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یزدی زاده :

سخت کوشی تالشگران خط تولید الگوی
مناسبی برای بازیکنان ذوب آهن است

به مناسبت ۳۱خرداد ماه ،سالروز تاسیس باشگاه ذوب آهن اصفهان که ۵۳سال از آن می گذرد ،مسئولین
اینباشگاهبههمراهکادرفنیوبازیکنانتیمفوتبالباحضوردراینمجتمععظیمصنعتی،ضمنبازدیداز
خطتولیدودیدارباتالشگرانخطاولجبههصنعتدربخشهایکورهبلندونورددرآیینگرامیداشتاین
روزباحضورمنصوریزدیزادهمدیرعاملومسئولینذوبآهنشرکتکردند.
04

پیام رهبر انقالب اسالمی در پی
حضور شورانگیز ملت ایران در
انتخابات  ۲۸خرداد:

پیروز بزرگ انتخابات
ملت ایران است

ملتبزرگوسربلندایران
حضور حماسی و شــورانگیز در انتخابات  ۲۸خرداد ،صفح ه
درخشان دیگری بر افتخارات شما افزود .در میانهی عواملی که
هریک بهگونه ای می توانست مشارکت در انتخابات را کمرنگ
کند ،مناظر چشمنواز اجتماعات شما در مراکز رأیگیری در
سراسر کشور ،نشانهی آشکاری از عزم راســخ و دل امیدوار و
دیدهی بیدار بود .پیروز بزرگ انتخابات دیروز ،ملت ایران است
که یکبار دیگر در برابر تبلیغات رســانههای مزدور دشمن و
وسوسهیخاماندیشانوبدخواهان،قدبرافراشتوحضورخود
در قلب میدان سیاسی کشور را نشان داد .نه گالیه از دشواری
معیشت طبقات ضعیف ،نه دلتنگی از تهدید بیماری فراگیر،
نه مخالفخوانیهائی که با انگیزهی دلسرد کردن مردم از ماه
ها پیش آغاز شــده بود ،و نه حتی برخی اختالالت در جریان
رأیگیری در ســاعاتی از روز انتخاب ،هیچ یک نتوانست بر
عزم ملت ایران فائق آید و انتخابات مهم ریاســتجمهوری و
شوراهایشهروروستارادچارمشکلسازد.
اینجانبجبههسپاسبرخاکمیسایموخداوندعلیموقدیررا
بر توفیقی که به ملت ایران عطا کرد و نظر رحمتی که بر ایران
وجمهوریاسالمیافکند،شکربیپایانمیگزارم.بهملتایران
شادباش می گویم و به حضرات محترمی که با انتخاب مردم
به مسئولیت واالی ریاســتجمهوری یا عضویت شوراها در
سراسر کشور دست یافتهاند ،همراه با عرض تبریک ،قدردانی
از این ملت باوفا و پایبندی کامل به وظائفی را که در قانون برای
آنان شمرده شده است ،یادآوری می کنم .فرصت خدمتگزاری
به کشــور و ملت را قدر بدانید و انگیزههای خدائی را همواره
مدنظر داشته باشید .الزم می دانم از شورای محترم نگهبان و
وزارت کشور و دستگاههای حافظ امنیت و سالمت و رسانهی
پرتالش ملی و نامزدهای محترم و همه کسانی که بهنحوی به
اینآزمونبزرگکمککردهاندتشکرکنم.
به حضرت ولیا...االعظم ارواحنا فــداه که صاحب اصلی این
کشور و این نظام است سالم عرض میکنم و درود میفرستم،
علو درجات امام عزیز که سلســلهجنبان حرکت عظیم ملت
ایران بود و شهیدان واالمقام را که برترین افتخارات کشورند،
ازخداوندمتعالمسألتمیکنم.
س ّیدعلیخامنهای
 ۲۹خرداد1400

@atashkar

SMS: 3 0 0 0 7 3 1 9 4

www.esfahansteel.ir

فصل نوین همکاری های ذوب آهن
اصفهان و بانک اقتصاد نوین در تامین
سرمایه پروژه های توسعه

رویداد

ضرورت همکاری تمام
بخش های شرکت برای
گذر از بحران کم آبی
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رویداد

عضو هیأت مدیره ذوب آهن اصفهان:

هیچ اقتصادی بدون
صادرات زنده نمی ماند

02

رویداد

پیشگیری نسخه الکترونیک
از هدررفت منابع در حوزه
درمان
02

گزارش

حضور پرشور تالشگران
ذوب آهن اصفهان
در انتخابات

فصل نوین همکاری های ذوب آهن اصفهان و بانک اقتصاد نوین در تامین
سرمایه پروژه های توسعه

در ایام والدت با ســعادت حضــرت امام رضــا (ع) و دهه
کرامت ،علیرضا بلگوری مدیرعامل ،اعضاء هیأت مدیره و
تعدادی از دیگر مسئولین بانک اقتصادنوین ضمن حضور در
ذوبآهناصفهانوبازدیدازخطتولیداینشرکتبامدیرعامل
و مسئولین این مجتمع عظیم صنعتی در خصوص افزایش
همکاریوتعاملبهویژهپیرامونسرمایهگذاریدرپروژههای
توســعه از جمله تامین سرمایه برای نوســازی و بازسازی
باتریشماره 2ککسازی،گفتگووتبادلنظرکردند.
مدیرعامل بانک اقتصاد نوین در این بازدید گفت :ذوب آهن
اصفهان به عنوان یک صنعت پیشران ثابت کرده که کارهای
بزرگی با اتکاء به جوانان می توان انجام داد و این شرکت با
مدیریت درست در مسیر توسعه و افزایش تولید ،گام های
خوبی برداشته است .وی افزود :بانک اقتصاد نوین به عنوان
یک شریک تجاری این مجتمع عظیم صنعتی در سالی که

باید به رونق تولید کمک کرد ،همکاری الزم در تامین ارزی
و ریالی پروژه های این شرکت خواهد داشت .
بگلوری اظهار داشــت :با تالش و همتی که در ذوب آهن
اصفهان مشاهده می شود ،آن ها می توانند پروژه ها را طبق
بر نامه زمان بندی شده انجام دهند که در نهایت منجر به
صادراتبیشترواشتغالزاییمناسبترمیشود.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان نیز با اشــاره به این که فصل
جدید ارتباط این شــرکت با بانک اقتصاد نوین از سه سال
گذشته آغاز شده اســت ،گفت :امروز به نقطه مطلوبی در
ارتباط و تعامل بین این دوسازمان رسیده ایم که می تواند
به لحاظ ســرعت عمل در ارائه خدمات و درک درســت از
نیازهاییکتولیدکننده،الگوییبرایسایربانکهاباشد.
وی افزود :یکی از زمینه های همکاری  ،بازسازی و نوسازی
باتری شــماره  2کک ســازی ذوب آهن اصفهان است که

نشستتعاملیمسئولینذوبآهناصفهانو
نمایندهشهرستانلنجان

جلسه تعاملی مســئولین ذوب آهن اصفهان و شهرستان
لنجان با حضور حسین رجایی نماینده مردم این شهرستان
در مجلس شورای اسالمی ،منصور یزدی زاده مدیرعامل و
کوروش اسفندمند مدیر حوزه مدیرعامل و تعامالت منطقه
ای در دفتر مدیرعامل ذوب آهن برگزار شد.
در این جلسه پیرامون مسائل مختلف شهرستان لنجان
و تعامل با ذوب آهن اصفهان ازجمله موضوعاتی همچون
نحوه جذب و به کارگیری نیروهای بومی شهرســتان ،
اقدامات زیست محیطی  ،فعالیت های مشترک عمرانی
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 ،فرهنگی و  ...بحث و تبادل نظر صورت گرفت .
شایان ذکر اســت با پی گیری های نماینده شهرستان
لنجان در راستای حمایت از افتخار آفرینان و قهرمانان
ورزشــی منطقه و با موافقــت مدیرعامــل ذوب آهن
اصفهان و همچنیــن تایید هیات مدیره این شــرکت ،
مقرر شد قهرمانان ورزشــی منطقه که فرزند شاغلین
ذوب آهن اصفهــان هســتند و در میادیــن جهانی و
آسیایی صاحب مدال می شوند در شــرکت های تابعه
با ظرفیت مشخص جذب گردند .

نقش زیادی در کاهش هزینه های تمام شــده و اقتصادی
تر شدن تولید این شرکت دارد و هم نقش موثری در کاهش
آالیندگی ،کاهش واردات و وابستگی ارزی دارد.
یزدی زاده اظهار داشت :از دیگر ویژگی های این باتری که
بانک اقتصاد نوین  ،در تامین سرمایه آن همکاری می کند،
این است که با تکیه و توان متخصصین ذوب آهنی ساخته
می شود و از تجربه ای که در ریومپینگ باتری شماره یک
داشتیماستفادهمیکنیم.
مدیرعامل ذوب آهن گفت :با توجه به ساخت کامل باتری
شماره یک و درب های فکلســیبل باتری شماره  3توسط
متخصصین ذوب آهنی ،در نوســازی و بازســازی باتری
شماره  2از این تجربیات استفاده می شود و ذوب آهن قادر
به ساخت باتری کک سازی در دیگر صنایع کشور و یا حتی
کشورهای دیگر نیز می باشــد  .وی با اشاره به نقش مهم
باتــری  2در تکمیل زنجیره تامین مــواد اولیه ذوب آهن،
افزود :خوشبختانه زیر ساخت های باتری شماره  2فراهم
است و برآورد سرمایه مورد نیاز آن نیز هزار و  200میلیارد
تومان است  .امیدواریم با ساخت این باتری  ،تولید کک ذوب
آهن  550هزار تن افزایش یابــد و مجموع تولید کک این
شرکت به یک میلیون و  900هزار تن برسد که کل نیاز این
مجتمع عظیم صنعتی را برای تولید  3میلیون و  600هزار
تنفراهمخواهدکرد.
مدیر عامل ذوب آهن اصفهان ابراز امیدواری کرد که عالوه بر
این پروژه ،در خصوص تامین سنگ آهن و گندله نیز با بانک
اقتصاد نوین توافق های خوبی صورت بگیرد و ذوب آهن از
حمایتهاوپشتیبانیهایاینبانکبیشتربهرهمندگردد.

با تالش و همتی که
در ذوب آهن اصفهان
مشاهده می شود ،آن
ها می توانند پروژه ها
را طبق بر نامه زمان
بندی شده انجام
دهند که در نهایت
منجر به صادرات
بیشتر و اشتغال
زایی مناسب تر
می شود

حضور حماسه ســاز ملت بزرگ ایران در سیزدهمین دوره
انتخابات ریاست جمهوری  ،انسجام ملی را به نمایش گذاشت و
در این برهه حساس ،امنیت ملی را تقویت کرد و دشمنان ملت
را نا امید ساخت.
پیروز اصلی این میدان همانا مردم فهیم ما هستند که به دعوت
رهبر فرزانه انقالب پاسخ گفتند و حماسه ای شکوهمند را رقم
زدند .این انتخاب را به مقام معظم رهبری ،ملت شریف و رییس
جمهور منتخب حضرت حجت االســام و المسلمین سید
ابراهیم رییسی تبریک و تهنیت عرض نموده و تداوم توفیق را
برایایشانمسالتمینماییم.

تسلیت
حادثه جانسوز و غم بار درگذشت دو خبرنگار
توانمند خانم ها مهشــاد کریمــی و ریحانه
یاســینی از خبرگزاری های ایرنا و ایســنا و
مجروح شدن تعدادی از خبرنگاران کشور در
این حادثه اســفناک ،در باورمان نمی گنجد.
ضمن آرزوی بهبودی مجروحیــن ،برای آن
عزیزان سفر کرده ،آرامش روح و رحمت واسعه
الهی مسالت داریم و به خانواده و همکاران آن
مرحومان تسلیت عرض می نماییم.
روابط عمومی ذوب آهن اصفهان

(( آگهی فراخوان ))
شركت سهامی ذوب آهن اصفهان
ردیف

نوعفراخوان

شماره

موضوع

مهلت دریافت
اسناد

مهلت ارائه
پیشنهاد

1

مناقصه

9906269

خرید 3442جفتپوتین
آتشكاری

84/1400/

84/1400/

2

مناقصهبین
المللی

9904016

خرید  1125ردیف بیرینگ
Items 1125 Purchasing
Bearing

264/1400/
2021.7.17

264/1400/
2021.7.17

ضمن ًا لیست استعالم های مربوط به خریدهای متوسط (بدون برگزاری مناقصه) در سایت شركت به آدرس
ذیل درج می گردد.
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:
آیا تورهای چادگان و انزلی در سال جاری جهت کارکنان برگزار
میگردد؟
مدیریت خدمات و امور رفاهی :با توجه به نظر مساعد مدیر عامل و برنامه ریزی
صورتگرفتهجهتافزایشروحیهونشاطکارکنانوخانوادهمحترمآنها،اماکن
اقامتیورفاهیشرکتازتاریخ0104/،1400/صرفاًبهصورترزروآزادانجاممی
گرددوباتوجهبهمحدودیتهایموجودکروناییامکان برگزاریتورتاپایانسال
امکانپذیرنمیباشد.
با توجه به عدم برگزاری تورهای چادگان و انزلی برای کارکنان در
شرفبازنشستگیچهتدابیریاتخاذگردیدهاست؟
مدیریت خدمات و امور رفاهی :هزینه تورچادگان و انزلی جهت کارکنانی که تا
پایان سال 1400در شرف بازنشستگی بوده و موفق نشده اند از تور خود استفاده
کنندبراساستعدادعائلهمحاسبهودرکارتپارسیانآنهاپرداختخواهدشد.
آخرین وضعیت توزیع لباس کار و کفش سهمیه 99کارکنان بهره
برداریبهچهصورتمیباشد؟
مدیریت خرید مواد مصرفی :کلیه لباس کار تراشکاری و آتشکاری طبق
درخواست خرید سال 99تحویل کارخانه گردیده و از طریق مدیریت سفارشات
وکنترلکاالتوزیعگردیدهاست.
آیاهزینههایورزشیسال1400جهتکارکنانپرداختمیشود؟
مدیریت خدمات و امور رفاهی :براساس موافقت شورای معاونین کارخانه ،هزینه
های ورزشی سال  1400کارخانه طی یک مرحله به مبلغ ده میلیون ریال در
کارت های پارسیان پرسنل در الیه سطح 2بخش ورزش در تیرماه سال جاری
شارژخواهدشد.وامکاناستفادهاینمبلغصرفاًدرمراکزورزشیمعرفیشدهوبا
تخفیفهایدرنظرگرفتهشدهخواهدبود.
***تعدادیازهمکاراننیزانجاممواردزیرراخواستارشدهاند.
چهتمهیداتیبرایبرایبازنشستگیزودترازموعدکارکناندرنظرگرفتهشده
است.
برنامهریزیجهتافزایشسقفوامازدواجکارکنانوفرزندانآنها.
برایبحثکمبودآبدرکارخانهچهتدابیریاندیشیدهشدهاست.
رفعمشکلآسانسورهاینیروگاهحرارتباتوجهبهضرورتترددافراد.
افکارسنجیروابطعمومی

در جلسه شورای معاونین شرکت مطرح شد :

ضرورت همکاری تمام بخش های شرکت برای گذر از بحران کم آبی

بر ضرورت اقدامات
فوری و همکاری
کامل تمام بخش ها
جهت مدیریت کم
آبی و عبور از این
بحران تاکید شد

معاونبهرهبرداریتشریحکرد:

قرار دادهای ذوب آهن برای خرید پساب های شهرهای اطراف

شرکت ذوب آهن
اصفهان با برنامه
ریزی و اجرای پروژه
های مختلف توانسته
است با وجود افزایش
میزان تولیدات خود،
میزان مصرف آب را
کاهش دهد

معاون بهره برداری و عضو هیأت مدیره ذوب آهن اصفهان
گفت :در حال حاضر شــرکت ذوب آهن اصفهان حدود
 500میلیارد تومان برای خرید پسآب شهرهای اطراف
سرمایه گذاری کرده است .این شــرکت در قرار دادی با
شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان تالش دارد تا این

هیچ اقتصادی بدون صادرات زنده نمی ماند

بهسازی و بازسازی فنس ضلع
جنوبیکارخانه

در سال  99افزایش
بی سابقه نرخ ارز،
رشد صادرات را
پیش بینی می کرد،
این در حالی است
که آمارها کاهش
 15درصدی را نشان
می دهد

سال گذشــته از نگاه صادراتی چندان سال خوبی برای
صنعت فوالد نبود .وضع قوانیــن ناگهانی و تصمیمات
غیرکارشناسی به بهانه کنترل بازار داخلی توانست میزان
صادرات فوالد را 15درصد کاهش دهد.
این میزان کاهــش برای صنعتی که در ســالهای اخیر
تالش کرده تا وابســتگی به درآمدهای نفتی را کاهش
دهد اتفاق بدی است و میتواند تولیدکنندگان را نسبت
به ادامه راه بیانگیزه کند .اما در این میان نام گذاری سال
 1400به عنوان «تولید ،پشــتیبانیها و مانع زداییها» به
تولیدکنندگان امیدواری داد که بتوانند مشکالت سال
گذشتهراجبرانکنند.احساندشتیانهعضوهیأتمدیره
شركتذوبآهناصفهانبااشارهبهاتفاقاتسالگذشته،
اظهار کرد :با نگاهی به سال گذشته می توان سال  99را
سال مانع تراشــی برای صادرات فوالد دانست .در واقع
بیشترینمشکالتمربوطبهحوزهصادراتبود.
عضو هیأت مدیره ذوب آهن معتقد است ،هیچ اقتصادی
بدون صادرات زنده نمی ماند و تنها منبع ورودی از بیرون
به یك اقتصاد ،صادرات است و اقتصاد تنها از این زاویه می
تواندرشدكردهوبهآیندهامیدوارباشد.
دشتیانه در ادامه با اشاره به موضوع قیمت گذاری نیز بیان

هفتمین جلســه کمیته ریســک ذوب آهــن اصفهان با حضــور مرتضی
یزدخواســتی عضو هیات مدیره شرکت،شــکرا ...فایــز نمایند هلدینگ
صدرتامین و سایر اعضای این کمیته دوشنبه سی و یکم خردادماه در سالن
جلسات دفترمدیرعامل شرکت برگزار شــد .در ابتدای این جلسه مرتضی
یزدخواستی ضمن اشاره به اهمیت پیاده سازی صحیح مدیریت ریسک در
شرکت گفت  :در حال حاضر صنایع فوالدی کشور متاسفانه با چالش هایی
نظیر عدم تامین پایــدار مواد اولیه،کمبود آب،قطع شــدن برق و  ...مواجه
هستند که سبب شده نتوانند با ظرفیت کامل تولید داشته باشند .وی افزود
 :مدیریت ریســک در این صنایع سبب می شــود تا حدودی این چالش ها
شناسایی شــده و راهکار اثربخش برای آنها تعریف شود .عضو هیات مدیره
ذوب آهن اصفهان تصریح کرد  :فرهنگ سازی و آموزش به عنوان دو مولفه
اثربخش مدیریت ریسک،نیاز است در ســازمان ها به نحو صحیح اجرایی
شوند تا کارکنان با آگاهی و انگیزه بیشتری به این مقوله توجه نمایند و برای
پیاده سازی آن پیش قدم شوند.
این مقام مســئول خاطر نشــان کرد  :ذوب آهن اصفهان از سال ها پیش در
زمینه مدیریت ریسک اقدامات بسیار خوبی انجام داده است که در این دوره
نیز از طریق تعامل با دانشگاهها و مراکز پژوهشی این فرایند را دنبال می کند تا
بتواند با ترسیم دورنمایی روشن توسعه و شکوفایی بیشتری را رقم بزند.
شــکرا ...فائز نماینده هلدینگ صدرتامین نیز بیان کرد  :مدیریت ریسک در
واحدهای تولیدی به دلیل شرایط ملموس بودن آن و تاثیراتی که در پی دارد با
سایر شرکت ها متفاوت است لذا فرایند پیاده سازی آن شرایط ویژه ای را می
طلبد .وی افزود  :در واحدهای فوالدی افزایش تولید و سپس ارتقاء کیفیت مد
نظر بود اما در حال حاضر ارزش افزوده ای که تولید ایجاد می کند مورد توجه
قرار گرفته است.
نماینده هلدینگ صدرتامین ادامه داد  :ذوب آهن اصفهان به دلیل گستردگی
فعالیت ها و شــرایط کاری متفاوتی که دارد به الگوی بومی متناسب با این
مجموعه برای پیاده سازی اثربخش مدیریت ریسک نیاز دارد.
احمد ســلیمی معاون مالی اقتصادی شــرکت نیز در این جلسه گزارشی
از اقدامات ذوب آهن اصفهان در زمینه مدیریت ریســک طی سال های
گذشته ارائه کرد.

کرد :متاســفانه در مطالعات همیشه شاهد یك سیكل
تکراری دعوا بین متولیان بازار در دولت و تولید كننده و
صادركنندهبرسرقیمتومحدودیتهاقابلمشاهدهاست
وهربارهماینتجربهتكرارمیشود.
عضو هیأت مدیره شركت ذوب آهن اصفهان با اشاره به
وضعیت ســال  ،99بیان كرد :متاسفانه در سال گذشته
روزهای سختی را برای صادرات شاهد بودیم .صادركننده
دراینسالنهتنهاتشویقنشدبلكهبایدسؤاالتهمپاسخ
می داد .دشتیانه اظهار امیدواری كرد ،در سال جاری و با
توجهبهفرمایشاترهبریونیازارزیكشورمیتوانشاهد
اتفاقاتخوبیدرحوزهصادراتباشیم.
اما در سال  99افزایش بی سابقه نرخ ارز ،رشد صادرات را
پیش بینی می کرد ،این در حالی است که آمارها کاهش
 15درصدی را نشان می دهد.
دشتیانه درباره جهش ارزی نیز بیان کرد :در سال،1398
نسبت به سال  1399صادرات فوالد افزایشی بود .اما این
موضوع به دلیل جهش ارزی در سال 97بود .البته جهش
ارزی را در سال  99هم شــاهد بودیم اما به دلیل كنترل
قیمتهای داخلی صادرات محدود شــد .درواقع هر زمان
با جهش ارزی مواجه میشویم سیستم به دنبال مقاومت

است كه در نتیجه شاهد ایجاد رانت هستیم و در نهایت
عقب نشینی سیستم از محدودیتها رخ میدهد .به طور
كلی در ســالهایی كه جهش ارزی رخ می دهد صادرات
كاهشیمیشود.
وی در ادامه اضافه كرد :آن قســمت از زنجیره كه مجبور
به عرضه در بورس است (شــمش) قیمت پایین دارد اما
قسمتهایدیگركهمانندآهناسفنجیمجبوربهعرضه
نیستندقیمتخودراافزایشمیدهند.دلیلدونرخیها
این است كه به دنبال وضع شیوه نامه هستیم در حالی كه
دردنیاعرضهوتقاضاقیمترامشخصمیكند.
به گفته عضو هیأت مدیــره ذوب آهن اصفهان ،میلگرد
ایران كه از منشا شمش ارزان تولید میشود با قیمت490
دالر و شمش با قیمت  560دالر صادر می شود .در واقع
یك محصول كه با صرف نیروی كار ،انرژی و ...تولید می
شودارزانترازمادهاولیهبهافغانستانوعراقصادرمیشود.
دشتیانه در ادامه این نشست درباره نگاهی به سال1400
افزود :صنعت فوالد هر سال تولید خود را افزایش داده و به
نوعی توقف ناپذیر تولید داشته است .اما انتظار ما بر این
استكهصادراتهمتسهیلپیداكند.
دشتیانه همچنین درباره سیاست های دولت اظهار كرد:

در سال جاری 2عامل اصلی بر بازار فوالد اثرگذار خواهد
بود .عامل اصلی جهانی و سیاســت دولت جدید آمریكا
است .وی اضافه كرد :متاسفانه اشتباه برخی بر این است
كه با انجام مذاكرات نــرخ ارز كاهش خواهد یافت اما اگر
هم پس از مذاكرات ارز كاهش شــوك آور داشته باشد
پس از مدت كوتاهی باز خواهد گشت .درنتیجه قیمت ها
كاهشینخواهدبود.
در واقع آن طور که پیداست صنعت فوالد باید از فرصت
جهانی در سال جاری برای توسعه خود استفاده کند اما
الزمهآنهمراهیدولتدررفعموانعخواهدبود.

پیشگیرینسخهالکترونیکازهدررفتمنابعدرحوزهدرمان

مرتضی یزدخواستی عنوان کرد :

فرهنگ سازی و آموزش دو مولفه
اثربخش در پیاده سازی مدیریت
ریسک

پسآب وارد کارخانه ذوب آهن شود .از سوی دیگر حدود
 250میلیارد تومان نیز برای تســویه جهت استفاده در
صنایع تخصیص داده شده است .امیدواریم این پروژه تا
اوایلسال 1404بهنتیجهبرسد.
مهردادتوالئیاندربارهبرنامههایاینشرکتبرایکاهش
میزان مصرف آب گفت :شــرکت ذوب آهن اصفهان با
برنامه ریزی و اجرای پروژه های مختلف توانســته است
با وجود افزایش میزان تولیدات خود ،میزان مصرف آب
را کاهش دهد .این اتفاق در پروژه های متعدد شرکت با
استفاده از تکنولوژی های روز دنیا و تغییر تجهیزات روی
داده است .وی افزود :تبدیل ایستگاه ریخته گری قدیمی
روسیبهایستگاهریختهگریباتجهیزاتایتالیایییکیاز
اینپروژههایمذکوراستکهتوانستمقدارقابلتوجهی
ازمصرفآباینشرکتراکاهشدهد.
معاون بهره برداری و عضو هیأت مدیره ذوب آهن اصفهان

با اشاره به دیگر پروژه های این شرکت در جهت کاهش
میزان مصرف آب تصریح کرد :نگاه مدیران شرکت ذوب
آهن به آب ،یک نگاه ریالی نیست زیرا آب موضوعی است
که اگر نباشد ،کارخانه نمی تواند به تولید خود ادامه دهد،
بنابراین زمانی که آب نیست ،شرکت مجبور است برای
خرید آن ،مبالغ هنگفتی را پرداخت کند .در نتیجه این
شــرکت تالش دارد تا با اجرای پروژه های خود ،اساس
نیاز تولید خود را به آب کاهش دهد .با این حال در صورت
تحقق این امر ،می توان جلوی توقف های تولید را گرفت
که به نوعی صرفه اقتصادی برای شرکت دارد .توالئیان در
این خصوص بیان کرد :در حال حاضر ذوب آهن اصفهان
در منطقه ای قرار دارد که آب بسیار مسئله حیاتی است.
در این راستا این شــرکت با تبدیل برج ها و ایجاد تسویه
خانه تالش کرده اســت که در مصرف آب صرفه جویی
کند.بهعنوانمثالاخیرااینشرکتبرایبرجهایخنک

کنندهازتکنولوژیجدیدهیبریدیاستفادهکردهاست.
معاون بهره برداری و عضو هیأت مدیره ذوب آهن اصفهان
درباره دیگر برنامه های این شرکت برای کاهش مصرف
آب توضیح داد :در حال حاضر شرکت ذوب آهن اصفهان
حدود  500میلیارد تومان برای خرید پســآب شهرهای
اطراف ســرمایه گذاری کرده است .این شرکت توانسته
است با شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان قرارداد
ببندد تا این پسآب وارد کارخانه ذوب آهن شود .از سوی
دیگر حدود  250میلیارد تومان نیز برای تســویه جهت
استفاده در صنایع تخصیص داده شده است .توالئیان ابراز
امیدواری کرد :درصورتی که پروژه های مذکور با موفقیت
اجرا شوند ،پیش بینی می شود که حدود 40درصد از نیاز
شرکت ذوب آهن اصفهان به برداشــت از آب زاینده رود
کاهش یابد .امیدواریم با تحقق چنین رویدادهایی میزان
برداشتآباززایندهرودراکمترکنیم.

عضو هیأت مدیره ذوب آهن اصفهان:

خبر

بنا بر اعالم مدیریت امور شهری و پسماند شــرکت؛ با توجه به فرسوده بودن و
بروز آسیبهای جدی در طول مسیر نردههای فنس جنوبی و نمای نامناسب
این فنس در مجاورت مسیر تشریفات کارخانه و اهمیت موارد امنیتی از یک سو
وتاثیرچشماندازهایدیداریبرافزایشنشاطپرسنلوحفظفضایکارخانهدر
مواجهه با مراجعان بیرونی از سوی دیگر ،با همت پرسنل سرپرستی بهسازی و
بازسازی اماکن ،برنامهریزی ،نظارت و عملیات اجرایی ،شامل دمونتاژ نردههای
فرسوده ،ساخت و نصب مقاطع جدید ،زیرسازی و رنگآمیزی کامل نردهها،از
فلکه نهالستان تا منتهیعلیه دیوار جنوبی فنس بهرهبرداری به متراژ حدود ۵
کیلومتر و همچنین رنگآمیزی کامل ایستگاه ها و گیتهای ورودی و خروجی
ترمینال آزادگان پس از گذشت حدود یک سال فعالیت مستمر در اردیبهشت
ماهسالجاریبهاتمامرسیدوباعثتغییرچشماندازهاینهچندانزیبایقبلی
وبهبودجلوههایدیداریونشاطبخشدراینمحدودهشد.

در جلسه اخیر شــورای معاونین شــرکت  ،بر
ضــرورت اقدامات فــوری و همــکاری کامل
تمام بخش ها جهت مدیریت کــم آبی و عبور
از این بحران تاکید شــد و مقرر گردید با توجه
به کمبود آب  ،بررســی های الزم جهت امکان
تعمیرات زودهنــگام در بخش هــای مختلف
صورت گیرد.
همچنین در این جلســه بر مــواردی همچون
بررسی کفایت و روز آمد بودن تجهیزات ایمنی
و آتش نشــانی  ،رنگ آمیزی لولــه های انرژی
و ســیاالت کارخانه براساس اســتانداردهای

مربوطــه  ،تعییــن تکلیــف جــذب نخبگان
دانشــگاهی و بررســی امکان راه اندازی خط
تولید آب آشامیدنی تاکید شد.
تامین پایــدار مواد اولیــه به ویژه مــواد آهن
دار جهت رشــد تولید  ،رعایــت پروتکل های
بهداشــتی جهت مصون ماندن از شکل گیری
موج چهارم بیمــاری کرونا و ضــرورت تامین
وسایل ایمنی و بهداشــتی برای کلیه کارکنان
و تاکید بر فاصلــه گذاری اجتماعــی از جمله
مــواردی بود که در جلســه شــورای معاونین
مطرح گردید .

این طرح ،موجب
تسهیل کارها و
افزایش سرعت
خدمت رسانی مراکز
درمانی به مردم
میشود

مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی بــا بیان این که
ارزش و اهمیت نســخه الکترونیک مشــخص است،
گفت :با این کار امکان کنترل و جلوگیری از هدر رفت

منابع در حوزه درمان فراهم خواهد شد.
مصطفی ســاالری در جلســه هفتگی پروژه نســخه
الکترونیک که با حضور مدیــران حوزههای درمان و
فناوری اطالعات و ارتباط ویدئو کنفرانسی با مدیران
درمان تأمین اجتماعی اســتانها برگزار شــد ،اظهار
داشــت :همواره با معاونان وزارت بهداشت و روسای
سازمانهای مربوطه و بیمههای تکمیلی برای اجرای
بهتر و کاملتر نسخه الکترونیک جلسه برگزار میشود
تا وقفهای در ارائه خدمات به بیمه شــدگان نداشــته
باشیم.
ســاالری با تاکیــد بر این کــه طرح نسخهنویســی
الکترونیک یکــی از مهمترین اولویتهای ســازمان

تأمین اجتماعی محسوب میشود ،گفت :این سازمان
با پرداخت منظم و سریع مطالبات مراکز درمانی که از
سامانه نسخه الکترونیک استفاده میکنند ،پزشکان و
تمامی مراکز درمانی کشور را به استفاده از این سامانه
تشویق میکند.
وی تصریح کرد :مراکز درمانی پاراکلینیک دانشگاهی
و غیردانشــگاهی زمانی که از طریق  APIیا ســامانه
متمرکز وزارت بهداشت به ســازمان تامین اجتماعی
متصل شــوند ،در صورتی که دیتایی کامل ،بی وقفه و
پایدار ارائه دهند ،مطالبات سال گذشته شان ظرف دو
هفته پرداخت میشود.
ساالری با اشاره به این که نســخه الکترونیک به نفع

News

خبر

گزارشی از مجموعه اقامتی و رفاهی ذوب آهن در چادگان

طبق برنامه ریزی
صورت گرفته و
به منظور رعایت
پروتکل های
بهداشتی هر ویال
صرف ًا به اندازه
ظرفیتمشخص
قابل رزرو است

با برنامه ریزی صورت گرفته به جهت افزایش روحیه و
نشاط کارکنان و خانواده آن ها ،اماکن اقامتی و رفاهی
شرکتازاولتیرماه ۱۴۰۰بازگشاییشد.
روحا..صالحیمدیریتخدماتواموررفاهیبابیاناین
خبر گفت :بازگشایی مجموعه ها صرفاً به صورت رزرو
آزاد بوده و برگزاری تور به دلیل محدودیت های موجود
تاپایانسالامکانپذیرنمیباشد.
وی با بیان این که هزینه تور جهــت کارکنانی که تا
پایان سال  ۱۴۰۰در شرف بازنشستگی بوده و موفق
به اســتفاده از تور خود نگردیده اند بر اســاس تعداد
عائله محاسبه و در کارت پارســیان ایشان پرداخت

مردم ،جامعه پزشکی و درمانگران کشور است ،اظهار
داشــت :این طرح ،موجب تســهیل کارها و افزایش
سرعت خدمت رسانی مراکز درمانی به مردم میشود.
مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی با بیان این که به
زودی از نسخه الکترونیک رونمایی خواهد شد ،گفت:
با این کار دفترچههای درمان تامین اجتماعی به طور
کامل حذف میشوند و در چرخه درمان ،به جز موارد
استثنایی ،کاغذ پذیرفته نمیشود.
در این جلســه تعدادی از مدیران حوزههای درمان و
فناوری اطالعات ســازمان تأمین اجتماعی و مدیران
درمان تأمین اجتماعی اســتانها به بیان دیدگاهها و
نقطه نظرات خود پرداختند.

خواهد شــد ،اقزود :صرفــاً مجموعه های ســه گانه
چادگان(منطقه یک ،دو و ســه) قابل استفاده بوده و
امکان رزرو ویالهای مجتمع انزلی به دلیل بازسازی و
محدودیتترددبیناستانیوجودنخواهدداشت.
مدیریت خدمات و امور رفاهی ،تأکید کرد :کارکنان
جهت رزرو ویال می توانند طبق سنوات گذشته رأس
ساعت  ۱۰صبح دوشــنبه هر هفته به سایت و پرتال
(لینک رفاه و خدمــات ـ رزرو اماکن اقامتی و رفاهی)
مراجعه نمایند و اولویت رزرو با کارکنانی است که در
دورههایقبلازسهمیهیارانهخوداستفادهنکردهاند.
صالحی از محاسبه مبلغ یارانه تخصیص یافته ،جهت

نفراتی که در ســنوات قبل از مبلغ مذکور اســتفاده
ننموده اند طبق تعدیل ســالیانه خبر داد و گفت :به
لحاظ رعایت شــیوه نامه های بهداشتی مجموعه ها
بر اساس فاصله  ۲۴ساعته بین هر رزرو و طبق گراف
زمانی مشخص قابل بهره برداری می باشند .لذا وجود
ترافیک تقاضا در زمان رزرو طبیعی خواهد بود ضمن
این که رزرو آزاد جهت بازنشستگان نیز طبق سنوات
گذشتهبااولویتتعریفشدهامکانپذیرمیباشد.
مدیریت خدمات و امور رفاهــی ،گفت :طبق برنامه
ریزی صورت گرفته و به منظور رعایت پروتکل های
بهداشتی هر ویال صرفاً به اندازه ظرفیت مشخص قابل
رزرو بوده و پذیرش افراد مــازاد بر ظرفیت ویال تحت
هیچشرایطیامکانپذیرنخواهدبود.
وی بر رعایت قوانین و مقــررات داخلی مجموعه ها
و شیوه نامه های بهداشتی (اســتفاده از ماسک ،مواد
ضدعفونی و  )...از سوی کارکنان و خانواده آن ها تأکید
کرد و گفت :باتوجه به متغیر بودن وضعیت کرونایی
شهرهای استان در صورت تغییر وضعیت شهرستان
چادگان و اعالم محدودیــت از طرف مراجع ذی ربط
روند پذیرش میهمان تا عادی شــدن شرایط متوقف
خواهدشد.

آغازفعالیتحسابرسی
داخلی شرکت های تابعه
ذوب آهن اصفهان
کمیته حسابرســی شرکت به
ریاســت علی احمدیان رییس
هیأت مدیره ذوب آهن اصفهان
 26خردادمــاه در دفتر تهران
برگزار شد .امیرحسین ذاکری
مدیر حسابرسی داخلی و دبیر
کمیته حسابرســی شرکت در
اینخصوصگفت:دراینجلسه
موضوعاتی مانند نامه مدیریت ،تکالیف مجمع شرکت و  ...مورد
ارزیابی قرار گرفت .وی گفت :آخرین وضعیت گزارشات ابالغ شده
در خصوص نظارت بر مقررات گزارش گری مالی برون سازمانی،
نظام راهبری مشتمل بر دستورالعمل حاکمیتی شرکت ،قانون
مبارزه با پولشــویی و  ...مواردی بود که در این جلسه مورد بحث،
تبادل نظر و تأکید قرار گرفت .مدیر حسابرســی داخلی شرکت
افزود :برای اولین بار برنامه حسابرسی داخلی شرکت های تابعه
ذوب آهن اصفهان تدوین شــد و واحد حسابرسی داخلی در این
شرکتهامستقر شدندوفعالیتخودراآغازکردند.
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حضور پرشور تالشگران ذوب آهن اصفهان در انتخابات
تالشگران ذوب آهن اصفهان،
همگام با قشرهای مختلف مردم
در سیزدهمین دور انتخابات ریاست
جمهــوری و انتخابات شــوراهای
اسالمی شهر و روستا حضور یافتند
تا در خلــق حماســهای ماندگار
تاثیرگذار باشند.
این تالشــگران که در خــط تولید ذوب
آهن اصفهان ،بــرای اقتصــاد و صنعت

 ۳۰ســال خدمت صادقانه مهندس علی قاسمی مدیر
سفارشــات حوزه خرید ذوب آهن اصفهان به سرانجام
رسید و جشن تودیع و بازنشســتگی وی در  31خرداد و
آخرین روز بهار  400در محل تــاالر آهن روابط عمومی
شرکت برگزار شد .در این مراســم که با حضور تعدادی
از معاونین ،مدیــران وجمعی از همکاران برگزار شــد،
محمد جعفر صالحی معاون خرید شرکت ضمن عرض
تبریک به مناسبت فرا رسیدن ایام فرخنده دهه کرامت
و والدت نورانی امام هشتم حضرت علی بن موسی الرضا
(ع) به تشریح نمودار سازمانی کارخانه و جایگاه با اهمیت
مدیریت سفارشات در تامین قطعات و خدمات مورد نیاز
شــرکت پرداخت و از خدمات صادقانه و خالصانه علی

قاسمی مدیر سفارشات شرکت تشکر نمود  .وی قاسمی
را نمونه عالی مدیریت ،کارشناســی دلســوز و توانمند
معرفی کرد که در کارش هیچ وقت کلمه نمی شود وجود
نداشت.وییادآورشد:مدیریتسفارشاتبعدازتغییرات
سازمانی در سال های گذشــته جایگاه واقعی خود را باز
یافته و با قدرت در خدمت کارخانه است البته از خدمات
و توانمندی علی قاسمی در جایگاهی دیگر نیز استفاده
خواهد شد .در این مراســم مهرداد توالییان معاون بهره
برداری شــرکت به نمایندگی از کارکنان و مدیران این
حوزه از علی قاسمی تشــکر کرده و او را مدیری موفق با
تعاملوسعهصدرالزممعرفیکرد.
علی قاسمی نیز در سخنانی از تمامی مدیران و همکاران

کشور جهاد می کنند ۲۸ ،خرداد ۱۴۰۰
با آغاز فرآیند انتخابات در محل اخذ رای
واقع در مســجد آیت ا ...دستغیب کوره
بلند حضور یافتند تا در سرنوشــت خود
دخیل باشند.
ذوب آهنی ها با حضورخود عهد و پیمانی
دوباره با نظام جمهوری اســامی ایران،
امام خمینی(ره) ،رهبــر معظم انقالب و
شهدا بستند.

مدیریت های شــرکت و همکاران سفارشــات به علی
قاسمیتقدیمشد.

قبلاجرا
درراســتای مجموعه اقدامات جهت ساماندهی محیط
کارگاهی()5Sوفعالیتهایبهبوددرمدیریتمهندسی
نتوباهماهنگیونظارتمهندسیصنایعدرکارگاههای
مختلف ساخت این مدیریت ،کارگاه مکانیکی و عملیات
حرارتی()48باتوجهبهحجمباالیتولیدروزانهوخروجی
تدریجی قطعات توسط بخش ها همواره محل نگهداری
حجم و تناژ باالیی از قطعات متنوع و حســاس بخش ها
بودهاست،همهعواملفوقنیازبهیکساماندهیبراساس
اســتانداردها و تفکیک و جداسازی قطعات بخش های
مختلف داشت تا بخش ها در حداقل زمان ممکن و آسان
و با ایمنی کامل قطعات خــود را تحویل و به خط تولید

بعد اجرا

بخشبهصورتمجزاوباآدرسبندیجدیدباشد.
تهیه شاسی مناســب جهت قرار دادن قطعات مدور
بزرگ همانند چــرخ ها در ســایزهای مختلف و آدرس
گذاریشاسیها.
تهیه و ساخت خرپا جهت شافت و محورها در سایزهای
مختلفوآدرسبندیآنها.
در این ارتباط مدیر برنامه ریزی و مهندسی صنایع ،گفت:
با ارزیابی عملكرد این گروه عالوه بر زیبا سازی محیط كار،
شناسایی و جمع آوری اموال شركت ( )S1و جانمایی و
طبقه بندی آن جهت سهولت دسترسی و كاهش آسیب
بهتجهیزات( )S2محققشدهاست.

ذوب آهنی ها با
حضورخودعهد
وپیمانیدوباره
بانظامجمهوری
اسالمیایران،امام
خمینی(ره)،رهبر
معظمانقالبوشهدا
بستند

مدیریتسفارشات
بعد از تغییرات
سازمانی در سال
های گذشته جایگاه
واقعی خود را باز
یافته و با قدرت در
خدمت کارخانه
است

در یک دوره زمانی
فشرده از دی
ماه سال 99و با
تالش شبانه روزی
همکاران انبار و
برنامه ریزی کارگاه،
عملیاتساماندهی
و قفسه بندی و
پالک گذاری در انبار
تولیدات کارگاه
انجام شد

اجرایموفقیتآمیزتعمیراتاساسیکنورتورشماره 2بخشفوالدسازی
همزمان با تعمیرات اساسی ایستگاه ریخته گری شماره
پنج ،نصب برج های خنک کننده هیبریدی ایســتگاه
ریخته گری شماره پنج ،تعمیرات اساسی آگلوماشین
شماره چهار و تعمیرات اساســی کوره بلند شماره دو،
عملیات تعویض لوله های اکران دیگ کنورتور شماره
دو نیز با موفقیت انجام شد.
محمدرضا یــزدان پناه مدیــر برنامه ریــزی و نظارت
برنگهداری و تعمیرات شرکت با اعالم این خبر گفت :در
تعمیرات کنورتور شماره دو با توجه به گذشت بیش از 5
سال از تعویض کلی لوله های اکران دیگ ،الیه داخلی
لوله های دیگ از ارتفاع  14تا  22متری تعویض و کلیه
عیوب مرتبط ،کلکتورها و فیلترهــای اکران ها اصالح
شــد .با این کار عالوه بر افزایش راندمان انتقال حرارت
کنورتور ،توقفات مکرر ناشی از اشکاالت کاهش و تولید
فوالد نیز افزایش خواهد یافت.
وی افزود :در تعمیــرات اخیر باتوجه بــه دفورمگی و
فرسودگی و آبریزی شدید لوله های اکران ،برنامه ریزی
الزم جهت توقف  21روزه کنورتور شماره دو بر مبنای
تعویض ردیف داخلی لوله های اکران دیگ از  14تا 22
متری به صورت سه شــیفت و جهت راه اندازی هرچه
سریعتر کنورتور انجام گرفت .الزم به توضیح است که
پیش از این نیز با محوریت فعالیت تعمیراتی لوله های

دیگ در ســال  1395چهار وجه اکران ها از  14تا 25
متری (شامل دو ردیف داخلی و خارجی دیگ طی 24
روز) و در سال  1399به مدت شانزده شبانه روز ردیف
های بیرونی لوله ها تا ارتفاع  6متری اکران عقب از باالی
رینگیتعویضشدهاست.
یزدان پناه در ادامه افزود :کنورتور شــماره دو از ساعت
بیست مورخ  26اردیبهشت ماه متوقف و پس از تخریب
نســوز ،فعالیت های مکانیکی از بامداد  27اردیبهشت
ماه آغاز شــد .با اتمام فعالیت های مهم مکانیکی مانند
تعویض دوازده شاخه ریل فوالدبر ،دوازده شاخه دامکار،
ده صفحه ریلی زیر کنورتور و دمونتاژ تجهیزات مکنده
شماره دو (جهت نقشه برداری از تجهیزات آن و مونتاژ
مجدد) ،عملیات نسوز چینی از  9خردادماه آغاز شده و
تا  11خردادماه به اتمام رسید .در ادامه و پس از تست و
آبگیری دیگ ،این کنورتور 16 ،خردادماه به مدار تولید
پیوست.
محمود شفیعی معاون برنامه ریزی و تعمیر تجهیزات
مکانیک مهندســی نت در رابطه با این تعمیرات گفت:
کلیه فعالیت های آمادگی تعمیــرات مانند خم کاری،
ساخت شاسی پنل ها ،نصب ،فیتاپ و جوشکاری لوله
ها روی شاســی ها و همچنین عملیات تنش زدایی از
لوله ها پس از کنترل ،اندازه برداری و بررســی دیگ در

توقفات مختلف کوتــاه قبل از
آغاز تعمیرات اساسی انجام شد
و مورد بررسی دقیق قرار گرفت.
با ایــن کار کلیــه فعالیت های
حین توقف کنورتور در کمترین
زمان ممکن نســبت به سوابق
تعمیرات مشابه و در  21روز به
اتمامرسید.
محمدرضا اسماعیل زاده معاون
تجهیزات انرژتیک فوالدسازی
نیز گفت :عالوه بــر تعویض لوله های اکــران دیگ 2
به علت نفوذ آب و فرســودگی زیاد لوله ها و در نتیجه
افزایش راندمان تولید ،بازسازی کلکتورهای  18متری،
بازکردن درپوش درام و تعویض اتصاالت ،بازسازی بیلی
پارت تصفیه گاز ،سرویس و آچارکشی فیلترهای اکران،
سرویس و تعویض والوهای پمپ خانه سیرکوالسیون
و اجرای عملیات نقشــه برداری از مجموعه کیسینگ
مکنده  2جهت ســاخت و تعویض ،در دستورکار قرار
گرفت .با توجه به اجرای موفق تعمیرات اساسی کنورتور
شماره  ،2عملیات مشــابهی نیز در دیگ های  2و  3با
برنامه ریزی دقیق تر و استفاده از تجربیات این تعمیرات
انجام خواهد شد.

جعفر امیدی مدیرعامل شرکت توسعه صنعت لنجان
با اشــاره به ضرورت اتمام هرچه سریع تر فعالیت های
مرتبط با دیگ 2گفت :برنامــه ریزی الزم جهت تامین
نیروهای انســانی متخصص با پوشش دهی  24ساعته
فعالیت های داخــل دیگ در طول تعمیرات توســط
شرکت توسعه صنعت لنجان انجام شد .وی با اشاره به
چالش های متعدد پیش رو در ایــن تعمیرات گفت :با
توجه به تعویض تنها یک الیه از لوله های اکران ،ضروری
بود تا در کلیه مراحل برشــکاری ،از لوله های الیه دوم
حفاظت کامل به عمل آید .لذا عالوه بر اجرای ســریع
فعالیت ها ،کلیه نظارت های الزم جهت اجرای دقیق و
با کیفیت آن ها نیز در کل  21شبانه روز تعمیرات لحاظ
شده است.
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حضرت امام علی (ع) :
از به زبان آوردن سخنان زشت بر حذر باش .زیرا فرومایگان را گرد تو جمع
می کند و گرانمایگان را از تو فراری می دهد.

اجرایطرحهایساماندهیمحیطکار()5Sدرمدیریتمهندسینت

برسانند .براین اســاس در یک دوره زمانی فشرده از دی
ماه سال 99و با تالش شبانه روزی همکاران انبار و برنامه
ریزی کارگاه ،عملیات ساماندهی و قفسه بندی و پالک
گذاریدرانبارتولیداتکارگاهانجامشد.
اهماقداماتصورتگرفتهدراینطرحعبارتنداز:
خط کشی محوطه های چیدمان و محل تردد جهت
ایمنیبیشتر.
چیدمان قفسه ها متناســب با فضای موجود و حجم
قطعات فعلی و آتی و آدرس گذاری و پالک بندی جهت
هرکدامازبخشهایکارخانه.
چیدمان پالتهای زمینی به طوری که هر ســفارش و

Repor t
حدیث هفته

ذوب آهن اصفهان عرصه آموزش و تجربه آموزی است
ذوب آهــن بــه ویــژه
همکاران سفارشــات
تشکرکردهوضمناشاره
به شــیرینی ها و تلخی
های کار در سفارشــات
شرکت به خاطرات خود
در این زمینه پرداخت .
وی گفت :ما کارخانه را
با شرایط خوبی تحویل
گرفتیم و در حال حاضر
نیزبایداینامانترابهخوبیبهآیندگانبسپاریم.
در پایان این مراســم لوح های تقدیر و هدایایی از طرف

گزارش

نشریهداخلی

کلیه فعالیت های
حین توقف کنورتور
در کمترین زمان
ممکن نسبت به
سوابقتعمیرات
مشابه و در  21روز به
اتمام رسید

مناسبت های هفته

سالروز شهادت شهید دکتربهشتی و  72تن از یاران امام
در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسالمی
یک روز پس از ســوء قصد به جان حضرت آیت ا ...خامنه ای در ششم
تیر سال  ،1360در ساعت بیست و سی دقیقه شــامگاه روز یکشنبه،
هفتم تیر  ،1360جلســه ای در ســالن اجتماعات دفتر مرکزی حزب
جمهوری اسالمی ،واقع در سرچشــمه تهران برگزار شد .نمایندگان
مجلس و برخی اعضای هیأت دولت در جلســه حاضــر بودند و درباره
تورم بحث می شــد .برخی از اعضا خواســتند درباره انتخابات ریاست
جمهوری نیز صحبت شود .شهید بهشتی سخنانش را با این عنوان آغاز
کرد« :ما بار دیگر نباید اجازه دهیم اســتعمارگران برای ما مهره سازی
کنند و سرنوشــت مردم ما را به بازی بگیرند » ....این آخرین کلماتی
بود که از لبان حق گوی ایشــان شنیده شــد .ناگهان انفجاری مهیب
روی داد و در کمتر از ثانیه ای ،از ســالن اجتماعــات حزب جمهوری
اسالمی جز تلی از خاک چیزی نماند .فاجعه انفجار دفتر مرکزی حزب
جمهوری اسالمی ایران در تهران و شهادت مظلومانه هفتاد و دو تن از
برجستگان و نیروهای شایسته و کارآمد انقالب و در رأس آن ها دکتر
شهید بهشتی ،با توطئه ســازمان منافقین ،واکنش استکبار جهانی و
عوامل داخلی آنها در قبال برکناری بنی صدر خائن و حذف ضد انقالب
از صحنه سیاسی کشور با تدبیر مسئوالن نظام اسالمی بود.
 ۷تیرماه  ۱۳۶۶؛ ســالروز بمباران شیمیایی سردشت (روز
مبارزه با سالحهای شیمیایی و میكروبی)
در ســاعت  ۱۶:۳۰روز یکشــنبه هفتم تیــر ماه  ۱۳۶۶چنــد فروند
هواپیمای بعثی  ۷بمب خردل در نقاط مختلف شــهر انداختند که ۲
بمب در بازار شــهر و  ۲بمب دیگر در منطقه مســکونی افتاد ؛  ۳بمب
دیگر نیز در باغهای مجاور شهر فرود آمد .این اقدام که در طول تاریخ
جنگ های مدرن بی ســابقه بود منجر به شهادت جمعی از هموطنان
شد .همچنین هزاران نفر از مردم شهر سردشــت نیز با قرارگیری در
معرض گازهای شیمیایی دچار آســیب های ناشی از این گازها شدند
و به درجه جانبازی رســیدند 8 .تیر ماه ســالروز بمباران شــیمیائی
سردشت روز مبارزه با سالح های شیمیایی و میکروبی نام دارد.
در جنگ تحمیلی  8ســاله علیه ایــران رژیم عراق با بهــره گیری از
چالش های میان تهران و واشــنگتن ،با تحریك كاخ سفید و با هدف
رســیدن به امیال خود ،مرزهای غربی كشــورمان را مورد تاخت و تاز
قرار داد .این جنگ به لحاظ بســیاری پارامترها ،با سایر نزاع های چند
سال اخیر متفاوت بوده است .استفاده از جنگ افزارهای شیمیایی در
این جنگ از ســوی رژیم عراق یكی از این پارامترها است كه هیچگاه
در این وســعت ،در هیچ نزاع منطقــه ای به كار نرفت .وســعت این
اقدام غیرانســانی و مغایر با قوانین بین المللی بــه حدی بود كه حتی
شــهروندان عراقی نیز از آن در امان نماندند .اســفند ماه سال 1366
یادآور خاطره تلخ بمباران شیمیایی شهر حلبچه در منطقه كردستان
عراق اســت كه طی آن صدها نفر از اهالی منطقه جان خود را از دست
دادند.
 10تیرماه؛ روز صنعت و معدن گرامی باد
دهم تیرماه ،بر پایهی مصوبهی شــورای عالی انقــاب فرهنگی ،روز
صنعت و معدن نامیده شدهاســت .اختصاص این روز ،فرصت مناسبی
اســت تا به مهمترین موتــور محركهی اقتصاد یعنــی بخش صنعت
و معدن ،نگاهی اندیشــمندانه شــود .چرا كه این بخش در مقام عامل
مولد اشــتغال پایدار در افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد ســرانه،
نقش بسزائی دارد .درحال حاضر صنایع ما با مشكالت عدیده ای روبرو
اســت ،از جمله این مسایل می توان به مشــكل نقدینگی ،دشواری بر
سر راه نوســازی واحدهای تولیدی ،هزینه باالی تولید ،نداشتن بازار
صادراتی مطمئن و مســایل دیگری از این دســت را می توان در این
زمینه برشمرد.
10تیرماه؛ سالروز آزاد سازی مهران
 ۱۰تیر سالروز آزادسازی مهران ازچنگال رژیم بعث صدام با رشادتها
ودالوریهای رزمندگان اسالم است.
مهران ،همان شهری است که در دوران دفاع مقدس بارها توسط رژیم
بعثی عراق به اشــغال درآمد اما رزمندگان اسالم نگذاشتند ،یک وجب
از خاک وطن در چنگال اشــغالگران بعثی و حامیان استکباری آن ها
بیافتد.
در آن زمان روزنامه گاردین انگلیس پس از شکســت عراق در عملیات
کربالی یک نوشت :عراق با  2500نفر تلفات از شهر مهران عقب نشینی
کرده است .شش هفته پیش وقتی دولت عراق به مهران دست یافت با
شلیک  21گلوله توپ و تظاهرات خیابانی این پیروزی را جشن گرفت،
اما اینک در یک اطالعیه مأیوسانه و بی ســر و صدا اعتراف می کند که
نیروهای ایران عالوه بر تصرف مهران به مرز بین المللی رسیدهاند.
حال شهر خالی از ســکنه مهران ،بار دیگر جان گرفت و مردم به خانه
هایشان برگشتند تا مهران همچون گذشته پایدار و استوار بماند.
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پیشرو معادن ذوب آهن سوادکوه،پیشگام در تحقق شعار سال و کاهش مصرف برق

نوروز خلیلی مســئول خدمات فنی و امور برق شرکت
پیشرو معادن ذوب آهن ســوادکوه در تشریح اقدامات
صورت گرفته جهت کاهش مصرف برق به خبرنگار ما
گفت :در راســتای مدیریت مصرف ضمن جمع آوری
کلیه هیترهای باالی 2000وات با هماهنگی مدیرعامل
شرکت برنامه ریزی شد که در زمان پیک مصرف برق از

ســاعت  13الی  16به صورت روزانه کلیه دستگاه های
پرمصرف در معادن شرکت خاموش شوند و از ساعت 20
الی  24نیز به منظور عدم اختالل برای مصارف خانگی
شهرستان،معادنخاموشیکاملداشتهباشند.
خلیلی در خصوص استفاده و بازگشت دوباره تجهیزات
مســتعمل در تعمیرگاه ها ،افزود :از زمان شروع فعالیت
شرکت پیشرو معادن ذوب آهن سوادکوه در سال گذشته
برخیتجهیزاتمستعملوقابلاستفادهکهدرتعمیرگاه
و یا انبارها که در حال از بین رفتن بودند را شناســایی و
جمع آوری کردیم و برنامه ریزی صورت گرفت تا در مورد
تجهیزاتیکهدرمدتزمانکمتریمیتوانآنهاراتعمیر،
بهسازی و دوباره به چرخه برگرداند اقدامات الزم صورت
گیرد.ازجملهاینتجهیزاتمیتوانبهلوکوموتیوهااشاره
کردکهبسیاردرمعادنحائزاهمیتهستندوتاکنونیک
دستگاه لوکوموتیو هشــت تنی که علی رغم نیاز معادن
حدود پنج سال گذشته در تعمیرگاه بود ،تعمیر و تا هفته
آیندهبهناوگانترانسپورتمعادناضافهخواهدشد.

مســئول خدمات فنی  ،در خصوص اســتفاده از توان
متخصصین داخلی شرکت در تحقق شعار سال عنوان
کرد :برنامه ریزی های بســیار خوبی در جهت استفاده
حداکثری از توانمنــدی متخصصین داخلی مجموعه
تدوین شــد و تا آن جایــی که ممکن اســت از خروج
تجهیزات از شــرکت جهت انجام تعمیرات جلوگیری
به عمل می آید و ســعی گردید تا با تجهیز کارگاه های
جنبی در شــرکت کلیه مراحل در داخل شرکت انجام
شــود که می توان به مونتاژ یک دســتگاه نوار نقاله به
طول  200متر در مسیر اوکلون نواری معدن تاریکدره،
ساخت استحکامات فلزی عبدل بندی جهت استفاده در
سینه کارهای پیشروی و استفاده در تجهیزات تونل ها
توسط کارگاه تراشکاری ،ساخت حدود  1000عدد میخ
ریل جهت تامین نیاز هفتگی معادن ،طراحی و ساخت
رولیک زیر سیم بکسل در کارگاه تراشکاری و تعویض
رولیک های فرسوده مسیرهای اوکلون وینچی معادن،
تعمیر و بهســازی واگن های موجود در معادن ،برنامه

ریزی سراســری مونتاژ ویتر لوکوموتیوهای  4/5تنی و
 2/5تنی برای اضافه شدن به ناوگان ترانسپورت تونلی،
انجام ســیم پیچی انواع الکتروموتور های  DCو  ACدر
کارگاه های سیم پیچی ،تعمیر کمپرسورهای XP750
و  SSRدر کارگاه تعمیرکمپرســور ،مونتاژ انواع کانویر
استخراجی و باربری و وینچ های  LVD13 ، LVD11و
 LVD34در کارگاه های فنی اشاره کرد.
نوروز خلیلــی در پایان تصریح کرد :بــه لطف خداوند
و حمایت هــای مجموعــه مدیریت شــرکت در این
شــش ماهه توانســتیم با برنامه ریــزی ظرفیت های
داخلی شــرکت در جهت تحقق شعار ســال در مسیر
تولید و اســتفاده حداکثری از منابع موجود با همراهی
متخصصین داخلی و با فعال سازی کارگاه های شرکت
در مسیر تولید و بهســازی تجهیزات معدنی کار های
بسیار خوبی صورت دهیم و بتوانیم در جهت استمرار و
تداوم تولید جهت شکوفایی معادن شهرستان ،گام های
موثریبرداریم.

تا آن جایی که
ممکن است از خروج
تجهیزات از شرکت
جهت انجام تعمیرات
جلوگیری به عمل
می آید

پذیرایی بیش از  5000نفر از همکاران در ترمینال آزادگان ،مجموعه
اداری شفق ،ســاختمان توحید و دیگر ساختمان های سطح شرکت با
مشارکت حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان ذوب آهن اصفهان.
برگزاری مسابقات گل کوچک در کارخانه.
برگزاری مســابقه دو همگانی با مشــارکت مدیریت خدمات و امور
رفاهی.
برگزاری جشن روز دختر به مناسبت والدت حضرت معصومه(س) در
شهرستان لنجان به همت حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان ذوب
آهن اصفهان.
طراحی و نصب بنرهای تیربوردی در ســطح شرکت به مناسبت دهه
مبارک کرامت.
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یزدی زاده :

سخت کوشی تالشگران خط تولید الگوی مناسبی برای
بازیکنان ذوب آهن است

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن " امیر عطابخش" را به عنوان
مدیراجرایی تیم فوتبال ذوب آهن منصوب کرد.
عطابخش پیش از این سوابقی همچون عضو هیأت مدیره باشگاه گل گهر
سیرجان ،مشاور ورزشی مس سونگون ،سرپرست تیم والیبال ذوب آهن و
سرپرستی تیم بسکتبال فوالدماهان را در کارنامه خود دارد.

فــرزاد حاتمــی از
همــکاران شــاغل
در تعاونــی مصــرف
کارکنــان اســت که
توانسته در مسابقات
آسیایی پاورلیفتینگ
پیشکســوتان که در
استانبول ترکیه برگزار
شــد مقام قهرمانی را
کسب کند.
حاتمــی با اشــاره به
این که نایب قهرمانی
مسابقات پاورلیتینگ
اورآسیا را نیز در کارنامه خود دارد گفت :ورزشــکاران نباید به سن و سال
توجه کنند هدف دار ورزش کنند با تالش و کوشــش می توانند به هدف
خود برسند .وی یاد آور شد :تاکنون برای اعزام به مسابقات هیچ حمایتی
نشدم ولی سعی کردم برای ذوب آهن و کشورمان افتخار آفرینی کنم .
وی ضمن قدردانی از همسر و حمید حیدری مربی خود که در راه رسیدن
به موفقیت وی را همراهی کردند ادامه داد :ســخت کوشــی ،ممارست،
اســتعداد و مهارت های ذهنی از عواملی هســتند که برای رســیدن به
قهرمانی باید به آن عمل کرد.

به مناســبت  ۳۱خرداد ماه ،ســالروز تاسیس باشگاه
ذوب آهــن اصفهان که  ۵۳ســال از آن مــی گذرد،
مسئولین این باشــگاه به همراه کادر فنی و بازیکنان
تیم فوتبال با حضور در ایــن مجتمع عظیم صنعتی،
ضمن بازدید از خط تولید و دیدار با تالشــگران خط
اول جبهه صنعت در بخش های کــوره بلند و نورد در
آیین گرامیداشت این روز با حضور منصور یزدی زاده
مدیرعامل و مسئولین ذوب آهن شرکت کردند.
منصور یزدی زاده در این مراســم ،حضور اعضاء تیم
فوتبــال ذوب آهــن در این مجتمــع عظیم صنعتی
را بســیار مفید دانســت و گفت :این حضور ،موجب
آشنایی این ستارگان فوتبال با ســختی کار در ذوب
آهن اصفهان می شــود تا در زمین بازی از این سخت
کوشــی الگو بگیرند و با تمام توان در مقابل حریفان
حاضر شوند.

یزدی زاده ،شــهدای گرانقدر میهــن را نمونه کامل
پهلوانان با اخــاق در میدان دفاع مقدس دانســت و
گفت :ورزشــکاران باید در زمین با اخالق و جنگنده
باشند و قطعاً موفقیت و شــهرت نیز در پی آن حاصل
خواهد شد.
مرتضی یزدخواستی عضو موظف هیأت مدیره ذوب
آهن اصفهان نیز طی ســخنانی ضمن گرامیداشــت
سالروز تاسیس باشــگاه ذوب آهن اصفهان گفت :این
باشگاه با پیشکسوتان و قهرمانان خود تاثیر به سزایی
در پیشرفت ورزش کشور در رشته های مختلف داشته
است و تاریخ پرافتخار  ۵۳ساله دارد .
وی افزود :با اســتفاده از این تجربــه و قدمت بیش از
نیم قرنی و همچنین با همدلی و اتحــاد می توانیم از
شــرایطی که امروز تیم فوتبــال ذوب آهن در جدول
دارد فاصله بگیریم و روزهای خوب در پیش است.

مسابقات دوی همگانی کارکنان شرکت برگزار شد

عباسعلی ایرانپور ،عبدالرضا شجاعی ،وحید اعرابی،
اکبرعلی اعرابی ،سعید اعرابی ،ایمان اعرابی ،مرتضی
هادیان ،محمد اعرابی ،احمد الدریان ،جعفر کریمی،
حمیدرضا سعیدی ،محسن یاراحمدی
تسلیت
خانواده های داغدار:
یدا ...رمضانی ،علیرضا مناجاتی ،فتحعلی نادری ،سید
محسنکاظمی

مدیریت خدمــات و امــور رفاهی (سرپرســتی امور
ورزشی)به مناسبت دهه کرامت و والدت امام رضا (ع)
و با همکاری بسیج شهید تندگویان شرکت یکم تیرماه
مسابقات داخلی دوی همگانی کارکنان شرکت برگزار
کرد .این مسابقات به صورت انفرادی و د ردو رده سنی
زیر چهل سال و باالی چهل سال با حضور  150ورزشکار
از قسمت های مختلف کارخانه که از میدان نهالستان تا
یادمان شهدای گمنام به طول چهار کیلومترادامه داشت
برگزار گردید .در پایان بــا حضور مهدی بهرامی معاون

پشــتیبانی و خدمات اجتماعی ،روح ا ...صالحی مدیر
خدمات و امور رفاهی و سرهنگ مختاری فرمانده بسیج
شهید تندگویان شرکت به ده نفر برتر هر رده سنی لوح
تقدیر ،مدال و کارت هدیه نقدی اهدا گردید و همچنین
به ده نفر از ورزشکارانی که از خط پایان گذشتند نیز به
قید قرعه کارت هدیه اهدا گردید.
مقام های اول تا دهم باالی40سال
ده نفر برتر باالی چهل ســال به ترتیب کســب مقام:
-1ســعید همتیان -2رشــید ســلیمیان -3احسان

آغاز مسابقات گل کوچک کارکنان شرکت

همزمان با دهه کرامت و گرامیداشت شهدای واال مقام
شرکت ،آیین افتتاحیه مسابقات گل کوچک با حضور

تعدادی از مدیران و ورزشکاران ذوب آهن اصفهان در
محل زمین روباز آتشنشانی برگزار شد .

ویژه خانواده بزرگ
ذوب آهن اصفهان

فر و
ش
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و
ا
دیوار ی ع کاغذ
زیبا و خارجی
با
کیفیت
محمدی09139291751 :
تلفن دفتر 03134200530 :

فروشگاه تعاونی
مرکزی ذوب آهن

در این آیین سرهنگ مختاری فرمانده بسیج شرکت
ضمن تبریک حماســه حضور مردم در انتخابات اخیر
و همچنین گرامیداشت دهه کرامت و والدت امام رضا
(ع) ،از همــکاری مدیران و همه بخــش های مرتبط
در برگزاری این بازی ها ،به ویــژه مدیریت خدمات و
ورزش همگانی قدردانی نمود .
وی گفت  :ایــن بازی ها با حضــور  ۱۶تیم منتخب از
پرسنل کارگاههای مختلف شــرکت با رعایت مسائل
ایمنی و پروتکلهای بهداشــتی از دهه کرامت شروع و
تا هفته دفاع مقدس ادامه دارد .
وی اظهار امیدواری نمودکــه اینگونه برنامه ها بتواند
اثرگــذاری مثبتی در ایجاد شــادابی و تجدید روحیه
پرســنل و در نهایت افزایش بهره وری در تولید را به
همراه داشته باشد.

اطالعیه

روابط عمومی شركت

نقد و ا

مرادمند -4اسدا ...محمدی -5سید حمید موسوی-6
ســید داوود میرنیام -7عبدالرضــا عابدینی -8عباس
سعیدی-9محمد عباسی  -10مرتضی جان نثاری
مقام های اول تا دهم پایین40سال
ده نفر برتر زیر چهل سال به ترتیب کسب مقام -1 :داود
شمس -2ســجاد نقدی -3مجید خضریان -4محمد
حمامی-5محمد حمله داری -6اسماعیل خدادادی-7
یوســف رضایی -8علیرضا امینی-9مرتضی مسعودی
 -10امیر زمان

هم زمان با دهه کرامت صورت گرفت:

تسلیت

قساط

بهنامسلطانی

کک سازی

دینا

1400/03/13

ناصرصادقیان

مدیریتخدمات

بهاره

1400/02/30

مهدیکیانی

راهبری

مهرسا

1400/03/11

کیومرثکریمی

خدمات

طناز

1400/03/17

شهابمختاری

نورد

فاطمه

1400/03/04

سید جواد اعتماد

نورد

سیدحسین

1400/03/03

مهرانخانعلی

خرید

ملورین

1400/02/20

مهدیرنجبر

انرژی

مانیال

1400/03/18

محمدباقری

آگلومراسیون

زینب

1400/03/22

حمیدرضاضیائی

فوالدسازی

حسین

1400/02/22

حسنابراهیمی

فوالدسازی

فاطمه زهرا

1400/03/12

ابراهیمکرمی

فوالدسازی

محمدطاها

1400/03/17

حمیدرضایاوری

فوالدسازی

محمد

1400/03/18

محمدرضامیرزابه

کک سازی

ارسالن

1400/03/17

عبدالرضا وکیلی راد

کک سازی

پناه

1400/03/20

علی عابدی

کک سازی

نفس

1400/03/22

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.

روابط عمومی شركت

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.

علیفتحی

کک سازی

شایان

1400/03/08

پیوند مهرورزان

با نهایت تاسف و تالم فراوان مصیبت های وارده را به 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 .

همکاران گرامی آقایان:
مجید سلیمیان ،ابوطالب معتمدی ،علی معظم ،نصرت
اله کیخایی ،محمود رسالت ،نبی اله اسدی ،جلیل
احمدی ،سعادت یار احمدی

نام و نام خانوادگی شاغل

محل كار

نام فرزند

تاریخ تولد

پیوند
آسمانی

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.

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 ســامتی و موفقیت در تمام مراحل
زندگیداریم.اسامیایننینیکوچولوهاوپدر
گرامیشانبهشرحذیلاست:

موفقیت همکار ذوب آهنی
در مسابقات آسیایی استانبول
وی افــزود :تالشــگران ذوب آهنی هم بعــد از این
دیدارها ،بازیکنان و قهرمانان ورزشــی باشــگاه ذوب
آهن را در کنار خود حس می کننــد که برای اعتالی
این برند تالش می کنند .
مدیرعامل ذوب آهن ،کســب درآمــد را یک موضوع
فرعی در ورزش دانســت و گفت :قهرمانان ورزشــی،
اصــل ورزش و فواید آن را باید همــواره به عنوان یک
اصل مهم در ذهن داشته باشند هم چنان که در دین
مبین اسالم توصیه های بســیاری نسبت به ورزش و
کسب نشاط و سالمتی از این طریق شده است.
وی افزود :تالش برای قهرمانی همواره قابل ســتایش
است اما حفظ اخالق و رســیدن به درجات پهلوانی از
قهرمانی ماندگارتر و ارزشــمندتر است همچنانکه نام
هایی چون پوریای ولی و تختی به دلیل منش پهلوانی
جاودانه شده اند.

بر بال لک لک ها

به اطــاع همکاران گرامی می رســاند مدیریــت خدمات وامــور رفاهی(امور
ورزشی شــرکت) درنظر دارد باهمکاری بسیج شــهید تندگویان ذوب آهن
مســابقات لیفت و پرس سینه داخلی شــرکت را با شــرایط زیر برگزار نماید
بنابراینازهمکاراندعوتمیگردددراینمسابقاتشرکتنمایند.
•مسابقاتطبققوانینفدراسیونبدنسازیوپرورشاندامجمهوریاسالمی
ایرانانجاممیشود.
• داوران مســابقات از داوران رسمی فدراســیون در رشته پاور لیفتینگ و
پرسسینهمیباشد.

•مسابقاتدردوردهبزرگساالنتا40سالوپیشکسوتانباالی40سالبرگزار
میگردد.
• اوزان مســابقات567/75-5-82/90-100-110-125- +125-کیلوگــرم
(هرردهسنی6وزن) میباشد.
• ورزشکاران باید در دو حرکت پرس سینه و د.د لیفت رقابت نمایند مجموع
دو حرکت برای ورزشــکار محاسبه و نفرات اول تا ســوم هروزن مشخص می
گردد.
• ورزشکاران می بایست دارای کارت بیمه ورزشــی که 3روز از تاریخ صدور
آنگذشتهباشد.
• ساعت وزن کشــی مســابقات 8صبح الی 9صبح می باشدشــروع مسابقات
 9: 30صبــح روز8 تیرماه حرکت پرس ســینه و د.د لیفت تاریــخ94/1400/
ساعت9صبحمیباشد.
• بهنفراتاولتاسومحکم،مدالوجایزهنقدیاهدامیگردد.
•اوورال(قهرمانقهرمانان)درهرردهسنیجایزهنفیسیاهداءمیگردد.
•ورزشکارانبایددردوحرکتپرسسینهود.دلیفترقابتنمایند.
•شمارهتماسوهماهنگیآقایکریمیان09138747283میباشد.
•مدارکموردنیازمسابقه(کارتملیـکارتپرسنلیوکارتبیمهورزشی).
•مکانبرگزاریمسابقهسالنبدنسازینظارتکارخانه.

مدیریت خدمات و امور رفاهی

نام و نام خانوادگی شاغل

محل كار

تاریخ ازدواج

محمد جواد صمیمی

کک سازی

1400/03/21

اطالعیه
بــا عنایــت به عــدم توافــق بیمارســتان شــهید مطهــری با
آزمایشگاه های وحید و اریترون ،با یکی دیگر از آزمایشگاه
های مورد تایید اداره امور آزمایشــگاه های دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان به نام آزمایشگاه مفید مطابق تعرفه جدید
مذاکرهوتفاهمنامهمنعقدشد.
بدیــن ترتیب آزمایشــگاه بیمارســتان شــهید مطهــری به
جای آزمایشــگاه وحید و آزمایشــگاه مفید اصفهان به جای
آزمایشگاهاریترونجهتمراجعههمکارانمعرفیمیگردد.
بیمارستانشهیدمطهری

