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در خصوص انتخابات:
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@atashkar
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رییس جمهور در جلسه هیأت دولت:

کارآمدی را با حرف نمیشــود تشخیص
داد ،بنابراین باید نگاه کرد که آیا گذشته
و عملکــرد کاندیداهــا ،وعدههای آن ها
را تأییــد و تصدیق میکند یــا نه؟ دادن
وعدههای بــدون پشــتوانه عملی جایز
نیســت و اینگونه وعده ها ،گناه و به ضرر
کشور اســت چون با محقق نشدن آن ها
مردم از انتخابات و نظام دلسرد میشوند
بنابراین فقــط وعدههایی بدهیدکه اهل
فن آنها را تأیید میکننــد .کاندیداها با
مردم صادق باشند و شــعارهایی ندهند
که به آنها اعتقاد ندارنــد .تک تک مردم
خود را موظف بدانند که همه آحاد مردم
اعم از خانواده ،دوســتان و آشنایان را به
مشــارکت در انتخابات دعــوت کنند و
این ،مصــداق «تواصی به حق» اســت
.توقع دیگــر از کاندیداها این اســت که
در صورت پیروزی ،خــود را به «عدالت
اجتماعــی»« ،کاهــش فاصلــه فقیر و
غنی»« ،مبارزه بدون مالحظه با فساد»،
«تقویت تولید داخلــی و مبارزه با قاچاق
و واردات بیرویه و افرادی که با پر کردن
جیب خود از طریــق واردات کمر تولید
داخلی را میشــکنند» متعهــد بدانند.
کاندیداها صراحتاً درباره این موضوعات
موضع بگیرند تا اگر بعد از انتخاب ،عمل
نکردند ،دســتگاه های نظارتی بتوانند از
آن ها سؤال و مؤاخذه کنند.

تولید ریل یک افتخار است

رویداد
درراستایصرفهجوییدرمصرفآبصورتگرفت

نصب تجهیزات برج های
خنک کننده هیبریدی در
ذوب آهن اصفهان
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گزارش

حضور حداکثری مردم در
انتخابات تضمین عزت ،اقتدار
و امنیت کشور است
ذوب آهن اصفهان در برخی
مباحث  HSEپیشگام و
بنیانگذاراست
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گزارش

پروژه های زیست محیطی
ذوب آهن اصفهان در
شرایط تحریم با توان
داخلی انجام شد

عملیات ریلگذاری محور چابهار -زاهدان با ریل ذوب آهن اصفهان

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان تاکید کرد :در زمینه حفظ دارایی
سهامدارانعدالت،بهتراستسازمانبورس،یکدستورالعملیرا
تعریفکندکهتغییرنکندوبهبیراههنرود.چراکهچنینمجموعه
ای می تواند خط و ربط های سیاسی بگیرد (.بر اساس تجارب این
چند سال و دیدن افراد مختلف) بسیاری تالش دارند که در این
زمینه بهره برداری سیاسی کنند و این جنبه برایشان بیشتر مد
نظراستتابحثاقتصادیآن.
یزدی زاده ادامه داد :سهام عدالتی که به امانت گذاشته شده است
باید درست استفاده شود و به سر منزل مقصود برسد و سهامدار از
منافع آن بهره مند شود .همچنین پیش از آن که انتخابی صورت
گیرد ،یک چهارچوب دستورالعملی تعیین شود و اگر قرار است
چند نفر اعضای هیأت مدیره باشند ،باید دو یا سه نفر از صندوق
های سرمایه گذاری باشند .این ها معرفی شوند ،رزومه دهند و
چونفعالیتدارندمیتوانندباتعهدصحبتکنند.
وی با بیان این که جمعیتی سی میلیون نفری ،توسط این شرکت
های ســرمایه گذاری استانی باید مدیریت شــود ،خاطر نشان
ســاخت :اگر این صندوق ها درست مدیریت نشود منجر به یک
بحراندرکشورمیشودوهرروزدرهیأتدولتومجلسپیرامون
آن صحبت خواهد شد .بنابراین جای بحث و کار بسیاری دارد تا به
این جمع بندی برسیم که چه کاری باید انجام شود .خصوصیت
صندوق های ســرمایه گذاری این است که ،نقدشوندگی باالیی

دارنــد و حتی اگر
نتوانند بفروشند،
می توانند خریدار
شوند و این اجازه را
دارند.ولیدررابطه
با این هــا چنین
بحثی نیســت و
اگر این بــازار به
همین صــورت
ادامه پیدا کند سایه آن بر روی شرکت های سرمایه گذاری بسیار
سنگین است .می توانند معامالت انجام دهند و اگر تعهد کاری
نباشد مسئله ساز اســت .بنابراین یک آیین نامه کامال کار شده
می خواهد و باید طوری طراحی شــود که دچار این مشــکالت
نباشد.
وی تبدیل شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت ،به صندوق
های سهام عدالت میرا را ضروری دانست و اظهار داشت :این از
راهکارهای کوچک سازی دولت اســت .حجم دولت به وسیله
ســهام عدالت بزرگ شــده و با اضافه شــدن یک نهاد جدید،
بوروکراسی دولتی بیشتر می شود .باید یک جایی پرونده سهام
عدالت بسته شود .این حواشی و ابهامات راه به جایی نخواهد برد
و به نفع مردم نیست.

(( آگهی فراخوان ))
شركت سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام عدالتی که به
امانت گذاشته شده
است باید درست
استفاده شود و به
سر منزل مقصود
برسد و سهامدار از
منافع آن بهره مند
شود

علیبریمانیخبرداد:

نسوزچینیاستکجدیدکائوپرهایکورهبلندشماره 2درمرحلهپایانیاست
علیبریمانی،مدیر
نسوز شــرکت با
تشــریح اقدامات
صــورت گرفته
جهــت تخریب،
طراحــی ،خرید
و اجــرای نســوز
استک (دودکش )
جدید کائوپرهای
کوره بلند شماره 2که بالغ بر 18700نفر ساعت فعالیت مجموعه
مدیریت نسوز شامل می شــد ،گفت :در پی وقوع حادثه سقوط
استک کائوپرهای کوره بلند شــماره  2جهت جلوگیری از ایجاد
وقفه در روند تولید و همچنین دمونتاژ باقیمانده استک (حدود
 17متر) تصمیم بر جداسازی کامل استک از کائوپرها و همچنین
جداســازی لوله هوای ارسالی از نیروگاه (اســنورت) و بای پس
دریچه 10هوااتخاذشد.
وی افزود :در مرحله اول پاکسازی محوطه پرسنل این مدیریت با
 672نفرساعتکارموفقشدبیشاز 200تنموادنسوزازمحوطه
اســتک را جمع آوری کند و در مرحله دوم پاکسازی مربوط به
باقیمانده استک به طول 17متر بود که بدون مسدودسازی مسیر
هوا به دلیل دمای باالی دود و کانال (200 400-درجه سانتیگراد)
و غلظت باالی گازهای  COو  CO2در محوطه امکان پذیر نبود .
بنابراینباتوقفکاملکورهبلندشماره 2وکائوپرهاوایجادشرایط
ایمن برای کار نفرات نسوز ،مسدودسازی مسیر استک به وسیله
ایجاد دیواره و گانینگ دو طرف دیواره مذکور آغاز گردید .به دلیل
مشکالت ایمنی کار به صورت بازه زمانی چند دقیقه ای و تعویض
نفرات با نفرات جدید و با ســختی فراوان و با مصرف 5 7/تن آجر
شاموتیو 3تنجرمگانینگو 48نفرساعتصورتپذیرفت.
بریمانی با بیان این که بعد از مسدود نمودن کانال احتراق دمونتاژ
باقیمانده استک و مرحله دوم تخریب ،پاکسازی مواد نسوز از بدنه
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رویداد

با خصوصی سازی شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت ،حجم دولت کوچک خواهد شد
منصور یزدی زاده ،مدیرعامل ذوب آهــن اصفهان در گفتگو با
رادیو اقتصاد نظر کارشناسی خود را در خصوص سهام عدالت و
راهکارهایمدیریتآنبیانداشت.
یزدی زاده گفت :ذوب آهن ســهامدار عدالت نیست ،ولی با این
مسئله درگیر است .بخشی از بازار ســرمایه ذوب آهن صندوق
های سرمایه گذاری است و چندین سال است که فعالیت های
مشــخصی دارد ،آزادی عمل دارد و می تواند با شــرکت های
بورسی ،خرید و فروش سهام انجام دهد و به صورت غیر مستقیم،
واحدهای سرمایهگذاری را خریداریکند.
ویبرآموزشسهامدارانتاکیدکردوافزود:پیشازورودبهمجمع
آیا برای کسانی که سهامدار عدالت هستند آموزشی گذاشته ایم؟
کسانی که دارای سهام عدالت هستند نیازمند آموزش بیشتری
در این خصوص هســتند .باید دعوت شوند ،آموزش ببینند وکد
سهامداری بگیرند که این خود یک جنبه است؛ همچنین کسانی
که قرار است امانتدار این سهام با ارزش باشند .بنابراین کار را باید
به دست افرادی ســپرد که دارای ویژگی هایی باشند که بتوانند
مشابه آن صندوق های ســرمایه گذاری با چهارچوب مشخص،
زیر نظر سازمان بورس باشند؛ با توجه به این که اعضای آنها چه
کسانی هستند و رتبه های حرفه ای گری داشته باشند .این جزء
ویژگی هایی اســت که عضو هیــأت مدیــره ای را ،که انتخاب
میکنیدبایدداشتهباشندتاازسمتوسویآنخارجنشود.
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استک از ارتفاع 5 متر آغاز گردید ،افزود :در این مرحله با  504نفر
ساعت بیش از  130تن مواد نســوز جمع آوری شد و در تاریخ 4
آبان ماه  1399به پایان رسید  .در این عملیات حدود  155تن از
آجر نسوزهای تخریب شده که از نظر ظاهر مورد تائید بود ،جهت
انجام نسوزچینی در نواحی غیر حساس مانند خطوط راه آهن،
محوطه کارگاه که با مواد مذاب درگیرند در راستای صرفه جوئی
در هزینه ها توسط پرسنل مدیریت نسوز با 480نفر ساعت ،پالت
بندیوانبارششد.
مدیرنسوزشرکتبابیاناینکهطیجلساتاولیهتعمیرات،مقرر
گردید نسوز استک به صورت گانینگ اجرا گردد پروسه طراحی
نسوز اســتک به صورت کامل برای گانینگ با بیش از  320نفر
ساعت صورت پذیرفت ،گفت :پس از نهائی شدن تعمیرات با آجر
نسوز ،یک بار دیگر این پروسه با وجود محدودیت های زیاد طی
چند مرحله به دلیل ضرورت تسریع در تامین متریال نسوز مورد
نیاز با تغییرات و محاسبات مجدد تکرار شد .در این مرحله الزم
بود که این کار با مذاکرات و هماهنگی های الزم با شــرکت های
تولیدکننده نسوز و براساس مارک هایی که قالب های آن موجود
بوده و آمادگی تولید شرکت ها انجام گردد که این مرحله با بیش از
 560نفر ساعت انجام گرفت که در مجموع پروسه طراحی بیش از
 800نفرساعتزمانبرد.
وی از برآورد و تنظیم لیســت متریال نســوز ومشخصات فنی
مورد نیاز بر اســاس ویژگی های محیط عملیاتی بر اساس طرح
تائید شده با  96نفر ســاعت و تنظیم سفارش ،درخواست خرید
و پیگیری ارسال کاال با  192نفر ســاعت خبر داد و افزود :انجام
تعمیرات نسوز در  3فاز انجام پذیرفت که در فاز اول پس از نصب
و مونتاژ قطعه اول که از 5 +0/تا  +17متر را شامل می شد از تاریخ
26 آذرماه 1399آغاز و در تاریخ14 دی ماه 1399نسوزچینی آن
به اتمام رسید و برای مونتاژ قطعه دوم به مکانیک تحویل شد .پس
از نصب این قطعه که از ارتفاع +17تا +38متر بود کارگاه در تاریخ
25 دی ماه  1399به نسوز تحویل و در تاریخ  0 2بهمن ماه 1399
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موضوع

مهلت دریافت
اسناد

مهلت ارائه
پیشنهاد

1

مناقصه

36454

خرید 2700دست لباس
دوتكهنسوز آتشكاری

303/1400/

303/1400/

2

مناقصهبین
المللی

36378

2703/1400/
2021 June 17

2703/1400/
2021 June 17

3

مناقصه

140000691

خرید 15عدد شافت
نورد 300

293/1400/

293/1400/

4

مناقصه

9902313

خرید 4ردیف سرمته
كورهبلند

293/1400/

293/1400/

5

مناقصه

9802967

خرید دو ردیف پیچ و
مهرهنورد

293/1400/

293/1400/

6

مناقصه

9905868

خرید 22400جفت نیم
پوتینایمنیسرپنجه
فوالدی

243/1400/

243/1400/

7

مناقصه

9906312

خرید 42000دست لباس
كار دو تكهتراشكاری

243/1400/

243/1400/

8

مناقصه

9906269

خرید 3442جفتپوتین
آتشكاری

243/1400/

243/1400/

9

مناقصه

140000594

خریدلوازمترافیكی

54/1400/

54/1400/

124-009DWGNO:P100-

دیسكماشینشمارهزن
(استمپینگ)خطریل

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

تعمیراتنسوزاینقطعهنیزبهپایانرسید.بعدازنصبقطعهسوم
که از ارتفاع  +38تا  +70متر اســتک بود در تاریخ  28اسفند ماه
 1399به مدیریت نسوز تحویل گردید و در تاریخ31 فروزدین ماه
سال جاری عملیات نسوزکاری استک تکمیل شد .در فاز سوم به
دلیل شرایط نامساعد جوی ،وزش باد شدید و ارتفاع زیاد انجام کار
با سختی بسیاری برای پرسنل مکانیک و نسوز همراه بود که به
یاری خدا و نظارت مستمر فنی و ایمنی بدون هیچ حادثه ای به
اتمام رسید .در مجموع  3فاز تعمیرات بیش از  300تن انواع مواد
نسوز اعم از آجر ،جرم ،پودر مرتل و پشم سنگ و بیش از 15000
نفرساعتصرفشد.
وی تســریح کرد :انجام این تعمیرات بدون همکاری و مساعدت
مدیریت های برنامه ریــزی و نظارت بر نگهــداری و تعمیرات
مکانیک ،راهبری و ماشین آالت ،تعمیرات و نوسازی ساختمان،
خرید مواد و لوازم مصرفی و همچنیــن  HSEامکانپذیر نبود که
شایستهتقدیرمیباشند.

پس از نهائی شدن
تعمیرات با آجر
نسوز ،یک بار دیگر
این پروسه با وجود
محدودیت های زیاد
طی چند مرحله به
دلیل ضرورت تسریع
در تامین متریال
نسوز مورد نیاز با
تغییرات و محاسبات
مجدد تکرار شد

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
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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 هایشماوپاسخمسئولین:
ضوابط ارائه خدمات مربوط به ایمپلنت و ارتودنسی در سال جاری
بهچهصورتمیباشد؟
مدیریت خدمات بیمه و مالی :برای ارائه خدمات مربوط به ایمپلنت و
ارتودنسی درکلینیک های دندانپزشکی طرف قرارداد کارکنان ابتد باید نسبت
به ارائه درخواست طرح درمان از کلینیک طرف قرارداد و دندانپزشک متخصص
اقدام و سپس برای دریافت معرفی نامه و تاییدیه الزم به اداره خدمات بیمه
مراجعه نمایند .دریافت مجوز طبق تعرفه و براساس مدارک مورد نیاز از جمله
( )O.P.Gکامل دندان ،کپی کارت پرسنلی و صفحه اول دفترچه بیمه
درخواست کننده ،کپی کارت بنیاد شهید و امور ایثارگران برای جانبازان و
فرزندان شاهد می باشد  .در ضمن انجام خدمات ایمپلنت با توجه به انتخاب
نوع و جنس ایمپلنت به صورت توافقی بین پزشک و بیمار در کلینیک طرف
قرارداد با  5درصد تخفیف نسبت به تعرفه های کلینیک طرف قرارداد انجام
می پذیرد که در حال حاضر سقف تعهدات شرکت ذوب آهن حداکثر برای هر
واحد ایمپلنت مبلغ 20/000/000ریال وکمک هزینه شرکت حداکثر 2واحد
ایمپلنت طی دوره استخدامی برای کارکنان و افراد تحت تکفل ایشان می باشد.
در خصوص خدمات ارتودنسی نیز با احتساب  5درصد تخفیف نسبت به تعرفه
کلینیک انجام می پذیرد .سقف تعهدات شرکت ذوب آهن برای ارتودنسی یک
فکمبلغ25/000/000ریالوبرایدوفکمبلغ 45/000/000ریالمیباشد.
شرایط تداوم پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اوالد کارکنان
چیست؟
مدیریت امور اداری :براساس مقررات جاری شرکت ،تداوم پرداخت کمک
هزینه عائله مندی و اوالد ،صرفا با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل برای فرزندان
همکارانی که از لحاظ سنی فاقد شرایط الزم باشند امکان پذیراست ( فرزندان
دختر و پسر مشمولین تامین اجتماعی باالی  18سال و فرزندان پسر باالی20
سالمشمولینصندوقفوالد).
آخرینوضعیتاجراییونحوهثبتناممشارکتکارکناندرپروژه
محلهب 9فوالدشهربهچهصورتمیباشد؟
مجری خانه سازی شرکت :کلیه اقدامات قانونی در خصوص انتخاب
پیمانکار واجد شرایط برای فاز اول پروژه  1000واحدی پروژه ب  9فوالدشهر
انجام گردیده است و در حال تجهیز کارگاه و شروع اجرایی پروژه می باشد .در
خصوص مشارکت و ثبت نام کارکنان شیوه نامه واگذاری از طریق مدیریت
مرتبط به این امر در حال تایید و تصویب می باشد که به محض تایید نهایی
اطالعرسانیخواهدشد.
*** تعدادی از همکاران نیز انجام موارد زیر را خواستار شده اند .
برنامه ریزی جهت کاهش مصرف آب و برق قسمت های ستادی بعد از
ساعتاداری.
افکارسنجیروابطعمومی

تولید ریل یک افتخار است
رییس جمهور گفت :ســالیان سال
ریل از خارج وارد می شــد اما امروز
ما تولید کننده ریل هستیم.
حســن روحانی چهارشــنبه ۱۲
خردادماه در جلســه هیأت دولت با
اشــاره به مجموعه افتخارات کشور
در طی  ۸سال گذشته گفت :امروز
دیگر ریل وارد کشور نمی شود و ما
توانســتیم با تکیه بر دانش جوانان
ریــل را در داخل تولیــد و به دیگر
کشورها صادر کنیم.
براســاس آمار ارائه شــده از سوی
وزارت راه و شهرســازی ،ســال

امروز دیگر ریل وارد
کشور نمی شود و ما
توانستیم با تکیه بر
دانش جوانان ریل را
در داخل تولید و به
دیگر کشورها صادر
کنیم

بازدیدمدیرعاملذوبآهناصفهانازپارکملیقمیشلو

پارک ملی و پناهگاه
حیات وحش
قمیشلو با مساحت
 ۱۱۳هزار هکتار در
 ۴۵کیلومتری شمال
غرب شهر اصفهان
واقع شده است

به مناسبت روز جهانی تنوع زیستی و در آستانه هفته
محیط زیست؛ مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با همراهی
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان از پارک
ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشــلو بازدید به عمل
آورد.
در راستای تحقق شــعار جهانی روز تنوع زیستی ۲۲
می با عنوان "ما بخشــی از راه حل طبیعت هستیم"،
منصــور یــزدی زاده مدیرعامل ذوب آهــن اصفهان
با همراهی ایرج حشــمتی مدیرکل حفاظت محیط
زیست اســتان اصفهان ،برخی از معاونان و مسئوالن
ســتادی و محیط بانان از پارک ملی و پناهگاه حیات
وحش قمیشلو بازدید به عمل آورد.
اداره کل حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان در
راستای آشنایی مدیران صنایع بزرگ با مناطق تحت

ذوب آهن اصفهان در برخی مباحث
 HSEپیشگام و بنیانگذار است
مهــدی بهرامــی ،معــاون
پشــتیبانی و خدمــات
اجتماعی ذوب آهن اصفهان
با گرامیداشــت هفته محیط
زیســت ،حفاظــت از محیط
زیســت را مقوله ای اساسی
دانســت که از ابتدای فعالیت
شــرکت ذوب آهن اصفهان
در راس برنامه هــای آن قرار
داشته اســت و اظهار داشت:
این مجتمع عظیم صنعتی در
برخی از محورهای ایمنی ،بهداشت و محیط زیست ( )HSEاز بنیان گذاران و
پیشگامان محسوب می شود .وی افزود :همراه با افزایش دغدغه های جامعه
در زمینه مسائل زیست محیطی ،ارکان شــرکت نیز با تمرکز دو چندان و
حساسیت ویژه بر حفظ ســامت کارکنان و جامعه پیرامون ،تولید همراه
با رعایت الزامات و توجه به مسائل زیست محیطی را سرلوحه کار خود قرار
داده است .معاون پشــتیبانی و خدمات اجتماعی ذوب آهن اصفهان گفت:
در این راستا جهت گیری شرکت ،بر مبنای تدوین و ارائه یک برنامه جامع
قرار گرفت که تمامی محورهای مرتبط با کنترل آالینده ها و حفظ محیط
زیست در کلیه فعالیت های کارخانه را در بر بگیرد .بر این اساس ،عملیاتی
کردن برنامه ها با هدف کنترل منابع آالیندگی و به حداقل رساندن آن ها در
حدود قانونی و پایش مستمر به منظور اطمینان از کارکرد صحیح سیستم
های زیســت محیطی در اولویت های اصلی شــرکت قرار گرفت .مهدی
بهرامی افزود :طرح جامع زیست محیطی شــرکت با تاکیدات مدیرعامل
ذوب آهن با در نظر گرفتن سیاست های کلی محیط زیست کشور ،ابالغی
مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در سال  1394و با بهره گیری از نظریات
کارشناســی اداره کل حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان با همکاری
معاونت های برنامه ریزی و توســعه و بهره برداری در سال  1399تدوین و
ارائه گردید .وی ابراز امیدواری کرد که با تالش همه همکاران در کارخانه در
زمان مقرر برنامه ها و پروژه های مرتبط ،اجرایی شده و به بهره برداری برسد
و شاهد دستیابی به صنعتی سبز در کنار سایر افتخارات شرکت باشیم.

انباشت بدهی
دولت و عدم
امکان پرداخت آن
میتواند در آینده
بن بستهایی ایجاد
کند که کیفیت و
پایداری خدمات
را با چالش مواجه
میکند

است .این منطقه مهم زیستی عالوه بر برخورداری از
بیش از  ۳۷۱گونه گیاهی ،زیستگاه گونههای مختلف
حیات وحش از جمله آهو ،قــوچ ،پازن  ،میش ،کل بز،
گرگ ،کبک ،تیهو و کفتار است.

اســتان اصفهان دارای یک اثر طبیعی ملی ۲ ،پارک
ملی ،پنج پناهگاه حیات وحش ،چهار منطقه حفاظت
شده ۱۱ ،منطقه شکار ممنوع و یک تاالب بینالمللی
است.

مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی گفت :با مقررات
فعلی امکان بازنشستگی در  ۳۸ســالگی وجود دارد که
احتماال در دنیا بی نظیر است و افرادی در اوج توانمندی از
چرخهتولیدخارجمیشوند.

مصطفی ساالری اظهار داشــت :مهمترین بحث ما در
حوزه رفاه و تامین اجتماعی لزوم ایجاد سازوکار موثری
برای تنظیمگری نظام رفاه اجتماعی اســت .در شرایط
فعلی بیمههای مختلف ذیل وزارت خانههای متعدد قرار
دارند و در حوزه اجرا آثار آن را میبینیم.
وی افزود :با قوانین و مققرات جاری کشــور برای ایجاد
پوشــش بیمهای برای گروههای مختلف ،دولت ساالنه
حدود ۶۰هزار میلیارد تومان تعهد دارد .در جاهایی۱۰۰
درصد تعهد کارفرما برعهده دولت قرار گرفته است بدون
اینکه نیاز باشد و از سوی دیگر در برخی حوزهها نیاز به
حمایتبیشترازسویدولتهستیم.
ساالری تداوم شــرایط فعلی را نامطلوب ارزیابی کرد و
گفت :انباشــت بدهی دولت و عدم امکان پرداخت آن
میتواند در آینده بن بستهایی ایجاد کند که کیفیت و
پایداری خدمات را با چالش مواجه میکند و اصالحات
پارامتریک برای پیشــگیری از این چالشها از الزامات

قطعیاست.
وی با بیان این که ســن افراد باید مالک بازنشســتگی
باشد ،اظهار داشت :در اکثر کشــورها چیزی به عنوان
سنوات برای بازنشستگی مطرح نیست و افراد بر اساس
سن بازنشسته میشوند و در زمان بازنشستگی بر اساس
سنواتبیمهپردازیحقوقمتفاوتمیگیرند.
ساالری با تأکید بر این که بازنشستگی در سنین حدود
 ۴۰ســال هیچ گونه توجیه اقتصادی و اجتماعی ندارد،
گفت :در اصالحات پارامتریک نیازمند تغییرات اساسی
هســتیم و اگر چنین اصالحاتی را اجرا نکنیم در میان
مدتوبلندمدتبامشکالتاساسیمواجهخواهیمشد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به وضعیت
برخی از صندوقهای بازنشســتگی که دولت عهده دار
تعهدات آنها اســت ،گفت :بازنشســتگان بسیاری از
صندوقها حقوق بگیر دولت هســتند و ادامه وضعیت
فعلی این افــق را پیش روی ســازمان تأمین اجتماعی

نیز قرار خواهد داد که بــا توجه به حجم تعهدات تأمین
اجتماعی انجام اینکار ازعهده دولت خارج خواهدبود.
ســاالری انجام اصالحات پارامتریک و پذیرش ضرورت
این اصالحات را از مسائل بسیار برای نظام تصمیم گیری
کشور دانست و گفت :منافع گروههای مختلف نباید ما را
از تصمیم گیری ملی باز دارد و باید اصول و منطق فعالیت
اقتصادی و مدیریت صندوقهای بیمه گر را پیادهسازی
کنیم.
وی افزود :اگر افراد در سن منطقی بازنشسته شوند و از
بازنشســتگی زودهنگام و غیر منطقی جلوگیری شود،
افزایش منابع تأمین اجتماعی میتواند باعث تسهیل در
مقرراتازکارافتادگیوارتقایخدماتدرمانیشود.
وی با تأکید بر این که تامین اجتماعی هنوز وارد شرایط
بحرانی نشده است ،گفت :این سازمان با شرایط خطرناک
فاصله دارد ،اما باید به درستی و با دید بلند مدت برای این
سازمانتصمیمگیریشود.

در راستای صرفه جویی در مصرف آب صورت گرفت

نصب تجهیزات برج های خنک کننده هیبریدی در ذوب آهن اصفهان

تمامی برج های
خنک کننده موجود
در کارخانه از نوع تر
می باشد که اساس
کار برج های خنک
کننده نوع تر تبخیر
آب است

ساخت و تعویض مشعل اصلی گاز
کوره بلند شماره2
همزمان با تعمیرات درجه  3کوره بلند
شماره  2و برای نخستین بار عملیات
ساخت و تعویض مشعل اصلی گاز مازاد
کوره بلند ،پس از  38سال بهره برداری
به وزن  12تــن و در ارتفاع  45متری با
موفقیت انجام شد .اســماعیل دانش
سرپرست گازرسانی مدیریت انرژی و
بهینهسازیسوختشرکتبااعالماین
خبر گفت :این مشعل با ظرفیت یکصد
و بیست هزار متر مکعب بر ساعت ،شامل سه تنوره اصلی ،سه شعله پخش کن،
 18شیپوره و متعلقات دیگر است که نقشه های مربوطه در دفتر فنی مدیریت
انرژی و بهینه سازی سوخت شرکت تهیه و ساخت آن ها در کارگاه 48مدیریت
نت مکانیک انجام شد .وی افزود :همزمان تعمیرات اساسی تصفیه گاز شماره
 2شامل تعویض و ســرویس تجهیزات تصفیه گاز و رســوب زدایی اسکروبر،
الکتروفیلترها،شناورها،خطوطگالریآبو...نیزانجامشد.دانشتاکیدکرد:در
انجام این فعالیت ها مدیریت های نت مکانیک ،ماشین آالت ،نسوز و آبرسانی و
شرکتپویشساخت،مشارکتداشتند.

مدیریت حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان،
ضرورت حفظ نگهداری ذخایر ژنتیــک ،کارکردها و
خدمات اکوسیســتمی که توســط محیط زیست در
مناطق تحت مدیریت ارائه می شــود؛ در سال جاری،
مجموعه ای از بازدیدها را برای فعاالن صنعتی استان
برگزار می کند.
در این راستا نخستین بازدید توسط منصور یزدی زاده
مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان صورت گرفت که
حیات وحش منطقه از جمله آهو ،میــش ،کل بز را از
نزدیک مشاهده کرد.
پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو با مساحت
 ۱۱۳هزار هکتار در  ۴۵کیلومتری شــمال غرب شهر
اصفهان واقع شده و دارای سه زیستگاه مهم تپه استپی
ف گیر
و دشتی ،تپه ماهوری و زیستگاه کوهستانی و بر 

نیازمندبرخیاصالحاتدرنظامرفاهوتامیناجتماعیهستیم

خبر

مهدی بهرامی:

گذشــته بیش از  ۳۰۰کیلومتــر ریلگذاری با
استفاده از ریل تولید شده در ذوب آهن اصفهان
صورت گرفت که یک رکورد بی سابقه بود .سال
گذشته ذوب آهن حدود  ۵۰هزار تن ریل تولید
کرد و امســال در تالش اســت تا به تولید 100
هزارتن ریل دست پیدا کند.
ذوب آهن اصفهان قادر به تولید انواع ریل ،S49
 UIC 60 ، UIC54،U33و ریل معدن بر اساس
اســتانداردهای جهانی اســت که در پروژه های
مختلف احداث خــط راه آهن کشــور در حال
استفاده می باشــد و نه تنها نیاز کشــور به این
محصول استراتژیک را تامین می کند بلکه امکان
صادرات آن نیز فراهم شده است.

اجرای عملیــات دمونتاژ برجهای خنــک کننده طرح
قدیم و نصب تجهیزات برج های خنک کننده هیبریدی
ایســتگاه ریخته گری شــماره پنج بخش فوالدسازی
درخردادماهسالجاریباموفقیتاجراگردید.
مهرداد اسماعیلی مدیر مهندسی آبرسانی در این ارتباط
گفت :برج های خنک کننده مربوط به ایستگاه 5به دلیل
پایین بودن راندمان و پرت شدید آب و لرزش زیاد برج ها
که قابل اصالح نیز نبود همواره با مشکل باال بودن درجه

حرارت آب ارسالی به فوالد ســازی مواجه بود  .بنابراین
جهت رفع این مشکل و با بررسی های به عمل آمده و با
نظر مدیریت امور فنی و برنامه ریزی تولید مقرر گردید
برج های فوق تعویض گردد  .لــذا با توجه به کوچک تر
بودن ابن برج ها نســبت به سایر برج های خنک کننده
در سطح کارخانه تصمیم به استفاده از برج های خنک
کننده نوع هیبرید گرفته شد تا در صورت امکان بتوانیم
بر روی سایر برج ها نیز مورد فوق به اجراگذاشته شود .
وی در ادامه افزود :تمامی برج های خنک کننده موجود
در کارخانه از نوع تر می باشــد که اساس کار برج های
خنک کننده نوع تر تبخیر آب اســت ،یعنی تبخیر آب
در این نوع از برج ها باعث کاهــش گرمای نهان آب می
گردد و مقدار تبخیر در برج ها بستگی به درجه حرارت
آب ورودی و درجه حرارت آب خروجی و دبی آب ورودی
به برج دارد که امــکان کاهش تبخیر آب در برج ها نمی
باشد ،مگر این که از برج های خنک کننده نوع هیبرید
استفادهگردد.
مدیر مهندسی آبرسانی اظهار داشــت :طی مذاکره با
شــرکت نیک انرژی و با بررسی نقشــه های اجرایی و
هماهنگی جهت پیش مونتاژ بخشــی از قطعات قبل از

توقف ایستگاه ،گراف ارائه شده  15روز اعالم شد که کار
دمونتاژ برج های قدیمی از  25اردیبهشت ماه با استقرار
دو دستگاه جرثقیل 90تن و 30تن آغاز شد و با توجه به
محدود بودن فضای عملیاتی و به صورت سه شیفت و با
نظارت مستمر 9،خرداد ماه عملیات نصب به اتمام رسید
و تجهیز راه اندازی شد.
محمدرضا یزدان پنــاه مدیر برنامه ریــزی و نظارت بر
نگهداری و تعمیرات کارخانه ذوب آهن اصفهان با اشاره
به این که اجرای پروژه های متعــدد مربوط به اصالح و
بهینه سازی الگوی مصرف آب سابقه طوالنی مدت در
کارخانه ذوب آهن دارد گفت :در سیستم قبلی برج های
خنک کننده ایستگاه ریخته گری شماره پنج با توجه به
اتالف قابل توجه آب و عدم تامین دمای موردنیاز ،تصمیم
به استفاده از تکنولوژی های روز دنیا و جایگزینی با طرح
های جدید در برج مذکور گردیــد .در برج های جدید
نصب شده که از نسل جدید برج های موجود در سطح
کشور می باشد ،با قابلیت داشتن مکانیزم تقطیر کننده
یا کندانســه گیر و الیمیناتور (رطوبت گیر) و وجود آب
بندها ،تلفات آب و بخارات حاصل از فرآیند را کاهش داده
و سطح اتالف انرژی را به حداقل ممکن می رساند .

وی اضافه کرد :کلیه عملیات فوق ظرف مدت  21شبانه
روز شامل دمونتاژ کلیه تجهیزات برج های قبلی و پیش
مونتاژ قطعــات و درنهایت نصب ،تســت و راه اندازی با
موفقیت به انجام رسید و با اتمام عملیات فوق کارخانه
ذوب آهن اصفهان به جمع چند کارخانه محدود دارنده
برجهایخنککنندههیبریدیدرکشورپیوست.
یزدان پناه تاکید کرد :با نصب دوربین های آنالین مدار
بســته در نقاط مختلف پروژه ،کلیه مراحل پروژه بدون
حضور کارشناســان خارجی به صورت شبانه روزی و به
صورت آنالین کنترل و با بهترین کیفیت ممکن به اتمام
رسید.
مدیرعامل شرکت توسعه صنعت لنجان نیز در این رابطه
گفت :اجرای پروژه کولینگ تاورهای  Aو  Bایســتگاه
ریخته گری شــماره  5با توجه به اعتماد مدیریت های
آبرسانی و مهندسی نت به توان داخلی و قدرت اجرایی
شرکت های زیر مجموعه در دو مقطع زمانی شامل پیش
مونتاژ قطعات که امکان آماده ســازی آن قبل از شروع
فعالیت دمونتــاژ و اجرای پروژه صــورت گرفت ،در فاز
نهایی با توقف ایستگاه ریخته گری شماره  ، 5عملیات
دمونتاژ و نصب آغاز گردید .
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خبر

انجام موفقیت آمیز تعمیرات اساسی کوره بلند شماره  2ذوب آهن اصفهان

کوره بلند شماره
دو از بدو راه اندازی
در آذرماه 1362
تاکنون ،تعداد
سیزدهتعمیرات
اساسی درجه یک و
درجه دو و درجه سه
داشته است

همزمان با تعمیرات اساسی ایستگاه ریخته گری شماره
 ، 5نصب برجهــای خنک کننده هیبریدی ایســتگاه
ریخته گری شــماره  ،5تعمیرات اساسی آگلوماشین
شماره  4و تعمیرات اساســی تعویض لوله های اکران
دیگ کنورتور شماره  ،2تعمیرات اساسی درجه  3کوره
بلند شماره 2شرکت نیز با موفقیت انجام شد.
محمدرضا یزدان پنــاه مدیر برنامه ریــزی ونظارت بر
نگهداری وتعمیرات شــرکت با اعالم این خبر گفت :بر
اساس سیاســت های کالن کارخانه مبنی بر استفاده
حداکثری از ظرفیت های فنــی داخل و همزمانی پنج
تعمیرات اساســی ،با برنامه ریزی منظــم و برگزاری
جلسات متعدد در رابطه با انجام کیفی تعمیرات اساسی
به صورت همزمان در پنج ناحیه از خط تولید ،شــامل
ایستگاه ریخته گری شماره پنج ،ساخت و اجرای لوله
های اکران دیــگ کنورتور شــماره دو ،تعویض کامل
برج های خنک کننده ایستگاه ریخته گری شماره پنج،

تعمیرات اساسی آگلوماشین شــماره چهار ،تعمیرات
اساسی درجه ســه کوره بلند شــماره دو که هرکدام
مستلزم به کارگیری توان فنی و زمان باالیی در هنگام
اجرا بودند  ،با موفقیت اجرایی گردیدند.
یزدان پناه افزود :در تعمیرات اساسی کوره بلند شماره
دو با توجه به دستورالعمل های موجود و لزوم جایگزینی
تجهیزات وینچ اسکیپ جدید با تجهیزات موجود و نیز
لزوم رفع عیوب ایجاد شده در اسکلت فلزی پل شیبدار
کوره بلند و اجــرای طرح تقویتی مــورد نیاز ،خطوط
بحرانی فعالیت ها براساس این دو ردیف فعالیت تعریف و
کوره بلند شماره دو در ساعت چهار صبح یکم خردادماه
سال جاری و با تمهیدات الزم از طرف بخش کوره بلند،
جهت تعمیرات اساسی درجه سه و به مدت شش شبانه
روز متوقف گردید .الزم به ذکر اســت کــه کوره بلند
شــماره دو از بدو راه اندازی در آذرمــاه  1362تاکنون،
تعداد سیزده تعمیرات اساســی درجه یک و درجه دو

و درجه سه داشته اســت  .وی ادامه داد :یکی از جبهه
های کاری بحرانی در طی این تعمیرات ،اجرای عملیات
تعمیری و بازسازی بر روی پل شــیبدار و در ارتفاع 60
متری بود که طبیعتاً عالوه بر مهارت و تخصص باال برای
کار در ارتفاع ،نیاز به جسارت بسیار باالیی جهت کار در
شرایط پرتگاهی و ارتفاع زیاد داشت که خوشبختانه با
رعایت کامل مسائل ایمنی و در حداقل زمان ممکن و با
بهترین کیفیت و بدون هیچگونه حادثه ای ،توسط غیور
مردان کارگاه 51صورت پذیرفت.
وی در ادامه افــزود  :از زمان تغییر سیســتم بارگیری
کوره بلند شــماره دو از نوع جام و زنگ به نوع  BLSدر
سال  ،1392برای اولین بار تعمیرات اساسی درجه سه
به مدت شش شــبانه روز مصوب و اجرایی گردید .این
در حالی است که در سوابق قبلی و همزمان با تعمیرات
درجه سه تعریف شده برای وینچ خانه  ،امکان تعویض
کامل تجهیزات میسر نبود و در پر اولیه پیشنهاد شده

توسط کارشناسان روسی و اوکراینی این زمان به مدت
یازده شبانه روز پیش بینی گردیده بود و این خود گواه بر
تالش شبانه روزی و بدون وقفه نفرات اجرایی و تیم های
مرتبطمیباشد.
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در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) وگرامیداشت حماسه  ۱۵خرداد در ذوب آهن اصفهان:

مراسم گرامیداشــت سی و دومین ســالگرد ارتحال
ملکوتی رهبــر کبیر انقــاب اســامی و بنیانگذار
جمهوری اســامی ایران حضرت امام خمینی (ره) و
همچنین بزرگداشــت یاد و خاطره شهدای حماسه
 ۱۵خرداد ۱۳۴۲سرآغاز شکل گیری انقالب اسالمی
ایران به رهبری امام خمینی (ره)  ۱۲خرداد ماه جاری
در تاالر آهن ذوب آهن اصفهان برگزار گردید.
در این مراســم که جمعــی از مدیــران ،کارکنان و

بسیجیان شرکت حضور داشــتند ،آیت ا ...حبیب ا...
رهبر مسئول دفترنمایندگی تبلیغات اسالمی شرکت
در سخنانی به تشــریح حوادث تاریخی مرتبط با قیام
مردمی  ۱۵خرداد وآغاز مبارزات امــام خمینی (ره)
علیه رژیم ستم شاهی پرداخت .وی با اشاره به ویژگی
های شــخصیتی منحصر به فرد امام (ره) یادآور شد:
ایشان فردی جامع االطراف  ،جامع اضداد و از شاگردان
برجسته علمای درجه اول حوزه علمیه قم نظیر آیت

ا ...عبدالکریم حایری یزدی موســس حوزه علمیه قم
و آیت ا ...شــاه آبادی بود.آیت ا ...رهبر در ادامه افزود:
حضرت امام (ره) در بین علمای بزرگ قرون اخیر یک
فقیه جامع الشرایط،یک فیلسوف و سیاستمدار با ابعاد
ویژه بود .او در عین این که بسیار شــجاع و مبارز بود
فردی مهربان  ،خوش اخالق  ،ساده زیست در زندگی
و مقید به نماز اول وقت بــود .در این بین ویژگی های
معنوی ،عرفانی و روحانی او از همه برجســته تر بود.

احمد اکبری معاون ســرمایه های انســانی وتوســعه
مدیریت شــرکت اقدامات صورت گرفته در راســتای
اجرای کامل طرح طبقه بندی مشــاغل را به شرح زیر
بیانکرد:
 -۱به لحاظ شــرایط کرونایــی ،تعــداد زیادکارگران
شــرکت و عدم امکان برگزاری مجمع عمومی جهت
انتخاب نماینده کارگران و از طرفــی دیدگاه مدیریت
عالی ســازمان مبنی بر اســتفاده از نظــرات کارگران
محترم از طریق انتخاب نمایندگان ایشان موجب شد،
با هماهنگــی مراجع ذیربط اقدامات الزم در راســتای
انتخاب نماینــدگان محترم کارگران و سرپرســتان با
مشــارکت حداکثری (بیش از  ۹۰۰۰نفر) و به شــیوه
معرفی نمایندگانی از همه مدیریت ها (به منظور اعالم
کاندیداتوری و با حق رای برای انتخاب نماینده به وکالت
از طرف همکاران خود ) از سطح کارخانه و کارگاه های
مختلف انجام و نهایتاً با برگزاری مجمع (با رعایت کلیه
پروتکل ها و شیوه نامه های بهداشتی) با حضور حدود

یکصد نفر از منتخبیــن کارگران ،دو نفــر نمایندگان
کارگران انتخاب و یک نفر نیز از ســوی سرپرســتان
انتخــاب و با معرفــی دو نفر نماینــده مدیریت اعضاء
کمیته طبقه بندی مشاغل کامل و جلسات آن در حال
برگزاریاست.
بدیهی است ،ماموریت منتخبین ،با انتخاب نمایندگان
کارگران در مجمع فوق الذکر با موفقیت به پایان رسیده
و ضمن تشــکر از آن ها ،در صورت لــزوم از وجود این
عزیزان به نحو مقتضی استفاده خواهد شد.
 -۲همانگونه که همه همکاران ارجمند مطلع هستند
تهیه و تدوین طرح از ســال  ۱۳۸۸تــا  ۱۳۹۲به طول
انجامید و در ســال  ۱۳۹۳به تائید اولیه وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی رســید و بر همین اساس از ابتدای
شــمولیت قانون(زمــان واگذاری شــرکت به بخش
غیردولتی) حقوق و مزایای ناشی از اجرای طرح طبقه
بندی مشــاغل که برای هر یک از کارگران قطعاً بیش
از حقوق و مزایای قبل از طرح بوده اســت به کارگران

همچنین نمایندگان منتخــب در بخش های مختلف
کارخانه تشــکر و قدردانی نمایم ،امید اســت بتوانیم
در صورت نیاز مجدد بــا اســتفاده از ظرفیت موجود
نمایندگان محترم و منتخب در راستای پیشبرد اهداف
عالی سازمان بهره مند گردیم.

مناسبت های هفته

حضرت امام (ره) در
بینعلمایبزرگ
قروناخیریکفقیه
جامعالشرایط،یک
فیلسوفو
سیاستمدارباابعاد
ویژهبود

تهیه و تدوین طرح از
سال  ۱۳۸۸تا ۱۳۹۲
به طول انجامید و در
سال  ۱۳۹۳به تائید
اولیه وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی
رسید

مدیر  HSEشرکت :

پروژه های زیست محیطی ذوب آهن اصفهان در شرایط تحریم با توان داخلی انجام شد

در برنامه گفتگوی ویژه خبری ســیمای اصفهان 17
خردادماه همزمــان با هفته محیط زیســت با حضور
مجید مــکاری مدیــر  HSEذوب آهــن اصفهان به
دستاوردهای این شــرکت در حوزه مذکور پرداخته
شد .
مدیر  HSEذوب آهــن اصفهان ،یکــی از بزرگترین
چالش های امروز دنیا را مشــکالت مربوط به محیط
زیست دانست و گفت :ذوب آهن اصفهان که بر اساس

مســئولیت اجتماعی تاسیس شده اســت به فعالیت
های زیست محیطی در جهت حفظ سالمت کارکنان
و جامعه به عنوان یک مســئولیت اجتماعی ویژه می
نگرد .حفظ ســامتی حدود  14هزار نفــر که در این
شــرکت فعالیت می کنند و همچنین مردم شهرهای
اطراف ذوب آهن که با فاصله کم یا زیاد هســتند برای
این شرکت اهمیت بسیار باالیی دارد .
مکاری گفت :ذوب آهن قبل از سال نود و شش ،سی و
شش پروژه زیست محیطی اجرا کرده و در بخش های
مختلف بــرای کاهش آالینده هــای آب ،خاک ،هوا و
پساب ،بالغ بر دوهزار میلیارد تومان ،هزینه کرده است.
وی افــزود :از اقدامــات دیگر ایجاد فضای ســبز بی
نظیر در اطراف ذوب آهن بودکه هشــتاد و چهار برابر
استاندارد جهانی است ،یعنی به ازای هر پرسنل ذوب
آهن یک هکتار فضای ســبز وجود دارد .چهارده هزار
هکتار این فضای سبز به صورت دیم است و در بخشی
از آن ،گونه های خاص پوشش گیاهی مثل بادام کوهی
وجود دارد که نیاز به آبیاری ندارد.
مکاری گفت :بر اســاس بررســی های به عمل آمده،
وجود این جنگل ،موجب حجم بسیار زیادی از ترسیب

کربن (جذب دیاکســیدکربن اضافی موجود در جو
توسط گیاهان) شده که به کاهش گازهای گلخانه ای
کمک می کند .اگر این گازها را بخواهیم با فرایند های
شــیمیایی ،جذب کنیم  ،پانصد و هفده میلیون دالر
هزینه دارد.
وی از دیگر فعالیت های زیســت محیطی این شرکت
به اســتقرار ایستگاه ســنجش کیفیت هوا به صورت
داوطلبانه در ذوب آهن اشــاره کرد که موجب شــده
کیفت هــوا و میزان آالیندگی در مانیتــور کنار جاده
در بیرون این شــرکت نیز قابل مشــاهده باشــد  .به
گفته وی اقدام شــاخص دیگر این شــرکت ،کاهش
مصرف آب علی رغم حجــم تولید دو برابری اســت
کــه در پانزده ســال گذشــته از طریــق بحث های
کارشناسی و اجرایی و انجام پروژه های مختلف انجام
شده است.
مدیر  HSEذوب آهــن اقدامــات و رویکردهای این
شرکت بعد از ســال  1396در حوزه محیط زیست را
جدی تر ،کارشناســی تر و تعاملی تر دانست و افزود:
پانزده پروژه در بخش هوا و هشت پروژه در بخش آب
و پساب تعریف شــد که برآورد هزینه اولیه آن تقریبا

نشست تعاملی
تعاونی مصرف با شهرداری فوالد شهر

ضرورت مشارکت مردم در انتخابات
ذوب آهن قبل از
سال نود و شش ،سی
و شش پروژه زیست
محیطی اجرا کرده و
در بخش های مختلف
برای کاهش آالینده
های آب ،خاک ،هوا و
پساب ،بالغ بر دوهزار
میلیاردتومان،
هزینه کرده است

قالب ارائه امکانات و خدمات به پرسنل شهرداری در
چارچوب قوانین عمل کند.
حســین ایزدی شــهردار فوالد شــهر نیز از این که
شــرکت تعاونی مصرف کارکنان ذوب آهن اصفهان
توانســته با ایجاد فضای تجــاری ،اداری ،فرهنگی،
ورزشــی (ایران ســنتر)در یکی از محله های شهر،
پروژه ای برای عمران و آبادی و توســعه زیر ساخت
های شــهر اجرا نماید تقدیر و آمادگی خود را برای
اعتالی شهر سبز فوالدشــهر در پروژه موصوف اعالم
کرد.

رتبه اول روابط عمومی
پیشرو معادن ذوب آهن در شهرستان سوادکوه

عینا ...طالبی فرماندار ســوادکوه در آیین تجلیل از
روابط عمومی برتر از روابط شــرکت پیشــرو معادن
ذوب آهن سوادکوه به عنوان رتبه اول روابط عمومی
در بین ادارات ،ســارمان ها ،نهادها و شــرکت های
دولتی و خصوصی تجلیل کرد .طالبی با بیان این که
روابط عمومی ،چشم و زبان و پشتیبان قوی هر اداره
و پل ارتباطی با مردم اســت ،گفت :روابط عمومیها
عملکرد سازمان را اطالعرســانی میکنند و نظرات
جامعه را نیز به مدیریت انتقال می دهد.
طالبی خاطر نشان کرد :بر اســاس جدول شناسایی

روابط عمومی برتر که
از ســوی فرمانداری،
ســازمان تبلیغــات،
اداره فرهنگ و ارشــاد
اسالمی و بسیج رسانه
ســوادکوه تهیه شده
بــود روابــط عمومی
شرکت پیشرو معادن
ذوب آهن سوادکوه در
ســال 1400- 1399
عملکرد فــوق العاده
ای داشــته و توانسته
تمامــی مــوارد در
عملکرد یک روابط عمومی برتر را دارا باشد به همین
منظوراز روابط عمومی شــرکت پیشرو معادن ذوب
آهن سوادکوه بعنوان رتبه اول در بین روابط عمومی
های ادارات ،سازمان ها ،نهاها و شرکت های دولتی و
خصوصی شهرستان سوادکوه تقدیر و قدردانی شد.
الزم به ذکر اســت روابط عمومی شــرکت پیشــرو
معادن ذوب آهن ســوادکوه به عنــوان عضو اصلی
هیأت مدیــره شــورای روابط عمومی شهرســتان
سوادکوه منصوب شد.

والدت حضرت معصومه (س)و روز دختر مبارک باد
اول ذیقعده ســال  173هجری قمری ،با والدت فرزندی از تبار رســول ا...
(ص) ،مدینه ،فروغی دیگر یافت و خانه پرمهر امام کاظم(ع) و نجمه خاتون،
غرق سرور و شادمانی شد.
از میان فرزندان بزرگوار حضرت امام موســى بن جعفر(ع) ،دو فرزند ایشان
یعنى حضرت امام على بن موســى الرضا (ع) و حضرت فاطمه کبری (س)
ملقّب به معصومه ،از ویژگی های خاص برخوردار بــوده اند تا ادامه دهنده
ّ
خط امامت بعد از پدر باشند.
آن حضرت به همراه امام رضا (ع) هــر دو در دامان پاک یک مادر بزرگوار به
نام حضرت نجمــه خاتون (س) که از مهاجران مغرب بود ،رشــد و پرورش
یافته اند .این در حالى است که پدر بزرگوارشــان پیوسته در زندان هارون
الرشید به ســر مى بردند و ســرانجام در همان زندان ،هنگامى که حضرت
معصومه (س) در سن ده سالگى بود ،به شهادت رســیدند و از آن زمان به
بعد حضرت معصومه (س) تحت مراقبت برادرش امام رضا (ع) قرار گرفت.
(  14ژوئن ) روز جهانی اهداء خون
روز ( ۱۴ژوئن) هر ســال به نام روز جهانی اهدای خون (روز جهانی تقدیر از
اهداء کنندگان خون) انتخاب شدهاســت .در این روز از همت واال و فعالیت
انسان دوستانه تمام کســانی که در زمینه اهدا و انتقال خون و نجات جان
انسانها تالش میکنند ،قدردانی میشود.
سازمان بهداشت جهانی ،جامعه بین المللی انتقال خون ،انجمن بین المللی
صلیب سرخ و هالل احمر و اتحادیه بین المللی سازمان های اهداءكنندگان
خون به اتفاق از ســال  2004میالدی (  14، )1383ژوئــن را روز جهانی
اهداءكننده خون نامگذاری نمودند و از همه كشورها خواستند در این روز
برای بزرگداشت اهداءكنندگان برنامه ریزی نمایند.
26خرداد /شهادت سربازان دلیر اسالم :بخارایی ،امانی ،صفار
هرندی و نیکنژاد( 1344ش)
 26خرداد ماه یادآور ســحرگاهی خونین اســت که رژیم شاه چهار مومن
مجاهد را به ســبب ایمان به خدا و تعهد به مرجع و فقیه عادل زمان و رهبر
انقالب اسالمی و به جرم دفاع از اســام ناب محمدی(ص) و اعدام انقالبی
حســنعلی منصور که مزدور آمریکا بود ،به میدان تیــر آوردند تا به خیال
خام خود آنها را بکشــند و یاران امام خمینی(ره) و اســام را بترسانند اما
آنها همانند رهبرشــان دلی آرام و قلبی مطمئن داشتند و با لبی پر لبخند
به شــهادت لبیک گفتند و جاودانه تاریخ دارای حیات طیبه شدند و خون
پاکشان ،شوری دیگر در دل مردم خداخواه آفرید.
پنجم ذیقعده روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه
در تقویم ســال  1392به تصویب شــورای فرهنگ عمومی رسید ،پنجم
ذیقعده که در تقوی م رســمی کشــور به عنوان روز بزرگداشــت «حضرت
صالحبنموســیالکاظم (ع) (امامزاده صالح)» نامگذاری شــده به نام «روز
تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه» نامگذاری و طی نامهای برای تصویب
به شورای عالی انقالب فرهنگی ارسال شد.
27خرداد ماه روز جهاد کشاورزی
جهاد سازندگی نهادی انقالبی است که در تاریخ  ۲۷خرداد  ۱۳۵۸به فرمان
امام خمینی (ره) برای رسیدگی به مناطق محروم و دورافتاده ایران تاسیس
شد .اما بعدها به منظور رفع نابســامانیها و نارساییها در بخش کشاورزی
براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اســامی ایران ،الیحه ادغام وزارت جهاد ســازندگی و وزارت کشاورزی و
تشکیل وزارت جهاد کشاورزی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه
شد و در تاریخ  ۲۶مرداد  ۱۳۷۹با قید یک فوریت به مجلس شورای اسالمی
رفت .این الیجه در تاریخ  ۶دی  ۱۳۷۹به تصویب نمایندگان مجلس شورای
اسالمی رسید و در تاریخ  ۱۰دی  ۱۳۷۹توسط شورای نگهبان تایید شد و
وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شد.
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مدیر عامــل و چند تــن از اعضای هیــأت مدیره و
تعدادی از مدیــران اجرایی شــرکت تعاونی مصرف
کارکنان ذوب آهن اصفهان با حسین ایزدی شهردار
جدید فوالدشهر دیدار کردند.
این دیــدار بــا انگیزه ایجــاد تعامل هرچه بیشــتر
منطقــه ای در مســیر همــکاری هــای مــورد
نظــر و ارتباطــات گســترده تــر طرفیــن صورت
پذیرفت.
امین قنبری ،ابراز امیدواری کرد این تعاونی با ایجاد
بستر مســاعد موجب گســترش روابط دوجانبه در

دوهزار میلیارد تومان اســت و شــاخص ترین آن ها
مجموعه پروژه هــای مقابله با بحــران آب ،به منظور
تامین آب مورد نیاز این شرکت است.
وی افزود :این پروژه ها شامل انتقال پساب از شهرهای
نجف آباد ،ایمان شهر و فوالدشــهر است که دوبحث
عمده دارد -1 :بحث زیســت محیطــی و تامین آب
پایدار برای ذوب آهن  -2ارتقای ســطح بهداشت این
شهرها که شامل توسعه شبکه فاضالب و ارتقا سیستم
های تصفیه پساب شهرها است و سطح بهداشت را در
این شهرها و اطراف آن ها باال می برد.
وی در خصوص خودکفایی در بحث زیســت محیطی
گفت :پروژه های زیســت محیطی حتی در شــرایط
تحریم متوقف نشده اند .از جمله طرح ساخت و نصب
درب های فکلسیبل باتری شــماره  3ذوب آهن که با
اســتفاده از توان مهندســی ذوب آهن ،از صفر تا صد
انجام شد و آالیندگی که در گذشــته داشت برطرف
گردید .در بخش هــای دیگر هم با اســتفاده از توان
مهندسین ذوب آهن و شــرکت های دیگر که در این
زمینه کار کرده بودند ،پروژه های زیســت محیطی،
بدون استفاده از کارشناسان خارجی اجرا شد.
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حضرت علی (ع):
چهار چیز است كه به هر كس داده شود خیر دنیا و آخرت به او داده شده
است :راستگویى ،اداء امانت ،حالل خورى و خوش اخالقى.

تشریح چگونگی اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل
گرامی پراداخت گردیده است.
 -۳با توجه به گذشت چند سال از تهیه و تصویب طرح،
پیشنهاد بازنگری ،بروز رســانی واصالح طرح با هدف
بهبود معیشت کارگران به مدیر عامل ارائه که بحمدا...
مورد پذیرش و تایید قرار گرفته و بر تســریع امر تاکید
شــد ،در همین راستا مشــاور طراح انتخاب و جلسات
کمیتــه در حال برگزاری اســت و انتظــار دارد اعضاء
کمیته در چارچوب قانون و در قالب جلســات کمیته و
با مشارکت همه اعضاء ،وظیفه خطیر خود را در مقابل
کارگران عزیز که سرمایه های اصلی شرکت محسوب
می گردند و صاحبان سهام انجام داده و ضمن توجه به
منافع کلی کارگران در بازنگری طرح از بخشی نگری و
توجه به فرد یا افراد خودداری نموده ،تا با پیشــنهادات
سازنده و قانونی زمینه تســریع در این امر مهم فراهم
گردد.
در اینجا الزم اســت از همــکاری همه جانبــه ادارات
و دســتگاه های مرتبط و به ویژه کارگــران محترم و
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حضور حداکثری مردم در انتخابات تضمین عزت ،اقتدار و امنیت کشور است
امام (ره) با توکل بر خدا و اعتماد به مردم مســلمان،
روحیه امید و فداکاری را در بین مردم برانگیخت و این
ویژگی ها و روحیات بود که پیروزی انقالب اسالمی را
به همراه داشت .وی در پایان یادآور شد :در حال حاضر
برای پیشبرد اهداف انقالب اسالمی باید ضمن حفظ
وحدت ،گوش به فرمان مقــام معظم رهبری حضرت
آیت ا ...خامنه ای بوده و فعاالنه در انتخابات  ۲۸خرداد
مشارکت داشته باشیم.
در ادامه این مراسم ،حجت االسالم والمسلمین محسن
طالب پور رییس مجمع بســیجیان استان اصفهان در
سخنانی ضمن برشــمردن ویژگی های امام خمینی
(ره) او را احیاگر راستین اســام ناب و کسی که اسالم
را از تئوری به عمل و حکومت رسانید معرفی کرد .وی
سپس با اشــاره به وضعیت انقالب اســامی در دوران
معاصر و موفقیت های به دست آمده به انتخابات ریاست
جمهوری و شــوراهای شهر و روستای کشــور در ۲۸
خرداد ماه جاری و تاکیدات دلسوزانه مقام معظم رهبری
اشاره کرد وگفت :مشارکت در این انتخابات خود نوعی
رفراندوم و تایید نظام جمهوری اســامی بوده و حضور
حداکثری مردم در این انتخابات عزت ،اقتدار و امنیت را
برای مردم و کشور ما به همراه دارد.
در این مراســم معنوی که با ادای احترام به شــهدای
گمنام شــرکت همراه بود ،نماهنگی در مورد زندگی
امام (ره) وگلچینی از ســخنان مقام معظم رهبری در
مورد شخصیت امام (ره) پخش گردید.

گزارش

نشریهداخلی

روابط عمومیها
عملکردسازمان
را اطالعرسانی
میکنند و نظرات
جامعه را نیز به
مدیریتانتقال
می دهد

انتخابات و مشارکت مردم در تعیین سرنوشــت سیاسی خودشان امروزه به
عنوان مهمترین نماد مردم ساالری شمرده میشود ،بر این اساس در ضرورت
اصل وجود انتخابات و کارکردهای مثبت و مفید آن در وضعیت کنونی جهان
هیچ شک و تردیدی وجود ندارد ،بر این اســاس به ضرورت هایی اشاره می
کنیم که توجه به آن ها مشارکت در انتخابات را تقویت می کند:
.3شکلگیرینهادهایقویوکارآمد
یکی از دالیلی که باعث دلسرد شدن مردم از حضور در عرصههایی همچون
انتخابات میشود ،عملکرد نامناسب منتخبان و نیز ناکارآمدی نهادهایی است
که به صورت انتخابی شکل یافتهاند از این روی بهترین راهکاری که در مواجهه
با چنین وضعیتی میتواند وجود داشته باشد این است که با مشارکت فعاالنه
از یک سو و انتخاب ناشی از بصیرت و آگاهی و نه احساسات محض ،از سوی
دیگر ،بهترین گزینهها انتخاب شوند تا در نهایت نهادهای قوی و کارآمد که
دغدغه اصلیشان حل مشکالت مردم باشد شکل گیرد.
 .4رشد رونق اقتصادی با تقویت ثبات و اقتدار نظام اسالمی
این انگیزه در واقع حاصل دو انگیزه دیگر یعنی شــکلگیری نهادهای قوی
و کارآمد با مشــارکت آگاهانه مردم و نیز تقویت امنیت ملی است ،حضور و
مشارکت آگاهانه مردم در انتخاباتهای مختلف نظام ،منجر به شکلگیری
نهادهای قوی و کارآمد از یک ســو و تأمین امنیت همه جانبه از سوی دیگر
میشود و همین دو مسأله زمینههای رشد اقتصادی هر چه بیشتر را فراهم
میسازد که نفع آن به عموم مردم و کشور باز میگردد.
 .5اجرای سیاستهای کالن نظام بر اساس الگوی ایرانی -اسالمی
پیشرفت
مشــارکت فعال و آگاهانه در انتخاباتهــای مختلف نظام اعم از ریاســت
جمهوری ،مجلس شورای اسالمی ،شوراهای اسالمی شهر و روستا و خبرگان
یک ضرورت است که این ضرورت ناشی از عوامل مختلفی است که برخی از
آنها فراتر از دلبســتگی به مذهب ،جناح و یا نظام سیاسی خاصی بوده و بُعد
ملی پیدا میکند و به همین جهت حتی کسانی که عالقه و دلبستگی به نظام
جمهوری اسالمی ایران ندارند ،نیز باید در انتخابات مشارکت کنند ،چنان که
مقام معظم رهبری نیز در سخنانی به این نکته مهم اشاره کرده و فرمودند« :ما
تکیه میکنیم ،تأکید میکنیم ،اصرار میورزیم بر اینکه مردم همه شــرکت
کنند در انتخابات و من بارها این را قب ً
ال گفتهام  ...حتی آن کسانی که نظام را
قبول ندارند ،برای حفظ کشور ،برای اعتبار کشور بیایند در انتخابات شرکت
کنند».
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مسابقات قوی ترین مردان استان در ذوب آهن اصفهان برگزار شد
به همت باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن و مدیریت خدمات امور رفاهی (سرپرستی
ورزش همگانی) تفاهم نامه همکاری برگزاری جشنواره اســتعداد یابی و نخبه پروری
کارکنان ،فرزندان و خانواد ه های ذوب آهن اصفهان با همکاری هیأت های ورزشی تنیس
رویمیزوشطرنجدرمحلستادباشگاهذوبآهنمبادلهگردید.
طی جلســه ای که در دفتر مدیر عامل باشــگاه فرهنگی ورزشــی ذوب آهن با حضور
کرباسچی معاونت فنی باشگاه ،احسانی سرپرست ورزش همگانی شرکت ،تکابی رییس
هیأتتنیسرویمیزاستانوگلشنیرییسهیأتشطرنجاستانبرگزارشدمقررگردید
پیرامون اولین جشنواره استعداد یابی در رشته های مذکور در اولین فرصت اطالع رسانی
شودوپسازجشنوارهنفراتمستعدشناساییوتحتآموزشقرارگیرند.

اطالعیه
برگزاری مسابقات دارت آقایان و بانوان
مدیریــت خدمــات و امور رفاهــی (سرپرســتی امور ورزشــی) در
نظر دارد بــا همکاری بســیج کارخانه بــه مناســبت والدت حضرت
معصومه(س) و روز دختر با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی
کرونا مســابقات دارت آقایان و بانوان داخلی شــرکت را به شــرح
جدول زیر برگزار نماید لذا کلیه همکاران گرامی در صورت تمایل
میتواننددراینمسابقاتشرکتنمایید.
ردیف

رشته ورزشی

محل برگزاری

تاریخ وساعت

مسئولبرگزاری

1

دارتبانوان

سالنبدنسازی
نظارت

ساعت8صبح
233/1400/

خانم عابدی

2

دارتآقایان

سالنبدنسازی
نظارت

ساعت8صبح
253/1400/

آقای رنجبر

شرایطمسابقه:
 -1مســابقات به صورت  X01و تک حذفی برگــزار و به نفرات برتر
جایزهومدالوحکمقهرمانیاهدامیشود.
-2تهیهتیرجهتمسابقهبهعهدهشرکتکنندگانمیباشد.
• آقای مجتبی رنجبر با شماره تماس 2748جهت سئواالت احتمالی
همکارانمعرفیمیگردد.
مدیریت خدمات و امور رفاهی شرکت

اطالعیه
باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان

به اطــاع کلیه عالقه منــدان به حضور در تســت تیم هــای فوتبال
باشــگاه فرهنگی ورزشــی ذوب آهن اصفهــان می رســاند؛ افراد
متقاضی می توانند باگرفتن کد ussdشماره  ۶۶۵۵ 1347#پس
ازورودبهاینسامانهنسبتبهثبتناماقدامنمایند*.
کلیه مراحــل ثبت نــام و پرداخــت تا زمــان حضور در محل تســت
غیرحضوریمیباشد.
•مراحلثبتنام:
پس از گرفتن کد مربوطه با گوشــی خود ،گزینه  1را انتخاب نمایید
سپس بر اساس تاریخ دقیق شناسنامه ،رده ســنی خود را انتخاب
نمایید در ادامه اگر جزء شاغلین شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
هستیدردیف 1ودرغیراینصورتردیف 2راانتخابکنید.
(شــاغلین عزیزپــس از تایید کد پرســنلی بــرای انجام تســت کد
رهگیری دریافت می نمایند) ،لینک فرم ثبت نام مربوطه به شــما
پیامک می گــردد که پس از تکمیــل کامل فرم و ارســال آن ،لینک
پرداخت هزینه تســت و یــک کدرهگیری ثبــت نام اولیه به شــما
ارسالمیگردد.
در صورت پرداخت هزینه تست ثبت نام کامل شــده و در روزهای
آیندهمحلوزمانحضورشماجهتانجامتستبهتلفنهمراهاعالم
شدهپیامکمیگردد.
هنگام حضور در محل تســت داشتن اصل شناســنامه ،کارت بیمه
ورزشی،لباسورزشیکامل،کدرهگیریوماسکالزامیاست.
ثبت نام فرزندان شــاغلین ذوب آهن اصفهان رایگان می باشــد و
لینک پرداخت هزینه ارســال نمی گردد اما هنگام مراجعه به محل
تســت ارائه کد رهگیری ثبت نام ،کارت شناســایی شرکت و اصل
شناسنامه فرزند و بیمه ورزشی الزامی می باشد و درصورت ثبت
نامبیشازیکنفرهزینهمربوطهدریافتمیگردد.
تلفنجهتپاسخگویی031-۳۷۸۱۶۱۵۳:
روابط عمومی و امور بین الملل باشگاه فرهنگی ورزشی
ذوب آهن اصفهان

تسلیت
خانوادهداغدارحاجمحمدعلیسلیمیان
خانوادهداغدارخلیلکیانی
با نهایت تاسف و تالم فراوان در گذشت مرحوم حاج محمد علی سلیمیان
و مرحوم خلیل کیانی را خدمت شما خانواده های محترم تسلیت عرض
نموده ،از خداوند متعال برای آن مرحومین علو درجات و برای شما و سایر
بازماندگان سالمتی و طول عمر خواستاریم .

روابط عمومی شركت

مسابقات قوی ترین مردان اســتان اصفهان با حضور
 ۲۲شــرکت کننده از  ۳لغایت  ۶خرداد ماه همزمان با
سالروز آزاد سازی خرمشــهر در ذوب آهن اصفهان با
حضور وحید رمضانی مسئول کمیته قوی ترین مردان
هیأت بدنسازی استان اصفهان برگزار شد .امیر حسین
یاوری از گلپایــگان ،ایمان براتی از مبارکه،حســین
پاکنژاد از گلپایگان ،علی قریشــی از شــهرضا ،فرزاد
خوبرو از گلپایگان و مهــرداد رضوانی از تیران و کرون
به ترتیب اول تا ششم و حسین کاظمی از بازنشستگان
ذوب آهن اصفهــان نیز کاپ اخالق این مســابقات را
کسب کردند .
وحید رمضانی مسئول کمیته قوی ترین مردان هیأت
بدنسازی استان اصفهان با بیان این که این مسابقات در
سه بخش برگزار شد ،گفت ۲۲ :شرکت کننده از تمامی
شهرستان های استان اصفهان در این مسابقات شرکت
کردند که این مســابقات در بخش مقدماتی با  ۳آیتم،
نیمه نهایی با دوازده شرکت کننده در  ۴آیتم و مرحله
فینال نیز با شش شرکت کننده در ۵آیتم انجام شد.
وی با اشاره به این که در پایان این مسابقات نفرات برتر
معرفی شدند خاطر نشان ساخت :این مسابقات از سطح
باالیی برخوردار بود و آیتم ها بســیار نزدیک به سطح

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:

مسابقات کشوری بودند که این امر هیجان و حساسیت
این مسابقه را بیشتر کرد.
رمضانی افزود :استان اصفهان به قطب قوی ترین مردان
کشور تبدیل شده است و تیم قوی ترین مردان استان
اصفهان در سال های  ۹۶ ،۹۵و  ۹۷قهرمان کشور شدند.
مســئول کمیته قوی ترین مردان هیأت بدنســازی
اســتان اصفهان با قدردانی از برگزاری این مسابقات در
ذوب آهن اصفهان گفت :این شــرکت در زمینه ورزش
قهرمانی و همگانی دارای قدمت زیادی در استان است

و بیش از چهل تیم در رشــته ها و سطوح مختلف دارد
و این نشان از اهتمام مســئولین این شرکت به نهادینه
کردن ورزش در بین کارکنان خود است.
وی بیان کرد :رشته ورزشــی قوی ترین مردان ،رشته
پهلوانی قدرتی اســت که هیجان زیادی دارد ،ولی این
رشته دارای سختی های زیادی است.ذوب آهن اصفهان
با حمایت از برگزاری این مســابقه ورزشــی در سطح
استان اصفهان نشان داد که در کنار تولید ،نگاهی ویژه
بهمسئولیتهایاجتماعیدارد.

محصول آکادمی ،مدیر آکادمی شد
نواب شــوقی به عنوان مدیر آکادمی فوتبال باشــگاه
ذوب آهن اصفهان انتخاب شــد .وی جزء اولین اعضا
نخستین مدرســه فوتبال ذوب آهن است مدرسه ای
که در آن با قاســم حدادی فــر هم دوره بــوده و با
مربیانی بزرگ کار کرده اســت .شــوقی از  7سالگی
فوتبال را در مــدارس و تیم های پایــه ذوب آهن از
نونهاالن شروع ودر بزرگساالن به پایان رساند ،دروازه
بان خوش قد و قامت ذوب آهــن پس از پایان دوران
بازیگری فعالیت فوتبالی خود را بــه عنوان مربی در
برخی تیم های شهرســتانی و اصفهانــی ادامه داد
اوج این فعالیت در گیتی پســند بود که تیم مذکور
را از لیگ سه تا صعود به لیگ یک همراهی نمود .وی
دانشــجوی دکترای تربیت بدنی (مدیریت ورزش)
است قریب به شش سال اســت که در امور قهرمانی
باشــگاه به کار مشــغول اســت و همچنان با عالقه

و عشــق به امر مربیگری تیم های پایــه ذوب آهن
اهتمام دارد .نواب شوقی در ارتباط با چشم انداز آینده
آکادمی گفت :عمده فعالیت من حــول محور تبدیل
کمیت به کیفیت خواهد بود چــرا که در حال حاضر به

لحاظ کمی آمار باالیــی داریم وباید کیفیتمان نیز پا به
پای کمیت باالبرود .وی افزود :درســت مانند زمانی که
مربیان بازیکن ســاز به ذوب آهن آمدنــد و اصالحات
اساســی را از آکادمی آغاز نمودند و نتیجه اش این شد
که شاکله اصلی تیمی که نایب قهرمان آسیا شد از همان
بچه های آکادمی ذوب آهن بودند .
دروازه بان اســبق تیم ذوب آهن در ادامه اظهار داشت:
من محصول همین آکادمی ها و مدرســه های فوتبال
ذوب آهن هستم و به عنوان فرزند یک پرسنل شرکت
سهامی ذوب آهن هرچه دارم از ذوب آهن است و افتخار
می کنم که جهت اعتال و ســربلندی ذوب آهن بزرگ
هر چه در توان دارم را به کار گیــرم وی در پایان گفت:
از اعتماد و توجهی که مدیریت باشگاه و کمیته فنی به
من نمودند کمال تشکر رادارم و امیدوارم عملکرد من در
آینده برآیند این اعتماد و توجه باشد .

فرایند تهیه ،طبخ و توزیع غذا در رستوران های شرکت
داریوش بهادری سرپرست رستوران ها و پذیرایی شرکت
در خصوص فرایند تهیه ،طبخ و توزیع غذا در رستوران
هایشرکتتوضیحاتیبدینشرحارائهداد:
در کارخانجات صنعتی و شرکت های بزرگ که کارکنان،
بخشــی از زندگی خود را به صورت شــبانه روزی در آن
مکانهامیگذرانندالزماسترژیمغذاییخاصیمنظور
شــود تا بتواند نیاز غذایی افراد را دراز مدت فراهم سازد.
برنامهی غذایی ،فرایند تولید و توزیع غذا وتغذیه مناسب
در این مراکز عالوه بر رفع گرسنگی ،به عنوان راهکاری
مهمدرافزایشسطحهوشیاری،رفعکمبودهایاحتمالی
تغذیهای،تأثیرچشمگیریدرافزایشسطحتولیدخواهد
داشــت ،بنابراین بهبود وضعیت تغذیهای به عنوان یک
ســرمایه گذاری کلیدی در جنبههای مختلف فردی و
گروهی در سازمان ها و صنایع مطرح میگردد .در فرایند
تهیه ،طبخ و توزیع غذا که به عهــده مدیریت خدمات و
امور رفاهی (سرپرستی رستوران ها و پذیرائی) می باشد
جزئیات بســیاری وجود دارد که هریــک از آن ها حائز
اهمیتوقابلتاملمیباشد.
فرآیند تهیه مواد و متریال غذائی به وســیله پیمانکاران
مختلف و از طریق قراردادهــای اختصاصی گروه های
مواد غذائی از جمله؛ گروه غالت و خشــکبار ،گوشــت
قرمز(گوساله و گوسفند) ،گوشت سفید(مرغ و ماهی)،
ظروف یکبارمصرف ،لبنیات ،سبزیجات ،دسر وورچین و
پذیرائی ،شیر ،نان و یخ مورد نیاز کارخانه تامین می گردد.
کلیه اقالم مواد غذائی در بدو ورود توسط کارشناسان به
صورت کامال دقیق مورد کارشناســی قــرار گرفته و در
صورت تائید کارشناس ،اجازه ورود به انبار پیدا می کنند.
همچنین بسته به مورد نمونه هایی از مواد غذائی وارده به
آزمایشگاه مواد غذائی مدیریت ایمنی ،بهداشت و محیط

بر بال لک لک ها

زیست ارسال شده و پس از تائید آزمایشگاه مورد استفاده
قرارمیگیرد.
در سال های اخیر نیز به کارگیری دستگاه های اتوماتیک
و نیمه اتوماتیک ( ازجمله دستگاه پخت برنج ،سرخ کن،
تامبلر (طعم دهنده) ،جوجه پز ،کباب پز و چرخ گوشت
صنعتی و  )...منجر به تسهیل فرایند پخت ،مصرف انرژی،
صرفهجوییموادومتریالوافزایشکیفیتگریدهاست.
در راستای به روز رسانی تجهیزات رستوران ها با ساخت
و تجهیز سردخانه های زیر صفر و باالی صفر و همچنین
اضافه نمودن اتاق انجماد به مجموعه ،اقدام بسیار شایانی
جهت بهبود نگهــداری و افزایش کیفیــت مواد غذائی
پروتئینی صورت پذیرفته که حاصل آن افزایش ظرفیت
سردخانه های مرکز پخت بوده و با سیاست های شرکت
درنیلبهاهدافپدافندغیرعاملنیزمنطبقمیباشد.
از جمله اقدامات سرپرستی رستوران ها و پذیرایی در ایام
کرونا و همچنین خشکسالی شــدید امسال با همکاری
مدیریت محترم قراردادهای شرکت قرارداد جداگانه ای با
یکی از کارخانه های تولید آب معدنی منعقد شده و پیش
بینی الزم جهت تامین آب آشــامیدنی پرسنل کارخانه

به عمل آمد .همچنین خط بســته بندی آب آشامیدنی
که چند سال گذشته خریداری شده بود به بهره برداری
رســیده و آب کامال سالم و مطابق شــرایط و استاندارد
آزمایشــگاهی تولید و به مرور زمان در اختیار همکاران
قرار می گیرد .خاطر نشان می گردد در حال حاضر روزانه
حدود  15000بطری آب معدنی(عــاوه بر آب معدنی
توزیعشدههمراهغذا)درسطحکارخانهتوزیعمیگردد.
با توجه به شــرایط خاص و ویژه شــیوع بیماری کرونا و
محدودیت های سرو غذا در رستوران های کارخانه ،توزیع
غذا صرفا در ظروف یکبار مصرف انجام می شود که این
امر قطعا نسبت به شرایط عادی سرو غذا تاثیر به سزایی
در کیفیت و نحوه توزیع داشــته است .الزم به ذکر است
علیرغم بازنشستگی تعداد زیادی از همکاران شاغل در
سرپرستی رستوران ها و پذیرایی و کمبود حدود  90نفر،
پرسنل خدوم و زحمت کش رستوران ها تمام تالش خود
را جهت تهیه ،طبخ و توزیع غذا در چارچوب اســتاندارد
های مربوطه و رعایت حداکثری پروتکل های بهداشتی
به عمل آورده تا در حد توان و امکانات موجود غذای سالم
جهتکلیهکارکنانارائهنمایند.

اطالعیه
پیرو اعالم نتایج مرحله سوم آزمون استخدامی شركت و مراجعات ،پیگیری
ها و ارجاع مكاتبات تعدادی از داوطلبان گرامی كه در مرحله روانشــناختی
آزمون مذکور ،موفق به احراز حداقل شرایط الزم نشده اند ،به آگاهی این
دستهازداوطلبانمحترممیرساند:
با توجه به این که هدف از برگزاری آزمون اســتخدامی شرکت ذوب آهن،
تامین نیروی مورد نیاز بر پایه مدل های صالحیت و شایستگی علمی و عملی
جهت تصدی پست های هدف (مشاغل ســخت و زیان آور شرکت) بوده و در
این راستا ،شرایط خاص كار در مشــاغل مذکور (عوامل فیزیکی و شیمیایی
محیط کار مثل كار در ارتفاع ،محیط های پر ســر و صدا ،شرایط طاقت فرسا و
پر خطر و  ،)...ضرورت انجام مرحله روانشــناختی را برای انتخاب نیروهای
مدنظر طبق یافته های روانشناســی صنعتــی مضاعف می نمایــد ،بنابراین
بدین منظور پس از بازدید میدانی متخصصین و روانشناسان امر و بررسی
به هیج وجه ،به منزله وجود اختالالت روانشــناختی ،شــخصیتی و یا داشتن
مدل شایستگی هر شغل ،آزمون های روانشناسی استاندارد و بومی شده
زمینه بیماری نبوده و فقط به كارگیری فرد در پســت هدف ،مــورد ارزیابی
(ارزیابی بالینی و شــخصیتی) و مصاحبــه رفتاری همراه بــا ارزیابی میزان
قرارگرفتهوبهطورحتمچهبساافرادراهنیافتهبهمرحلهبعد،درزمینهها و
تحمل شــرایط دشــوار فیزیكی برای همه افراد راه یافته به این مرحله ،بر
شرایط یا مشاغل دیگر که مورد نیاز شرکت نبوده و ارزیابی نگردیده ،دارای
اســاس آخرین اســتانداردهای علمی و تخصصی بین المللی و پارامترهای
صالحیت باال می باشند ،بدین وسیله اعالم می دارد اگرچه هرگونه بازنگری
مورد نیاز شغل ،توســط مرکز معتبر دانشــگاه اصفهان که دارای تجربه در
و انجام ارزیابی مجدد میســر نمی باشــد ولی در راستای اطمینان بخشی به
زمینهانجامآزمونهایروانشناسیصنعتیدرشركتهایمعتبربافعالیت
آن دســته از عزیزانی که به نتیجــه این مرحله اعتراض دارند ،شــرکت در
مشابه (فوالدی ،پتروشیمی و تولید خودرو) در سطح كشور می باشد ،انجام
حال فراهم نمودن شرایط و ساز و کار الزم جهت بررسی مجدد این افراد می
گردید ،طبیعت ًا یافته ها و استانداردهای علمی مورد عمل ،ایجاب می نماید،
باشد و به محض آماده شدن شرایط و ساز وکار الزم از این عزیزان دعوت به
تعدادی از داوطلبــان عزیز ،واجد حداقل شــرایط و صالحیت های الزم جهت
عمل خواهد آمد .سالمتی و توفیق روزافزون برای كلیه داوطلبان عزیز را از
اشــتغال یا ماندگاری باال در پســتهای هدف مد نظر فوق ،تشــخیص داده
درگاهخداوندمنان،مسئلتمینماید.
نشوند و از ادامه مراحل جذب محروم گردند که تأکید می گردد ،این موضوع
مدیریت امور اداری شرکت

نام و نام خانوادگی شاغل

محل كار

نام فرزند

تاریخ تولد

محسنصادقی

اتوماسیون

کیانمهر

1400/02/25

روح اله صادقی

اتوماسیون

رستا

1400/01/12

محسنمحبی

تولید و توزیع برق

رادمهر

1400/02/24

جابر رجائی

تولید و توزیع برق

بهار

1400/02/11

محمودجاللی

کک سازی

محمدپارسا

1400/02/24

علیرضااکبرپور

کک سازی

دالرام

1400/02/20

ایمانجعفری

آگلومراسیون

آراد

1400/02/22

حسین اسدی

آزمایشگاهمرکزی

افرا

1400/02/26

محسنجعفری

صادرات

نیالرز

1400/02/20

مرتضیپیشیار

راه آهن

پناه

1400/02/23

روح اله رشیدی

راه آهن

پارسا

1400/01/04

محسننریمانی

حراست

ستاره

1400/02/09

سیدمصطفیشریفی

راه آهن

سید ویهان

1400/02/12

مجیدمهدیه

کک سازی

نیایش

1400/02/30

علی یادگار

انرژی

آوینا

1400/03/03

احمدرضاابراهیمی

نورد

نیکان

1400/02/22

کریماسکندری

نورد

دلوان

1400/02/20

حسینرضامند

نورد

پارسا

1400/02/27

مصطفیعلینقیبیگی

نورد

آمین

1400/02/24

مجتبیضیائی

نورد

برکه

1400/03/03

محموداشراقی

مهدیس

اموال و انبار

1399/10/21

محمدرضاصالحی

کیانا

فوالدسازی

1400/02/26

محسننصر

آریان

آگلومراسیون

1400/03/07

بهروز داوری

هلنا

کوره بلند

1400/03/03

محمدقاسمی

آیدا

کک سازی

1400/03/06

داودسلیمانی

نیکراد

کک سازی

1400/02/25

محمد جواد رجبی

امیرعباس

فوالدسازی

1400/03/03

عبداله کریم پور

سلین

نورد

1400/03/03

سید محمد حسن فتوحی

نورا

نورد

1400/02/22

محمدسورانی

رستا

انرژی

1400/3/12

مسعودبابائی

لیانا

کوره بلند

1400/02/05

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

بهزاد یزدانی

تولید و توزیع برق

1400/1/1

علی رضا انصاری

تولید و توزیع برق

1400/2/27

همکارانگرامیآقایان:

تسلیت

مرتضیرمضانی،ابراهیمسنچولی،رسولبزمشاهی،سعادت
شریفی ،شــهرام عادل جو ،منصور قربانی ،سعید عبادی،
حمیدخدابخشی ،ســیدعلی اکبر حجازی ،بابک محمدی،
رحمتاهللصالحی،محمدجوادجاللی،حسیناحمدی،علی
احمدی،مجتبیقربانی،رسولاحمدی،علیرضامبینی،خسرو
صفدریان،صابرملکزاده،عقیلفریدونی
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
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.

عبدالرضاعطایی،مسعودنوربخشرستمی،علیرضانوربخش
رستمی،علیطاهری،مرتضیصادقیان،محمدرضابرهانیان،
حسنبیگی،محمدنقدیاننژاد،جوادرفیعی،اسماعیلغالمی،
محمدتقی عزیزی ،بهزاد مومنی ،اسکندر سلیمانی نسب ،امیر
محمودوند ،جلیل تورنگ ،ابراهیم غالمی ،علیرضا اصفهانی،
مصطفی پایان ،محمود صادقی ،سیدحســین نوری زاده،
مرتضیسبکتکین،محمدحسینترکان

