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همایش پدافند غیر عامل 
مدیران ذوب آهن اصفهان 

و فوالد مبارکه

تجربه و دانش ذوب آهن 
اصفهان در پدافند غیرعامل 

ارزشمند است

اقدامات گسترده
 ذوب آهن برای برداشت 
حداقلی آب از زاینده رود

ریل ملی استانداردهای 
جهانی را دریافت کرده 

است
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گزارش

گزارش

گزارش
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پروژه های توسعه ای ذوب آهن اصفهان با همت تالشــگران این شرکت در حال تکمیل 
است و در این راستا فاز اول پروژه اکسیژن پلنت راه اندازی شد . 

با همت تالشگران شرکت صورت گرفت

راه اندازی فاز اول پروژه اکسیژن پلنت
 ذوب آهن اصفهان

- حرکت تولیدی در کشور باید ادامه پیدا کند 
و موانع تولید از سر راه تولید برداشته شود.

- افزایــش قدرت خریــد مردم، قطع دســت 
واسطه ها، مبارزه با فساد و اصالح نظام بانکی و 
گمرکی اگر با جدیت دنبال شود، یقیناً تحولی 

در اقتصاد کشور ایجاد می شود.
- برخی آیه یأس می خوانند و راه را بن بســت 
نشان می دهند اما اصاًل این طور نیست و ایران 
می تواند با اســتفاده از ظرفیت هــای مختلف 
داخلی از شــکوفاترین اقتصادهــای منطقه و 

حتی جهان باشد.
-  اســتفاده از ظرفیت های کشــور احتیاج به 
معجزه نــدارد بلکــه مدیریتی قــوی، دارای 
احساس مسئولیت، ضد فســاد و دارای برنامه 

جامع اقتصادی می خواهد.
- کارشناسان معتقدند ظرفیت های سرزمینی 
و انســانی زیادی در ایران وجــود دارد که در 
صورت استفاده از آنها، رتبه اقتصادی ایران به 

رتبه ۱۲ می رسد که بسیار مهم است.
- تــالش ملت ایران بــرای تبدیــل تحریم به 
فرصت این واقعیات نشان می دهد که می توان 

تحریم را به فرصت تبدیل کرد.
- اقتصاد کشور و مســائل مهم آن مانند رشد 
تولید ملی، رشد ســرمایه گذاری، تقویت پول 
ملی و مســئله تورم، موضوع امنیت کشــور، 
آسیب های اجتماعی، نحوه مواجهه با سیاست 
های پیچیده دنیا و مسئله بسیار مهم فرهنگ 

را بشناسید.
-  ما با ابتکار جوانان و شرکت های دانش بنیان، 
تحریم ها را بی اثر کرده ایــم و این راه را با قوت 

ادامه خواهیم داد.
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)) آگهی فراخوان  (( 
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

فراخوان عمومی

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. 

 شركت ذوب آهن اصفهان در نظر دارد اكســیژن مایع مازاد خود را از طریق فراخوان عمومی استعالم قیمت 
بر اساس جدول زیر به بهترین پیشنهاد به فروش برساند.بدینوســیله از متقاضیان این محصول با كیفیت 

دعوت بعمل می آید تا درصورت تمایل و قبول شرایط زیر در فراخوان استعالم بها شركت نمایند.

شرایط فروش:
1(  روش پرداخت: خریدار موظف به واریزنقدی ارزش كل ســفارش حداكثر تا تاریــخ 30  /8 /1401 به یکی از 

حسابهای اعالمی ذوب آهن اصفهان می باشد.
توضیح1:  به قیمتهای  پایه و پیشنهادی 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد.

2( زمان تحویل محصول :  تاریخ شروع تحویل برابر با جدول فوق میباشد .
 توضیح2 :  میزان تناژ تخصیصی قطعی برای هر خریدار بعد از بررسی پیشــنهادها كامال در اختیار فروشنده 
میباشــد و خریدار با علم و آگاهی به این موضوع اقدام بــه خرید    می نماید.)تناژ اعالمی فــوق به میزان  25 

درصد  و به نسبت آن زمان تحویل قابل تغییر است(
توضیح3 : خریدار ملزم ومتعهد به حمل مستمر و پیوسته محصول خریداری شده و مطابق با برنامه اعالم شده 
هفتگی این شركت )با توجه به شرایط بخش تولید ذوب آهن اصفهان و یا تاخیرات ناشی ازتوقفات حادث خط 
تولید( خواهد بود. در صورت عدم حمل  به موقع )مطابق با برنامه اعالمی شركت ( كه موجب هدر رفت محصول 
گردد معادل ریالی یک سوم حمل نشده روزانه به عنوان هزینه هدر رفت محصول  از تناژ مانده این محصول 

كسر میگردد.
3( تحویل پیشــنهاد:  متقاضیان می بایست پیشنهاد اســتعالم بهاء خود را به نحوی با پســت پیشتاز ارسال 

نمایند كه حداكثر تا تاریخ24 /8 /1401 ساعت 14 بعدازظهر به این مدیریت واصل شده باشد. 
آدرس: اصفهــان - ابتــدای بلوار ســعدی  -مقابل پل مارنــان  - پــالک 178،كدپســتی 8175614461  )طبقه 
اول دبیرخانه حــوزه معاونت فروش( ارســال نماینــد .تلفن تماس جهت هرگونه ســوال آقــای خلیل مقدم 

09131135107  و آقای درخشانی  09133060199                                                                      
* به پیشنهادهای قیمتی ناقص و یا ارسالی بعد از مهلت تعیین شده فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد. *                                                

* شركت سهامی ذوب آهن اصفهان در رد یا قبول هریک یا كلیه پیشنهادها مختار است 

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

روابط عمومی شركت

روابط عمومی شركت

رییس جمهور :
روابط عمومی ها پل میان مردم و مسئوالن هستند

 رییس جمهور در آیین ملی جهاد تبیین و اطالع رســانی 
هنرمندانه گفت: ۴۳ ســال دفاع، ایســتادگی و مقاومت، 
پیشرفت در حوزه علم و فناوری باید برای تنویر افکار عمومی 

بیان می شد که در زمان خود انجام نشد. 
وی افزود: برخی گره های ذهنی را دشــمن درست کرد و 
موجب ادراک نادرست و تصمیم ناصحیح و در ادامه اعمال 
ناشایست شــد اما افراد مطلع باید این گره های ذهنی را باز 

کنند.
آیت ا... رییســی گفت: روابط عمومی ها پــل میان مردم و 
مسئوالن هستند پُلی دو طرفه، این پُل ارتباطی باید خوب 

عمل کند.
وی خطاب به مدیران و مســئوالن روابط عمومی سراســر 
کشور گفت: اولین، جامع ترین و گویا ترین روایت باید از شما 
مسئوالن روابط عمومی ها باشد. روابط عمومی ها و رسانه 
ها باید دفــاع، تهاجم و در واقع حرکت های پیشــگیرانه و 

پیشتازانه انجام دهند.
وی با بیان این که اگر اولین روایت از طرف شما نباشد مجبور 
به انفعال هستید، تصریح کرد: به کار گیری نیروهای هنرمند 
و قوی در رســانه و روابط عمومی باید ســهل و آسان شود. 
از به کار گیری افراد ناتوان و کســانی که از واحدهای دیگر 

سرخورده هستند در این واحد خودداری کنید.
رییس جمهور افزود: االن دقایق و ثانیه ها در اطالع رسانی 
مهم است لذا اقدام به موقع و زبان مناسب ضرورت دارد. باید 
پاسخ ها اقناع کننده باشــد، امروز جنگ، جنگ روایت ها 
اســت. دشــمنان به دنبال پیدا کردن تناقض و تعارض در 

اطالع رسانی بین کارمند و رییس و یا دو وزارتخانه هستند.
آیت ا... رئیسی با تاکید بر این که آگاهی بخشی، شفافیت و 
به موقع اطالع رسانی کردن و امید آفرین بودن اطالع رسانی 
بسیار مهم است، اظهار داشت: راهبرد دشمن یاس آفرینی 
است. روابط عمومی ها و رسانه ها باید تبیین کنند که »ما 
می توانیم« چرا که خداوند این توانایی و دانایی را به ما داده 
است. دانستن، خواستن و توانستن از ویژگی هایی است که 
اگر سازمان اداری ما به این ویژگی ها مزین باشد، نتیجه اش 

کار امید آفرین است.
رییس جمهور خطاب به حاضران در جلسه گفت: شما باید 
روایت قوت و پیشــرفت را پیگیری کنید، شما باید راویان 
پیشرفت های کشور باشــید، خیلی ها نمی دانند که چه 
پیشرفت هایی در کشور انجام شده است در شرایط تحریمی 
به این پیشرفت ها دست یافته ایم. باید به موقع و متعهدانه 

پیشرفت ها را گزارش دهید.
وی تصریح کرد: تحلیل رهبری انقالب در دانشکده افسری 
دقیق بود که فرمودند »دشــمنی دشــمنان با ما به دلیل 

پیشرفت ها است.«، باید این پیشرفت ها تبیین شود.
آیت ا... رئیسی ادامه داد: بودجه و اعتبارت برای انجام کارها 
الزم است اما شرط موفقیت وجود مدیری توانا دارای انگیزه، 
اندیشه و روحیه جهادی است. دشمن دارای امکانات است اما 
اگر اندیشه، انگیزه، تصمیم درست و عمل به هنگام و به موقع 
وجود داشته باشد، موفق می شوید. معطل گذاشتن اطالع 
رسانی به ابزار اشتباه است، برخی از کسب و کارها را ببینید 

برای معرفی ابزار و محصوالت خود چگونه موفق هستند.

رییس جمهور با بیان ایــن که روابط عمومی ها رســالت 
ســختی دارند، گفت: بســیاری از خواص در قضایای اخیر 
مردود شدند و وظیفه شرعی و قانونی خود را در تنویر افکار 
عمومی انجام ندادند. وقتی ســوال می کنیــم چرا حقایق 
 را برای مردم نمی گویید؟ پاســخ می دهند که از جوسازی

 می ترسیم.
رییس جمهور روشنفکر را کسی دانست که پیشتر ببیند، 
بشناسد و هشــدار دهد و گفت: روشــنفکر ما شهید قاسم 
سلیمانی و بسیجیان هستند که برای حفظ امنیت جامعه 
جان خود را به خطر می اندازند، روشنفکران کسانی هستند 
که زمان را بشناسند و اقتضای زمان را بدانند، سیاسی کسی 
است که نیاز جامعه را بشناسد و برای رفع این نیاز که امنیت 

و آرامش است خطر پذیری و مسئولیت پذیری کند.

فــوالدی  شــرکت های  مدیران عامــل 
زیرمجموعــه ســازمان و صندوق هــای 
بازنشســتگی تابعه وزارت کار با صولت مرتضوی 
 وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی دیدار

 کردند. 
در این دیدار که ســه ســاعت به طول انجامید و آخرین 
وضعیت زنجیره فوالد کشور از اســتخراج سنگ آهن تا 
صادرات محصوالت بررسی شد، ایرج رخصتی مدیرعامل 
ذوب آهــن اصفهــان، امیرحســین نــادری مدیرعامل 
شــرکت ســرمایه گذاری صدر تأمین و برخــی دیگر از 
 مدیران فــوالدی و مســئوالن ارشــد وزارت کار حضور 

داشتند.
ســیدصولت مرتضوی در ایــن دیدار یکی از مشــکالت 
اساسی این صنعت را عدم ســرمایه گذاری برشمرد و بر 

توجه ویژه به موضوع توسعه و سرمایه گذاری تأکید کرد.

وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
گفت: تــا زمانی که ســرمایه گذاری 
انجام نشــود توســعه نیز نخواهیم 
داشــت و صنعــت فوالد نیــز دچار 
 فرســودگی و عــدم به روزرســانی 

می شود.
مرتضــوی تصریح کرد: بــه دالیل 
مختلف، سرمایه گذاری خارجی در 
این بخش نداریم بنابراین باید بسته 
سرمایه گذاری در حوزه های مختلف 

از جمله فوالد، نفت و پتروشیمی تعریف شود.
وی پراکندگی تصمیم گیری در این صنعت را یکی دیگر 
از چالش ها دانســت و تأکید کرد: در این صنعت همانند 
نخ تسبیح باید وحدت وجود داشته باشد و کار را به دست 

افراد دارای اهلیت سپرد و گفتمان مشترک تعریف کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به کوچک سازی 
ساختار، اظهار کرد: کوچک ســازی با ادغام شرکت های 

کوچک ضرورت دارد.
مرتضوی »نظارت میدانی« از پروژه ها را ضروری دانست 
و تأکید کرد: مدیران باید در جریــان روند کار پروژه ها در 

منطقه باشند و از مدیران پروازی استفاده نشود.
وی پیگیری مباحث حقوقی را ضروری دانســت و گفت: 
شــورای عالی حقوقی قوی باید تشــکیل تا مشــکالت 

حقوقی شرکت ها رفع و رجوع شود.

وزیر تعاون بر افزایــش بهره وری تأکیــد و تصریح کرد: 
شــرکت های زیان ده و اضافه باید فروختــه و تبدیل به 

سرمایه شوند.
مرتضوی ضمن اشاره به کاهش هزینه های اضافه، گفت: 
مدیر هماهنگ کننده در استان ها باید حضور داشته باشد 

و امور را از نزدیک پیگیری کند.
ایجاد هلدینگ های تخصصی در تکمیل زنجیره 

مدل های طراحی شده
احمد خانی نوذری، معاون امور اقتصــادی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی در این نشســت یکی از سیاست های 
این وزارتخانه را ایجاد هلدینگ های تخصصی در تکمیل 

زنجیره ارزش محصوالت عنوان کرد.
وی افزود: در هفته های گذشــته نشست های زنجیره ای 
اقتصادی و تخصصی با محورهای مختلفی از جمله دارو، 
پتروشــیمی و فوالد با حضور وزیر کار برگزار شده و این 

نشست ها ادامه خواهد داشت.
علیرضا عســگریان، دســتیار ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی نیز در این نشســت گفت: ما بایــد یک برنامه 
یک ســاله با تعیین میــزان مداخله و نقــش وزارتخانه و 
صندوق ها داشــته باشــیم تا خروجی این نشســت ها 
مشــخص و همین موضوع باعث هماهنگی درون گروهی 

و ایجاد برنامه واحد شود.
در ابتدای این نشست مدیران برخی شرکت های صنعت 

فوالد به تشریح عملکرد و چالش های موجود پرداختند.

خیلی ها نمی دانند 
که چه پیشرفت 
هایی در کشور 

انجام شده است 
در شرایط تحریمی 
به این پیشرفت ها 

دست یافته ایم. باید 
به موقع و متعهدانه 

پیشرفت ها را 
گزارش دهید

کوچک سازی با 
ادغام شرکت های 

کوچک ضرورت دارد

مهلت ارائه موضوعشمارهنوع فراخوانردیف
پیشنهاد

زمان بازگشائی 
پاكات

2-108650تجدید مناقصه1

عملیات طراحی، تامین و ساخت 
سازه)شامل: پل ها ،

ارابه ها، تلشکی اصلی، تلشکی 
گردان،آویز،كابین،اشتانگ و 

تراورس و قالب جرثقیل 16 تنی 
)EP كارگاه شمش به روش

1401/ 09/0 81401/ 09/ 09

شماره 54 -1401  فروش اکسیژن مایع) مورخ 17  /08  /1401(

تناژ قابل پیشنهاد برای میزان عرضه)تن(شرح محصول
زمان تقریبی تحویل تاریخ شروع تحویلهرخریدار)تن(

محصول

50 روز كاری1 /9 /6001201401اكسیژن مایع

دیدار مدیران عامل شرکت های فوالدی زیر مجموعه وزارت کار با صولت مرتضوی
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شماره  1351 2E v e n t
رویداد

نشریه داخلی

سالم آتشکار

درخواست های شما  وپاسخ مسئولین :
 برای حل مشــکالت بیمه تکمیل درمان نوزادان چه اقداماتی 

صورت پذیرفته است؟
مدیریت خدمات مالی و بیمه: نوزادان از زمان تولد تحت پوشش بیمه تکمیل 
درمان قرارمی گیرند و همکاران می توانند با ارائه شناسنامه نسبت به مراحل 
اداری از طریق روابط صنعتی قسمت خود اقدام نمایند در ضمن در صورتی که 
نوزاد در مراکز درمانی بستری و هزینه ای پرداخت گردد با ارائه اسناد و مدارک، 

هزینه  قابل پرداخت می باشد. 
 برای انعقاد قــرارداد خدمات دندانپزشــکی در نجف آباد چه 

اقداماتی شده است؟    
مدیریت خدمات مالی و بیمــه: کلینیک های مهرگان واقــع در خیابان امام 
خمینی شرقی کوچه شهید منتظری و ماهان در چهارراه شهرداری آماده ارائه 

خدمات به کارکنان می باشند 
*** تعدادی از همکاران نیز انجام موارد زیر را خواستار شده اند .

   برنامه ریزی جهت پرداخت  هدیه تولد همسران شش ماهه اول سال 
   ایجاد تدابیر الزم جهت پرداخت قسط دوم کمک  هزینه سفر کارکنان 

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

به شرح زیر می باشد:
ســند همکاری تامین ریل ملی خطوط قطار شــهری 
مشهد با حضور مهندس ایرج رخصتی مدیرعامل ذوب 
آهن اصفهان و سید عبدا... ارجایی شهردار کالن شهر 
مشهد ۲۲ آبان ماه در محل شهرداری این شهر منعقد 

شد .
مهندس رخصتی در آیین انعقاد این ســند همکاری 
به روند تولید فوالد در ایــران پرداخت و گفت : پیش از 
انقالب اســالمی میزان تولید فوالد در ایران فقط ۵۰۰ 
هزار تن بود که پس از انقالب این میزان به حدود ســی 

میلیون تن افزایش یافته است .
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان ، این شرکت را بنیانگذار 
صنعت فوالد کشــور معرفی کرد و افــزود : ذوب آهن 
اصفهان اکنون با تولید سه میلیون تنی خود به نوسازی 

و توسعه زیرساخت کشور کمک شایانی می کند .
وی با بیان این که ذوب آهن اصفهان با تامین ریل پروژه 

های بزرگ راه آهن جمهوری اســالمی به توسعه این 
ناوگان نیز کمک کرد، خاطرنشان ساخت: این شرکت 
فن آوری ســاخت انواع ریل مترو را در اختیار دارد و با 
سفارش مسئولین مترو در کالن شهرها در حداقل زمان 

ریل مورد نیاز آنها را تولید کرده و تحویل می دهد .
مدیرعامل ذوب آهن با بیان اینکه سبد ریلی این شرکت 
در آینده نزدیک تکمیل خواهد شد، تاکید کرد: به زودی 
ریل سوزن مورد نیاز ناوگان حمل و نقل ریلی کشور نیز 
به صورت استاندارد و با کیفیت، تولید و به مشتریان ارائه 

خواهد شد.
مهندس رخصتی به کیفیت پایــدار محصوالت ذوب 
آهن اصفهان نیز پرداخــت و گفت: کیفیت محصوالت 
این شرکت بر اساس اســتانداردهای ملی و بین المللی 

امری مستمر است .
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان رشد تولید و مصرف فوالد 

را نشانه توسعه یافتگی کشورها دانست و 
گفت : رشد تولید و میانگین مصرف فوالد 
در کشور ما از شــتاب مناسبی برخوردار 
است و ذوب آهن اصفهان نیز با تولید ۱۲ 
محصول جدید به سوی تولید محصوالت 
خاص و ارزش افزا در حرکت است که بی 
گمان در این مســیر بیش از هر چیز به 

توان کارکنان خود متکی می باشد.
 وی تصریح کرد: با توجه به ظرفیت های 
آماده  شده اکنون هیچ مشکلی در تولید 
ریل موردنیاز خطوط مترو کشور از جمله 

کالن شهر مشهد را نداریم.
 مهندس رخصتی ادامه داد: در کنار تولید ریل، سوزن ریل 
نیز یکی دیگر از نیازهای صنعت ریلی کشور است که در 

این حوزه نیز در فرآیند نهایی انعقاد قرارداد هستیم.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان افــزود: در مجموع روی 
کیفیت محصوالت خود جدی هستیم و بر همین اساس 
محصوالتمان از جمله ریل مترو با رعایت استانداردهای 

جهانی تولید می شود.

مهندس رخصتی در آیین انعقاد سند همکاری با شهرداری مشهد:

در تولید محصوالت ارزش افزا به توان همکاران خود متکی هستیم

ذوب آهن اصفهان 
اکنون با تولید سه 
میلیون تنی خود 

به نوسازی و توسعه 
زیرساخت کشور 

کمک شایانی 
می کند

در جهت پیشــگیری از اختالالت اسکلتی و عضالنی 
کارکنان شرکت، فاز اول پروژه ارگونومی مشارکتی در 
بخش های دارای بیشترین شیوع بیماری با محوریت 
دانشگاه علوم پزشکی شیراز از ۱8 آبان ماه در ذوب آهن 

اصفهان آغاز شد.
معاون پشــتیبانی و خدمات اجتماعی شرکت با اعالم 
این خبر گفت: با توجه به اهمیت مقوله سالمت در کنار 
تولید و معیشــت  کارکنان و پتانسیل اجرایی مباحث 
ارگونومی با توجه به قدمت تکنولوژی تولید در کارخانه، 
این پروژه تحقیقاتــی مهم در ادامه ســایر طرح های 
اجرایی سالمت محور از جمله پروژه سالمت و بهداشت 
روان کارکنــان و خانواده تحت تکفل و پــروژه ارزیابی 
عوامل زیان آور محیــط کار در کارخانه با مشــارکت 
مدیریت های بهداشــت و محیط زیســت و تحقیق و 
توسعه در سه بخش با آســیب های شغلی باالتر  شروع 

شده است. 
وی با تاکید بر پیشرفت مســتمر برنامه های ارگونومی 
و تحقق عملی خروجی هــای این  پروژه، حمایت  همه 

جانبه مدیران ســازمان از برنامه های ســالمت محور، 
جهت نهادینه شــدن ارگونومی در ســازمان و جذب 
متخصصین ارگونومی در توســعه آتی منابع انسانی را  

خواستار شد.
مدیر بهداشــت و محیط زیست شــرکت نیز گفت: در 
جهت ارتقاء ســالمت کارکنان و شناســایی و ارزیابی 
عوامل زیان آور ارگونومــی و انجام اقدامات اصالحی در 
زمینه پیشگیری از آسیب های اسکلتی و عضالنی، طرح 
تحقیقاتی ارگونومی مشارکتی با محوریت دکتر چوبینه 
مدیر گروه دانشکده بهداشت دانشــگاه علوم پزشکی 

شیراز آغاز شد. 
وی افزود: مجری  این پروژه به عنوان مرجع ارگونومی در 
کشور و دارنده جایزه بهترین محقق در حوزه ارگونومی 
از  انستیتو ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی انگلستان 
بوده و دارای تجارب ارزنــده ای در اجرای این پروژه در 

صنایع مشابه می باشد.
سید حمید حســینی گفت: ایجاد کارگروه ارگونومی 
مشارکتی در بخش ها و تسری دانش ارگونومی توسط 

این تیم در سطوح پایین 
ســازمان در کارخانه با 
کارشناســان  راهبری 
بهداشــت حرفــه ای 
شــرکت از اهداف مهم 
این پروژه می باشــد و 
امید اســت با این اقدام 
مقوله ارگونومی در کلیه 
کارخانه  هــای  بخش 
نهادینه شــده و دانش 
بروز این علم در کارخانه 

بومی سازی گردد.
علیرضا چوبینه با اذعان 

به سابقه روشن بهداشت صنعتی و معاینات طب کار در 
ذوب آهن اصفهان و فراهم بودن بســتر مناسب جهت 
پیشبرد برنامه های ســالمت محور، شرط موفقیت در 
این طرح را حمایت همه جانبه مدیران و مدیران ارشد 

سازمان عنوان کرد.

وی در پایــان به تشــریح فازهای اجرایی ایــن پروژه 
پرداخت و به سواالت حاضرین در این زمینه پاسخ داد.

الزم به ذکر است اولین جلسه آموزشی جهت کارگروه 
ارگونومی مشارکتی توســط علیرضا چوبینه در محل 
مدیریت آموزش برگزار و مســیر دســتیابی به نتایج 

کاربردی این طرح در شرکت تببین شد.

در راستای کاهش اختالالت اسکلتی و عضالنی کارکنان آغاز شد؛
پروژه ارگونومی مشارکتی ذوب آهن اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی شیراز

شهردار مشهد :
ذوب آهن اصفهان باعث افتخار همه ماست

با همت تالشگران شرکت صورت گرفت
راه اندازی فاز اول پروژه اکسیژن پلنت ذوب آهن اصفهان

تامین ریل یکی از 
مهمترین موضوعات 

در توسعه قطار 
شهری مشهد بود که 
تولید ریل ذوب آهن 
اصفهان این مشکل 

را حل کرد

تمام تجهیزات این 
پروژه، داخلی و 

ترانسفورماتورها 
توسط شرکت ایران 
ترانسفو ساخته شده 

است

شرط موفقیت در 
این طرح   حمایت 

همه جانبه مدیران و 
مدیران ارشد سازمان 

است

سید عبدا... ارجایی شهردار مشهد در حاشیه انعقاد سند 
همکاری تامین ریل قطار شهری با ذوب آهن اصفهان 

در گفتگو اختصاصی با خبرنگار هفته نامه آتشکار گفت: 
توسعه و تکمیل قطار شــهری مشهد با ریل ملی تولید 

ذوب آهن اصفهان شتاب می گیرد.
شهردار مشــهد با بیان این که ریل تولید شده در ذوب 
آهن اصفهان از کیفیت باالتر و قیمت کمتری نسبت به 
رقبای خارجی برخوردار است، گفت: تامین ریل یکی از 
مهمترین موضوعات در توسعه قطار شهری مشهد بود 

که تولید ریل ذوب آهن اصفهان این مشکل را حل کرد .
سید عبدا... ارجایی با بیان این که حمل و نقل عمومی 
از عمده مباحث و چالش های کالن شهرها است گفت: 
این امر برای مشهد مقدس که مسافر و زوارپذیر است از 

اهمیت دوچندانی برخوردار می باشد.

شهردار مشهد، اتوبوس رانی را عامل سامان دهی بخشی 
از نیاز مردم در حمل و نقل عنوان کرد و افزود: توســعه 
قطار شــهری بخش عمده ای از مشکالت شهروندان را 

برطرف و آسایش مسافران و زوار را نیز تامین می کند .
وی از احداث تونل ها، ایستگاه ها و ... جهت پروژه توسعه 
قطار شهری مشهد خبر داد و گفت: برای تکمیل و بهره 
برداری از این پروژه، اســتفاده از ریل ملی را در دستور 
کار قرار دادیم و سند همکاری تامین ریل مورد نیاز این 
پروژه بین شهرداری مشهد و ذوب آهن اصفهان به امضا 

رسید .
ارجایی با بیان این که تاسیس ذوب آهن اصفهان از دیرباز 
و استفاده از ریل ملی در ســال های اخیر برای هر ایرانی 

افتخارآمیز است، تاکید کرد: با شناختی که از توانمندی 
های ذوب آهــن اصفهان داریم، مطمئن هســتیم که 
کارکنان توانمند و متخصص این شرکت با ساخت سایر 
تجهیزات و قطعات راهبردی ناوگان ریلی، کشــور را از 

واردات این گونه مکانیزم ها بی نیاز خواهند کرد .
شهردار مشهد با اشاره به این که از مجموعه ذوب آهن 
اصفهان برای تولید این تجهیــزات توقع زیادی داریم، 
گفت: با افتخار اعالم می کنــم ذوب آهن اصفهان توان 
ســاخت تجهیزات مورد نیاز ناوگان ریلی کشور را دارد 
چرا که ریل ذوب آهن اصفهان با رعایت استانداردهای 
ســختگیرانه و با کیفیت جهانی تولید و به مشــتریان 

عرضه می شود .    

پروژه هــای توســعه ای ذوب آهن اصفهــان با همت 
تالشگران این شــرکت در حال تکمیل است و در این 

راستا فاز اول پروژه اکسیژن پلنت راه اندازی شد . 
مجید عبدالنبی جوزدانی مدیر فنی و پشتیبانی اجرای 
پروژه های ذوب آهن اصفهان در این خصوص گفت: با 
همت و تالش همکاران در واحدهای توسعه و مهندسی 
کارخانه، مدیریت تولید و توزیع برق و کارکنان شرکت 

صفا فوالد، فاز اول پروژه اکســیژن پلنــت ذوب آهن 
اصفهان که قسمت برق دهی و هسته مرکزی و انرژی 
رسان پروژه می باشد، یک شنبه ۲۲ آبان ماه راه اندازی 

شد . 
وی افزود: پــس از این فــاز که از بخش هــای اصلی 
پروژه اســت، راه اندازی بخش های دیگر از جمله اتاق 
کمپرســور، کلد باکس، بک آپ و بــرج خنک کننده، 

با سرعت انجام می شــود که طبق برنامه زمان بندی تا 
پایان سال وارد فاز بهره برداری خواهند شد.

جوزدانی اظهار داشــت: در این فــاز، دو واحد ترانس 
پست 6۳ کیلو ولت که برق رســان اصلی پروژه هست 
راه اندازی شــد که  برق رســانی این واحد با تابلو های 
MV  انجام می شد.  پس از آن نیز تابلو های LV بخش 
ولتاژ پایین طی چند روز آینده برق رسانی خواهند شد 
 و به دنبال آن واحد های دیگر طبــق برنامه راه اندازی 

می شوند .
مدیر فنی و پشــتیبانی اجرای پروژه های ذوب آهن 
اصفهان از مدیریت تولید و توزیــع برق که همکاری 
بســیار زیادی در انجام تســت های مربوط به آماده 
سازی سیســتم جهت راه اندازی داشتند و همچنین 
از کارکنان شــرکت صفا فوالد، معاونت برنامه ریزی 
و توســعه، مهندســی کارخانه و ایمنی و آتش نشانی 

قدردانی نمود . 
محمدرضا امین صبوری مدیر تولید و توزیع برق شرکت 
نیز در این خصوص گفت: با تالش همکاران شــرکت، 

برق رسانی به ترانســفورماتور های 6۳ کیلو ولت پروژه 
اکسیژن پلنت انجام شد . 

وی افــزود: تمام تجهیــزات ایــن پــروژه، داخلی و 
ترانسفورماتورها توسط شــرکت ایران ترانسفو ساخته 
شده است. سایر تجهیزات توســط پیمانکار و کارکنان 
ســخت کوش کارخانه به ویژه معاونت برنامه ریزی و 

توسعه و شرکت صفا فوالد احداث شد.
محمدرضا امین صبــوری، اجرای این پــروژه با همت 
و توان داخلی را افتخار آمیز دانســت و اظهار داشــت: 
مدیریت تولید و توزیع برق در کنار تالشــگران برنامه 
ریزی و توسعه و شــرکت صفا فوالد، همکاری داشته و 
همانند پروژه های دیگر در انجام تست رله ها، تابلو های 

MV، ترانسفورماتور ها و کابل ها فعالیت نمود .  
صبوری گفت: مدیریت تولید و توزیع برق به عنوان بهره 
بردار این پســت های 6۳ و ۱۰ کیلو ولت شناخته می 
شود، همکاران این مدیریت مستقر می شوند و ان شاا... 
مراحل تحویل و تحول موقت و دائم را آغاز می کنیم و 

وارد فاز بهره برداری می شویم.

با محوریت مدیریت های آموزش و توسعه سرمایه های انسانی و برنامه ریزی 
و مهندسی صنایع و همکاری مدیریت های نت مکانیک، نت راه و ساختمان، 
اتوماســیون و ارتباطات و تولید و توزیع برق و در راستای اهداف و استراتژی 
های پیاده سازی نظام جامع نگهداری و تعمیرات بهره ور جامع )TPM( در 
سطح شــرکت، مجموعه آموزشــی تخصصی در قالب چهار مبحث اصلی و 

مشتمل بر عناوین دوره ها و محتوی آموزشی تهیه شد.
 آرش شفیعی مدیر آموزش و توسعه سرمایه های انسانی شرکت با بیان این 
که این مجموعه آموزشی در اولین فرصت به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد، 
گفت: تدوین بسته های جامع آموزشی تخصصی یکی از این راهکارهای نوین 
توسعه آموزش های دانشی و نگرشی اســت که برای اجرای آن ها از تکنیک 
هایی مثل بحث گروهی)DG(، مورد کاوی آموزشــی)CBL(، نشست های 
تخصصی، بازدیدها و تورهای آموزشی و ... اســتفاده خواهد شد. هدایت اله 
خانمحمدی سرپرســت توســعه آموزش های مهارتی و کاربردی مدیریت 
آموزش و توسعه سرمایه های انسانی شــرکت که محوریت تدوین و اجرای 
این مجموعه ارزشــمند تخصصی را با همکاری واحدهای مربوطه بر عهده 
داشته است، گفت: این مجموعه در طی ۲۰ جلسه و با ۳6۰ نفر ساعت فعالیت 
کارشناسی تدوین شده است. وی افزود: در این فرایند همکاران از واحدهای 
مختلف نظیر مدیریت های نت مکانیک، نت راه و ســاختمان، تولید و توزیع 

برق و اتوماسیون و ارتباطات مشارکت فعالی داشتند.
خانمحمدی گفت: امید اســت با اجرای این بسته آموزشــی، مقدمات اولیه 

جاری سازی TPM  در سطح ذوب آهن اصفهان فراهم شود.

مدیرعامل شــرکت قطار شــهری 
مشــهد با اشــاره به این که یکی از 
اتفاقات خوب در کشــور تولید ریل 
ملی است، اظهار کرد: خوشبخانه با 
فعالیت هایی که شرکت ذوب آهن 
اصفهان داشته انواع ریل ملی تولید 
شــده که توانسته  اســتانداردهای 

جهانی را  نیز دریافت کند.
کیانوش کیامرز ۲۲ آبان در حاشیه 
آیین انعقاد ســند همکاری تولید ریل ملی شــهرداری مشهد با ذوب آهن 
اصفهان در گفتگو با خبرنگار ما، با اشاره وضعیت قبلی واردات خطوط ریلی 
تصریح کرد: ریل های ملی پایه گذار ریل های قطار شــهری تهران، مشهد و 
اصفهان بوده و مشهد در ارتقاء ســطح ریلی در کشور پیشگام است. تا سال 
گذشته ما خطوط ریلی را از اروپا وارد می کردیم که پس از این ریلی از خارج 
کشور خریداری و وارد نمی شــود و انعقاد این ســند همکاری راهی برای 

همکاری های بیشتر ما با ذوب آهن اصفهان خواهد بود.
مدیرعامل شرکت قطار شهری مشهد بیان کرد: اجرای فاز یک از خط سه مترو 
مشهد اولویت ماست که این مسیر حرم مطهر رضوی را به مبادی ورودی شهر 

یعنی راه آهن، فرودگاه و پایانه مسافربری مشهد متصل می کند.
مشهد از اولین بهره برداران ریل ملی است

ایمان فرهمندی، رئیس کمیســیون عمران، حمل ونقل و ترافیک شورای 
اسالمی مشهد نیز گفت: خرســندیم که امروز در تهیه دستاوردهای مهم 
جمهوری اســالمی ایران در راســتای اســتقالل ملی و اقتصادی کشور 
مفید واقع شــدیم. مشــهد به عنوان یکی از اولین بهره برداران ریل ملی 
محسوب می شود. برای تکنولوژی این موضوع و به ثمر نشستن آن هزاران 
ســاعت کار کارشناسی صورت گرفته اســت. وی افزود: با استفاده از ریل 
ملی در مشهد به توســعه این دانش در کشــور کمک خواهیم کرد. قطعا 
این اقدام منجر به ارتقاء ســطح کیفی و تنوع محصــوالت در حوزه فوالد 
کشور خواهد شد. رئیس کمیسیون عمران، حمل ونقل و ترافیک شورای 
اسالمی مشهد بیان کرد: فوالد از منابع داخلی کشور استحصال می شود. 
ما شاهد محصولی نهایی در این حوزه هســتیم که جایگزین محصوالت 
رده میانی شده است. محصول خروجی قابلیت بهره برداری بیشتری دارد 
و ارزش افزوده مضاعفی نیز از آن حاصل می شود که موجب استفاده بهتر 
از منابع ملی کشور خواهد شد. فرهمندی با اشاره به رویکرد شورای ششم 
و مدیریت شــهری عنوان کرد: شورای ششــم و مدیریت شهری خود را 
متعهد می داند که همه ظرفیت ها را به سمت منابع داخلی سوق دهد. این 
رویکرد در تامین محصوالت مورد نیاز مرتبط با مدیریت شــهری اعمال 
خواهد شد. باید از آن در حوزه های دانش و فناوری و توسعه دانش کمک 

کنیم.

تدوین مجموعه تخصصی آموزشی 
نگهداری و تعمیرات بهره ور جامع

مدیرعامل شرکت قطار شهری مشهد:

ریل ملی استانداردهای جهانی 
را دریافت کرده است

برگشت کندانس به 
واحد تنظیم بخار 
جهت تبدیل بخار 
همراه کندانس به 

مایع و ارسال مجدد 
به نیروگاه از دیگر 
وظیفه این واحد 

می باشد

بهینه سازی واحد تنظیم بخار انرژی و بیوشیمی تولیدات کک و مواد شیمیایی
پروژه بهینه ســازی واحــد تنظیم بخــار انرژی و 
بیوشیمی در مدیریت تولیدات کک و مواد شیمیایی 

شرکت با موفقیت اجرا شد.
احمد عادلی سرپرســت انرژی و بیوشــیمی واحد 
دو مدیریت تولیدات کک و مواد شــیمیایی شرکت 
با اعالم این خبر، گفت: وظیفــه واحد تنظیم بخار، 
دریافت بخار ۴۰ اتمسفر از نیروگاه و تبدیل آن به بخار 
۱۲ و 6  اتمسفر و ارســال آن به کارگاه های واحد دو 

تولیدات کک و مواد شیمیایی است.
وی افزود: برگشــت کندانس به واحد تنظیم بخار 
جهت تبدیل بخار همراه کندانس به مایع و ارسال 

مجدد به نیروگاه از دیگر وظیفه این واحد می باشد.
عادلی گفت: با توجه به پایین بودن راندمان تجهیزات 
موجود، کندانس زیادی به همراه بخار ونت می شده 
لذا تصمیم به اصالح طرح فعلی گرفته شد، که پس از 

تحقیق و بررسی کارشناسی نقشه تغییر طرح آماده و 
تاییدیه های الزم جهت اجرا اخذ شد.

مهدی اصالنی فورمن مکانیک انرژی و بیوشــیمی 
واحد دو نیز در این خصوص گفت: واحد تنظیم بخار 
دارای دو مخــزن جمع آوری کندنســات، یک عدد 
مبدل حرارتی صفحه ای و تعدادی پمپ و سیل پات 
است که در واقع نقش کندانســور را در سیکل های 
بخار ایفا می نمایند و طراحی آن بر اســاس گردش 
طبیعی بخار فلش در مبدل صفحه ای بود که کارایی 

چندانی نداشت. 
وی افــزود: بنابرایــن تصمیم گرفته شــد با کمک 
پمپ های موجود، سیســتم گردش اجباری ایجاد و 
کندنسات موجود در مخازن توسط دو عدد پمپ در 
مبدل صفحه ای گردش کرده و خنک شــود. عالوه 
بر آن لوله های برگشت کندنســات، تا زیر سطح آب 

موجود در مخازن، امتداد 
داده شــد تــا آب خنک 
برگشتی از مبدل صفحه 
ای، با کندنسات برگشتی 
مختلط شــده و به نوعی 
یــک مبــدل تمــاس 

مستقیم ایجاد شود.
اصالنــی گفــت: پس از 
راه اندازی طرح، کاهش 
چشم گیر کندانس بخار و 
صرفه جویی از هدر رفت 
بخــار و آب و همچنین 

جلوگیری از تخریب ساختمان و تجهیزات را شاهد 
بودیم.

شایان ذکر است؛ همکاران سخت کوش واحد تنظیم 

بخار انرژی و بیوشیمی مدیریت تولیدات کک و مواد 
شیمیایی و مدیریت امورفنی و برنامه ریزی تولید در 

اجرای این طرح مشارکت فعالی داشتند.
مجید مهدیه- خبرنگار افتخاری 

Rگزارش e p o r t

خبرآسمانی
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همایش پدافند غیر عامل مدیران ذوب آهن اصفهان و 
فوالد مبارکه در سالن همایش های مرکز تحقیق و توسعه 
فوالد مبارکه با حضور ســردار غالمرضا جاللی فرمانده 
پدافند غیرعامل کل کشور ، مهندس رخصتی مدیرعامل 
ذوب آهن اصفهان، محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل فوالد 

مبارکه و جمعی از مسئولین 
این دوشرکت برگزار شد .

سردار جاللی در این همایش 
گفت: استراتژی دشمن علیه 
جمهــوری اســالمی ایران، 
فشارهمه جانبه و حداکثری 

تا آستانه جنگ است .
وی افزود: این امر نشــان می 
دهد کــه قــدرت نظامی و 
دفاعی کشــور ما توان ایجاد 
بازدارندگــی در مقابل جنگ 

را دارد .
فرمانده پدافند غیرعامل کل کشور اظهار داشت: اراده و 
قدرت پاسخگویی سازماندهی شده نسبت به حمالت 
دشــمن در جمهوری اســالمی وجود دارد، دشمن با 
اســتفاده از ظرفیت های نفوذ از درون و توســعه نفوذ 

درصدد بــه وجــود آوردن یک جنــگ ترکیبی علیه 
جمهوری اسالمی است .

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان نیز در این همایش گفت: 
در حوزه پدافند غیرعامل ، پایداری سیستم مطرح است 
و پایداری و تاب آوری صنعت در این بین بسیار اهمیت 
دارد. لذا باید آســیب هایی که به این پایداری لطمه می 
زند را شناسایی کنیم. در خصوص صنعت فوالد متاسفانه 
عدم وحدت رویه در سیاستگذاری ها و بخش نامه ها یکی 

از آسیب های مهم است. 
وی افزود: بخشــنامه های خلق الســاعه بدون در نظر 
گرفتن شرایط به صنایعی همچون ذوب آهن اصفهان 
هزینه هایی را تحمیل می کند که مانع از حرکت بالنده 

این واحدهای صنعتی می شود. 
مهندس ایرج رخصتی از کنترل دستوری قیمت های 
محصوالت فوالدی نیز انتقاد کــرد و گفت: این کنترل 
قیمت که در زنجیره فوالد تنها متوجه محصوالت نهایی 

است، ســودی به تولید کننده ، مصرف کننده و حتی 
بازرگان نرسانده است و تنها موجب انتقاع دالالن شده 

که باید اصالح آن مد نظر قرار گیرد . 
محمدیاسر طیب نیا نیز در این همایش گفت:  مدیرعامل 
فوالد مبارکه اظهار داشــت: یکی از اقدامات مهم فوالد 
مبارکه در خصوص پدافند غیرعامل در حوزه آب و بحران 
خشکسالی صورت گرفته و آن هم دست یابی به کمترین 
میزان مصرف آب به میزان ۲/7 متر مکعب به ازاء تولید هر 
تن فوالد است که یک رکورد محسوب می شود. ضمن 
این که تکمیل و بهره برداری از فاضالب شهرهای مجاور 
، ۵۰ درصد آب مورد نیاز فوالد مبارکه را تامین می کند. 
جهت انتقال آب از خلیج فارس نیز اقدامات خوبی انجام 

شده است که از سال آینده شاهد نتایج آن خواهیم بود .
در این همایش از فعاالن حــوزه پدافند غیرعامل در دو 
واحد صنعتی ذوب آهن اصفهان و فوالد مبارکه تجلیل 

به عمل آمد .

ســردار غالمرضا جاللی فرمانده پدافند غیرعامل کل 
کشور و تعدادی از مسئولین این سازمان، ۲۱ آبان ماه 
با حضور در ذوب آهن اصفهان در جلسه ای با مدیر عامل 
و جمعی از معاونین و مدیران شرکت به گفتگو و تبادل 
نظر پرداختند و از  پروژه احداث تصفیه خانه پســاب 

بازدید نمودند .
ســردار غالمرضا جاللی فرمانده پدافند غیرعامل کل 
کشور در این دیدار به تشریح موارد مهمی از سیاست ها 

و برنامه های این سازمان در کشور پرداخت.
فرمانده پدافند غیرعامل کل کشــور با اشاره به این که 
حمالت سایبری دشــمن به مراکز تولیدی و از جمله 
صنعت فوالد نشان دهنده اهمیت این بخش در اقتصاد 
و زندگی مردم است، افزود: دشمن برای مقابله با تولید 
و تضعیف آن از شــیوه های مختلف استفاده می کند 
و از این رو ضروری اســت که سیاست های الزم جهت 

جلوگیری از آســیب به تولید در مراکز صنعتی به کار 
گرفته شود. 

وی افــزود: ذوب آهــن اصفهــان با دانــش و تجربه 
ارزشــمند در عرصه هــای تولید و زیر ســاخت های 
مناسب در زمینه پدافند غیر عامل، موفقیت های خود 

را ادامه می دهد.
غالمرضــا جاللی فرمانــده پدافند کل کشــور اظهار 
داشت: امروز شــاهد یک جبهه و جنگ ترکیبی علیه 
انقالب اسالمی  و مردم هســتیم. بنابر این الزم است با 
به کارگیری طرح های اضطــراری و ضد تهدید، حفظ 
تدارک و تامین مــواد اولیه، تقویت برگشــت پذیری 
سیستم ها بعد از حوادث، برگزاری دوره های آموزشی 
و اجرای مانورهای آزمایشی در مقابل دشمن و بحران 

ها ایستادگی کنیم.
مهندس رخصتی در ایــن بازدید با اشــاره به اهمیت 

پدافند غیر عامل در کشور 
گفــت:  در شــرایط بروز 
هرگونه بحــران در جامعه 
و در ســطح شــرکت ها و 
مراکــز تولیــدی، پدافند 
غیر عامل و اقــدام به موقع 
نیروهــای مربوطه، نجات 
دهنده جوامع درگیر بحران 

خواهد بود.
حملــه  در  افــزود:  وی 
ســایبری اخیر دشمن به 
بعضی از مراکــز صنعتی 

کشــور، ذوب آهن اصفهان به دلیل داشتن زیر ساخت 
های قوی و به کارگیری دقیق دستورالعمل های پدافند 

غیر عامل از این حمله سایبری آسیب ندید.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان افزود: در شرایط کنونی 
آمادگی همکاران و به کارگیری ایــده های منطقی و 
کارشناسی شده پدافند غیر عامل، خرابکاری ها و توطئه 

های دشمنان داخلی و خارجی را خنثی می کند.

در بازدید فرمانده پدافند غیر عامل کشور عنوان شد:

تجربه و دانش ذوب آهن اصفهان در پدافند غیرعامل ارزشمند است

اقدامات گسترده ذوب آهن برای برداشت حداقلی آب از زاینده رود

 خرید پســاب شــهر های اطراف، احداث تصفیه 
خانه بــه روز و مجهز، بازچرخانــی و تصفیه آب در 
سیکل های گردشی، تعویض برج های خنک کننده 
با برج های هیبریدی و تعویــض برج های حرارتی 
به برج های خشــک برای تولید برق از برنامه های 
ذوب آهن اصفهان برای کاهش مصرف آب  اســت. 
مهندس ایــرج رخصتــی مدیرعامــل ذوب آهن 
اصفهان در گفتگو با خبرنگار ما از کاهش وابستگی 

این شــرکت به زاینده رود به حد آب شرب در سال 
های آتی خبر داد.

مهندس رخصتی با بیان این که ذوب آهن اصفهان 
از بدو تاسیس مدیریت مصرف آب را در دستور کار 
داشته است، گفت: به ویژه در دو دهه اخیر پیشرفت 
های خوبی در کاهش مصرف آب اتفاق افتاده است.

مدیرعامل شــرکت افــزود: با اجرای پــروژه های 
مختلف و بازچرخانی آب، هیچ گونه خروجی پساب 
از کارخانه نداریم که خشک بودن الگن های شرق 

جاده فوالدشهر به زرین شهر گواه بر این امر است.
وی با بیــان این که مصــرف ۲۰ متــر مکعب آب 
برای تولید یک تن چدن در ایــن کارخانه به ۴ متر 
مکعب کاهش یافته اســت، گفت: بــرای مدیریت 
بهینه مصــرف آب، تصفیــه خانه مجهــزی با به 
روزترین تجهیزات دنیا در دســت احداث است که 
با بهره برداری از آن در ســال آینده، پساب شهر و 

روستاهای فالورجان تصفیه خواهد شد.
مدیرعامل ذوب آهن بــا تأکید بر تعامل حداکثری 

و همســویی با نیاز های جامعــه و مدیریت بهینه 
مصرف آب، تصریح کرد: ذوب آهن از ســال ۱۳۴۴ 
حق آبه تخصیــص یافتــه ای دارد اما بر اســاس 
مسئولیت اجتماعی خود کمتر از ۴۰ درصد از این 
حق آبه را اســتفاده کرده ایم و در چند سال آینده 
نیز برداشت آب از زاینده رود را به میزان آب شرب 

مورد نیاز کاهش خواهیم داد.
علیرضا رضوانیــان معاون برنامه ریزی و توســعه 
شــرکت نیز با بیان این که ذوب آهن اصفهان برای 
جمع آوری و تصفیه پســاب شهرهای اطراف بیش 
از دو هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده است، 
گفت: با این ســرمایه گذاری، پســاب های منطقه 
پس از جمع آوری به تصفیه خانــه فیزیکی و پس 
از آن نیــز به تصفیه خانه بزرگ و مجهز در دســت 
احداث هدایت خواهد شــد که این مقدار پســاب 
 بیش از نیمــی از آب مورد نیاز کارخانــه را تامین 

خواهد کرد.
وی این مقدار آب را در بهره بــرداری از فاز اول این 

تصفیه خانه قابل تحقق دانســت و افــزود: با بهره 
برداری از فازهای بعدی تصفیــه خانه بزرگ ذوب 
آهن اصفهان، آب مورد نیاز کارخانه بدون وابستگی 

به زاینده رود تأمین خواهد شد.
مهدی دانشمند مدیر آبرســانی شرکت نیز، گفت: 
بازچرخانی و تصفیه آب در ســیکل های گردشی 
برای کاهش مصرف آب موثر است.تعویض برج های 
خنک کننــده با برج هــای هیبریــدی و تعویض 
برج های حرارتی به برج های خشک برای تولید برق 
از برنامه های بلند مدت ذوب آهــن اصفهان برای 

کاهش مصرف آب است.
مدیر آبرسانی شــرکت با بیان این که برای کاهش 
مصرف آب، ذوب آهن برای اولین بار ده سال پیش 
پساب شهر زرین شهر را که 6۰ لیتر بر ثانیه است به 
شرکت انتقال داد گفت: در طی قراردادی با شرکت 
آب و فاضالب، پساب حدود ۱۱روستای فالورجان 
به تصفیه خانه فوالدشــهر انتقال یافتــه و پس از 

تصفیه به ذوب آهن منتقل خواهد شد.

نشریه داخلی
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این دوره ها به دلیل 
نقش به سزای آن 
که در آشنا نمودن 
کارکنان با محیط، 

قوانین و مقررات نظام 
اداری، شایسته توجه 

و اهتمام خاص
 می باشد

استراتژی دشمن 
علیه جمهوری 
اسالمی ایران، 

فشارهمه جانبه و 
حداکثری تا آستانه 

جنگ است

در حمله سایبری 
اخیر دشمن به 
بعضی از مراکز 
صنعتی کشور، 

ذوب آهن اصفهان 
به دلیل داشتن زیر 
ساخت های قوی و 
به کارگیری دقیق 
دستورالعمل های 

پدافند غیر عامل از 
این حمله سایبری 

آسیب ندید

با بهره برداری از 
فازهای بعدی تصفیه 

خانه بزرگ ذوب 
آهن اصفهان، آب 
مورد نیاز کارخانه 
بدون وابستگی به 
زاینده رود تأمین 

خواهد شد

یکی از فعالیت های 
معدنی حائز اهمیت 
در کشور، معادن 
زغال سنگ است 

که باید بیش از پیش 
مورد توجه قرار گیرد

R e p o r t
گزارش

با محوریت مدیریت آموزش و توســعه سرمایه های 
انسانی و همکاری مدیریت های امور اداری، حراست 
و سایر مدیریت های مربوطه دوره های آموزشی بدو 
خدمت جهــت کارکنان جدید در قالــب دوره های 

تخصصی آموزشی برگزار گردید.
آرش شفیعی مدیر آموزش و توســعه سرمایه های 
انسانی شــرکت در گفتگو با خبرنگار ما با اعالم این 
خبر گفت: با برگزاری آزمون اســتخدامی در ســال 
99 جهت تامین نیروی مورد نیاز شــرکت، پذیرفته 
شــدگان به تدریج از طرف مدیریت امــور اداری به 
مدیریت آموزش و توسعه سرمایه های انسانی جهت 

گذراندن دوره های مورد نیاز معرفی شدند.
وی گفت: به منظور تجهیز نیروی انســانی سازمان 
و بهســازی و بهره گیری هر چه مؤثرتــر از  نیروها، 
آموزش یکی از مهمترین و مؤثرترین تدابیر و عوامل 
برای بهبود امور سازمانی به شــمار می رود و بر این 

اساس ذوب آهن اصفهان، ســعی دارد تا توانمندی 
های منابع انســانی خود را در کلیه سطوح افزایش 
دهد و برای نیــل به این هدف با رویکرد خواســتن 
مانند ضریــب انگیزشــی درک نیازهــا و عالئق و 
رویکرد توانستن مانند توســعه مهارت ها، تکنیک 
 ها و روش های علمــی را در ابعاد جامع به کار گرفته

 است. 
شــفیعی تأکید کرد: از جمله دوره هایی که نیاز به 
اجــرای همســان آن در میان کلیه شــاغلین یک 
دســتگاه مورد تأکید قرار گرفته اســت، دوره های 
آموزشــی توجیهی بدو خدمت می باشد. این دوره 
ها به دلیل نقش به ســزای آن که در آشــنا نمودن 
کارکنان با محیــط، قوانین و مقــررات نظام اداری، 
شایســته توجه و اهتمام خاص می باشد. هماهنگی 
در برگــزاری دوره با محتوای یکســان باعث عرضه 

اطالعات مورد نیاز و همسان به فراگیران می شود.

مدیر آموزش و توسعه سرمایه های انسانی شرکت، 
آشــنا ســاختن کارکنان جدید با اهداف و وظایف 
سازمان محل خدمت آن ها، قوانین و مقررات اداری، 
حقوق فردی و شــغلی و محیط کار را از اهداف این 
دوره های آموزشی برشــمرد و گفت: ایجاد توانایی 
های دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای کارکنان 
جدید جهت تصدی شغل مربوطه نیز از دیگر اهداف 

این دوره ها می باشد.
محمدرضا کاظمی مســئول برگــزاری دوره های 
بدو خدمت کارکنان در مدیریت آموزش و توســعه 
سرمایه های انسانی نیز گفت: برای آموزش کارکنان 
جدید یک بسته آموزشی متشــکل از آموزش های 
عمومی شامل ایمنی فنی عمومی، قوانین و مقررات 
مالی و اداری شرکت، مبانی اخالق حرفه ای و مهارت 
هــای ارتباطی و همچنین آمــوزش های تخصصی 
شامل آزمایشــگاه اندازه گیری، کارگاه های باالبر و 

جرثقیل، هیدرولیک و مکانیک انتقال قدرت، ماشین 
کاری و جوشکاری، کارگاه خواص مکانیکی، کارگاه 

برق  و نقشه خوانی طراحی و اجرا شد.
شایان ذکر اســت؛ دوره های الزامی داخل قسمت 
مربوطه بــرای کارکنان جدید نیز به صورت اســتاد 

شاگردی )OJT( برنامه ریزی و اجرا شد.

برگزاری دوره های جامع آموزشی برای کارکنان جدید

300 میلیارد تومان تسهیالت برای ایمنی و تجهیز معادن زغال سنگ
رئیس صندوق بیمه ســرمایه گذاری 
فعالیت های معدنی از ارائه تســهیالت 
۳۰۰ میلیــارد تومانی بــرای ایمنی و 

تجهیز معادن زغال سنگ خبر داد.
فرید دهقــان رئیس صنــدوق بیمه 
ســرمایه گذاری فعالیت های معدنی 
اظهار کــرد: صندوق بیمه ســرمایه 
گــذاری فعالیت های معدنــی ۳۰۰ 
میلیارد تومان برای حمایت از اکتشاف، 
افزایش ایمنی و تجهیــز معادن زغال 
سنگ در نظر گرفته که به معدن کاران 

فعال در این عرصه پرداخت می شود.

وی افزود: بــا توجه بــه ماهیت معادن زغال ســنگ، 
تســهیالت یارانه دار و دارای یارانه ســود تســهیالت 
اســت که عالوه بر منابع داخلی بانکی، توسط صندوق 
بیمه ســرمایه گذاری فعالیت های معدنی نیز پرداخت 

می شود.
رئیس صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی 
اضافه کرد: یکی از فعالیت های معدنی حائز اهمیت در 
کشور، معادن زغال سنگ اســت که باید بیش از پیش 
مورد توجه قرار گیرد، زیرا در سال های گذشته با توجه 
به پایین بودن قیمت زغال سنگ، فعالیت در این معادن، 

برای معدن کاران صرفه اقتصادی نداشت.
وی گفت: هم اکنــون با افزایش قیمــت جهانی زغال 

سنگ و رشد نرخ ارز، بســیاری از این معادن، از صرفه 
اقتصادی برای معدنکاری و استخراج برخوردار شدند، 
اما مهمترین موضوعی که در این معادن باید مورد توجه 
قرار گیرد، مسئله ایمنی معادن توســط معدن کاران 

است.
دهقان افــزود: این صندوق برای افــرادی که در عرصه 
تولید زغال ســنگ فعالیت می کنند یــا می خواهند 
فعالیتی را آغاز کنند به منظور تجهیز و افزایش ایمنی 
معادن زغال سنگ، حمایت های ویژه ای را در نظر گرفته 
ضمن این که در کنار این موضوع، همسان با دیگر معادن 
در زمینه بهره برداری، ارائه خدمات گذشــته نیز تداوم 

دارد.

Rگزارش e p o r t

  30 آبان ماه؛ روز حکمت و فلسفه
ابونصر فارابی یکی از دانشــمندان و فیلســوفان و مترجمان مشهور و 
فرهیخته ایرانی است. روز ۳۰ آبان در تقویم به پاس خدمات ارزشمند 
این فیلسوف شهیر ایرانی، روز بزرگداشت فارابی و روز حکمت و فلسفه 
نام گذاری شده است. ابونصر فارابی معروف به معلم ثانی، موسس فلسفه 
اسالمی اســت. او یکی از اولین فیلســوفان ایرانی بود که به پیوند دین 
اسالم و فلسفه یونانی پرداخت. او تأثیر قابل توجهی بر فیلسوفان متأخر 

اسالمی مانند ابن سینا داشت.
ابونصر، فقه، حدیث، معارف قرآن و زبان های عربی، ترکی و فارســی را 
فرا گرفت و بعدها او زادگاه خود را ترک و برای کسب دانش بیشتر راهی 
بغداد شــد. تمرکز و توجه او در بغداد به فراگیری، بحث و استدالل در 
منطق بود. به علت دانش بســیار او در منطق، به فارابی لقب معلم ثانی 

دادند. ارسطو را نیز معلم اول گویند.
30 آبان )21 نوامبر(؛ روز جهانی تلویزیون

تلویزیون به تأثیر گذار ترین رسانه در عصر ما مبدل شده است. تلویزیون 
عرصه ای برای نمایش تصاویر، فرم ها و ســبک هایی است که انسان را 
احاطه کرده است. تلویزیون، مردمی ترین و پرمخاطب ترین رسانه برای 

ارتباطات و اطالع رسانی است.
مجمع عمومی ســازمان ملل متحد در ســال ۱996م، بیســت  و یکم 
نوامبر را به  عنــوان »روز جهانی تلویزیون« تعیین کرد. ســازمان ملل 
متحد هدف از چنین اقدامی را ترغیب کشــورها بــه تبادل برنامه های 
تلویزیونی به ویــژه برنامه هایی اعــالم کرد که برای گســترش صلح، 
 توسعه  اجتماعی و اقتصادی و تقویت مســائل فرهنگی جامعه ساخته 

می شود.

۱-  دستگاه شما باید مجوز سالمت CERTIFICATE داشته باشد، که 
پس از کنترل کلیه قسمت ها برای مدت معین صادر می شود.

۲-  هنگامی که به هر علت حالت طبیعی ندارید با جراثقال کار نکنید.
۳- در موقع کار با کمال خونســردی و دقت و توجــه کافی جراثقال را 

هدایت کنید.
۴- پیش از شروع کار با دستگاه از نشتی روغن، سالم بودن سیم بکسل 

ها کلید قطع کننده و ترمزها مطمئن شوید.
۵- قبل از جک زدن، محل را بازرسی نموده و حتماً در زیر جک ها الوار 

قرار دهید.
6- مطمئن شــوید در باالی سر شما شــبکه برق یا مانع دیگری وجود 

ندارد.
7- مطمئن شوید که ریگر شما عالئم و قوانین مربوط به کار خود را می 

داند و اطالعات فنی الزم را دارد.
8- راننده باید طرز کار با جدول بار )load chart( را بداند.

9- اگر وزن بار به اندازه ظرفیت نهایی جراثقال باشد، باید با کنترل واحد 
ایمنی جا به جا گردد.

۱۰- در هوای طوفانی یا بادهای شدید کار باید متوقف گردد.
۱۱-  نفراتی که در ارتفاع کار می کنند باید به وســیله ســبد جا به جا 

گردند.
۱۲-  بارهای ســنگین با هماهنگی مســئولین ایمنی و در صبح نصب 
گردد تا در صورت بروز اشکال در نصب زمان کافی برای رفع آن مشکل 

باشد.
۱۳- در زمان بارگیری یا تخلیه راننده باید در تمام وقت در کابین خود 

حضور داشته باشد.
۱۴- تحت هیچ شــرایطی بار نباید برای مدت زمان طوالنی به صورت 

معلق در هوا نگه داشته شود.
۱۵- در زمان استفاده از تک وایر، اهرم سقوط آزاد را به کار نبرید.

۱6-  در زمان استفاده از JIB به مقدار باری که می توان با آن بلند نمود 
توجه کنید.

۱7- بارهای مختلف از نظر سایز باید به طور جداگانه حمل شوند.
۱8- در زمان نقل و انتقال بار کسی روی بار یا به قالب جرثقیل آویزان 

نشود.
۱9- در زمان جا به جائی بار تاحدامکان به زمین نزدیک شود.

۲۰- راننده بدون اجازه سرپرســت خود دســتگاه را در اختیاردیگری 
حتی همکار خود قرار ندهد.

۲۱- اشــخاص متفرقه را به کابین جراثقال راه ندهید، از جراثقال پیاده 
شوید و بعد از صحبت بر سر کار خود بروید.

۲۲- راننده نباید در موقع کار و حرکت دستگاه از کابین خارج شود.
۲۳- هنگامی که کارآموزی روی جراثقال می باشــد تمام مســئولیت 

جراثقال با راننده اصلی دستگاه است.
۲۴- راننده باید به محض شنیدن اســتوپ از طرف هر کسی که باشد 

دستگاه را متوقف نماید.
۲۵- قبل از شــروع کار راننده باید توســط بوق یا آژیر افرادی را که در 

اطراف بار هستند آگاه کند تا فاصله بگیرند.
۲6- راننده نباید سیم بکســل قالب را در حالتی که لنگر دارد، با بار یا 
بدون بار باال ببرد، بلکه اول باید لنگرگیــری کند بعداً اقدام به باال بردن 

بار نماید.
۲7- راننده باید توجه داشــته باشــد هر نوع باری باید با یک وســیله 

مخصوص بارگیری شود.
۲8- راننده باید ابتدا بار را به مقدار ۲۰ سانتیمتر از زمین بلند کرده و با 

اطمینان از ترمزها بار را جا به جا نماید.
۲9- تخلیه تریلی یا بارگیــری تریلی همراه با افــراد در کابین تریلی 

ممنوع است.
۳۰- راننده باید وزن دقیق باری را که می خواهد جا به جا نماید بداند.

۳۱- طول ســیم بکســل بلند کننده بار باید زاویه بین دو شاخه سیم 
بکسل در داخل قالب از 9۰ درجه بیشتر نباشد.

۳۲- لوازم بلند کننده بار بایستی دارای برچسب ایمنی باشد.
۳۳- کار مشــترک دو جراثقال بــرای بلند کردن بار بایســتی با اجازه 

سرپرست قسمت و با نظارت مسئول ایمنی باشد.
۳۴- در موقع بلند کردن بار باید سیم بکســل بار کاماًل عمود بر بار قرار 

گیرد.

مناسبت های هفته

حدیث هفته
 امام جعفرصادق)ع(:

سه خصلت آفت دین است: حسد، خودپسندی و فخرفروشی 
به دیگران.

ایمنی

نکات ایمنی 
کار با دستگاه جراثقال 

همایش پدافند غیر عامل مدیران ذوب آهن اصفهان و فوالد مبارکه



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.

مجید چترایی، حمیدرضا چترایی، حیدر احمدی، قاسم 
مانیان، علی نجفی، صادق جعفری، ابراهیم مرادی، مجید 

وظیفه دان، حمید رضا کیانی، سید محسن موسوی، ابراهیم 
عطایی، محمد نبی تکبیری، مهدی جعفرزاده، خانواده 

مرحوم ناصر قنبری، خانواده مرحوم ابراهیم نعیمی

تسلیت
همکاران گرامی آقایان:

علیرضا تیموریان، محمدعلی رحمانی، محسن قاسمی، مجتبی نیک 
نژاد، شهرام نقدی، رضا جعفر زاده، سید بیژن موسوی، بهرام بخشی، 

مهدی ناظم الرعایا، مهدی نعمت الهی، خانم فرانک ناصرنیا
با تاسف مصیبت وارده را خدمت با تأسف، 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.
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V a r i o u s
گوناگون

)Proactive Maintenance( 6-  نت هوشمندانه
این تکنیک در دهه ۱99۰ مطرح شــد و دانش تحلیلی و مدیریتی جدیدی 
را به علم نگهداری و تعمیرات اضافه کرد. در روش های قبلی صرفا نگهداری 
اصولی، مالحظات تعمیر و نیاز ماشــین آالت به تعمیر استفاده می شد ولی 
در نت هوشمندانه عالوه بر استفاده از تکنیک ها و روش های سابق، تاکید بر 
جمع آوری اطالعات، تحلیل داده ها، کشف علل خرابی و جلوگیری از ایجاد 
خرابی ها نیز گنجانده شده است. در واقع نت هوشمندانه، پا را فراتر گذاشته 
و به توصیه های ســازنده دستگاه بســنده نمی کند بلکه شرایط محیطی را 
در نظر گرفته، خرابی های قبلی دســتگاه را تحلیل کرده، زمان تعمیر ارائه 
شده توسط سازنده دستگاه را اصالح می کند و حتی اگر ایرادی در دستگاه 
ببیند که باعث بروز خرابی ها می شــود اقدام به اصالح و بازطراحی دستگاه 
می کند. در جلسات نت هوشــمندانه روش هایی علمی برای مقابله با عامل 

خرابی ها ارائه می شود.
 Reliability Centered( 7- نت مبتنی بر قابلیــت اطمینــان

)Maintenance
همان طوری که اشــاره کردیم در دهــه RCM( ۱97۰(  یا نــت مبتنی بر 
قابلیت اطمینــان یا همان نت پیــش بینانه وضعیتی مطرح شــد که صرفا 
در صنایــع هوایی و البتــه بعضا در نیروگاه های هســته ای بــه کار گرفته 
 Proactive( شــد. در دهه ۱99۰ و همزمــان با ارائه نــت هوشــمندانه
Maintenance(، تکنیک های RCM برای سایر صنایع نیز به کار گرفته 

شد.
     مدیریت برنامه ریزی و مهندسی صنایع

سالن رزمی شــهید محمدتقی مهاجر در فوالدشهر با مشــارکت گروه جهادی 
شهیدتندگویان ذوب آهن اصفهان طی مراسمی با حضور پدر بزرگوار آن شهید 

عزیز افتتاح شد. 
در این مراسم محراب رحیمی مدیر و ابوالفضل باباساالری معاون پرورشی آموزش 
پرورش فوالدشهر از مشارکت گروه جهادی شهیدتندگویان ذوب آهن اصفهان در 

این پروژه و تعمیرات مدارس سطح فوالدشهر تقدیر و تشکر کردند.
رنگ آمیزی مدرسه دانش آموزان استثنایی میثاق شهر پیربکران از دیگر فعالیت 
های اخیر گروه جهادی شــهید تندگویان ذوب آهن اصفهان است. امام جمعه و 
رئیس آموزش و پرورش شهر پیربکران با حضور در این مدرسه از دست اندرکاران 

فعالیت جهادی مذکور قدردانی کردند . 

در راستای جهاد تبیین، دومین جلســه بصیرتی و آگاه ســازی در شبکه های 
اجتماعی با حضور گیاهچین در ســالن جلســات حوزه مقاومت بســیج شهید 

تندگویان ذوب آهن اصفهان برگزار شد.
در این جلسه که جمعی از فرماندهان بسیج شرکت حضور داشتند، در خصوص 
تاثیر و نقش مهم شبکه های مجازی به ویژه واتســاپ و اینستاگرام، در شعله ور 

شدن اغتشاشات و تحریک احساسات تفرقه افکنانه، مباحثی مطرح شد.
گیاهچین گفت: دشمن برای رســیدن به اهداف خود با بهره گیری از رسانه ها و 
شبکه های اجتماعی، به طور گسترده و حساب شده، دست به تحریک احساسات 
زد و با قربانی کردن هموطنانمان از قومیت های مختلف، موضوع تجزیه ایران را در 

دستور کار خود قرار داده است. 
وی اهمیت تبیین و آگاه سازی آحاد ملت به ویژه جوانان را نسبت به توطئه های 
گسترده دشمن یاد آور شــد و گفت:همه ما وظیفه داریم که در این زمینه تالش 

جدی داشته باشیم.
شایان ذکر است؛ جلسه مشابهی نیز در پایگاه مقاومت بسیج والفجر برگزار گردید.

رســول معتمدی، وزنه بــردار ملی پوش 
باشگاه ذوب آهن اصفهان، هنگام رقابت در 
دسته ۱۰۲ کیلوگرم در مسابقات لیگ برتر 

باشگاه های کشور دچار آسیب دیدگی شد.
معتمدی در حرکت ســوم یکضــرب وزنه 
۱77 کیلوگرم را انتخاب کرده بود که دچار 

دررفتگی آرنج شد.
بنابر اعالم پزشکان معالج رسول معتمدی، 
وزنه بردار ملی پوش کشور از ناحیه پشت بازوی چپ دچار پارگی شده ولی آسیبی 

به مفصل دست وارد نشده است.
بر همین اســاس معتمدی به مدت دو مــاه از میادین دور خواهد بود و ســپس 

تمریناتش را برای بازگشت به مسابقات آغاز می کند.

روز اول هفته نخست لیگ برتر وزنه برداری 
برگزار شد و تیم ذوب آهن از اصفهان در این 
رقابت ها به عنوان مدافع عنوان قهرمانی به 

مصاف رقبای خود رفت.
هفته نخست این رقابت ها با حضور تیم های 
ذوب آهن، ســایپا، نیروی زمینی، مناطق 
نفت خیز جنوب، ملی حفاری، عقاب نیروی 

هوایی و رعد پدافند برگزار شد.
ورزشکاران ذوب آهن در روز نخســت نتایج خوبی کسب کردند که در دسته ۵۵ 
کیلوگرم حسین گل پرور دوم شد، در دسته 6۱ کیلوگرم نیز اهورا بابایی به عنوان 
سومی رسید؛ در دسته 67 کیلوگرم حافظ قشــقایی قهرمان شد، در دسته 8۱ 

کیلوگرم علی مکوندی عنوان نایب قهرمانی را از آن خود کرد.
مهدی کریمی، علی رضا معینی، حسن گل پرور، مسعود چترایی، حافظ قشقایی، 
رسول معتمدی، اهورا بابایی، آرش شفیعی، عارف خاکی، علی رضا یوسفی، علی 
مکوندی، پوریا مرادی، سینا محمدی و میالد رضایی وزنه برداران ذوب آهن در این 

دوره از رقابت ها هستند.
علی جباری نیز هدایت سبزپوشان ذوب آهن را بر عهده دارد و فرزاد بویری و ایرج 
معینی او را در این امر همراهی می کنند، محسن کاظمی سرپرست و مجید ادیبی 

مدیر فنی این تیم را بر عهده دارند.

بر بال لک لک ها

خبر

در روزهای گذشته، نورسیده هایی به خانواده بزرگ 
ذوب آهن پیوســته اند که حضور سبزشــان را به 
خانواده های آنها تبریک گفتــه و برای این عزیزان، 
آرزوی ســالمتی و موفقیت در تمام مراحل 
زندگی داریم. اسامی این نی نی کوچولوها و پدر 

گرامی شان به شرح ذیل است:

تولدت مبارک

پیوندآسمانی
پیوند مهرورزان

ازدواج و تشکیل خانواده، فصلی نو و سبز در  زندگی انسان است. 
این پیوند نیکو را بــه همکاران گرانقــدر ذو ب آهنی که اخیراً 
ازدواج کرد ه اند و اسامی آنها در پی می آید، تبریک گفته، برای 
این عزیزان آرزوی زندگی سعادتمند، فرزندان نیکو و سالمتی 

در سایه اهل بیت)ع( و آقا ا مام زمان)عج( آرزومندیم.

افتتاح سالن رزمی شهید محمدتقی 
مهاجر در فوالدشهر

دومین جلسه بصیرتی و آگاه سازی 
در شبکه های اجتماعی

مصدومیت وزنه بردار ملی پوش 
ذوب آهن اصفهان

نتایج وزنه برداران ذوب آهن در 
هفته نخست لیگ برتر

تاریخ ازدواجمحل كار نام و نام خانوادگی  

1401/07/15كک سازیمحمدتقی شاه محمدی

1401/07/28اتوماسیونحامد یزدانی

دعوت به همکاری
دبیرخانه نظام پیشنهادهای شــركت در راستای تحقق 
سیاســت های ابالغی مدیــر عامل شــركت در خصوص 
افزایــش ســطح مشــاركت همــکاران در اجــرای نظام 
های بهبود و با هــدف افزایش رضایتمندی پیشــنهاد 
دهندگان از طریق افزایش دقت و كاهش زمان ارزیابی 
پیشنهادها، از سرپرستان و كارشناسان دعوت به عمل 
می آورد به عنوان ارزیــاب با ایــن دبیرخانه همکاری 

كنند.
از همکاران عالقه مند درخواســت می گــردد از طریق 
تماس بــا دبیرخانــه نظام پیشــنهادها با شــماره تلفن 
2247  آمادگی خود را در این زمینه اعالم نمایند تا پس 

از بررسی های الزم دعوت به همکاری صورت پذیرد. 
مدیریت برنامه ریزی و مهندسی صنایع

آگهی 

کیو آر کد آتشکار چند رسانه ای
 با اســکن این کیو آر کد می توانید 
آتشکار چند رســانه ای را مشاهد 

کنید.

نام فرزند محل كار تاریخ تولدنام و نام خانوادگی شاغل 

1401/08/05سانیارخریدغالمحسین حاجی آقابابا

1401/08/11فاطمهفوالدسازیمهدی كریمی

1401/08/08پارمیساراه آهنفریدون جاللی

1401/01/04محمدنتمحمودگل شیرازی

1401/08/10ترنمفوالدسازیحبیب عزیزی

1401/08/12آرادتولید و توزیع برقاسماعیل شیری

تمرینات تیم فوتبال ذوب آهن 
اصفهان زیر نظر مهدی تارتار از 

سر گرفته شد. 
تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان 
روز 6 آبــان مــاه و در هفتــه 
یازدهم لیگ برتر بــا نتیجه ۵ 
بر یک نفت مسجدســلیمان را 

شکست داد.
سبزپوشان پس از این پیروزی 

به تعطیــالت دو هفتــه ای رفتنــد و از ۲۳ آبان 
ماه تمرینات خــود را در زمین چمن شــادروان 
 اصغــر فروتن و زیــر نظر مهــدی تارتار از ســر 

گرفتند.
ذوب آهن خــود را بــرای ادامه لیگ برتــر آماده 
می کنــد و روز ۲8 آذر مــاه بایــد در ورزشــگاه 
فوالدشــهر از آلومینیــوم اراک پذیرایــی کند؛ 
شــاگردان تارتار با ۱۳ امتیــاز در رده نهم جدول 

رده بندی قرار دارند.

از نگاه هافبک تیــم فوتبال ذوب آهــن اصفهان 
مهمترین فاکتور سرمربی این تیم میدان دادن به 

بازیکنان جوان است.
محمدحســین اســالمی با بیان این که ذوبی ها از 
لحاظ امتیازگیری نمایش چندان خوبی نداشته اند، 
گفت: ما در ابتدای فصل روی دور مســاوی بودیم، 
ولی در ادامــه وضعیت مان بهتر شــد، در بعضی از 
بازی ها هم بدشانسی آوردیم و می توانستیم بیشتر 
امتیاز بگیریم. قطعاً در این تعطیلی ها بیشتر تالش 
خواهیم کرد تا برای شروع مجدد لیگ آماده شویم 

و نتایج بهتری بگیریم.
هافبــک تیم فوتبــال ذوب آهن اصفهــان که در 
بازی با نفت مسجدسلیمان اولین گلش را در این 
فصل به ثمر رساند، در مورد شــرایط خود تأکید 

کرد: نسبت به فصل قبل بیشــتر بازی می کنم و 
خوشــحالم که آقای تارتار هم به من اعتماد کرد 
است. ایشــان از لحاظ اخالقی و فنی جزو بهترین 
مربیان ایران هســتند و فاکتور مهــم این مربی 

میدان دادن به جوان هاست.
وی در واکنش به برخــی انتقادهــا از ذوب آهن 
مبنی بر انجام بازی تدافعی تصریح کرد: هر مربی 
و هر تیمی شــیوه خاص خودش را دارد و ما باید 
به تفکــرات مربیــان احترام بگذاریــم. من قبول 
ندارم که ذوب آهن دفاعی بــازی می کند. یکی از 
هدف های مهم تیم ما گل نخوردن است، ولی این 
باعث نمی شود که بگوییم ذوب آهن فقط به دفاع 

فکر می کند.
اسالمی در پاســخ به این پرســش که چه نظری 

در مــورد کیفیت فنی بازی های لیــگ برتر دارد، 
گفت: کیفیــت بازی ها خوب اســت، ولی نتیجه 
گرفتــن در لیگ امســال برای هر تیمی ســخت 
 اســت، به همین دلیــل بازی ها معمــوالً کم گل 

می شود.

 مسابقات بســکتبال غرب آســیا از اواخر آذرماه 
شروع می شود که براســاس برنامه منتشر شده از 
سوی فیبای آســیا ذوب آهن اصفهان و شهرداری 
 گــرگان نماینده هــای ایــران در ایــن رقابت ها 

هستند.
تیم بســکتبال ذوب آهن در گــروه A رقابت های 
بســکتبال غرب آســیا با تیم های بیروت لبنان، 
االتحاد االهلی و ارتدوکس رام ا... هم گروه اســت و 
تیم بسکتبال شهرداری گرگان هم در گروه B این 
رقابت های با تیم های نفت عراق، الکرامه و الریاض 

قرار دارد.
 برنامــه تیــم بســکتبال ذوب آهن به شــرح زیر 

است:

هفته اول: بیروت لبنان و ذوب آهن؛ پنجشــنبه 
یکم دی ماه

هفته دوم: ذوب آهن و االتحاد االهلی؛ پنجشنبه 
هشتم دی ماه

هفته ســوم: ذوب آهــن و ارتدوکــس رام ا...؛ 
پنجشنبه بیست و دوم دی ماه

هفته چهــارم: ذوب آهــن و بیــروت لبنان، 
چهارشنبه پنجم بهمن ماه

هفته پنجــم: االتحــاد االهلــی و ذوب آهن؛ 
پنجشنبه بیست و پنجم اسفندماه

هفته ششــم: ارتدوکــس رام ا... و ذوب آهن؛ 
پنجشنبه سوم فروردین ماه

نکته قابل توجه برنامه مسابقات این است که تیم 

بســکتبال ذوب آهن با وجود این که ســالن های 
اســتانداردی در اســتان اصفهان وجــود دارد، 
بازی هــای خانگی این تیم در ســالن بســکتبال 

آزادی تهران برگزار خواهد شد.

برای افزایش بهره وری سازمان با نظام پیشنهادات 
و مشارکت کارکنان در تصمیم گیری  های مدیریتی 

راه حل های موثر و کم هزینه تری ایجاد می شود.
امروزه که رقابت بسیار زیادی بین جوامع مختلف 
برای دســتیابی بــه جدیدتریــن فن آوری ها، با 
صرفه ترین منابع و مجرب ترین نیروهای انســانی 
وجود دارد، منابع انســانی خالق، نوآور، کارآفرین 

و صاحبــان اندیشــه های نو بــه مثابه 
بــا ارزش ترین ســرمایه های ســازمانی 
شــناخته می شــوند. همین ویژگی ها 
سبب شــده تا مدیران و تصمیم  سازان 
سازمان ها با اتکا به لزوم افزایش مشارکت 
کارکنــان در تصمیم ســازی های کالن 
به سمت ساختارهای ســازمانی جدید و 
بهره برداری از این ایده هــا و خالقیت ها 

روی بیاورند.
نظام پیشــنهادات، فرآیندی اســت که 
می توان با بکارگیری آن، از فکر و اندیشه 
کارکنان برای شناسایی مســـائل و حـل آنها بهره 
گرفت و این تفکرات را تا باالترین سطوح تصمیمات 
مدیریتی  پیش برد. این ابزار در واقع، تالشــی برای 
افزایش روحیه همگرایی و مشارکت کارکنان و ارج 
نهادن به ایده ها و نظرات آنها برای تحول آفرینی در 

سازمان هاست.

بنابرایــن مهم ترین هــدف نظام پیشــنهادات را 
می توان ایجاد فضای مناســب برای مشارکت کلیه 

کارکنان در جهت تحقق اهداف سازمانی دانست.
از نتایج ایجاد فضای مشــارکتی در ســازمان برای 
افزایش بهره وری ســازمانی را می تــوان به ایجاد 
محیط خالق در تمامی ســطوح ســازمان، تقویت 
فرهنگ مشارکتی و حس تعلق سازمانی، گسترش 
حوزه تفکر، نهادینه کــردن بهبود مبتنی بر تغییر،  
همراه سازی اهداف فردی و ســازمانی و مشارکت 
کارکنان در تصمیم سازی ها و برنامه ریزی ها اشاره 

کرد.
پوشــش دادن مکانیــزه بــه فرآیندهای کســب 
نظرات، مطابق با آیین نامه های نظام پیشــنهادات 
در ســازمان ها و شــرکت های مختلف، انجام این 
فرآیندهــا را بهینه تر کرده و دســتیابی به بهترین 

نتیجه را با کمترین هزینه ممکن می سازد.
مدیریت برنامه ریزی و مهندسی صنایع

رقابت هــای کاراته کارگری اســتان بــا حضور 
جمعی از اساتید و پیشکســوتان و بیش از۵۵ نفر 
از کارگران کاراته کا در بخــش کاتا و کومیته، ۲8 
مهرماه در محل باشــگاه کارگران اصفهان برگزار 

شد.
در این رقابت ها تیم کاراته کارگری ذوب آهن، با 
کسب هفت مدال رنگارنگ به مقام نایب قهرمانی 

دست یافت.
در تیــم کارگــری ذوب آهــن اصفهــان، میالد 

شــریفیان در کاتای انفرادی به مقام اول رسید، 
در کومیتــه انفرادی شــمس الدیــن کامیاب 
و ســجاد شــفیعی مقام  دوم و باقر قدمی، رضا 
هاشمی و ایوب حسینی مقام سوم را از آن خود 
کردند همچنین وحید خورشــید پور در کاتای 

انفرادی در جایگاه سوم قرار گرفت.
شــمس الدین کامیاب مربیگری تیــم کاراته 
کارگری ذوب آهن را در ایــن رقابت ها بر عهده 

داشت.

تمرینات ذوب آهن زیر نظر تارتار شروع شد

افزایش بهره وری سازمان با نظام پیشنهادات و مشارکت کارکنان

مهمترین فاکتور تارتار از نگاه هافبک ذوب آهن

برنامه بازی های ذوب آهن اصفهان در مسابقات بسکتبال غرب آسیا

نایب قهرمانی کاراته کاهای ذوب آهنی در مسابقات کارگری استان


