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گواهینامه های تایید صالحیت آزمایشــگاه های آزمون و کالیبراسیون ذوب 
آهن اصفهان برای دو ســال دیگر از طرف مرکز ملــی تایید صالحیت ایران، 

تمدید شد...

تمدید گواهینامه های تایید صالحیت 
آزمایشگاه های ذوب آهن اصفهان 

حضرت آیت ا... خامنه ای در پیامی به همایش 
بزرگداشت روز بسیج اســاتید، بر مسئولیت 
و نقش استادان بســیجی در زمینه آمیختن 
پیشــرفت و نوآوری علمی با اخالق و تربیت 

نفسانی تأکید کردند.
متن پیام رهبر انقالب اســالمی به این شرح 

است:
به استادان بسیجی دانشــگاه و اجتماع آنان 
در روز ملی بســیج اســاتید، ســالم و درود 
می فرســتم و یاد دانشــمند مجاهد، شهید 
مصطفی چمران و دیگر شــهدای دانشگاه را 
عزیز و گرامی می دارم. ســایه مبارک استاد 
متعهد و متدین و مجاهد بر ســر دانشــگاه 
کشــور یکی از بزرگتریــن نعمت های الهی 
و نویددهنده  سرافرازی و رســتگاری آینده 
ملت ایران اســت. علم نافع و پیشرفته  شما 
چه در موضوعات راهبردی و اساسی و چه در 
مســائل نقد و کاربردی، نیاز حتمی و فوری 
کشور اســت. فعالیت استاد بســیجی تنها 
تعلیم نیســت، پیشــرفت علمی، نوآوری در 
ماهیت دانش و زبــان آن، آمیختن آموزش 
با اخالق و تربیت نفســانی، همت گماشتن 
به دوگانه فراگیری تازه  های علمی و اجتهاد 
و تولید علم، و وظایف دیگــری از این قبیل 
نیز در زمــره  مســئولیت های اســتاد علم 
اســت و شــما بســیجیان عزیز در همه  این 
زمینه ها می توانید پیشــتاز و پیشران باشید. 
 توفیقات شــما را از خداوند متعال مســألت

 می کنم.
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نشست تعاملی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان 
با مسئولین صندوق بازنشستگان فوالد

مهندس ایرج رخصتی مدیرعامل و احمد 
اکبری معاون سرمایه های انسانی و توسعه 
مدیریــت ذوب آهن اصفهــان 6 تیرماه با 
مسئولین صندوق بازنشستگی فوالد دیدار 

و گفتگو  کردند . 
مهندس رخصتی در این دیــدار بر تکریم 
بازنشستگان صنعت فوالد که با تمام توان 
در راستای ایجاد و توسعه این صنعت تالش 

کردند تاکید نمود .
در این دیــدار در خصوص پوشــش های 
خدمــات بیمــه ای جهت بازنشســتگان 
مباحثی مطرح شــد و مقرر شد در قرارداد 
جدید، در جهت بهبــود خدمات اقدام الزم 

صورت گیرد .  

از جمله مسائلی که 
رسیدن به ظرفیت 

۵۵ میلیون تن فوالد 
در افق چشم انداز را 
توجیه پذیر می کند، 
برنامه ریزی و ایجاد 

بستر الزم برای 
صادرات ساالنه 
2۵ میلیون تن 

محصوالت فوالدی 
است

یادداشــت مهندس ایرج رخصتی مدیرعامل ذوب آهن 
اصفهان- صنعت فوالد ایران به عنوان یکی از صنایع مادر 
کشور، نقش به سزایی در اشتغال         زایی و ارزآوری دارد و 
از صنایع زیربنایی توسعه کشور محسوب می شود. کشور 
ایران به دلیل داشتن معادن گوناگون و نیز سرمایه         های 
انسانی و همچنین منابع انرژی و فاکتورهای مهم تولید 
فوالد، به نوعی در منطقه دارای برتری اســت. براساس 
طرح جامع فوالد ایران، کلیــه حلقه         های زنجیره ارزش 
این صنعت باید به صورت متوازن توسعه یابند تا کشور 
از حیث تامین مواداولیه، میانی و در حد امکان زنجیره 
تولید محصوالت نهایی فوالدی خودکفا باشد، از این رو 
رقابت پذیــری زنجیره ارزش تا حد زیــادی تحت تاثیر 
هماهنگی و همــکاری بازیگران زنجیره قــرار دارد. بر 
اســاس طرح جامع فوالد در افق ۱۴۰۴، رســیدن به 
ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن فوالد در دست اقدام است. 
البته یکی از انتقادهایی که به طرح جامع فوالد می توان 
وارد کرد، ایجاد ظرفیت ۵۵ میلیون تن است که آیا اصال 
رسیدن به این ظرفیت امکان پذیر اســت و فراتر از این 
پرسش این که آیا رسیدن به چنین ظرفیت فوالدی در 

کشور ضرورت دارد؟ 
از جمله مســائلی که رســیدن به ظرفیت ۵۵ میلیون 
تن فوالد در افــق چشــم انداز را توجیه پذیر می کند، 
برنامه ریزی و ایجاد بســتر الزم برای صادرات ساالنه 
۲۵ میلیون تــن محصــوالت فوالدی اســت، چراکه 
اگر ســرانه مصرف فوالد کشور در افق چشــم         انداز، با 
پیش         فرض بهبــود وضعیت اقتصادی کشــور مطابق 
ســرانه مصرف کشــور های درحال توســعه باشد، به 
 عدد ســاالنه ۳۰ میلیون تــن مصرف فــوالد خواهد 

رسید.
از جمله محصــوالت مهم فوالدی، فوالد ســاختمانی 
است که با توجه به نقش توســعه         ای و نیاز کشور سهم 
زیادی از تولید کشــور در این حوزه اســت. با توجه به 
افزایش چشمگیر قیمت مســکن در سال های اخیر و 
افزایش قیمت ساخت و ســاز با توجه به نوسانات ارزی، 
قیمت تنها ســاخت هر متر مربع مسکن)بدون درنظر 
گرفتن قیمت زمین( در تهران و سایر کالن شهرها در 
ســال ۱۴۰۱ حداقل ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است 
که ســهم فوالد ۱۱ درصد قیمت تمام شــده ساخت 
اســت و در مجموع با واردکردن فاکتــور قیمت زمین 
حدود ۵/ ۵  درصد قیمت تمام شده مسکن است و این 

 ســهم با در نظر گرفتن قیمت نهایی فــروش، معادل
۵/ ۲درصــد قیمت قیمت فروش مســکن خواهد بود. 
طبق گــزارش مرکز آمــار میانگین قیمت مســکن 
در تهران و ســایر کالنشهرها در ســال ۱۴۰۱ برابر با 
۳6 میلیــون و ۳۰۰ هزار تومان اســت. به طور میانگین 
در هر متر مربع ســاختمان ۵۰ کیلوگــرم فوالد به کار 
مــی رود و قیمت میلگــرد نیز حــدود ۱۸ هزارتومان 
به ازای هر کیلوگرم اســت؛ این در حالی اســت که در 
سال ۱۳۹۹، قیمت ساخت به میزان حداقل ۴ میلیون 
و ۷۰۰ هزارتومان، قیمت میانگین مســکن طبق اعالم 
مرکز آمــار ۲6 میلیون و ۳۰۰ هزار  تومــان و در همان 
ســال قیمت میلگرد حــدود ۱۰ هزارتومــان به ازای 
هرکیلوگرم بوده اســت.  همچنین طبق محاســبات 
موجود برای ســاخت و ســاز، سهم ســفت         کاری در 
ســاخت ۳۸درصد، نازک         کاری ۳۷درصد و تاسیسات، 
برق و مکانیــک ۲۴درصد هزینه ســاخت اســت. از 
طرفی ســهم زمین در قیمت تمام         شده مسکن حدود 
۵۰-۵۵درصــد و در قیمــت فروش مســکن حدود 
۲۰درصد اســت.  برای رســیدن به هدف ۵۵ میلیون 
تن در طرح جامع فــوالد، از جملــه مهم ترین موانع 
موجود، بحث مواداولیه به ویژه ســنگ         آهن اســت. با 
توجه به پایش طــرح جامع فوالد ســازمان ایمیدرو 
و شــرکت ملی فوالد ایران، مجموع نیاز ســنگ         آهن 
ایران در ســال ۱۴۰۱ برابــر بــا ۱۵/ ۱۴۹میلیون تن 
است و ظرفیت سنگ         آهن کشــور طی سال جاری در 
حدود ۱۳۵ میلیون تن اســت. طبق این اعداد میزان 
موردنیاز ســنگ         آهن و ظرفیت آن موازنه منفی ایجاد 
کرده اســت که این رونــد منفی با توجه بــه افزایش 
میزان نیاز، افزایشــی بــوده و در ســال ۱۴۰۴ برای 
پیروی از طرح جامع فوالد، نیاز ســنگ         آهن کشــور 
به۱6۲ میلیون تن می رســد و موازنه نیــاز و ظرفیت 
کشــور در این بخش به منفی ۲۷ میلیــون تن خواهد 
رسید. محاسبات انجام شــده نشان دهنده آن است که 
به میزان سنگ آهن بیشتری نسبت به ظرفیت موجود 
نیاز داریم که این امر مســتلزم فعالیت های اکتشافی 
و سرمایه گذاری در این بخش در ســال های قبل بوده 
است. با اســتناد به مطالعه طرح جامع فوالد کشور، با 
توجه به ذخایر قطعی شناخته شده کنونی سنگ آهن 
و برنامــه تولیــد ۵۵ میلیون تــن فوالدخــام در افق 
۱۴۰۴پیش         بینی می شود چنانچه به طور خوش بینانه 

تمام ذخایر اکتشاف شــده قابل اســتخراج باشد و با 
توجه به برداشــت هایی که قرار است در سال های آتی 
)با در نظر گرفتــن تولید کامل واحدهــای فوالدی( 
صورت گیرد، ذخایر موجود سنگ آهن ۱۴ سال بعد از 
افق به پایان می رســد، بنابراین به منظور تداوم برنامه 
تولید فوالد در کشور ضروری است مطالعات اکتشافی 
برای کشــف ذخایر جدید در پهنه های مختلف کشور 
انجــام بگیرد.  این امــر ضرورت توســعه فعالیت های 
اکتشــافی و ســرمایه گذاری در این بخش را بیش از 
گذشــته الزام آور می         کند تا برای تــداوم برنامه تولید 
فوالد بتوان از ذخایــر جدید اکتشــافی مصرف کرد، 
یا اقدام به واردات ســنگ         آهن باکیفیت کرد.  با اشاره 
به سایر چالش         هایی که در مســیر تولید فوالد در افق 
چشم         انداز وجود دارد، مهم ترین مشکل برای رسیدن 
به ظرفیت ۵۵ میلیون تن، زیرســاخت های کشور بوده 
که به هیچ وجه مناســب این ظرفیت تولید نیســتند 
چون بــرای تولید ۵۵ میلیــون تن فــوالد باید حدود 
۱۸۰ میلیون تن ســنگ آهن از معادن انتقال یابد و یا 
در صورت کمبود داخلی، پیش بینــی واردات و تامین 
از خارج کشــور صورت پذیرد و این جابه جایی و نقل و 
انتقال، نیازمند توســعه خط ریلی است. در حال حاضر 
زیرســاخت خط ریلی موجود، امــکان برطرف کردن 
نیاز به حمل این حجــم از محموله ها را دارا نیســت.  
بســتر حمل ونقل ریلــی، نیازمند ســرمایه گذاری و 
اصــالح و در برخی موارد نیاز به ایجــاد خط جدید در 
کنار خطوط قبلی اســت. )که ذوب آهن و محصوالت 
ریلی ذوب آهــن می تواند این خأل را پــر کند( عالوه بر 
این سایر زیرساخت ها شامل توســعه جاده ای و ایجاد 
بنادر جدید اســت.  از دیگــر موانع مهم رســیدن به 
هدف ۵۵ میلیون تن تولید فــوالد، بحث بحران انرژی 
و موضوع کم         آبی است. طی ســال های اخیر صنایع در 
 ماه های گرم سال  با بحران قطعی برق و در فصول سرد 
ســال  نیز با بحران کمبود گاز روبه رو بوده اند. این امر 
موجب شده تا تولید اکثر صنایع با اشکال مواجه شود. 
در صورت رفع مشــکل تامین گاز، مشــکل تامین آب 
موردنیاز که تا حــدودی در بعضی مناطق با انتقال آب 
خلیج فارس رفع شده، این مشــکل همچنان به قوت 
خود باقــی خواهد ماند و نیــاز به انتقــال و یا احداث 
واحدهای جدید در کنار منابع آبی و بیشــتر در بنادر، 
ضرورت پیدا خواهد کرد. تولیــد محصوالت فوالدی 
در نزدیکی بنادر، عالوه بر تســهیل صــادرات، نیاز به 
توسعه بستر حمل ونقل ریلی را نیز کمتر خواهد کرد.  
با توجه به چالش های ذکر شــده و محدودبودن منابع، 
جهت تداوم تولید، پویایی و ســودآوری صنعت فوالد، 
حرکت به ســمت ســاخت فوالدهای با ارزش افزوده 
بیشتر امری ضروری اســت. چنین به نظر می رسد که 
جهت تامین حاشیه امن برای ادامه حیات چرخه تولید 
فوالد  باید رویکردی نــو را جایگزین روش های قدیمی 
تولید فوالد کرد؛ از جمله این سیاســت ها می توان به 
روی آوردن به تولید فوالد های بــا ارزش افزوده باالتر 
اشاره کرد. در شــرایط کنونی ســرمایه گذاری برای 
 بهبود تکنولــوژی تولید فوالد نویــن از اولویت باالیی 

برخوردار است.

چشم         انداز تولید فوالد ساختمانی

)) 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 كسب 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 شركت

راه اندازی میز خدمت ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان در راســتای مســئولیت های اجتماعی 
و پاســخگویی ســریع به ســواالت، انعکاس پیشنهادات 

و رســیدگی بــه انتقــادات کلیه 
ذینفعان از جمله کارکنان شــرکت 
و مــردم منطقه کــه در برنامه های 
مدیریت عالی شــرکت قــرار دارد، 
 اقدام به ایجاد میــز خدمت نموده 

است.
میز خدمت ذوب آهــن اصفهان در 
شهر فوالدشــهر، فرهنگسرای امام 
رضا)ع( قرار دارد و در ساعات اداری 
آمــاده دریافت نظرات و ســواالت 
کلیــه مراجعیــن اســت و جهت 
پاسخگویی سریع و مناسب از سوی 

مسئولین شرکت پیگیری الزم انجام می شود.

مهلت   ارائه موضوعشمارهنوع فراخوانردیف
پیشنهاد

زمان بازگشائی 
پاكات

خرید 14 ردیف قطعات 140007521 -91615مناقصه1
22 /4 /211401 /4 /1401نورد 650

خرید 8 عدد ریل گردان 140008163 -108969مناقصه2
22 /4 /211401 /4 /1401جرثقیل های انبار شمش

140006801 -3 -89618تجدید مناقصه3
خرید دو ردیف شافت و 

چرخدنده اصلی كنورتور 
فوالدسازی

1401/ 4/ 211401/ 4/ 22
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رویداد
نشریه داخلی

پس از نوسازی، 
آماده سازی و 

تغییرات الزم در 
خط تولید آگلومره 
شامل تجهیزات 
سرند، خردکن،  

بشقابی و تلشکی 
شاتل آگلوماشین 
های قدیم از آن 

هااستفاده مطلوب 
می شود

سالم آتشکار

درخواست های شما  وپاسخ مسئولین :
 برای کاهش قیمت تمام شده محصول در شرکت چه راهکاری های 
پیشــنهاد می دهید  )ســوال مطرح شــده در همایش مدیران و 

کارشناسان حوزه بهره برداری در فروردین ماه سال جاری ( 
کارشناسان حوزه بهره برداری: خرید تکنولوژی و تجهیزات با کیفیت و به روز 
دنیا، اســتفاده از نفرات متخصص و مرتبط در حوزه توسعه و خرید، ساخت و 
احداث باتری جدید کک سازی، افزایش کیفیت کک متالورژی، درنظر گرفتن 
یارانه انرژی توسط دولت، کاهش هزینه های جانبی تولید، حذف واسطه جهت 
تامین مواد اولیه، ســرمایه گذاری در زمینه معادن سنگ آهن و زغال سنگ، 
استفاده از منابع موجود در کشور به جای خریدهای خارجی، باال بردن راندمان 
کارگاه ها، کاهش اجناس راکد انبــاری، بازاریابی های موثر و صرفه جویی در 
مصرف انرژی، تامین آب پایدار از طریق انتقال آب از دریای عمان، استفاده از 
شرکت های دانش بنیان، افزایش تولید، انجام برون سپاری های صحیح فعالیت 
های شــرکت، کم کردن هزینه های سربار و اضافی شــرکت، اصالح ساختار 
سیستم انبار داری وسفارشات، برگزاری مکرر جلسات کارشناسی برای اجرای 
طرح و ایده های جدید، کاهش ضایعات وجلوگیری از هدر رفت آب، بررسی و 
تجزیه تحلیل مراکز هزینه در سطوح مختلف، اتخاذ و تصمیمات تشویقی در 
راستای کاهش هزینه ها، تشکیل مدیریت تولیدات فرعی، کاهش هزینه های 

ارزی و وابستگی به خارج از کشورو.....
نحوه محاسبه حقوق و مزایای پرسنل شاغل در شرکت های تابعه 

به چه صورت می باشد؟ 
مدیریت خدمات و قراردادهای بازرگانی: حقوق و مزایای کارکنان شــاغل در 
شرکت های تابعه و دیگر پیمانکاران مســتقر در شرکت براساس جدول مزد 
شغلی مصوب ذوب آهن محاسبه و پرداخت می گردد ضمنا هرگونه افزایش 
در جدول مزد مربوطه نیز در ضرایب تعدیل پیمانکاران محاسبه و ابالغ گردیده 

است. 
 نحوه تسویه حســاب مبلغ وام ضروری در زمان بازنشستگی 

چگونه می باشد؟
مدیریت امور اداری: کنترل تاریخ بازنشســتگی در زمــان دریافت وام جهت 
تقسیط باز پرداخت توسط مســئولین مربوطه انجام می گردد بدین صورت 
که مبلغ  اقساط پرداختی به گونه ای تنظیم می گردد که برای افراد مشمول 
مقررات تامین اجتماعی حداقل دو سوم اقساط مستهلک شود و مابقی از محل 
مطالبات پایان کار آن ها کسر می گردد و در خصوص کارکنان مشمول صندوق 
حمایت فوالد اقساط به گونه ای تنظم می گردد که در زمان بازنشستگی مانده 
بدهی آن ها حداکثر دویست میلیون ریال باشدکه این مبلغ از محل مستمری 

بازنشستگی فرد کسر می گردد  .
     *** تعدادی از همکاران نیز خواستارانجام موارد زیر شده اند .

  برنامه ریزی جهت افزایش تعداد سهمیه خارج از نوبت وام مسکن حوزه ها با 
توجه به افزایش درخواست ها و مشکالت همکاران.

                     

همــکاران  از  تعــدادی 
درتماس با شماره 104 سالم 
عمومی سؤاالت  روابط  آتشکار 
خود را مطرح کردند و پاســخ 

مسئوالن  به شرح زیر می باشد:

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در این نشست ها با بیان 
موانع و مشکالت حمل و نقل ریلی، پیشنهادات قابل 
اجرا بــرای عملیاتی نمودن حمــل ریلی محصوالت 
صادراتــی این شــرکت بــه منطقه ویــژه اقتصادی 

بندرعباس را ارایه کرد.  
این پیشــنهادات کــه بر اســاس بررســی و تحلیل 
های علمی ارایه شــده اســت، می تواند هزینه حمل 
محصوالت شرکت را به طور چشمگیری کاهش دهد.  

مهندس رخصتی همچنین برای بررســی شــرایط 
موجــود و ارائــه رهنمودهــای الزم، از محوطه انبار 
ذوب آهــن اصفهــان در منطقــه ویــژه اقتصادی 
بندرعبــاس، انبار محصــوالت صادراتــی در منطقه 
باغســتان، ســاختمان مهمانســرا و دفتر شــرکت 
در بنــدر عبــاس بازدید و بــرای بهســازی و بهبود 
 شــرایط ایــن مــکان هــا دســتورات الزم را صادر

 نمود.

نشست مدیرعامل شرکت با مدیرکل گمرکات استان هرمزگان و مدیران ارشد 
منطقه ویژه اقتصادی بندرعباس

ارایه پیشنهادات 
قابل اجرا برای 

عملیاتی نمودن 
حمل ریلی 

محصوالت صادراتی 
این شرکت به منطقه 

ویژه اقتصادی 
بندرعباس

مراســم بزرگداشــت روز قوه قضاییــه با حضور 
مهنــدس ایرج رخصتــی مدیرعامــل ذوب آهن 
اصفهان، داود خوشنویس رییس دادگستری، داود 
میر شفیعی دادستان، تعدادی از قضات، دادیاران 
و بازپرسان دادگستری شهرستان لنجان به همراه 
خانواده 6 تیرماه در تــاالر آهن ذوب آهن اصفهان 

برگزار شد . 
رییس دادگســتری لنجان در این مراســم گفت: 
ذوب آهن اصفهــان یک صنعت فرا ملی اســت و 
صنعت فوالد کشــور با نام ذوب آهن اصفهان در 
کشور شناخته می شود . اغلب ما یک ذوب آهنی 
در بین خــود داریم که این نشــان از قدمت ذوب 

آهن و توان آن در اشتغال زایی دارد . 
وی افزود: ذوب آهن اصفهــان با تولید محصوالت 

اســتراتژیک اقدامات مهمی در جهت خودکفایی 
کشور برداشته است که این دســتاوردهای مهم، 

شایسته تقدیر است .
خوشــنویس گفت: این مراســم در واقع با هدف 
قدردانی از خانــواده های کارکنان قــوه قضاییه 
برگزار شــد زیرا با تمام مشــقت های فعالیت در 
این قوه کنار آمده و مأمنی برای زحمت کشــان و 

ضابطین قضایی فراهم می کنند . 
مهنــدس ایرج رخصتــی نیز گفت: قــوه قضاییه 
وظیفه ســنگینی در جامعه بر عهده دارد و اجرای 
عدالت و دادگستری یکی از حساس ترین و سخت 
ترین کارهــا و وظایف این قوه اســت که اهمیت 

بسیاری در حفظ قوام جامعه و بالندگی آن دارد. 
وی ضمن تبریک هفته قوه قضاییه و گرامیداشت 

یاد و خاطره آیت ا... سید محمد بهشتی و ۷۲ تن 
از یاران وفادار انقالب افــزود: ذوب آهن اصفهان 
همواره تعامالت خوبی با مردم و مسئولین منطقه 

داشته و این نشــان از ارتباط نزدیک این صنعت 
و مردم اســت که در راســتای مســئولیت های 

اجتماعی در حال توسعه می باشد.

ذوب آهن اصفهان میزبان خانواده قوه قضاییه در لنجان 

از سوی مرکز ملی تایید صالحیت ایران انجام شد؛
تمدید گواهینامه های تایید صالحیت آزمایشگاه های ذوب آهن اصفهان 

با پتانسیل ها 
و ظرفیت های 

علمی موجود در 
آزمایشگاه مرکزی، 

این آزمایشگاه
 می تواند به یک نهاد 

تولید کننده مواد 
مرجع آزمایشگاهی 

تبدیل شود

اجرای عدالت و 
دادگستری یکی از 

حساس ترین و سخت 
ترین کارها و وظایف 

این قوه است

گواهینامه های تایید صالحیت آزمایشگاه های آزمون 
و کالیبراسیون ذوب آهن اصفهان برای دو سال دیگر از 

طرف مرکز ملی تایید صالحیت ایران، تمدید شد.
 مسعود اتحاد توکل، مدیر اتوماسیون و ارتباطات شرکت 
با اعالم این خبر گفت: آزمایشگاه کالیبراسیون مدیریت 
اتوماسیون و ارتباطات به عنوان متولی پیگیری تامین 
اعتبارهای الزم به نتایج کالیبراسیون  در سطح کارخانه 
، تامین الزامات مــورد نیاز در زمینه کالیبراســیون در 
دریافت گواهینامه هــای CE و CRAES برای صادرات 
محصوالت کارخانه به اروپا و همچنین اخذ پروانه های 
استاندارد ملی محصوالت، سال ۱۳۹۴ گواهینامه تایید 
صالحیت از مرکز ملی تاییــد صالحیت ایران در زمینه 
های دما، فشار، ابعاد و دورسنجی را اخذ کرد و تاکنون با 
جدیت و تالش مستمر، این گواهینامه از سوی مرکز ملی 

تایید صالحیت ایران تمدید شده است.
وی افزود: آزمایشــگاه کالیبراسیون  ذوب آهن اصفهان 
در دی ماه سال گذشته بر اساس ابالغیه مرکز ملی تایید 
صالحیت ایران و بر اســاس ویرایش ۲۰۱۷ استاندارد 
ISO/IEC 17025  مورد ارزیابی مراقبتی قرار گرفت 
که در پی این ارزیابی با درخواست اعطای اعتبار دوساله 

به این آزمایشگاه  موافقت شد..

مدیر اتوماســیون و ارتباطات شــرکت تأکیــد کرد: با 
توجه به نقــش و اهمیت کالیبراســیون در فرایندهای 
تولیدکارخانه، آزمون و کنترل کیفیت، سیاست و هدف 
گذاری آزمایشگاه کالیبراسیون ذوب آهن در راستای به 
روز رسانی تجهیزات و اســتانداردهای مرجع مورد نیاز، 
بازسازی فضاهای انجام کالیبراسیون در راستای تامین 
شرایط محیطی مورد نیاز، برگزاری دوره های آموزشی 
تخصصی و همچنین تدوام و استمرار سیستم مدیریت 
کیفیت بر مبنای الزامات استاندارد ۱۷۰۲۵ بوده است و 
تاکنون در این زمینه تالش های ثمر بخشی انجام گرفته 
است که از مجموع اقدامات انجام شده می توان به طرح 
ریزی و انجام برنامه های تضمین کیفیت از جمله شرکت 
در آزمون های مهارت کالیبراســیون و کسب موفقیت 
در این زمینه اشــاره نمود. یکی از اهداف عالی که برای 
آزمایشگاه کالیبراسیون در نظر گرفته شده است افزایش 
دامنه تایید صالحیت در زمینه جرم و الکتریکال می باشد 
که انتظار می رود با مساعدت های الزم از سوی مدیریت 
های مرتبط با تامین تجهیزات و استانداردهای مورد نیاز، 
این مهم نیز  در دوره بعدی ارزیابی از آزمایشگاه تحقق 

یابد.
محمود پوری شــعبان  نیز در خصــوص این موفقیت 

گفت: با توجه به انجام ارزیابی مراقبتی بر مبنای الزامات 
استاندارد ملی ایران- ایزو آی ای سی ۱۷۰۲۵ )تجدید 
نظر دوم( که بر اســاس ویرایش سال ۲۰۱۷ و موفقیت 
آمیز بودن این ارزیابی، آزمایشگاه مرکزی دریافت تمدید 
دو ســاله خود را  به مرکز ملی تایید صالحیت ایران به 
عنوان مرجع اعتبار دهی در کشور درخواست نمود که 
پس از بررسی های الزم توســط گروه تایید صالحیت 
آزمایشگاه های این مرکز، درخواست آزمایشگاه مرکزی 

ذوب آهن اصفهان مورد پذیرش قرار گرفت.
مدیر آزمایشگاه مرکزی بیان داشت: آزمایشگاه مرکزی 
در راستای تســهیل در فرایند فروش و اخذ پروانه های 
استاندارد محصوالت از ســازمان ملی استاندارد ایران و 
همچنین تسهیل در فرایند اخذ گواهینامه های CE و 
CARES  برای صادرات محصول به اروپا، از سال ۱۳۹۱ 
موفق به اخذ گواهینامه تایید صالحیت آزمایشگاهی از 
مرکز ملی تایید صالحیت ایران گردید و تا کنون تا قبل 
از انجام ارزیابی مراقبتی اخیر در سال گذشته، در دو دوره 
موفق به تمدید این گواهینامه گردیــده بود. در همین 
راستا آزمایشــگاه مرکزی به عنوان یکی از آزمایشگاه 
های معتبر و در برخی موارد حتی به عنوان آزمایشــگاه 
مرجع در ســطح کشــور، همواره با تکیه بر دانش فنی 

کارکنان و بهره گیری از تجهیزات و دستگاه های مدرن 
آزمایشگاهی و استمرار بخشی مناسب در حفظ و تداوم 
سیســتم مدیریت کیفیت، توانسته است تصویر ذهنی 
شناخته شده و متناسب با جایگاه مجتمع عظیم ذوب 
آهن اصفهان در مرکز تایید صالحیت ایران  ایجاد نماید.
کسب موفقیت های ارزشمند مانند تکرارکسب رتبه های 
ممتاز و اول در آزمون های مهارت متالورژی، موفقیت در 
زمینه آزمون های مهارت شیمیایی و روغن های روانکار، 
مشــارکت در تدوین اســتانداردهای ملی، کسب لوح 
آزمایشگاه نمونه کشوری از سازمان ملی استاندارد ایران 
در سال ۱۳۹۲، از افتخارات ارزشمند این آزمایشگاه می 

باشد.
وی گفت: با پتانسیل ها و ظرفیت های علمی موجود در 
آزمایشگاه مرکزی، این آزمایشگاه می تواند به یک نهاد 
تولید کننده مواد مرجع آزمایشگاهی نیز تبدیل شود که 
این امر مستلزم حمایت ها و مساعدت های الزم در این 

زمینه می باشد.
مدیران آزمایشــگاه مرکزی و اتوماســیون و ارتباطات 
شــرکت در کســب این موفقیت هــا  از حمایت های 
مســئولین، مدیران ذی ربط و  تالش هــای بی دریغ 

کارکنان شاغل در این مدیریت ها قدردانی نمودند.

بازسازی نوسازی از چندین دستگاه الکتروموتور 
روســی قدیمی در خــط تولید آگلومراســیون با 

موفقیت اجرا  شد و به بهره برداری رسید.
حمید برهانی معاون تجهیزات الکتریکی مدیریت 
آگلومراسیون شــرکت با اعالم این خبر گفت: این 
اقدام اصالحی که در راســتای منافع شرکت ذوب 

آهن انجام شد باعث کاهش هزینه ها گردید.
عبــاس بنایی تکنســین ارشــد بــرق مدیریت 
آگلومراســیون شــرکت نیز گفت: پیــرو بازدید 
قســمت های بهره برداری از انبارهای مستعمل 
کارخانه و به کارگیری مجدد اقــالم کاربردی در 
این انبارها، کارشناسان این واحد بهره برداری نیز 
نسبت به بازبینی اقالم مســتعمل در این مکان ها 
اقدام نمودند از این میان تعدادی الکتروموتورهای 
مستعمل درخواســت گردید که الکتروموتورهای 
روســی قدیمی به بخش منتقل شــود. با بررسی 
های فنی پس از نوسازی، آماده سازی و تغییرات 
الزم در خط تولید آگلومره شامل تجهیزات سرند، 
خردکن،  بشــقابی و تلشکی شــاتل آگلوماشین 

های قدیم از آن هااستفاده مطلوب می شود.  
بنایی افزود: یک دستگاه خم کن برقی لوله نیز در 
انبار اسقاط قرارداشــت که به کارگاه منتقل شد و 
پس از انجام تعمیرات و تغییرات الزم در قســمت 
های موتور گیربکس و دیگر مــدارات برقی آن را 

نصب و راه اندازی نمودیم .
وی تأکید کرد: این دستگاه فعالیت های لوله گذاری 

و کابل کشی پروژه های بخش را تسهیل می نماید.
محمد علی قدرتی پور- خبر نگار افتخاری

دوره هــای کارورزی 
و  آمــوزان  دانــش 
از دو  هنرجویان پس 
ســال وقفه بــه دلیل 
همه گیــری بیماری 
کرونا از ابتدای تیرماه 
ســال جاری  در ذوب 
آهن اصفهان آغاز شد. 
در مراسم آغازین این 
دوره ها کــه در محل 
سالن تشریفات روابط 

عمومی با حضور هنرجویان، مربیان و مســئولین 
مربوطه برگزار شــد، پدرام کیانی معاون آموزش 
و توســعه ســرمایه های های انســانی شرکت، 
ذوب آهن اصفهان را بزرگترین دانشــگاه صنعت 
ایــران و محیطی آمیخته از علم و عمل برشــمرد 
و هنرجویــان را بــه غنیمت شــمردن فرصت و 
 حرکت در مســیر توســعه فردی و علمی دعوت

نمود.
 وی هنرجویان را به پرسشــگری و کنجکاوی در 
مســائل فراخواند و با تشــویق آن ها به فراگیری 
روش های حل مسئله، تفکر سیستمی و خالقانه، 

گفت: به بهترین ایــده خالقانــه در انتهای دوره 
جوایز نفیسی اعطاء  می گردد. 

نمایندگان مدیریت های آمــوزش، ایمنی و آتش 
نشــانی و حراســت نیز ضمن تشــریح قوانین و 
مقررات ایمنی، بهداشتی و امنیتی که می بایستی 
توسط کارآموزان رعایت گردد توصیه های الزم را 

به هنرجویان ارائه نمودند.
شایان ذکر است؛ در پایان مراســم نماز جماعت 
ظهر و عصر در محل مســجدالزهرا )س( به امامت 
آیت اله رهبر برگــزار گردیــد و وی هنرجویان و 
دانش آموزان را به تقوی و علــم آموزی که مورد 

تاکید شرع مقدس اسالم است دعوت نمود.

تعمیرات اساســی کارگاه ســرباره کوره بلند شــماره ۳ ذوب آهن اصفهان 
 با موفقیت انجام شــد. محمدرضا یزدان پناه مدیر نگهــداری و تعمیرات و
کارگاه های ســاخت کارخانه ذوب آهن اصفهان در این ارتباط گفت: در این 
تعمیرات که برای اولین بار و پس از سیزده سال از تاریخ راه اندازی کوره بلند 
شماره ۳ انجام شده است، تجهیزات مهم کارگاه دانه بندی و انتقال سرباره، با 
وجود چالش های گسترده تداخل فعالیت های مکانیک، برق، انرژی و تکنولوژ 

تحت تعمیرات اساسی سنگین و به نوعی ریومپینگ قرار گرفته است.
وی افزود: فرایند اجرایی این تعمیرات که بر اساس سه جبهه کاری اصلی و مهم 
و همچنین گالری های CB1 و CB2 برنامه ریزی شده و از سال ها قبل در دستور 

کار کارشناسان مدیریت های مهندسی نت و بخش کوره بلند قرار گرفته بود. 
یزدان پناه با بیان این که ۱۰ روز قبل از آغاز رســمی تعمیرات نیز، گروه های 
اجرایی الزم جهت شناســایی، بررســی، چیدمان و اجرای پیش مونتاژهای 
حداکثری قطعات، برنامه ریزی شده بودند، گفت: از مهم ترین و سنگین ترین 
فعالیت های این تعمیرات با تناژ بیش از ۵۰۰ تن عملیــات دمونتاژ و مونتاژ 
قطعات و تجهیزات، می توان به تعویض درام گردشــی سرباره با وزن دمونتاژ 
۸۴ تن، تعویض دودکش سرباره با وزن دمونتاژ 6۴ تن، تعمیر و اصالح گالری 
CB1 با وزن دمونتاژ ۹6 تن طی ۳ مرحله با توجه به ابعاد قطعات، تعویض کامل 
اسکلت فلزی نوار نقاله CB2 و فعالیت های انرژیتیک مانند ترمیم و تعویض لوله 

های کولینگ تاور سرباره، پمپ های PCC، PGR و PRC اشاره کرد.
وی به فعالیت های معاونت ســاخت و معاونت بازرســی فنی این مدیریت 
برای تعمیرات فوق نیز اشــاره نمود و گفت: گراف اصلی در مردادماه ۱۳۹۴ 
به تعداد۴۳ ردیف و تعداد هفت گراف متمم از ســال ۱۳۹6 تا ســال ۱۴۰۰ 
به تعداد ۱۵6 ردیف مشــتمل بر ۱۵۴۰۰۰ کیلوگرم عملیات اسکلت فلزی 
و۲۱۰۰۰ کیلوگرم عملیات آهنگری و۷۴۰۰۰ کیلوگرم عملیات ریخته گری 

و 6۰۰۰ ماشین ساعت عملیات ماشینکاری اجرا گردیده است.
مهندس سعید مصلح مدیر تعمیرات و نوســازی راه و ساختمان شرکت در 
گزارشــی به اقدامات این مدیریت در زمینه تعمیرات اساســی و ریومپینگ 
کارگاه ســرباره کوره بلند شــماره ۳ پرداخت و گفت: تغییر طرح، طراحی، 
ســاخت و نصب اتاقک دانه بندی به صورت پانل های پیش ساخته بتنی به 
مســاحت ۳۰ متر مربع، اجرای عملیات زنگ زدایی و ســند بالست و رنگ 
آمیزی کلیه تجهیزات و قطعات مورد نیاز به مقدار  ۱۰۰۰۰ متر مربع و اجرای 
عملیات داربست بندی و تخته ریزی در طول تعمیرات  6۰۰۰ مترمکعب از 

اقدامات تعمیرات و نوسازی راه و ساختمان شرکت در این تعمیرات بود.
وی، اجرای عملیــات تخریب بتن پیکور کاری و آزادســازی اطراف لوله ها و 
پمپ خانه PCC و محل های مورد نیاز را ۴۰۰۰ نفر ساعت اعالم کرد و افزود: 
اجرای عملیات سوراخکاری و کاشت بولت در اتاقک دانه بندی و مسیر جوی 
مذاب، اجرای عملیات آببندی و پوشش اپوکسی و عایق کاری اطراف لوله ها و 
عملیات گروت ریزی در پمپ خانه PCC و اتاقک دانه بندی، اجرای عملیات 
خاکبرداری، تسطیح، ریگالژ و خاکریزی در گود جدید سرباره به مقدار  ۵۰۰ 
متر مکعب، اجرای عملیات نیوجرســی گذاری مسیر خیابان اصلی به مقدار  
۲۰۰ متر، در اختیار قراردادن کمپرسور جهت عملیات تخریب ۱۷۲  ساعت و 
اجرای عملیات سند بالست، زنگ زدایی و رنگ آمیزی کلیه مسیر نوار نقاله ، 
نرده ها و حفاظ ها و بونکر های سرباره به مقدار m2 12000 از سایر اقدامات 

این مدیریت بود.

اهم اقدامات صورت گرفته در 
تعمیرات کارگاه سرباره کوره بلند 

شماره 3

Rگزارش e p o r t

خبرآسمانی

نوسازی و بهره برداری از الکتروموتورهای روسی 
در آگلومراسیون شرکت

برگزاری دوره های کارورزی دانش آموزان و 
هنرجویان در ذوب آهن اصفهان

مهندس ایرج رخصتی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در نشست با مدیرکل گمرکات استان 
هرمزگان و مدیران ارشد منطقه ویژه اقتصادی بندرعباس در خصوص ارتقاء سطح همکاری 

ها و رفع موانع موجود جهت گسترش حمل ریلی محصوالت صادراتی بحث و تبادل نظر کرد.
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مدیرعامــل ســازمان تامین اجتماعــی، امانتــداری 
و ســودآوری، در عین شــفافیت و پاســخگویی را از 
مهم ترین رویکردهای این سازمان در بخش اقتصادی و 

سرمایه گذاری توصیف کرد.
میرهاشم موسوی با اشــاره به ماموریت اجتماعی این 
سازمان در زمینه امیدآفرینی و اعتمادسازی با شرکای 
اجتماعی گفت: در بخش اقتصادی و ســرمایه گذاری 
تأمین اجتماعی، عالوه بر تالش برای ارتقای ارزش ذخایر، 
باید این حس اعتماد و اطمینان را در شرکای اجتماعی  
خود یعنی بیمه شدگان و بازنشستگان ایجاد کنیم که 

امانتدار خوبی برای سرمایه آن ها هستیم.

وی تصریح کرد: به دنبال ایجاد ارزش افزوده و باال بردن 
بازدهی ســرمایه ها هســتیم و اگر همین موضوع را به 
عنوان محور برنامه های خود قرار دهیم، در چند شاخص 
بایستی نگاه رو به جلویی داشــته باشیم که نخستین 
مولفه، تولید پایدار است. باید سهمی را که در تولید و بازار 
داشته ایم، احیا کنیم و در ســالی که به نام تولید؛ دانش 
بنیان و اشتغال آفرین نامگذاری شده، با تنوع محصول در 

راستای تحقق اهداف اقتصادی نظام گام برداریم.
موســوی تصریح کرد: موضوع هم افزایی درون گروهی، 
نکته ای بســیار مهم اســت. باید فرهنگ بهره گیری از 
ظرفیت ها و توانمندی های داخلی مجموعه شســتا را 

در شرکت های زیرمجموعه شستا تعمیم دهیم و از این 
طریق بدون شک به پتانسیل بزرگی خواهیم رسید. اگر 
همین رویکرد را به شرکت های زیرمجموعه وزارت کار 
تعمیم بدهیم به مجموعه بسیار بزرگی خواهیم رسید 
که مشــمل بر بیش از ۴۰۰ شرکت اســت که هرکدام 

می توانند نقطه اتکایی برای انجام ماموریت ها باشند. 
وی گفت: یکــی از مهم تریــن اهــداف و رویکردهای 
موردتوجه در این دوره، ایجاد شــفافیت، دوری و پرهیز 
از کارهــای ناصواب و ایســتادگی و مقاومــت در برابر 
ناکارآمدی های درون و بیرون سیستم است که می توان 

به وضوح در تغییر مدیریت ها آن را مشاهده کرد.

مراسم معارفه میثم اسالمیان  به عنوان 
سرپرســت امور بازنشســتگی منطقه 
اصفهــان و تکریم حســین خســروی 
سرپرست پیشین آن  دوشنبه 6 تیرماه  
در ســالن همایش های مجموعه شفق 

ذوب آهن اصفهان برگزار شد. 
دکتــر باباخانی معاون فنــی و عملیات 
بیمه ای  صندوق حمایت و بازنشستگی 
کارکنان فوالد کشــور در این مراســم 
از حــذف فرانشــیز درمان ســرپایی و 
پاراکیلینیکــی بخــش خصوصــی در 
قرارداد جدید صندوق بازنشستگی فوالد 

خبر داد و گفت: تالش و دغدغه تیم جدید در  صندوق 
حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالد کشور  اهتمام ارتقاء 
پوشش های خدمات بیمه ای بازنشستگان و تالش برای 

پرداخت معوقات این عزیزان است . 
وی سرعت و ارتقای کیفیت خدمات در امور بازنشستگی 
مناطق )در تهران و شهرستان ها( را بسیار مهم دانست 
و افزود: مدیر عامل صندوق بر برقراری ارتباط  مستقیم 
با بازنشســتگان جهت ایجاد اتاق فکر به منظور کاهش 
دغدغه های این عزیزان و حفظ و ارتقای کرامت جامعه 

بازنشسته تحت پوشش صندوق تاکید دارد . 
وی درخصوص سرپرست جدید امور بازنشستگی منطقه 
اصفهان  گفت : وی  از جوانان خوش فکر، انقالبی و متعهد 

استان اصفهان می باشند که امیدواریم باوجود توانمندی 
و ارتباطات بسیار خوب ایشان درسطح استان وهمچنین 
کشور بر اساس خط مشی صندوق و راهکارهای  موجود 
در راستای اهداف عالی که همانا ارتقای کیفیت خدمات 
به عموم بازنشستگان تحت پوشش در منطقه اصفهان  

است تالش و اهتمام جدی تری داشته باشند . 
در این  مراســم گرزین مدیــر امور مناطــق صندوق 
حمایت و بازنشستگی فوالد کشور، روسای کانون های 
بازنشســتگی فوالد اصفهان، رابطین و دست اندرکاران 
از ذوب آهن اصفهان، مجتمع فــوالد مبارکه و تعدادی 
 از مدیران کل ســازمان های اســتان اصفهان  حضور 

داشتند . 

در جلسه اخیر شورای معاونین، مهندس رخصتی 
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان بر تالش برای ایجاد 
حس همدلی و هم افزایی بین کارکنان و توجه به 
نظرات، پیشنهادات و ایده های آن ها و همچنین 
ضمن گرامیداشــت هفته قوه قضاییــه، ارتباط و 
تعامالت بیشــتر با مســئولین قضایی برای ارایه 
دســتاوردها و مشکالت شــرکت و حل مشکالت 

موجود را مورد تأکید قرار داد.
در این جلســه، نظارت مدیران بــر رعایت نکات 
ایمنــی در تمــام کارگاه هــا و ســاختمان ها، 

هماهنگی و همکاری الزم با مدیریت سفارشــات 
برای به روزرســانی مکانیــزم زنجیــره تأمین و 
همچنین ایفای نقش انتقــال اطالعات به صورت 
آبشــاری از ســوی مدیران و روابط صنعتی های 

شرکت مورد تأکید قرار گرفت.
شورای معاونین، در راستای مسئولیت اجتماعی، 
بهره گیری از حداکثر توان برای بازسازی نیروگاه 
های شــرکت در جهــت کمک به بــرق تولیدی 
 کشــور و شــبکه سراســری را مورد تأکید قرار

 داد.

نشریه داخلی

3

مقــدار تحویل آهــک پخته 
به مدیریت فروش در ســال 
۱۴۰۰ بیـــش از  ۱۲۲6۱۲ 

تن بود.
شهرام شیخ بهایی سرپرست 
کارگاه پخــت آهک مدیریت 
اگلومراسیون شرکت با اعالم 
این خبــر افزود: بــا تالش و 
سخت کوشی شــبانه روزی 

مســئوالن و کارکنان کارگاه تولیــد و پخت آهک در ســال ۱۴۰۰  
توانستیم عالوه بر تامین آهک واحدهای فوالدسازی و آگلومراسیون، 
۱۲۲6۱۲/۸ تن آهــک پخته با انواع دانه بندی بــه مدیریت فروش و 

بازاریابی جهت فروش تحویل دهیم.
شــیخ بهایی آهک های عرضه شــده بــه واحد فــروش را به صورت 

تفکیکی به این شرح بیان نمود:
  ۳۲۸/۹۸ تن آهک پخته ریزدانه انبار شمالی

  ۱۱۷۴۲/۹۲ تن آهک پخته میکرونیزه کارگاه پلی زیوس
  ۲۹6۸۳/۰۷ تن آهک پخته ۰-6۰ 

   ۱۰۰6۸/۳6تن آهک پخته زیر سرندی ۱۰-۰ میلیمتر 
  ۱۹۷۷/۳۸ تن آهک پخته میکرونیزه

  6۸۸۱۲/۰۹  تن آهک پخته ۵۰-۰ پلی زیوس.
محمدعلی قدرتی پور- خبرنگار افتخاری

حدیث هفته
 پیامبر اکرم)ص(:

چه بسا لذتی کوتاه و آنی که اندوهی طوالنی بر جای می گذارد.

مهندس رخصتــی مدیرعامل ذوب آهــن اصفهان به 
مناسبت فرارسیدن روز قوه قضاییه، با رئیس دادگستری 

و دادستان شهرستان لنجان دیدار و گفتگو کرد. 
مدیرعامــل ذوب آهن در در این دیــدار ضمن تبریک 
فرارســیدن روز قوه قضائیه و قدردانی از مســئولین و 
کارکنان پرتالش این قوه در شهرســتان لنجان گفت: 
این مجتمع عظیم صنعتی ، حفظ و افزایش تولید را به 
عنوان هدف اصلی خود به همت تالشگران این شرکت 
دنبال می کند تا بتواند در جبهه اقتصاد ، سهم خود را در 
افزایش قدرت و صالبت جمهوری اسالمی ایفا نموده و 

امید به پیشرفت را در جامعه افزایش دهد . 
وی افزود: بهبود معیشــت و رفاه کارکنــان ذوب آهن 
و همچنین انجام مســئولیت هــای اجتماعی از دیگر 

 اولویت های اصلی این شرکت است که با جدیت دنبال
می شود. 

سید داود خوشــنویس رئیس دادگستری شهرستان 
لنجان نیز در این دیدار با اشاره به جایگاه مهم ذوب آهن 
اصفهان در صنعت و اقتصاد کشور گفت: عملکرد مناسب 
در بخش صنعت و اقتصاد نه تنها بهبود معیشت مردم 
بلکه امید بخشی در جامعه را نیز به دنبال دارد و این امر 

باعث کاهش مراجعه مردم به مراجع قضایی می شود . 
داود میر شفیعی دادستان شهرستان لنجان نیز ضمن 
قدردانی از مدیرعامل ذوب آهن که به مناسبت روز قوه 
قضائیه در این دیدار حاضر شد، گفت: تمام بخش های 
جمهوری اسالمی ایران یک سنگر خدمت هستند و باید 

به شایسته ترین وجه وظایف خود را انجام دهیم . 

این مجتمع عظیم 
صنعتی ، حفظ و 
افزایش تولید را 
به عنوان هدف 

اصلی خود به همت 
تالشگران این 

شرکت دنبال می کند

مهم ترین موارد مطرح شده در شورای معاونین شرکت

R e p o r t
گزارش

سودآوری در عین امانتداری و شفافیت، رویکرد جدید تامین  اجتماعی

در قرارداد جدید صندوق بازنشستگی فوالد لحاظ شد

حذف فرانشیز درمان سرپایی و پاراکیلینیکی بخش خصوصی 

برای تامین پایدار 
مواد اولیه مجوز 

احداث واحدهای 
فرآوری در نقاط 
مختلف کشور در 
حال بررسی است

به دنبال ایجاد ارزش 
افزوده و باال بردن 
بازدهی سرمایه ها 

هستیم

یک وسیله خوب 
با ساختار مناسب 
مانند یک جسم 

محکم در دست شما 
احساس می شود

بر ایجاد اتاق فکر 
به منظور کاهش 
دغدغه های این 
عزیزان و حفظ و 

ارتقای کرامت جامعه 
بازنشسته تحت 
پوشش صندوق 

تاکید شد

ایمنی استفاده از ابزار کار 
ابزار دســتی و برقی قابل حمل در انجــام کارها 
به شــما کمک می کند، اما همین ابزار می تواند 
برای شــما خطر آفرین باشد .اســتفاده درست از 
ابزار و اقدامات ایمنی مناسب به شما این اجازه را 
خواهند داد تا مخاطرات را کنترل کرده و خطرات 

را به حداقل برساند. 
به طور خالصه قبــل از کار با ابزار بــه مطالب زیر 

توجه کنید: 
انتخاب درست ابزار:  ایمنــی ابزار زمانی شروع 
می شود که شما ابزار دســتی و برقی کارتان را به 

طور صحیح انتخاب کنید.
کیفیت ابزار: بهترین ابزاری را که می توانید تهیه 
کنید، انتخاب نمایید. ابزار نامناســب باعث خراب 
شــدن کاری که انجام می دهید شــده و موجب 

ایجاد صدمه به خودتان یا همکارانتان خواهد شد.

ایمنی ابزار: بــه تمهیدات ایمنی که در ســاخت 
ابزار به کار رفته اند توجه نمایید. این مورد شامل 
توجه به ســویچ های ایمنی، حفاظ، قطعات تیز و 
گردنده، محافظ های دســت، عایق های پوششی 

و غیره می باشد.
تناسب ابزار: یک وسیله خوب با ساختار مناسب 
مانند یک جســم محکم در دســت شما احساس 
می شود. همواره پیچ گوشــتی ها، انبردست ها، 
قیچی ها و ابزار برقی مورد نیازتان را از بین انواعی 
انتخاب کنید که بر طبق اصول ارگونومی طراحی 
شده اند این قبیل ابزار طوری ساخته شده اند که 
هیچ گونه فشاری به انگشــتان و کف دست شما 
نیاورده، خمیدگی و پیچ و تاب نداشته و خوب در 

دست های شما جا می گیرند .
کارایی ابزار: ابزار مطمئن و مناســب با کارتان 

انتخاب کنیــد ، این ابــزار می تواندکار شــما را 
 آســان تر کرده و از خســتگی شــما جلوگیری

 نمایند. 
حوادث چگونه اتفاق می افتد؟

اغلب حوادثی که در رابطه با ابزار اتفاق می افتند، 
به علل زیر هستند:

   استفاده از ابزار نامناسب برای کار.
   اســتفاده از ابــزار هایی کــه در وضعیت بدی 

هستند.
   استفاده از ابزار بدون توجه کافی.

   اســتفاده از ابزاری که آموزش مورد نیاز آن را 
ندیده اید .

   اســتفاده از ابزاری که مجاز بــه کار گیری آن 
نباشید 

   حمل ونگهداری ابزار به طور غلط.

   حمل و نگهداری ابزاری کــه فاقد حفاظ های 
الزم باشند.

   بــه کار گیــری ابزار بــدون اســتفاده از لوازم 
استحفاظ فردی.

   استفاده از وسایل برقی بدون سیم اتصال زمین.
   اســتفاده از ابزاری که به طور مناسب در دست 

جا نمی گیرند.
   اســتفاده از ابزاری که به کار بــردن آن نیاز به 

صرف نیروی زیادی دارد.
   استفاده از ابزاری که سبب لرزش می شوند.

   استفاده از ابزاری که تولید صدای نسبتاَ زیادی 
می کنند.

  اســتفاده از ابزاری که تولید ذرات معلق، گرد و 
غبار و بخارات شیمیایی می نمایند. ادامه دارد...

مدیریت ایمنی و آتش نشانی شرکت

Sایمنی a f e t y

افزایش میزان تحویل آهک 
پخته به مدیریت فروش در 

سال 1400

بر تالش برای ایجاد 
حس همدلی و هم 

افزایی بین کارکنان  
تأکید شد

تعمیرات اساسی کارگاه  سرباره کوره بلند شماره 3 ذوب آهن اصفهان  

محسن عسکری معاون تجهیزات مدیریت کوره بلند و 
سرپرست تعمیرات سرباره کوره بلند شماره ۳ ذوب آهن 
اصفهان در گفتگو با خبرنگار آتشــکار گفت: تعمیرات 
اساسی کارگاه سرباره کوره بلند شــماره ۳ ذوب آهن 

اصفهان با موفقیت به اتمام رسید. 
وی گفت: کوره بلند شماره ۳ ذوب آهن اصفهان از سال 
۱۳۸۸ راه اندازی شد و مورد بهره برداری قرار گرفت. با 
توجه به رطوبت باال و سایش تجهیزات در کارگاه سرباره 
این کوره، از ۷ خرداد ماه ســال جاری  برنامه تعمیرات 
اساسی این کارگاه بر اساس گراف مربوطه  آغاز شد و بعد 

از یک ماه با موفقیت به اتمام رسید. 
معاون تجهیزات مدیریت کوره بلند گفت: از آن جا که 
تعمیرات فعلــی در حین فعالیت نرمال کــوره و بدون 
توقف آن انجام شد، تا حدی سخت و از اهمیت خاصی 
برخوردار بود. بنابراین برای انجام آن تمهیدات خاصی 
الزم بود و قبل از هرچیز درخواســت ساخت قطعات و 

پیش نیازهای تعمیرات بایستی فراهم می شد.
روشن ضمیر فورمن کارگاه سرباره کارگاه کوره  بلند 
شــماره ۳  نیز در این رابطه گفت: کوره بلند شماره ۳ 

با تولید متوســط روزانه ۴۰۰۰ تن چدن در روز حدود 
۱۵۰۰ تن سرباره تولید می کند . این کوره برای دفع و 

دانه بندی سرباره یک سیستم دانه بندی سرباره دارد.
وی افزود: در این مورد دو وان در مجرا های ۱و ۲ کارگاه 
نصب شد که شروع ساخت آن ها از ۳ سال قبل و از سال 
۹۸ شروع شده بود. همچنین با توجه به محدودیت های 
موجود یــک کارگاه موقت برای تخلیه ســرباره حین 

تعمیرات در ضلع غربی کارخانه احداث شد.
فورمن کارگاه سرباره کارگاه کوره بلند شماره ۳ تأکید 
کرد: در این شرایط ســرباره با پاتیل به کارگاه سرباره 
قدیم که در شــرق کارخانه قرار دارد انتقال داده شد و 
با توجه به این که انتقال پاتیل سرباره به شرق کارخانه 
اختالل در اجرای مانور و واگذاری پاتیل چدن  ایجاد 
می کرد قبل از شــروع تعمیرات اقدام به احداث گود 
غربی سرباره شد و پاتیل های ســرباره تولیدی برای 

تخلیه به غرب کارخانه فرستاده شد . با اجرای این سه 
پروژه پیش نیاز موفق شــدیم حدود ۱ ماه که کارگاه 
ســرباره در حال تعمیرات بود روند تولید کوره بلند ۳ 

را حفظ کنیم . 

 12 تیرماه؛ روز افشای حقوق بشر آمریکایی
دوازدهــم تیــر ۱۳6۷ هواپیمــای مســافری ایرباس ایــران که از 
بندرعباس عازم دبی بود، بر فراز آب های خلیــج فارس و در نزدیکی 
جزیره »هنگام« مورد هجــوم یگان های دریایی متجــاوز آمریکایی 
مســتقر در آب های خلیج فارس قــرار گرفت و همه ۲۹۰ مســافر و 
 خدمه آن اعم از مرد و زن و کودک و نوجوان و کهنســال به شــهادت 

رسیدند.
۱۲ تیر روز افشای حقوق بشــر آمریکایی است؛ آمریکایی ها در تاریخ 
خود انواع و اقسام جنایت ها را نسبت به مردم دنیا و جوامع بشری روا 
داشته اند؛ جنایت هایی که قطعا تا دهه ها بلکه قرن ها از حافظه تاریخ 
زدوده نمی شود؛ از بمباران اتمی هیروشــمیا و ناکازاکی با صد ها هزار 
کشــته تا تجاوز به عراق و افغانســتان با میلیون ها آواره. مردم ایران 
نیز از جنایت هــا و خیانت های آمریکایی ها در امــان نمانده اند؛ هنوز 
کمک های مالی و تسلیحاتی آمریکایی ها به صدام در تهاجم وحشیانه 
به ایران در حافظه مردم دیار ما باقی مانده اســت؛ اما شاید هیچ  یک 
از جنایت های آمریکایی هــا در قبال ایران همانند حمله ددمنشــانه 
ناوگان دریایی آمریکا به هواپیمای مسافربری ایران در ۱۲ تیر ۱۳6۷ 

و کشتن ۲۹۰ مسافر ،دردناک نباشد.
 14 تیر؛ روز قلم

قلم، زبان عقل و معرفت و احســاس انســان ها و بیان کننده اندیشه 
و شخصیت صاحب آن اســت. قلم، زبان دوم انســان هاست. هویت، 

چیستی و قلمرو قلم بسیار گسترده تر از آن است که در بیان بگنجد.
روز چهاردهم تیر ماه به پیشــنهاد انجمن قلم ایران و تصویب شورای 
فرهنگ عمومــی، به عنــوان )روز قلم( در تقویم رســمی جمهوری 

اسالمی ایران به ثبت رسید.
 14تیرماه؛  روز شهرداری و دهیاری 

۱۴تیر روز شــهرداری و دهیاری بــا تصویب شــورای عالی انقالب 
فرهنگی برای نخستین بار در ســالنامه رسمی کشور با هدف آشنایی 
آحاد مردم و جامعه با عملکرد و خدمات شــهرداری ها  و دهیاری ها 
و هم افزایــی و همدلی خانواده بزرگ شــهرداری و دهیاری در تاریخ 

رسمی کشور ثبت گردید.
 1۵ تیرماه؛ شهادت زائران خانه خدا به دست مزدوران آل 

سعود
۱۵ مرداد ماه سال ۱۳66 برابر با ششم ذی الحجه سال ۱۴۱۸ ه. ق در 
یکی از بی  ســابقه  ترین فاجعه های خونبار تاریخ اسالم، در حرم امن 

خدا، در مکه  معظمه و در مراسم برائت از مشرکین رخ داد.
مزدوران سعودی به دستور آمریکا جهت انتقام از نهضت جهانی اسالم 
با طرح از پیش آماده شده به خیل عظیم حجاج  یورش بردند و صدها 
تن از حاجیان را به شهادت رساندند.در این میان چهارصد تن از زائران 
خانه خدا به دســت نیروهای رژیم آل ســعود در راهپیمایی برائت از 
مشرکین در مکه معظمه به درجه رفیع شهادت نایل آمدند. در میان 
شــهدای زائر خانه خدا ، زن و مرد و پیر و جوان وجود داشت و حرمت 
حرم امن الهی در روز جمعه در ایام مبارک حج، در ماه حرام شکسته 

شد.
 16 تیرماه؛ روز مالیات

مالیات جمع مالیه به معنای چیزی اســت که به دارایی و اموال تعلق 
می گیرد به موجب اصل تعاون ملی و بر اســاس مقررات شــهروندان 
موظفند از ثروت و درآمد خود به منظور تامیــن هزینه های عمومی 
و حفظ منافع اقتصادی و سیاسی، اجتماعی کشــور به قدر و توانایی 
خود مالیات به دولت بدهند تا دولت در هر مواردی که صالح می داند 

مصرف نماید.
 هفتم ذی الحجه ؛ شــهادت حضرت امام محمد باقر)ع( 

تسلیت باد
هفتم ماه ذی الحجه مصادف اســت با سالروز شــهادت حضرت امام 
محمد باقر)ع( پنجمین اختر تابناک آسمان امامت و والیت، شهادت 
این امام بزرگوار را بــه تمامی ارادتمندان خانــدان اهل بیت عصمت 
و طهارت تســلیت می گوییم. حضــور پرخیر امام محمــد باقر)ع(، 
ستون اســتوار عالم هســتی و مایه آرامش خلقت بود. نه فقط برای 
شــیعیان و نه تنها برای امت اســالمی که برای همه جامعه انسانی و 
همه خلقت مبدأ خیر و رحمت و برکت و یاری بود. هر چند خّفاشــان 
کوردل تاریکی پسند، حضور پر نورش را تاب نیاوردند و به ظلم خود، 
 در هفتم ذی حجه ۱۱۴، عالم هســتی را در داغ حرمانش به ســوگ 

نشاندند.

مناسبت های هفته

خبر

دیدار مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با مسئولین قضایی شهرستان لنجان



تسلیت

همکاران گرامی آقایان:
قاسمعلی جباری، مهدی کاظمی، حسین زمین پرداز، 

محمد توانگر، جواد نجفی، ابراهیم رحیمی، محمدرشید 
محمدزاده، صید مراد میرعالئی، حمید مرادی

با تاســف، مصیبت وارده را خدمت شــما و خانواده محترمتان 
صمیمانه تســلیت عرض نمــوده، از درگاه خداوند متعال برای 
آن مرحومین رحمت و مغفرت واســعه و برای شــما و خانواده 
محترمتان صبوری و شــکیبایی مســئلت 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.

یوسف هاشمی، پژمان کیانپور، مهرزاد خورشیدی راد، 
حسین احمدی، سیدجواد دانش، سید مجید دانش، 

محسن یزدانی، نصراله کامران فر

شركت تعاونی مسکن كاركنان ذوب آهن اصفهان
آگهــی مزایــده  نوبــت اول واحدهــای تجــاری و 

مسکونی 
1- دریافت اسناد مزایده صرفا به صورت مراجعه 

حضوری به شركت تعاونی صورت می پذیرد.
2- مهلت دریافت اســناد مزایده تا ساعت 14:00  

روز سه شنبه مورخه 1401/04/14
3- آخرین مهلت ارسال و تحویل پیشنهاد قیمت 
تا ســاعت تــا ســاعت 14:00 روز دوشــنبه مورخه 

 1401/04/20
4- زمــان بــاز گشــایی پاكت هــا ســاعت 10 صبح 

مورخه 1401/04/21 می باشد .
 5- زمــان اعــالم برنــده: مورخــه 1401/04/21 

می باشد .
مهلــت عــودت وجــوه نقــدی ضمانت شــركت در 
مزایده دیگر شــركت كنندگان)به غیــر از نفرات 

دوم( مورخه 1401/05/15 می باشد .
نشانی شركت تعاونی مســکن كاركنان ذوب آهن 
اصفهان؛ شــهرک امیرحمزه، خیابــان اول، فرعی 

ششم، پالک سوم سمت چپ 
تلفن تماس:  03191090025 

www.maskanzoob.com :اینستاگرام
 ســایت تعاونــی مســکن ذوب آهــن اصفهــان: 

www.TMKZ.ir
واتساپ: 09916505192

• جهــت دریافــت فــرم هــای فــروش و آگاهی از 
شرایط مزایده و سایر اطالعات مورد نظر به سایت 
تعاونــی مســکن ذوب آهــن اصفهان به نشــانی  

www.TMKZ.ir مراجعه نمایید.

مزایده

11 تیر ماه  1400 
 3 ذی الحجه االول 1443
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V a r i o u s
گوناگون

علی جباری از کارکنان باسابقه باشگاه فرهنگی 
ورزشــی ذوب آهن اصفهان از سوی فدراسیون 
وزنه برداری به عنوان ســرمربی تیم های ملی 
نوجوانان و جوانان اعزامی به مسابقات آسیایی 

ازبکستانی برگزیده شد.
ملی پــوش اســبق تیم ملــی وزنه بــرداری 
کشورمان در فصل گذشــته به عنوان سرمربی 
با تیم ذوب آهن بر سکوی قهرمانی رقابت های 

لیگ برتر باشگاه های کشور ایستاد.

جبــاری مربیگــری تیــم ملی بزرگســاالن 
از ســال ۹6 تــا ۱۴۰۰ و مدیریــت فنــی تیم 
های ملــی نوجوانــان و جوانــان را از ســال 
 ۱۴۰۰ تــا اوایــل ۱۴۰۱ برعهــده داشــته 

است.
شــایان ذکر اســت که تیم وزنه برداری باشگاه 
ذوب آهــن نیــز با هدایــت و ســرمربی گری  
وی تا کنــون ۴ بار به مقــام قهرمانی لیگ برتر 

باشگاه های کشور رسیده است.

تامین پایدار مــواد اولیه از جمله زغال ســنگ به 
عنوان یکی از چالش های اصلی بــرای ذوب آهن 
اصفهان مطرح است که با راه اندازی باتری ۲ ، نیاز 
به زغال سنگ بیشتر شــده و لزوم توجه به تامین 
آن امری ضــروری و اجتناب ناپذیر اســت . در این 
راستا ۵ تیرماه هیأت اندیشه ورز حوزه بسیج شهید 
تندگویان ذوب آهن اصفهان با اســاتید برجســته 
گروه زمین شناسی دانشــگاه اصفهان در تخصص 
های مختلف جلســه تعاملی  برگزار نمود . هیأت 
اندیشــه ورز نیز به فراخور جلسه، تیمی تخصصی 
از خطوط تولید خصوصاً بخش کک ســازی، کوره 

بلند، امور فنی و آزمایشگاه 
جهــت شــرکت در این 

جلسه دعوت نمود. 
در این جلســه، دو طرف 
دیدگاه هــا و نظرات خود 
را بیان نمودند و مقرر شد 
با نظر مســاعد مدیر عامل 
ذوب آهــن اصفهــان در 
جلســه آینده معضالت و 
مشکالت موجود در حوزه 

تامین زغال مطرح شده و در قالب یک تفاهم نامه، 
پیگیری های راهبردی و موثر و تدوین یک نقشــه 

راه در دستور کار قرار گیرد.

بــا برنامــه ریــزی 
فرهنگــی  باشــگاه 
ذوب آهن  ورزشــی 
اصفهــان و به دنبال 
از  تعــدادی  بازدید 
وهــواداران  جوانان 
آهــن  ذوب  تیــم 
اهل منطقه ســرباز 
اســتان سیستان و 

بلوچســتان از ورزشــگاه بزرگ این باشگاه در 
فوالدشــهر،  پنج شــنبه ۹ تیرماه تعداد ۸ نفر 
از بازیکنان شــاخص تیم جوانان منطقه سرباز 
جهت انجام تست، در باشگاه ذوب آهن حضور 

یافتند.
تســت  انجــام  نفــر   ۸ ایــن  بــر  عــالوه 
بازیکنــان ایــن منطقــه ،در ۳ رده دیگــر 
 نیــز در روزهــای آینــده ادامــه خواهــد 

یافت.

هدایت تیم ملی به یک ذوب آهنی سپرده شد

نشست تعاملی هیأت اندیشه ورز حوزه بسیج شهید تندگویان با گروه 
زمین شناسی دانشگاه اصفهان

شروع دور جدید تمرینات تیم فوتبال 
ذوب آهن 

داستان های پندآموز

کاپیتان های اسبق ذوب آهن و 
پرسپولیس نزدیک به نیمکت تارتار

آسمانی

آسمانی

آسمانی

ورزش

داستان

خبر

تمرینات ذوب آهن زیر نظر مهدی 
تارتار از پایان هفته گذشــته از سر 

گرفته شد. 
طبــق تصمیــم مهــدی تارتار، 
ســرمربی تیم فوتبــال ذوب آهن 
دور جدیــد تمرینات ایــن تیم از 
روز پنجشــنبه ۹ تیــر در اصفهان 
آغاز شد و گاندو ها در فصل جدید 
به طور رســمی کار خود را شروع 

کردند.
تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان احتمــاال یک اردوی تدارکاتــی با چند دیدار 
دوستانه جهت آمادگی هرچه بیشــتر برای حضور در لیگ برتر فوتبال کشور 

برگزار خواهد نمود که محل برگزاری اردو هنوز مشخص نیست.

مدیر مدرســه ای در کلکته 
هندوستان، این نامه را  چند 
هفته قبل از شروع امتحانات 
برای والدیــن دانش آموزان 

فرستاده است:
والدین عزیز

امتحانات فرزندان شــما به 
زودی آغاز می شود. من می 
دانم شــما چقــدر اضطراب 
داریــد کــه فرزنــدان تان 

بتوانند به خوبی از عهده امتحانات بر آیند.
اما لطفا در نظر داشــته باشــید که در بین این دانش آموزان یک هنرمند 
وجود دارد که نیازی به دانستن ریاضیات ندارد.یک کارآفرین وجود دارد 

که نیازی به درک عمیق تاریخ یا ادبیات انگلیسی ندارد.
یک موزیسین وجود دارد که کســب نمرات باال در شیمی برایش اهمیتی 
ندارد.یک ورزشکار وجود دارد که آمادگی بدنی و فیزیکی برایش بیش از 
درس فیزیک اهمیــت دارد.اگر فرزندتان نمرات باالیی کســب کرد عالی 
است. در غیر این صورت، لطفا اعتماد به نفس و شخصیتش را از او نگیرید.

 به آن ها بگویید مشــکلی نیســت آن فقط یک امتحان بود و آن ها برای 
انجام چیزهای بزرگتری در زندگی به دنیــا آمده اند.به آن ها بگویید فارغ 
از هر نمره ای که کســب کنند شما آن ها را دوســت خواهید داشت و آن 
ها را قضاوت نخواهید کرد. لطفا این کار را انجــام دهید تا ببینید چگونه 
فرزندانتان جهان را فتح خواهند کرد. یک امتحان یا نمره پایین نبایستی 
آرزوها، اســتعداد و اعتماد به نفس آن ها را فدا کند.و در پایان، لطفا فکر 
نکنید که دکترها و مهندســین تنها انســان های خوشحال و خوشبخت 

روی زمین هستند.

بازیکن اســبق تیم های  دو 
ذوب آهن و پرســپولیس در 
با مهدی  آســتانه همکاری 
تارتار قرار دارند.                                    
به گــزارش فوتبالی و به نقل 
از فــارس، تمرینــات پیش 
فصل تیــم فوتبال ذوب آهن 
اصفهان طبــق برنامه اعالم 
شــده از روز پنجشنبه ۹ تیر 

آغاز خواهد شد.
با توجه به جدایی حســین 

معمار قرار اســت با نظر مهدی تارتار یکی دو مربی جوان با نظر سرمربی 
تیم به کادرفنی ذوب آهن اضافه شوند.

محمد نوری کاپیتان اسبق پرسپولیس یک از نفراتی است که برای حضور 
روی نیمکت تیم به مدیران باشــگاه معرفی و صحبت هایــی هم در این 
خصوص شده است اما این موضوع هنوز قطعی نشده و قرار است به زودی 

تصمیم نهایی گرفته شود.
همچنین قاسم حدادی فر کاپیتان پیشــین ذوب آهن نیز برای حضور در 
کادرفنی مد نظر قرار دارد و قرار است در این خصوص با او صحبت شود تا 

در صورت توافق، مربی جوان دیگری کنار تارتار قرار بگیرد.

 با توجه به افزایش مبتالیــان به تب کریمه کنگو و  
لزوم اطالع رسانی های بهداشتی به ویژه با توجه به 
در پیش رو بودن عید سعید قربان، آگاهی الزم در 

خصوص این بیماری حائز اهمیت می باشد. 
بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو بیماری 
ویروسی همراه با تب است که از حیوانات به انسان 

منتقل می شــود. عامل این بیمــاری در طبیعت 
اصــوال از طریق کنــه منتقل می شــود. کنه ها از 
روی حیوانات )گوسفند، شــتر و گاو( مبتال به این 
بیماری، همراه با خونخواری، عامل بیماری را وارد 
بدن خــود می کنند و بــا نیش زدن انســان آن را 

منتقل می کنند.

   بیماری در حیوانات عالمــت مهمی ندارد و فقط 
ممکن است یک هفته ایجاد تب خفیفی بکند و دام 
کامال سالم باشــد. خطر انتقال بیماری به انسان در 
همان طول مدت کوتاه ذبــح حیوانات آلوده)تمیز 
کردن، قطعــه قطعه کردن، پوســت کندن، حمل 

الشه، تماس با پوست و ترشحات و....( وجود دارد.

عالئم بیماری:
مهم ترین عالمت بیماری، تب و سردرد شدید است که 
از عالئم اصلی است و عالئمی مانند لرز، درد عضالنی، 
درد کمر یا گردن، گیجی، دردچشــم و حساســیت 
به نور ممکن است وجود داشــته باشد. گاهی اسهال 
و شکم درد نیز دیده می شــود و به طور کلی عالئمی 
نظیر آنفلونزا از عالئم اولیه این بیماری هستند که بعد، 

خونریزی به آن اضافه می گردد. خونریزی نیز از عالئم 
اصلی بیماری است که ممکن است در همه نقاط بدن 
و یا منافذ بدن اتفاق بیفتد. خونریزی از سوراخ بینی، 
مقعد، رحم و حتی ممکن اســت خونریــزی در زیر 
پوست یا در محل تزریق سرم یا روی لثه دیده شود. این 
بیماری در صورتی که به موقع کشف و درمان نشود  به 
مرگ منتهی می گردد . ولی در صورتی که بیمار ۱۰ 

روز بیماری را سپری نماید معموال به تدریج بهبود پیدا 
می کند. نکته: برای دام ها و انسان ها واکسن معتبری 
در مقابل بیماری تب کریمه کنگو وجود ندارد. درمان 
بیماری در انسان بیشتر درمان حمایتی برای تقویت 
سیســتم ایمنی بدن به منظور دفع ویــروس و رفع 

عوارض و خطرات بیماری است.
مدیریت بهداشت و محیط زیست

بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو )CCHF( را بهتر بشناسیم

فرزندان سرزمین گاندوها در تست ذوب آهن 

راه های پیشگیری از بیماریرا ه های انتقال بیماری

1- گــزش كنه آلــوده و یا له كــردن آن روی پوســت 
انسان

1- حفاظت فردی هنگام كار در فضاهایی كه احتمال وجود كنه است )استفاده از چکمه، دستکش، لباس مناسب و ماسک(
2- عدم جداسازی كنه با دســت از دام یا انسان )روغن/وازلین به سطح پشتی كنه مالیده شــود تا تنفس وی قطع گردد، كم كم 

كنه پوست را رها می كند.(
3- رعایت اصول بهداشتی در نگهداری دام )خود دام، محل نگهداری دام، تغذیه دام و...(

4- عدم نگهداری از حیوانات در منزل 

2- تماس  با دام آلــوده به بیماری)ذبح، الشــه تازه، 
قطعــه قطعــه كــردن، تمیز كــردن، پوســت، خــون و 

ترشحات(
انســان در اثر تماس بــا دامی كه ویــروس در بدنش 
وجود دارد، مــی تواند از راه پوســت بریــده یا ترک 
خورده یا دارای خراش و همچنیــن از راه مخاطی مثل 

دهان و چشم ویروس را به بدن خود انتقال دهد.

1- خودداری از كشــتار و ذبح دام با هدف نذری و مراســم ســنتی پســندیده مانند عقیقه و... در منازل، معابر و مراكز خارج از 
كشتارگاه ها

2- در شرایطی كه به هر دلیلی و به ناچار كشتار در خارج از كشتارگاه صورت می گیرد احتیاط كامل جهت جلوگیری از تماس خون 
و ترشحات الشه تازه صورت گیرد و محیط كامال شست و شو شده و خون و ترشــحات دام در فاضالب دفع گردد و از رها سازی در 

معابر و جوی های فاضالب روباز خودداری گردد.
3- خودداری از خرید و مصرف گوشت دام هایی كه به طریق غیر قانونی و قاچاق وارد كشور می شوند.

4- خرید دام مطمئن از مکان هایی كه مورد تایید دامپزشکی هستند.
5- عدم مصرف گوشت هایی كه ممهور به مهر دامپزشکی نیستند.

6- پرهیز از قرار دادن چاقوی آلوده به گوشت، خون و احشای دام در دهان
7- حفاظت فردی در تماس با دام )ذبح دام، تمیز كردن، قطعه قطعه كردن و پوست كندن و سایر(

3- مصرف گوشت و احشاء دام به شکل تازه، خام و یا 
نیم پز دام آلوده

1- مصرف گوشت كامال پخته )مغز پخت شده(
2- خودداری از مصرف احشا )دل و جگر و...( بصورت خام و نیم پز )مغز پخت شده(

3- قبل از مصرف، نگهداری گوشت دام ذبح شده به مدت حداقل 24 ساعت در دمای یخچال
)به دلیل تغییرات اتفاق افتاده در زمان جمود نعشی امکان از بین رفتن ویروس بسیار زیاد است.(

4- قبل از مصرف، نگهداری احشا دام )دل و جگر و...(ذبح شده را به مدت حداقل 48 ساعت در دمای یخچال و خروج كامل خون 
از آنها.

4- تماس با انسان آلوده و استنشاق هوای آلوده 
)تماس با خون و ترشــحات انســان آلوده یکی از مهم 
ترین راه های انتقال انســان به انســان می باشد. به 

ویژه در مرحله خونریزی(

1- رعایت كامل مسایل حفاظتی فردی در برخورد با بیمار مشکوک، محتمل و قطعی )ماسک، دستکش، عینک و گان و...(
2- بستری و مراقبت از بیمار در بخش ایزوله بیمارستان 

3- ضدعفونی و دفع ترشحات بیمار

نکته: بیماری در دام عالمتی ندارد و دام كامال سالم به نظر می رسد لذا از ظاهر دام متوجه بیماری آن نخواهیم شد.

استخر كوثر فوالدشهر باشگاه ذوب آهن اصفهان دارای كالس های 
آموزشی و ســانس تفریحی و ســالمت ویژه بانوان - آقایان در همه 

رده های سنی آغاز به كار نموده است.
جهت پرســنل و بازنشســتگان محترم شــركت ســهامی ذوب آهن 

اصفهان تخفیف ویژه در نظر گرفته شده است .
ســانس و  كالس آزاد آموزشــی آماده ارائه خدمات بــه همه اهالی 

محترم فوالدشهر و حومه )با نازل ترین قیمت( می باشد.
شــروع ثبت نام از هفتــم تیر ماه  1401 و شــروع كالس ها و ســانس 

استخر از پانزدهم تیر ماه 1401 است . 
جهت ثبت نام به ورزشــگاه فوالدشــهر مراجعه نموده و برای كسب 

اطالعات بیشتر با شماره 2623062 تماس حاصل نمایید .
 

باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان

استخر كوثر فوالدشهر


