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نشست خبری مهدی بهرامی معاون منابع انسانی و امور اجتماعی ذوب آهن اصفهان با خبرنگاران و اصحاب رسانه 
شهرستان لنجان برگزار شد.مهدی بهرامی معاون منابع انســانی و امور اجتماعی با تسلیت شهادت حضرت زهرا 
)س( و گرامیداشت حماسه نهم دی گفت: چند ســال بود كه آزمون استخدامی نداشتیم اما در سال گذشته مجوز 
برگزاری آزمون استخدامی اخذ شد و قرار بود آبان ماه آزمون انجام شود كه با شیوع كرونا این امر تعلیق و با دستور 

ستاد كرونا اجرای این فرآیند مجدداً از سرگرفته خواهد شد.

در نشست خبری مسئولین ذوب آهن و اصحاب رسانه شهرستان لنجان عنوان شد :
شهرستان لنجان دارای بیشترین سهیه آزمون استخدامی

ذوب آهن اصفهان
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آغاز فرایند دمش هوای گرم به كوره بلند شماره یک ذوب آهن

متخصصان ذوب آهن اصفهان توانایی ساخت
و راه اندازی كوره بلند را دارند

سخن اول

رهبر معظم انقالب اسالمی، پرستار را فرشته رحمت بیمار 
خواندند و گفتند: پرستاران عزیز ما در دوران کرونایی و در 
شرایطی بسیار دشوارتر و پراضطراب تر از شرایط معمولی، 
کار بزرگی را به ثبت رساندند و صحنه ها و فعالیت هایی را 

به نمایش گذاشتند که حقیقتاً اعجاب انگیز است.
حضرت آیت ا... خامنه ای به خانواده های گرامی که عزیزان 
پرستار خود را در شــرایط کرونا از دست داده اند، تسلیت 
گفتند و با اشاره به نقش پرستار در بهبود جسمی و آرامش 
روحی بیمــار، افزودند: در زمینه بهبود جســمی بیمار، 
پرستار شریک و مددکار پزشک است و هر چقدر هم که 
پزشک حاذق و توانا باشــد اما نبود پرستار ممکن است 

بهبود جسمی را با مشکل مواجه کند.
رهبر انقالب اسالمی خاطر نشــان کردند: پرستار از نظر 
کمک روحی نیز با یک لبخند و یا یک حرکت و ســخن 
مهربانانه در واقع غمگسار و روحیه بخش بیمار است و این، 

یکی از ارزشهای واالی اسالمی است.
ایشان با اشــاره به ســخت تر و پراضطراب تر شدن کار 
پرســتاران در دوران کرونا به دلیل احتمال ابتالء و خطر 
واگیری، گفتند: مجاهدتی که پرســتاران در این مدت 
انجام دادند، آنها را در چشم مردم، عزیزتر و شرافتمندتر 

از همیشه کرد.
رهبر انقالب اســالمی به وظایف و تکالیف مسئوالن در 
قبال زحمات و از خودگذشتگی های پرستاران پرداختند 
و افزودند: یکی از کارهای الزمی که به من گزارش شــده 
و مســئوالن باید انجام دهند، اجرای قانون تعرفه گذاری 
خدمات پرستاران اســت که مدتها قبل تصویب شده اما 

هنوز اجرا نشده است.
حضرت آیت ا... خامنه ای افزودند: همچنین اســتخدام 
پرســتاران یکی دیگر از کارهای ضروری و خیلی خوب 
اســت که باید با جدیت دنبال شــود تا وضع پرستاران 
به گونه ای باشــد که با خیال راحت به کار خود بپردازند و 
خانواده های آنها هم نســبت به وضعیت آنها خاطر جمع 

باشند.

مجاهدت های پرستاران 
در روزهای كرونا آنها را 
در چشم مردم عزیزتر از 

همیشه كرد
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محمد شریعتمداری گفت: با کمک معاون علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری۳۰ میلیارد تومان به توســعه فعالیت 
مراکز نوآوری در تهران و شهرســتان ها اختصاص یافته 

است. 
وزیــر تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی در مراســم افتتاح 
اندیشــکده تعاون و مرکز نوآوری توســعه تعاون، گفت: 
بسیار خوشحالیم در یک نقطه عطف تاریخی قرار داریم 
و امروز اندیشــکده تعاون و مرکز نوآوری توسعه تعاون را 

افتتاح می کنیم.
وی افزود: قانون اساســی ســاختار اقتصادی ایران را به 
بخش دولتــی، خصوصــی و تعاونی تقســیم می کند و 
تامین استقالل اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و 

محرومیت را ناشی از فعالیت تعاونی می داند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: با وجود همه تالش 
هایی که انجام شــده به نظر می آید نمــره قبولی نداریم و 
کماکان شاهد تمرکز ثروت در جمع خاصی هستیم و دولت 

به عنوان کارفرمای بزرگ فعالیت می کند.
شریعتمداری عنوان کرد: فرهنگ اقتصاد ایران به تعاونی 

نزدیک تر اســت بنابراین امیدوارم در روزهای باقی مانده 
دولت، مســیر تقویت تعاونی ها را ادامه دهیــم تا با اوج 

قدرت به دولت بعدی واگذار شود.
او افزود: درحال حاضر 11 مرکز اندیشکده تشکیل شده و 

انشاا... تا 22 مرکز توسعه پیدا خواهد کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: معموال افتتاح روز 
آغاز فعالیت یک نهاد اســت اما اندیشکده فعالیت خود را 

آغاز کرده و فقط به صورت رسمی افتتاح می شود.
او ادامــه داد: امروز دو کار بســیار مهم در حــوزه تعاون 
رقم می خــورد که افق جدیدی را پیــش روی تعاونی ها 
باز می کند یکی "منتا" که در نوآوری بخشــی و توســعه 
فعالیت تعاونی های نوآورانه به ما کمک می کند یکی هم 
اندیشــکده تعاون که با کمک جهاد دانشگاهی تاسیس 
شده و در یازده نقطه  کشور در حال فعالیت است و تا پایان 

سال تعداد آن به 22 نقطه افزایش پیدا می کند.
شــریعتمداری گفت: در این مرکز  پنجره واحد به وجود 
آمده که ســازمان تامین اجتماعی، بانک توسعه تعاون و 
بخش  مالیانی در این مرکز حضور دارند تا خدمات ویژه ای 

به تعاونی ها ارایه دهند .
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعــی اظهار کرد:  خط اعتباری 
با نرخ 12 درصد در اختیار تعاونی ها قرار گرفته و همچنین 
با کمک ســورنا ســتاری، معاون علمی و فناوری ریاست 
جمهوری ۳۰ میلیارد تومان به توسعه فعالیت مراکز نوآوری 

در تهران و شهرستان ها اختصاص یافته است.

مهدی نصر معاون برنامه ریزی و توسعه ذوب آهن اصفهان 
در نشست خبری با اصحاب رسانه شهرستان لنجان گفت: 
با توجه به بحران کم آبی دولت صنایع را مکلف به استفاده 
از پساب کرد و انجام این کار بر اساس باالترین استانداردها 

انجام شد.
وی افــزود: آبفا پســاب را پــس از جمــع آوری و تصفیه 
بیولوژیکی  بــه صنایع انتقــال می دهد که ما پســاب را 
خریداری و  بخشی از پســاب صنعتی کارخانه که قبال در 

الگن های زرین شهر ریخته می شد  تصفیه می شود.
وی تصریح کرد: در سال های گذشــته ذوب آهن اقدام به 
خرید پساب زرین شهر نمود که بخشی از آن همان 6۰ لیتر 
بر ثانیه است که بر اساس الزامات محیط زیستی و تقاضای 
منطقه خریداری شده است. این پساب قبالً وارد زاینده رود 

می شد. 
وی یادآور شد: الزامات محیط زیستی و لزوم حفظ شرایط 
زاینده رود، ذوب آهن را بر آن داشــت که 6۰ لیتر در ثانیه 
پساب زرین شــهر را خریداری کند. برای این فعالیت، در 
سال 9۳ پیمانکاری انتخاب شد و چهار پمپ خانه در زرین 
شــهر، کنار الگن ها برای آبیاری فضای سبز و انتقال بین 

راهی  ایجاد شد.
نصر افــزود: هزینه انجام این وظایــف و تکالیف 8 میلیارد 

تومان بود که با احتســاب قیمت های کنونی ، حدود 5۰ 
میلیارد تومان هزینه شده تا مشکل پساب زرین شهر حل 

شود.
ســهم ذوب آهن از زاینده رود حاصل سرمایه 

گذاری برای تونل كوهرنگ بود
 وی با اشــاره به تاریخچــه خرید آب گفت: مــا در حوضه
زاینده رود هســتیم. زمان احداث ذوب آهن ، این شرکت 
برای تونل 2 کوهرنگ که آورده ای حدود 22۰ میلیون متر 
مکعب داشــت هزینه کرد و به نام ذوب آهن ثبت شد . در 
غیر این صورت این آب بــه کارون می ریخت و از موجودی 

حوضه چهار محال و بختیاری نبود.
نصر تصریح کرد: حق آبه ذوب آهــن از زاینده رود یک متر 
مکعب بر ثانیه است  و با این حال ســد آب بند  هم احداث 
شــد تا ذوب آهن بتواند به راحتی آب برداشت کند و البته 
این برداشــت با انجام فعالیت های صرفه جویی در مصرف 
آب،  االن کمتر از 4۰ درصد از حق آبه این شــرکت است. 
وی خاطرنشان کرد: ۳۰۰ میلیارد تومان قرارداد بیع متقابل 
بسته شد تا پســاب انتقال پیدا کند . بدین منظور تصفیه 
خانه با ظرفیت  15۰ میلیون متر مکعب با 18 میلیون یورو 
سرمایه گذاری به شکل  بی او تی  ایجاد شده تا پساب آورده 
فوالد شهر و زرین شهر را تصفیه کند و همراه پساب حاصل 
از ذوب آهن در مجموع بــه مقدار 1۳۰ میلیون مترمکعب 
بازچرخانی شــود . بدین ترتیب ســهم آب زاینده رود در 

تامین نیاز ذوب آهن به تدریج کم و به صفر می رسد .
معاون برنامه ریزی و توســعه شرکت ســهامی ذوب آهن 
اصفهان با بیان این که پساب مستقیم به تصفیه خانه آمده 
و وارد الگن ها نمی شود اظهار داشت: تصفیه اولیه توسط 
آبفا به صرت بوزدایی، باکتری زدایی است که 1۰ درصد آن 
پساب وارد الگن ها می شود و بقیه در خط تولید باچرخانی 

می شود.
وی به منافع متقابل ذوب آهن و منطقه اشاره کرد و گفت: 
ذوب آهن  نقش تعیین کننده ای در پیشــرفت و صنعتی 
شــدن و رونق اقتصــادی منطقه ایفا کــرد و این مجتمع 

عظیم صنعتی نیز در عوض از نیروی کار و دلسوزی منطقه 
استفاده کرد.

وی خاطرنشان کرد: فعالیت ذوب آهن از ابتدای تاسیس تا 
زمان حاضر برای اجرای طرح های توسعه دارای دستاوردها 
و تبعات گوناگون بوده اســت. در طول این 5۰ سال هم با 
افزایش جمعیت، کشاورزی و صنعت توســعه پیدا کرده  
که حضور این میزان جمعیت  ساکن در اطراف ذوب آهن 
در گذشته قابل پیش بینی نبوده و بر این اساس امروز سد 

زاینده رود کفاف مصارف را نمی دهد . 
وی تاکیــد کــرد: در ذوب آهــن اصفهان بهینه ســازی 
تکنولوژی موجود و رفتن به سمت تجهیزات و تکنولوزی  
کاهش مصرف اب برای توسعه را دنبال کردیم و نتیجه آن 
این بود که اگر قبال یک مترمکعب  بر ثانیه دیماند داشتیم 
و 7۰ درصد آن محقق می شــد امروز با سه کوره و توسعه 
صورت گرفته مصرف آب به نســبت گذشته کاهش چشم 

گیری پیدا کرده است.
نصر ادامه داد: مصرف آب ســاالنه ذوب آهن از ۳۰ میلیون 
مترمکعب در سال 75 به 17و نیم میلیون مترمکعب رسیده 
است و بر این باور هستیم که متکی بودن صرف به آب خام 

زاینده رود نمی تواند پایدار باشد .
وی با اشاره به افزایش مصارف آب در طی سال های گذشته 
گفت: چه بخواهیم و چه نخواهیم باید به ســمت کاهش 
مصرف آب حرکت کنیم و ذوب آهن نیز باید خود را با این 
شرایط وفق دهد. انتقال پساب نیز با سرمایه گذاری بزرگ 
ذوب آهن صورت گرفت و با توجه به شرایط ذوب آهن خود 
را وفق داده و نتایج آن مشــخص است که می توان قضاوت 

کرد.
مدیر روابط عمومی ذوب آهن نیز در این نشســت گفت: 
با پیروزی انقالب اســالمی ، ذوب آهن اصفهــان نه تنها 
خودکفایی و بومی ســازی را رقم زد، بلکه به توسعه سایر 
صنایع کشور نیز کمک شایانی نمود و خدمات شایانی در 
سطح ملی و منطقه ای در ابعاد صنعتی، تولیدی و همچنین 

مسئولیت اجتماعی ارائه نمود .

دولت را قوی تحویل می دهیم 

قانون اساسی 
ساختار اقتصادی 
ایران را به بخش 
دولتی، خصوصی 
و تعاونی تقسیم 
می كند و تامین 

استقالل اقتصادی 
جامعه و ریشه 
كن كردن فقر و 

محرومیت را ناشی 
از فعالیت تعاونی 

می داند

الزامات محیط 
زیستی و لزوم 

حفظ شرایط زاینده 
رود، ذوب آهن را 
بر آن داشت كه 
60 لیتر در ثانیه 

پساب زرین شهر را 
خریداری كند

معاون برنامه ریزی و توسعه شركت :
ذوب آهن اصفهان پساب تصفیه شده را خریداری و منتقل می كند
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سالم آتشکار

خبر

درخواست های شما  وپاسخ مسئولین :
آیا برای مبالغ واریزی توسط شركت به صندوق نوویرا جهت 

كاركنان گواهی صادر می شود؟
 مدیریت راهبری شرکت ها، امور مجامع و سهام: کارکنان جهت مشاهده 
هرگونه عملیاتی بر روی صندوق نوویرا می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی 
www.nsfmf.ir  و در صورت نیاز به راهنمایی ، نرم افزار همراه صندوق را 
بر روی گوشی همراه خود نصب نمایند. همکاران می توانند با شماره تلفن 
۰212266۳754  صندوق سرمایه گذاری زمرد نوویرا ذوب آهن جهت 

تکمیل یا اصالح اطالعات شخصی تماس بگیرند .
فالورجان شهرستان  مسیر  های  اتوبوس  شلوغی  برای  آیا 
) گارماسه، سپیدان، اشترجان، پیربکران و...( به شركت تدابیری اتخاذ 

گردیده است؟
 مدیریت امور اداری و پشتیبانی: با توجه به مصوبه ستاد کرونای شرکت مبنی 
بر افزایش تعداد دستگاه خودرو جهت حمل ونقل عمومی؛ برای شهرستان 
فالورجان با توجه به حجم تردد مسیرهای مطرح شده فوق؛ پس از بررسی و 

نظر ناظرین؛ تعداد5 دستگاه اتوبوس اضافه گردیده است .
چه اقداماتی برای باال بردن رضایتمندی كاركنان از توزیع پذیرایی 

شیفت شب صورت پذیرفته است؟
مدیریت امور اداری و پشتیبانی: سرپرستی رستوران ها جهت باال بردن 
رضایتمندی کارکنان از توزیع پذیرایی شیفت شب در شرایط فعلی کرونایی  
به دنبال ارائه راهکاری مناسب از جمله حذف پذیرایی شیفت و پرداخت 
هزینه مربوطه به صورت نقدی از طریق فیش حقوقی می باشد که کارکنان با 
سلیقه خود نسبت به تهیه پذیرایی مورد نیاز خود اقدام نمایندکه مبلغ و زمان 

این اقدام اطالع رسانی می شود .  
افکارسنجی روابط عمومی

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:

با شروع كرونا همه 
فعالیت ها تحت 

الشعاع قرار گرفت 
اما با رعایت اصول 
حرفه ای و اخالقی 
فعالیت تیم فوتبال 

ادامه پیدا كرد

نشست خبری مهدی بهرامی معاون منابع 
انسانی و امور اجتماعی ذوب آهن اصفهان 
با خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان لنجان 
برگزار شد.مهدی بهرامی معاون منابع انسانی و 
امور اجتماعی با تسلیت شهادت حضرت زهرا 
)س( و گرامیداشت حماسه نهم دی گفت: چند 
سال بود كه آزمون استخدامی نداشتیم اما در 
سال گذشته مجوز برگزاری آزمون استخدامی 
اخذ شد و قرار بود آبان ماه آزمون انجام شود كه 
با شــیوع كرونا این امر تعلیق و با دستور ستاد 
كرونا اجرای این فرآیند مجدداً از ســرگرفته 

خواهد شد.
وی با اشاره به این که در بهمن ماه آزمون برگزار و تعداد 
بیشتری )5۰9 نفر( جذب می شــوند افزود:  با توجه به 
اخذ مجوز برای جذب نفرات بیشــتر، فرصتی هم برای 
کســانی که بخواهند ثبت نام کنند قایل می شویم. در 

این آزمون اولویت ایثارگران و بومی گزینی لحاظ شده 
و بیشترین اولویت استخدام به شهرستان لنجان تعلق 
گرفته اســت. وی تصریح کرد: در موضوع به کارگیری 
شرکت های پیمانکاری 7۰ درصد جذب نیروها به گواه 

اداره کار از طریق شهرستان انجام می شود.
معاون منابع انسانی و امور اجتماعی در پاسخ به سوال 
یکی از خبرنگاران در خصوص فعالیت مجدد شهرک 
واحد گفت: اگر پیشنهادهای اقتصادی و عملیاتی برای 
راه اندازی این مجموعه به ذوب آهن برســد استقبال 

می کنیم .
بهرامی همچنین در خصوص فعالیت های باشگاه ذوب 
آهن گفت: با شروع کرونا همه فعالیت ها تحت الشعاع 
قرار گرفت اما بــا رعایت اصول حرفــه ای و اخالقی 

فعالیت تیم فوتبال ادامه پیدا کرد.
وی افزود: باشگاه ذوب آهن محل انجام ورزش حرفه ای 
است اما در بخش ورزش همگانی و کارگری و برگزاری 
مسابقات دانش آموزی منطقه هم مشارکت می کنیم و 

به دنبال توسعه مستقیم و غیر مستقیم هستیم. 
معاون منابع انسانی و امور اجتماعی یادآور شد: در این 
راه اولویت ما منطقه است به نحوی که چند واحد خانه 

روستایی کرچگان را تجهیز کردیم. 
وی ادامه داد : در بحث حرفه ای اولویت ما اســتفاده 
از تــوان و ظرفیت همــکاران و خانــواده ذوب آهن و 

شهروندان استان اصفهان است.
معاون منابع انسانی و امور اجتماعی با اشاره به این که 
نگاه ذوب آهن به شهرســتان هیچ گاه از باالبه پایین 
نبوده گفت: با تمام مســئولین نهادهای مردمی مثل 
شــوراها برای ارایه خدمات متقابل جلسات متعددی 

برگزار شده است چون اعتقاد داریم ذوب آهن نیازمند 
تعامالت دو جانبه مبتنی بر منطــق و در نظرگرفتن 

منافع دو طرفه است.
هوای ســالم حق مردم اســت و مردم حق 

مطالبه دارند 
معاون منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت در خصوص 
برنامه های شرکت در مســیر ایجاد و نگهداری فضای 
سبزگفت: برای کاشت درخت از یک اکیپ متخصص 
مشاور با درجه دکترا اســتفاده شد که امکان سازگاری 

با خاک، کم آبی و سرما و گرمای منطقه داشته باشد. 
وی افزود: بــه علت محدود بودن منابــع آبی کارخانه 
فضای ســبز موجود به صورت دیم است که بر اساس 
سازگار بودن با شرایط اکوسیستم منطقه انتخاب شده 
و برنامه بهبود مســتمر جهت جایگزینی گونه ها در 

دستور کار است.
معاون منابع انسانی و امور اجتماعی تصریح کرد: بخش 
عمده ای از درختان از سیستم آبیاری هوشمند قطره 
ای اســتفاده می کنند که در این روش سیستم های 
اتوماســیونی رطوبت خاک را می سنجند و اگر نیاز به 

آب داشت تغذیه می کند و اپراتور ندارد.
بهرامــی با اشــاره بــه این که فضــای ســبز دارای 
کارکردهای مختلفی از جمله ایجاد فضای شــاد برای 
کارکنــان و جلوگیــری از آلودگی هوا اســت و طبق 
تحقیقی که با حضور یکی از دانشگاه های معتبر از پنج 
گونه گیاهی برروی فضای سبز موجود در یک فاصله 
زمانی 1۰ ساله انجام شد مشخص شد این فضا، نزدیک 
به ســه میلیون تن کربن معادل حدود 9 میلیون تن 
دی اکسید کربن  را از هوا جداســازی کرده است که 

ارزش این ترســیب کربن در این فاصله چیزی حدود 
517 میلیون دالر بود.

وی تصریح کرد: طبــق الزامات محیط زیســت باید 
25 درصد مســاحت ســایت صنعتی به فضای سبز 
اختصاص پیدا کنــد اما با دارا بــودن 16 هزار و 5۰۰ 
هکتار فضای ســبز 84 برابر استاندارد سازمان محیط 

زیست فضای سبز در ذوب آهن ایجاد شده است.
بهرامی در خصوص گونه های موجود در فضای ســبز 
نیز گفت: این فضا شامل ســه قسمت پهن برگ است 
که به سمت آبیاری قطره ای هوشمند پیش می رویم. 
یک بخش سوزنی  است که کل ســال داشته باشیم و 

بقیه ، گونه های مقاوم به کم آبی است.
وی افزود: اگر این درخت ها پرمصرف بود با خشکسالی 
های اخیر از بین رفته بود . البتــه بخش هایی نیز در 
حال بازپروری است و درختان سوزنی برگ با آبیاری 
حفظ شد. اکنون در حال احیای آن ها هستیم. بخش 
دیگر دیم مربوط به بادام کوهی اســت و کامال مطالعه 

شده است و پهنه سبزی را ایجاد کرده است.
وی با اشاره به سیستم فیلتراسیون کارخانه شامل الکترو 
فیلتر و بک فیلتر گفت: فیلتر ها قابل تعویض در شبانه 
روز نیستند و در صورت نیاز به تعویض باید کل سیستم 
عوض شــود. همچنین با تعویض درب های فلکسیبل 

بوی نامطبوع کک سازی به حداقل رسیده است.
وی همچنین با اشاره به هزینه های باالی بیمارستان 
گفــت: در شــرایط کرونــا مراجعــات و درآمدهای 
بیمارستان کاهش چشــمگیری داشت که با حمایت 
مدیریت عالی ذوب آهن،  فعالیت های بیمارســتان 

ادامه دارد.

در نشست خبری مسئولین ذوب آهن و اصحاب رسانه شهرستان لنجان عنوان شد :

شهرستان لنجان دارای بیشترین سهیه آزمون استخدامی ذوب آهن اصفهان

در راستای پدافند غیر عامل پس از اجراء و بهره برداری از مخزن آب شماره 1، 
مخزن آب شماره 2 نیز در سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت ضمن بازدید از پروژه های اجرایی ضمن 
کنترل پیشرفت پروژه ها ،  بر اجرا و پیگیری برنامه های مدون تاکید کرد. 

مهدی نصر از تمهیدات به کار گرفته شده جهت رعایت پروتکل های بهداشتی 
قدردانی نمود و بر راه اندازی پروژه های کار گاه اکسیژن جدید، تصفیه خانه 
پساب شرکت و LF  شماره ۳ در سال آینده که  بر افزایش تولید و بهبود شاخص 

های بهره وری و زیست محیطی، تاثیر چشمگیری خواهد داشت تاکید کرد.

 )Bag Vacuum Lifter( با تکیه بر توان داخلی، دستگاه باالبر وکیومی
 طراحی و ساخته شد و در انبار سولفات مدیریت تولیدات کک و مواد شیمیایی به

بهره برداری رسید.
رحیم نژاد، مهندس ارشد واحد یک پاالیش گاز کک با اعالم این خبر، گفت: 
در راستای تکیه بر توان داخلی و حمایت از کاالی ایرانی، پس از طرح مسئله 
با چندین شرکت داخلی، یک شرکت دانش بنیان جهت ساخت تجهیز مذکور 
اعالم آمادگی نمود که پس از طراحی، ساخت و چندین مرحله رفع نواقص، 
سرانجام باالبر وکیومی در انبار سولفات آمونیوم مدیریت تولیدات کک و مواد 

شیمایی با موفقیت نصب  شده و به بهره برداری رسید.
وی به تشریح فرایند پاالیش کک نیز پرداخت و افزود: گاز حاصل از فرآیند تبدیل 
زغال سنگ به کک جهت تصفیه وارد واحد یک پاالیش گاز کک می شود. دراین 
واحد، گاز کک پس از پاالیش مقدماتی در سرد کننده های اولیه و الکتروفیلترها، 

جهت حذف آمونیاک وارد کارگاه سولفات آمونیوم می شود.
رحیم نژاد ادامه داد: در راکتور این کارگاه، آمونیاک موجود در گاز کک طی یک 
واکنش دو مرحله ای با اسید سولفوریک، تبدیل به کریستال های سولفات 
آمونیوم می شود.این کریستال ها پس از عبور از سانتریفوژ و خشک کننده در 

کیسه های 50kg  بار گیری و به فروش می رسد.
مهندس ارشد واحد یک پاالیش گاز کک با بیان این که طی سالیان گذشته 
جا به جایی این کیسه ها توسط اپراتور و به صورت دستی انجام می شد که 
این امر باعث ایجاد صدمات جسمی جبران ناپذیری به پرسنل این مجموعه 
وکیومی  باالبر  دستگاه  خرید  جهت  ساخت:  نشان  خاطر  گردید،   می 
)Bag Vacuum Lifter( که مخصوص حمل کیسه هایی از این نوع می 
باشد با شرکت های خارجی مکاتبه گردید که به جهت تحریم از فروش این 

تجهیز امتناع کردند.
رحیم نژاد با قدردانی از تالش های حوزه خرید برای تامین این نوع باالبر، تاکید 
کرد: با نصب این دستگاه باالبر، عالوه بر حفظ و صیانت از نیروی انسانی، شاهد 

حذف هزینه های ناشی از مصدومیت های فردی نیزخواهیم بود.
منصور مدحیـ     خبرنگار افتخاری

استمرار پیشرفت پروژه های 
توسعه با رعایت پروتکل های 

بهداشتی

با همکاری شركت های داخلی انجام شد:
طراحی و ساخت باالبر انبار 
سولفات مدیریت تولیدات 

كک و مواد شیمیایی

Rگزارش e p o r t

هدف نهایی ما این 
است كه مخاطبان 
و جامعه هدف ما 
بتوانند به صورت 
مستمر و پایدار 
از آن خدمت، به 

صورت غیرحضوری 
بهره مند شوند

اجالس سراسری مســئولیت پذیری 
اجتماعی و اخــالق  حرفه ای با حضور 
نمایندگان 100 شركت و ســازمان دولتی و 
خصوصی  از سراسر كشور در روز 10 دی ماه 
99 در تاالر نــور مركز همایــش های بین 
المللی دانشــگاه الزهرای تهران با رعایت 

پروتکل های بهداشتی برگزار شد .
در این اجالس، سازمان ها و شرکت های مختلف  
فعال و موفق در زمینه مسئولیت پذیری اجتماعی 

و اخالق حرفه ای از جمله  شــرکت سهامی ذوب 
آهن اصفهــان معرفی و لــوح تقدیــر و تندیس 
دبیرخانه دائمی مسئولیت اجتماعی به آن ها اعطا  
گردید. مســئولیت اجتماعی یک ســازمان یعنی 
مســئولین آن در قبال تاثیرات و فعالیت هایش بر 
جامعه و محیط زیست به طور شــفاف و اخالقی 
باشــند که موارد مختلف از جمله مشــارکت در 
توســعه پایدار و در نظر گرفتن انتظارات ذینفعان 

را شامل می شود. 

رضا نقی پور اصل مدیر عامــل صندوق حمایت از 
تحقیقات وتوســعه صنایع پیشرفته کشور وابسته 
به وزارت صمت در این اجالس، گفت: این صندوق 
در ســال های اخیــر در جهت  کمک به رشــد و 
توســعه معدن و صنایع معدنی و تقویت شــرکت 
های دانش بنیان تالش کرده و طرح هایی از جمله 
طرح ســرباز صنعت اشــتغال زایی جامعه علمی 

کشور را به اجرا در آورده است.
وی سخنان خود بر اهمیت ارتقای تعامل سازنده 
بین کارکنان شــرکت ها و ذینفعــان مختلف آن 
ها تاکید کرد و افزود: نیروی انســانی سالم عامل 

موفقیت هر سازمان است. 
مجید مــکاری، مدیر ایمنی، بهداشــت و محیط 
زیســت ذوب آهن اصفهان که بــه نمایندگی از 
این شــرکت در این اجالس حضور داشــت و لوح 
و تندیس دبیرخانه دائمی مســئولیت اجتماعی 
را دریافت کرد، در گفتگو با خبرنگار ما به شــرح 
بخشــی از اقدامات ذوب آهن اصفهــان در زمینه 
مســئولیت پذیری اجتماعی و اخــالق حرفه ای 
آن  پرداخت  و این اقدامــات را عامل موفقیت این 
شرکت در امر ایفای مسئولیت اجتماعی و دریافت  
پیاپی لــوح، تقدیرنامه  و جایزه مربوطه در ســال 

های اخیر دانست. 
وی به اقدامات محیط زیســتی  شرکت پرداخت 

وگفت: ذوب آهن اصفهان  از بدو تاسیس تا کنون 
با انجام پروژه های مختلف زیست محیطی حدود  
4 هزار میلیارد تومان  هزینه کرده است و در حالی 
که بنابــر قانون ملزم به اجــرای 25 درصد فضای 
ســبز در محوطه  کاری  خود بوده اقدام به ایجاد 

فضای سبز به میزان 84 درصد نموده است.
مدیر ایمنی، بهداشــت و محیط زیســت شرکت 
به نقش آموزشــی ذوب آهن اصفهــان در انتقال 
دانش فنــی و تربیت نیروهــای متخصص و ماهر 
برای دیگر صنایع و از جملــه صنعت فوالد و مهم 
تر از آن  ســاخت و تحویل چند واحد فوالدی در 
کشــور پرداخت و تاکید کرد: از آخرین اقدامات 
زیســت محیطی ذوب آهن اصفهان کــه در این 
زمینه الزم است به آن اشــاره کنیم، اقدامات این 
شرکت در زمینه مقابله با بیماری فراگیر کرونا در 
سطح کارکنان و در سطح منطقه اطراف است. در 
این زمینه بیمارستان شــهید مطهری ذوب آهن 
اصفهان به طور گســترده با تمامی امکانات و کادر 
تالشگر  خود برای پیشــگیری و درمان مبتالیان 

کرونا در منطقه تالش کرده است.
گفتنی اســت؛ در اجالس مســئولیت اجتماعی 
و اخالق حرفه ای ســازمان ها از اقدامات مختلف 
شــرکت ها در امر مقابله با بیماری کرونا  تقدیر و 

یاد شهدای این عرصه گرامی داشته شد.

 SAMSUNG sm 5000 تعمیرات کمپرسور ازتی
پس از 48۰۰۰ ساعت کارکرد برای اولین بار در کارگاه 
اکسیژن با موفقیت انجام شدو از 19 آذر ماه در مدار تولید 

قرار گرفت.
سعید دهقانی سرپرست کارگاه اکسیژن با اعالم این 
  SAMSUNG sm   5000 خبر، گفت: کمپرسور  ازتی
کارگاه اکسیژن از نوع کمپرسور گریز از مرکز و دارای 
چهار مرحله می باشد که ازت تولیدی کارگاه اکسیژن 
را تا فشارat 19 فشرده و با دبیm/hr 80003  به 
واحدهای مصرف کننده )کوره بلند، فوالدسازی و طرح 

قائم( ارسال می کند.
مجید آقایی مهندس ارشد مکانیک کارگاه اکسیژن  نیز 
در این خصوص گفت: این کمپرسور، دور بسیار باالیی 

دارد و این امر حساسیت تعمیرات را دو چندان می 
کند. تعمیرات اساسی کمپرسور مذکور پس از 48۰۰۰ 
ساعت کار مداوم برای اولین بار و بدون کمک و حضور 
کارشناس خارجی و حتی کارشناس شرکت وارد کننده 
کمپرسور و فقط با تکیه بر دانش فنی پرسنل مکانیک 
کارگاه اکسیژن به مدت 12 روز و با صرف 854 نفر 
ساعت کار، انجام شد و از 19 آذرماه در مدار تولید قرار 

گرفت. 
کمپرسورهای  کمپرسور،  این  استارت  با  افزود:  وی 
پیستونی قدیمی که عالوه بر مصرف برق بسیار زیاد، 
به دبی قابل توجه آب )حدود m/hr 4003 ( جهت 
سردکن های آن ها نیاز دارند متوقف شدند که این امر 

صرفه جویی انرژی بسیار زیادی را در پی داشته است.

دریافت لوح تقدیر و تندیس مسئولیت های اجتماعی توسط ذوب آهن اصفهان 

تعمیرات اساسی كمپرسور ازتی كارگاه اكسیژن با موفقیت انجام شد

هفتمین جلسه هفتگی بررسی و ارزیابی سامانه های 
غیرحضوری با حضــور مدیرعامل ســازمان تامین 
اجتماعی، معاونان، مدیران کل ستادی و مدیران کل 

سراسر کشور برگزار شد.
مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی در این جلســه 
با بیــان این که هــدف ســازمان از ارائــه خدمات 
غیرحضوری، دسترسی آســان به خدمات ارایه شده 
اســت، بیان کرد: برنامــه ای که بــرای این خدمات 
در نظر گرفته شــده به صورت کوتــاه مدت و موقت 
نیســت و هدف نهایی ما این اســت که مخاطبان و 
جامعه هدف مــا بتوانند به صورت مســتمر و پایدار 
 از آن خدمــت، به صــورت غیرحضــوری بهره مند

شوند.
مصطفی ســاالری، تصریح کرد: تمام هدف ما از ارایه 
خدمات الکترونیک و غیرحضوری به مردم، راحتی و 
کاهش مراجعه آن ها است؛ بنابراین تالش می کنیم، 
خدمات پرمراجعه که قرار اســت غیرحضوری باشد؛ 

بدون مشکل انجام شود. این خدمات غیرحضوری را 
از منظر استفاده کننده نهایی بررسی می کنیم و آن ها 
را به گونه ای ارایــه می دهیم که مردم با ســهولت و 

اطمینان کامل استفاده کنند.
وی تاکید کرد: شرکت ها و اســتارتاپ ها درخصوص 
خدمات غیرحضــوری و معرفــی آن ها بــه مردم و 
همچنین اطالع رســانی این خدمــات  ، می توانند به 

مجموعه کمک کنند.
ســاالری تأکید کرد: معاونت بیمه ای و مرکز فناوری 
اطالعات بــا دقت و جدیــت کامل به تمامــی نظر و 
پیشنهادها و همچنین اشکاالت احتمالی که از سوی 
بهره برداران و به ویژه مدیران استانی تأمین اجتماعی 
اعالم می شود، رسیدگی می کنند و قبل از رونمایی هر 
ســامانه باید تأییدیه الزم از معاونت بیمه ای دریافت 

شود.
وی بــر لــزوم بررســی و ارزیابــی دایمــی خدمات 
غیرحضوری رونمایی شده تأکید کرد و گفت: پایداری 

سیســتم و پیشــگیری از قطعی و کندی را با جدیت 
دنبال می کنیم و برای رصد و ارزیابی دایمی ســامانه 
خدمات غیرحضوری از ظرفیت ســایر شــرکت های 

حوزه فناوری اطالعات کشور نیز استفاده خواهد شد.
مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی اصــالح و ارتقاء 
معماری سیســتم های فناوری اطالعات این سازمان 
را از مهمترین مســایل ارزیابی کرد و گفت: هر کاری 
که برای تضمین خدمت رســانی بهینه و غیرحضوری 
ســازمان تأمیــن اجتماعی به مــردم الزم باشــد با 
جدیت و عزم و اراده بســیار باال انجام می دهیم و هیچ 
محدودیتــی در زمینه ارتقاء ســامانه های ســازمان 

نداریم.
ســاالری گفت: همکاران واحدهای فناوری اطالعات 
در ماه های اخیر برای تحقــق این برنامه مهم زحمات 
فراوانی متقبل شــدند و این طرح در کنار طرح نسخه 
الکترونیک منجر به ایجاد تحول اساســی در خدمات 

سازمان تأمین اجتماعی می شود.

ســاالری روند فعلی خدمات غیرحضوری ســازمان 
تأمین اجتماعی را رو به پیشرفت ارزیابی کرد و گفت: 
مســئله خاصی که منجر به ایجاد توقــف و یا انحراف 
در طرح شــود، وجود ندارد و این طرح بســیار مهم با 
همکاری واحدهای مختلف درحال اجرا است و انتظار 

داریم مطابق بازه زمانی این طرح ها تکمیل شود.

ارتقاء سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی با استارت آپ ها

این كمپرسور، دور 
بسیار باالیی دارد و 
این امر حساسیت 

تعمیرات را دو 
چندان می كند

نیروی انسانی سالم 
عامل موفقیت هر 

سازمان است
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شهادت سردار دل ها "شهید حاج قاسم سلیمانی"
با پیشنهاد بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، روز شهادت 
سردار سپهبد قاسم ســلیمانی به عنوان »روز جهانی مقاومت« و درج 
در تقویم رسمی کشور در شــورای فرهنگ عمومی کشور به تصویب 

رسید.
قاسم سلیمانی )2۰ اســفند 1۳۳5ـ  1۳ دی 1۳98( در طول جنگ 

ایران و عراق، فرمانده لشکر 41 ثارا... کرمان بود.
قاسم سلیمانی در سال 1۳۳5 در روســتای قنات ملک که روستایی 
کوهستانی با ساختاری طایفه ای بود، واقع در شهرستان رابر، از توابع 
کرمان زاده شد. او در نوجوانی به کار بنایی مشغول بود و در سال های 
ابتدای جوانی، از پیمانکاران ســازمان آب کرمان به شمار می  آمد، که 
پس از انقالب 1۳57 و تشکیل سپاه پاسداران انقالب اسالمی، به این 

نهاد پیوست.
سردار شهید ســپهبد حاج قاسم ســلیمانی بامداد جمعه 1۳ دی ماه 
به همــراه ابومهدی مهنــدس از فرماندهان مقاومت پــس از عمری 
مجاهدت در حمله نیروهای آمریکایی در مســیر فــرودگاه بغداد به 

شهادت رسید. 
قیام خونین مردم قم )19 دی ( 

شــهر مقدس قم در تاریخ انقالب، همــواره پایگاه اصلی و ســازمان 
 دهنده قیام و مبارزه علیه نظام ستم شــاهی به شمار می رفته است. 
بی شک، وجود حوزه علمیه و روحانیت متمرکز در این شهر نیز در این 
مهم تأثیر به سزایی داشته اســت. آغاز مبارزه و شکل گیری آن و نیز 
بیداری مردم با رهنمودهای حضرت امام خمینی )ره( در همین شهر 
صورت پذیرفت. پس از قیام خونین 15 خرداد سال 1۳42، نام قم به 
عنوان مرکز اصلی و هدایت کننده مبارزات بر سر زبان ها افتاد و پس 
از چهارده سال، قیام 19 دی سال 1۳56 که آن را »جرقه انقالب« نیز 

نامیده اند، بار دیگر به قیامی همگانی و مبارزاتی گسترده انجامید.

دو مرد در کنار دریاچه ای مشــغول ماهیگیری بودنــد. یکی از آن ها 
ماهیگیر با تجربه و ماهری بود اما دیگری ماهیگیری نمی دانست. هر بار 
که مرد با تجربه یک ماهی بزرگ می گرفت، آن را در ظرف یخی که در 
کنار دستش بود می انداخت تا ماهی ها تازه بمانند، اما دیگری به محض 

گرفتن یک ماهی بزرگ آن را به دریا پرتاب می کرد.
ماهیگیر با تجربه از این که می دید آن مرد چگونه ماهی را از دست می 
دهد بســیار متعجب بود. پس از مدتی از او پرســید: چرا ماهی های به 
این بزرگی را به دریا پرت می کنی ؟ مرد جــواب داد: آخر ماهیتابه من 

کوچک است. 

 خواص دوش آب سرد در زندگی 
روزمره 

بســیاری از ما به صورت غریزی احســاس می کنیم که دوش آب سرد 
می تواند تنش  و استرس ما را کم کند. شــاید به همین دلیل است که به 
محض دیدن دوستی که عصبی یا خسته است، اکثر ما دوش آب سرد را 

برای او تجویز می کنیم.
در واقع، بدن به محض قرار گرفتن زیر دوش آب سرد به صورت لحظه ای 
دچار استرس می شود و سیســتم دفاعی بدن می کوشد به مقابله با این 

وضعیت بپردازد.
دوش آب سرد به علتی که به بدن شــوک وارد می کند مکانیزم ستیز یا 
گریز را که مربوط به شرایط تهدید است، فعال می کند و طبیعتاً بدن هم 
پاسخ های مربوط به همین شــرایط را با افزایش انرژی و قدرت و در واقع 
ترشح آدرنالین بروز می دهد. به همین دلیل تحقیقات نشان داده است که 
دوش آب سرد می تواند راهکاری مناسب برای مواجه با سندرم خستگی 

مزمن باشد.
 همچنین دوش آب ســرد باعث تقویت سیســتم ایمنی بدن می شود و 
حتی بر روی تعداد گلبول های سفید خون هم تاثیر مثبت دارد. شیوه های 
خاص دوش گرفتن با آب ســرد به این صورت که حدود پنج دقیقه با آب 
بیست درجه دوش گرفته شده و ســپس دمای آب برای مدت دو دقیقه 
به سه درجه کاهش یابد که این روش می تواند به عنوان جایگزینی بسیار 
سالم تر برای الکتروشــوک که در مورد بیماری های شــدید روانی مورد 

استفاده قرار می گیرد، به کار گرفته شود.
تقریباً همه منابع در مورد اثرات بســیار مثبت دوش آب ســرد بر روی 
سیستم تنفس و گردش خون صحبت کرده اند. برخورد  آب سرد با پوست 
که تحت عنوان شوک سرد شــناخته می شود بالفاصله به سریع تر شدن 
تنفس و ضربان قلب منجر می شود. در این شرایط بدن اکسیژن بیشتری 
جذب می کند و همچنین رگ ها تا حدی دچار انقباض می شــوند. بدن 
تالش می کند با ارســال خون به اندام های حیاتی، آنها را گرم نگه دارد و 

برآیند تمام این فرایند فعال تر شدن سیستم تنفس و گردش خون است.

 شســتن صورت با آب ســیب مانع از پیری و چین و چروک پوست 
صورت می شود.

 در رستوران بعد از سفارش غذا دســتان خود را بشویید منوی غذا 
معموال یکی از آلوده ترین چیزهاییست که آن را لمس می کنید!

 لباس هایتان را لوله شــده در چمدان قرار دهیــد اینطوری کمتر 
چروک می شوند!

 یک ساعت هدفون گذاشتن، ســبب می شود باکتری های گوشتان 
7۰۰ برابر شوند!

 میوه های قرمز رنگ را قبل از شســتن حتما چند ساعت در یخچال 
قرار دهید تا مدت زمان بیشتری دوام بیاورند.

 خودرن انگور، به دلیل داشــتن پتاســیم باال، می تواند از اختالالت 
ذهنی و افسردگی پیشگیری کند.

 خوردن یک موز برای صبحانه، باعث کنترل افسردگی، عصبانیت و 
کج خلقی در طول روز می شود. 

 در حمام هیچگاه مستقیما زیر دوش آب گرم نفس نکشید زیرا کلر 
یک قاتل تدریجی است. 

 هنگام شارژ موبایل ابتدا، شــارژر را به گوشی وصل و سپس آن را به 
برق وصل کنید البته بهتر است موبایل خاموش باشد.

 امام جعفر صادق)ع(:
بهشت، دری دارد به نام» مجاهدین« که مجاهدین با حمایل شمشیرهای 
خویش به سوی آن که بر ایشان باز است رهســپار می شوند در حالیکه 

دیگر خالیق در محشر به سر می برند. آیین فرایند دمش هوای گرم به کوره بلند شماره یک 
با حضور مهرداد تواالئیان معاون بهره برداری ، محمد 
جعفر صالحی معاون خرید، کاظم تدین مدیر کوره بلند 

و تعدادی از مدیران شرکت دهم دی ماه آغاز گردید .
معاون بهره برداری ضمن قدردانی از تمامی تالشگران 
شرکت که در بازسازی و نوسازی کوره بلند شماره یک 
تالش نمودند گفت : این کوره که بعد از 5 سال توقف راه 
اندازی خواهد شد، اولین کوره بلند ذوب آهن اصفهان با 
ظرفیت یک هزار متر مکعب و ظرفیت اسمی هشتصد 
هزار تن در سال می باشد که می تواند بهره وری در ذوب 

آهن را افزایش دهد .
وی خاطرنشان ساخت: برنامه پیش بینی شده سال  
14۰۰  کوره شماره یک، تولید سالیانه 6۰۰ هزار تن 
چدن است که این مقدار به ظرفیت کوره های دو و سه 

اضافه خواهد شد .
تواالئیان با اشاره به این که امید است ظرف 48 ساعت 
آینده به تولید آزمایشی چدن از این کوره برسیم گفت:  
در صورت تامین مواد اولیه این کوره با ظرفیت اسمی 
خود به تولید ادامه خواهد داد . وی افزود : با تغییراتی که 
در فرایند بازسازی و نوسازی کوره داده ایم کیفیت تولید 

افزایش خواهد یافت .
وی با اشاره به اینکه متخصصان ذوب آهن اصفهان 
توانایی ساخت و راه اندازی کوره بلند مطابق با دانش 
روز را دارند ، گفت: در این پروژه ، طراحی، اتوماسیون در 
بحث کنترل ها و تغییرات در بارگیری کوره بلند از قبیل 
سرند مواد از تجهیزات جدید استفاده شده است . ضمن 
اینکه این تجهیزات توسط تالشگران ذوب آهن بومی 

سازی و نصب شده است .

تعاونی مصرف کارکنان ذوب آهن اصفهان که با شروع 
بهره برداری از کارخانه ذوب آهن فعالیت خود را آغاز 
نموده با بیش از نیم قرن تجربه اکنون عالوه بر 52 هزار 
نفر سهامدار و ده فروشگاه در سطح استان اصفهان و 
چهارمحال و بختیاری، عهده دار پروژه های مختلف  

خدماتی، نیروی انسانی و غیره می باشد.
مدیرعامل شرکت تعاونی مصرف کارکنان ذوب آهن 
اصفهان با اعالم این خبر گفت: این تعاونی در مناقصه 
پیمان حمل و نقل سنگین منطقه ) ب( برنده شده است. با 
عنایت به اینکه حضور به موقع کارکنان ذوب آهن در محل 

کار و ایجاد سرویس های منظم در جا به جایی کارکنان 
از طریق خدمات ایاب و ذهاب در منطقه و مسیر های 
تعریف شده  اهمیت بسیاری دارد ، تمام توان خود را به 
کار خواهیم بست تا کارکنان به موقع و سالم در محل کار 

خود حاضر و با رضایت مندی به آغوش خانواده باز گردند.
امین قنبری افزود: شرکت تعاونی مصرف کارکنان با 
فراهم نمودن خودروهای ایمن و امکانات مورد نیاز اغلب 
سرویس ها، تمام نکات بهداشتی را رعایت می نماید و 
تمام تالش خود را برای ایجاد ارتباط موثر با ذوب آهن 

اصفهان به کار می گیرد .
وی با بیان این که نیازهای کارکنان و رانندگان این پروژه 
از طریق تعاون کارت و خرید اقساطی،  خدمات بیمه ای 
و آژانس  و ... برآورده می شود، گفت: در سیاست حمل 
و نقل پایدار در صدد جستجوی روش هایی هستیم که 
امکان دسترسی مناسب را برای تمامی کارکنان فراهم 
کرده  و با تعدیل هزینه ها، زمینه آلودگی های زیست 

محیطی را نیز کاهش دهد.
قنبری، راهبرد حمل و نقل با هدف یکپارچه سازی و 
هماهنگ نمودن خدمات جا به جایی در راستای دستیابی 
به آرمان حمل و نقل پایدار را از جمله اولویت های این 
شرکت دانست و افزود: روند پنجاه ساله فعالیت های حمل 

و نقل در کارخانه حکایت از افزایش سطح رفاهیات برای 
کارکنان داشته است لذا تعاونی مصرف کارکنان ذوب آهن 
اصفهان نیز در آینده نزدیک  با راهبردی از ترکیب مناسب 
زیر ساخت و مدیریت  صحیح با باال بردن توان خود و 
اصالح امور تا حد چشمگیری مشکالت ایاب و ذهاب را 
کاهش داده و خدمات بیشتری به تالشگران ذوب آهن 

ارایه می نماید.
وی با بیان این که تعاونی مصرف کارکنان با تبیین اهداف 
پایدار و یکپارچه برای خدمت رسانی مطلوب ایاب و ذهاب 
در این پیمان حضور فعال یافته است، تاکید کرد: یکی از 
مهم ترین عوامل بازدهی کار در کارخانه حضور به موقع 
کارکنان است، نظم و نظام حضور در محل کار یکی از 
مهمترین اصول اولیه ذوب آهن بوده و این امر نیازمند 
برنامه ریزی دقیق می باشد لذا داشتن یک رویه مناسب به 
نوبه خود نیازمند ملزومات و خودروهای مناسب و مهمتر 
از آن رانندگان متعهد است که با بهره مندی از آن نتیجه 

مطلوب حاصل می شود.
مدیرعامل شرکت تعاونی مصرف کارکنان ذوب آهن 
اصفهان، سرعت ارائه خدمات از در رضایت مشتریان حائز 
اهمیت دانست و گفت: خدمات حمل و نقل به کارکنان 
با سرویس هایی شامل اتوبوس، میدل باس، مینی بوس، 

َون و سواری بر اساس نیاز متقاضیان عزیز با بهترین و 
مناسبت ترین گزینه انجام می شود. البته تجربه چندین 
ساله مدیران این شرکت در امر ارائه خدمات ایاب و ذهاب 

باعث شده  کیفیت خدمات این مجموعه قابل قبول باشد.
وی تاکید کرد: اغلب این سرویس های ایاب و ذهاب 
کارکنان به سیستم های تهویه سرمایشی و گرمایشی 
مناسب و مطلوب مجهز است و نظافت ظاهری، اخالق، 
نظم و تسلط رانندگان به مسیرهای مشخص شده از دیگر 

مزیت های خدمات ارایه شده است.
قنبری گفت: این شرکت تعاونی ضمن رعایت تمامی 
درگیری  کاهش  احتمال  بهداشتی  های  پروتکل 
کارگران با کرونا را هموار نموده و پیشگیری از شیوع 
کرونا را منوط به همکاری همه می داند .در این رابطه 
باید توجه داشت که در پیشگیری از کرونا آنچه بیش از 
همه اهمیت دارد بهداشت فردی است که با رعایت کامل 
توصیه های بهداشتی کمتر در معرض ابتال به کرونا قرار 

می گیریم.
وی در پایان تاکید کرد: تالش برای ایجاد ارتباط موثر با 
ذوب آهن اصفهان به منظور تعامل، حمایت و پشتیبانی از 
برنامه ها و فعالیت ها از اهداف تعیین شده شرکت تعاونی 

مصرف کارکنان است.

شرکت ســهامی ذوب آهن اصفهان با نماد ذوب گزارش 
فعالیت ماهانه منتهی به ۳۰ آذرماه 99 را منتشر کرد که بر 
این اساس میزان رشد فروش حاصل شده در مدت 9ماهه 
99 این شــرکت به میزان 72.5درصد و شمش کاالیی 

محصول پرفروش صادراتی "ذوب" بوده است.
میزان فروش ماهیانه شرکت ذوب آهن اصفهان در آذر ماه 
امسال برابر با 18.459.47۰میلیون ریال بوده است که 
سهم بازار داخلی برابر با 9.4۰۳.65۳میلیون ریال و سهم 
بازار صادراتی نیز به مقدار 9.۰55.817میلیون ریال شده 

است.
بیشــترین میزان فروش داخلی ذوب آهن اصفهان در 

آذر ماه امســال، تیرآهن بوده اســت به این ترتیب که با 
فروش59هزارو649تن از این محصول مبلغ 6.61۰.۳۳6 
میلیون ریال حاصل شــده و بعد از آن میلگرد با فروش 
15هزارو5۰۰تن درآمد 1.۳۳۳.۳77میلیون ریال را برای 

ذوب آهن اصفهان کسب کرده است.
همچنین بیشترین میزان فروش صادراتی این شرکت 
در آذر امسال، شــمش کاالیی بوده اســت که با فروش 
61هــزارو 99۳تن از این محصول، مبلــغ 6.292.۳87 
میلیون ریال به دست آمده و بعد از این محصول، میلگرد 
پرفروش ترین محصــول صادراتی ذوب آهــن بوده و با 
فروش 16هزارو656تن رقم 1.798.1۳4میلیون ریال را 

برای ذوب آهن اصفهان به ثبت رسانده است.
این گزارش می افزاید: شــرکت ذوب آهــن اصفهان از 
ابتدای ســال مالی تا انتهای آذر ماه99 در مجموع مبلغ 
1۳2.4۳9.269 میلیون ریال فروش داشــته است که 
این عدد نسبت به فروش ذوب آهن در مدت مشابه سال 
گذشــته که عدد 76.749.۰2۰میلیــون ریال به ثبت 

رسیده با رشد 72 درصدی همراه شده است.
الزم به ذکر اســت که در عملکرد 9 ماهه 99 شــرکت 
ذوب آهن اصفهان میزان فروش در بازار داخلی به مقدار 
75.۰۳۰.22۳میلیون ریال بوده و سهم بازار صادراتی نیز 

به مقدار 57.4۰9.۰46میلیون ریال بوده است.

خلیل ا... ســلیمیان متولد بهمن  1۳65  شهرستان 
لنجان از سال 1۳88 در ذوب آهن استخدام شده و در 
حال حاضر در اتوماسیون و ارتباطات قسمت مخابرات 

در حال فعالیت است.
وی که با همکاری تعدادی از دوســتان خود وارد عرصه 
کارآفرینی شــده به خبر نگار ما گفت: خدا را شاکرم که 
با افرادی آشــنا شدم که خواسته مشــترکی داشتیم و 

توانستیم در جهت تحقق اهدافمان گام برداریم.
ســلیمیان با قدردانی از دکتر محمد قلی زاده که باعث 
تحول در زندگی وی شــده اســت، افزود: ایــن ایده و 
نوآوری، کشور را از واردات درب های آسان بازشو جهت 

کارخانجات نوشیدنی و دارویی بی نیاز می کند.
وی از تولید درب های آسان بازشو بر اساس ایده خود خبر 
داد و گفت: این درب ها قبالً از کشورهای کره و کشورهای 
اروپایی وارد می شد اما اکنون توان تولید درب سینگل و 
دبل را داریم که برای داشتن این تکنولوژی تقریبا 9 سال 
طول کشــید تا دکتر قلی زاده و تیــم طراحی به نتیجه 

رسیدند طراحی و تولید این محصول کامالً باهوش ایرانی 
 اســت و ضایعات آن برای مشــتریان نیز زیر یک درصد 

می باشد.
وی با بیان این که به جای صــادرات تکنولوژی، قطعه و 
محصول را صادر خواهیم کرد تا نمایندگی های داخلی 
متضرر نشوند، افزود: در ســال 1۳96 حدود 2 میلیون و 
هفتصد و سه هزار دالر از کشورهای آلمان و ایتالیا برای 
واردات تشــک های معمولی هزینه شــده است. در این 
صنعت توانستیم محصوالت مرغوب و با حداقل هزینه 
تولید کنیم. حجم بازار مصرفی داخل کشور سالیانه 24۰ 
میلیون عدد به ارزش 26 میلیارد و 4۰۰ میلیون تومان 
برآورد می شود. سلیمیان با بیان این که این طرح صنعتی 
ثبت ملی شده و بازاریابی را در نظر گرفتیم، گفت: برای 
کارخانه سیتی واتر زمینی به مساحت 52۰۰ متر با حدود 

۳۰۰۰ متر سوله در شهرک صنعتی نظرآباد کرج تهیه 
شد که اکنون در حال ساخت اســت که به صورت مردم 
نهاد اداره می شود. این کارخانه دارای  هزار سهم است که 
حدود 25 سهم آن به موسسه معلولین ذهنی و جسمی 
کهریزک تهران و 1۰ سهم جهت هدیه به مرکز نابینایان 
استان البرز اختصاص یافته که این بخشی از افتخارات این 

صنعت و کارخانه سیتی واتر می باشد.
وی با اشاره به این که کارخانه شامل چند خط تولید درب 
آسان بازشو و چند خط تولید نوشیدنی از جمله آب میوه و 
آب معدنی شیشه ای می باشد، تاکید کرد: اشتغالزایی در 
این صنعت شامل 5۰۰۰ نیروی مستقیم و غیر مستقیم 
است که 22۰ نیرو در کارخانه سیتی واتر مشغول به کار 
خواهند شد. ساخت این کارخانه از چند هفته پیش شروع 

شده و تا خرداد14۰۰ به بهره برداری خواهد رسید.

یکی از مهم ترین 
عوامل بازدهی كار 
در كارخانه حضور 
به موقع كاركنان 

است

میزان فروش ماهیانه 
شركت ذوب آهن 
اصفهان در آذر 

ماه امسال برابر با 
18,459,470میلیون 

ریال بوده است

این درب ها قباًل از 
كشورهای كره و 

كشورهای اروپایی 
وارد می شد اما 

اكنون توان تولید 
درب سینگل و دبل 

را داریم

تعاونی مصرف كاركنان در راستای برنامه های ذوب آهن حركت می كند

اولین كوره بلند 
ذوب آهن اصفهان 
با ظرفیت یک هزار 
متر مکعب و ظرفیت 
اسمی هشتصد هزار 
تن در سال می باشد 

كه می تواند بهره 
وری در ذوب آهن را 

افزایش دهد

آغاز فرایند دمش هوای گرم به كوره بلند شماره یک ذوب آهن

متخصصان ذوب آهن اصفهان توانایی ساخت و راه اندازی كوره بلند را دارند

 تیرآهن بیشترین فروش داخلی ذوب آهن اصفهان

مشاركت همکار ذوب آهنی در ایده های كارآفرینی

بنا به اعالم مدیریت برنامه ریزی و مهندســی صنایع در 
راستای نیل به هدف گذاری انجام شده در به روز رسانی 
کارتابل دبیران، ارزیابان و مجریان نظام پیشــنهادها و 
به منظور تســریع در اجرای پیشــنهادهای مصوب تا 
پایان سال 99، جلســه هم اندیشــی با حضور دبیران 
نظام پیشنهادها در واحدهای تولیدی و مهندسی های 

پشتیبانی، مدیر برنامه ریزی ومهندسی صنایع، سرپرست 
کارگاه نورد ۳۰۰ و سرپرست تعالی سازمانی، دوم و سوم 
دی ماه در محل مهندسی صنایع برگزار شد. در این جلسه 

اقدام های اجرایی زیر مورد تاکید قرار گرفت:
  لزوم حمایت بیش از پیش مدیران واحدها در ارزیابی و 

اجرای پیشنهادهای موجود. 

 توســعه تیم های ارزیابــی با دعوت از کارشناســان 
متخصص و عالقه مند در این زمینه. 

 توســعه ارزیابی های انفرادی با بهره گیری از امکانات 
فضای مجازی به دلیل شرایط بیماری کرونا.

 توســعه اســتفاده از سیســتم همراه موبایل نظام 
پیشنهادها.

 بهبود مکانیزم های انگیزشی و قدردانی از کمیته های 
ارزیابی و تیم های اجرایی.

 مدیریت عملکرد ارزیابان از سوی دبیرخانه مرکزی با 
بهره گیری از امکانات موجود سیستم پیشنهادها.

 تسریع در تهیه و ارائه گزارش طرح های کایزنی اجرا 
شده توسط واحدها با همکاری دبیرخانه مرکزی.   

برگزاری جلسه هم اندیشی  با حضور دبیران كمیته های ارزیابی نظام پیشنهادها 

توسعه ارزیابی های 
انفرادی با بهره گیری 

از امکانات فضای 
مجازی به دلیل 

شرایط بیماری كرونا
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V a r i o u s
گوناگون

همکاران گرامی جناب آقایان : حجت ا... كرمی، 
علیمردان علیمرادی، سیدمحمد موسوی زاده، آیت 

صادقی، سیدمهدی موسوی زاده، علیرضا یزدان پناه، 
عبدالرضا ابراهیمی، سعید نبی زاده، محمد حسین شریف 
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 

تسلیت

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

قدردانی نموده ،امید است در شادیهایتان جبران نماییم.

مجید بختیاری، كوروش اسفندمند، بهرام صدقی، مجید 
جعفری، مهدی موحدی، جمشید رحیمی، علی اصغر 
جعفری، محمد حسین مهیاری، امیرقربانی، فرامرز 

صفرپور، نعمت ا... كرمی، علیرضا كرمی، شیوا اسفند مند، 
خانواده مرحوم هادی صدیقی

تشکر و سپاس

براتعلی  بهرامیان  
1365/10/19 شلمچه

مرتضی دیانی نجف آبادی 
1362/10/17 باختران

اكبر فكاری افجدی 
1381/10/17 جانباز-منزل

احمد رحیم پور 
1359/10/16 هویزه

احمد باقری ریزی  
1381/10/17 جانباز-منزل

سالــروز عـروج 
ملکــــــوتی
شهدای گـرانقدر 
ذو ب آهن اصفهان
گرامـــــی   باد

رسیدگی به امور خانواده های شهدا و 
جانبازان

به منظور پاسداشت رشادت های یادگاران هشت ســال دفاع مقدس، گروه 
بازدید امور شهدا، جانبازان و ایثارگران شرکت در راستای رعایت پروتکل های 
بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی که سعادت دیدار حضوری با خانواده های 
گرانقدر شهدا و ایثارگران را سلب کرده، توفیق یافتند با تماس های تلفنی با 
خانواده های شهدای واالمقام، مجید یکرنگی، علی کیانی هرچگانی، عبدالرزاق 
کریمیان خوزانی، عبدالعلی باقری طادی، یوســف علی کریمی، حسین لک 
چشمه سلطان، رضا ابوترابی و جانباز و ایثارگر گرامی حسینعلی اسماعیلی 
سده، محمد حسین آل محمد و رمضانعلی سلیمیان ریزی به امور این عزیزان 

رسیدگی کنند. 
 سعیدجمالی- خبرنگار افتخاری

به منظور بررسی وضعیت درمانی و پیگیری های الزم، اعضای کمیته عیادت 
شــرکت با حضور در منزل همکار گرامی حجت ا... مختاری کرچکانی شاغل 
در مدیریت مهندســی نت مکانیک)کارگاه ریخته گری و مدل سازی( که از 
ناحیه دست دچار حادثه شده بود، با وی دیدار و گفت و گو نمودند و در جریان 

آخرین وضعیت در مانی قرار گرفتند.
این همکار سختکوش که از روحیه بسیار باالیی برخوردار است با قدردانی از 
توجه همکاران ومسئولین ذوب آهن نسبت به همکاران حادثه دیده، گفت: 
افتخار می کنم که در خــط اول جبهه صنعت انجام وظیفه و در راه کســب 
روزی حالل برای خانواده ام تالش می کنم. مختــاری اظهار امیدواری کرد 
که پس از طی نمودن دوران درمان، بتواند همچون گذشته درمحل کار خود 
انجام وظیفه نماید. این کمیته همچنین از سید محمد وزیری همکار شاغل 
در مدیریت فروش دیدار و عیادت به عمل آوردنــد. این همکار عزیز به علت 

عارضه قلبی در بیمارستان بستری و تحت درمان قرار گرفته بود.

به آگاهی می رساند شماره تلفن های پاسخگویی به 
سهامداران شــركت در مدیریت راهبری شركت ها، 

امور مجامع و سهام  به شرح زیر است:
1 - شماره تلفن گویای 3571 با شماره داخلی 1 جهت 
پاســخگویی و رفع مشــكالت ســهامداران خــارج از 

شركت.
2-شــماره تلفن گویــای 3571 بــا شــماره داخلی 2 
جهت ضبط نقطــه نظــرات، پیشــنهادات و انتقادات 
سهامدارانی كه شماره تلفن همراه خود را جهت اخذ 

پاسخ اعالم كرده باشند. 
3 - شــماره تلفــن 3538 جهــت پاســخگویی بــه 

سهامداران داخل شركت .
مدیریت راهبری شركت ها، امور مجامع و سهام

اطالعیه

همكاران گـــــــرامی كـــه در شـــــرف بازنشستگی 
هســتند، قبل از مراجعه جهت انجام تسویه حساب 
اموالی، مــوارد ذیــل را رعایــت فرمایند تــا امكان 

تسویه حساب سریعتر فراهم گردد.
* زمان مراجعه به مدیریت امــوال، انباروامالک، ده 

روز قبل از تاریخ بازنشستگی   باشد.
* مهر و امضاء روابط صنعتی در برگه تســویه حساب 

اخذ شده باشد.
* در پرتال شركت ) قســمت كاركنان ( از عدم بدهی 

اموالی اطمینان حاصل نمایند.
مدیریت اموال، انبار و امالك

اطالعیه

اطالعیه

آغاز دور نهایی لیگ برتر والیبال 
بانوان از 16 دی

شناگر ذوب آهنی در جمع تیم ملی 
بزرگساالن عیادت از دو همکار 

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 اطالع كلیه داوطلبان شــركت در آزمون جذب نیروی 
انسانی شركت سهامی ذوب آهن اصفهان می رساند: با 
توجه به توافقات صورت گرفته، تعداد نیروی مورد نیاز 
این شــركت طبق آنچه در »اصالحیــه دفترچه راهنمای 
آزمون« آمده است افزایش قابل توجهی یافته كه بر این 
اساس، این شركت الزم دیده است بمنظور ایجاد فرصت 
بیشــتر برای داوطلبان، اقدام به تمدیــد زمان ثبت نام 

نماید.
با توجه به تصمیم گرفته شــده، نــكات زیر جهت آگاهی 

داوطلبان گرامی اعالم می گردد :
1. زمان ثبت نام از ســاعت 10 صبح روز  شــنبه 13 دی ماه 
1399 لغایــت پایــان روز  یكشــنبه 21 دی مــاه 1399 در 

سامانه esco.uiazmoon.ir تمدید می گردد.
2. در این مدت، عالوه بر امكان ثبت نام داوطلبان جدید، 
ویرایــش اطالعــات )بــرای داوطلبانی كه قبــال ثبت نام 
نموده اند و داوطلبانی كه جدید ثبت نــام خواهند كرد( 

امكان پذیر خواهد بود.
3. شرایط سنی طبق اطالعیه اولیه خواهد بود، اما شرایط 
زمــان فارغ التحصیلــی و زمــان پایان خدمت ســربازی 
داوطلبان تغییر نموده است. )شرح آن در اصالحیه آمده 

است(
4. ضرایب آزمون كتبی مربوط به ســهمیه های مختلف 
)صرفًا جهت مشــاغل اپراتوری( به صورت دقیق و كامل 

در اصالحیه آمده است.
5. زمان برگزاری آزمون)در صورت تایید ستاد استانی 
مدیریــت بیماری كرونــا( با توجــه به تعــداد داوطلبان 
ثبت نام شــده نهایی، روزهای چهارشــنبه اول بهمن ماه 
تا جمعه 3 بهمن مــاه 1399 خواهد بــود.)در صورت عدم 
تایید تاریخ مورد نظر توســط ســتاد اســتانی مدیریت 

بیماری كرونا، تاریخ جدید متعاقبًا اعالم خواهد گردید(
  شركت سهامی ذوب آهن اصفهان

تصمیمات عجیب و خارق العــاده و لحظه ای، 
لیگ برتر فوتبال ایران را جذاب تر از همیشــه 
کرده است آنقدر جذاب که نه باشگاه ها تکلیف 
خود را می دانند نه تیم ها، نــه هواداران عزیز، 
هواداران را نه کرونا امانشــان می دهد نه برنامه 
ریزی های فوق تخصصی لحظه ای، این ها همه 
بماند تازه می رســیم به هزینه هــای میلیونی 
باشگاه ها، هزینه گزاف بلیط، هواپیمای چارتر، 
هزینه اســتقرار در هتل، غذا و بار دیگر کنسلی 
بلیط و رزرو مجــدد بلیط و خســتگی تیم ها 

اشکال ندارد.
فدای ســر تیم خاص، همه و همــه باید تالش 
کنند برای حمایت از یک تیــم خاص، یک روز 
می خواهند یک تیــم را برای دســتگرمی در 
مسابقات آســیایی به زور مقابلش بازی دهند، 
روز دیگر می خواهند برای استراحت بیشتر این 
تیم، مقابلش بازی تیم را بــا تاخیر برگزار کنند 
اما با بهانه های مختلــف اوج خالقیت و اخالق 
مداری، واقعا چه کســی جوابگوی خســارت و 
هزینه های میلیونی تیم های دیگر اســت چرا 
نباید مســابقات طبق برنامه ریزی قبلی انجام 
شــود مگر بقیه تیم های لیگ حــق وحقوقی 

ندارند .داوری پر اشــتباه کم بــود برنامه ریزی 
لحظــه ای هم به آن اضافه شــد، تا دســت در 
دســت هم دهیم تا تیم خاص را کنیم قهرمان. 
بهتر است لیگ های اروپایی هم از لیگ ما کپی 
برداری کنند این همه خالقیــت و تصمیمات 
 زیبا واقعا حیف اســت کــه مورد توجــه قرار 

نگیرد. 
احتمــاال اگر به تیــم های لیگ برتر، ســهمیه 
واکســن کرونــا هــم تعلــق بگیــرد اول این 
تیم خــاص بایــد واکســن بزنــد، بیایید یک 

 واکســن اخالق و جوانمردی هم بــه خودمان 
بزنیم .

دیگر ورزش، مادر اخالق و جوانمردی هم، کرونا 
گرفته و به آخرین نفس ها افتاده اســت با این 
اوصاف شــاید بهتر اســت لیگ برتر فصل بعد 
تنها با یک تیم برگزار گردد حداقل حســن آن 
جلوگیری از هزینه های زیاد و بالتکلیفی دیگر 

باشگاه هاست. 
روابط عمومی و امور بین الملل باشگاه 
ذوب آهن اصفهان

دور نهایی لیگ برتــر والیبال 
بانوان از 16 دی با حضور ذوب 

آهن اصفهان آغاز می شود.
دور نهایی لیگ برتــر والیبال 
بانــوان از 16 دی بــا حضــور 
تیم های ذوب آهــن اصفهان، 
سایپا تهران، شهرداری قزوین 
و پیــکان تهــران بــه صورت 
متمرکز در تهــران برگزار می شــود و این تیم ها به صــورت دوره ای به 

مصاف هم خواهند رفت.
4 تیم برتــر در این مرحله در ســه هفته مســابقات متمرکز به صورت 
دوره ای رفت و برگشت به مصاف یکدیگر می روند تا بعد از برگزاری 12 

مسابقه، تیم های اول تا چهارم لیگ برتر بانوان معرفی شوند.
مســابقات چهار تیم برتر مرحله نهایی، از روز سه شنبه 16 دی ماه آغاز 
می شود و در روز پنج شنبه نهم بهمن ماه با معرفی تیم های اول تا چهارم 

به پایان خواهد رسید.

سه شناگر از استان اصفهان به اردوی کوتاه مدت تیم ملی شنا اضافه شدند. 
به نقل از فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو، متین سهران، مهرشاد افقری و 
علیرضا یاوری، شــناگران اصفهانی، تمرینات خود را در اردوی کوتاه مدت 

تیم ملی شنا به پایان بردند.
طبق اعالم کمیته فنی شــنا در زمینه اجرای برنامه هــای راهبردی میان 
مدت و آماده سازی شــناگران به منظور حضور پرقدرت در المپیک توکیو، 
مقرر شــد اردوی کوتاه مدت تیم ملی شــنا با حضور تعــداد محدودی از 
شناگران و رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی ستاد ملی مبارزه با کرونا 

به میزبانی استخر آزادی تهران برگزار شود.
این شناگران به همراه سه ورزشــکار دیگر تمرینات آمادگی خود را در تیم 
ملی شــنای بزرگســاالن برای حضور در انتخابی المپیک تا 11 دی دنبال 
کردند. گفتنی اســت؛ مهرشــاد افقری فرزند حمید افقــری از همکاران 

بازنشسته است.

خبر

خبر

تاریخ ازدواجمحل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1399/08/04انرژیامیر دباغی

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.

واكنش باشگاه ذوب آهن اصفهان
به تصمیم های سازمان لیگ

تاریخ تولدنام فرزند محل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1399/09/14فاطمه نوراامور اداری و پشتیبانیمحمدرضا علوی

1399/09/22ترانهتولید و توزیع برقمحمد دوستی

امور فنی و برنامه ریزی مهدی میری عالی
1399/07/06میكائیلتولید

1399/09/19سید هامیننتسید یوسف حسینی

1399/09/12سبحانكوره بلندعبدالرحیم پاک طینت

1399/10/29مسیحكک سازیرسول معینی

1399/09/28مهیاركک سازیمهدی رستگاری

1399/09/24زینبحراستفرج اله رحیمی

اطالعیه آزمون جذب نیروی انسانی ذوب آهن اصفهان

در راستای اجرای اســتراتژی 1405 شركت توزیع 
بــرق اصفهــان و همچنیــن بــه منظور پیشــگیری 
از بیمــاری كرونــا تمامی خدمــات شــركت توزیع 
برق اصفهــان به صورت غیــر حضــوری و از طریق 
نــرم افــزار كاربــردی موبایل " بــرق مــن" كه بر 
روی ســایت این شــركت بارگــذاری شــده، قابل 
ارائه مــی باشــد و مــردم فهیــم اصفهــان نیازی 
بــه مراجعــه حضــوری ندارنــد. همچنین شــماره 
 تلفــن 1521 و پایــگاه اینترنتی شــركت به آدرس

www.eepdc.ir نیز این خدمــات را در اختیار 
مشــتركین و متقاضیان قرار داده و تلفن فوریت 
های برق 121 نیز به صورت شبانه روزی در اختیار 

مردم قرار دارد.
شركت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان


