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همت و ایثار تالشگران روزه دار ذوب آهنی در ماه
مبارکرمضان

هر سال با حلول ماه مبارک رمضان مسلمانان جهان میهمانی خدا را جشن گرفته و با گرفتن
روزه شکر نعمت های خدا را به جا می آورند ،در ذوب آهن اصفهان کارگاه تعمیر پاتیل ناحیه
فوالد مدیریت نسوز که شرایط ســخت کاری ،دمای باالی تجهیزات و فعالیت شدید بدنی
روزه داری را کاری غیر قابل تحمل می کند...
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رشد ۲۲۱درصدی فروش ذوب آهن اصفهان
در اولین ماه سال

رویداد
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همیاریخانوادهبزرگشرکت
ذوب آهن در آزادسازی
زندانیان جرائم غیر عمد
رویداد

بازسازی اسکلت فلزی
کارگاه سرباره کنورتور
فوالدسازی
گزارش

ضرورت تسریع در
پروژه های تامین آب
از جمله تصفیه پساب
رویداد

تجلیل از شهدای کارگر و کارگران نمونه در ذوب آهن اصفهان

اقدامات سال  99و
برنامه های  1400مدیریت
نورد ذوب آهن اصفهان
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نتوانستیم حق کارگران را کامل ادا کنیم
محمد شــریعتمداری وزیــر تعــاون ،کار و رفاه
اجتماعی بــا بیان این که قشــر کارگر شــهدای
بســیاری را تقدیم نظام مقدس جمهوری اسالمی
کرده اســت ،افزود :در ایام اعمال تحریمها حضور
کارگران در کارخانجات باعث شــد تــا کمبودی
در کشــور احســاس نشــود و گران بودن اجناس
نیز به ضعف در اداره نحوه توزیــع آنها برمیگردد،
همچنین این کارگران بودند کــه در ایام کرونا در
واحدهای تولیدی و صنعتی پای کار ماندند.
وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی یادآور شــد:
هماکنون روزهــای آخــر فعالیت ایــن دولت را
میگذرانیم و اعتقاد داریم کارگران در تمام این ایام
زحمات زیادی کشــیدند اما ما نتوانستیم حق آن
ها را به طور کامل ادا کنیم و این واقعیتی غیرقابل
انکار است.
شــریعتمداری تصریــح کرد :تالش بــرای تفاهم
کارگر ،کارفرما و دولت در قالب ســهجانبهگرایی،
افزایش حقوق و دســتمزد کارگران ،ثبت اسامی
حدود یک میلیون نفــر در ســامانه وزارت تعاون
جهت بهرهمندی از بیمه بیــکاری برای افراد بیکار
شده در زمان شیوع کرونا و متناسبسازی حقوق

بازنشســتگان از مهمترین اقداماتی بود که در یک
سال گذشته انجام دادیم.
وی در ادامــه بــه تشــریح نحوه افزایــش حقوق
کارگران و لحاظ کمک هزینه مسکن برای این قشر
پرداخت.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی یادآور شد :اصالح
قانون بیمه بیکاری و ساختار نظام تامین اجتماعی
از جمله مواردی اســت که در حــال پیگیری آنها
هستیم که الزم است متناسب با شرایط روز صورت
گیرد در غیر این صورت ســازمان تامین اجتماعی
که متعلق به نســلهای آینده اســت رو به نابودی
میرود.
شــریعتمداری افزود :تامین امنیت شــغلی بانوان
کارگــر متقاضی اســتفاده از مرخصــی زایمان از
جمله مواردی اســت که منابع الزم برای آن باید از
ســوی ســازمان برنامه و بودجه تامین شود ضمن
اینکه ما در این وزارتخانه باید به کارهای فرهنگی
و اجتماعی بپردازیم نه اینکــه درگیر تامین منابع
برای پرداخت حداقل مزد باشیم.
وی در پاســخ بــه پرســش یکــی از نمایندگان
تشــکلهای کارگری مبنی بر اینکــه چرا تبصره

یک ماده  ۷در مورد قراردادهای موقت اجرا نشــده
گفت :در مورد تبصره یک مــاده  ،۷باید بگویم ۲۹
سال از تصویب این قانون میگذرد ،این موضوع در
شورایعالی کار نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت
ضمن این که موضوع پیمانکاران که وزارتخانههای
نیرو و نفت طرف حســاب بسیاری از آن ها هستند
از اهمیت به سزایی برخوردار بوده و تصمیمگیری
در مورد آن بسیار سخت بود اما در نهایت در دولت
تصویب شده و ابالغ شد.

هماکنون روزهای
آخر فعالیت این
دولت را میگذرانیم
و اعتقاد داریم
کارگران در تمام این
ایام زحمات زیادی
کشیدند

«کار در معــدن» را به حق
باید ســخت تریــن و زیان
آورترین شــغل دانســت .
شغلی که از قدیم ،با شرایط
خاص و عجیــب و غریبش
بیــن عامه مردم شــناخته
شده است  .با کالهی ایمنی
بر ســر ،رویی به رنگ خاک
و زغال و دود و دســتانی که
هرروز پینــه هایش بزرگ
تــر از قبل می شــود .این،
اما شــغل معدن کار است.
شــغلی که عالوه بر شرایط
ســخت کاری ،جهــادی
ایثارگونه مــی طلبد تا مگر
از اعماق زمین ،ارمغانی باال
بیاوری و استخراجی کنی که قیمت دارد.
ریزش تونل در یکی از معادن زغال سنگ البرز شرقی
در ارتفاعات شمالی شهرستان دامغان و محبوس شدن
 ۲نفر از کارگران معدن در عمق  ۷۰متری ،خبری بود
که حزن و نگرانی را بر دل های بســیاری نشــاند  .این
برادران زمین که با شیره جانشان ،به دل سنگ و خاک
می زنند  ،با همت و غیرتشــان  ،تن به سخت ترین کار
داده اند  ،تا چرخ صنعت از حرکت نایستد .
این حادثه بار دیگر به یاد همگان آورد که سر تعظیم در
برابر غیرت معدنکاران فرود آورند و تالش و همت این

جناب آقای دکتر محمد رضوانیفر
مدیر عامل محترم شستا
اولین کارگاه مدل
سازی و بزرگترین
انبار مدل ایران
متعلق به ذوب آهن
اصفهان است

به مناســبت هفته کار و کارگر منصور یزدی زاده
مدیرعامل و مهرداد توالییــان معاون بهره برداری
شرکت از قسمت های مختلف کارگاه ریخته گری
و مدل سازی مدیریت نت مکانیک بازدید نمودند.
یــزدی زاده در این بازدیــد با قدردانــی از تالش
همکاران کارگاه ریخته گری و مدل سازی شرکت،
گفت :اولین کارگاه مدل ســازی و بزرگترین انبار
مدل ایران متعلق به ذوب آهن اصفهان است و این
کارگاه در ساخت و تامین تجهیزات و قطعات مورد
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زیر آوار نگرانی برادران زمین

اولین کارگاه مدل سازی و بزرگترین انبار مدل ایران در ذوب آهن است

نیاز کارخانه ،نقش به سزایی دارد.
مدیرعامل شــرکت افزود :ذوب آهــن اصفهان از
دانش فنی همکاران و با داشتن کارگاه های مجهز
در بومی سازی ،سرآمد شد.
محمدرضا یزدان پناه مدیر مهندســی نت نیز به
بیان تالش و کوشش کارگران زحمت کش کارگاه
ریخته گری و مدل سازی پرداخت و گفت :کارکنان
مجموعه مهندســی نــت در کارگاه های مختلف
ساخت و از جمله کارگاه ریخته گری و مدل سازی
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با دانش فنی کم نظیر خود که در ســطح کشــور
زبانزد همگان است ،عمده نیازهای شرکت عظیم
ذوب آهن را فراهم می آورند.
وی افزود :تاکنون  18000مدل از تجهیزات مورد
نیاز ذوب آهن با جنس ،وزن و ابعاد مختلف و متنوع
در این کارگاه ،مدل سازی و ریخته گری شده است
که از جمله افتخارات این کارگاه می توان به ساخت
درب های فلکسیبل ،فورم های کوره بلند ،لبه های
کنورتور ،پالت های آگلوماشین و....اشاره نمود.

با نهایت تاســف ضایعه درگذشــت پدر
گرامیتان را به جنابعالــی و خانواده معظم
تسلیت عرض میکنیم .خداوند متعال روح
ایشان را با موالیش علی ( ع ) محشور نماید.
از درگاه خداوند ســبحان بــرای آن فقید
سعید علو درجات و رحمت واسعه الهی  ،و
برای حضرت عالی و دیگر سوگواران صبر و
شکیباییمسئلتمینماییم.
مدیرعامل و هیأت مدیره
ذوبآهناصفهان

بزرگمردان عرصه صنعت را ستایش نمایند.
آخرین خبرها 90 ،ســاعت بعد از حادثه حکایت از آن
داشت که کار آوار برداری توســط تیم های تخصصی
بدون وقفه ادامه دارد .امید اســت هنگام انتشــار این
یادداشــت  ،نشــانی از میالد روشــنایی و سید اصغر
افضلی یافته شده باشد .عزیزانی که  12ظهر شنبه 11
اردیبهشت ماه در تونل شــماره  42معدن بزرگ طزره
از معادن چهارگانه شرکت زغال ســنگ البرز شرقی،
در کارگاه اســتخراج  ،K13هنگام استخراج و به دلیل
ریزش ناگهانی سقف کارگاه ،زیرآوار ماندند تا همگان
زیر آوار نگرانی بمانند .
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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 :
آیا در شهـرستان نجف آبــاد و زریــن شهــر کلینیــک
دندانپزشکی طرف قرارداد وجود دارد ؟
مدیریت خدمات بیمه ومالی :کلینیک مهرگان نجف آباد در خیابان
امام خمینی شرقی کوچه شهید منتظری واقع شده ودر زرین شهر نیز
کلینیک پارس زرین شهر واقع در خیابان امام شمالی ،کوچه شهید اکبر
باباجانی جزء کلینیک های طرف قرارداد می باشد .
با توجه به قطعی آب مصرفی در قسمت پایگاه صنعتی و
ماشین آالت چه تمهیداتی اتخاذ شده است ؟
مدیریت مهندسی آبرسانی :با توجه به کمبود آب و شروع فصل گرما
امکان ارسال آب به مناطق پایگاه صنعتی ماشین آالت و موتورخانه نیرو
حرارت نمی باشد و باید مدیریت های مربوطه نسبت به تامین مخازن
ذخیره آب اقدام نمایند تا از طریق تانکر ،آبرسانی صورت پذیرد و برای
دریافت آب آشامیدنی نیز از طریق مدیریت خدمات و امور رفاهی
هماهنگی نمایند .
با توجه به کمبود آب در بیشتر قسمت های کارخانه و نیاز به
آب معدنی چه اقداماتی صورت پذیرفته است ؟
مدیریت خدمات و امور رفاهی :هماهنگی الزم از طریق مدیریت امور
قراردادها جهت انعقاد قرارداد تامین آب معدنی مورد نیاز انجام گرفته
است که پس از ارسال درخواست توسط مدیریت های مربوطه توزیع
می گردد.
جهت خرید لباس کار وکفش سهمیه سال 1400کارکنان بهره
برداری چه اقداماتی انجام پذیرفته است ؟
مدیریت خرید مواد مصرفی :پس از ارسال درخواست خرید از طریق
مدیریت سفارشات وکنترل کاال ،مقدمات تهیه اسناد مناقصه و پیگیری
از طریق کمیسیون معامالت جهت اخذ رای برای برگزاری تشریفات
مناقصه انجام پذیرفته است .
*** تعدادی از همکاران نیز موارد زیر را خواستار شده اند .
برنامه ریزی الزم به منظور ترمیم آسفالت خیابان روبروی باسکول
غدیر ایستگاه فوالد.
تقدیر و تشکر از ارائه خدمات مدیریت امور شهری وپسماند در افزایش
نظافت سطح کارخانه و همچنین نصب سطل مخصوص زباله در معابر
عمومی.
افکارسنجی روابط عمومی

خبر

مدير انرژي و بهينه سازي سوخت شرکت:

بهمناسبتروزکارگرصورتگرفت

تجلیل از شهدای کارگر و کارگران نمونه در ذوب آهن اصفهان

آماده سازی نسل
آینده برای کار و
تالش ،موتور محرکه
اقتصاد کشور خواهد
بود

همیاری خانواده بزرگ شرکت ذوب آهن در آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد

نقش ذوب آهن
اصفهان در شکل
گیری سایر صنایع
فوالدی به عنوان
بزرگترینمسئولیت
اجتماعی این شرکت
است

شرکت ذوب آهن اصفهان همچون سال های گذشته
 ۱۱اردیبهشت ماه با حضور در برنامه یک شهر ضیافت
در ماه مبارک رمضان در ســنت حســنه آزادسازی
زندانیان جرائم غیر عمد همیاری نمود.
مهدی بهرامی معاون پشــتیبانی و خدمات اجتماعی
ذوب آهن اصفهان در این برنامــه گفت :این مجتمع
عظیم صنعتی به عنــوان اولین تولیــد کننده فوالد
در کشــور از بدو تاســیس تاکنون همواره در راستای
مســئولیت های اجتماعی در عرصه های مختلف از
جمله پیروزی انقالب اســامی ،دفاع مقدس ،توسعه
صنعت کشور ،ایجاد فضای ســبز ،حفاظت از محیط
زیســت ،توســعه ورزش قهرمانی و همگانی عملکرد
درخشانی داشته است.
علیرضا امیری مدیر روابط عمومــی ذوب آهن نیز در

این برنامه به نقش ذوب آهن اصفهان در شکل گیری
ســایر صنایع فوالدی به عنوان بزرگترین مسئولیت
اجتماعی این شرکت اشاره کرد و گفت :این شرکت در
هر شرایطی مسئولیت اجتماعی را در اولویت قرار داده
و با توجه به بحــران آب ،فعالیت های مختلفی جهت
صرفه جویی در مصرف آب و تامین آن از طریق پساب
شهرهای اطراف انجام داده است.
شایان ذکر اســت مجموعه ذوب آهن اصفهان چهار
میلیارد و  ۵۰۰میلیون ریــال کمک نقدی جهت آزاد
ســازی زندانیان جرائم غیر عمد و یک میلیارد ریال
کمک نقدی نیز جهت حمایت از خانواده این زندانیان
اهداء کرد .ضمن اینکه شــرکت پویش بــازرگان نیز
هزینه درمان یک بیمار بــه مبلغ  ۵۰۰میلیون ریال را
اهداء نمود.

محمدامين يوسف زاده تشریح کرد:

اقدامات سال  99و برنامه های  1400مدیریت نورد ذوب آهن اصفهان

سال  99در نورد 500
بیش از  50پروژه
بزرگ نوسازی و
بهسازی توسط
همکاران اجرا شد

رشد ۲۲۱درصدی فروش ذوب
آهن اصفهان در اولین ماه سال
گزارشی از عملکرد شرکت ذوب
آهن اصفهان در فروردین ۱۴۰۰
با نماد ذوب منتشــر شــد که بر
اســاس آن میزان فروش شرکت
ذوب آهن نسبت به مدت مشابه
سال  ۹۹با رشــد  ۲۲۱درصدی
فروش همراه شده است.
بر پایــه ایــن گــزارش ،میزان
فروش انجام شــده در یک ماهه
منتهی بــه  ۳۱فروردین  ۱۴۰۰شــرکت ذوب آهن اصفهــان به میزان
۲۳,۱۳۹,۸۱۸میلیون ریــال بوده که از این میزان ســهم فروش در بازار
داخلی بــه مقــدار ۱۰,۹۳۸,۵۰۵میلیون ریال و ســهم بــازار صادراتی
نیــز ۱۲,۲۰۱,۳۱۳میلیون ریال بوده اســت .بیشــترین درآمد حاصله
در بــازار داخلــی از فــروش تیرآهن بــا فــروش ۴۴هزارو۶۴۱تن رقم
۵,۲۹۰,۳۸۵میلیون ریال به ثبت رسیده و در بازار صادراتی نیز باالترین
بخش درآمد از فروش شــمش کاالیــی به میــزان ۴۸هزارو۸۷۲تن و به
ارزش ۵,۸۸۵,۹۸۰میلیون ریال حاصل شده است.
بر اساس اطالعات منتشر شــده در کدال ،میزان تولید محصوالت شرکت
ذوب آهن اصفهان در فروردین  ۱۴۰۰به این شــکل بوده است :تیرآهن
۷۴هزارو۷۸۰تن ،میلگرد ۲۲هزارو۲۵۹تــن ،کالف ۷هزارو۴۴تن ،ریل
۴هزارتن و سایر محصوالت همچون نبشی ،ناودانی و ...به میزان ۱۸۲۰تن
تولید شده است.
در مجموع میتوان گفت شــرکت ذوب آهــن اصفهان از ابتدای ســال
مالی تا انتهای فروردین  ،۱۴۰۰فروشــی بالغ بــر ۲۳,۱۳۹,۸۱۸میلیون
ریال داشته اســت که در مقایســه با مدت مشابه در ســال  ۹۹که عدد
۷,۱۸۸,۷۸۳میلیون ریال به ثبت رسیده با رشد  ۲۲۱درصدی در فروش
همراه شده است.

این مراسم ،قشر کارگر را بستر ساز کار ،تالش و همت
نامید و گفت :ســعی و تالش کارگران ،در دین مبین
اسالم از جایگاه ویژه ای برخوردار است و باعث توسعه
و رونق کشور می شود.
امام جمعه زرین شهر با اشاره به نامگذاری سال جاری
توســط مقام معظم رهبری با عنوان تولید ،پشتیبانی
ها ،مانع زدایی ها ،بزرگترین حمایت و پشــتیبانی از
تولید در ســال جاری را رســیدگی به امورکارگران،
توسعه فرهنگ کار و تالش و بســیج جامعه به سمت

کار دانست و گفت :آماده ســازی نسل آینده برای کار
و تالش ،موتــور محرکه اقتصاد کشــور خواهد بود و
بدین ترتیب همانطور که در جبهه های دفاع مقدس،
موفق بودیم می توانیــم در عرصه صنعت و اقتصاد نیز
دستاوردهای بیشتری حاصل کنیم.
خدامراد صالحــی فرماندار شهرســتان لنجان نیز به
بحران آب اشــاره کرد و گفت :در جلسات با مسئولین
اســتان ،مشــکالتی که بحران آب برای این مجتمع
عظیم صنعتی ایجاد کرده را مطرح نمودم و امیدوارم

دربرنامهتلویزیونییکشهرضیافتصورتگرفت:

ایمنی کارگاه شارژ کپسول های
اکسیژن ارتقا یافت

اصغر اميني خوزاني ،مدير انرژي
و بهينه سازي سوخت شرکت در
گفتگو با خبرنگار مــا با بیان این
کــه کارگاه بالن پرکنــی یکی از
کارگاه های وابســته بــه کارگاه
اکســیژن این مدیریت اســت،
گفت :این کارگاه از بدو راه اندازی
کارخانه ذوب آهن تاسیس شده
که پس از گذشــت این سال ها،
تجهیزات آن مستهلک و فرسوده شده و شرایط ایمنی آن به روز نبوده که
با احداث یک دیوار حائل بتنی مابین محل شارژ کپسول ها و نفرات بهره
بردار مطابق کارگاه های جدید و تعویض تجهیزات مســتهلک قدیمی و
مونتاژ تجهیزات جدید ایمنی و بهره برداری از آن ارتقاء یافت.
اميني خوزاني ،افزود :در این کارگاه کلیه مراحل تست و تعمیرات بر روی
کپسول ها انجام و در پایان کار  ،رنگ آمیزی و نوسازی می شوند.
مدير انرژي و بهينه سازي سوخت شــرکت ،گفت :سال گذشته 40405
عدد کپسول اکســیژن  40لیتری با فشــار  150اتمسفر شــارژ شد که
متوسط شارژ کپسول در ماه 400 300-عدد بود.
وی با تاکید بر رعایت شیوه نامه های بهداشــتی برای عبور از موج جدید
بیماری کرونا ،تصریح کرد :این کپسول ها عالوه بر بخش های تولیدی در
بیمارستان و اورژانس مصرف شده که اهمیت آن در شرایط بیماری کرونا
بیشتر شده است.

مراســم نمادین تجلیل از شــهدای کارگر و کارگران
نمونه و بزرگداشــت روز کارگر  ۱۱ ،اردیبشــهت ماه
در محل یادمان شــهدای گمنام ذوب آهن اصفهان و
همچنین مراســمی در گلزار شــهدای زرین شهر با
حضور مســئولین شهرســتان ،ذوب آهن اصفهان و
تنی چند از کارگران شــرکت با رعایت پروتکل های
بهداشتی برگزار شد.
در این مراســم با حضور بر مزار مصیــب راه خدایی،
مرتضی سلیمیان و ماشاا ...فریدونی سه شهید کارگر
گرانقدر شهرســتان لنجان که همگی از تالشــگران
پرهمت ذوب آهن اصفهان بوده اند ،با نثار گل ،از مقام
شامخ آن ها تجلیل به عمل آمد.
همچنین در محل یادمان شــهدای گمنام ذوب آهن،
ضمن تجدید میثاق با آرمان های شهدا از چند کارگر
نمونه ذوب آهن به نمایندگــی از  ۵۲کارگر نمونه این
شرکت تجلیل شد و از محمد خدامی تالشگر مدیریت
اتوماسیون و ارتباطات شــرکت که در جشنوار امتنان
به عنوان کارگر نمونه برگزیده شد نیز به صورت ویژه
قدردانی به عمل آمد .
حجت االسالم قاسم باقریان امام جمعه زرین شهر در

با یاری خدا در سالی که به فرموده مقام معظم رهبری
باید از تولید ملی بیش از گذشــته پشــتیبانی شود،
شاهد حل این مشکل مهم باشیم.
در این مراســم که احمد اکبری معاون سرمایه های
انسانی و توسعه مدیریت ،ســرهنگ مهران مختاری
فرمانده بســیج و تنی چند از مدیــران ذوب آهن نیز
حضور داشــتند ،مهرداد توالئیان معاون بهره برداری
این شــرکت گفت :باتوجه به اینکه سال جاری توسط
مقام معظم رهبری با عنوان تولید  ،پشتیبانی ها ،مانع
زدایی ها ،نامگذاری شــده اســت ،بنابراین روز کارگر
امســال ،اهمیت ویژه ای دارد و در این فرصت باید از
تمام کارگران ذوب آهن که همکاران سخت کوش من
هستند ،تشکر وقدردانی کنم.
وی با اشــاره به این که بزرگترین قشــر کارگری در
منطقه مربوط به ذوب آهن اصفهان است و اثرات آن بر
منطقه و کشور مشهود است ،افزود :امسال بزرگترین
مانع تولید ،بحران آب است و در این شرایط تالشگران
ذوب آهن با تمام وجود برای حفظ تولید مجاهدت می
کنند اما برای حل این مشــکل نیاز به حمایت اساسی
مسئولین منطقه و استان داریم.

محمدامين يوسف زاده ،مدير مهندسی نورد شرکت در
تشریح اقدامات این مدیریت در سال  99به اهم اقدامات
انجام گرفته در کارگاه میانی پرداخت و گفت :راه اندازی
دستگاه 13/cnc 7در قسمت توسعه تراش غلتک ،راه
اندازی دستگاه اره تیزکن ولمر ،نصب  3دستگاه تراش
در کارگاه مکانیکی و احداث ایستگاه راه پله جرثقیل 20
از عمده اقدامات این کارگاه می باشد.
وی از توســعه کارگاه شابلون ســازی ،ریموت کردن
و بهینه کــردن تابلوهای جرثقیــل  19و جایگزینی
درایوهای جدید دیجیتال به جای درایوهای روسی در
سال  1400خبر داد و گفت :طراحي  ،ساخت و نصب
دو عدد بيرون انداز ســرقيچي ريل بعد از اره و دريل

به منظور افزايش سرعت برشــكاري و فراهم نمودن
شــرايط ايمني كار ،نصب و راه اندازي دو عدد استوپر
متحرك و نصــب دوربين برای باال بــردن دقت طول
برشكاري ريل ،توليد ريل معدن تيپ  R18براي اولين
بار و توليد انبوه آن ،توليد ريل زبانه (ريل سوزن) براي
اولين بار و تحويل آن به راه آهن جمهوري اســامي
ايران ،طراحي و ساخت دستگاه ماركزن دستي جهت
استفاده در مواقع اضطراري ،اجرای پروژه  H 300به
صورت کامل ،طراحی و ســاخت صفحه لیبل پرینتر،
تعمیر اســتپر موتورهــای آلتراســونیک ،طراحی و
ســاخت تابلوی رفرنس جهت درایوهای  ،204تغییر
طرح و اجرای مســیر جایگزین فرمــان پنوماتیکی
اســتمپینگ ،تهیه و ترسیم نقشــه پروفیباس پروژه
ریل ،تعمیر ریمــوت کنترل های بســته های ریل،
سرویس و احیاء درایوهای  MCسرو موتورهای ریل،
برنامه نویســی برای ریل  S49دستگاه هات پروفایل،
راه انــدازی سیســتم  ENGINERINGبرای PLC
ونــگارد ،راه اندازی درایوهای رولگان های برگشــتی
 H300و ...اقداماتی بود که ســال گذشــته توســط
همکاران نورد 650انجام شد.
مدير نورد شرکت نصب و راه اندازي اره و دريل جديد
برای ســرعت برشــكاري ريل ،توليد ريل  UIC54و
ريل صادراتي  R18را از جملــه برنامه های نورد 650
در  1400عنــوان نمود و گفــت :در نــورد  300نیز

طراحی و تهیه نقشه های ساخت ترمکس طرح جدید
برای محصول دوقلو در خط راست ،تغییر موفقیت آمیز
آرایش خط نوردی به محصول دو قلو و تولید 500تن
محصول ســایز  14به روش دوقلــو و همزمان تولید
محصول  25انجام شد و برای ســال  1400اقداماتي
مانند ساخت و نصب سیستم جعبه ای ترمکس طرح
جدید و راه اندازی آن ،تولید محصول  12و  14به روش
دوقلو در خط چپ و انجام پروژه بسته بندی و گره زدن
محصول به روش نیمه اتومات و حذف تسمه از بسته
ها را در دستور کار داریم.
یوسف زاده ،انجام تعمیرات درجه  2کوره نورد ،350
تغییر طرح جرثقیل ســتونی تعمیــرگاه مکانیکی،
ســاخت رولیک بادامک مکانیزم کالپان بستر خنک
کننده  ،حذف گریس پمپ قیچــی 630تنی و نصب
و راه اندازی سیســتم گریس مرکزی لینکولن جهت
گریس رســانی به قیچــی  630تنی ،تغییــر طرح و
رفع اشــکال فلودیوایدر مربوط به ســیلندرهای کاور
منوبلوک و هیدرولیکی کردن جا به جا کننده ترمکس
مربوط به سه قلو و ...را از اهم اقدامات نورد  350عنوان
کرد و برنامه افزایش تولید کالف و توســعه صادرات
کالف ،ســاخت لوله مارپیچ مکانیزم حلقه ســاز خط
ســیم ،تغییر طرح کوپلینگ فیوزی گیربکس واسط
قفسه های ژوکر ،ساخت پوسته گیربکس های اصلی
قفســه های  1و  3دانیالی و هیدرولیکی کردن راهگاه

بعد از قفســه  17را از عمده برنامه های نورد  350در
سال  1400برشمرد.
مدير نورد شــرکت با بیان این که ســال  99در نورد
 500بیش از  50پروژه بزرگ نوســازی و بهســازی
توسط همکاران اجرا شــد به برنامه های نورد  500در
ســال  1400پرداخت و افزود :انجام تعمیرات اساسی
کارگاه ،تعویض شاســی های رولگان هــای ورودی
بستر خنک کننده ،تعویض تلشکی و مکانیزم گردش
جرثقیل  ،12تعویض دوعدد بالک مربوط به جرثقیل
های پرداخت ،تعویض کلمپ هــای اره های کارگاه،
جایگزینی سیستم مجزای هیدورلیک برای خط تولید
و پرداخت نهایی ،تعویض کامــل فک های مربوط به
قیچی های  130و  63تنی ،تعویض کوپل های مربوط
به سرقفسه ها ،جایگزینی پروژکتورهای  SMDمدل
هرکولد به جای المپ های گازی پرمصرف قدیمی در
جرثقیل های خط تولید ،اصالح و بازسازی باقیمانده
شین های جرثقیل های پرداخت ،اصالح سیستم ترمز
جرثقیل های پرداخت از نوع مگنتــی به موتور پمپ
ترمزهای ســه فاز ،تعویض کامل لیور و قطعات مدار
فرمان داخل کابین جرثقیل هــای پرداخت ،تعویض
فتوســل های قیچی  130تنی و  63تنی با فتوســل
های هات متال جدید و تعمیر سرقفســه های کارگاه
از برنامه هایی است سال  1400نورد  500اجرا خواهد
شد.
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گزارش

بازسازی اسکلت فلزی کارگاه سرباره کنورتور فوالدسازی

کارگاه سرباره
کنوتور فوالدسازی
تقریب ًا قدمتی 50
ساله دارد و از بدو راه
اندازی ذوب آهن تا
کنون جهت تخلیه
سرباره مربوط به
کنورتورها مورد
استفاده قرار گرفته
است

محمدرضا یزدان پناه مدیر مهندســی برنامه ریزی
و نظارت بر نگهداری و تعمیرات شــرکت از بازسازی
اسکلت فلزی کارگاه سرباره کنورتور فوالدسازی خبر
داد و افزود :کارگاه مذکور به دلیل آن که در فضای باز
قرارگرفته است و در معرض شرایط جوی ،تنش های
حرارتی ناشی از تخلیه ســرباره با دمای باال و بارهای
دینامیکی ناشــی از جا به جایی پاتیل های ســرباره
توســط جرثقیل های سقفی می باشــد ،مشکالت
متعدد در اســکلت فلزی کارگاه از جمله شکستگی،
دفرمگــی ،پوســیدگی و ...در بالک ها و ســتون ها،
بادبندها و المان های ســقف و همچنین شکست یا
تغییر مقطــع پیچ های مربوط به انتقــال بالک ها به
یکدیگر و یا اتصال بالک ها به سرستون ها شده بود و
در صورت عدم برنامه ریزی و انجام به موقع بازسازی
و اصالحات مورد نیاز برروی اســکلت فلزی کارگاه،
می توانست موجب بروز حوادث جبران ناپذیر ایمنی
و یا تجهیزاتی و توقف کارگاه گردد .
وی تاکید کرد :در راس تیم اجرایی این پروژه ،پرویز
شهریاری از همکاران سرآمد ،سخت کوش ،زحمت
کش ،متعهد و دلســوز کارگاه تعمیــر تجهیزات نت
مکانیک قرار گرفتــه بود که از افتخــارات مجموعه
مدیریت مهندسی نت و کارخانه ذوب آهن اصفهان
اســت و طی چند دهه خدمت ،خدمات بسیار ارزنده

ای را بــه کارخانه ارائه نموده اســت و بــه حق ،پدر
معنوی مجموعه نت مکانیک می باشد .
محمود شفیعی ،معاون تعمیرات مدیریت مهندسی
نــت در خصوص این پــروژه ،گفت:کارگاه ســرباره
کنورتور فوالدسازی تقریباً قدمتی  50ساله دارد و از
بدو راه اندازی ذوب آهن تا کنون جهت تخلیه سرباره
مربوط به کنورتورها مورد استفاده قرار گرفته است.
در این کارگاه ،سرباره کنورتورها توسط کالسکه های
حامل پاتیل های ســرباره و جهــت تخلیه درمکان
مناســب و به منظور سرد شــدن انتقال داده شده و
سپس توسط دو دستگاه جرثقیل سقفی موجود  ،در
محوطه روباز کارگاه تخلیه می گردد .
وی افزود :با محوریت همکاران بخش فوالدســازی
و با همکاری پرســنل بازرســی فنــی و اجرایی این
مهندســی ،کلیه نقاط اســکلت فلزی کارگاه مذکور
بازدید و کلیه نقاط آســیب دیده مشخص شد و پس
از آن با تهیه طرح ها و نقشــه های مورد نیاز ،جهت
تعویض و یا تقویت نقاط آسیب دیده و تامین متریال
و ساخت قطعات ،برنامه ریزی جهت اجرای کار آغاز
گردید.
شــفیعی گفت :با وجود خطرات ناشی از کار پرسنل
اجرایی بر روی داربســت و یا ســبد حمل نفر جهت
اجرای کارهــای تعمیــری و یا تعویــض قطعات و

همچنین تکمیــل پیچ های اتصال بیــن بالک ها به
یکدیگر و یا اتصال بالک ها به سر ستون ها که در زیر
پای آن ها و با فاصله کم ،ســرباره با دمای باال تخلیه
می گردید ،برنامه ریزی شد که کار در یک بازه زمانی
تقریباً  4ماهه انجام شود.
وی با بیان این که با شــرایط کاری بســیار سخت و
طاقت فرســا ،کلیه مراحل اعم از بازرسی و استخراج
عیوب موجود ،تهیه طرح و نقشــه هــای مورد نیاز و
همچنین اجرای کار با استفاده از امکانات و نیروهای
در اختیار و در کنــار فعالیت هــای روزمره صورت

پذیرفت تــا کوچکترین توقفــی در کار تولید ایجاد
نگردد ،افزود :در ابتدا قرار بود از حضور کارشناســان
خارجــی متخصص در زمینه اســکلت فلــزی و نیز
شــرکت های پیمانــکاری خــارج از کارخانه جهت
بازرســی ،ارائه طرح ،تهیه نقشــه هــای اجرایی و
همچنین اجرا و یا نظارت کار اســتفاده شــود که با
اجرای پروژه توسط کارکنان سختکوش ذوب آهن،
هیچ هزینه بابت کارشناســان خارجی و پیمانکاران
داخلی به شرکت تحمیل نشد و خوشبختانه پروژه با
موفقیت و ایمنی کامل ،اجرا شد.
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در جلسه شورای معاونین شرکت مطرح شد :

مناسبت های هفته

در این جلسه مقرر
شد معاونت های
شرکت ،هریک،
پروژه ای را با عنوان
پروژه شاخص مطرح
نموده و تا پایان سال
به اتمام برسانند

همت و ایثار تالشگران روزه دار ذوب آهنی در ماه مبارک رمضان

هر ســال با حلول ماه مبارک رمضان مسلمانان جهان
میهمانی خدا را جشــن گرفته و با گرفتن روزه شکر
نعمت های خــدا را به جــا می آورنــد .در ذوب آهن
اصفهان در بخش های مختلف از جمله کارگاه تعمیر
پاتیل ناحیه فوالد مدیریت نسوز  ،شرایط سخت کاری
مانند دمای باالی تجهیزات و فعالیت شدید بدنی روزه

وی به شرایط سخت کاری در این مدیریت اشاره کرد
و خاطر نشان ساخت  :دمای بسیار باال ،گرد و خاک و
صدا باعث نشــد که از برکات این ماه محروم شویم و با
روزه داری می توانیم به پاک سازی نفس دست یابیم.
حمید کریمی تعمیرکار آماده ســازی پاتیل فوالد که
دارای دو فرزند می باشد با اشاره به این که روزه داری
نعمتی اســت که خداوند به بندگان منتخب خود می
دهد گفت :رضای خدا مهم ترین عامل برای روزه داری
و تحمل شرایط سخت است .روزه داری در این شرایط
فقط حاصل لطف خداوند اســت که این توانایی را در
وجودم قرار داده تا بتوانم روزه خود را با این شــرایط
سخت کاری بگیرم.
وی با اشــاره به اینکه تالشــگران این بخش با انجام
فرایض الهی و انجام امور محوله ،برکات خاصی به کار
و تالش خود می دهند یاد آور شد :از تمامی همکاران
خود که در ایــن مــاه از روزه داران حمایت می کنند
قدردانی می نمایم.
کریمی نسوز چینی را یکی از کارهای سخت در ذوب
آهن دانست و گفت :با اینکه در این ماه مبارک از لحاظ
جسمی ضعیف می شــویم ولی از لحاظ معنوی اراده

بیشتری برای تحمل سختی ها خواهیم داشت و این
همان باال بردن ظرفیت انســان برای تحمل مشکالت
اســت .وی افزود :اعتدال از بهترین راه های رســیدن
به کمال اســت،کارکنان با تحمل درجه حرارت باال،
فریضه روزه داری را در این ماه انجام می دهند که این
مهم اجر واالیی دارد.

روزه داری و کار
سخت در ذوب آهن
بسیار ارزشمند و
اثرات معنوی ماه
مبارک رمضان در
شرایط سخت کاری
بسیار زیاد است

تجلیلازبازنشستگانسال 99ذوبآهناصفهان
در ادامه برنامه های تجلیــل و تقدیر از
بازنشســتگان پر افتخــار ذوب آهن
اصفهان و با توجه به شــرایط کرونایی و عدم
امکان تجمع و برگزاری مراســم و جشــن
بازنشستگی همکاران ،از  399نفر از این گروه
از همکاران تجلیل به عمل آمد.
این همــکاران در هفته اول اردیبهشــت ماه
با مراجعه به فرهنگســرای امــام رضا (ع) در
فوالدشــهر هدایای یادبود بازنشستگی خود
را دریافت نمودند .این هدایا کــه با موافقت و
تاکید مدیرعامل شرکت تهیه و اهدا شد ،شامل
لوح بازنشســتگی همراه با نام و عکس افراد
و یک ســکه یادبود با آرم ذوب آهن اصفهان
بود .خبرنــگار ما با چند تــن از این همکاران
بازنشســتگان گفتگو نموده که در ادامه می
خوانید:
حمید جعفری ،تکنولوگ نورد  500که با  25سال کار

مفید بازنشسته شده اســت ،گفت :کار در ذوب آهن
به خصوص در خط تولید و در شــیفت سخت بوده و
همکاران شــاغل در این بخش ها شــبانه روز زحمت
کشــیده و انتظار دارند که در زمان اشتغال و در زمان
بازنشستگی از آن ها به نحو احسن تقدیر به عمل آید.
وی با تشکر از پرداخت پاداش پایان خدمت در زمان

حداکثر سه ماه ،افزایش حق سنوات بازنشستگان را
خواستار شد.
علیرضــا صفایی از همــکاران نورد  500کــه با 26
ســال خدمت مفید بازنشســته شده اســت ،گفت:
باعث افتخار مــن بود که در این شــرکت کار کردم.
از مســئولین می خواهم که برای بازنشســتگان نیز

کارت های رفاهی صادر شود.
محمد رضا قبادی ،فورمن بازنشســته فوالد سازی با
 26ســال کار مفید ،این برنامه را بسیار خوب و قابل
سپاس دانست و گفت :امیدوارم پس از مهار بیماری
کرونا ،مراســم تودیــع و تجلیل از بازنشســتگان با
حضور مدیر عامل برگزار شود.

کار در ذوب آهن
به خصوص در خط
تولید و در شیفت
سخت بوده و
همکاران شاغل در
این بخش ها شبانه
روز زحمت
کشیده اند

تجلیلازمحمدخدامی،کارگرنمونهذوبآهناصفهان

کارگران شریف ترین قشر اجتماع و اصلی ترین عنصر
تولید و خودکفایی اقتصادی کشــور هســتند .تالش
خستگی ناپذیر این قشــر در عرصه جهاد اقتصادی و

تقویت مبانی تولید ملی به عنوان رکن اساسی اقتصاد
مقاومتی مصداق بــارز وفاداری آن ها بــه آرمان های
نظام مقدس جمهوری اسالمی اســت .در ادامه برنامه
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حضرت امام علی (ع):
عید فطر ،عيد كسى است كه خداوند ،روزه او را پذيرفته و عبادتش را قبول
كرده است و هر روزى كه در آن ،معصيت خدا نشود ،آن روز عيد است.

شایستگی ســال  99موافقت کرد و
گزارش مربوطه ارائه گردید.
افزایش تولید چــدن جامد ،تامین
پایدار مواد اولیه بــه ویژه مواد آهن
دار جهــت رشــد تولیــد ،رعایت
پروتکل های بهداشتی جهت مصون
ماندن از شــکل گیری موج چهارم
بیماری کرونــا و ضــرورت تامین
وسایل ایمنی و بهداشتی برای کلیه
کارکنان و تاکید بــر فاصله گذاری
اجتماعی از جمله مــواردی بود که
در جلسه شــورای معاونین مطرح
گردید .

داری را سخت می کند اما کسانی هستند که با وجود
تمامی این مشقات ،سر تعظیم به درگاه خداوند فرود
می آورند و روزه می گیرند  .به همین مناسبت در این
شماره با این تالشــگران گفتگویی داریم که در ادامه
می خوانید:
مجید حجتی تکنســین کارگاه 40 ،ساله و دارای سه
فرزند اســت ،گفت :با توکل به خداونــد متعال از بدو
استخدام تاکنون شرایط ســخت کار مانع روزه داری
من نشــده و دلیل این امر لطف خدا و انرژی است که
خداوند عنایت مــی فرماید .وی به نعمات بی شــمار
خداوند که به بندگانش ارزانی داده اشاره کرد و افزود:
خداوند بدون این که نیازی به بندگان داشته باشد این
نعمات را می دهد و روز ه داری و اطاعت از دستورات
خداوند کوچکترین قدم در راه کسب رضایت حضرت
حق می باشد .
حجتی گفــت :روزه داری و کار ســخت در ذوب آهن
بسیار ارزشمند و اثرات معنوی ماه مبارک رمضان در
شرایط سخت کاری بسیار زیاد است .وقتی تالشگران
استقامت بیشتری از خود نشان دهند برکات بیشتری
نیز نصیب آن ها خواهد شد.

Repor t
حدیث هفته

ضرورت تسریع در پروژه های تامین آب از جمله تصفیه پساب
در جلســه اخیر شــورای معاونین شــرکت که 12
اردیبهشــت ماه برگزار شد ،مقرر شــد معاونت های
شــرکت ،هریک ،پروژه ای را با عنوان پروژه شاخص
مطرح نموده و تا پایان سال به اتمام برسانند .از جمله
این پروژه ها می توان به پروژه تصفیه پساب (برنامه
ریزی و توسعه) ،تزریق پودر زغال به کوره بلند (بهره
برداری) ،استقرار سیســتم ارزیابی عملکرد کارکنان
(( )PEMسرمایه های انســانی و توسعه مدیریت)،
تملک معدن ســنگ آهــن و تکمیــل و راه اندازی
سیستم خرید ( ERPخرید) ،پاکســازی حداقل دو
حوضچه پسماند تنگه جوزدان (پشتیبانی و خدمات
اجتماعی) و  ...اشاره نمود .
در این جلسه مدیر عامل شرکت با توزیع فوق العاده

گزارش

نشریهداخلی

های بزرگداشت هفته کار و کارگر و تجلیل از کارگران
نمونه ذوب آهن اصفهان در آیینــی از محمد خدامی
کارگر نمونه شاغل در مدیریت اتوماسیون و ارتباطات
ذوب آهــن اصفهان تجلیل شــد  .در این جلســه که
مهدی کریمی رییس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
شهرســتان لنجان ،اتحاد توکل مدیر اتوماســیون و
ارتباطات ،علیرضا امیری مدیــر روابط عمومی و چند
تن از دیگر همکاران مدیریت اتوماســیون و ارتباطات
حضور داشتند به محمد خدامی به عنوان یکی از  9نفر
برگزیدگان جشــنواره طرح امتنان ،لوح تقدیر عباس
رضایی اســتاندار اصفهان و جوایز روابط عمومی اهدا
گردید .در این جلسه مهدی کریمی رییس اداره تعاون،
کار و رفاه اجتماعی شهرســتان لنجان ضمن تشکر از
مدیریت و کارکنان ذوب آهن اصفهان به خاطرهمکاری

دایمی با جشــنواره امتنان ،گفت:این شرکت پیشتاز
صنعت کشــور بوده و کارکنــان آن در جهات مختلف
همواره پیشتاز و الگو بوده و همه ساله نفرات آن به عنوان
نفرات برتر انتخاب و معرفی می شوند .اتحاد توکل مدیر
اتو ماسیون و ارتباطات نیز با اشاره به طرح های مختلف
همکاران خود در جشنواره امتنان گفت :برای ما بسیار
باعث امیدواری و خوشــحالی اســت که طرح یکی از
همکاران مان هرچند در بخش کشاورزی مورد پذیرش
جشنواره امتنان قرار گرفته است .مدیر روابط عمومی
شرکت نیز با اشاره به مسئولیت های اجتماعی شرکت
آمادگــی ذوب آهن اصفهان برای کمــک های الزم به
جشنواره طرح ملی و استانی امتنان را اعالم کرد.
شــایان ذکر اســت طرح محمد خدامی نیز با عنوان
اتوماسیون حوضچه های پرورش ماهی ارایه شده بود.

تالش خستگی
ناپذیر این قشر
در عرصه جهاد
اقتصادی مصداق
بارز وفاداری آن ها
به آرمان های نظام
مقدس جمهوری
اسالمی است

«عیدفطر»روزفطرتوبازگشتبهسرشتخویشاست
عید فطر روز اول ماه شــوال و در پایان ماه رمضان است .عید فطر از مهمترین
جشنها و اعیاد مسلمانان است .در کشورهای اسالمی ،عید فطر از جمله اعیاد
بسیار مهم محسوب میشود .در این روز ،روزه گرفتن حرام است و مسلمانان
نماز عید برگزار میکنند .پرداخت زکات فطره در این روز بر مسلمانان واجب
است.
از آنجایی که شــرط اعالم ماه شــوال با رویت هالل ماه به وقوع میپیوندد.
همواره در کشورهای مسلمان ،بر حسب موقعیت مکانی آن کشور ،رویت هالل
ماه اول ماه شوال و روز عید فطر متغیر اســت .در عید فطر مسلمانان بهترین
لباسها را تن کرده و در حالی که هم جســم و روح آنها پاکیزه است به نماز
میایســتند و در این اجتماع بزرگ ،فرصتی برای همدلی و همبستگی بین
مسلمانانایجادخواهدشد.
در عید فطر مســلمانان در اجتماع بزرگی نماز عید فطــر را اقامه میکنند و
دید و بازدید و صله رحم از دیگر فلســفههای این عید است که امسال با وجود
بحران کرونا مسلمانان هم در رابطه با نماز عید و هم در مورد صله رحم محدود
هستند.امامسلمانانامسالازبرکاتدنیاواخرویپرداختزکاتفطریهبیشتر
فیض خواهند برد چرا که در این دوران سخت کرونایی در کشورهای اسالمی
خانوادههاینیازمندچشمانتظاراینزکاتهستند.
روزجهانیتاالسمیوبیماریهایخاصوصعبالعالج
 18اردیبهشــت را روز جهانی تاالســمی و بیماریهای خاص و صعبالعالج
نامیدهاند .بیماریهای خاص و صعبالعالج به آن دسته از بیماریهایی گفته
میشود که در جامعه عمومیت نداشته و برای درمان آنها شرایطی ویژهای باید
فراهم شــود .در واقع این بیماریها درمان دائمی ندارند و فرد تا آخر عمر این
بیماریهاراخواهدداشت.
براساس تعریف وزارت بهداشــت ،چهار بیماری تاالسمی ،هموفیلی ،دیالیز و
ام اس در زمره بیماران خاص قرار میگیرنــد و درمان این بیماریها به عنوان
درمانهای صعب العالج به حســاب می آید .به منظور کمک به این بیماران،
بنیاد امور بیماریهاى خاص به عنوان یک نهاد مردمى و غیردولتى ،فعالیت
خود را در اردیبهشت  1375با هدف ساماندهى و ارتقاى وضعیت بیماریهاى
خاص در زمینههاى مختلف درمانى ،دارویى ،آموزشى ،پیشگیرى و اجتماعى
آغازکرد.
روزجهانيصليبسرخوهاللاحمر
اين سازمان بين المللي که با هدف تخفيف آالم انســاني و حفظ و پيشرفت
بهداشت عمومي تشکيل شد ،بر اساس موافقتنامه ژنو در سال  1864ميالدي
"صليبسرخ"نامگرفت.جايگاهجمعيتهاللاحمرازنظرعرفبينالمللينيز
بسيار حائز اهميت است.در حال حاضر صليب سرخ و هالل احمر بينالمللي
بزرگ ترين شبكه بشردوستانه غيرسياســي و امداد رساني جهاني را تشكيل
ميدهد.
امروزه در ســطح بينالمللي يكي از معيارهاي ســنجش ميزان فعاليت هاي
بشردوستانه و غير سياسي در هر كشور ،وضعيت جمعيت ملي صليب سرخ و
يا هالل احمر و عدم وابستگي و غيرسياسي بودن آن است.
روزجهانیپرستاربرتالشگرانعرصهسالمتمبارکباد
روز جهانی پرستار هرســال در روز  ۱۲ماه مه به منظور قدردانی از پرستاران
در اقصی نقاط جهان گرامی داشته میشود .به این خاطر که زادروز فلورانس
نایتینگل پرستار انگلیسی و بنیانگذار حرفه پرســتاری مدرن در  ۱۲ماه مه
است ،این روز بهعنوان روز پرستار انتخاب شدهاست .در ایران روز تولد حضرت
زینب(س) سومین فرزند حضرت فاطمه(س) و حضرت علی بن ابیطالب (ع)
روزپرستاروتقدیراززحماتآنانشناختهمیشود.

سالمت

مواظبحلزوندرونمانباشیم
جنوب ایتالیا زیســتگاه نوعی عروس دریایی بنام "مدوز" و انواع حلزون های
دریایی است .هر از گاهی این عروس دریایی حلزون های کوچک دریا را قورت
می دهد و آن ها را به مجرای هاضمه اش انتقال می دهد .اما پوســته سخت
حلزون از او محافظت می کند و مانع هضم آن می شود .حلزون به دیواره مجرای
هاضمه عروس دریایی می چسبد و آرام آرام شروع به خوردن عروس دریایی
از درون به بیرون می کند .زمانی که حلزون به رشد کامل خود می رسد ،دیگر
خبری از عروس دریایی نیســت ،چون حلزون به تدریج آن را از درون خورده
است.
بعضی از ما همانند عروس دریایی هستیم که حلزون درونمان ،ما را آرام آرام از
درون می خورد.
حلزون درون ما می تواند" :عصبانيت ،دلواپســی ،فکر و خیال بیهوده ،غرور،
حسادت ،افسردگی ،خشم ،نگرانی ،طمع ،حرص و زیاده خواهی" و ...باشد .این
حلزون ها آرام آرام در وجود ما رشد می کنند و با دندان های خود ،وجود ما را می
جوند آرام تر از آنچه که فکر می کنیم ...حال زمان آن است که به خود بیاییم و
متوجه شویم چه اتفاقی در درونمان رخ داده است .کمی بیشتر برای شناخت
درون خود وقتبگذاریم.

خبر
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تومانی زکات در لنجان

Report

گزارش
دیوان محاسبات هشدار داد:

ذخایر سنگ آهن کشور رو به اتمام است
دیـــوان محاسبات
کشــور اعالم کرد:
ضعــف جــدی در
نظارت بر عـــرضه
محصوالت فوالدی
و ناهماهنگی بین
بخشهـای مختلف
حاکمیتــی موجب
ایجـــــاد التهابات
متعــدد و نوسانات
بازار در سبد محصوالت فوالدی است.
دیوان محاسبات کشور در گزارشی اعالم کرد :در
راستای منویات مقام معظم رهبری و سیاستهای
کلی اقتصاد مقاومتی ،عملکرد صنعت فـوالد کشور
مـورد بررسی قــرار گرفت و گــزارش آن به مقامات

مسئول کشور ارجاع شد.
در این گزارش ،ضمن توجه به جایگاه تاثیرگذار این
صنعت بر روند توسعه کشور و بررسی زنجیره تولید تا
مصرف به مهمترین چالشها و ظرفیتهای شرکتهای
تولیدکننده فوالد در ایران و همچنین قوانین و مقررات
مرتبط با صنعت فوالد پرداخته شده است.
یافتههای این بررسی نشان میدهد صنعت فوالد
کشور در سالهای اخیر با وجود تحریمهای ظالمانه
نظام استکبار ،به همت مهندسان و کارگران ایرانی
توانسته ضمن حرکت رو به جلو ،ارزآوری قابل قبولی
نیز برای کشور ایجاد کند.
از مهمترین یافتههای این گزارش ،موضوع ذخیره
قطعی سنگ آهن ایران است که در حال حاضر
حدود ۳ /۳میلیارد تن برآورد شده و با توجه به برنامه
ریزیهای انجامشده ،تحقق تولید ۵۵میلیون تن

فوالد خام در افق  ،۱۴۰۴ذخایر سنگ آهن حدود
 ۱۴سال بعد از افق  ۱۴۰۴تمام خواهد شد که عدم
انجام اکتشافات جدید و جایگزینی ذخایر سنگ آهن
مصرفشده باعث از بین رفتن پشتوانه تامین مواد
اولیه مورد نیاز کارخانهها وابسته به فوالد میشود.
براساس اطالعات ارائهشده توسط وزارت صنعت،
معدن و تجارت ،طی سال  ۱۳۹۸و  ۶ماهه اول سال
 ۱۳۹۹در مجموع  ۵۷فقره اکتشاف سنگ آهن صادر
شده است که هیچیک از آنها منتج به گواهی کشف
یا پروانه بهرهبرداری نشده است و این موضوع ،ضعف
جدی بخش اکتشاف معادن کشور را نشان میدهد.
همچنین ،با روند فعلی استخراج سنگ آهن و
تولیدات سایر محصوالت زنجیره فوالد ،تحقق اهداف
سند چشمانداز در افق  ۱۴۰۴برای تولید  ۵۵میلیون
تن فوالد خام امکانپذیر نخواهد بود.

این گزارش با اشاره به تصمیمات شورای عالی
هماهنگی اقتصادی سران قوا طی سالهای  ۱۳۹۷و
 ،۱۳۹۸ضعف جدی در نظارت بر عرضه محصوالت
فوالدی و ناهماهنگی بین بخشهای مختلف
حاکمیتی مانند شرکت بورس کاالی ایران و وزارت
صنعت ،معدن و تجارت در تعیین قیمت پایه را
موجب ایجاد التهابات متعدد و نوسانات بازار در سبد
محصوالت فوالدی دانسته است.
بسط و توسعه فعالیتهای اکتشافی و اکتشاف دقیقتر
و افزایش عمق آن ها و ایجاد کنسرسیومهای معدنی
و فوالدی در پهنههای جدید برای تامین مواد اولیه
مورد نیاز برای تولید فوالد پایدار و تشکیل خوشههای
حمایتی از معادن کوچک و کنترل صادرات مواد اولیه
خام ،از توصیههای مهم دیوان محاسبات کشور در این
گزارش است.

صنعت فوالد کشور
در سالهای اخیر با
وجود تحریمهای
ظالمانهنظام
استکبار ،به همت
مهندسان و کارگران
ایرانی توانسته ضمن
حرکت رو به جلو،
ارزآوری قابل قبولی
نیز برای کشور ایجاد
کند

اولین جلسه شورای زکات شهرستان لنجان  ۱۲اردیبهشت ماه به ریاست
نوری معاون سیاسی امنیتی فرماندار و با حضور حجت االسالم رنجبر
رییس اداره زکات استان اصفهان برگزار شد  .در این جلسه حجت
االسالم اکبری مسئول زکات لنجان ضمن ارایه گزارشی از عملکرد
شورای زکات شهرستان لنجان در سال  ۱۳۹۹گفت :در سال گذشته
با همکاری شورای زکات روستایی و شهری و تمامی موسسات خیریه و
سازمان های مردم نهاد ۲ ،میلیارد تومان زکات به صورت کاال و نقد جمع
آوری گردید.
وی افزود :شهرستان لنجان در امور زکات رتبه سوم را در استان اصفهان
به دست آورده است .همچنین صد درصد مبالغ جمع آوری شده جهت
امور جهیزیه ،معیشت ،درمان ،تحصیل ،مسکن و سایر موارد هزینه
گردید.
وی خاطر نشان کرد :جلسه شورای زکات  ۱۲مصوبه داشت که انشاءا...
با پیگیری های مجدانه شاهد نتایج خوبی به نفع نیازمندان خواهیم بود.
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تقدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) از همکاران مدیریت نت مکانیک
هافبک تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان مدعی اســت ،آنهــا میتوانند در
ورزشگاه آزادی از استقالل امتیاز بگیرند.
مجتبی حقدوست درباره آخرین وضعیت ذوبآهن اظهار داشت :ما قبل
از تعطیلی لیگ برتر شرایط خوبی داشــتیم .دوری از شرایط بازیهای
رســمی واقعاً آزاردهنده اســت .مدام تمرین کردن بــرای هر بازیکنی
کسلکننده اســت ،ولی بازیهای دوســتانه و اردوهای خوبی داشتیم
تا برای ادامه بازیهای لیگ برتر آماده شــویم .حاال هــم تمام تمرکز ما
روی بازی با استقالل است و امیدوارم عملکرد خوبی در این بازی داشته
باشیم.
وی با بیان این که ذوبآهن بازی آسانی در پیش نخواهد داشت ،تصریح
کرد :بازی با استقالل و پرســپولیس همیشه سختیهای خاص خودش
را دارد .اســتقالل در لیگ قهرمانان نتایج خوبی گرفت و مهم تر از همه
این که در شــرایط بازی قرار دارد .آن ها برای ماندن در کورس قهرمانی
چشم به ســه امتیاز این بازی دارند ،ولی ما هم دنبال برد هستیم ،چون
میخواهیــم خودمان را از پایین جــدول جدا کنیم .با ایــن کادر فنی و
بازیکنان باکیفیتی که داریم ،میتوانیم در بازی روز یکشنبه از استقالل
امتیاز بگیریم.
هافبک تیم فوتبال ذوبآهن در پاســخ به این پرسش که «آیا ذوبآهن
میتواند از خطر ســقوط نجات پیــدا کند؟» ،هم گفت :مــا اص ً
ال تیمی
نیســتیم که به ســقوط فکر کنیم و هیچکدام از بازیکنان ذوبآهن به
این موضوع فکــر نمیکنند .امســال برخی اتفاقات باعث شــد تا نتایج
خوبی نگیریم ،ولی تا پایــان لیگ امتیازهای الزم را کســب میکنیم تا
در نهایت یک جایــگاه خوب را با توجه به بازیهای باقیمانده به دســت
بیاوریم.

دوری  ۳تا  ۴هفتهای کاپیتان ذوبآهن
از میادین فوتبال

رییس کمیته امــدا د امام خمینــی(ره) لنجان
در مدیریت مهندســی نت مکانیک حضور یافت
و با اهــداء لوح تقدیــر از اجرای طــرح حامیان
ایتام در این مدیریت که با اســقبال بی نظیری
توســط کارکنان صورت گرفته بود تشکر کرد و
گفت :حمایــت از ایتام کار مهم و ارزشــمندی
است که شما حامیان ،این مسیر الهی را انتخاب
نموده و توفیق انجــام آن را پیدا کردهاید و طبق
اطالعاتی که مــا داریم این مدیریت همیشــه
در کار های خیر و عام المنفعــه پیش قدم بوده
است.
خلیل شکرانی -خبرنگار افتخاری

تولدت مبارک

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:

به مناسبت میالد کریم اهل بیت (ع) صورت گرفت:

طبخ و توزیع بیش از  ۲هزار پرس غذای نذری بین نیازمندان

همزمان بــا میالد کریم اهل بیــت حضرت امام
حســن مجتبی (ع) و در راستای رزمایش کمک
مومنانه و همدلی ،بیش از  ۲هــزار پرس غذای

نذری ،طبخ و بین نیازمندان روزه دار شهرستان
لنجان توزیع گردید.
این مهم به همت حوزه مقاومت بســیج شهید

تندگویان و همکاری روابــط عمومی ذوب آهن
اصفهان انجام شــد و هزینه آن نیز با همیاری و
مساعدت کارکنان این شرکت تامین گردید.
ســرهنگ مختاری فرمانــده حــوزه مقاومت
بســیج شــهید تندگویان ذوب آهن با اشاره به
این حرکت ارزشــمند گفت :یکی از مهم ترین
خصوصیات امام حســن مجتبــی (ع) کرامت
و بخشش اســت که جامعه اســامی باید به آن
نگاه ویژه ای داشــته باشد و ایشــان را در کمک
به محرومان و مستمندان  ،رفع مشکالت مردم،
احسان و نیکوکاری به خصوص در شرایط فعلی
و مشکالت اقتصادی و معیشتی الگوی خود قرار
دهند.
وی در ادامه از مدیریــت و کارکنان ذوب آهن که
همیشــه در تمامی عرصه های خدمت رسانی در
خطمقدمهستند،قدردانینمود.

تجلیل بسیج از کارگران

کاپیتان تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان تا چنــد هفته دیگر هم نمیتواند
تیمش را همراهی کند
قاســم حدادیفر کاپیتان تیم فوتبال ذوبآهن کــه در اوج آمادگی از
ناحیه زانو مصدوم شــد همچنان مراحل درمان مصدومیتش را پشتسر
میگذارد ،این بازیکن  3تــا  4هفته دیگر هم قادر بــه همراهی تیمش
نخواهد بود.
ذوبآهن در حالی روز یکشنبه به مصاف اســتقالل تهران خواهد رفت
که دارکو بیــدوف مهاجم این تیم بعــد از چند هفته غیبت به شــرایط
بازی رسیده اســت .این بازیکن در حال حاضر در تمرین گروهی شرکت
میکند و شــرایط بازی را دارد ولی حضوش در بازی با اســتقالل به نظر
مجتبی حسینی برمیگردد.

نشست بصیرتی بسیج

به مناســب هفته بســیج کارگری "نشســت بصیرتی" همراه با مراسم
ضیافت و روز قشــر بســیج کارگران وکارخانجــات ذوب آهن اصفهان
برگزارگردید.
در این نشست که در فضای باز و با رعایت دســتورالعملهای بهداشتی
انجام شد ،پیرامون مسایل روز و بصیرت در انتخابات مباحثی مطرح شد.

ﺑﺮﺍﻯ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺫﻭﺏ ﺁﻫﻦ ،ﻣﻮﻓﻖ
ﺑﻪ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﻛﺎﺭﮔﺰﺍﺭﻯ ﺑﻮﺭﺱ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺷﺪ

همزمان با هفته بســیج کارگری و در راســتای
قدردانی از تالش و همت کارکنان سخت کوش
شــرکت ،از کارگران کارگاه اکســیژن تجلیل
شد.
ســرهنگ مهــران مختــاری فرمانــده حوزه
مقاومت بســیج شــهید تندگویان بــه همراه
تعــدادی از اعضــای شــورای فرماندهــی این
حوزه باحضور در کار گاه اکســیژن و اهدا گل به
کارگران از زحمات این قشــر تالشگر قدردانی
نمودند.

نام و نام خانوادگي شاغل

محل كار

نام فرزند

تاريخ تولد

مصطفیصادقی

تولید و توزیع برق

بهار

1400/01/14

هادی خسروی

راه آهن

اوستا

1400/01/04

محمدرضابراتی

کوره بلند

حلما

1400/01/21

مصطفیملکی

فوالدسازی

نهال

1400/01/18

محمدترکی

آبرسانی

آیسان

1400/01/27

پیوند
آسمانی

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 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.
نام و نام خانوادگی شاغل

محل كار

تاریخ ازدواج

امین صادقی

کک سازی

1400/01/19

فراخوان

توصیه هایی در مورد بیماری ویروس کرونا (کووید )۱۹-برای عموم مردم
از تازه ترین اطالعات مربوط به رویداد کووید ۱۹-آگاه باشید ،این اطالعات از طریق وب سایت سازمان جهانی بهداشت یا مسئولین بهداشت در
دسترس شما قرار می گیرد .اغلب مبتالیان دچار بیماری خفیفی شده و بهبود پیدا می کنند ،اما این بیماری می تواند برای بقیه شدیدتر باشد.
بنابراینمراقبسالمتخودباشیدوبارعایتایننکاتازدیگراننیزمحافظتکنید:
-۱مرتبدستهایخودرابشویید
مرتب دست های خودتان را به صورت کامل با آب
و صابون بشویید یا با محلول های ضدعفونی کننده
حاوی الکل تمیز کنید .شستشوی دست ها با آب و
صابون و استفاده از محلول های ضدعفونی کننده
حاوی الکل ،ویروس های روی دســت ها را از بین
میبرند.
-۲فاصله(ایمن)رادراجتماعاتحفظکنید
از کسی که سرفه و عطسه می کند ،دست کم یک
متر فاصله بگیرید .زمانی که فردی سرفه و عطسه
می کند ،قطرک های ریزی از دهــان و بینی او به
اطراف پاشیده می شــود که ممکن است حاوی
ویروس باشــند .اگر فاصله شــما با آن فرد خیلی
نزدیک باشد ،ممکن است شــما این قطرک های
حاویویروسکووید ۱۹-رااستنشاقکنید.
 -۳به چشــم ها ،بینی و دهان خود دست
نزنید
دست ها در تماس با سطوح مختلف ممکن است
به ویروس ها آلوده شــده باشند .دست های آلوده
می توانند ویروس را به چشم ها ،بینی و دهان شما
منتقل کنند .از این راه ها ویروس می تواند وارد بدن
شما شده و شما رابیمارکند.
 -۴بهداشتتنفسیرارعایتکنید
ن تانحتمابهداشتتنفسیرارعایت
شماواطرافیا 
کنید .بهداشت تنفسی به معنای پوشاندن دهان و
بینی با آرنج خم شده یا دستمال کاغذی در هنگام
عطسه و سرفه است .بعد از سرفه و عطسه بالفاصله
دستمالکاغذیخودرادوربیاندازید.
چرا باید رعایت کنیم؟! قطرک های خارج شده از
بینی و دهان ویروس ها را پخش می کنند .با رعایت
بهداشت تنفسی می توانید از خود و اطرافیانتان در
برابر ویروس هایی چون سرماخوردگی ،آنفلوآنزا و
کوید۱۹-محافظتکنید.

بر بال لک لک ها

 -۵اگر تب دارید ،ســرفه مــی کنید یا به
سختینفسمیکشیدهرچهزودتربهدنبال
مراقبتهایپزشکیباشید
اگر احساس بیماری می کنید در خانه بمانید .اگر
تب دارید و ســرفه می کنید و به سختی نفس می
کشید ،زودتر با مراکز بهداشتی (با شماره تلفن های
 ۱۹۰و  ۴۰۳۰ســامانه وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی ایران برای پاسخگویی به سئواالت
مردم در خصوص ویروس کرونا  ۲۴ساعته هر روز
هفته) تماس گرفته و پیگیر مراقبت های پزشکی
باشــید .و به توصیه های مســئولین بهداشت و
سالمتدرکشورزندگیخود،عملکنید.
مسئولین بهداشت و سالمت کشور شما در جریان
تازه ترین اطالعات در مورد وضعیت منطقه شما
هســتند .اگر قبل از مراجعه به مراکز بهداشتی با
آنها تماس بگیرید ،این امکان را به ارائه دهندگان
خدمات بهداشــتی می دهید تا شــما را به مراکز
درمانی مناســب ارجاع دهند .ایــن کار عالوه بر
حفاظت از شــما به جلوگیری از انتشار ویروس و
سایرعفونتهانیزکمکمیکند.
 -۶از اوضاع مطلع باشید و توصیه های ارائه
دهندگانخدماتبهداشتیرارعایتکنید
ازآخرینتحوالتمربوطبهکوید ۱۹-مطلعباشید.

به توصیه های ارائه دهندگان خدمات بهداشتی،
مسئولینبهداشتعمومیکشورمحلزندگیتان،
یا کارفرمایتان برای مراقبت از خود و دیگران در برابر
کووید۱۹-عملکنید.
مســئولین کشــوری و محلی در جریان آخرین
اطالعات از وضعیت انتشــار ویــروس در منطقه
زندگی شما قرار دارند .آنها بهترین مرجعی هستند
که میتوانند توصیه های الزم را به مردم منطقه شما
در مورد حفاظت از خودشان ارایهکنند.
 -۷اقدامات مراقبتی برای افرادی انجام می
شودکهساکنمناطقیهستندکهکووید۱۹-
در آنجا در حال انتشار است یا به تازگی (در
 ۱۴روزگذشته)بهاینمناطقسفرکردهاند.
بهتوصیههایباالعملکنید.
اگر حس می کنید بیمار هســتید حتی با داشتن
عالیم خفیفی چون سردرد و آبریزش بینی ،تا زمان
بهبوددرخانهبمانید.
چرا که پرهیز از ارتباط با دیگران و عدم مراجعه به
مراکز درمانی می توانــد موجب عملکرد بهتر این
مراکز و کمک به محافظت از شما و دیگران در برایر
کووید ۱۹-و سایر ویروس ها باشد.
اگر تب ،سرفه و مشکل تنفســی دارید ،سریعاً به
دنبال دریافت توصیه های پزشــکی باشید ،زیرا
ممکن است (عالیم تان) به دلیل عفونت تنفسی
یا بیماری جدی دیگری باشد .هرچه زودتر تماس
بگیرید و اگر به تازگی ســفر کرده اید یا در تماس
با دیگر مســافران بوده اید ،این مطلــب را به ارائه
دهندگان خدمات بهداشتی اطالع دهید .اگر پیش
از مراجعه به مراکز درمانی با آنها تماس بگیرید ،به
ارائه دهندگان خدمات بهداشتی کمک می کنید تا
شما را به مرکز بهداشتی مناسب ارجاع دهند .این
کار مانع از گســترش احتمالی کوید ۱۹-و دیگر
ویروس ها نیز می شود.

به اطالع همکاران گرامی می رســاند روابط عمومی
شرکت در نظر دارد عکس فرزندان کمتر از  5سال
شــاغلین (متولدیــن  95/3/1به بعــد) را در پیک
خانــواده چاپ نمایــد همکارانــی که تمایــل دارند
حداکثر تا تاریخ  1400/3/15عکــس فرزند خود را
به روابط صنعتی قسمت مربوطه تحویل نمایند.
شرایط :
 -1عکس تکی باشد از ارائه عکس  2نفره یا بیشتر
خودداری نمایید .
 -2از پشت نویســی عکس قبل از تحویل به روابط
صنعتی ها خودداری شود .
 -3هنگام تحویل عکــس ،اصل و کپی شناســنامه
فرزند و کارت پرسنلی شاغل الزامی است.
 -4از مراجعه حضوری برای تحویل عکس به روابط
عمومی خودداری شود .
 -5کســانی که عکس فرزند آن ها در شــماره های
قبل چاپ گردیده از تحویل عکس به روابط صنعتی
خوددارینمایند.
مدیریت روابط عمومی

تسلیت

همکاران گرامی آقایان  :محمدرضا عابدی ،احمدرضا
عابدی،کاوه سلحشور،علیصالحی
با تاسف ،مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده محترمتان صميمانه تسليت
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

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

تورج روشنی ،مســعود امینی ،سیدمسعود سجادیه،
جعفر کریمی ،داود لطفی ،عباس بیگیان ،احمد بیگیان،
محمدرضا خرمی ،علیرضا رهنما ،علیرضا صالحی ،مجید
محسنی،داودشاهمحمدی،علیمرادزارعی

