
)) آگهی فراخوان  (( 
شركت 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 شركت به آدرس ذیل درج می گردد.

روابط عمومی شركت
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گواهینامه CE Marking ذوب آهن 
اصفهان تمدید شد

رویدادرویدادرویدادرویداد
معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان:

مازاد تولید طرح قائم به دیگر فوالدسازان 
فروخته می شود

مدیرعامل ایدرو در نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی :

ذوب آهن اصفهان، از ساخت فوالد تا 
02نورد ریل را محقق ساخته است 0202

هشدارها و خطرات موج چهارم كرونا 
را جدی بگیریم
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لوح زرین 
نوآوری محصول برتر ایرانی 

جایزه مسئولیت اجتماعی و 
مستندسازی روابط عمومی

03

تندیس مسئولیت پذیری 
اجتماعی و فرهنگ سازمانی 

SMS:w w w . e s f a h a n s t e e l . i r

قدرت چانه زنی 
ذوب آهن ناشی 
از نبود معدن 
و استفاده از 
سنگ خاص 

دانه بندی شده 
پایین است و این 
محدودیت هایی 

است كه برای 
ذوب آهن ایجاد 

می شود

اولین بار ریل مترو تولید ذوب آهن اصفهان به شــركت بهره بــرداری متروی تهران و حومه 
تحویل شد. این محموله، 250 تن ریل UIC60  و اولین بخش از یک قرارداد ۸00 تنی  است كه 

برای تعمیر و نگهداری خط 5 متروی تهران و حومه مورد استفاده قرار می گیرد.

با تحویل اولین محموله ریل مترو 
ذ وب آهن ، توسعه مترو در كالن شهرهای 

كشور را شتاب داد 

محمد شریعتمداری، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، شعار این 
وزارتخانه را شــفافیت در ارائه خدمات به مــردم عنوان کرد و 
افزود: موتور حرکت این وزارتخانه بایــد برای خدمت به مردم 

همیشه روشن نگه داشته شود .
شــریعتمداری به موفقیــت هــای وزارت تعــاون کار و رفاه 
اجتماعی در موضوع شــفاف سازی فعالیت ها اشــاره  کرد و 
افزود: اگر از شــفافیت به عنوان یک اصل از حکمرانی مطلوب 
صحبت می کنیــم منظور کار فانتزی و عکس گرفتن نیســت 

بلکه باید در عمل آن را محقق کنیم.
 وی با اشــاره بــه ایجاد ســامانه هــای متعــدد در مجموعه 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راســتای شفاف ســازی 
فعالیت هــای وزارتخانــه و انعکاس آن در ســطح کشــور به 
مردم، افزود: این ســامانه ها به منظور ارائــه خدمات در قالب 
داشــبوردهای مدیریتی برای تصمیم گیری هــای به موقع و 

سریع ایجاد شده است.
 وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: شفافیت راه بی بازگشت 

ماست و با ورود شفافیت، فساد خارج می شود.

 شریعتمداری افزود: همه فعالیت ها و اقدامات در شهرستان ها 
باید به صورت شــفاف و در حضور مردم انجام شــود و اطالع 

رسانی به مردم باید دقیق و روشن و شفاف صورت گیرد .

شفافیت راه بی بازگشت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی

مدیرعامل ذوب آهــن اصفهــان در زمینه 
تامین ســنگ آهن مورد نیاز این شــرکت 
عنوان کــرد: شــرکت ذوب آهن ســهمیه 
سنگ آهن ندارد. البته دولت یک سهمیه ای 
را بــرای ذوب آهــن تعیین کــرده بود که 
امسال به هر دلیلی قادر نشــد این سهمیه 
را به واحد ما اختصاص دهــد. عالوه بر این 
که ایــن ســهمیه در نظر گرفته شــده در 
حقیقت ۳۰ درصد نیاز مــا را تامین می کند 
 و مجبور بــه تامین ۷۰ درصــدی نیاز خود 

هستیم.
منصوریزدی زاده در پاســخ به این پرسش 
که خریــد معادن برای تامین ســنگ مورد 
نیاز به کجا رســید؟ خاطرنشان کرد: خرید 
معدن کار ساده ای نیســت، البته در معادن 
البــرز مرکزی برخی معادن زغال ســنگ را 
خریداری و در زمینه خرید ســنگ آهن نیز 
بســیار تالش کرده ایم، اما همچنان قادر به 

خرید معدنی نشده ایم.
وی با بیان ایــن که مانند ســایر واحدهای 
فــوالدی از ابتــدا بــه ذوب آهــن معادنی 
اختصــاص داده نشــد، گفــت: در زمــان 
واگذاری شــرکت های خصوصی براســاس 
اصل ۴۴ قانون اساسی، شــرکت ذوب آهن 
اصفهان آخرین شــرکتی بــود که به بخش 
خصوصی واگذار شــد و زمان واگذاری این 
واحد، دیگر معدنی باقی نمانــده بود که به 
این شرکت واگذار شود و سایر واحدها تمام 

معادن را صاحب شده بودند.

 مدیرعامــل ذوب آهــن 
خاطرنشــان  اصفهــان، 
ذوب آهن  شــرکت  کرد: 
اصفهان هر ســنگ آهنی 
را نمی تواند استفاده کند 
و از آنجایی که ذوب آهن 
باید سنگ آهن خود را به 
استفاده  مستقیم  صورت 
ســنگ آهن  باید  کنــد، 
خریداری  دانه بندی شده 
آهن  کنــد. ذوب آهــن، 
اســفنجی را بــه صورت 
فوالدســازی  در  محدود 
اما  می کنــد،   اســتفاده 
در چدن ســازی نیــاز به 
ســنگ آهن درشت دانه و 
ریزدانــه دارد که عیار آن 
ها باید باالی ۶۰ باشد، از 
این رو در این فرآیند با کار ســختی روبه رو 
هســتیم، چراکه باید شــرکت ها را مجاب 
کنیم ســنگ آهن دانه بندی بــا عیار باالی 
۶۰ به ما تحویل بدهند. این در حالی اســت 
که معادن ســنگ آهن ممکن است ترجیح 
بدهند سنگ  خود را با شــرایط راحت تری 
به سایر واحدهای فوالدسازی بفروشند. در 
این صورت بهتر است که شرکت ذوب آهن، 
سنگ آهن داشته باشــد که متاسفانه ندارد، 
در نتیجه ما مجبور هستیم سنگ آهن مورد 
نیاز خــود را با قیمت گران تــری خریداری 

کنیم.
یزدی زاده در ادامه تصریح کــرد: از آنجایی 
که شــرکت ذوب آهن از انرژی یارانه ای نیز 
استفاده نمی کند بنابراین هزینه های تولید 
برای این واحد نســبت به ســایر واحدهای 

فوالدسازی باالتر است.
وی همچنین با اشــاره به نــوع انرژی مورد 
اســتفاده در ذوب آهــن خاطرنشــان کرد: 
انرژی مورد نیاز ذوب آهن، زغال سنگ است 
که ذوب آهن باید از معادن زغال ســنگ نیز 
حمایت به عمــل آورد، چراکــه به صورت 
عمده، تنها خریدار زغال ســنگ در کشور، 
ذوب آهن اصفهان اســت و بــه همین دلیل 
نمی تواند چــون خریــدار دیگــری برای 
زغال ســنگ وجود ندارد، محصــوالت آنها 
را با هــر قیمتی خریــداری کنــد. با توجه 
به این موضوع از ســال گذشــته نیز قیمت 

زغال ســنگ تابعی از قیمت شــمش فوالد 
خوزستان شده است. 

مدیرعامل ذوب آهن اصفهــان توضیح داد: 
زمانی که قیمت شــمش خوزســتان معیار 
اســت، براســاس نوســان قیمت ارز، روی 
تمام نیاز فوالدســازان اثر می گذارد، از این 
رو  قیمــت ســنگ آهن تا زغال ســنگ نیز 
 براســاس قیمت شمش خوزســتان تعیین 

می شود.
 مدیرعامــل ذوب آهن اصفهــان ادامه داد: 
بــا توجه بــه این موضــوع کــه ذوب آهن 
تنهــا مصرف کننده ســنگ آهن دانه بندی 
شــده اســت، از این رو مجبور هســتیم با 
معادن ســنگ آهن تعامل داشــته باشیم و 
بــا قیمت گران تــر آن را خریــداری کنیم. 
در نتیجــه قــدرت چانه زنــی ذوب آهــن 
ناشــی از نبود معدن و اســتفاده از ســنگ 
خاص دانه بندی شــده پایین اســت و این 
محدودیت هایی اســت که برای ذوب آهن 
ایجــاد می شــود. امــا ســایر واحدهــای 
فوالدسازی، ســنگ آهن را با عیار پایین که 
به وفور نیز در ایران موجود است، خریداری 
کــرده و تبدیل به کنســانتره مــی کنند و 
درگیر نوسان عیار ســنگ آهن نیز نیستند، 
چون کنســانتره ای که مصــرف می کنند با 
عیار پایین اســت. این در حالی است که اگر 
ما ســنگ آهن با عیار پایین استفاده کنیم، 
تمام سیســتم کوره بلند این کارخانه به هم 

می ریزد.
یزدی زاده با بیان این که سیستم کوره بلند 
مانند یک موجود زنده است،  توضیح داد: اگر 
ســنگ آهن با عیار پایین وارد این سیستم 
شود، مانند کسی اســت که میکروبی وارد 
سیستم بدن او شده باشد، یعنی اگر با مواد 
اولیه خوب شارژ نشود، با مشکل مواجه شده 
و  به این ســادگی دوباره به سیستم ابتدایی 
خود برنمی گردد، در حالــی که هیچ یک از 
فوالدســازان داخلی این مشــکل را ندارند. 
به عبارت دیگر واحدهای دیگر برای تامین 
مواد اولیه مورد نیاز خود مانند ذوب آهن از 
حساســیت باالیی برخوردار نیستند. ضمن 
این که واحدهای دیگر چــون یارانه انرژی 
را می گیرند، هزینه  ها را پوشــش می دهند، 
اما موضوع آن اســت که با همه تالش وصف 
ناپذیر همکارانم، دســت ذوب آهن بســیار 

بسته است.

تالش وصف ناپذیر ذوب آهن اصفهان؛ اما، با دست های بسته

موضوعشمارهنوع فراخوانردیف
مهلت    دریافت 

اسناد

مهلت   ارائه 

پیشنهاد

R1  9902760استعالم1

مشاوره، طراحی، بومی سازی، نصب و راه اندازی 

نرم افزارها و پیاده سازی فرایندهای مدیریت 
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سخن اول

عید مبعث روزی اســت که برای اولین بار نخستین 
آیات الهی بر رســول مهربانی پیامبــر اکرم )ص( در 
غار حرا نازل شد. 2۷ رجب سال 1۳ پیش از هجرت، 
هنوز زمانــی که حضرت محمد )ص( در شــهر مکه 
سکونت داشتند، ایشــان از جانب پروردگار الهی به 
رسالت پیامبری  مبعوث شــدند. در این زمان پیامبر 
اکرم )ص( چهل سال سن داشــتند و در راه رسیدن 
به ســعادت، آگاهی و هدایت مردم رنج و تالش های 
بسیاری را پشت ســر گذاشــته بودند. پس از وحی 
الهی جبرئیــل، نزول آیــات الهی و مبعوث شــدن 
پیامبر )ص( آنچه بســیار حائز اهمیــت بود، اهداف 
بعثت پیامبر )ص( اســت. اهدافی ماننــد؛ دعوت به 
یکتا پرســتی، قیام به برپایی عدالت، مبارزه با جهل 
و خرافه پرســتی، تقویت و ارتقای ســطح اندیشه و 
تفکر، برداشــتن اختالفات از میان مــردم و تالوت 
آیات و احکام الهی برای مردم که رسول اکرم )ص( به 
عنوان خاتم االنبیاء بر دوش داشتند. غار حرا یکی از 
کوه های اطراف شهر مکه است که پیامبر )ص( وقت 
های زیادی برای عبادت به آنجا می رفتند و با خداوند 
نجوا می کردند و در همان غار هم به پیامبری مبعوث 
شــدند. در آن دوران مردم زیادی به بت پرستی و یا 
دیگر ادیان مشــغول بودند، به همین منظور خداوند 
به واســطه حضرت محمد )ص( مــردم جاهل را به 

خداپرستی دعوت کرد.

مبعث عید دعوت به یکتا پرستی 
و قیام به برپایی عدالت 

درخشش ذوب آهن اصفهان در هفته گذشته با كسب سه عنوان برتر

عادی انگاری و بی توجهی ، موج چهارم كرونا را رقم می زند
همکاران گرامی؛ با عنایت به آغاز شــیوع موج چهارم كرونا از عادی انگاری و بی توجهی 
به رعایت پروتکل های بهداشــتی خودداری نمایید، همچنین یادآوری می گردد برای 
حفظ سالمت كلیه كاركنان شركت، اســتفاده از ماسک بهداشــتی به ویژه در سرویس 

های ایاب و ذهاب و سایر اماكن اداری و عمومی الزامی است.      
مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست

اطالعیه
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درخواست های شما  وپاسخ مسئولین :
 برای انعقاد قرارداد خدمات دندانپزشکی با كلینیک های نجف 

آباد چه اقداماتی شده است؟    
مدیریت خدمات مالی و بیمه: کلینیک های موجود در نجف آباد مورد بررسی و 
بازدید قرار گرفت و با کلینیک های مهرگان واقع در خیابان امام خمینی شرقی 
کوچه شهید منتظری و ماهان در چهارراه شهرداری نسبت به انعقاد قرارداد 

اقدام شد.
 ابراز گالیه از شلوغی  مراكز توزیع ارزاق با توجه به شرایط 

كرونایی!
مدیریت شرکت تعاونی مصرف: به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی و 
ضرورت عدم تجمع کارکنان، ساکنان شهرهای فوالدشهر به محله B۵، جنب 
مجتمع تجاری ولیعصر، رستوران ولیعصر و زرین شهر به سده لنجان، خیابان 
توحید، شرکت تعاونی کارکنان ذوب آهن مراجعه و بسته های خود را دریافت 

نمایند .
  در خصوص توزیع لباس كار دوتیکه و مهندسی در سال 1400 چه 

برنامه ریزی شده است ؟
مدیریت سفارشات وکنترل کاال: کلیه اسناد و مدارک کارشناسی شده 
درخواست خرید سال 1۴۰۰ لباس دوتیکه و مهندسی کارکنان بهره برداری 
آماده شده است، 99/12/1۶ به مدیریت خرید مواد مصرفی ارسال خواهد شد 

تا نسبت به خرید آن ها اقدام گردد .

E v e n t
رویداد

نشریه داخلی

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

به شرح زیر می باشد:
منصور یزدی زاده با اشاره به این که افزایش سرمایه ذوب 
آهن در شرایط مثبت بازار انجام می شود، گفت: با توجه 
به این که مطالبات سازمان تامین اجتماعی از محل بند 
تبصره ۵ حدود 11۰۰ میلیارد تومان است و تسویه نشده 
وارد افزایش سرمایه می شود و در شرایط کنونی افزایش 
ســرمایه مرحله آخر را طی می کنــد و در حال تامین 

تضامین برای اجرای افزایش سرمایه هستیم. 
مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان، گفت: این شــرکت به 
سوددهی رسیده و دیگر زیان انباشته ای ندارد، به همین 
دلیل قیمت سهام این شرکت بسیار باالتر از قیمت کنونی 
آن است، از این رو ســهامداران نباید به صورت هیجانی 

معامالت خود را انجام دهند.
یزدی زاده با بیــان این که پیش از ایــن اتفاقاتی درباره 
قیمت گذاری فوالد و ... در بورس کاال رخ داده بود که بر 

شرایط کلی بازار تاثیر گذاشته بود افزود: در حال حاضر 
این مسائل برطرف شده اســت و ذوب آهن اصفهان هم 
نه تنها در بخش ریل بلکه در تولید و صادرات فوالد برنامه 

های رو به رشد خود را پیش می برد.
وی با تاکید بر این که آغاز سودسازی ذوب آهن اصفهان 
آینده روشــنی را رقم خواهد زد، تصریح کرد: در شرایط 
کنونی معامالت ســهام ذوب آهن اصفهــان بر مبنای 
وضعیت بازار انجام می شود، اما از آنجایی که قیمت دالر 
در حال حاضر کاهش نیافتــه و پیش بینی ها مربوط به 
روند نزولی قیمت ارز باعث شده بود فضای روانی بورس 
منفی شود اما واقعیت این است که در این مقطع قیمت 
ارز تا حدود 2۰ هزار تومان بیشتر کاهش پیدا نمی کند. 
از طرف دیگر گزارش های ماهانــه حکایت از روند رو به 

رشد تولید و فروش است.

 یــزدی زاده، تصریح کرد: رییس مجلــس نگاه مثبتی 
به بازار سرمایه دارد و شخصا به دنبال اصالح مشکالت 
کنونی بازار است، به همین دلیل پیش بینی می شود که 
در آینده روند بازار صعودی می شود و قیمت سهام ذوب 
آهن اصفهان هم که هم اکنون بسیار پایین تر از قیمت 

واقعی آن است واقعی می شود.
وی با تاکید بر این که به دنبال این هســتیم که افزایش 
سرمایه در شرایط مثبت بازار انجام شود، گفت: وقتی 2 
هزار میلیارد تومان افزایش ســرمایه داده می شود، باید 
در شرایطی انجام شود که روند بازار مثبت است زیرا این 
افزایش سرمایه با هزینه کرد همراه است، به همین دلیل 
روال کارها انجام خواهد شــد و در فرصت مناسب این 
افزایش سرمایه اجرا می شود حاال احتمال این که قبل 

از سال هم انجام شود وجود دارد.

منصور یزدی زاده:

افزایش سرمایه ذوب آهن در شرایط مثبت بازار انجام می شود

محسن صالحی نیا مدیرعامل 
ایدرو در حاشــیه   نمایشــگاه 
بین المللی حمــل و نقل ریلی 
)صنایع، تجهیــزات و خدمات 
وابسته( با حضور در غرفه ذوب 
آهــن اصفهان بــه خبرنگار ما 
گفت: تولید ریل آرزوی ایرانیان 
بود،آرمانی که ســالیان ســال 
مردم و مسئولین تحقق آن را خواســتار بودند .  وی افزود: ذوب آهن 
اصفهان توانست بر این آرزو و خواسته جامه عمل بپوشاند وخودکفایی 

در تولید این محصول دارای ارزش افزوده باال را به ایرانیان هدیه کرد.
صالحی نیا اظهار داشت: وزارت راه و همچنین معاونت ساخت داخل 
وزارت صمت، پشتیبانی بســیار خوبی از تولید ریل ذوب آهن کرد و 

همچنان نیز حمایت ها از تولید این محصول ادامه دارد. 
مدیرعامل ایدرو تصریح کرد: در گذشته شمش برای تولید ریل وارد 
می شــد، اما امروز ذوب آهن اصفهان از تولید شــمش تا نورد را در 
کارخانه محقق ساخته است.  این مقام مسئول خاطر نشان کرد: سنگ 
معدن در گذشته در اختیار ذوب آهن بود و زنجیره کامل را در اختیار 
داشت اما متاسفانه این زنجیره گسسته شــد و حال ذوب آهن نمی 

تواند با ظرفیت کامل به تولید بپردازد.
صالحی نیا بیان کرد : تولید پایدار مواد اولیه برای این صنعت مادر باید 
با جدیت دنبال شود و با رویکرد جدید وزارتخانه برنامه های خوبی را 

شاهد خواهیم بود .
شایان ذکر است هشتمین نمایشــگاه بین المللی حمل و نقل ریلی 
)صنایع ، تجهیزات و خدمات وابسته( ســیزدهم اسفندماه در محل 
دائمی نمایشــگاه های بین المللی تهران افتتاح شــد و تا شانزدهم 

اسفندماه با رعایت پروتکل های بهداشتی  دایر خواهد بود.

با توجه به شروع موج چهارم کرونا در کشور و مجاورت استان اصفهان 
با اســتان های کانون کرونای انگلیسی، جلســه ویژه ستاد کرونای 
 HSE ذوب آهن اصفهان برگزار شد. در این جلسه مجید مکاری مدیر
شرکت، رعایت و اجرای کلیه دستورالعمل های کرونا در کلیه بخش ها 
و تردد کارکنان را ضروری دانســت و گفت: کلیه اقدامات و تمهیدات 
الزم در این خصوص همانند گذشــته، دنبال می شود و همه ملزم به 
رعایت و اجرای دستورالعمل ها می باشند. ماسک و الکل مناسب نیز به 

طور مرتب تهیه و بین کارکنان توزیع می گردد.
علیرضا آجدانی رئیس بیمارستان شهید مطهری و مدیر عامل 
شرکت پویش درمان نیز با ارائه گزارشی از وضعیت کرونا در کشور، 
استان، منطقه و شرکت، اقدامات ذوب آهن اصفهان و بیمارستان 
 شهید مطهــری و بخش هــای مختلف شــرکت )ویژه مبارزه با 
موج های کرونایی( را بسیار مهم و اثربخش ذکر نمود و گفت: 
اقدامات پیشگیرانه ذوب آهن اصفهان در این زمینه در مقایسه 
با سایر شرکت ها، بسیار چمشگیر و اثر بخش تر بوده است. الزم به 
ذکر است؛ در شرایط فعلی، طبق دستورالعمل های جدید وزارت 
بهداشت، فرد مبتال به کرونا به همراه کلیه اعضای خانواده قرنطینه 
خواهند شد. گسترش و ابتال به کرونای جهش یافته  انگلیسی ۷۰ 
برابر  و مرگ و میر ناشی از آن نیز، بیشتر از ویروس قبلی است و حتی 

خطر مبتال شدن کودکان نیز وجود دارد.

جایزه مسئولیت اجتماعی و مستندسازی صنعت روابط عمومی درهفدهمین کنفرانس 
بین المللی روابط عمومی ایران و هجدهمین برنامه جایزه صنعت روابط عمومی ایران به 
ذوب آهن اصفهان رسید. این مجتمع عظیم صنعتی که از دهه ۴۰ فعالیت خود را به عنوان 
مادر صنعت فوالد کشور آغاز کرده است، بانی شکل گیری سایر صنایع فوالدی کشور شد 
و با خدماتی که به صنعت کشور ارائه نمود، پیشتاز در حوزه مسئولیت اجتماعی محسوب 
می شود. شایان ذکر است؛ کنفرانس بین المللی روابط عمومی 12 اسفندماه درسالن 
همایش های سازمان مدیریت صنعتی )سازمان مطالعات و بهره وری  نیروی انسانی( با 

توجه به شرایط شیوع کرونا به صورت حضوری و ویدئویی برگزار شد.

مدیرعامل ایدرو در نمایشگاه بین المللی 
حمل و نقل ریلی :

ذوب آهن اصفهان، از ساخت فوالد 
تا نورد ریل را محقق ساخته است

هشدارها و خطرات موج چهارم 
كرونا را جدی بگیریم

ذوب آهن اصفهان جایزه مسئولیت 
اجتماعی و مستندسازی صنعت روابط 

عمومی را كسب كرد

Rگزارش e p o r t

برنامه های آموزشی 
الزم منتورینگ طی 
چند جلسه از 3 تا 6 
ماه آینده برای آن ها 

به اجرا در می آید

معاون بهره بــرداری ذوب آهن اصفهــان در خصوص 
جزئیات طرح قائم، اظهار کرد: طــرح قائم یکی از طرح 
های ذوب آهن در سال 1۳۷۴ بود که با روشی متفاوت از 
سایر کارخانجات فوالد، گندله را به آهن اسفنجی تبدیل 

می کند.
مهرداد توالئیان افزود: متأسفانه به دلیل مشکالت تأمین 
مواد اولیه )گندله( مورد نیاز کارگاه قائم و از سوی دیگر 
مشکل تأمین نقدینگی، این کارگاه حدود یک سال و نیم 
پیش متوقف شد و در این مدت اقدامات تعمیراتی در آن 

انجام شد.
معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان گفت: بر این اساس 
ذوب آهن با توجه به سیاست گذاری های خود، قراردادی 
با شرکتی منعقد کرد تا بتواند گندله مورد نیاز را تأمین 
کند تا این کارگاه بتواند تولید آهن اسفنجی داشته باشد 

که خوشبختانه این اتفاق در هفته های گذشته انجام شد.
وی افزود: آهن اسفنجی می تواند در فرایند تولید ذوب 
آهن جایگزین قراضه شــود که به لحــاظ اقتصادی و 

همچنین نسبت به قراضه قیمت مناسب تری دارد.
توالئیان با بیان این که در حال حاضر ظرفیت ســاالنه 
تولید این کارگاه 2۰۰ هزار تن آهن اســفنجی اســت، 
گفت: آهن اسفنجی در ذوب آهن به عنوان قراضه داخل 
کنورتورها مورد استفاده قرار می گیرد، همچنین در سایر 
صنایع فوالدی به عنوان پایه )Base( آهن در کوره های 

قوس استفاده می شود.
وی با بیان این که کارگاه قائــم عالوه بر تأمین نیاز آهن 
اســفنجی ذوب آهن، ظرفیت مازاد آن به دیگر شرکت 
های فوالدی فروخته می شــود، اظهار کرد: این کارگاه 
روزانه ۶۰۰ تن تولید دارد که ۴۰۰ تن آن در ذوب آهن 

استفاده و 2۰۰ تن به دیگر فوالدسازان فروخته می شود.
معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان با تأکید بر اینکه 
تأمین قراضه در کشور سخت است و از سوی دیگر قیمت 
آن باال اســت، همچنین در ایران قراضه فــوالد زیادی 
نداریم، تصریح کرد: بــا راه اندازی دوبــاره کارگاه قائم 
وابستگی ذوب آهن به بازار بیرون کاهش می یابد و تولید 

آهن اسفنجی در داخل خود مجموعه انجام می شود.
وی با اشاره به این که شرکت ذوب آهن روزانه نزدیک به  
۶۰۰ تن قراضه مصرف می کند که حدود 2۰۰ تا ۳۰۰ 
تن آن در فرایند تولید تأمین می شود، گفت: پیشتر بقیه 
نیاز ذوب آهن به قراضه باید از بیرون خریداری می شد که 
با راه اندازی دوباره کارگاه قائم، بخشی از قراضه از فرایند 
تولید ذوب آهــن و بقیه از آهن اســفنجی تولیدی این 

کارگاه تأمین می شود.

داود خوشنویس رییس دادگســتری، داود میر شفیعی 
دادســتان عمومی و انقالب و قضات دادســرا و دادگاه 
شهرستان لنجان، 12 اسفند ضمن بازدید از خط تولید 
و پروژه های توســعه ذوب آهن اصفهان با منصور یزدی 

زاده مدیرعامل و کمال 
عســگری مدیــر امور 
حقوقی شــرکت دیدار 

وگفتگو کردند .
منصور یزدی زاده گفت: 
آشنایی قضات دادگاه و 
دادسرا شهرستان لنجان 
بــا ذوب آهــن اصفهان 
باعــث می شــود تا این 
عزیــزان در دعاوی خود 
نسبت به این شرکت رای 
بهتری را صادر کنند و بدانند در این مجموعه صنعتی چه 
سختی و مشکالتی برای تولید وجود دارد.  وی افزود: ذوب 
آهن اصفهان توانسته یکی از محصوالت استراتژیک کشور 

را که ریل ملی است، تولید کند و این نتیجه تالش کارکنان 
ذوب آهن اصفهان در جهت خودکفایی کشــور است . 
یزدی زاده به روند رو به رشد پروژه های زیست محیطی 
شرکت اشاره کرد و گفت: سالمت کارکنان و مردم منطقه 
برای ذوب آهن در اولویت قرار دارد و در این راستا از هیچ 
اقدامی فرو گذار نیستیم .  وی ذوب آهن اصفهان را قطب 
صنعت کشور دانست و یاد آور شد: این شرکت در تولید 
محصوالت فوالدی و بومی ســازی این صنعت در کشور 
نقش به سزایی داشته و هم اکنون نیز توانسته با تولید ریل، 

در توسعه زیر ساخت های کشور مشارکت داشته باشد.
یزدی زاده، ذوب آهن اصفهان را جدای از مردم ندانست 
و گفت: ذوب آهن اصفهان درپیشــرفت منطقه نقش به 

سزایی داشته است.
داود خوشنویس رییس دادگستری شهرستان لنجان، 

ذوب آهن اصفهان را متعلق به مردم دانســت و گفت: از 
پیشــرفت های که در ذوب آهن اصفهان رخ داده بسیار 
خوشــحالیم و این صنعت همواره مایــه افتخار مردم 
شهرستان و استان اصفهان بوده اســت . وی به ضرورت 
امنیت صنعت کشور اشــاره کرد و یاد آور شد: دستگاه 
قضا نسبت به تامین امنیت مجموعه های بزرگ صنعتی 
نظیر ذوب آن اصفهان متعهد است زیرا وقتی چرخ صنعت 
کشور به چرخش درآید معیشت مردم تامین می گردد و 

ما نسبت به این فرایند متعهد هستیم .
خوشنویس گفت: شــرایط کار در محیط های صنعتی 
مانند ذوب آهن اصفهان سخت اســت و همت و تالش 
بسیاری را می طلبد. وی افزود: دستگاه قضا با تامین امنیت 

منطقه  از تولید حمایت می کند.
افکارسنجی روابط عمومی

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان:
مازاد تولید طرح قائم به دیگر فوالدسازان فروخته می شود

رییس دادگستری شهرستان لنجان :
ذوب آهن اصفهان مایه افتخار كشور است

آهن اسفنجی می 
تواند در فرایند 
تولید ذوب آهن 
جایگزین قراضه 
شود كه به لحاظ 

اقتصادی و 
همچنین نسبت 
به قراضه قیمت 
مناسب تری دارد

در شرایط كنونی 
معامالت سهام 

ذوب آهن اصفهان 
بر مبنای وضعیت 
بازار انجام می شود

با توجه به شرایط 
ویژه ناشی از بحران 

شیوع كرونا این 
ممیزی با استفاده 
از بستر اینترنت و 
به صورت از راه دور 
 )Remote audit(

صورت پذیرفت

سالمت كاركنان و 
مردم منطقه برای 

ذوب آهن در اولویت 
قرار دارد

به منظور امکان دسترســی به بازار کشــورهای عضو 
اتحادیه اروپا و صدور محصــوالت ذوب آهن اصفهان به 
 CE این کشورها برای هفتمین سال متوالی گواهینامه

Marking این شرکت تمدید شد.
سیدحســین دیباجی، مدیر کیفیت فراگیر شرکت با 
اعالم خبر فوق اظهار داشت: ممیزی سالیانه گواهینامه 
نشان CE توسط سرممیز موسسه ICDQ اسپانیا و طی 
دو روز و بدون اعالم عدم انطباق عمده با موفقیت انجام 

شد . 
دیباجی تاکید کرد: با توجه به شرایط ویژه ناشی از بحران 
شیوع کرونا این ممیزی با استفاده از بستر اینترنت و به 

صورت از راه دور )Remote audit( صورت پذیرفت .
مدیر کیفیت فراگیر شرکت افزود: مهمترین هدف نشان 
CE حصول اطمینان مصرف کنندگان اروپایی نسبت 

به انطباق محصوالت با الزامات مربوطه است و دریافت 
این گواهینامه برای تولید کنندگان محصوالت به معنی 
گواهی امکان عرضه محصوالت مورد نظر به اتحادیه اروپا 
خواهد بود و الصاق این نشان بر کلیه محصوالت وارداتی 

به اتحادیه اروپا الزامی است . 
دیباجی ضمن قدردانی از حمایت هــای معاون برنامه 
ریزی و توسعه شــرکت جهت دریافت این گواهینامه،  
گفت: مدیریت های مختلف به ویژه آزمایشگاه مرکزی، 
نورد، فوالدسازی، اتوماســیون و ارتباطات، امور فنی و 
برنامه ریزی تولید، بازاریابی و صادرات، مهندسی فروش 
و توسعه بازار، نسوز، بازاریابی و فروش داخلی و فن آوری 

اطالعات در این دوره از ممیزی مشارکتی فعال داشتند.
محسن شهسواری سرپرســت تضمین کیفیت در این 
رابطه گفت: صــدور محصوالت تولیــدی ذوب آهن به 

اتحادیــه اروپا منوط 
ایــن  انطبــاق  بــه 
محصوالت با استاندارد 
EN10025 می باشد 
که در این راستا ذوب 
آهن اصفهان به منظور 
امکان دســتیبابی به 
این بــازار نســبت به 
اخذ این نشان اقدام و 
مجوز ورود به بازارهای 
اروپایی را به دســت 
 CE آورد. در واقع نشان

تطابق محصول با الگوها و دستورالعمل های تعریف شده 
در این اتحادیه را نشان می دهد. به عبارت دیگر، داشتن 

این عالمت بیانگر رعایت حداقل الزامات اساسی تعریف 
شده در زمینه تولید محصوالت جهت حفاظت از سالمتی 

و ایمنی مصرف کننده و نیز محیط زیست می باشد.

طرح منتورینــگ در ذوب آهن اصفهان بــرای 12۰ نفــر از مدیران و 
سرپرستانی که طی ۳ سال آینده بازنشسته خواهند شد از 9 اسفندماه 

آغاز گردید.
اهمیت طرح ها و برنامه های آموزشی مرتبط با جانشین پروری، شرکت 
ها و سازمان های مختلف را به اجرای  جدید ترین آموزش ها و محتواهای  
مربوطه، تشویق و جهت دهی نموده اســت. بهرام امینی مدیر آموزش و 
توسعه سرمایه های انسانی شرکت با بیان مطلب فوق، گفت: منتورینگ 
به فرایندی گفته می شود که یکی و یا همه مدیران سازمان و یا فرد خبره 
ای خارج از سازمان، چه از نظر آگاهی و چه از نظر تجربه و انتقال مهارت 
به همکاران دیگر و یا افراد جانشین خود آموزش و مشاوره الزم را داده و 
برای آن ها مدل های کاری، فرآیندها و ابزار مدیریت و سرپرســتی امور 
اجرایی مربوطه را مشخص می کند. وی افزود: ذوب آهن اصفهان با هدف 
جانشــین پروری، حفظ و انتقال دانش و تجربیات مدیران و سرپرستان 

در شرف بازنشستگی  به اجرای پروژه 
منتورینگ اقدام نموده اســت. در این 
طرح افــرادی که طی ۳ ســال آینده، 
بازنشســته خواهد شــد با برنامه یک 
روزه با عنوان جلســه کانــون ارزیابی 
مورد ارزیابی های مختلف آموزشــی، 
مهارتی و ارتباطی قــرار می گیرند، با 
تعیین ویژگی هــا و آموزش های مورد 
نیاز کــه در پروفایل فــردی آن ها نیز 
درج خواهد شد، برنامه های آموزشی 
الزم منتورینگ طی چند جلســه از ۳ 
تا ۶ ماه آینده برای آن ها به اجرا در می آیــد.  امینی گفت: ایجاد انگیزه 
و انتقال دانش و تجربیات مدیران و سرپرستان به نسل بعدی در جهت 
حفظ و توسعه سرمایه های انسانی شرکت، نیاز به مقدمات و مهارت هایی 
دارد که در طرح منتورینگ به آن پرداخته شده و به افراد هدف،آموزش 
های الزم ارایه می شود. وی منتورینگ را به زبان ساده، همان روش های 
انتقال فنون و مهارت ها در قالب اســتاد، شاگردی قدیم دانست و افزود: 
بخش جلسه کانون ارزیابی طرح مذکور به مدت یک هفته توسط اساتید و 
متخصصان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در ذوب آهن اصفهان به اجرا 
در آمده است که افراد آموزش دیده یا همان منتورها نیز در ادامه خدمت 
خود، محتوای آموزش های این طرح را به همکاران و جانشین های خود 
منتقل کرده و حتی بعد از بازنشستگی نیز با دعوت از آن ها به عنوان استاد 
و منتور، مهارت های خود به همکاران و نسل های بعدی سازمان انتقال 

خواهند داد.

گواهینامه CE Marking ذوب آهن اصفهان تمدید شد

اجرای طرح منتورینگ در ذوب آهن اصفهان
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نشریه داخلی

R e p o r t
گزارش

Rگزارش e p o r t

رشد ۸0.7 درصدی فروش 
ذوب  آهن اصفهان در 11 ماهه 99

كرونای انگلیسی، عالئم و راه های 
پیشگیری از آن

به میزبانی ذوب آهن اصفهان انجام شد:
نشست روسای شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان اصفهان

نشریه داخلی

R e p o r t
گزارش

حدیث هفته

خبر

مناسبت های هفته
 1۸ اسفند ماه سالروز تاسیس كانون های فرهنگی و هنری مساجد 

كشور
هجدهم اسفند مصادف با سالروز تاســیس کانون های فرهنگی هنری مساجد 
کشور است، ظرفیت عظیمی که با مشارکت و حضور فعاالنه قشر نوجوان و جوان 
در راستای اهداف عالی نظام گام برداشته و در صدد تربیت نیروهای جوان مملکت از 

مسیر مسجد و فعالیت های کانون های فرهنگی هنری مساجد است.
 شهادت حضرت امام موسی كاظم)ع( بر عموم مسلمانان تسلیت باد

بیست و پنجم رجب سالروز شهادت حضرت امام موســی کاظم)ع(، امام هفتم 
شیعیان جهان در سال 18۳ هجری است. مدت امامت ایشان از شوال 1۴8 هجری 
تا رجب سال 18۳ هجری، به مدت ۳۵ سال بود. آن حضرت در سن بیست سالگی 
به امامت رسید و محل دفن آن حضرت مکانی است به نام مقابر قریش در بغداد )در 

سرزمین عراق( که هم اکنون به »کاظمین« معروف است.
 20  اسفند؛ روز راهیان نور

روز 2۰ اسفند به مناسبت نخستین حضور مقام معظم رهبری در جمع راهیان نور 
و بزرگداشت یاد شهدای دفاع مقدس در تقویم جمهوری اسالمی ایران به عنوان 
»روز ملی راهیان نور« نامگذاری شده است. مناطق عملیاتی شرهانی، فکه، طالئیه، 
هویزه، شلمچه، دهالویه، اروندکنار، فتح المبین و پادگان دوکوهه از جمله مناطق 

مورد بازدید کاروان های راهیان نور هستند.
 21   اسفندماه روز بزرگداشت نظامی گنجوی

نظامی حکیم، شاعر و داستان سرای ایرانی و پارسی گوی حوزه تمدن ایرانی در سده 
ششم هجری به عنوان پیشوای داستان سرایی در ادب پارسی شناخته شده است. 
نظامی در زمره گویندگان توانای شعر پارسی است، که نه تنها دارای روش و سبکی 
جداگانه است، بلکه تأثیر شیوه او بر شعر پارسی نیز در بین شاعران پس از او آشکارا 

پیداست. 
 22  اسفند روز بزرگداشت شهدا گرامی باد

) سالروز صدور فرمام حضرت امام خمینی مبنی بر تاسیس بنیاد شهید(
مقام شهدا را جز شاهدان حقیقت، کسی نمی فهمد و حقیقت را چشمی غیر از 
دل، نمی تواند دید. فریاد ممتد شهید در ثانیه ثانیه زمان جاری است؛ فریادی که 
ریشه در »هل من ناصر ینصرنی« سیدالشهدا دارد و امتداد، تا گسترده ترین میدان 
موعود. شهید جانش را فروخته و در مقابل آن، بهشت و رضای الهی را گرفته است 
که باالترین دستاوردهاست. به شهادت در راه خدا، از این منظر نگاه کنیم. شهادت، 
مرگ انسانهای زیرک و هوشیار است که نمی گذارند این جان، مفت از دستشان 

برود و در مقابل، چیزی عایدشان نشود. 

  امام موسی كاظم  )ع(: 
هر کس خشم خود را از مردم باز دارد، خداوند عذاب خود را در روز قیامت 

از او باز می دارد.

با ارزیابی های انجام شده بر اساس مدل مرجع نوآوری 
محصول، لوح زرین و گواهینامه نوآوری محصول برتر 

ایرانی در سال 99 به ذوب آهن اصفهان تعلق گرفت. 

در جشــنواره ملی نوآوری 
و محصول برتــر ایرانی که 
1۳ اســفند ماه در دانشگاه 
صنعتی شــریف برگزار شد، 
لوح زرین و گواهی نامه این 
جشــنواره به مهــدی نصر 
معاون برنامه ریزی و توسعه 

شرکت اهدا شد.
 معــاون برنامــه ریــزی و 
توسعه شــرکت در حاشیه 
این جشــنواره که مرتضی 
شــیرین پرور مدیر تحقیق 
و توسعه و ســعید جعفری 
معاون ایــن مدیریــت نیز 
در آن حضور داشــتند ، به 
خبرنگار ما گفت: ذوب آهن اصفهان در سال های اخیر 
با تولید محصوالت استراتژیک نقشی مهم در نوآوری 

محصوالت ایرانی داشته است.
وی با بیــان این که هدف از حضور در این جشــنواره، 
معرفی محصول جدید ریل زبانه سوزن به عنوان یک 
محصول استراتژیک و مهم در زمینه حمل و نقل ریلی 
اســت، افزود: این محصول قبال از دو شرکت فرانسوی 
و اتریشی خریداری می شــد و با توجه به تحریم های 
وضع شده، شــرکت راه آهن جمهوری اسالمی برای 
تهیه این محصول با مشکل مواجه شده بود، در همین 
راستا درخواست تولید آن به ذوب آهن اصفهان ابالغ 
شد و با همت کارکنان این شرکت با موفقیت به تولید 

رسید. 
وی تاکیــد کــرد: ایــن رویــداد مهــم،  مصــداق 
تبدیل،"تهدیــد تحریــم" بــه "فرصــت" اســت و 
خوشبختانه بر اساس نیاز کشور، ذوب آهن اصفهان با 
نوآوری و تولید ریل زبانه سوزن، توانمندی خود را در 

این عرصه ثابت نمود.
وی با قدردانی از کارکنان شــرکت به ویژه همکاران 

ســخت کوش حوزه بهره برداری و مدیریت مهندسی 
نورد و همچنین حمایت های مدیریت عالی شــرکت، 
اظهار امیــدواری کرد با حمایت هــای الزم و همت و 
همدلی، همچنان فعالیــت های ملــی و نوآورانه در 
شرکت استمرار و پیشگامی ذوب آهن اصفهان در این 

عرصه استحکام یابد.
وی همچنین یاد آور شــد: ذوب آهن اصفهان تولید 
محصوالت با ارزش افزوده باال را در برنامه های ســال 

1۴۰۰، به صورت ویژه مدنظر قرار داده است.
شیرین پرور مدیر پژوهش، فناوری و بومی سازی این 
شرکت نیز در حاشــیه این رویداد گفت: بر اساس نیاز 
مشتری تا کنون تعداد 2۰۰ شاخه از این ریل تولید و 

تحویل گردیده است.
وی همچنین نیاز کشور برای نوسازی و توسعه خطوط 
جدید را حدود 2هزار ۵۰۰ تن محصول ریل ســوزن 
عنوان نمود و گفــت:  ذوب آهن اصفهــان تولید این 

محصول را در برنامه کار خود قرار داده است.

تندیــس مســئولیت 
پذیــری  اجتماعــی 
ســازمانی  فرهنگ  و 
اجالس  ســومین  در 
پذیــری  مســئولیت 
اجتماعــی و فرهنگ 
ســازمانی بــا رویکرد 
تکریــم از چهره های 
نامی صنعت و اقتصاد 

کشور به ذوب آهن اصفهان رسید و این تندیس 
به مهدی بهرامی معاون پشــتیبانی و خدمات 

اجتماعی این مجتمع عظیم صنعتی اهدا شد .
این اجالس 12 اسفند ماه سال جاری در تهران، 
در تاالر دیپلمات وزارت امور خارجه و با حضور 
و ســخنرانی مقامات وزارتخانــه های صمت و 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین روســای 
کمیسیون های انرژی و آموزش مجلس برگزار 

گردید .

در جلســه اخیر شــورای معاونین شــرکت بر 
مواردی همچون تهیه گزارش و طرح توجیهی 
تولید چرخ و محور راه آهن به صورت ســرمایه 
گذاری مشترک با بخش خصوصی و اقدام الزم 
برای تشــکیل کمیته های انضباط کار و طرح 
طبقه بندی مشــاغل و انتخابات این کمیته ها 

تاکید شد. 
پی گیــری افزایش تولیــد و اقــدام الزم برای 
رفع موانع تولید از جمله حل مشــکالت تامین 
نیروی انســانی درخط تولید، تهیه شــیوه نامه 

واگــذاری منازل مســکونی B9 بــه کارکنان 
شرکت، پیگیری و نهایی نمودن پروژه نصب و به 
کارگیری سیستم پایش سرباره در کنورتورهای 
فوالدســازی با محوریت معاونت برنامه ریزی 
و توســعه و همکاری معاونت بهــره برداری و 
ضرورت تشدید اقدامات پیشگیرانه بهداشتی و 
پرهیز از عادی انگاری جهت پیشگیری از شیوع 
موج چهارم بیماری کرونــا از دیگر مواردی بود 
که در شورای معاونین شرکت مورد تاکید قرار 

گرفت . 

این رویداد 
مهم،  مصداق 

تبدیل،"تهدید 
تحریم" به "فرصت" 
است و خوشبختانه 
بر اساس نیاز كشور، 
ذوب آهن اصفهان 
با نوآوری و تولید 
ریل زبانه سوزن، 

توانمندی خود را در 
این عرصه ثابت نمود

در این جلسه بر 
تهیه گزارش و طرح 
توجیهی تولید چرخ 

و محور راه آهن 
به صورت سرمایه 
گذاری مشترک 

با بخش خصوصی 
تأكید شد

لوح زرین نوآوری محصول برتر ایرانی به ذوب آهن اصفهان تعلق گرفت

ذوب آهن اصفهان تندیس مسئولیت پذیری اجتماعی و فرهنگ سازمانی را كسب كرد

در جلسه شورای معاونین شركت مطرح شد:

پی گیری افزایش تولید و اقدام الزم برای رفع موانع تولید

اولین بار ریل مترو تولید ذوب آهن اصفهان به شرکت 
بهره برداری متــروی تهران و حومه تحویل شــد. این 
محموله، 2۵۰ تن ریــل UIC60  و اولین بخش از یک 
قرارداد 8۰۰ تنی  است که برای تعمیر و نگهداری خط ۵ 

متروی تهران و حومه مورد استفاده قرار می گیرد.
بهزاد کرمی معاون بازاریابی و فروش ذوب آهن اصفهان 
در این خصوص گفت: این مجتمع عظیم صنعتی تولید 
ریل ملی را از دهه هفتاد آغاز نمود، این دستاورد عظیم 
که خودکفایی ایران را رقم زد با تولیــد ریل 46E2  و 
تحویل آن به راه آهن جمهوری اســالمی ایران رسماً 
تحقق یافت. در ادامــه بازاریابی و فروش ریل قطارهای 
پرسرعت به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل 
و نقل کشور در دستور کار قرار گرفت و اولین قرارداد با 
فروش 1۵ هزار تن برای محور میانهـ  بستان آبادـ تبریز 

اجرایی شد. 
وی ادامه داد: به مــوازات ریل راه آهن، فروش ریل مترو 
نیز در دســتور کار قرار گرفت و طــی آیینی با حضور 
مدیرکل حمل و نقل ریلی سازمان شــهرداری های و 
دهیاری های سراسر کشور، مدیرعامل اتحادیه سازمان 
های قطار شهری کشــور و مدیران عامل متروی کالن 

شــهرهای تهران، اصفهان، قم، مشهد و شــیراز انجام 
پذیرفت.

معاون بازاریابی و فروش شرکت تصریح کرد: پس از آن 
با انجام مذاکرات، تفاهم نامه همکاری میان ذوب آهن 
اصفهان و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به 

امضاء منصور یزدی زاده و مهدی جمالی نژاد رسید. 
این مقام مسئول خاطر نشان کرد : پس از تحویل اولین 
محموله به متروی تهــران با هفت خط فعــال و 2۴۶ 
کیلومتر خط ارتباطی به عنوان بزرگترین مترو کشور، 
سایر کالن شــهر ها نیز ریل متروی مورد نیاز خود را از 

ذوب آهن اصفهان تامین کردند. 
بهزاد کرمی افزود: در دومین جشنواره و نمایشگاه ملی 
فوالد ایران، قرارداد فروش حدود 8۰۰ تن ریل توســط 
مدیر عامل ذوب آهن اصفهان و شرکت بهره برداری راه 
آهن شهری تهران و حومه به امضا رسید که این قرارداد 
شامل فروش 2۵۰ شاخه ریل 60E1 با گرید R260 و 
۵۰۰ تن ریل54E1    با گرید R260 مطابق با استاندارد 
روز اروپا بود که برای نخستین بار توسط ذوب آهن تولید 

و تحویل شد. 
وی در پاســخ به این ســوال که تاکنون چه میزان ریل 

تولید شده است و در چه محورهایی به کار گرفته شده 
اســت چنین گفت: تا کنون بالغ بر 1۰۰ هزار تن ریل 
برای محور های مختلف به شرکت ساخت و توسعه زیر 
بناهای حمل و نقل کشور و قرارگاه خاتم االنبیا و سایر 
خریداران برای محورهای  میانه- بســتان آباد- تبریز، 
میانه- اردبیل، همدان- سنندج،  مراغه- ارومیه، چابهار 
- زاهدان، رشت- انزلی و  بستان آباد- ائل گلی  فروخته 
شده که از این مقدار تاکنون حدود ۵۰ هزار تن تحویل 
شده و برنامه ریزی الزم برای تحویل ماهانه 1۰۰۰۰ تن 
به منظور تامین نیاز کشور انجام شده است و همچنین 
مذاکرات الزم برای فروش 8۰۰۰۰ تن ریل برای کامل 
کردن محور چابهار- زاهدان  و حدود 2۰۰۰۰ تن برای 

محور اقلید- یزد در حال انجام است. 
 معــاون بازاریابــی و فروش شــرکت بیان کــرد: با 
قرارگرفتن نام ذوب آهن اصفهان در  لیســت تامین 
کنندگان ریل ســازمان های قطار شــهری کشور، 
ســازمان قطار شــهری اصفهان برای پــروژه مترو 
شهرجدید بهارســتان اقدام به خرید1۳۰۰تن ریل 
49E1    با گرید R260نمود که تحویل شده است و 
با مذاکرات انجام شده ریل متروهای کالن شهرهای 

مشهد، شیراز و قم نیز  به زودی تحویل می شود.
 بهزاد کرمی گفت: با عنایت به ظرفیت تولید اســمی 
شرکت که خط ۴۰۰هزارتنی است و میزان نیاز ساالنه 
کشور به ریل که حدود 1۵۰ هزار تن در سال برآورد می 
شود و همچنین بر اساس برنامه توسعه کشور که تا پایان 
سال 1۴۰۴ باید 2۵۰۰۰ کیلومتر مسیر ریلی آماده بهره 
برداری شود، چشم انداز خوبی برای مصرف داخل این 
محصول اســتراتژیک و همچنین صادرات آن متصور 

هستیم.

ذوب آهــن اصفهان بــا نماد ذوب 
گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به 
۳۰ بهمن 99 خود را منتشــر کرد 
و بر اســاس آن میزان فروش این 
شرکت در 11 ماهه 99 در مقایسه 
با مدت مشــابه ســال قبل با رشد 

8۰.۷درصدی همراه شده است. 
میزان فــروش ذوب آهن اصفهان 
در یــک ماهــه بهمــن برابــر با 
2۳,9۰۶,۰۴2 میلیــون ریال بوده 

است که از این مقدار فروش، ســهم بازار داخلی 1۳,8۴۴,۳2۶ میلیون ریال 
و میزان صادرات صورت گرفته نیز برابر بــا 1۰,۰۶1,۷1۶میلیون ریال بوده 
است. بیشترین محصول به فروش رســیده در بازار داخلی تیرآهن به میزان 
۶۷,۶۶۰ تن به ارزش ۷,۷۵۷,۵۶8 میلیون ریال و در بازار صادراتی نیز شمش 
کاالیی به میزان ۵1 هزار و ۵2۰ تن و به ارزش ۵,۶۵۰,۶۵9 میلیون ریال بوده 
است. ذوب آهن اصفهان در 1۰ ماهه 99 یعنی از ابتدای فروردین ماه امسال 
تا پایان دی ماه، فروشی بالغ بر 1۵1,8۴8,191 میلیون ریال داشته است که 
از این میزان فروش، ســهم بازار داخلی 8۷,۶۷9,۰۵2 میلیون ریال و سهم 

بازار صادراتی نیز برابر با ۶۴,1۶9,1۳9 میلیون ریال بوده است.
در مجموع با نگاهی کلی بر روند فعالیــت فروش 11 ماهه ذوب آهن اصفهان 
تا انتهای بهمن ماه فروشی بالغ بر 1۷۵,۷۵۴,2۳۳میلیون ریال داشته است 
که در مقایســه با میزان فروش ثبت شده در مدت مشــابه سال گذشته که 
عدد 9۷,22۶,۰۷۳ میلیون ریال به ثبت رسیده با رشد 8۰.۷ درصدی فروش 
همراه گشته است. الزم به توضیح اســت که میزان فروش انجام شده در بازار 
داخلی طــی 11 ماهه 99 برابر بــا 1۰1,۵2۳,۳۷8 میلیــون ریال و فروش 

صادراتی نیز به مقدار ۷۴,2۳۰,8۵۵ میلیون ریال بوده است.
ذوب آهن اصفهان در 11 ماهه امســال ۶8۶,۰81 تــن تیرآهن، ۳19,9۳1 
تن میلگرد، 8,۷1۳ تــن کالف، ۴9,11۳ تن ریل و 119,۰۳9 تن شــمش 
کاالیی تولید کرده اســت. همچنین بیشــترین محصول به فروش رفته در 
 بازار داخلی طی مدت یاد شــده تیرآهن و در بازار صادراتی شــمش کاالیی 

بوده است.

با ورود کرونای انگلیسی به ایران، بازار شــایعات در فضای مجازی در خصوص 
عالئم، نقش واکسن و راه های پیشگیری آن، به شــدت داغ است؛ اما در نهایت 
رعایت پروتکل های بهداشتی، همچنان موثرترین راه مهار و عدم ابتال به گونه 
جهش یافته کرونا عنوان شده اســت. در هفته های اخیر و با گسترش ویروس 
کرونای انگلیســی در جهان و ورود آن به ایران، شایعات متعددی در شبکه های 
مجازی در حال انتشار است، شایعاتی که پزشکان با رد آن، از مردم می خواهند 
که آن ها را باور نکنند. تنها تفاوت گونه جدید ویروس کووید 19 سرعت سرایت 
آن است که گفته می شود چهل تا هفتاد درصد بیشتر از گونه قبلی است. پس 
برای مقابله با کرونای انگلیسی تشــدید رعایت بهداشت فردی و فاصله گذاری 
اجتماعی تجویز می شود. به یاد داشته باشیم سرعت انتقال این ویروس جهش 
یافته انگلیسی باالتر است و افراد زیادی را درگیر می کند اما در همه موارد باعث 
از دست دادن جان نمی شود. سرایت پذیری این نوع از ویروس ۵۰ تا ۷۰ درصد 
بیشتر از کرونای کنونی است و سریع از فردی به فرد دیگر منتقل می شود، همه 
گروه های سنی از آسیب کرونای انگلیسی در امان نیستند. ماهیت ویروس علت 
اصلی جهش کروناست، راه های پیشــگیری از کرونای انگلیسی فرقی با کرونا 
معمولی ندارد، ماسک زدن، فاصله گذاری، شستن دست و پرهیز از دورهمی ها 
توصیه می شود. کرونای انگلیسی عالقه مند است افرادی را گرفتار کند که تا به 
حال کرونای معمول را نگرفته اند. عالئم این ویروس جهش یافته انگلیســی با 

ویروس قبلی تفاوتی ندارد. صرفا قدرت سرایت آن بسیار باالتر است.
ویژگی های کرونای جدید جهش یافته:

کرونای جدید جهش یافته از گونه های قبلی واگیردارتر است. دو برابر عفونی تر 
است. سرعت انتشــارش ۷۰ درصد بیشــتر است. به ســرعت جایگزین گونه 
قبلی می شــود. آزمایش آن هفته ها یا شــاید ماه ها طول می کشد.  آنتی بادی 

نجات یافتگان تأثیر کمتری روی آن دارد.

نشست روســای شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
شهرستان های مختلف استان، 1۳ اسفند ماه به میزبانی 
ذوب آهن اصفهان در تاالر تشریفات این شرکت برگزار 

شد. 
در این نشســت علیرضا امیری مدیــر روابط عمومی 
ذوب آهن اصفهان به تشــریح آخریــن موفقیت ها و 

دستاوردهای شرکت پرداخت. 
 محمد علی احمدی رییس شورای هماهنگی تبلیغات 
اسالمی استان اصفهان نیز با تشــریح وظایف،  فعالیت 
ها و سیاست های کلی این شــورا در سطح شهرستان 
ها و  اســتان و قدردانی از اقدامات و همکاری های ذوب 
آهن اصفهان با شــورای هماهنگی تبلیغات اســالمی، 
گفت: ذوب آهن اصفهان و روابط عمومی  این شــرکت، 
تالش مســتمری در جهت برگزاری مراسم و  فعالیت 
های مذهبی و انقالبی به عمــل آورده و همکاری های 
 الزم را با شــورای هماهنگی تبلیغات اســالمی استان 
داشــته اند.  وی با اشاره به نزدیک شــدن ایام برگزاری 
مقدمات انتخابات ریاست جمهوری و تبلیغات مربوط به 

آن تاکید کرد: فعالیت های تبلیغاتی شورای هماهنگی 
تبلیغات شهرستان ها باید در جهت رفع شبهات دشمن 
در این زمینه بــوده و با امیدوار نمــودن مردم در جهت 

افزایش مشارکت آن ها در انتخابات تالش نمایند. 
احمدی با تشریح و ارزیابی اقدامات تبلیغاتی مرتبط با 
برگزاری جشن های دهه فجر امسال، تالش الزم برای 
برگزاری با شکوه مناسبت ها، تاکید بر عفاف و حجاب، 
غیر سیاســی  و غیر موازی بودن کارهــای تبلیغاتی و 
فرهنگی و برگزاری عزتمند انه مراســم ها و بزرگداشت 
های عمومــی و کاربــردی را از وظایف اصلی شــورای 

هماهنگی تبلیغات اسالمی هر شهرستان برشمرد. 
رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان اصفهان 
با اشــاره به گســترش تبلیغات فرهنگی در بین مردم 
خواســتار تقویت و کمک به نهادهای مردمی و مساجد 
شد و با اشاره به در پیش بودن جشن های نیمه شعبان 
در سال 1۴۰۰ تصریح کرد: با توجه به گسترش بیماری 
کرونا در جامعه و محدودیت های موجود که حتی ممکن 
است بیشر هم شود، روش برگزاری مراسم در این ایام بر 

اساس رهنمود رهبری معظم انقالب اسالمی و تبعیت از 
سیاست های ستاد ملی کرونا خواهد بود. 

شایان ذکر است حاضران در آغاز برنامه ها از خط تولید 
شرکت بازدید نمودند.

با تحویل اولین محموله ریل مترو 
ذ وب آهن ، توسعه مترو در كالن شهرهای كشور را شتاب داد 

این مجتمع عظیم 
صنعتی تولید ریل 
ملی را از دهه هفتاد 

آغاز نمود، این 
دستاورد عظیم كه 
خودكفایی ایران را 
رقم زد با تولید ریل 
46E2  و تحویل آن 
به راه آهن جمهوری 
اسالمی ایران رسمًا 

تحقق یافت

سومین اجالس 
مسئولیت پذیری 

اجتماعی و فرهنگ 
سازمانی با رویکرد 
تکریم از چهره های 

نامی صنعت و اقتصاد 
كشور برگزار شد

ذوب آهن اصفهان 
و روابط عمومی  

این شركت، تالش 
مستمری در جهت 
برگزاری مراسم و  

فعالیت های مذهبی 
و انقالبی به عمل 
آورده و همکاری 

های الزم را با شورای 
هماهنگی تبلیغات 

اسالمی استان 
داشته اند
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V a r i o u s
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نوجوانان ذوب آهن قهرمان لیگ برتر 
شد

همکاری های مشترک باشگاه 
ذوب آهن اصفهان و شهرداری 

منطقه 13 اصفهان

ذوب آهن اصفهان، كوچین آمل را 
مغلوب كرد

گیرنده: فرشتگان سفید

علی خدادادی به تیم فوتبال ذوب آهن 
پیوست

بر بال لک لک ها

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

شان به شرح ذیل است:

تولدت مبارک
به مناسبت روز احسان و نیکوکاری و فرارسیدن 
عید نوروز، موسسه خیریه والفجر کارکنان ذوب 
آهن اصفهان همچون سال های گذشته به کمک 

مددجویان تحت پوشش این موسسه شتافت.
بنا بر اعالم موسســه خیریه والفجــر کارکنان 
ذوب آهن اصفهان؛ به این مناســبت تعداد ۴۰۰ 
بسته حمایتی شــامل برنج، گوشت، روغن، رب 
گوجه، ماکارونی و چای بــه ارزش یک میلیارد 
و چهارصد میلیــون ریال بــه مددجویان تحت 
پوشش اهدا گردید.  شــایان ذکر است از ابتدای 
سال جاری حدودا مبلغ 1۵ میلیارد ریال از طریق 
این موسســه به صورت نقدی و مــواد غذایی به 

مددجویان تحت پوشش اهدا گردیده است .

نیاز به بسیج و تقویت آن در همه عرصه ها 
ضروریست

نشست بصیرتی "مشــق حضور " توسط حوزه 
مقاومت بسیج شــهید تندگویان شــرکت و با 
حضور جمعی از بسیجیان و کارکنان شرکت 11 
اسفند ماه در تاالر آهن ذوب آهن اصفهان برگزار 

شد.
حبیب ا... بهرامی مدیر عامل شــرکت سیمان 
اصفهان در این نشســت با تشــریح شــرایط 
سیاسی، اقتصادی روز کشور و منطقه، حاضران 
را به مشــارکت در انتخابات آینده دعوت کرد و 
با اشــاره به نمونه هایی از حوادث تاریخی صدر 
اســالم و جریانات نفوذ در طــول تاریخ گفت: 
مشــکالت و بســیاری از بحران های به وجود 
آمده برای مســلمانان، ناشــی از عدم بصیرت 

ناشی می شود.
این مقام مســؤل با بیان سابقه بســیج در تاریخ 
اسالم تصریح نمود: از منظر اسالم و قرآن تاکید 

زیادی بر بســیج همگانی در مقابل دشمن شده 
است و هر مســلمان در هر شرایطی بایدآمادگی 
خود را حفظ کند.وی اضافه کــرد: حضرت امام 
بعد از انقالب با تشکیل بسیج عمال صیانت از این 

نهال نو کاشته را به خود مردم سپرد.
وی در ادامه با بیان اوضاع کلی اقتصادی جامعه 
یادآور شد: علیرغم مشکالتی که بخش هایی از 
جامعه، به ویژه طبقات ضعیف تر را در برگرفته 
در سال های اخیر اقدامات مهم و قابل توجهی 
انجام شده و موفقیت های زیادی به دست آمده 

که باید به تشریح و تبلیغ آن بپردازیم. 
وی دو عنصر وحدت و حفظ دستاوردها را موجب 
اقزونی بیش از پیش عزت نظام و کشــور دانست 
و افزود: مقام معظم رهبری بارهــا فرموده اند که 
موفقیت ها و کارهای انجام شده در کشور را برای 
مردم و جهانیان بگویید تا معلوم شود که این نظام 
چقدر در شــرایط ســخت اقتصادی، تحریم ها، 

مشکالت کرونا و... خدمات ارایه نموده است .

وی افزود: متاســفانه دســتاوردهای گســترده 
انقالب به نحو شایسته اطالع رسانی نشده و نظام 

در این زمینه مظلوم واقع شده است. 
وی با اشــاره به توطئه های دشــمن و لجاجت 
های آن ها بر ســر برجام یاد آور شــد: برجام با 
اذن رهبری با رویکرد مذاکره قهرمانانه حاصل 
شــد، ایران پای تعهدات خود ایستاد ولی طرف 
های مقابل مثل همیشه به تعهدات خود پایبند 

نبودند و اهداف دیگری را دنبال می کنند. 
وی در پایان، همــواره در صحنه بــودن را رمز 
موفقیت ملت ایران دانســت و حضور پر شــور و 
حداکثری در انتخابات پیــش رو را مورد تاکید 

مجدد قرار داد.
شــایان ذکر اســت؛ در این نشســت ، یوسف 
سلحشور و عبدا... نقدی پور )عضو معاونت علمی، 
کارآمدی و بهره وری حوزه شهید تندگویان( که 
در جشنواره علمی کشــوری رتبه برتر را کسب 

نموده بودند، مورد تقدیر قرار گرفتند.

قاسم حدادی فر اظهار داشت: ما در نیم فصل اول 
نتایج خوبی نگرفتیم و در نهایت شرایط بحرانی 
تیم باعث شد تا در کادر فنی تغییر صورت بگیرد. 
خدا را شکر که مجتبی حســینی به تیم ما آمد. 
ایشان یک مربی کاربلد، بادانش و باانگیزه است 
که قباًل هم هدایت ذوب آهن را بر عهده داشــته 
است. حسینی یک مربی جدی و پرتالش است و 
نظم خوبی به تیم داده است. در این چند روز هم 

تمرینات پرفشاری را انجام داده ایم. 
حدادی فــر همچنین خاطر نشــان کرد: نتیجه 
گرفتــن در نیم فصل دوم واقعاً ســخت اســت. 
االن همــه تیم ها تقریباً خوب دفــاع می کنند و 

به سختی امتیاز از دســت می دهند. من باید از 
هواداران ذوب آهن بابت نتایجی که در نیم فصل 

اول گرفتیم، عذرخواهی کنم، ولی تالش ما این 
اســت که در نیم فصل دوم آن ها را خوشــحال 

کنیم.
هافبک تیــم فوتبال ذوب آهن در پاســخ به این 
پرســش که »کدام تیم در این فصل شانس اول 
قهرمانی اســت؟«، گفت: با تمــام احترامی که 
برای همه تیم ها قائل هســتم، بایــد بگویم که 
پرسپولیس و سپاهان شانس های اصلی قهرمانی 
در لیگ امسال هســتند. آن ها شــرایط فنی و 
پشتیبانی خوبی دارند و می توانند قهرمان شوند. 
البته استقالل و فوالد هم تیم های خوبی به شمار 

می آیند و از مدعیان قهرمانی هستند.

به گزارش روابط عمومی باشــگاه؛ 
در نشســت مشــترک مجتبــی 
باشــگاه  فریدونــی مدیرعامــل 
فرهنگــی ورزشــی ذوب آهــن 
اصفهــان و جهانگیر حســن زاده 
مدیرعامل گروه هتل های همای 
کشــور، دو طــرف در خصــوص 
همکاری های ویژه و اســتفاده از 
امکانات هتل های هما توسط تیم 
ها و پرســنل ذوب آهن اصفهان با 
تخفیف بسیار ویژه در سطح کشور 

به توافق رسیدند.
حســن زاده با تاکید بــر جایگاه 
ویژه باشــگاه ذوب آهــن اصفهان 
در ورزش کشــور و عرصــه بین 
المللی، گفت: هتل های هما نیز به 
عنوان یکی از مجموعه های بزرگ 

هتلداری و گردشگری در سطح بسیار باالیی از 
جایگاه ملی و بین المللی برخوردار است و اخیرا 
نیز در بحث رعایت پروتکل های بهداشــتی در 
ســطح بین المللی به عنوان یکی از هتل های 

مطرح و سختگیرانه مطرح شده است. 
فریدونی مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن اصفهان 
نیز با بیان جایگاه ملی و بین المللی باشگاه ذوب 
آهن اصفهان ، در خصوص فعالیت های ورزشی 
باشــگاه، مجموعه های ورزشــی ، هــواداران، 
پتانســیل ها و فرصت های موجود در باشگاه و 
شرکت ذوب آهن اصفهان توضیحاتی ارائه نمود 
و با ابراز خرســندی از همــکاری دو مجموعه، 
گفت: مطمئنا این همکاری مــی تواند الگویی 

برای سایر ارگان ها و باشگاه های کشور باشد. 
گفتنی اســت؛ در حاشــیه این نشست پیراهن 
هتلی تیم ذوب آهن اصفهان به مدیرعامل گروه 

هتل های هما اهدا شد.

تیم فوتبال نوجوانان ذوب آهن اصفهان با ســرمربی گری امیر جاللی، 
باالتر از تیم های ســپاهان، پدیده و تراکتور به مقام قهرمانی نوجوانان 

ایران دست یافتند .
به گزارش روابط عمومی باشگاه ذوب آهن؛ مرحله نهایی مسابقات لیگ 
فوتبال نوجوانان ایران که به مدت چهار روز جریان داشــت با قهرمانی 
تیم نوجوانــان ذوب آهــن اصفهان خاتمــه یافت تا جــام قهرمانی به 

اصفهانی ها برسد .
پس از تیم  ذوب آهن اصفهان کــه به عنوان قهرمانی رســید، تیم های 
سپاهان اصفهان، تراکتور ســازی تبریز و پدیده  مشهد در جایگاه های 

دوم تا چهارم قرار گرفتند.

به گــزارش روابط عمومی باشــگاه؛ در دیدارمجتبی صالحــی قائم مقام 
باشگاه ذوب آهن اصفهان ومحمد شرفا شــهردارمنطقه 1۳ اصفهان دو 
طرف، در خصوص فعالیت های مشــترک باشگاه و شهرداری منطقه 1۳ 

بحث و گفتگو نمودند. 
در این جلسه که عسگری معاونت خدمات شــهری منطقه 1۳، رمضانی 
مدیر روابط عمومی و اموربین الملل باشگاه نیز حضور داشتند در خصوص 
استفاده دو طرف از پتانســیل ها و ظرفیتهای موجود، تبلیغات باشگاه در 
منطقه 1۳، اجرای برنامه های فرهنگی مشــترک در ایام نوروز، پیگیری 
نامگذاری یکی از مکان های شهری به نام باشگاه و نصب  نماد  ذوب آهن و 

فعالیت در حوزه مسئولیت های اجتماعی مذاکرات الزم انجام شد.

در هفتــه چهاردهــم و پایانی مرحلــه گروهی رقابت هــای لیگ برتر 
بسکتبال باشگاه های کشور، تیم کوچین آمل )جوانان 2۰2۰( در سالن 
اختصاصی بسکتبال مجموعه ورزشــی آزادی تهران مغلوب ذوب آهن 

اصفهان شد.
کوچینی ها با وجود تالش بســیار و برتری در دو کوارتر، نتوانســتند از 
پس ذوب آهن اصفهان بر بیایند و در پایان نتیجــه را ۷9 بر ۷۳ واگذار 

کردند.
ذوب آهن با این برد و 2۴ امتیاز رتبه ســوم گروه ب را به خود اختصاص 
داد وکوچین با این شکســت و با 21 امتیاز در رتبه چهــارم گروه قرار 

گرفت و هر دو تیم راهی پلی آف شدند.
رقابت های مرحلــه پلی آف لیگ برتر بســکتبال از ۵ تــا 1۰ فروردین 

1۴۰۰ در سالن آزادی تهران برگزار خواهد شد.

 یکی بود چند تا نبود به جای سربند روی 
پیشونیش، ماسک روی دهنش بود؛ یکی 
بود چند تا نبود. زیر گنبدی که کبودیش 
و روی صورتی که لبخندش پرکشیده بود، 
لبایی که پشت ماســک قایم شده بودن، 
پاهایی کــه ُزق ُزق میــزدن توی کفش، 
کمری که خم شــده بود از درد، حاال که 
واســه گفتن یکی بود باید چند تا نباشه، 

یکی بود که تنها شــده بود. حاال که تنها شــدن حاال که... میشه به راحتی 
گفت: یکی بود چند تا نبود زیر گنبد کبود هیچکس نبود. 

"آخه دختر این چه کاریه مگه تو قرار نبود این هفته عروس بشی؟" 
"آخه پسر این جنگ چیه که افتاده تو سرت، مگه تو قرار نبود این هفته داماد 

بشی؟"
دو جمله با فاصله ی تقریبا چهل سال اما هردو به یک اندازه دردناک! 

 اسمش یونیفرم بود. یکی لباس رزم می پوشید یکی دیگه هم لباس رزم می 
پوشد، اسم اون هم یونیفرم بود. اما یکی خاکی بود و کثیف! یکی ایزوله بود و 
تمیز! یکیش رو می شد وقت خستگی عوض کرد! اما این یکی رو شش-هفت 
ســاعت تا جایی که جون داشته باشه رو پاش بایســته نمیشه؛ که رو پوش 
حروم نشه!  دستشویی نرید؛ اصال میدونید، روپوش کمه،آب نخورید.روپوش 
کمه،غذا نخورید. روپوش کمه رو پا بایســتید؛ باالخره روپوش، تا جایی که 

غش نکردید، چیه؟ روپوش کمه تا جایی جون دارید، کمه! 
نه به ماسک نه به روپوش، به خستگی تو، به تشنگی تو، به گرسنگی تو، من 

به تو می اندیشم نه به هیچی. من به تو می اندیشم!
برگرفته از كتاب فرشتگان سپید؛ نوشته:آریانا محمدعلی زاده

فرزند محسن محمدعلی زاده شاغل در حوزه مالی و اقتصادی 
شركت

مهاجم تیــم فوتبال ذوب آهــن با پایان 
یافتــن خدمت مقــدس ســربازی به 
جمع سبزپوشــان اضافه شــد و قرارداد 
 خود را به مدت یک و نیــم فصل تمدید 

کرد.
گفتنی است؛ خدادادی خدمت سربازی 
خود را در تیم دسته یکی نیروی زمینی 
تهران پشت ســر گذاشت و در این تیم با 

1۳ گل زده تا آستانه آقای گلی لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور 
پیش رفت.

خبر

بسته های حمایتی موسسه خیریه والفجر ذوب آهن اصفهان
به مددجویان اهدا شد

در نشست بصیرتی "مشق حضور" در ذوب آهن اصفهان عنوان شد:
با بصیرت كامل، می توان از توطئه های دشمن عبور كرد

مجتبی حسینی كاربلد، بادانش و باانگیزه است

همکاری هتل های همای كشور و باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان

تسلیت

همکاران گرامی آقایان : حسن دهقانی، داود اناری، 
علیرضا حاجی میرزایی، عبدالرسول آقابابایی، همایون 

سلطانی، سعید محمدی، بهنام سلطانی، محمد نظام 
سمیعی، احمد عبدالهی، مهدی عبدالهی، علیرضا 
صدیقی، عباس كریمی، حسین عظیمی، حمیدرضا 

اصالنی، مرتضی اصالنی، كیوان احمدی
با تاسف، مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده محترمتان صمیمانه تسلیت 

عرض نموده،از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومین رحمت و مغفرت 
واسعه و برای شما و خانواده محترمتان صبوری و شکیبایی مسئلت می نماییم. 

خداوند قرین رحمتشان فرماید.  

روابط عمومی شركت 

تشکر و سپاس
از کلیه همکاران و دوستان گرامي که در مصیبت وارده به اینجانبان ضمن ابراز 
همدردي، موجب تسلي خاطر بازماندگان را فراهم نمودند، صمیمانه قدرداني 

نموده، امید است در شادیهایتان جبران نماییم.

غالمعباس باقری، حجت ا... حسین زاده، حجت ا... 
باتوانی، اسماعیل حجاری، طه رضایی، جواد توكلی 
نژاد، علی همت صادقی، اسماعیل انصاری، اسماعیل 

امیدی، علی صادقی، مرتضی جمشیدی، مهرداد 
مطاع، اسماعیل احمدی، سیدعلی رضایی، علی 

احمدی، سیدجالل حسینی، غالمعلی اسماعیل زاده

خبر

تاریخ تولدنام فرزند محل كار نام و نام خانوادگي شاغل 

1399/11/09آنیتاآگلومراسیونحسین رهنما

1399/11/15هاناآزمایشگاه مركزیسجاد عباسی

1399/11/22مهسانسوزاكبر مرادیان

1399/11/18سامیاربیمارستانمریم كاوه

1399/12/01درسانت مکانیکامیر اسحاقیان

1399/11/27نویدفوالدسازیروح اله ملکی


