضان ،ماه
خالص شدن است.
وی با اشــاره به این که بیماری کرونا شرایط
روزه داری را ســخت تر کرده است گفت :زدن
ماســک ،اســتفاده مداوم از مواد ضدعفونی و
رعایت پروتکل های بهداشتی از مواردی است
که در این ماه مبارک باید رعایت شود .
صادقی گفت :ذوب آهن اصفهان دارای سخت
ترین مشــاغل اســت و روزه داری در این ماه
برای تالشــگران می تواند اجر بیشتری داشته
باشد.
صادق کریمیان تعمیركار ارشد مكانیك آماده
سازی مواد و نوار نقاله مدیریت آگلومراسیون
گفت :با توجه به ســر و صدای زیاد در قسمت
خردکن ها و گرد و غبــار کک و آهک موجود
در هوا برای کارکنان ایــن بخش روزه داری را
با وجود بیماری کرونا بسیار سخت و پر مشقت
کرده است .
وی اخالص ،صداقت ،سختکوشــی ،وجدان
کاری ،عشــق بــه خــدا ،حس مســئولیت و
تعصب بــه ذوب آهن اصفهــان را از خصائص
تالشــگران روزه دار دانســت و بیــان کرد :با
توجه بــه محدودیت های کنونی تالشــگران
هیــچ گاه نمی گذارنــد تا تولید بــا افت رو به
رو گردد و بــرای بهره وری بیشــتر نیز تالش
می نمایند .
کریمیان گفت :با چیره شــدن به هوای نفس
انسان می تواند بهتر از ثمرات روزه داری بهره
مند شــود و از خود شناســی به خداشناسی
برســد .روزهای این ماه مبارک فرصتی مغتنم
اســت تا روزه داران از این میهمانی بیشترین
استفاده را ببرند .
وی به طاقت فرســا بــودن کار در ذوب آهن
اصفهان اشــاره کرد و افــزود :روزه داری برای
کسانی که به این امر اعتقاد راسخ دارند نه تنها
محدویت نیست بلکه آن ها می توانند سخت
ترین کارها را انجام دهند .
رضا سلمانی کمک انباردار مواد خام مدیریت
آگلومراسیون گفت :کار در ذوب آهن ،خصوصاً
در ماه مبــارک رمضان ،مصــداق جهاد در راه
خدا اســت .در این ماه که حتی تنفس مومن
روزه دار عبادت اســت ،کارکنــان با تالش و
کوشش خود می توانند به بیشترین اجر دست
یابند  .همچنین با تامل درآیات قرآن است که
می توان اراده آهنین داشت.
وی خاطر نشــان ســاخت :در این ماه هرکار
خیــری بیشــتر محاســبه میشــود و نباید
فرصتهــای آن را ازدســت بدهیــم یکی از
چیزهایی که میتوان در مــاه مبارک تمرین
کرد همین ازدست ندادن فرصتهاست.

گزارش

نشریهداخلی

مناسبت های هفته

روزه داری در کنار
کوره های عملیات
حرارتی با این دمای
باال ،بسیار سخت
است ولی براساس
اعتقادات دینی و امر
خداوند متعال این
فریضه الهی را به جا
می آوریم

ماه مبارک رمضان،
ماه بهار قرآن است.
انس با قرآن ،معرفت
اسالمی را در ذهن
ما قوی تر و عمیق تر
می کند

فضیلت شب قدر
شــب قدر ،پرارجترین و پررمز و
رازترین شــبها در گردونه زمان
اســت که قلمها در وصفش می
شــکنند ،زبان هــا از توصیفش
قاصرند و عقل در فهم آن مبهوت
و متحیر می ماند؛ شــبی که به
فرموده حضرت امام صادق (ع)
قلب رمضان به شمار میاید.
شب قدر بهترین شب سال است
که خداوند در قرآن کریم آن را شــبی پربرکت دانسته و ارزش آن را
برتر از هزار ماه بیان کرده است .در شــب قدر فرشتگان بسیاری به
زمین می آیند؛ به طوری که زمین بر آن ها تنگ می شود .لذا آن را
«شــب قدر» نامیده اند؛ زیرا یکی از معانی «قدر» به معنای ضیق و
تنگ است و در این شب قرآن با تمام قدر و منزلتش به وسیله فرشته
صاحب قدر بر پیامبر (ص) نازل گردید.
شهادت حضرت امام على (ع) بر عموم پیروانش تسلیت
باد
حضرت امام على(ع) در روز جمعه  13رجب ســال سىام عام الفیل
و در خان ه خدا متولد شــدند .حضرت امام علــى(ع) از هر دو طرف
ت بیست و سه ســال با رسول خدا
هاشمى نسب اســت .پس از بعث 
(ص) زندگانى كرد ،سیزده سال در مكه پیش از هجرت در امتحان
و گرفتارى به سر برد و سنگینترین بارهاى رسالت آن حضرت را به
دوش كشید.
در شب نوزدهم ماه مبارك رمضان سال چهل هجرى عبدالرحمن
بن ملجم مرادى شــقىترین امــت آخر زمان در مســجد كوفه یا
شمشیر بر فرق مبارکش ضربت زد.
آن حضرت روز بیســت و یكم را تا نزدیك ثلث اول شب زنده بود آن
گاه به شهادت رسید و در حالى كه محاسن شریفش به خون سرش
رنگین بود مظلومانه به دیدار خداى خود شتافت.
روزجهانی کار و کارگر گرامی باد
اولین روز از ماه "می" هر ســال
در تقویم میــادی که در تقویم
هجــری شمســی معمــوالً با
روزهای  11یا  12اردیبهشت ماه
مصادف می شود  ،روز جهانی کار
و کارگر نام دارد.
مناســبت اول می به عنوان روز
کارگر به این لحاظ بوده اســت
کــه در چهــارم ماه می ســال
 ،۱۸۸۶و در چهارمین روز اعتصــاب و تجمع کارگران آمریکایی در
شهر شیکاگو ،پلیس به روی آنان آتش گشــود که شماری کشته،
عدهای مجروح و بعدا ً چهارتن نیز اعدام شــدند .کارگران اعتصابی
خواستار تعدیل شرایط کار و کاهش ساعات روزانه کار از ده ساعت
به  ۸ساعت بودند.
روز قدس
در 16مــرداد  ،1358پــس از
بمبــاران جنوب لبنان توســط
نیروهای متجاوز اســرائیل ،امام
خمینی(ره) از مسلمانان جهان
خواســت تا آخریــن جمعه ماه
رمضان را به عنوان «روز قدس»
انتخاب کنند .روز جهانی قدس،
مناسبتی رســمی در جمهوری
اسالمی ایران اســت که در حمایت از ملت فلسطین برگزار میشود.
حضرت امام خمینی(ره) درباره روز قدس فرمودند« :روز قدس فقط
روز فلسطین نیست ،روز اسالم است .روز قدس ،جهانی است و روزی
نیست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد .روز مقابله مستضعفین
بامستکبریناست».
قدس ،دفتر خونین شجاعت و مقاومت اسالمی است .هرگلبرگ این
دفتر ،یادمان حماســه ای ماندگار ،فریادی بی کرانه و مظلومیتی بی
مرز است .قدس ،قبله پیشین مسلمانان و قلب کنونی آنان است .در
واقع روز قدس نماد وحدت و اراده امت اسالمی در مقابل جنایات رژیم
صهیونیستی در فلسطین ،غزه و دیگر کشورهای اسالمی میباشد .روز
ایستادگی مستضعفان عالم ،علیه مستکبران و روز فریاد مظلومیت
ملتی اســت که با خون فرزندان خود پرده از چهره کریه رژیم غاصب
صهیونیستیبرمیدارند.

خبر
آسمانی

ایمنی حمل و نقل ذوب آهن اصفهان

اقدامات انجام شده در ترانسپورت
خودروهای سنگین و سبک

گوناگون
Various
 11اردیبهشت ماه 1400
 18رمضان 1442
 1مه 2021
شماره 1274

آتشکار:نشریهداخلی
صاحب امتیاز :شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
مدیر مسئول :مدیرروابط عمومی
سردبیر :علی حسین غریبی
تحریریه :علی سلیمانی ،حسین ابراهیمی عرب،
سمیه ایزدی
عکس :ساسان حافظی ،عباس محمدی
تایپ :احمد بیات

نشانی اینترنتیwww.esfahansteel.ir:
پست الکترونیکیAtashkarweekly@esfahansteel.ir:
چاپ :پرستو
شمارگان 7000 :نسخه
نشانی :انتهای اتوبان ذوب آهن ،روابط عمومی ذوب آهن اصفهان
تلفن03152574978 - 4945 - 4936 :
پیام گیر03152571040 :

www.esfahansteel.ir

S M S : 300073194

نفرات برتر ایمنی در اسفند ماه 1399
مدیریت ایمنی ،بهداشت و محیط زیست شرکت با
قدردانی از همکارانی که با رعایت اصول و مقررات ایمنی
موجبات آرامش و افزایش بهره وری در ذوب آهن اصفهان را
فراهم می کنند .افراد زیر را به عنوان نفرات برتر ایمنی در
اسفند ماه  99معرفی کرد .این همکاران می توانند با مراجعه به
دبیرخانهمدیریتHSEهدایایخودرادریافتکنند.
بنا به اعالم مدیریت ایمنی ،بهداشت و محیط زیست شرکت،
طی سال  1399بالغ بر  193نفر از کارکنان کارگاه های مختلف
شرکت به عنوان نفر برتر ایمنی معرفی شده و کارت هدیه
بیستمیلیونریالیخودراازاینمدیریتدریافتنمودهاند.

بدون تردید امروزه با توجه به روند رو به رشــد در تمامی ابعاد به ویژه
حوزه های اقتصادی و اجتماعی در کشــورمان و لزوم گسترش حمل
ونقل بــه عنوان یکــی ازمؤلفه های مهم توســعه یافتگی از یک ســو
همچنین نیاز و ضرورت هموطنان به سفر با عنایت به افزایش جمعیت
و تولید خودرو از ســوی دیگر ،توجه به ایمنی حمل و نقل و ترافیک و
سفرها از سوی دســت اندرکاران و مسئولین ،کاربران و رانندگان امری
اجتناب ناپذیر شمرده می شود.
 ۷اردیبهشت که به پیشنهاد کمیسیون ایمنی راه ها و تصویب شورای
عالی انقالب فرهنگی کشور از ســال ۱۳۹۶به عنوان «روز ایمنی حمل
و نقل»نام گذاری و در تقویم کشــور ثبت گردیده بــه عنوان یک روز
نمادین است تا با یک اراده ملی در کنار یکدیگر برای جلب توجه افکار
عمومی به موضوع تأســف بار از دســت دادن و مصدوم و معلول شدن
هموطنان در حــوادث رانندگی ،همچنین جلوگیــری از به هدر رفتن
بیش از  ۴در صد از تولید ناخالص ملی و خســارت های جبران ناپذیر
انسانی و اجتماعی تالش نمود.
ذوب آهــن اصفهان نیز بر اســاس گــزارش سرپرســتی حمل و نقل
کارکنان ،در این راســتا اقدامات متعددی در جهت ایمنی حمل و نقل
خود در خودروهای سنگین و سبک انجام داده است که مهمترین این
اقدامات در پی می آید :
بازنگری منظم ارزیابی و مدیریت ریسک.
برگزاری دوره های آموزشــی ( رانندگی تدافعی ) به صورت دوره ای
جهت کلیه رانندگان خودروهای سنگین و سبک.
استخدام و گزینش رانندگان صالحیت دار و شایسته .
بازدید های دوره ای ایمنی ،تجهیزاتی و محیط زیســتی خودروها به
صورت  ۲نوبت در سال ( ۶ماه یکبار).
برگزاری انجام معاینات دوره ای (طب صنعتی) مرتبط با رانندگان.
بازدید و بازنگری مسیرها و ایستگاه سوار شدن پرسنل.
اختصاص نفرات ناظر حمــل و نقل و کنترل ترافیــک در پارکینگ
ترمینال آزادگان.
نصب عالئم ترافیکی و هشدار دهنده مناســب و استاندارد در مسیر
تردد به ترمینال آزادگان و در ســطح شرکت و نصب پوسترهای ایمنی
در داخل خودروها.
نظارت دقیق بر فعالیت رانندگان و عملکرد خودروهای جمعی.
نصب موانع کنترل ســرعت ورودی و خروجی ترمینال آزادگان و در
سطح شرکت.
تامین روشنایی مناسب و کافی جهت ورود و خروج خودروها و سوار
شدن کارکنان .
رنگ آمیزی و خط کشی محل عبور پرســنل داخل و خارج از فنس
کارخانه.
محدود نمودن و کاهش سرعت حرکت خودروها .

دیدار با خانواده شهید

فرمانده پایگاه مقداد حوزه بســیج شــهید تندگویان شرکت با خانواده
شهید غالم رسول واحدی در روستای فودان درچه دیدار نمود.
گفتنی است؛ شهید غالم رســول واحدی از اتباع کشور افغانستان بود
که در سال  1362پس از اطالع از اوضاع جنگ با عراق با توجه به این که
خود را مقلد حضرت امام خمینی(ره) می دانســت راهی اصفهان شد و
پس از ســازماندهی و آموزش در لشگر  14امام حسین (ع) راهی جبهه
های جنوب گردید.
این شــهید واالمقام پس از دو ســال حضور در جبهه جهــت دیدار با
خانواده به کشــور افغانســتان بر می گردد و بالفاصله عازم جبهه های
جنوب می شــود ،در عملیات غرور آفرین والفجر  8شــرکت می کند،
در نهایت با رشــادت های بســیار در کنار دریاچه نمک به درجه رفیع
شهادت نائل می شود و پیکر مطهرش مفقود می گردد .خانواده شهید
در سال  1365توســط یکی از اقوام در ایران از شــهادت وی مطلع می
شود و سال  1372به ایران مهاجرت و از طریق بنیاد تعاون سپاه پیگیر
پیکرش می شوند و در تفحص صورت گرفته ،جسد پاکش سال 1374
به ایران بازگشته و در گلزار شهدای شهر فالورجان به خاک سپرده می
شود .یادش گرامی و راهش پر رهرو باد
خلیل شکرانی -خبرنگار افتخاری

بر بال لک لک ها

تولدت مبارک

عبداله عبدالوند
شماره پرسنلی400637 :
آموزش

سید علی موسوی
شماره پرسنلی420093 :
نورد

مهدی حیدری
شمارهپرسنلی422479:
نتراهوساختمان

شهرام یوسفی
شماره پرسنلی458997 :
اتوماسیون و ارتباطات

مجید بهداروندی
شماره پرسنلی1739140 :
آزمایشگاه

مهدیمنصوری
شماره پرسنلی3721787 :
تولید وتوزیع برق

حسن بابائی
شماره پرسنلی7007864 :
راه آهن

محسن سپیانی
شمارهپرسنلی7017866:
مرکزپخت

قدیرعلی رحیمی نژاد
شمارهپرسنلی7039218 :

آرش لواسانی
شماره پرسنلی7039777:
کورهبلند

حسین نصر اصفهانی
شمارهپرسنلی7043301:
راهبریماشین آالت

مهدی زورقی میر
شماره پرسنلی7047392 :
نتمکانیک

ناصر نصیری
شماره پرسنلی7054995 :
نسوز

احمدرضا قربانی
شمارهپرسنلی7058264 :
آگلومراسیون

احمدصادقی
شمارهپرسنلی7182926 :
فوالدسازی

احسان کمالی
شمارهپرسنلی7293626 :
آبرسانی

محمدعلی رضازاد
شماره پرسنلی7499619:
ککسازی

امیدوار فرج زاده
شماره پرسنلی7511324 :
نورد

انرژی و بهینه سازی وسوخت

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

نام و نام خانوادگی شاغل

محل كار

نام فرزند

تاریخ تولد

اسدالهرمضانزاده

نورد

آرتمیس

1400/01/12

جواد نجفی

نورد

نیکو

1400/01/18

عباس باقری

نسوز

محمد

1400/01/17

احمدتوکلی

نورد

محمد

1400/01/15

اکبر فروغی

نورد

بردیا

1400/01/10

علیشبانی

آموزش

بهار

1400/01/22

رضا بهرامی

اتوماسیون

آراد

1399/12/19

حسین یزدان بخش

اتوماسیون

جانان

1400/01/03

وحید عزیزی

آگلومراسیون

رادمهر

1400/01/16

مجیدشیرازی

نتمکانیک

روهان

1400/01/14

وحیدهاشمی

فوالدسازی

نیال

1400/01/24

عبدالهمحمدی

آزمایشگاهمرکزی

آیدین

1400/01/17

حمید علی زاده

کک سازی

محمد

1400/01/30

پیوند
آسمانی

پیوند مهرورزان

نام ایران و ذوب آهن اصفهان بر قله های وزنه برداری آسیا
محمد علــی معتمــدی از همکاران شــاغل در
مدیریت مهندسی نورد است که فرزند برومندش
رسول معتمدی ،توانست در مسابقات وزنه برداری
قهرمانی آسیا که در تاشکند ازبکستان برگزار شد
در دســته  ۱۰۲کیلوگرم به مقام قهرمانی دست
یابد .محمد علی معتمدی با اشاره به این که رسول
از ســنین نوجوانی به ورزش وزنه برداری عالقه
داشت بیان کرد :وی تاکنون چندین مقام کشوری
و آسیایی داشــته و به تازگی نیز توانست قهرمان
آسیا شود  .وی ضمن قدردانی از مدیرعامل شرکت
به منظور حمایت از ورزشکاران و خانوادهای آن ها
خاطر نشان ساخت :ورزش در رده قهرمانی مخارج
باالیی دارد و حمایت ورزشــکاران باعث بیشــتر
شدن انگیزه و شکوفایی استعدادها خواهد شد .
رســول معتمدی نیز با قدردانــی از علی جباری

تاریخ ازدواج

نام و نام خانوادگی شاغل

محل كار

مسعودمرادپور

اتوماسیون

1400/01/01

علی صرامی

اموال و انبار

1400/01/29

فراخوان

قهرمان و مربی به نام این رشــته ،گفت :همواره
خود را عضــوی از خانواده ذوب آهــن می دانم و
برای اعتالی نام ایران و ذوب آهن از هیچ کوششی
فرو گذار نخواهم بود .

گفتنی است؛ رســول معتمدی با رکورد  ۱۷۳در
یک ضرب ۲۲۷ ،در دوضــرب و در مجموع ۴۰۰
کیلوگرم ،مدال طالی دوضرب و مجموع و برنز یک
ضرب را به دست آورد و قهرمان آسیا شد.

شرکت تعاونی و توزیع بسته حمایتی برای ماه مبارک رمضان
امین قنبری مدیر عامل شرکت تعاونی مصرف
کارکنان ذوب آهــن اصفهان با بیــان این که
مدیریت عالی شرکت همواره همکاران خود را
سرمایه های اصلی کارخانه دانســته و با ایجاد
رفاه برای تمامی اقشار مختلف کارگری درکنار
آنان بوده اســت ،گفت :بی شــك توجه شــما
کارکنان معــزز ذوب آهن اصفهان به شــرکت
تعاونی مصــرف کارکنان ذوب آهــن اصفهان
اعتماد به نفس و شــوق و تالش پرســنل این
شــرکت را در انجام وظایف محولــه دوچندان
كــرده اســت و همگی ما بــه دیــده منت در

ازدواج و تشکیل خانواده ،فصلی نو و سبز در زندگی انسان است.
این پیوند نیکو را بــه همکاران گرانقــدر ذو ب آهنی که اخیرا ً
ازدواج کرد ه اند و اسامی آنها در پی می آید ،تبریک گفته ،برای
این عزیزان آرزوی زندگی سعادتمند ،فرزندان نیکو و سالمتی
در سایه اهل بیت(ع) و آقا ا مام زمان(عج) آرزومندیم.

خدمتگزاری حاضر و دعا گوخواهیم بود.
قنبری افــزود :بنابــر تصمیــم مدیریت عالی
کارخانه در پایان ســال  1399برآن شدیم که
بســته حمایتی برای ماه مبارک رمضان تهیه و
توزیع نماییم که با توجه بــه تعطیالت نوروز و
شرایط ســخت کرونایی این مهم انجام و بسته
های تهیه شده بر اســاس حروف الفبا از طریق
فروشگاه های مســتقر در شــهرهای مختلف
اســتان های اصفهان و چهار محــال بختیاری
توزیع گردید.
وی با قدردانی از تالش همه دســت اندرکاران

این شــرکت تعاونی در تامین و توزیع به موقع
اقالم مورد نظر ،گفت :در روز های پایانی توزیع
بســته های حمایتی تعدادی از دوستان ،بدون
عسل توزیع شــد که نهایتاً عســل مربوطه را با
تاخیر دریافت نمودند .بــا تاکید بر غیر عمدی
بودن این امر  ،بنده به عنوان مدیر عامل تعاونی
مصــرف کارکنان ذوب آهن اصفهــان عالوه بر
پــوزش از کارکنان زحمتکــش کارخانه تاکید
میکنم این تاخیرها کامال ناخواســته و با توجه
به مقررات و شرایط کرونایی کشور اتفاق افتاده
است.

در آستانه سالروز میالد کریم اهل بیت ،امام حسن مجتبی( ع) انجام شد:

به اطالع همکاران گرامی می رســاند روابط عمومی شرکت در نظر
دارد عکس فرزندان کمتر از  5سال شاغلین (متولدین 95/3/1
به بعد) را در پیک خانواده چــاپ نماید همکارانی که تمایل دارند
حداکثــر تــا تاریــخ  1400/3/15عکس فرزنــد خود را بــه روابط
صنعتی قسمت مربوطه تحویل نمایند .
شرایط :
 -1عکــس تکی باشــد از ارائه عکــس  2نفره یا بیشــتر خودداری
نمایید .
 -2از پشــت نویســی عکس قبل از تحویــل به روابــط صنعتی ها
خودداری شود .
 -3هنگام تحویل عکس ،اصــل و کپی شناســنامه فرزند و کارت
پرسنلی شاغل الزامی است.
 -4از مراجعــه حضــوری بــرای تحویل عکــس به روابــط عمومی
خودداری شود .
 -5کســانی کــه عکس فرزنــد آن هــا در شــماره های قبــل چاپ
گردیده از تحویل عکس به روابط صنعتی خودداری نمایند.
مدیریت روابط عمومی

تشکر و سپاس
از كلیه همكاران و دوستان گرامی كه در مصیبت وارده به اینجانبان ضمن
ابراز همدردی ،موجب تسلی خاطر بازماندگان را فراهم نمودند ،صمیمانه
قدردانی نموده ،امید است در شادیهایتان جبران نماییم.

پژمان کیانپور ،ســیدآرش کاظمی ،رضا کریمی،
سعید گل محمدی ،علیرضا ســیبوری ،عبدالرضا
قربانی ،غالمرضا سپیانی ،جواداسدی ،نیما گرجی،
محمدعلی ملک زاده ،علی ضامن اسکندری ،علی
محمد حسینی ،عباس دواشی جمالوئی

دیدار و تجلیل از خانواده شهید مدافع حرم

به منظور گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و مقام
شامخ شهید مدافع حرم ،داد محمد رحیمی از

شــهدای تیپ فاطمیون با خانواده گرانقدر این
شهید دیدار و گفتگو شد.

در این دیدار که در گلستان شهدای اصفهان ،بر
سر مزار این شــهید گرانقدر برگزار شد ،اعضای
شورای پایگاه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی
ذوب آهن اصفهان حضور داشتند.
در ایــن دیدار ،همســر معــزز شــهید به ذکر
خاطراتی از شــهید و خصوصیــات اخالقی و
رفتاری ایشان پرداخت.
شایان ذکر است که شهید رحیمی اولین شهید
از تیپ فاطمیون می باشــد .از ایشان  ۴پسر و
یک دختر به یادگار مانده است.
در ادامه برنامه حاضرین بر ســر مــزار جانباز
شهید سردار حاج محمد حجازی و سایر شهدا
حضور یافته و به قرائت فاتحه پرداختند.

تسلیت
همکاران گرامی آقایان  :تورج روشنی ،مسعود
امینی ،سیدمسعود سجادیه ،جعفر کریمی ،داود
لطفی،عباسبیگیان،احمدبیگیان،محمدرضا
خرمی،علیرضارهنما،علیرضاصالحی،مجید
محسنی ،داود شاه محمدی ،علی مراد زارعی
با تاسف ،مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده محترمتان صمیمانه تسلیت
عرض نموده ،از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومین رحمت و مغفرت
واسعه و برای شما و خانواده محترمتان صبوری و شکیبایی مسئلت می
نماییم .خداوند قرین رحمتشان فرماید.

روابط عمومی شركت

