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ذوب آهن اصفهان نشان 
عالی و جایزه مروج برتر 

مسئولیت اجتماعی را 
کسب نمود

بیشتر متخصصان کشور در 
ذوب آهن اصفهان، آموزش 

دیده اند

جمع آوری وکمک 21 میلیارد 
ریالی زکات در لنجان 

تصفیه پساب های بهداشتی 
و صنعتی با ظرفیت ورودی 

850 متر مکعب بر ساعت در 
تصفیه خانه پساب کارخانه
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رویداد

رویداد

رویداد

گزارش
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بنا بر اعالم مدیریت تولیدات کک و مواد شیمیایی شرکت، تعمیرات اساسی لکوموتیو  و  واگن خاموش کننده 
این بخش با صرفه جویی 20تن مواد استیل با موفقیت انجام شد.

بنا بر این گزارش؛ با توجه به فرا رسیدن زمان تعمیرات اساسی مطابق با گراف مصوب کارخانه فعالیت های زیر 
بر روی واگن و لکوموتیو شماره یک کک سازی انجام شد...

با صرفه جویی 20 تن متریال استیل انجام شد:

تعمیرات اساسی لکوموتیو  و  واگن خاموش کننده 
تولیدات کک و مواد شیمیایی

* نام مقدس پیامبر )ص( یکی از پرجاذبه ترین پدیده های 
اسالمی برای کلیه مسلمانان عالم است؛ چون مسأله، مسأله 
عاطفه و ایمان با هم است. لذا قوت عملکرد این یاد و این نام 
برای صحنه های مربوط به مسلمین از بسیاری از پدیده های 
دیگر اسالمی که فقط بر ایمان متکی است و عواطف در آن 

نقش ندارد، بیشتر است.
* خدای متعال به ما مسلمانان دستور داده است که از پیامبر 
تبعیت کنیم. این تبعیت، در همه چیز زندگی است، آن بزرگوار، 
نه فقط در گفتار، بلکه در رفتار، در هیأت زندگی، در چگونگی 
معاشرت خود با مردم و با خانواده، در برخورد با دوستان، در 
معامله با دشمنان و بیگانگان، در رفتارش با ضعفا و با اقویا، در 

همه چیز اسوه و الگوست.
* پیامبر در صحنه دعوت و جهاد، یک لحظه دچار سستی نشد 
و با قدرت، جامعه اسالمی را پیش برد تا به اوج عزت و قدرت 
رساند و همان نظام و جامعه بود که به برکت ایستادگی پیامبر 
در میدان های نبرد و دعوت، در سال های بعد توانست به قدرت 

اول دنیا تبدیل شود.
* هرگز خلق و خوی مردمی و محبت و رفق به مردم و سعی 
در استقرار عدالت در میان مردم را فراموش نکرد؛ مانند خود 
مردم در متن مردم زندگی کرد؛ با آن ها نشست و برخاست 
کرد؛ با غالمان و طبقات پایین جامعه، دوستی و رفاقت کرد، با 
آن ها غذا می خورد، با آن ها می نشست؛ با آن ها محبت و مدارا 
می کرد، قدرت او را عوض نکرد؛ ثروت ملی او را تغییر نداد؛ رفتار 
او در دوران سختی و در دورانی که سختی بر طرف شده بود، 
فرقی نکرد؛ در همه حال با مردم و از مردم بود؛ رفق به مردم می 
کرد و برای مردم عدالت می خواست. در جنگ خندق، پیامبر 
اکرم)ص( خودش در خندق کندن در برابر دشمن، با مردم 
مشارکت می کرد و مانند مردم گرسنگی می کشید. این، رفتار 
پیامبر با مردم بود. معاشرت انسانی، معاشرت حسن، معاشرت 

مانند خود مردم، بدون تکبر، بدون جبروت.
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منصور یــزدی زاده مدیرعامل و تنــی چند از دیگر 
مســئولین ذوب آهن اصفهــان ۲۵ مهرماه با حضور 
در شــرکت فوالد مبارکه با مدیرعامل و معاونین این 

شرکت، دیدار و تبادل نظر کردند . 
یزدی زاده، تعامل و همکاری بیــن این دو مجموعه 
بزرگ فوالدســاز کشــور را بســیار مهــم و موجب 
دستاوردهای چشــمگیر در صنعت فوالد دانست و 
گفت: مدیریت این صنایع بزرگ، امر خطیری است 
و همه ما موظفیم با همفکری و همکاری، پتانســیل 
و توان ایــن مجموعه های بزرگ را به ســمت تعالی 

صنعت و اقتصاد کشور رهنمون کنیم. 
مدیرعامل ذوب آهن اصفهــان، جهت ارائه ایده های 
جدید و همچنین کارشناسی فنی و اقتصادی مسائل 
و موضوعات فی مابین که می توانــد منجر به نتایج 
ارزشمند شــود، پیشــنهاد داد که کمیته مشترکی 
تشکیل گردد تا طرح های تعاملی و مشارکتی قبل از 

اجرا در ابعاد مختلف بررسی گردد . 
یزدی زاده با اشــاره به منافع مشترک این دو صنعت 
مهم کشور، گفت: آن ها مرجع صنایع فوالدی کشور 
هستند و می توانند در حوزه های مختلف از یکدیگر 
پشــتیبانی کنند که حفظ منافــع کل صنعت فوالد 

کشور را در پی دارد . 
وی خاطرنشــان کرد: حمل محصــوالت و مقاصد 
مشترک، تامین مواد اولیه و مبادی مشترک، نکات و 
تجربه های فنی، کارکنان و سرمایه های انسانی همه 
و همه از جمله مواردی هستند که دو قطب فوالدی 
اســتان اصفهان با همکاری همدیگر مــی توانند با 
کمک آن ها به ارزش افزوده جمعی دست پیدا کنند 
و هر دو مجموعه از مواهب ســازمانی به وجود آمده 

منتفع گردند.

مدیرعامل فوالد مبارکه نیز با اشــاره به دوره فعالیت 
خود در ذوب آهن اصفهان، گفت: این مجتمع عظیم 
صنعتی، مادر صنعت فوالد کشــور است و در شکل 
گیری صنایع مختلف فوالدی ایــران از جمله فوالد 

مبارکه، نقش مهمی ایفا نموده است . 
محمد یاسر طیب نیا نگاه کالن به موضوعات صنعت 
فوالد را عامل اصلی توســعه و هم افزایی دانســت و 
گفت: ذوب آهن اصفهــان و مجتمع فوالد مبارکه به 
دلیل مشــابهت در جنس تولیدات که فوالدی است 
و حضور در اســتان اصفهان، دارای منافع و مســائل 

مشترک هستند. 
مدیرعامل فوالد مبارکه با اشــاره به نقش هم افزایی 
این دو فوالدســاز بــزرگ گفت: تولــد ذوب آهن و 
فوالدمبارکــه و مجموعه هایی کــه در اختیار دارند 
حاصل تفکر بلند مدت و اســتراتژیکی اســت که با 

منابع محدود، نگاهی به نسل های آینده داشتند. 
طیب نیا گفت: به حق، نجات صنعــت نیازمند نگاه 
ملی است و اگر ما که امروز در این دو بنگاه اقتصادی 
به فعالیت مــی پردازیم به خوبــی مدیریت نکنیم، 

موفقیت چندانی به دســت نیاورده و در بسیاری از 
موارد جلوگیــری از تعارض های ســازمانی برایمان 
امکان پذیر نیست. اگر نگاه ما فقط به استان اصفهان 
 معطوف باشــد و منطقه ای عمل کنیــم از دیگران 
نمی توانیم انتظار داشــته باشــیم که ورای مناطق 
جغرافیایی خود تصمیم بگیرند. در حقیقت نگاه ملی 
و فرابخشــی می تواند مجموعه های بزرگ را نجات 
دهد و دغدغه هــای مدیران را نیز بــه کمترین حد 

ممکن برساند.
وی افزود: این دو مجتمع عظیم صنعتی، پیشگامان 
و بزرگان صنعت فوالد کشور هســتند و همفکری و 

تعامل آن ها، توسعه صنعت کشور را به دنبال دارد . 
طیب نیاز از پیشــنهاد تشــکیل کمیته مشــترک 
استقبال کرد و گفت: این کمیته می تواند نقش اتاق 

فکر برای اجرای طرح های مشترک را ایفا کند . 
در ابتدای ایــن برنامه مدیرعامــل و معاونین هردو 
شرکت با حضور در معراج الشــهدای شرکت فوالد 
مبارکه به مقام شامخ شــهدای نام آشنا ادای احترام 

نمودند . 

طرح توســعه پایدار و زنجیره فوالد در جلســه 
علنی قوه مقننه به کمیســیون صنایع و معادن 

مجلس ارجاع داده شد.
به گــزارش پایــگاه تحلیلی خبــری ذوب ۲۴، 
نمایندگان مجلس در جلســه علنی قوه مقننه و 
در جریان بررسی گزارش شــور دوم کمیسیون 
صنایــع و معــادن در مــورد طرح توســعه و 
تولیــد پایدار زنجیــره فوالد بــا رویکرد اصالح 
سیاســت های تنظیم بازار در اجرای تبصره )۱( 
ماده )۴۵( آئین نامه داخلی مجلس با ارجاع آن 
به کمیســیون صنایع و معادن جهت اعمال نظر 
دولت جدید با ۲۰۳ موافق، ۴ مخالف، ۳ ممتنع 

از ۲۴۶ نماینده حاضر موافقت کردند.
محمدباقــر قالیباف در تشــریح دالیــل ارجاع 
این طرح به کمیســیون صنایع و معادن گفت: 
بررســی این گزارش زمان برده اســت، بنابراین 

االن با اعضای کمیســیون صنایع و معادن صحبت 
کردیم چرا که این گزارش احتیــاج به یک بازنگری 
دارد به این دلیل که دولت تغییر کرده و وزیر صنعت، 
معدن و تجــارت و دولــت نظراتی در ایــن زمینه 
دارند و دوســتان در کمیســیون هم این نظریات را 
 قبول داشــتند و باید آن ها را در این گزارش اعمال 

کرد.
رئیس مجلس عنوان کــرد: در تبصره )۱( ماده )۴۵( 
آیین نامه داخلی مجلــس مواردی آمــده که ما در 
هیأت رئیسه برداشــتمان این بود که نمی شود یک 
الیحه و طرح به عنوان یک گزارش آورده شود لذا بر 
اساس ماده ۱۵۲ آیین نامه داخلی تشخیص این است 
که آن را به رأی نمایندگان بگذاریــم تا اگر موافقت 
کنند این گزارش به کمیســیون برگردد و نظر دولت 
گرفته شــود تا به صورت جامع تر، مجدداً در صحن 

مجلس ارائه شود.

اطالعیه

سازمان انتقال خون اســتان اصفهان اعالم کرد؛ با توجه به شــروع فصل سرما و 
همزمانــی با انتشــار کرونا ویــروس، اهدا خــون کاهش یافتــه و نیاز بــه خون و 
فرآورده هــای خونــی جهــت بیمــاران و نیازمندان)بیمــاران خاص، تاالســمی، 
هموفیلی، دیالیزی، مجروحین، تصادفات، ســوانح، بیمارانی تحت عمل جراحی و 
شــیمی  درمانی( به این ماده حیاتی بیش از پیش وجــود دارد. بنابراین از مردم 
نوع دوســت تقاضا می شــود با مراجعه به مراکز زیر و با اهدای خــون در این امر 

خداپسندانه و انسان دوستانه مشارکت نمایند.
1-  مرکز اهدای خون زرین شهر، روزهای سه شنبه هر هفته از ساعت 8 الی 12 
2-  مرکز اهدای خون خواجو واقع در اصفهان، میدان خواجو از ساعت 8 الی  18 

3- مرکز اهدای خون عاشــق اصفهانی واقع در اصفهان، چهارراه عاشق اصفهانی 
ابتدای عاشق اصفهانی غربی از ساعت 8 الی  12 

4- مرکز اهدای خون نجف آباد واقع در خیابان 17 شهریور غربی از ساعت 8 الی 13 

)) آگهی فراخوان  (( 
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

سایر موارد :
1 - زمان دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان ساعت اداری مهلت دریافت اسناد )مندرج در جدول( 

2 -جهت  دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به آدرس www.esfahansteel.ir   مراجعه فرمایید. 

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

روابط عمومی شرکت

روابط عمومی شرکت

ذوب آهن اصفهان و 
مجتمع فوالد مبارکه 

به دلیل مشابهت 
در جنس تولیدات 
که فوالدی است 

و حضور در استان 
اصفهان، دارای 
منافع و مسائل 
مشترک هستند

این گزارش احتیاج 
به یک بازنگری دارد 
به این دلیل که دولت 

تغییر کرده است

ذوب آهن اصفهان و فوالد مبارکه در مسیر افزایش همکاری و تعامل

میـالد خجستـه  حضـرت رسـول)ص( و 
امام جعفرصادق)ع(  بر عموم مسلمین 

مبارک باد

مهلت ارائه موضوعشمارهنوع فراخوانردیف
پیشنهاد

زمان بازگشائی 
پاکات

اجرای عملیات بازسازی خطوط راه 44492مناقصه1
 - -04 /08 /1400آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان

خرید 700 تن پودر قالب ریخته 47534مناقصه2
12 /08 /111400 /08 /1400گری سرعت باال

09 /08 /081400 /08 /1400خرید 3 ردیف رولیك نورد 1650 -49514تجدید مناقصه 3

09 /08 /081400 /8 1400/0خرید 42 ردیف هادی نورد 1650 -49502تجدید مناقصه 4

36765مناقصه5
عملیات اجرایی تخریب و ساخت 
برج خاموش کننده کک سازی و 

سازه های جانبی کارخانه
1400/ 08/ 18- - - - 

 - -04 /08 /1400پمپ پیستونی9903287مناقصه 6

45854مناقصه7
سرور به همراه متعلقات

 HPE Proliant DL380
Gen10 24SFF CTo Server

1400/ 08/ 081400/ 08/ 09

تامین و نصب 1300 متر مربع کف 47522مناقصه 8
MDF 10 /08 /101400 /08 /1400کاذب

2 -50526تجدید مناقصه9

طراحی، تامین، حمل، نصب و 
راه اندازی، سیستم اعالم و  اطفاء 

حریق به همراه سیستم تهویه 
EPC مرکز داده  به صورت

1400/08/151400/08/15

ارجاع طرح توسعه پایدار و زنجیره فوالد به کمیسیون صنایع مجلس

در نیمه اول سال جاری در ذوب آهن اصفهان رقم خورد

  افزایش تولید و صادرات و طراحی و تولید
 ۱۲ محصول جدید

01ذوب آهن اصفهان و فوالد مبارکه در مسیر افزایش همکاری و تعامل
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نشریه داخلی

تولید و اشتغال 
دو روی یک سکه 
هستند، اشتغال 
بدون تولید، معنا 

ندارد

با احداث خط سوم 
استحصال شاالکه 
شاهد تولید هر چه 
بیشتر این محصول 

خواهیم بود

خبر

Rگزارش e p o r t

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی گفت: بر اســاس 
برنامه ریزی ها و سیاست های اشتغال، باید سالیانه یک 

میلیون فرصت شغلی در کشور ایجاد شود.
حجت ا... عبدالملکی، اظهار داشت: با توجه به تأکید رئیس 
جمهوری، باید سهم هر کدام از دستگاه ها در تحقق یک 
میلیون شغل در سال مشخص شود و این موضوع، بدون 

همکاری همه متولیان در این حوزه محقق نمی شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر این که چارچوب 
مفهومی زیست بوم اشتغال کشور، باید بتواند بین تولید 
و اشتغال ارتباط منطقی برقرار کند، افزود: باید هرگونه 
ایجاد اشتغال به افزایش تولید منجر شود، تولید و اشتغال 
دو روی یک سکه هستند، اشتغال بدون تولید، معنا ندارد و 

در نگاه اقتصاد اسالمی، انسان ها، باید ارزش آفرین باشند.

عبدالملکی با اشــاره به این که وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، هماهنگ کننده موضوع اشتغال بین دستگاه ها 
و نهادها در کشور است، گفت: ما، وظیفه تسهیل گری و 

انجام بهتر امور را برعهده داریم.
وی با بیان این که ایجاد اشتغال، دارای اقتضائات کالن و 
بخشی است، تصریح کرد: در موضوع ایجاد اشتغال باید در 
ابتدا شفاف سازی الزم صورت گیرد و سپس جامعه هدف 

در همه دستگاه ها کامالً مشخص شود.
وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی با تأکید بــر این که 
جغرافیای اشتغال و اصناف در دستگاه ها باید شناسایی 
شــوند، افزود: باید کمیت ها، کیفیت ها و نقش افراد در 

اکوسیستم اشتغال کشور مشخص شود.
عبدالملکی بر باز طراحی زیست بوم ملی اشتغال کشور و 

تعیین سهم هرکدام از دستگاه ها تاکید کرد.
وی با اشاره به این که باید بتوان ارتباط منطقی بین عوامل 
مختلف در ایجاد اشــتغال برقرار کرد، افــزود: فرهنگ 
سازی، اطالع رسانی، مشاوره، ایجاد زیرساخت های الزم 
و آموزش های مهارتی از جملــه عوامل کلیدی و مهمی 

هستند که باید در حوزه ایجاد اشتغال به آن ها توجه شود.
عبدالملکی با تاکید بر ضرورت حفظ و تثبیت اشــتغال 
موجود، گفت: با توجه به شــرایط کرونا در سال گذشته، 
یک میلیون و ۹۰۰ هزار فرصت شغلی از بین رفت و اگر 
اقداماتی برای حفظ و تثبیت اشتغال موجود انجام گیرد 

بسیار ارزشمند است.
وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بــر این که در 
حوزه ایجاد اشتغال، ضرورت تمرکز زدایی بیش از پیش 

احساس می شود، افزود: در این راســتا، بهبود و توسعه 
کسب و کارهایی که قابلیت اشتغال زایی بیشتری دارند، 

ضروری به نظر می رسد.

ذوب آهن اصفهان موفق شد در نخستین دوره جشنواره 
روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی، نشان عالی و جایزه 
مروج برتر مسئولیت اجتماعی را کسب نماید و علیرضا 

امیری مدیر روابط عمومی ذوب آهن 
اصفهان به عنوان نماینده شرکت این 

نشان و جایزه را دریافت نمود .
نخستین دوره جشنواره روابط عمومی 
و مســئولیت اجتماعــی بــا حضور 
کارشناســان و فعاالن حــوزه روابط 
عمومی و مدیران برخی ســازمان ها 
و صنایع کشــور ۲۶ مهرماه در مرکز 

همایش های صدا و سیما برگزار شد .  
فلیــپ بورمانس رئیــس انجمن بین 
المللی روابط عمومی در پیامی به این 
جشنواره به اهمیت مسئولیت اجتماعی برای سازمان 
های پیشرو اشاره و ابراز امیدواری کرد که برگزاری این 

جشنواره بتواند در نهادینه سازی مسئولیت اجتماعی به 
عنوان یکی از وظایف روابط عمومی، یاری رسان باشد.

پرفسور وی آن ویزر رئیس سازمان بین المللی مسئولیت 
اجتماعی و رئیس انجمن بین المللی مسئولیت اجتماعی 
صنفی نیز در سخنرانی ویدئویی، پرداختن به مسئولیت 
اجتماعی را در یک برنامه بلند مدت برای ســازمان ها، 
ضروری دانســت و گفت: روابط عمومی باید به سازمان 
کمک کند تا بتواند نقش خود را در مسئولیت اجتماعی 

به صورت هدفمند و سودمند ایفا کند.
هوشمند سفیدی رئیس خانه روابط عمومی ایران و علی 
مطیع جهانی عضو هیأت رئیســه و معاون پشتیبانی، 
تحقیقات و برنامه ریــزی اتاق تعاون ایــران نیز از دیگر 

سخنرانان این جشنواره بودند .

ذوب آهن اصفهان با بیش از نیم قرن فعالیت در صنعت 
کشور، پیشگام و پیشرو صنایع کشور در حوزه مسئولیت 
اجتماعی محسوب می شــود که برخی از فعالیت های 
ذوب آهن در این حوزه مشتمل اســت بر مشارکت در 
توسعه صنایع کشور، آموزش نیروهای متخصص و ماهر 
برای کلیه صنایع کشــور، پشــتیبانی فنی و اعزام نیرو 
در دوران حماســه ســازی مردم ایران در دفاع مقدس، 
مشارکت در توسعه فعالیت های فرهنگی و ورزشی کشور 
از طریق باشــگاه فرهنگی ورزشی این شرکت، تأسیس 
بیمارستان شــهید مطهری و ارائه خدمات درمانی به 
جامعه که در دوران شیوع بیماری کرونا نیز تداوم یافت، 
کمک به توسعه عمرانی و زیرساخت های منطقه، تولید 

محصوالت مورد نیاز جامعه و....

استحصال و تحویل شاالکه از سرباره 
فوالدســازی به ذوب آهــن اصفهان 
نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 

۳۵درصدی داشته است. 
مدیرعامل شــرکت تارابگین با بیان 
این خبر، گفت: با توجــه به نرخ تورم 
شــاالکه تحویلی این شرکت به ذوب 
آهن به عنوان بخشــی از مــواد اولیه 
فوالد ســازی، می تواند کاهش قابل 
توجهی در قیمت تمام شده محصول 
در ذوب آهن اصفهــان ایجاد نموده 

و نیاز آن شــرکت به آهن قراضه را تــا حدود زیادی 
مرتفع نماید.

وی افزود: ســاختار نگارش جدید قرارداد این امکان 
را برای شــرکت تارابگین فراهم نمــوده تا در جهت 
افزایش تولید و بهره وری ســاز وکارهای بیشــتر را 

بررسی و به کارگیری نماید.                                                    
جالل ابوترابی این افزایش تولید را حاصل تالش همه 
جانبه پرسنل شــرکت تارابگین و حمایت مسئولین 
ذی ربط در ذوب آهن دانست و با تشکر از همه عوامل 
ابراز امیــدواری کرد به زودی و با احداث خط ســوم 
استحصال شــاالکه شــاهد تولید هر چه بیشتر این 

محصول خواهیم بود.                      
مســعود پیر جمالــی مدیر بخش فوالدی شــرکت 
تارابگین نیز ســرمایه گــذاری انجام شــده بر روی 
خطــوط را چنین عنــوان کرد: طراحی،ســاخت و 
نصب پولــی مگنت، احــداث حوضچه هــای بتنی 
جهت جمــع آوری و تفکیک شــاالکه، گراف های 
تعمیراتــی منظــم و عمیــق تــر بــر روی خطوط 
مکانیــزه اســتحصال، اضافــه کردن شــیفت های 
کاری و همچنیــن به روز رســانی و ارتقاء ماشــین 
 آالت و مکانیــزم هــای مــورد اســتفاده در کارگاه

فرآوری .

طی احکامی، تعــدادی از مدیران جدیــد در ذوب آهن 
اصفهان منصوب شدند. بر این اســاس حسن ایروانی به 
سمت مدیر ســازمان دهی و روش ها، مجید مکاری به 
سمت مدیر پروژه خانه سازی، حمید حسینی به سمت 
مدیر ایمنی، بهداشــت و محیط زیست و محمد حسین 
ترکان  به ســمت مدیر خرید تجهیزات شرکت منصوب 
شدند. حسن ایروانی، مدیر جدید سازمان دهی و روش 
هــا، دارای مدرک کارشناســی صنایــع گرایش تولید 
صنعتی از دانشگاه صنعتی اصفهان، سال ۱۳۷۲ در ذوب 
آهن اصفهان استخدام شده و در سمت های معاون امور 
 IT اداری و سرپرست سیستم های اطالعاتی در مدیریت

خدمت نموده است.  
مجید مکاری مدیر جدید پروژه خانه ســازی شــرکت، 

دارای مدرک کارشناسی مهندسی صنایع و کارشناسی 
ارشد مدیریت از دانشــگاه آزاد نجف آباد، در سال ۱۳۷۵ 
در ذوب آهن اصفهان استخدام شــده و در سمت های 
سرپرست ایمنی فنی، سرپرست آتش نشانی، سرپرست 
بهسازی و فضای سبز، معاون مدیر ارشد ایمنی، بهداشت 
و محیط زیست، مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست 
و مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن 

اصفهان خدمت نموده است.
 حمید حســینی مدیر جدید ایمنی، بهداشت و محیط 
زیست شرکت، دارای مدرک کارشناسی برق از دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر و کارشناسی ارشــد برق الکترونیک 
از دانشگاه شــیراز، ســال ۱۳۶۹ در ذوب آهن اصفهان 
استخدام شده و در ســمت های مدرس برق الکترونیک 

آموزشگاه فنی توحید، کارشناس امور فنی بهره برداری، 
کارشناس ارشد برق و اتوماسیون امور فنی بهره برداری، 
معاون امور فنی بهره برداری، مدیر امور فنی بهره برداری، 
مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی و مدیر سازمان دهی و 

روش ها خدمت نموده است. 
محمد حسین ترکان مدیر جدید خرید تجهیزات شرکت، 

سال ۷۴ در ذوب آهن اصفهان استخدام گردیده و پیش از 
این کارشناس اداره مالی و بازرگانی و سرپرستی اداره مالی 
و بازگانی مدیریت حراست شرکت را به عهده داشته است.

شایان ذکر است؛ موسی ســلیمانی، مدیر امور شهری و 
پسماند نیز  با حفظ سمت به عنوان عضو کمیته عالی خانه 

سازی شرکت منصوب شد. 

افزایش استحصال و تحویل شاالکه از سرباره فوالدسازی توسط شرکت تارابگین

سالم آتشکار

درخواست های شما  وپاسخ مسئولین :
برای افزایش کیفیت غذا در رستوران ها چه برنامه ریزی 

شده است؟ 
 مدیریت خدمات و امور رفاهی: بهبود کیفیت غذا در ســرلوحه تمام کارهای 
سرپرستی رستوران ها می باشد که در همین راستا برنامه غذایی با تنوع مناسب 

از اول آبان ماه جهت افزایش رضایت کارکنان در دست اقدام می باشد .
در  کارکنان  افزایش  رضایتمندی  اقداماتی جهت  چه 
دانا  بیمه  خدمات  از  استفاده  منظور  به  ها  بستری  مورد 

صورت گرفته است؟
مدیریت خدمــات مالی و بیمه: بــا پیگیری های انجام شــده جهت افزایش 
رضایتمندی کارکنان از خدمات بیمه نسبت به انعقاد قرارداد با بیمارستان های 

میالد، شهید صدوقی، عسکریه وکلینیک خانواده اصفهان اقدام گردیده است .
مدت زمان تعیین شده جهت پرداخت هزینه های درمان 

توسط بیمه تکمیل دانا را اطالع رسانی نمایید؟
مدیریت خدمات مالی و بیمــه: مدت زمان ۵ تا ۱۵ روز برای بررســی و اعالم 
پرداخت هزینه ها به جز موارد بستری و تخصصی تعیین گردیده است که این 

دوره زمانی نسبت به سال قبل کاهش یافته است. 
 *** تعدادی از همکاران نیز خواستارانجام موارد زیر شده اند .

 تدابیری جهــت انعقاد قرارداد بیمــه تکمیل درمان دانا بــا کلینیک های 
دندانپزشکی ســیواک در شــهرک ســالمت، روزبه در اصفهان  و آرشام در 

بهارستان.
 افزایش تعداد دســتگاه های ثبت حضور و غیاب در تابل سفارشــات برای 

جلوگیری از ازدحام کارکنان.
 اســتفاده از نیروهای حرفه ای در نمایندگان بیمه دانا جهت پاســخگویی 

مناسب تر.
 اطالع رســانی در خصوص نحوه محاســبه معوقات جمعه کاری کارکنان 

شیفت.
  افکارسنجی روابط عمومی

همــکاران  از  تعــدادی 
درتماس با شماره 104 سالم 
عمومی سؤاالت  روابط  آتشکار 
خود را مطرح وپاسخ مسئوالن  

به شرح زیر می باشد:

جشــنواره  ســومین 
ارزش آفرین  ایده های 
صنایــع  و  معــدن 
معدنــی )اینوماین ۳( 
۲۶ لغایت ۲۸ مهرماه 
با همــکاری ذوب آهن 
ســازمان  اصفهــان، 
نوســازی  و  توســعه 
معادن و صنایع معدنی 
)ایمیــدرو(،  ایــران 
دانشگاه تهران، معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، شرکت های 
معدنی و صنایع معدنی و دیگــران فعاالن حوزه صنعــت، معدن و صنایع 

معدنی و اقتصاد دانش بنیان برگزار شد.
مرتضی شیرین پرور مدیر تحقیق و توســعه ذوب آهن اصفهان با حضور در 
این رویداد و شرکت در جلســات علمی، تخصصی به پیشرفت ها و نیازهای 
فناورانه این شــرکت عظیم صنعتی پرداخت و گفت: تحقیق و توســعه و 
حمایت از مراکز علمی و دانش بنیان موجب رونق تولید داخل و جلوگیری از 

خروج ارز و فکرهای خالقانه از کشور خواهد شد.
وی افــزود: ذوب آهن اصفهان به عنــوان اولین تولیدکننده فوالد کشــور 
همچون دانشــگاه صنایع به پرورش و تربیت مدیران و متخصصان کشور 
پرداخته و از ابتدای تأســیس حامی و پیشــرو نوآوری در صنعت و ایجاد 
زیرســاخت های صنعتی کشــور بوده و با ســرمایه گذاری در بخش های 
تحقیقی، پژوهشی و علمی به پیشــرفت و ارتقاء مراکز دانش بنیان کمک 
شایانی به خودکفایی ملی نموده که خوشــبختانه امروز شاهد نتایج بسیار 

مثبت آن در کشور با وجود شرایط تحریم های سخت فعلی هستیم.

غول های معــدن و صنایع معدنی ایران بــا محوریت ســازمان ایمیدرو، در 
کنار شــرکت های دانش بنیان، ۲۶ مهرماه در سومین جشــنواره ایده های 
ارزش آفرین معدن و صنایع معدنی اینوماین با هدف شناسایی و به کارگیری 

ایده های نوآورانه، گردهم آمده اند.
مراســم افتتاحیه این رویداد با حضور وجیه ا... جعفــری معاون وزیر صمت 
و رئیس هیأت عامل و مدیــر عامل ایمیدرو، برات قبادیــان معاون آموزش، 
پژوهش و فناوری وزارت صمت، محمد رحیمیان معاون پژوهشــی دانشگاه 
 تهــران، محمدجعفر صالحی معــاون خرید ذوب آهن اصفهــان وجمعی از 

دست اندکاران و کارشناسان صنایع معدنی برگزار شد.
 ذوب آهن اصفهان به عنوان مادرصنعت کشور در این جشنواره به همراه سایر 
شرکت های صنعتی و دانش بنیان به منظور تحقق همگرایی صنعت و تحقیق 
و پژوهش حضور فعالی داشــت کارشناسان این شــرکت با ارائه توانمندی 
بخش های مختلف نیازهای فناورانــه خود را در قالب جلســات ارتباطی با 
شــرکت های فوالدی و معدنی و شــرکت در پنل های B2B به شرکت های 

دانش بنیان حاضر در جشنواره ارائه نمودند.
شایان ذکر است؛ اینوماین۳ در ۸ بخش مسابقه ایده، نشست های تخصصی 
و نمایشگاه توانمندی شرکت های دانش بنیان برگزار شد. از دیگر بخش های 
این جشنواره، ارائه نیازهای فناورانه سازمان ها و شرکت های بزرگ و صنعتی، 
برگزاری پنل های B2B، مســابقه چالش برتر صنعتی، مسابقه حل مسئله و 
ارائه توانمندی مراکز نوآوری، شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها بود که 

منطبق بر حمایت های مورد نیاز اکوسیستم نوآوری تعریف شده بود.
گفتنی است؛ این رویداد از ۲۶ تا ۲۸ مهرماه، در محل دانشگاه تهران در حال 

برگزاری شد.

بیشتر متخصصان کشور در ذوب آهن 
اصفهان، آموزش دیده اند

ذوب آهن اصفهان در اینوماین
به دنبال همگرایی صنعت و پژوهش

باید سالیانه یک میلیون فرصت شغلی در کشور ایجاد شود

در نخستین دوره جشنواره روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی
ذوب آهن اصفهان نشان عالی و جایزه مروج  برتر  مسئولیت اجتماعی را کسب نمود

انتصاب های جدید در ذوب آهن اصفهان

روابط عمومی باید به 
سازمان کمک کند تا 
بتواند نقش خود را در 
مسئولیت اجتماعی 
به صورت هدفمند و 

سودمند ایفا کند

طی احکامی، تعدادی 
از مدیران جدید در 
ذوب آهن اصفهان 

منصوب شدند

مهدی نصر معاون برنامه ریزی و توســعه شــرکت در 
مصاحبه با خبرنگار آتشــکار در خصوص پروژه احداث 
تصفیه خانه پســاب گفت: با توجه به شــرایط کاهش 

بارندگی ها و نزوالت آســمانی طی ســال های اخیر و 
بحران کم آبی، تامین پایدار آب به منظور پایداری تولید 
و دســتیابی به ظرفیت های نصب شده و انجام تعهدات 
زیست محیطی و همچنین جلوگیری از بروز خسارات 
تجهیزاتی از جمله استراتژی های مدیریت عالی ذوب 
آهن اصفهان می باشد. بر پایه  این استراتژی و در راستای 
تحقق اهداف منــدرج در طرح جامع محیط زیســتی 
شرکت از جمله بازیافت و بازچرخانی پساب های مختلف 
به تعریف و اجرای طرح تصفیه خانه پساب بهداشتی و 
صنعتی کارخانه به ظرفیت ورودی ۸۵۰ متر مکعب بر 
ساعت به روش BOT )ساخت، بهره برداری و واگذاری( 
با جذب سرمایه گذاری گروه مپنا اقدام گردید. این طرح 
هم اکنون با پیشــرفت ۳۵ درصــدی در مرحله تامین 

تجهیزات و اجرای فعالیت های سیویل است.
وی با اشــاره به  پیشــرفت ۵۷ درصدی فعالیت های 

ســیویل این پروژه افزود: مساحت تقریبی تصفیه خانه 
در فاز اول احداث، حــدودا برابر بــا ۴۳۷۲۷ متر مربع 
می باشد و مجموع زمین تحویلی به سرمایه گذار با لحاظ 
دیوار پیرامونی تصفیه خانه برابر با ۱۱۶۹۱۰ متر مربع 
است. همچنین در این طرح پساب بهداشتی شهرهای 
فوالدشهر، ایمان شهر، ۲۲ روســتای فالورجان و زرین 
شهر و فاضالب اماکن کارخانه به همراه پساب صنعتی 
شرکت تصفیه می گردند. با توجه به مشخصات کیفی 
فاضالب هــای ورودی، دو تصفیه خانه مجزا برای پیش 
تصفیه فاضالب های بهداشــتی و صنعتی پیش بینی 
شده اســت. مجموع نرخ ورودی جریان فاضالب های 
بهداشتی برابر ۵۵۰ مترمکعب در ساعت و نرخ جریان 
فاضالب صنعتی برابر ۳۰۰ مترمکعب در ساعت است. 
جریان فاضالب های بهداشتی و صنعتی پس از عبور از 
واحدهای پیش تصفیه، با یکدیگر مخلوط شده و جهت 

انجام تصفیه تکمیلی و تولید آب با استاندارد مورد نیاز 
صنعت فوالد، وارد واحد تصفیه تکمیلی به روش اسمز 

معکوس خواهند شد. 
معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت، نکات برجسته این 

طرح را چنین بیان نمود:
 تصفیه فاضالب بهداشتی شــهرهای اطراف و اماکن 

ذوب آهن و در نتیجه جلوگیری از آلودگی منابع آب.
 تامین بخش مهمی از آب مورد نیاز کارخانه از طریق 
تصفیه فاضالب و در نتیجه کاهش برداشت از منابع آب 

زیر زمینی و آبخیزها.
 قابلیت استفاده از لجن بیولوژیکی تولید شده در این 

طرح به عنوان کود کشاورزی.
 استفاده از پساب حاصل از فرایند RO در خنک کاری 
سرباره  ها در کارخانه و در نتیجه کاهش نیاز به برداشت 

از منابع آبی.

ذوب آهن اصفهان در ۶ ماهه اول ســال جاری با وجود 
شرایط تحریم، کمبود مواد اولیه و بحران آب در بخش 
تولید عملکرد مطلوبی داشت و در این ۶ ماه، یک میلیون 
و ۳۵۵ هــزار و ۷۶۸ تن چدن مــذاب تولید کرد که ۱۰ 
درصد نسبت به ۶ ماهه اول سال گذشته افزایش نشان 
می دهد و ۱۲ محصول جدید نیز به سبد محصوالت این 

مجتمع عظیم صنعتی اضافه شد .
همچنین با جهش قابل توجه درآمد، ســود خالص این 
شرکت رشد چشــمگیری نســبت به ۶ ماهه اول سال 
گذشته داشته است تا چشــم انداز نوید بخشی را برای 

سوددهی در برابر سهامداران خود قرار دهد.
میزان صادرات ۶ ماهه اول سال جاری این مجتمع عظیم 

صنعتی نیز ۶۰۵ هزار و ۶۰۶ تن می باشد که ارزش ریالی 
آن  به ۷۶ هزار و ۶۷۰ میلیارد ریال رســیده و نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته ۱۵۸ درصد رشد داشته است .
طراحی و تولید محصوالت جدید

ذوب آهن اصفهان با اهداف وشاخص های برنامه ای خود 
هر سال تعدادی از پروژه های طراحی و توسعه محصول 
جدید را آغاز و در طی آن، محصوالت جدید فوالدی در 
رده فوالدهای صنعتی و ساختمانی را تولید و عرضه می 
نماید که در این راستا در شش ماهه ابتدای سال جاری 
و مطابق با اهداف استراتژیک تعریف شده ، موارد زیر به 

سبد محصوالت ذوب آهن اضافه شده است :
DIN488B500B میلگرد آجدار،قطر۱۲،مارک *

70Cr2 میلگرد ساده قطر ۳۰ مارک *
 * کالف قطــر ۷.۵ کششــی مــارک

SAE1008 
* تیرآهن سبکM سایز۱۴،مارک۳۷

70CR2 میلگرد ساده، سایز ۵۰ ،مارک *
ST-37 میلگرد ساده، سایز ۶۰ ،مارک *

* تیرآهن بال شیبدار، سایز۲۰ ، مارک ۵۲
MN315 میلگرد ساده، قطر ۸۰، مارک *

C82D2 بیلت ۱۳۰*۱۳۰ مارک *
CR+C82D2 بیلت ۱۳۰*۱۳۰ مارک *

MN314 مارک  TH36آرک تونلی *
UIC50 ریل *

تصفیه پساب های بهداشتی و صنعتی با ظرفیت ورودی 850 متر مکعب بر ساعت در تصفیه خانه پساب کارخانه

در نیمه اول سال جاری در ذوب آهن اصفهان رقم خورد

  افزایش تولید و صادرات و طراحی و تولید ۱۲ محصول جدید

مساحت تقریبی 
تصفیه خانه در فاز 
اول احداث، حدودا 
برابر با 43727 متر 

مربع می باشد

با جهش قابل توجه 
درآمد، سود خالص 
این شرکت رشد 

چشمگیری نسبت 
به 6 ماهه اول سال 
گذشته داشته است
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حدیث هفته

والدت حضرت رســول اکرم )ص(، روز اخالق و مهرورزی و 
والدت امام جعفر صادق)ع( مبارک باد

هفدهم ربیع االول، والدت پیامبر)ص( و والدت فرزند گرامیش حضرت 
امام صادق)ع( روز اخالق و مهرورزی نام دارد. یی شک محبت ورزیدن 
یکی از مهم ترین و زیباترین تعالیم اخالقی اســت که در این خصوص 
حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی)ص( واالترین الگوی بشری در 
همه دوران های تاریخ انسانیت به شــمار می روند، چه آن که در قرآن 
کریم نیز خدای متعال از مقام و منزلت ایشان با عنوان "ُخلق عظیم" یاد 
می فرمایند. همه آدم ها الیق محبت انــد و آن هایی که آدم های بدتری 
هستند، بیشــتر به محبت نیاز دارند، وقتی اخالق هر کس به بهترین 
مولفه ها و صفات ناب آمیخته می شــود مهرورزی با زیباترین شــکل 

ممکن ظاهر می شود.
مهرورزی از زیباترین آموزه های اخالقی است که نقش سازنده و مؤثری 
را جهت گرایش انسان ها به سوی حق و عدالت ایفا می کند و در بسیاری 
از موارد ارتباطات را صمیمی تــر کرده و آتش کینه هــا و اختالفات را 

خاموش می سازد.
یکم آبان روز آمار و برنامه ریزی

اول آبان ماه در تقویم کشورمان روز ملی آمار و برنامه ریزی نام گذاری 
شده، اگر چه در تقویم جهانی ۲۰ اکتبر مقارن ۲۸ آبان ماه، روز جهانی 

آمار است.
درسال ۱۲۹۷ هجری شمسی به منظور ثبت وقایع چهارگانه، اداره ثبت 
احوال کشور تأسیس شد. با ثبت اطالعات مرتبط با تولد، فوت، ازدواج 
و طالق توســط اداره مذکور، ضرورت اطالع از جمعیت کشور و تعیین 
سازمانی که به جمع آوری این اطالعات بپردازد مورد توجه قرار گرفت 
و منجر شد که در سال ۱۳۰۳ هجری شمسی آیین نامه ای به تصویب 
برســد و در این آیین نامه اداره ای مســئول آمار و وظایف آن مشخص 
شــود. براســاس این مصوبه مســئولیت جمع آوری و متمرکز کردن 
آمارهای مورد نیاز به عهده وزارت کشور گذاشته شد. در خرداد ماه سال 
۱۳۱۸ هجری شمسی اولین قانون سرشماری در مجلس شورای ملی 

تصویب شد.   
2 آبان ماه؛ روز جهانی توسعه اطالعات

همه ســاله بیســت و چهارم اکتبر)۲ آبان ماه( به عنوان روز گسترش 
اطالعات در جهان گرامی داشته می شود . امروزه با توجه به ظهور عصر 
ارتباطات و ارزشی که اطالعات در توسعه و پیشرفت جوامع دارد تالش 
برای حضور و تعامل بیشتر در زمینه استفاده از الگوهای نوین ارتباطی 
برهیچ ملتی پوشیده نیســت. دنیای ما از قید و بند های سنتی سرمایه 
گذاری و تجارت و حضور در بازار کاالها و اشــتغال رهایی جسته و پای 
در عرصه ای نوین از تعامالت اجتماعی گذارده است به گونه ای که یکی 
از اساسی ترین اقدامات همه کشورها بستر سازی برای حضور در دنیای 
مجازی، ایجاد جایگاه مناسب با فرهنگ خود و کسب پایگاهی در دنیای 

مجازی اطالعات است.
4 آبان؛ سالروز افشاگری حضرت امام خمینی)ره(  در مورد 

کاپیتوالسیون 
کاپیتوالسیون به قراردادهایی گفته می شود که به موجب آن، اتباع یک 
دولت در قلمرو کشور دیگر، مشمول قوانین کشور خود می شوند و اتباع 
آن از تمامی حقوق و امتیازات برخوردار می شدند. به عنوان مثال اگر در 
آن کشور یک فردی را به قتل می رســاندند، دستگاه قضایی آن کشور 

نمی توانست فرد خاطی را طبق قوانین کشور خودش محاکمه  کند . 
سه ماه پس از پیروزی انقالب اســالمی ایران، با تصویب شورای انقالب، 
دولت موقت الیحه کاپیتوالسیون را لغو کرد. امریکاییان که تا قبل از آن 
در ایران همه کاره بودند، از شنیدن خبر لغو این الیحه وحشت زده شدند 
و برای باقی مانده آن ها در ایران محدودیت های زیادی ایجاد شــد. نکته 
درخور تأمل این است که چند ماه پس از آغاز سلطنت محمدرضا پهلوی 
در سال ۱۳۲۰، فعالیت مستشاران امریکایی در ایران شروع شد و چند ماه 

پس از سقوط او، فعالیت این مستشاران پایان یافت.
27 اکتبر)6 آبان( روزجهانی کاردرمانی گرامی باد

    روز جهانــی »کاردرمانی« که نخســتین بار در روز ۲۷ اکتبر ســال 
۲۰۱۰ میالدی نامگذاری شد به عنوان یک رویداد مهم بین المللی و با 
هدف ارتقای مشاغل در سطح جهانی به ثبت رسیده است. کاردرمانی 
شاخه ای از حرفه پزشکی است که در شاخه »مراقبت سالمت« معرفی 
شده است. یک رشــته علمی، پویا و مورد لزوم روز افزون نظام سالمت 
کشور می باشد که طبق تعریف، علم و هنر اســتفاده درمانی ازکارها و 
فعالیت های روزمره زندگی برای بهبود توانایی های عملکرد جسمی و 
ذهنی و اســتقالل فرد در کارهای روزمره خود می باشد. این تخصص 
درمان بیماری های عصبی، روانپزشکی و جســمانی را پس از ارجاع از 

سوی پزشک از طریق شیوه های مختلف درمانی در بر می گیرد.

به مناسبت هفته وحدت، سرهنگ مختاری با محمد امین یوسف زاده 
مدیر مهندسی نورد دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار که مشــکین معاون تولید نورد ۳۵۰. شــیرانی فرمانده و 
جمعی از اعضای شورای پایگاه مقاومت بسیج شهید چمران نیزحضور 
داشتند، ســرهنگ مختاری با تبریک میالد با سعادت حضرت محمد 
)ص( و والدت امام جعفرصادق )ع( از زحمات یوسف زاده و پرسنل این 
مدیریت به جهت نقش بسیار موثر در تولید، تقدیر نمود و گفت: امروز 
رمز موفقیت و پیشرفت کشور داشــتن تفکر بسیجی و جهادی و کار به 

صورت میدانی در عرصه تولید است.

مناسبت های هفته

دیدار

 امام صادق )ع(:  
برترین اعمال نزد خداوند نماز در اول وقت و نیکی به پدر و مادر و جهاد در 

راه خدای متعال است.

بنا بر اعالم مدیریت تولیدات کک و مواد شــیمیایی، 
تعمیرات اساســی لکوموتیو  و  واگن خاموش کننده 
این بخش بــا صرفه جویــی ۲۰تن مواد اســتیل با 

موفقیت انجام شد.
بنا بر این گــزارش؛ با توجــه به فرا رســیدن زمان 
تعمیرات اساســی مطابق با گــراف مصوب کارخانه 
فعالیت های زیر بر روی واگن و لکوموتیو شماره یک 

کک سازی انجام شد:
۱-اصالح و تعمیر خرابی ســینی کف واگن ۲- رفع نا 
هم ســطحی چدنی های محافظتی ۳-تعمیر دیواره 
شرقی و غربی واگن ۴-رفع خرابی چرخهای حرکتی 
واگن و لکوموتیو ۵-سرویس کمپرسور هوا ۶-اصالح 
دفرمگی درب ها و عدم بسته شدن کامل آن ۷-اصالح 

دفرمگی دیواره تراس  .
در ادامه گــزارش مدیریــت تولیــدات کک و مواد 
شیمیایی آمده است، با توجه به قیمت باالی متریال 
استنلس اســتیل و شرایط ســخت تهیه آن به دلیل 
تحریم های ظالمانه، همه متریــال مورد نیاز با وجود 
پیش بینی های الزم و درخواست خرید در سال های 

قبل تأمین نشد و ساخت تعدادی از قطعات مورد نیاز 
محقق نگردیــد. لذا برای دومین دوره )حدود شــش 
سال( از تعویض کف پوش ها، درب های واگن، تراس، 
ستون وسط و.... که همگی از متریال استنلس استیل 
به وزن ۲۰ تن با انجام تعمیرات بــه صورت بالینی و 
تعمیر قسمت های آسیب دیده در بخش و کارگاه های 
ساخت کارخانه از تعویض اجزاء جلوگیری شد. با انجام 
این امر ضمن صرفه جویی ارزی ناشی از تامین متریال، 
ســاعت ها کار کارگاهی نظیر جوشکاری، برشکاری، 
ماشینکاری و .. نیز برای ساخت قطعات جدید صرفه 
جویی شده است. در مکانیزم لکوموتیو نیز تعمیرات 
به صورت کامل در بخش انجام گرفت که این امر سال 
های قبل در دپو راه آهن انجــام می گرفت که هزینه 
هایی از قبیل حمل و نقل و ... به دنبال داشت که این 
هزینه ها نیز حذف گردید. با برنامه ریزی انجام گرفته 
برای انجام تعمیــرات بالینی و حــذف فعالیت های 
دمونتاژ و مونتاژ غیر الزم، حدود ۱۵۰۰ نفر ساعت نیز 

در این تعمیرات صرفه جویی شد.
شــایان ذکر اســت؛ واگن های خاموش کننده کک 

وظیفه انتقال کک روشــن دریافتی از ســلول های 
تولیدی به برج خاموش کننــده را بر عهده دارند که 
با اســتقرار در زیر برج خاموش کننده با پاشش آب 
فنولی کک افروخته،  خاموش و ســرد می شود. در 
این فرآیند  ۱- شوک حرارتی باال ) به دلیل مشتعل 
بودن کک تولیدی(، ۲- خوردگــی ) به دلیل وجود 
آب فنولی( و ۳- سایش )به دلیل ساینده بودن کک(  

باعث آســیب به کف، بدنه و سایر قسمت های واگن 
می گردد که با توجه به دالیل فوق برای ساخت بدنه 

از فوالد ضد زنگ استفاده شد .
گفتنی اســت؛ تعمیرات این مکانیزم هر ســه سال 
یک بار بــوده و در طی ۱۴ شــبانه روز کلیه قطعات 
 و تجهیزات معیوب و مســتهلک تعویــض یا تعمیر 

می گردد.

سرپرســت ســازمان تامین   اجتماعــی در دیدار با 
رئیس دیوان عدالت اداری، با بیان این که مطالبات 
ســازمان تامین اجتماعی از دولــت در حال حاضر 

۴۵۰هزار میلیارد تومان اســت، گفت: عدم  دریافت 
این منابع بــه ایجــاد چالش   هایی برای ســازمان 
تامین اجتماعی منجر شــده اســت و برای کنترل 
چالش   های بیرونی، بــا ایجاد ۱۲۸هــزار میلیارد 
تومان بدهــی بانکی، چالش درونی برای ســازمان 
تامین   اجتماعــی ایجاد شــده اســت و ماهانه ۵ تا 
۶هزار میلیارد تومان کسری منابع از طریق دریافت 

تسهیالت بانکی جبران می شود. 
میرهاشم موسوی افزود: ســازمان تامین   اجتماعی 
در شــرایط حساســی اســت که اگر اقدام اصولی 
برای آن انجام نشــود، بایــد منتظــر بحران های 
بیشــتری باشــیم که ممکن اســت با امنیت ملی 
در تعارض باشــد. در حــال حاضر کســری منابع 
این ســازمان هر ماه حدود ۶هزار میلیــارد تومان 

 اســت که دو برابر بودجه یارانه   های نقدی کشــور 
است. 

سرپرست ســازمان تامین   اجتماعی اظهار کرد: ما و 
دیوان عدالت اداری، می توانیم در راســتای ارتقای 
رضایتمندی مــردم و رفــع مشــکالت احتمالی 
همکاری داشــته باشــیم. در این زمینه، خواست و 
اراده ســازمان تامین   اجتماعی این است که مسائل 
مرتبط با دیوان عدالت اداری به  ســرعت پیگیری و 

مشکالت احتمالی برطرف شود. 
وی با اشاره به وجود مســائل مشترک فراوان میان 
ســازمان تامین   اجتماعی و دیــوان عدالت اداری، 
اظهار کرد: بخشی از مسائل و مشکالت فعلی، ناشی 
از تبعات تصمیمات گذشته و اقداماتی است که در 
دیگر ســازمان ها و نهادها انجام می شود و خروجی 

نهایی آن به تامین   اجتماعی می   رسد. 
وی صیانــت از منابــع صنــدوق تامین اجتماعی 
به عنــوان حق   النــاس را از مســائل بســیار مهم 
برشــمرد و گفــت: در موضوع تحقــق عدالت بین 
قضات دیــوان عدالت بــا مدیران و کارشناســان 
تامین اجتماعی تفاوت دیدگاه وجــود ندارد. البته 
برگزاری کمیته   های مشــترک می تواند در نزدیک 
شــدن دیدگاه   ها موثر باشد.  سرپرســت سازمان 
تامین اجتماعــی با بیــان این که یکی از شــعارها 
و اولویت   هــای دولــت جدیــد، مقررات زدایــی و 
تســهیل فرآیندهاســت، گفت: کارگروه مشترک 
تامین اجتماعی و دیــوان عدالــت اداری می تواند 
زمینه ســاز رفع بســیاری از مســائل و بهبود روند 

خدمت  رسانی به جامعه باشد.

مراسم تجلیل از آشــپزهای ذوب آهن اصفهان به 
مناســبت روز آشــپز با همکاری مدیریت خدمات 
و امور رفاهــی و روابط عمومی و بــا حضور مهدی 
بهرامــی معاون پشــتیبانی و خدمــات اجتماعی، 
علیرضا امیری مدیر روابط عمومی و روح ا... صالحی 

مدیر خدمات و امور رفاهی ۲۸ مهرماه برگزار شد . 
بهرامی در این مراسم، با قدردانی از آشپزها و سایر 
همکاران فعال در فراینــد طبخ و توزیع غذای ذوب 
آهن اصفهان از این تالشــگران به عنوان قشری یاد 
کرد که کارشان اهمیت و ســختی بسیاری دارد و 
عملکرد مطلوبشــان در رضایتمندی و سالمت کل 

کارکنان شرکت تاثیر چشمگیری دارد .
وی افــزود: در این مجتمع عظیــم صنعتی همواره 
بهبود خدمــات اجتماعی و امور رفاهــی کارکنان 
مد نظر است و قطعاً بهبود تغذیه همکاران از جمله 

موارد مهم و ضروری می باشــد کــه در بهره وری 
بسیار موثر است .

مدیر روابط عمومی شرکت نیز گفت: هر کاری که با 
عشق و عالقه انجام شود، اثر بخشی بیشتری دارد و 
این امر در مشاغلی همچون آشپزی کاماًل به چشم 

می آید و نتایج آن ملموس است . 
وی برگزاری مراســم تجلیــل از این همــکاران و 
همچنین برنامه های مشابه آن را که موجب تقویت 
روحیه و نشاط تالشگران این بخش شود در بهبود 
عملکرد آن هــا و در نهایت افزایــش رضایتمندی 

کارکنان بسیار موثر دانست . 
مدیر خدمات و امور رفاهی نیز این روز را به آشپزها، 
کارکنان رســتوران و تمام کسانی که در این فرایند 
حضور دارند تبریک گفت و افــزود: درصدد بودیم 
که از این عزیــزان در اولین فرصت تجلیل کنیم که 

خوشــبختانه این امر در هفته آخر مهر ماه که روز 
جهانی آشپز و قناد است، امکان پذیر شد .

شایان ذکر اســت حدود ۳۴۰ نفر در فرایند آماده 
سازی، انبارش، طبخ و توزیع غذای شرکت فعالیت 
دارند و ســاالنه بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار پرس 

غــذا و در روزهــای کاری ۱۱ هزار پــرس غذا در 
شرکت طبخ و توزیع می شــود که در روزهای غیر 

کاری، وعده ناهار کمتر است . 
این مراســم با اجرای برنامه های متنــوع هنری و 

فرهنگی و همچنین مسابقه حضوری همراه بود. 

تعمیرات این 
مکانیزم هر سه سال 
یک بار بوده و در طی 
14 شبانه روز کلیه 
قطعات و تجهیزات 
معیوب و مستهلک 

 تعویض یا تعمیر 
می گردد

خواست و 
اراده سازمان 

تامین   اجتماعی 
این است که مسائل 

مرتبط با دیوان 
عدالت اداری به 

 سرعت پیگیری و 
مشکالت احتمالی 

برطرف شود

در این مجتمع عظیم 
صنعتی همواره 
بهبود خدمات 
اجتماعی و امور 

رفاهی کارکنان مد 
نظر است

تجلیل از آشپزهای ذوب آهن اصفهان در روزآشپز

همزمان با هفته وحدت صورت گرفت
دیدار فرمانده حوزه مقاومت 

بسیج شهید تندگویان با مدیر 
مهندسی نورد 

مســابقه چهارخونه از جمله تولیدات صدا و سیمای 
اصفهان اســت که ذوب آهن اصفهان در آن مشارکت 
دارد . ۱۶ قســمت این مســابقه در ماه های گذشته 
پخش شــد و ۱۶ قســمت دیگر نیز در دست ساخت 
اســت که زمان پخش آن اطالع رســانی خواهد شد. 
این مســابقه با هدف تحکیم بنیان خانواده و ارتباط 
سالم با فرزندان شکل گرفته  اســت و سعی شده  این 

ارتباط زنده با پدر و مــادر، پدربزرگ و مادربزرگ ها با 
فرزندان انجام شــود در واقع یک نوع آموزش و بازی 
با کمترین هزینه با وسایل ساده مثل توپ و بادبادک 
برای سرگرمی فرزندان انجام می شــود ضمنا در این 
مسابقه احترام به بزرگ ترها و حس مسئولیت پذیری 

افراد مورد نظر می باشد.
در این برنامه در هر قســمت، دو خانــواده ذوب آهنی 

و دو خانــواده غیــر ذوب آهنی حضور دارند و ســعی 
شــده که نحوه تولید محصوالت ذوب آهن را در قالب 
پرســش و پاســخ با خانواده ها بیان کند و موضوعات 
مهمی از جمله ذوب آهن و محیط زیســت و همچنین 
صرفه جویی شــرکت در میزان مصــرف آب به  خوبی 
روشن شــود، به  عنوان مثال در قسمت جایزه طالیی 
گروهی که به مرحله نهایی می رســد بایستی از روی 
ریل ملی ذوب آهن با حرکات نمایشی با توپ رد شود 
و در حین مسابقه توضیحات ســاخت ریل ملی برای 

شرکت کنندگان و عموم مردم داده می شود.
 این مســابقه با همکاری مرکز صدا و سیمای اصفهان 
و شــرکت ذوب آهن تهیه  شــده و با توجه به شرایط 
کرونایی که بســیاری از مکان هــای تفریحی تعطیل 
بوده مورد اســتقبال خانواده ها و فرزنــدان آن ها قرار 
گرفته  است. رافائل کارگردان این مجموعه گفت: این 
مسابقه بین ۴ خانواده  با فرزندانشــان در رده سنی ۷ 
تا ۱۲ و همراهی افراد درجه یک خانواده در گروه های 
ســبز، آبی و قرمز برگزار می شــود . در هر مرحله با 
خانواده ای که امتیاز الزم را کسب نکرده خداحافظی 
می کنیم و مرحله آخر بین ۲ گروه با پرســش  و پاسخ 

در زمینه اطالعات عمومی و ســاخت  و ســاز رباتیک 
انجام می شود. در مرحله ســوم سرعت چشم و دست 
و بازی توپ مزاحم و بازی بادکنک و گونی و در مرحله 
فینال فوتبــال حبابی و موانع انجام می شــود و نهایتاً 
برنده نهایی می تواند در جایزه طالیی شــرکت کند . 
این مرحله شامل عبور از ریل ملی ذوب آهن اصفهان 
با غلتیدن توپ روی آن است و اگر کسی بتواند جایزه  

برنامه را دریافت کند، مسابقه پایان می یابد.
اســتهباناتی تهیه کننده برنامه با تشــکر از همکاری 
خوب شرکت ذوب آهن عنوان کرد: این برنامه تاثیر به 
سزایی در شناســاندن محصوالت کارخانه به فرزندان 
و خانواده های مردم اســتان اصفهان دارد و امیدواریم 
این همکاری بیش  از پیش در راســتای تحکیم بنیاد 

خانواده  و شادی و نشاط فرزندان ادامه یابد.
حالجیان هماهنگ کننده این برنامه نیز  عنوان نمود: 
همکاری ذوب آهن با ما بسیار عالی  بوده است و فضای 
اســتان اصفهان واقعاً نیاز به این برنامه ها دارد و توان 
این را داریم که در صورت ادامه همــکاری و تعامل با 
شرکت ذوب آهن برنامه های مناســبی را برای مردم 

خوب استان تهیه کنیم.

حجه االســالم اکبری مســئول زکات شهرستان 
های لنجان و مبارکه با ارایه گزارشــی از عملکرد 
شــورای زکات شهرســتان لنجــان در نیمه اول 
ســال ۱۴۰۰، گفــت: در ۶ ماه اول ســال جاری 
با همکاری شــورای زکات روســتایی و شــهری 
و تمامــی موسســات خیریــه و ســازمان های 
مردم نهــاد، ۲۱ میلیــارد ریــال زکات واجب و 
 مســتحبی بــه صــورت کاال و نقد جمــع آوری 

گردید. 
وی  افزود: شــهر ســده در شهرســتان لنجان، 

مثل ســال های پیش  در جمع آوری زکات برنج 
همچنان پیشتاز است. 

اکبری تأکید کرد: صد در صــد مبالغ جمع آوری 
شــده جهت امور جهیزیــه، معیشــت، درمان، 
تحصیل، تعمیر مسکن، کولر، لوازم التحریر و سایر 

موارد برای مددجویان هزینه گردید.
وی در پایان گفت: با همکاری کشــاورزان و سایر 
مــردم در امر جمــع آوری زکات و دیگر کمک ها 
امیدواریم بــه مدد جویان و نیازمنــدان آبرومند، 

کمک های قابل مالحظه ای انجام شود. 

با توجه به شرایط 
کرونایی که بسیاری 
از مکان های تفریحی 

تعطیل بوده این 
مسابقه مورد 

استقبال خانواده ها 
و فرزندان آن ها قرار 

گرفته  است

شهر سده مثل 
سال های پیش  در 
جمع آوری زکات 

برنج همچنان 
پیشتاز است

چهارخونه، مسابقه ای برای ساماندهی ارتباطی در خانواده

میرهاشم موسوی، منابع تامین   اجتماعی را تشریح کرد 

با صرفه جویی 20 تن متریال استیل انجام شد:
تعمیرات اساسی لکوموتیو  و  واگن خاموش کننده تولیدات کک و مواد شیمیایی

جمع آوری وکمک 21 میلیارد ریالی زکات در لنجان 
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خبرآسمانی

بازدید از فعالیت های گروه جهادی 
بسیج شرکت 

رابط حوزه نمایندگی ولی فقیه در 
بسیج شهید تندگویان معرفی شد

جمعی از مدیران شرکت از منازل در حال ساخت ویژه نیازمندان توسط 
گروه جهادی حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان، بازدید کردند.

در این بازدید، مدیران حاضر از ۴ پروژه منزل مسکونی در حال ساخت و 
بازسازی، بازدید نموده و در روند پیشرفت این پروژه ها قرار گرفتند.

مهدی تارتار در نشست خبری پس 
از دیدار تیمش مقابل صنعت نفت، 
اظهار کرد: اول این که ســالروز ۴۹ 
سالگی تاسیس باشگاه صنعت نفت 
آبادان را به این باشــگاه پر ریشه و 
پرهوادار تبریک و تهنیت عرض می 
کنم و دوم این که ابراز تاثر و تاسف 
می کنم از بابت حادثه زلزله شــهر 
اندیکا و امیدوارم که مشکل های این 

عزیزان زودتر حل شود. می دانم که مسئوالن در این خصوص در حال تالش 
هستند، اما باید بدانیم که شرایط زندگی و شرایط آب و هوایی در آنجا)اندیکا( 
مناسب نیست. سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان افزود: من در مسجد 
سلیمان مربیگری کردم و می دانم که در اندیکا محرومیت زیاد است و امیدوارم 
که هر چه سریع تر مشــکل عزیزان اندیکایی زلزله زده رفع شود و نکته دیگر 
این که برای علی منصوریان عزیز آرزوی ســالمتی دارم و امیدوارم که هرچه 
زودتر به شرایط عادی خود برگردد. تارتار در خصوص دیدار تیمش با صنعت 
نفت بیان کرد: رقابت در نیمه اول را کامال تحت کنترل داشتیم و موقعیت های 
خوبی به دست آوردیم ولی نتوانستیم به گل برسیم. در نیمه دوم چون میهمان 

بودیم کمی عقب کشیدیم ولی خیلی منسجم دفاع کردیم.
وی ادامه داد: موقعیت آنچنانی به تیم خوب و با کیفیت صنعت نفت ندادیم. 
پاداش تالش و انســجام و زحمت هایی که در پیش فصل کشــیدیم را با سه 
امتیاز با ارزش در آبادان به دست آوریم. ســرمربی ذوب آهن در پاسخ به این 
سوال که نفت امسال را با نفت پارسال چطور مقایسه می کند، توضیح داد: به هر 
حال سال گذشته صنعت نفت در ابتدای فصل پنجره اش بسته بود و بعضی از 
بازیکنان جوان و امید به این تیم کمک کردند تا بازیکنان جدید رسیدند و خود 
را حتی به صدر جدول رساندند. ولی به نظر من نفت امسال و هفته اول با این 
بازیکنان شرایط بهتری دارد. تارتار افزود: برای صنعت نفت و هوادارهای پرشور 
آن ها آرزوی موفقیت مــی کنم. جای هواداران خالی اســت. امیدوارم کرونا 

ویروس ریشه کن و بحث واکسن جدی تر شود تا هواداران به استادیوم بیایند.
سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در پایان اضافه کرد: به بازیکنانم خسته 

نباشید و تبریک عرض می کنم.  آن ها لیاقت این سه امتیاز را داشتند.

ذوب آهن اصفهان فصل جدید مســابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور را با 
پیروزی در خانه صنعت نفت آبادان آغاز کرد.

در روز دوم از هفته نخست مســابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور تیم های 
فوتبال صنعت نفت آبادان و ذوب آهن اصفهان در ورزشگاه تختی آبادان به مصاف 

هم رفتند که این دیدار با برتری یک بر صفر ذوب آهن اصفهان به پایان رسید.
تنها گل این بازی توسط عارف رســتمی در دقیقه ۱+۹۰ به ثمر رسید تا ذوب آهن 

در آغاز فصل جدید لیگ برتر به یک برد باارزش دست یابد.
قضاوت این دیدار برعهــده جواد رحیم زاده بود که این داور به رضا یزدان دوســت 
از تیم میزبان کارت زرد نشــان داد. علیرضا منصوریان سرمربی تیم صنعت نفت 

آبادان به دلیل ابتال به کرونا و البته محرومیت، در این بازی حضور نداشت.

آیین تکریم و معارفه رابط حوزه نمایندگی ولی فقیه در مقاومت بســیج 
شهید تندگویان با حضور مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه ناحیه لنجان 

۲۷ مهرماه برگزار شد. 
در این آیین حجت االســالم والمســلمین صیام پور با تقدیر از زحمات 
علیرضا حیدری، حجت االسالم والمســلمین موسی احمدی را به عنوان 
رابط حــوزه نمایندگی ولی فقیه در مقاومت بســیج شــهید تندگویان 

منصوب نمود.

تسلیت
همکاران گرامی آقایان:

سعید نعمتی، صفرعلی شیرزادی، ابراهیم سلیمیان، 
علی زارع، مهرداد عسگری

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 شرکت

تشکر و سپاس

از کلیه همکاران و دوستان گرامی که در مصیبت وارده به 
اینجانبان ضمن ابراز همدردی، تسلی خاطر بازماندگان را فراهم 

نمودند، صمیمانه قدردانی نموده، امید است در شادیهایتان 
جبران نماییم.

محمد سمیعی اصفهانی، محمد  ضیایی، سعید ضیایی، 
محمد  زارع، محمدحسین میرخلف زاده، محسن 

سلمانی سده، داریوش گودرزی، حسین یزدانی، سید 
مجید احمدی، فریدون رحیمی، علیرضا صالحی، 

منصور هادی

یداله  حاجی قاسمی  
1359/07/30 سرپل  ذهاب 

مرادحاصل  امیری  
1362/07/28 مریوان 

علی رحم  عسگری چالشتری  
1362/07/29 مریوان

حشمت اله  ضیائی  
1364/07/27 جنوب

سالــروز عـروج 
ملکــــــوتی
شهدای گـرانقدر 
ذو ب آهن اصفهان
گرامـــــی   باد

علی جبــاری در خصوص آخریــن وضعیت تیمش 
برای حضور در لیگ وزنه برداری باشگاه های کشور 
اظهار کرد: تمرینات خوب و مســتمری را از ماه های 
اخیر آغاز کردیم و همه اعضا با انگیزه مشــغول انجام 

تمرینات و پیگیری نکات فنی هستند.
وی افزود: علی رضا معینی، رضا دهدار، امیر حقوقی 
و رسول معتمدی از تیم ذوب آهن به اردوی تیم ملی 

دعوت شدند.
ملی پوش اســبق تیم وزنــه بــرداری در ارتباط با 
مسابقات لیگ برتر باشــگاه های کشور گفت: دادن 
قول قهرمانی در این برهه کار دشــواری اســت و ما 
عالوه بر تیم های نظامی و باسابقه ای همچون عقاب 
نیروی هوایی، نیروی زمینــی  و پدافند با دو حریف 

مدعی نیز مواجه خواهیم بود.
ســرمربی تیم وزنه برداری ذوب آهن بــا بیان اینکه 
باشــگاه ذوب آهن در سطح ملی و آســیا قهرمانان 
زیادی را پرورش داده اســت، خاطرنشان کرد: وزنه 
برداری ایران در سطح جهان و المپیک صاحب عنوان 
و کرسی است و رشته وزنه برداری برای ادامه حیات 
همیشــه به حمایت و پشتیبانی باشــگاه ریشه دار و 

سازنده ای همچون ذوب آهن نیاز دارد.
وی ادامه داد: وزنه برداری ذوب آهن نیز افتخار نایب 
قهرمانی و سومی آسیا را در ویترین افتخاراتش دارد 
و توقع جامعه وزنه برداری کشور و حتی آسیا حضور 
مستمر باشگاه ذوب آهن در لیگ باشگاه های کشور 

است.

تیم بسکتبال ذوب  آهن اصفهان با درخشش ارسالن 
کاظمی کار خود را در لیگ برتر با پیروزی آغاز کرد.

در ادامه بازی هــای هفته دوم لیگ برتر بســکتبال 
مردان ایران، دو تیم ذوب  آهن اصفهان و مس  کرمان 
از گروه الف رقابت ها به مصــاف یکدیگر رفتند که در 
پایان، ذوب  آهن موفق شــد با نتیجه قاطع ۷۰ – ۵۳ 
حریف خود را شکست دهد. شاگردان فرزاد کوهیان 
که نخســتین بازی خــود در فصل جدیــد را تجربه 
می کردند، بــا عملکردی خــوب در کوارترهای اول، 
ســوم و چهارم به ترتیب با نتایج ۲۳-۱۴، ۱۴-۱۳ و 

۲۰-۱۲ به برتری رســیدند و تنها در کوارتر دوم بود 
که با نتیجه نزدیک ۱۳-۱۴ شکســت خوردند تا در 

مجموع، ۷۰ – ۵۳ برنده از زمین خارج شوند.
در پایان این دیدار، ارســالن  کاظمی با کســب ۲۰ 
امتیاز و ۱۳ ریباند بــرای ذوب  آهن دبل دبل کرد تا با 

تاثیرگذاری ۳۲، بهترین بازیکن زمین شود.
قرار بود یک دیدار هم بین تیم هــای کاله )کوچین( 
و خانه بسکتبال خوزســتان برگزار شود که به دلیل 
ابتالی بازیکنان خوزستان به ویروس کرونا این دیدار 

لغو شد.

همکاران ذوب آهنی با تجربیاتی که کسب می کنند 
عالوه بر مشارکت در ســاخت و توسعه صنعت فوالد 

و سایر صنایع در کانون های رســمی دادگستری نیز 
تجربیات خود به کار می گیرند.تعــدادی از همکاران 

شاغل در مدیریت مهندســی نت شرکت به شرح زیر 
با اخذ پروانه به جرگه کارشناسان رسمی دادگستری 
پیوســتند. ابوالقاســم مومنــی، روح اله هــادی و 
فرهاد رضایی در رشــته برق، ماشــین و تاسیســات 
کارخانه، حمید اصفهانی در رشــته کارشناس فلزات 
 و  یوســف قاســمی  در رشته کارشــناس تاسیسات

 ساختمانی.
روابط عمومی شــرکت بــا تبریک با ایــن همکاران، 

توفیقات روز افزون را برای آن ها آرزومند است. 

مراقبت از خــود و توجه به ســالمت، راهی اســت 
که بــه وســیله آن افــراد تالش مــی کننــد که از 
بیماری و ناتوانی پیشــگیری کنند و ســالمت خود 
را ارتقــا بخشــند و یکــی از مفاهیم اصلی اســت 
 که به وســیله آن روی رفتار ســالم مثبــت تأکید 

می شود.
با توجه به ضرورت حســاس سازی جامعه به موضوع 
سالمت، همه ساله یک شــعار از حوزه های مختلف 
ســالمت به منظور آموزش و فرهنگ سازی و در حد 
امکان انجام مداخالت تشــخیصی و درمانی انتخاب 
و تحت عنوان یــک روز و یا هفته مطــرح می گردد. 
در همین راســتا و با توجه به نقــش محوری که زن 
ها در مدیریت ســالمت ایفا می کننــد و با توجه به 
این اهداف، روزهای هفته  ملی ســالمت بانوان ایران 
)ســبا( نامگذاری گردیده اســت ، تا فرصتی باشــد 
برای جلب حمایت و توجه بیشــتر مردم و مسئولین 
به ســالمت بانوان و تاثیر آن بر ســالمت خانواده و 
جامعــه، در حال حاضر بیش از یکســال اســت که 
همه گیــری کرونا بــر جنبه های مختلف ســالمت 
ســایه انداخته و عالوه بر ســالمت جسمی، سالمت 
روانی و اجتماعی را تهدید می کند. زن ها با افزایش 
آگاهی، ارتقا سواد سالمت، ایجاد سبک زندگی سالم، 

حمایت از همســر و ســایر اعضا خانــواده، مدیریت 
 سالمت جســمی و روانی خود و خانواده را به عهده 

دارند.
با عنایت به تعریف سواد ســالمت که عبارت است از 
میزان توانایی افراد در به دست آوردن، تحلیل کردن 
و فهمیدن اطالعات و خدمات اولیه بهداشــتی که به 
آن نیاز دارند تــا بتوانند در مورد مســائل مربوط به 
سالمتی خود مشارکت داشته و تصمیم های درستی 
را اتخاذ کنند. امید است با همکاری و مساعدت همه 
سیاست گذاران و دست اندرکاران روز به روز  شاهد 
اعتالی بیش از پیش ســطح سواد ســالمت زنان و 
جامعه باشــیم؛ چرا که توجه ویژه به سالمت بانوان 
و نقش آنان در خانــواده،  به نوعــی تضمین  کننده 
خانواده ای ســالم نیز می باشــد و  فقط زنان سالم و 
بانشاط می توانند همسر و مادرانی سالم، با روحیه ای 
شــاداب و انگیزه ای بــاال در پرورش جســم و روح 

فرزندانشان باشند.
در شــرایط فعلی آگاهی، حمایت و عمــل به عنوان 
اصلی ترین راهکار می تواند جامعه زن ها و به تبع آن 
خانواده و جامعه را ازحداقل مواهب سالمت بهره مند 
سازد. برگزاری مناســبت هفته ملی سالمت بانوان 
ایران )سبا( فرصت مغتنمی اســت که باید از آن به 

بهترین وجه برای اطالع رسانی و حساس سازی آحاد 
جامعه به ویژه مســئولین در خصــوص اولویت های 

سالمت سود جست.
مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست

همکاران ذوب آهنی عضو کانون کارشناس رسمی دادگستری شدند

بانوان، مدیریت سالمت، مهار کرونا 

قول قهرمانی در این برهه کار دشواری است

گام محکم آسمان خراش های ذوب آهن اصفهان

در اختتامیه این مراســم که مهــدی بهرامی معاون 
پشــتیبانی و خدمات اجتماعی، احمد اکبری معاون 
ســرمایه های انســانی و توســعه مدیریت، مهران 
مختــاری فرمانــده حوزه مقاومت بســیج شــهید 
تندگویان و دیگر مسئولین شــرکت حضور داشتند 

به نفرات برتر هدایایی اهدا شد .
احمد اکبری معاون ســرمایه های انســانی و توسعه 
مدیریت در آییــن اختتامیه این مســابقات، گفت: 
نهادینه کردن ورزش در خانــواده بزرگ ذوب آهن 
اصفهان یکی از اهداف مهم برگزاری این مســابقات 
ورزشــی اســت و توجه به ســالمت روحی و روانی 

کارکنان یکی از اهداف مهــم ذوب آهن اصفهان در 
کنار تولید است.

وی با اشاره به استقبال کارکنان از مسابقات ورزشی 
افــزود: توجه کارکنان به ورزش نشــان از ســالمت 
روحی کارکنان این شــرکت دارد و حــوزه مقاومت 
بسیج شهید تندگویان در این زمینه اقدامات مهمی 

را انجام داده است .
سرهنگ مختاری گفت: مسابقه دو همگانی با هدف 
افزایش روحیه و نشــاط ســازمانی انجام شد و امید 
است کارکنان با انگیزه بیشــتر در امر تولید فعالیت 

نمایند.

در پایان این مسابقات؛ در رده سنی باالی چهل سال، 
ســعید همتیان، عباس مرتضوی، احسان مرادمند، 
ســعید شــفیعی، مرتضی جانثاری، محمود قربانی 
و محمد موذنــی رتبه های اول تا هفتم را  به دســت 
آوردند، در رده سنی زیر چهل سال نیز داود شمس، 
سجاد نقدی، محمدرضا یوســفی، رشید سلیمیان، 
محمد حمله داری، علی اکبر ابراهیمیان زاده و سید 

مجید موسوی حایز رتبه های اول تا هفتم شدند .
شایان ذکر است در این مراســم به ۱۴ نفر از شرکت 
کنندگان در مسابقه دو همگانی نیز هدایایی به رسم 

یاد بود اهدا شد .

خبرمسابقه دو همگانی کارکنان در ذوب آهن اصفهان برگزار شد

به مناسبت آغاز هفته وحدت و هفته تربیت بدنی و ورزش، مسابقه دو همگانی کارکنان با حضور 70 ورزشــکار در دو رده سنی باال و زیر چهل سال از فلکه 
نهالستان تا یادمان شهدای گمنام به همت حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان برگزار شد . 

به آگاهی همکاران گرامی می رســاند، به همت 
امور ورزش همگانی شــرکت و باشگاه فرهنگی 
ورزشــی ذوب آهن اصفهان طرح استعدادیابی 
در  کارکنــان  فرزنــدان  اســتعدادپروری  و 
رشته های مختلف ورزشــی آغاز گردیده است.

لذا افراد عالقه مند می توانند با شماره گیری کد 
USSD به شــماره  #1347*6655* نسبت به 
ثبت نام فرزنــدان خود تا پایان آبــان ماه اقدام 

نمایند.
مدیریت خدمات و امور رفاهی

برگزاری مسابقات طناب کشی کارکنان شرکت
به اطالع همکاران گرامی می رســاند براســاس قرعه 
کشــی به عمل آمده قبلی مســابقات طناب کشی، این 
مسابقات، دوشــنبه آبان ماه راس ساعت 8 صبح پس 
از توزیع البسه و وزن کشــی در محل باند هلی کوپتر 

ورزشگاه توحید کارخانه، برگزار خواهد شد. 
 مدیریت خدمات و امور رفاهی

اطالعیه 

اطالعیه 

بازیکنانم لیاقت این سه امتیاز را داشتند

برتری ذوب آهن مقابل صنعت نفت 


