
)) 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

نشـــریه  داخلـــی شنبه 27 دی ماه 1399    |    2 جمادی الثانی 1442   |     16 ژانویه  2021    |     شماره 1260

در آیین گرامیداشت دهه حماسه و ایثار 
لنجان در ذوب آهن اصفهان عنوان شد:

رسالت پیشکسوتان دفاع 
مقدس، انتقال فرهنگ حماسه 

به نسل جدید است
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با حضور معاون اول رییس جمهور و برای اولین بار در كشور

مدال افتخار ملی صادرات به ذوب آهن 
اصفهان رسید

سخن اول

حضرت آیت ا... خامنه ای در سخنانی تلویزیونی به مناسبت 
ســالروز قیام ۱۹ دی ۱۳۵۶ مردم قم با اشــاره به اوضاع در 
هم ریخته بت بزرگ استکبار گفتند: عده ای خیال می کنند 
که اگر با آمریکا آشتی کردیم، کشور بهشت برین می شود. 
این افراد بایــد به ایران قبل از انقالب نــگاه کنند که چگونه 
حمایت آمریکا باعث جلوگیری از پیشرفت کشور، گسترش 
فقر اقتصادی و علمی و رواج فساد و بی بند و باری فرهنگی 
شــد. ضمن این که امروز هم اوضاع رژیم هایی که در منطقه 

قربان صدقه آمریکا می روند، بر همه روشن است.
رهبر انقالب اســالمی افزودند: البته بارهــا تأکید کرده ایم 
که باید اقتصاد را با فرض برداشته نشــدن تحریم ها جوری 
برنامه ریزی کنیم تا کشــور به خوبی اداره شــود و با رفتن و 
آمدن تحریم و با بازیگری های دشمن دچار مشکل نشود که 
این کار با اتکا به ظرفیت های داخلی و اجرای سیاست های 
اقتصاد مقاومتی ممکن است. اگرچه تحریم ها نیز به تدریج 

در حال بی اثر شدن هستند.
رهبر انقالب اســالمی در بخش دیگری از سخنانشــان به 
مسئله پر تکرار دیگری در افکار عمومی یعنی برجام، و کنار 
گذاشتن بخشی دیگر از تعهدات و آغاز غنی سازی ۲۰ درصد 
اشاره کردند و گفتند: این بحث را مطرح می کنند که آمریکا 
به برجام برگردد یا برنگردد؟ جمهوری اسالمی هیچ اصرار و 
عجله ای برای بازگشــت آمریکا به برجام ندارد، بلکه مطالبه 
منطقی ما رفع تحریم ها و بازگرداندن حق غصب شده ملت 

است که این وظیفه آمریکا و اروپایی های دنباله  رو آن است.
حضرت آیت ا... خامنه ای افزودند: اگر تحریم ها برداشته شد 
بازگشت آمریکا به برجام معنا می دهد البته مسئله خسارت ها 
که جزو مطالبات ما است در مراحل بعدی دنبال خواهد شد، 
اما بدون رفع تحریم ها بازگشت آمریکا به برجام حتی ممکن 

است به ضرر کشور هم باشد.

بازگشت آمریکا به برجام 
بدون رفع تحریم به ضرر 

ماست
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غالمرضا سلیمانی، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صدر تامین طی  پیامی 
سالگرد عقد قرارداد تاسیس کارخانه و راه اندازی مجدد کوره بلند شماره یک 

ذوب آهن اصفهان را تبریک گفت. در این پیام آمده است:
"روزی آرزوی هر ایرانی داشتن یک کارخانه به عظمت ذوب آهن بود و امروز 

به نیابت از آن روزگارایرانیان به وجود ذوب آهن افتخار می کنند."
بی گمان در عرصه  ی جنگ اقتصادی کسب موفقیت های بی بدیل کارکنان و 
کارگران ذوب آهن اصفهان طی چندین سال گذشته در بخش های مختلف 
نشانه ای آشکار و مصداقی بارز از توسعه ، پیشرفت و تالش صادقانه فرزندان 
برومند این سرزمین اســت. ذوب آهن اصفهان امروز افتخار ایرانیان به شمار 
می آید و بنده به عنوان نماینده خانواده بــزرگ صدر تامین وظیفه خود می 
دانم سالگرد احداث کارخانه ذوب آهن اصفهان را به همه همکارانم در شرکت 
ذوب آهن و همچنین تمامی فعاالن عرصه فوالد و صنعتگران پرتالش تبریک 
گفته و از خداوند متعال توفیق روز افزون و موفقیت در ســایه عنایت حضرت 

بقیه ا...)عج( و تحت زعامت رهبر فرزانه انقالب را مسئلت نمایم.
  چندی پیش نیز بر روی خروجی رســانه های ملی، خبر تعمیرات اساســی 
و راه اندازی کوره بلند شــماره یک "ذوب آهن اصفهان" درج شــد که نشان 
از توانمندی جوانان عزیز ایران اســالمی دارد. پنج ســال کوشــش شبانه 
روزی مهندسان ایرانی در ســالی که از ســوی مقام معظم رهبری با عنوان 
ســال جهش تولید نامگذاری گردید به ثمر نشســت و منجر به اقدامی شد 
که پیشــتر کشــور های صاحب نام از ارائه خدمات و تکنولــوژی به صنعت 
ایران خودداری می کردند. مهندســان ایرانی با درایت، هوش باال و حمایت 
معنوی مدیرعامل، هیات مدیــره ذوب آهن اصفهان موجب خوشــحالی و 
دلگرمی هــم میهنان عزیزمان، امیــدواری مقامات کشــوری و اقتدار ایران 
ســر بلند در عرصه های جهانی گردیدند تا همگان بدانند می توان با اتکا به 
 دانش داخلی ســنگر تولید را در جنگ اقتصادی و تحریم های ظالمانه حفظ

کرد.
اینجانب ســرتعظیم در برابر مهندســان و کارگــران آن مجموعه معظم و 
زحمتکش فرود می آورم و امید دارم با برنامه ریزی مناســب و بهره برداری 
کامل از ظرفیت این کوره و تامین مواد اولیه مورد نیاز آن با حمایت نهادهای 
مربوطه، شــاهد افزایش تولید و صادرات فوالد کشــور بیش از پیش باشیم. 
همچنین به عنوان سرباز صنعت ایران، صادرات اولین محموله ریل تولیدی 
را به کشور افغانســتان که گام مهمی در توســعه صادرات این محصول پس 
از تثبیت کیفیت در بازار داخلی اســت را تبریک می گویم و به نمایندگی از 
مجموعه صدرتامین خطاب به فعاالن این حوزه می گویم بنده و همکارانم از 
هیچ اقدامی در راستای شکوفایی، نوآوری و صادرات دریغ نخواهیم کرد. در 
پایان از خداوند یکتا برای شما عزیزان که در سنگر صنعت مشغول به خدمت 
هستید آرزوی توفیق روز افزون و سالمتی دارم. همچنین برای شرکت بزرگ 
"ذوب آهن اصفهان" که به عنوان پدر صنعت فوالد ایران بشــمار می آید در 

بازارهای داخلی و بین المللی موفقیت و پیشرفت خواستارم.

اگرچه کاهش تلفــات کرونا خبری میمون و خوشــحال کننده 
است اما عادی انگاری شرایط، خطر اوج گیری دوباره این ویروس 
منحوس را در پی خواهد داشت و باید همیشه خطر ویروس های 
جهش یافته و احتمال وقوع موج های بعدی را در نظر بگیریم با 
علم به اینکه کادر بهداشــت و درمان دیگر تازه نفس نیســتند و 
میزان ابتال در بین ایشــان و خروج از چرخه خدمت رسانی نیز 

وجود دارد.
قرارگیری در وضعیــت زرد و آبی به معنای رفع خطر نیســت و 
اگر شــرایط را عادی بپنداریم احتمال بازگشت به وضعیت قرمز 

وجود دارد.
کنار گذاشتن ماسک از سوی برخی، حضورهای غیر ضروری در 
خارج از خانه و ترافیک و شلوغی خیابان ها و افزایش دورهمی ها 

حاکی از آن است که باید این بیم و نگرانی را جدی گرفت.
 در شرایط فعلی که کرونا ســالمت افراد جامعه را تهدید می کند، 
هر یک از شــهروندان دارای مسئولیت اجتماعی هستند که نقش 
خود را با رعایت نکات بهداشتی از جمله ماسک زدن، حفظ فاصله 
اجتماعی و توجه به عدم خروج غیرضروری از منزل می توانند به 
بهترین شکل ایفا کنند اما در این بین هستند بعضی از افرادی که 
با بی توجهی به این موضوع ســالمت افراد دیگر را با تهدید روبرو 
می کنند. پرهیز از اجتماع و گردهمایی، تداوم استفاده از ماسک 

بهداشــتی ســه الیه، حفظ فاصله ایمن  و تهویه مســتمر اماکن 
سربسته و خودداری از تماس دست ها با چشــم، دهان و بینی و 
شست و شوی مستمر آنها با آب و صابون همچنان از مهم ترین و 
بهترین های راه های پیشــگیری از کرونا در تمام فرم های جهش 
یافته به شمار می رود.  باید تا زمان مهار کامل کرونا یاد بگیریم که 
با این شرایط کنار بیاییم و با رعایت نکات بهداشتی و فاصله گذاری 
اجتماعی سالمت خود و دیگران را تضمین کنیم و شاهد بیماری و 
جان باختن هموطنان و همشهریان خود نباشیم. تا کنون هزاران 
نفر از هموطنــان ما جان خود را از دســت داده اند، چه بســا اگر 
بیشتر شاهد رعایت دســتورالعمل های بهداشتی بودیم، تعدادی 
از این افراد جان باخته هنوز در بین ما بودند، نفس می کشــیدند 
و در بین خانواده ها و عزیزان خود ســال نو را جشن می گرفتند. 
اکنون که با تدابیر اندیشیده شــده در ستادهای ملی پیشگیری و 
مقابله با کرونا آمار بیماران بســتری و فوتی ها کاهش یافته است، 
باید همه شــهروندان جامعه به مســئولیت اجتماعی خود توجه 
داشــته و  همچنان با جدی گرفتن نکات بهداشتی و حفظ فاصله 
گذاری به تداوم این روند کمک کننــد و بدانند که هرگونه عادی 
 انگاری از شــرایط فعلی، می تواند ما را به وضعیت بحرانی ســابق 

بازگرداند.
مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست

 در آیین تجلیل از صادرکنندگان کشوری، ذوب آهن اصفهان به عنوان 
تنها مدال آور ملی صادرکنندگان سال ۱۳۹۹ ) باالترین نشان صادرات 
کشــور( انتخاب شــد و منصور یزدی زاده مدیرعامل این شرکت ، لوح 
و تندیس ویژه این مراســم را از اســحاق جهانگیری معاون اول رییس 
جمهور و علیرضا رزم حســینی وزیر صنعت معدن و تجارت ۲۲ دی ماه 

در اتاق بازرگانی صنایع و معادن کشاورزی ایران دریافت نمود.
 منصور یــزدی زاده در گفتگو بــا خبرنگار ما ضمن تبریک کســب این 
توفیق ارزشمند به تمامی تالشگران ذوب آهن و مجموعه فوالد کشور به 
عوامل انتخاب این شرکت پرداخت و گفت: تداوم رشد صادرات، افزایش 
تعداد بازارهای هدف صادراتی، افزایش صــادرات محصوالت فوالدی به 
کشورهای منطقه، آفریقایی، آســیای جنوب شرقی ، حفظ کیفیت برتر 
محصوالت، برگشــت بالغ بر ۱۰۰درصد ارز حاصل از صادرات به چرخه 
اقتصادی کشور، ثبت جهانی برند و لوگوی ذوب آهن اصفهان ESCO  و  

ZOBESCO از عواملی بود که باعث این انتخاب شد.
مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان با اشــاره به رشــد تولیــد محصوالت 

ســاختمانی در کشــور گفت: ذوب آهن اصفهان دو هدف عمده را مد 
نظر دارد که شــامل تولید محصوالت صنعتی جدید از جمله تولید ریل 
ملی و توسعه شبکه ریلی کشــور و همچنین توسعه بازارهای صادراتی 
می باشد که تمامی تالشــگران ذوب آهن در دستیابی به این دو هدف ، 
نقش آفرین اصلی هســتند و در حال حاضر نیز صادرات ریل که تا سال 

گذشته واردکننده آن بودیم آغاز شده است .
وی در خصوص موانع توســعه صــادرات گفت : در ایــن خصوص با 
چالش هایی مربوط به تحریم های ظالمانه اســتکبار و بعضا نیز برخی 
مشــکالت داخلی مواجه هســتیم که به لطف خدا امید است با همت 
و همدلی همه مســئولین این موانع برطرف گردد و رشد و شکوفایی 
اقتصادی و اقتدار بیش از پیش ایران اسالمی را در عرصه های جهانی 

شاهد باشیم.
 گفتنی اســت؛ ذوب آهن اصفهــان تاکنــون هفت بار در ســال های
۱۳8۰- ۱۳8۵- ۱۳88- ۱۳۹۱- ۱۳۹۲- ۱۳۹۵-۱۳۹7صادرکننــده 
نمونه ملی کشور و در سال ۱۳۹۳ نیز صادرکننده ممتاز کشور شده بود.

اقدامــات مدیریــت ذوب آهــن اصفهــان در انتقال تجربــه و دانش 
پیشکســوتان به عنوان میراث معنوی شــرکت به نســل های آینده از 
طریق برگزاری نشست، همایش،  انتشــار کتاب و ویژه نامه و همچنین 
تعامل در شبکه های اجتماعی بســیار قابل تقدیر است. این اقدامات به 
ویژه چاپ سه جلد کتاب زبان ذوب ، ویژه نامه ۲۳ دی ماه، کتاب روایت 
حماسه، روایت شفاهی پیشگامان شــرکت و ... که مشتمل بر گفتگو با 
پیشکسوتان صنعت فوالد است ، آثار ماندگاری در این زمینه محسوب 
می شــود که بهترین تکریم و تقدیر از این قشر محســوب می گردد و 

لذا از مهندس منصــور یزدی زاده مدیرعامــل و مجموعه مدیریت این 
شرکت قدردانی می کنیم . در این فرصت فرارسیدن ۲۳ دی ماه سالروز 
انعقاد قرارداد تاســیس ذوب آهــن که نقطه عطفی در صنعت کشــور 
اســت و همچنین خروج ذوب آهن اصفهان از زیان انباشــته، بازسازی 
کوره شماره یک، صادرات ریل و کسب مدال افتخار ملی صادرات را که 
حاصل تالش و درایت کارکنان و مســئولین این مجتمع عظیم صنعتی 

است، به همه این عزیزان تبریک می گوییم.  
پیشگامان ذوب آهن اصفهان 

درایت پوالد مردان ذوب آهن 
موجب دلگرمی هم میهنان در عرصه فوالد شد

با حضور معاون اول رییس جمهور و برای اولین بار در كشور
مدال افتخار ملی صادرات به ذوب آهن اصفهان رسید

در عرصه  ی جنگ 
اقتصادی كسب 

موفقیت های 
بی بدیل كاركنان و 
كارگران ذوب آهن 

اصفهان طی چندین 
سال گذشته در 

بخش های مختلف 
نشانه ای آشکار 
و مصداقی بارز از 
توسعه ، پیشرفت 
و تالش صادقانه 

فرزندان برومند این 
سرزمین است

@atashkar

محمدرضا یزدان پناه مدیر برنامه ریزی ونظارت بر نگهداری وتعمیرات شركت،  گفت: اولین پاتیل 130 
تنی فوالد درخرداد ماه سال جاری تحویل مدیریت بخش فوالدسازی گردیده است و تاكنون با ثبت 

بیش از 950 ذوب به خوبی و با موفقیت ازآن بهره برداری می گردد .
مدیر برنامه ریزی ونظارت بر نگهداری وتعمیرات شركت، افزود: كلیه مراحل ساخت پاتیل، شامل تهیه 
نقشه های كارگاهی،تکنولوژی اسکلت فلزی،تکنولوژی مکانیکی، برنامه ریزی ساخت، تامین متریال، 
برشکاری، پرسکاری، والس، مونتاژ، جوشکاری،كنترل كیفیت، ماشینکاری، آزمایشات غیر مخرب  

و... به طور كامل در این مدیریت و طی مدت زمان هشت ماه انجام گردیده است .

خودكفایی در ساخت پاتیل های 130 تنی فوالد

مهلت   ارائه پیشنهادمهلت    دریافت اسنادموضوعشمارهنوع فراخوانردیف

 خرید تجهیزات الکتریکی و كنترلی پیش  9904672R1مناقصه 1
08    /11    /0199   /11   /99نیاز پروژه اره و دریل جدید نورد 650 

9901324R1استعالم 2
تهیه، ساخت و نصب گریتینگ مربوط به 
10 عدد برج خنک كننده در واحد 2 انرژی 

و بیوشیمی
99/  11/  0499/  11/  13

خرید 250.000 عدد ماسك ضدگرد و غبار 9902579مناقصه3
 P3 15    /11    /1099   /11   /99بدون سوپاپ تیپ

9903383R1 مناقصه4

اجرای بخشی از فعالیت های مربوط به 
آزمایشگاه رادیو ایزوتوپ، بهره برداری 
و نگهداری دروازه ایمنی مربوط به آهن 

قراضه 

99/  10/  2799/  11/  6

8  /11  /599  /11  /1599 ردیف ورق استیل 9903145مناقصه بین المللی5

8  /11  /599  /11  /299 ردیف لوله استیل9704789مناقصه بین المللی6

دعوت به همکاری
روابط عمومــی ذوب آهن اصفهان 
بــه منظــور اســتفاده از فضاهای 
مختلــف شــركت در ایجــاد مــوزه 
روباز)محیطی ( در كارخانه با بهره 
گیــری از ابزارها، ماشــین آالت و 
تجهیزاتــی كــه در بیــش از پنجاه 
ســال در روند ســاخت ذوب آهن 
نقش داشــته اند با تکیــه بر نگاه 
هنرمندانــه و خــالق، از همکاران 
فعال در عرصه هنرهای تجســمی 
برای ارایــه ایده و اجــرا دعوت به 

همکاری می نماید.
عالقمندان می توانند برای ارسال 
پیشــنهادها و نمونه كار با شماره 
تلفــن 4937 تــا تاریــخ 99/11/5 

تماس بگیرند.

فراخوان
عادی انگاری مردم، شرایط كرونایی را به رنگ قرمز 

بازمی گرداند

تقدیر پیشگامان ذوب آهن اصفهان از مدیریت شركت

شــهادت حضرت فاطمه 
زهرا)س( تسلیت باد...
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شماره  1260 2
سالم آتشکار

خبر

درخواست های شما  وپاسخ مسئولین :
  مالک پرداخت كمک هزینه غیر نقدی در شركت چیست ؟ 

مدیریت امور اداری و پشتیبانی: مالک پرداخت کمک هزینه جهت 
 مناسبت ها، شاغل بودن در همان ماه با توجه به آخرین کارکرد در دسترس 
)ماه قبل (، مشروط به داشتن کارکرد منظم در سایر ایام سال می باشد. در 
ضمن افرادی که توسط کمیته انضباط کار محکوم شده اند)به جز آراءتو بیخی 
وکتبی و تذکر شفاهی( تا ۶ ماه از تاریخ رای از دریافت کمک های رفاهی محروم 
می گردند و همچنین کارکنانی که در آخرین کارکرد در دسترس، غیبت 
غیرموجه داشته ولی در ماه مناسبت یا ماه قبل دارای کارکرد باشند،  مشروط 
به داشتن سایر شروط می توانند از کمک هزینه برخوردار گردند. برای افراد 
مامور در شرکت های غیرتابعه و افراد دارای مرخصی بدون حقوق بیش از سه 
ماه متصل تا تاریخ اخذ گزارش، کمک هزینه تعلق نمی گیرد و پرداخت های 
مرتبط با عائله مندی مطابق عائله مشمول ثبت شده در سامانه ERP و افراد 

حائز شرایط دریافت تسهیالت رفاهی انجام خواهد شد.
 با توجه به عدم استفاده از امکانات ورزشی در سال جاری  مبلغ آن 

به چه صورت پرداخت می گردد؟
 مدیریت امور اداری و پشتیبانی: با توجه به مصوبه ستاد کرونا و عدم استفاده 
کارکنان از خدمات ورزش همگانی در سال جاری بر اساس دستورالعمل 
پرداخت تسهیالت غیرنقدی مبلغ کمک هزینه ورزشی شش ماهه دوم سال 

به صورت نقدی تا پایان سال جاری پرداخت می گردد.
**تقدیر و تشکر همکاران از مدیرعامل شرکت به جهت اهدای کارت هدیه به 

مناسبت فرا رسیدن ۲۳ دی ماه.
**تقدیر و تشکر از رعایت پروتکل های بهداشتی کارکنان رستوران مدیریت 

تولیدات کک و مواد شیمیایی در طی روزهای گذشته .
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:

 میزان تولید فوالد 
كشور  پیش از 

انقالب 600 هزار تن 
بوده، كه االن ظرفیت 

ما 3 میلیون و 600 
هزارتن است

به مناسبت بیست و سوم دی ماه روز آهن و 
فوالد و سالروز انعقاد قرارداد تاسیس ذوب 
آهن اصفهان ، منصور یزدی زاده مدیرعامل این 
شركت با حضور در برنامه تلوزیونی هشت بهشت 
شبکه اصفهان به تشریح عملکرد و دستاوردهای 
شركت پرداخت و غالمرضا سلیمانی مدیرعامل 
هلدینگ صدرتامین نیز مهمان تلفنی برنامه بود.  

مدیرعامل شــرکت صدرتامین با تبریک این روز مهم  
به مســئولین و کارکنان ذوب آهن اصفهان و کســانی 
که طی ۵۵ سال گذشــته در این شرکت خدمت کردند 
و همچنین تبریک کسب باالترین نشــان صادرات به 
تالشگران ذوب آهن گفت: این مجتمع عظیم صنعتی 
از صنایع مادر کشور است که منشا خدمات بسیاری بوده 

است . 
سلیمانی، اکتشافات ســنگ آهن ، تولید فلز پایه ای که 
برای توسعه صنعت کشور اهمیت بســیار دارد ، تربیت 
نیروی انسانی برای صنعت کشور ، پشتیبانی در دوران 
دفاع مقدس و بازسازی کشور و همچنین رونق دادن به 
صنایع پایین دستی از جمله معادن مختلف زغال سنگ 
در طبس، گلستان، البرزشــرقی، کرمان و... را برخی از 
خدمات ذوب آهن به کشور دانست و افزود: اشتغال این 
کارگران شریف معادن زغال ســنگ که در عمق زمین 
 در حال فعالیت هستند و مواد اولیه این شرکت را تامین 
می کنند و همچنین بخش مهمی از شبکه حمل و نقل و 

... وابسته به فعالیت ذوب آهن است . 
وی با اشاره به فراز و نشــیب های زیاد ذوب آهن در ۵۵ 

سال عمر این شرکت، گفت: این مجتمع عظیم صنعتی 
در ســال های اخیر عملکرد رضایت بخشــی داشته و 
دستاوردهای مهمی حاصل کرده اســت  . این شرکت 
در سال ۹7 باالترین ســود تاریخ خود را تجربه کرد و در 
شش ماهه اول امسال هم برای اولین بار از زیان انباشته 

خارج شد.
مدیرعامل صدر تامین اظهار داشت: ذوب آهن اصفهان 
به لحاظ شاخص های مالی، بهره برداری ، نیروی انسانی، 
مسئولیت اجتماعی و غیره توانســته اهداف مدنظر را 
محقق سازد و طی ۹ ماهه اول ســال جاری هم برنامه 

وبودجه این شرکت محقق شده  است. 
منصور یــزدی زاده کــه در این مصاحبــه زنده حضور 
داشــت،گفت: قرارداد تاســیس ذوب آهن اصفهان در 
بیست و ســوم دی ماه ســال ۱۳44 امضا و پس از آن 

کارخانــه وارد فاز اجرا شــد که از این مســیر توفیقات 
بسیاری نصیب استان و کشور گردید.

وی افزود: ذوب آهن اصفهان به دلیل عملکرد درخشان 
در حوزه صادرات از جمله کسب هفت مرتبه عنوان صادر 
کننده نمونه و یک مرتبه صادر کننده ممتاز، موفق شد 
در بین شرکت های فوالدی و سایر بخش ها مدال ملی 
صادرات را کسب کند. در این زمینه معیارهای بسیاری 
برای ارزیابی شرکت ها  تعریف شده بود که ذوب آهن از 

این پایش سربلند بیرون آمد.  
یزدی زاده، ذوب آهن را پایه گذار صنعتی شــدن کشور 
دانست و گفت: میزان تولید فوالد کشور  پیش از انقالب 
۶۰۰ هزار تن بوده، که االن ظرفیت ما ۳ میلیون و ۶۰۰ 
هزارتن است . هرچند به دالیل مختلف که مهمترین آن 
کمبود مواد اولیه است ، تولید کمتری داریم اما به لحاظ 

کیفی تالش کردیم، به سمت تولید محصوالتی برویم که 
تولید آن از توان دیگر صنایع داخلی و حتی منطقه خارج 

است . 
مدیرعامل ذوب آهن، یکی از این محصوالت را ریل ملی 
ذکر کرد و افزود: تولید ریل نتیجه تالش متخصصان و 
کارگران تالشگر و نجیب ذوب آهن اصفهان است که این 

کار را در شرایط سخت تحریم انجام دادند. 
وی افزود: تامین ریل برای ساخت راه آهن در شش محور 
و متروی تهران و اصفهان نیازمند تولید این محصول در 
ذوب آهن اســت و همچنین صادرات هم به افغانستان 

انجام خواهد شد. 
یزدی زاده اظهار داشــت: برای مقابله با کرونا در شرکت 
، فعالیت های متختلفــی صورت گرفــت و در زمینه 
پیشگیری اقدامات خوبی انجام شد و  حاصل آن ارزیابی 

مثبت مسئولین مربوطه در سطح استان، بود. 
وی افزود: بیمارستان شهید مطهری ما که بیمارستان 
درجه یک است، عالوه بر خدمات درمانی و بهداشتی به 
کارکنان ، به مردم منطقه هم برای مقابله با کرونا خدمات 
داد که هزینه بســیاری داشــت و به عنوان مسئولیت 

اجتماعی انجام شد. 
مدیرعامل ذوب آهن افزود: در خصوص محیط زیست 
، صنعت فی ذاته آالینده اســت اما بایــد برای کاهش 
آالیندگی ها تالش کــرد تا فعالیت شــرکت ، مطابق 
استانداردهای مد نظر ســازمان محیط زیست باشد که 
در این راستا ذوب آهن اصفهان همواره پیشگام و پیشرو 

بوده است. 

در برنامه هشت بهشت به مناسب روز تاسیس ذوب آهن اصفهان عنوان شد :

ذوب آهن پایه گذار صنعتی شدن كشور ا ست

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: 
پرداخت بیمه بیکاری، پرداخت کمک 
هزینه مراسم ترحیم و اخذ درخواست 
کفالت و بازرسی؛ خدمات غیرحضوری 
تأمین  سازمان  که  هستند  جدیدی 

اجتماعی در دسترس مردم قرار داد.
هشتمین  در  ساالری  مصطفی 
جلسه هفتگی رونمایی از سامانه های 
درحال  عنوان طرح ۳۰7۰  با  که  اجتماعی  تأمین  غیرحضوری سازمان 
اجرا است؛ اظهار داشت: حدود 7۰ درصد از طرح ۳۰7۰ برای ارائه خدمات 
غیرحضوری اجرا شده است و انتظار می رود که این خدمات به نحو مطلوب و 

کامال غیرحضوری در اختیار مردم قرار گیرد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی غیرحضوری شدن پرداخت بیمه بیکاری 
را به معنی عدم نیاز به مراجعه افراد به مراکز بیمه ای تأمین اجتماعی برای 
تشکیل پرونده و ثبت درخواست دانست و گفت: سامانه خدمات غیرحضوری 
تأمین اجتماعی با سامانه بیمه بیکاری وزارت کار متصل است و متقاضیانی که 
پس از طی مراحل و تأیید ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شعب تأمین 
اجتماعی معرفی می شوند برای دریافت مقرری بیمه بیکاری نباید به شعب 
تأمین اجتماعی مراجعه کنند. ساالری ثبت غیرحضوری درخواست کفالت و 
بازرسی را دومین خدمت غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی در هفته جاری 
اعالم کرد و گفت: درخواست کفالت که در اکثر موارد بین شعب مختلف انجام 
می شود و پیش از این فرآیندی پیچیده داشته است که عالوه بر غیرحضوری 
شدن، اصالح فرآیند نیز صورت گرفته است. وی پرداخت کمک هزینه مراسم 
ترحیم را از تعهدات سازمان تأمین اجتماعی به جامعه تحت پوشش اعالم کرد 
و گفت: دریافت این خدمت نیز از هفته جاری غیرحضوری شده و بعد از این 

نیازی به مراجعه مردم برای دریافت این کمک هزینه نخواهد بود.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی بر لزوم رصد و ارزیابی مداوم خدمات 
غیرحضوری این سازمان توسط مدیران و کارشناسان سراسر کشور تأکید کرد 
و از ارایه نزدیک به یک میلیون خدمت غیرحضوری در طول هفته گذشته در 
سامانه خدمات غیرحضوری تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: خدماتی که از 
طریق سامانه خدمات غیرحضوری ارائه می شود باید به بهترین و کوتاه ترین 
روش ممکن خدمات مورد نیاز را ارائه دهد و ارایه همزمان خدمات به صورت 

حضوری در شعب نیز به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

ساختمان جدید معاونت منابع انسانی و امور اجتماعی ذوب آهن اصفهان واقع 
در ضلع غربی طبقه ۲ ساختمان توحید، ۲4 دی ماه افتتاح شد. در مراسم افتتاح 
این ساختمان که با حضور منصور یزدی زاده مدیر عامل، مرتضی یزدخواستی 
عضو هیئت مدیره، معاونین  برنامه ریزی و توسعه، بهره برداری و منابع انسانی 
و امور اجتماعی و چند تن از مدیران شرکت صورت گرفت، حاضران از قسمت 
های مختلف این اداره  بازدید کرده و در جریان مراحل، نحوه بازسازی و مصالح 
و امکانات به کار رفته در آن قرار گرفتند. مهندس یزدی زاده در این مراسم 
ضمن تشکر از دست اندرکاران پروژه توسعه و باز سازی ساختمان جدید، 
ابراز امیدواری نمود که با توجه به وسعت و امکانات مناسب ساختمان مذکور و 
استقرار معاونت منابع انسانی به همراه مدیر امور اداری و پشتیبانی در این محل 
کارها به خوبی پیش رفته و جلسات و مراجعات کارکنان به سهولت، با تکریم 

الزم و به نحو شایسته  انجام گیرد.
قابل ذکر است ، این ساختمان ، به منظور رفع پراکندگی های اداری قبلی در 
ساختمان های والیت و توحید و ساماندهی محل اداری و مراجعات معاونت 
منابع انسانی و امور اجتماعی با جا به جایی و باز سازی محل سابق بایگانی 
شرکت در فضایی به وسعت 4۱۰ متر مربع ایجاد شده است. گفتنی است؛ پروژه 
فوق با همکاری  معاونت برنامه ریزی و توسعه، مدیریت نت راه و ساختمان و 

شرکت تارابگین  بازسازی و به بهره برداری رسیده است .

3 خدمت دیگر تامین اجتماعی 
غیرحضوری شد 

افتتاح ساختمان اداری جدید 
معاونت منابع انسانی و امور 

Rگزارشاجتماعی شركت e p o r t

در  تاصیکو  مدیرعامل 
جلسه ویدیو کنفرانس 
 ۱4 انسانی  منابع 
شرکت تابعه و وابسته 
گفت: زمان آن رسیده 
است که پارادایم منابع 
اداری  از حوزه  انسانی 
سیستم  اکو  سمت  به 
حرکت  انسانی  منابع 

کند.
به گزارش روابط عمومی صدر تامین، غالمرضا سلیمانی در جلسه 
ویدیو کنفرانس منابع انسانی ۱4 شرکت تابعه و وابسته با اشاره به 
اجرای نظام مدیریت استراتژیک منابع انسانی، گفت: این روزها سخن 
از اهمیت منابع انسانی از هر سو به گوش می رسد اما باید اقداماتی 
در دستور کار قرار دهیم که از شعار به عملگرایی حرکت کرده و لزوم 
اهمیت این مهم را در سطح کشور به همگان نشان دهیم. امروز زمان 
آن رسیده است که منابع انسانی به سمت تولید دانش حرکت کند به 
گونه ای که این حوزه از بخش اداری به سمت اکو سیستم منابع انسانی 

تغییر جهت دهد.
وی ادامه داد: امروز در عصر انقالب صنعتی چهارم، پارادایم منابع 

انسانی به اکو سیستم منابع انسانی تغییر پیدا کرده است و ضرورت 
دارد هلدینگ و شرکت های تابعه با شریک استراتژیک دانش حوزه 
منابع انسانی و بهره مندی از تکنولوژی های روز در این حوزه برنامه 

های عملیاتی الزم را در برنامه و بودجه سال ۱4۰۰ لحاظ کنند. 
سلیمانی به ابالغ دستورالعمل کمیته منابع انسانی به منظور تعیین 
و تشریح نظام مدیریت استراتژیک منابع انسانی در شرکت سرمایه 
سیاست  راستای  در  تابعه،  های  کلیه شرکت  و  گذاری صدرتامین 
گذاری و تعیین استراتژی ها اشاره کرد و گفت: اهداف تعیین شده 
در این دستور العمل در خصوص طرح و برنامه های حوزه مدیریت 
استراتژیک منابع انسانی و مشورت دهی به کمیته های منابع انسانی 
شرکتهای تابعه جهت افزایش بهره وری نیروی انسانی و رضایت کلیه 
ذی نفعان درونی و بیرونی تدوین شده است که امید داریم تا پایان سال 
۱۳۹۹ بخش اعظم آن اجرا شود و در سال ۱4۰۰ نیز به بخش عارضه 

یابی بپردازند.
وی در پایان به مدل پیاده سازی که شامل ۱۲ مرحله است اشاره کرد 
و گفت: مدل پیاده سازی نظام مدیریت استراتژیک منابع انسانی در 
هلدینگ و شرکت های تابعه تدوین و تهیه شده است که جهت اجرا 
و طی کردن اصولی از سوی شرکت ها ابالغ و نتیجه اقدامات ابتدا در 
کمیته منابع انسانی شرکت ها بررسی و سپس در کمیته منابع انسانی 

هلدینگ رصد کامل خواهد شد.

طی نشستی با حضور منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان و 
عبدالحسینی مدیرکل صداوسیمای مرکز اصفهان از روابط عمومی شرکت به 

جهت همکاری و تعامل رسانه ای قدردانی شد. 
در این نشست مدیرکل صداوسیمای مرکز اصفهان ضمن اهداء لوح تقدیر به 
مسئولین روابط عمومی شرکت، فعالیت های رسانه ای و تصویری این مجتمع 
عظیم صنعتی را بسیار موفق دانست و گفت: تعامل خوب ذوب آهن اصفهان و 
رسانه ملی، معرفی مطلوب دستاوردهای صنعتی استان و حمایت از تولید ملی 

را موجب شده است.     
منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان نیز با قدردانی از زحمات 
مسئولین و کارکنان سیمای اصفهان، بر تعامل بیشتر روابط عمومی شرکت 

با رسانه ملی تاکید کرد .

مدیرعامل تاصیکو:
زمان اجرای نظام مدیریت استراتژیک منابع انسانی جهت تولید 

دانش فرا رسیده است

تقدیر صدا و سیمای اصفهان از 
روابط عمومی ذوب آهن 

امروز در عصر 
انقالب صنعتی 
چهارم، پارادایم 
منابع انسانی به 

اكو سیستم منابع 
انسانی تغییر پیدا 

كرده است

محمدرضا یزدان پنــاه مدیر برنامه ریــزی ونظارت بر 
نگهداری وتعمیرات شرکت،  گفت: اولین پاتیل ۱۳۰ تنی 
فوالد درخرداد ماه ســال جاری تحویل مدیریت بخش 
فوالدسازی گردیده است و تاکنون با ثبت بیش از ۹۵۰ 

ذوب به خوبی و با موفقیت ازآن بهره برداری می گردد .
مدیر برنامه ریزی ونظارت بر نگهداری وتعمیرات شرکت، 
افزود: کلیه مراحل ساخت پاتیل، شامل تهیه نقشه های 
کارگاهی،تکنولوژی اسکلت فلزی،تکنولوژی مکانیکی، 
برنامه ریزی ساخت، تامین متریال، برشکاری، پرسکاری، 

والس، مونتاژ، جوشکاری،کنترل کیفیت، ماشینکاری، 
آزمایشات غیر مخرب  و .... به طور کامل در این مدیریت و 

طی مدت زمان هشت ماه انجام گردیده است .
 ST52-3 وی گفت: متریال بدنه پاتیــل از جنس فوالد
و در ضخامتهــای ۳۰ و ۶۰ و 8۰ و ۱۱۰ و ۲۵۰ میلیمتر 
می باشد که در رده تجهیزات فوق سنگین اسکلت فلزی 
 CK45  محسوب می گردد ودستکها نیز از جنس فوالد

می باشد.
    GMAW  ضمنا  فرآیند جوشــکاری مــورد اســتفاده

و با استفاده از ۱۵۰۰ کیلوگرم سیم جوش برای  )Co2(
هر پاتیل انجام شده است که کلیه جوشها بطور کامل وبا 

متدهای غیر مخرب PT و UT تست گردیده اند.
وی افزود: در کلیه مراحل ســاخت پاتیــل ، واحدهای 
کنترل کیفیــت کارگاههای ســاخت ) کنترل کیفی 
کارگاه اسکلت فلزی و آهنگری  - کنترل کیفی کارگاه 
 ماشــینکاری و عملیــات حرارتــی ( به همــراه واحد
تســت های غیر مخرب ) زیر مجموعه بازرســی فنی 

مهندسی نت ( به صورت مستمر حضور داشته اند.
مدیــر برنامه ریزی ونظــارت بر نگهــداری وتعمیرات 
شرکت، گفت: نفر ساعت استفاده شــده برای ساخت 
هر پاتیل حدوداً ۶۵۰۰ نفر ساعت و هزینه متریال برای 
 هر پاتیل حدوداً شش میلیارد ریال می باشد که از نظر 
هزینه ای قابل رقابت با پاتیل های مشابه ساخته شده در 

سایر صنایع کشور می باشد.
یزدان پناه گفت: اولین پاتیل ساخت شرکت های بیرونی 
نیز پس از گذشت یکسال و نیم  و طی هفته گذشته به 
این مجموعه انتقال داده شد و بنا به درخواست شرکت 
سازنده و مدیریت محترم خرید تجهیزات، فرآیند بسیار 
حساس مربوط به ماشینکاری و مونتاژ دستکهای پاتیل 
) با ظرفیت باربلند کنی ۱۹۰ تن فوالد مذاب ( توســط 

پرسنل متخصص و مجرب کارگاه 48 انجام پذیرفت.  
 مدیر برنامه ریزی ونظارت بر نگهداری وتعمیرات شرکت، 
تاکید کرد: بــا توجه به نیاز مبرم بخش فوالدســازی و 
کاهش قابل توجه تعداد باالی پاتیــل های در گردش، 
بنا به درخواست مدیریت بخش فوالدسازی ، بازسازی 
پاتیل های آسیب دیده و کارکرده نیز در دستور کار قرار 
گرفت . با این توضیح تکمیلی که در بازسازی فوق، قریب 
به 7۰درصد پاتیل به صورت کامل تحت نوسازی وتقویت 
قرار گرفته است که پاتیل تعمیر شده تفاوت محسوسی 

با پاتیل نو ندارد.
وی گفت: همانطور که در ابتــدای گزارش توضیح داده 
شد طی خردادماه تعداد یک عدد پاتیل نو تحویل بخش 
فوالدســازی گردید و ۲۳ دی ماه اولین پاتیل بازسازی 
شده و نیز یک عدد پاتیل ساخت خارج از کارخانه تحویل 
بخش فوالدسازی گردید و با یاری خداوند متعال و تالش 
همکاران این مدیریت انشــاءا... تا پایان اردیبهشت ماه 
۱4۰۰ تعداد یک عدد پاتیل بازســازی شده و تعداد دو 
عدد پاتیل نو دیگر نیز تحویل بخش فوالدسازی خواهد 
گردید. ضمن این که این مهندســی آماده همکاری در 
انجام مرحله نهایی پنج پاتیل در حال اتمام بیرونی نیز 

می باشد.

خودكفایی در ساخت پاتیل های 130 تنی فوالد

اولین پاتیل 130 
تنی فوالد درخرداد 

ماه سال جاری 
تحویل مدیریت 

بخش فوالدسازی 
گردیده است

بین سازمان 
استاندارد و 

ذوب آهن اصفهان از 
سه دهه قبل ارتباط 

دو سویه وجود 
داشته است

صنعت ذوب آهن در ایران و دنیا به عنوان صنعت مادر 
شناخته می شود. در کشورمان اگر به دوره های تحول 
صنعتی توجه کنیم،در می یابیم صنعتی شدن ایران با 

آغاز به کار ذوب آهن اصفهان رقم خورده است. 
نیره پیروز بخت، رییس سازمان ملی استاندارد ایران 
که به مناســبت ۲۳ دی سالروز تاســیس ذوب آهن 
اصفهان با خبرنگار ما گفتگو مــی کرد با اعالم مطلب 
فوق گفت: ذوب آهن اصفهان، صنایع پایین دستی و 
باال دستی بسیاری را برای فعالیت های خودش تعریف 
کرد و در حقیقت از این مسیر رشد و گسترش صنعت 

در کشور رقم خورد. 
رییس ســازمان ملی اســتاندارد ایران با بیان این که 
ذوب آهن اصفهان بــه دلیل قدمت صنعتــی، فراز و 
نشیب های فراوانی را ســپری کرد ، گفت :  ابتدا قرار 
بود این کارخانه در کرج ســاخته شــود، ســپس به 
اصفهان منتقل شــد. هم اکنون در کرج منطقه ای به 

نام ذوب آهن وجود دارد ولــی در نهایت این کارخانه 
در اصفهــان برنامه ریزی و ســاخته شــد. ذوب آهن 
اصفهان به اعتقاد من نماد اراده، تعهد، رشــد و توسعه 
اقتصادی،تعصــب به میهــن و همچنیــن عالقه به 

پیشرفت و اراده آهنین برای هرچه بهتر شدن است. 
پیروز بخت، توجه ذوب آهن اصفهان به استانداردهای 
ملــی و جهانــی را مــورد تاکیــد قــرار داد و گفت: 
درســال های دهه ۱۳8۰ در یکــی از محصوالت که 
با اســتانداردهای ایران و اروپا، ناهمخــوان بود باید 
تغییراتی صورت می گرفت کــه ذوب آهن بدون هیچ 
گونه مقاومتی خودش را با این استاندارد وفق داد. این 
مهم نشان می دهد در تمام دوران ها اراده پویایی برای 
ارتقاء بیــش از پیش کیفیت در ایــن مجموعه وجود 

داشته و دارد. 
رییــس ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران، تدوین 
استانداردهای مقاطع ساختمانی را مرهون همکاری 

های ذوب آهن اصفهان دانســت و افزود: بین سازمان 
اســتاندارد و ذوب آهن اصفهان از سه دهه قبل ارتباط 
دو ســویه وجود داشته اســت و تدوین اســتاندارد از 
طرف مــا بدون همــکاری ذوب آهن اصفهان میســر 
نمی شد. استانداردهای مختلف مانند میلگرد، شمش، 
تیرآهن،نبشــی و تمام مقاطع فوالدی بــا همکاری 
ذوب آهن اصفهان و ســایر شرکت ها انجام گرفت، این 

ارتباط همواره دو سویه و توام با هم افزایی بوده است. 
وی با بیان این که تولید ریل آرزوی دیرینه ذوب آهن 
اصفهان بود تا از این طریق کشــور بتواند وابســتگی 
خود را به خارج قطع کند و به خودکفایی دســت یابد، 
تاکید کرد: از ســال ۱۳۹4 که تولید ریل شروع شد به 
عنوان سازمان ملی اســتاندارد برای هرگونه همکاری 
اعالم آمادگی کردیم تا ریل ایرانی را در صنعت حمل 
و نقل، ریل گذاری کنیم. این رؤیای حداقل بیســت 
ساله با همت و تالش متخصصان ذوب آهن اصفهان به 

تحقق پیوست و این تالشگران موفق شدند گواهینامه 
اســتاندارد محصول ریــل را نیز دریافــت کنند که 
دستاورد بزرگی به شــمار می رود و خوشحال هستیم 
که اکنون این محصول در محورهای مختلف راه آهن 

کشور مورد استفاده قرار می گیرد.

نیره پیروز بخت، رییس سازمان ملی استاندارد ایران :
ذوب آهن اصفهان در تدوین استانداردها نقش كلیدی دارد
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مناسبت های هفته
 شهادت حضرت فاطمه زهرا)س( یازدهم هجری قمری )3 جمادی 

الثانی(
حضرت فاِطمه)س( مشهور به فاِطمه زهرا دختر پیامبر اسالم)ص( و خدیجه 
کبری)س( و همسر امام علی)ع( است. او یکی از پنج تن آل عبا )اصحاب کساء( 
است که همه این بزرگواران معصوم هستند . امام دوم و سوم شیعیان، حضرت 
زینب)س( و ام کلثوم از فرزندان او هستند. وی اندکی پس از رحلت پیامبر)ص( 
و در جریان هجوم مأموران ابوبکر به خانه اش، آسیب دید، در بستر بیماری افتاد 
و پس از مدت کوتاهی در ۳ جمادی الثانی سال ۱۱ هجری قمری در مدینه به 
شهادت رسید. پیکر دختر پیامبر)ص( به سفارش خودش شبانه و مخفیانه دفن 
شد و قبرش هیچ گاه مشخص نشد. شــیعیان ، حضرت فاطمه)س( را الگوی 
خود می دانند و در سالروز شهادت وی که به ایام فاطمیه مشهور است، عزاداری 

می کنند.
شهادت شهیدان نّواب صفوی، طهماســبی، برادران واحدی و 

ذوالقدر از فدائیان اسالم 
جمعیت فدائیان اسالم یکی از مهم ترین جنبش های مبارز اسالمی در فضایی 
بودند که کشور را انسداد سیاسی و رشد و گسترش استبداد رژیم پهلوی فراگرفته 
بود. شهید نّواب صفوی بنیانگذار اولین سازمان انقالبی مکتبی به نام »فدائیان 
اسالم« بود. این سازمان مکتبی ، راهگشای مبارزات مسلّحانه اسالمی به شمار 
می رفت و هدف از تشکیل آن استقرار حکومت اســالمی در ایران بود. شهید 
نّواب به همراه شهید سیّد محّمد واحدی، شهید مظّفر ذوالقدر و شهید خلیل 
طهماسبی در سپیده دم ۲7 دی ماه سال ۱۳۳4 در حالی که هر چهار تن غسل 
شهادت کرده بودند به جوخه اعدام سپرده شدند و روحشان از قفس در فضای باز 

و بی کران ملکوت اعلی به پرواز درآمد.
روز غزه

در تقویم رسمی کشور به علت سکوت جوامع جهانی در مقابل فجایع و کشتار 
مردم مظلوم غزه، ۲۹ دی ماه به عنوان روزه غزه نامگذاری شده است .

۲۹ دیماه، یادآور پیــروزی مقاومت مردم غزه و نمایش نمــاد مقاومت، فریاد 
مظلومیت و حق طلبی مردم مظلوم غزه است که با دستان خالی و اوج مظلومیت 
در مقابل حمله ای وحشیانه و غیرانسانی رژیم غاصب صهیونیستی به ملت های 
جهان  نشان دادند که می توان با توکل به خدا، عزم و بردباری، عصارة زورگویان 

عالم، رژیم غاصب صهیونیست را به خاک زبونی و ذلت نشاند.
زادروز حکیم ابوالقاسم فردوسی

اول بهمن ماه سال ۳۱۹ هجری شمسی، روزی است که در آن »حکیم ابوالقاسم 
فردوسی« حکیم سخن، حکیم توس و استاد سخن پا به عرصه وجود گذاشت. 
»ابوالقاسم حسن پور علی طوســی« معروف به فردوســی در روستای پاژ در 
شهرستانی از توابع طبران توس در خراسان دیده به جهان گشود. نام او همه جا 
ابوالقاسم فردوسی شناخته شده است. پدرش از دهقانان طوس بود که ثروت 
و موقعیت قابل توجهی داشت. وی از همان زمان که به کسب علم و دانش می 
پرداخت، به خواندن داستان هم عالقه مند شد. فردوسی از همان روزگار کودکی 
بیننده کوشش های مردم پیرامونش برای پاسداری ارزش های دیرینه بود و خود 
نیز در چنان زمانه و زمینه ای پا به پای بالندگی جسمی به فرهیختگی رسید و 

رهرو سخت گام همان راه شد.

 حضرت فاطمه)س( :
همیشــه در خدمت مادر و پای بند او باش، چون بهشت زیر پای مادران 

است و نتیجه آن نعمت های بهشتی خواهد بود. 

در جلسه اخیر شورای معاونین شرکت بر ضرورت بهبود 
معیشت کارکنان از طریق راهکارهای قانونی تاکید شد 

و مقرر شد اقدامات الزم در این خصوص انجام شود .
تاکید بر کاهش مصرف ارز و اســتفاده از ظرفیت های 
داخلی جهت تامین نیازهای شرکت به ویژه تامین کک،  
تالش مضاعف برای حفظ بازارهای صادراتی در شرایط 
تحریم در راستای دفاع از حقوق و سرمایه های شرکت، 
توســعه بازاریابی برای محصول ریل و توسعه صادرات 
 PCI این محصول و بررسی راهکارهای استفاده کامل از
)پروژه تزریق پودر زغال بــه کوره بلند( از دیگر مواردی 
بود که در شــورای معاونین شــرکت مورد تاکید قرار 

گرفت.
در این جلسه بر لزوم اجرای سریع طرح مکانیزاسیون و 

مدرنیزاسیون سیستم های اطالعاتی خط تولید   تاکید 
شــد . در گزارش مربوطه ، اجرای فاز یک در مدیریت 
تولیدات کک و مواد شــیمیایی و فازهای ۲ و ۳ که در 
مدیریت فوالدسازی و نیروگاه حرارتی در مدیریت تولید 
و توزیع برق در حال اجراست تشریح گردید که جزئیات 

آن در گزارشات بعدی مطرح می شود .  
از دیگر موارد مطرح شــده در شورای معاونین شرکت، 
قرارداد خــودروی ســبک با شــرکت تعاونی مصرف 
کارکنان شرکت و قرارداد تعمیر و نگهداری تجهیزات 
مکانیکی مدیریت های مهندسی بهره برداری با شرکت 
مهندسی و پویش ســاخت بود که بر تسریع در اجرای 
آن ها تاکید شد و مقرر گردید پس از تایید هیات مدیره 

شرکت ، اجرا شود . 

به مناسبت ۲۹ دی ماه روز ملی هوای پاک  گفتگویی 
با مهندس مکاری  مدیر HSE شرکت انجام دادیم که 

مشروح این مصاحبه در پی می آید: 
مدیر HSE شرکت در ابتدا ضمن گرامی داشت ۲۹ دی 
ماه روز ملی هوای پاک ، این روز را به تمام تالشگران 
سختکوش شرکت ، همکاران سازمان حفاظت محیط 
زیست، انجمن های مردم نهاد زیست محیطی و همه 
کسانی که در عرصه حفاظت از  محیط زیست تالش می 

کنند ، تبریک گفت. 
 با توجه به قدمت شركت ذوب آهن اصفهان تا 
چه اندازه تجهیزات این واحد در جهت كاهش 

آلودگی ها به روز شده است؟
گرچه شرکت ذوب آهن اصفهان به عنوان اولین و قدیمی 
ترین شرکت فوالدی محسوب می گردد، لیکن بروز 
رسانی تجهیزات و تکنولوژی تولید به عنوان یک فرآیند 
مستمر و با هدف کاهش عوامل آالینده زیست محیطی 
ناشی از فرآیندها ، افزایش بهره وری و تولید، همواره 
جزء استراتژی های اصلی این سازمان بوده است. یکی 
از رویکردهای اصلی در مدیریت  و کنترل آالیندگی ، 
کاهش و یا حذف عوامل آالینده در مبدأ تولید از طریق 
استفاده از تکنولوژی های دوست دار محیط زیست  و 
همچنین افزایش راندمان سیستم های تصفیه آالینده ها 
از طریق جایگزینی سیستم های با راندمان پایین مانند 
سیکلون ها و وت اسکرابر ها با سیستم های با راندمان 
تصفیه باالتر نظیر بگ فیلتر ها و الکتروفیلترها و تعریف 
و انجام فرآیند جامع و اثر بخش تعمیرات و نگهداری این 
سیستم ها می باشد که این مهم به عنوان یک فرآیند 
پویا و مستمر همواره در دستور کار این شرکت بوده 
است.  اگر در یک نگاه مسیر طی شده سنوات قبل از 
ابتدای بهره برداری از کارخانه تا کنون را در یک نگاه کلی  
بررسی کنیم شاهد آن خواهیم بود که اکثر تجهیزات 
مربوط به خط تولید که به نوعی می توانند بر محیط 
 زیست موثر باشند با تکنولوژی های به روز  جایگزین
با  که  نمود  بیان  بتوان  طور  این  شاید  و  اند  شده 
جایگزینی تجهیزات قدیمی  و استفاده از فرآیند های 
تنها  قدیمی  و  اولیه  آهن  ذوب  از  امروزه  جایگزین، 
یک پوسته ظاهری در معرض دید است و اندرون و 
شده دگرگون  نوسازی  های  فرآیند  طی  آن   کالبد 

است.
از جمله مهمترین اقداماتی که در این دگرگونی ها انجام 

گرفته می توان به موارد زیر اشاره نمود:
  تعویض کنورتورهای فوالدسازی .

  باز سازی دیگ های اوتیلیزاتور فوالدسازی.
  جایگزینی ایستگاه های قدیمی ریخته گری.

  احداث مجموعه پروژه های توازن شامل آگلوماشین 
4، باتری شماره ۳ ککسازی، کوره بلند شماره ۳ و 
نیروگاه هاربین با استفاده از آخرین تکنولوژی های  در 

دسترس.
 کف بر کردن باتری قدیمی شماره یک و احداث باتری 
جدید بجای آن و همچنین کف بر نمودن باتری شماره 

۲ ککسازی.
 انجام تعمیرات اساسی بر روی کوره بلند شماره یک و 
احداث سیستم جدید تصفیه در ناحیه واگن توزین کوره 
بلند یک و همچنین احداث الکتروفیلتر آسپیراسیون 

کوره یک طی سنوات گذشته
 تعمیرات اساسی کوره بلند شماره ۲ و به روز رسانی 

تجهیزات کوره مذکور.
 برنامه ریزی و اجرای بیش از ۳۶ پروژه زیست محیطی 

تا ابتدای سال ۹7.
 برنامه ریزی انجام بیش از ۱۵ پروژه زیست محیطی 
در بخش هوا از ابتدای سال ۹7 که از این بین تا کنون 
تعدادی از پروژه ها انجام و با موفقیت به پایان رسیده 
و مابقی در مرحله انتخاب پیمانکار و یا فاز اجرائی می 

باشند و ده ها پروژه بازسازی و بهینه سازی دیگر.
با توجه به عوامل آالینده تولیدی چه اقدام 

هایی در راستای رفع آن ها انجام شده است؟
شرکت ذوب آهن اصفهان  طی سنوات گذشته و تا 
ابتدای  سال ۹7 نسبت به  برنامه ریزی و اجرای بیش 
از ۳۶ پروژه زیست محیطی در بخش های  هوا ،آب، 
پساب ، پسماند و انرژی با هزینه های بسیار هنگفت 
اقدام نموده است که از جمله مهمترین آن ها می توان 

به موارد زیر اشاره نمود:
  باز سازی و بهینه سازی سیستم های تصفیه غبار 

کنورتورهای فوالدسازی در چندین مرحله.
  احداث سیستم تصفیه  غبار ناحیه آسپیراسیون کوره 

بلند یک.
میکسر  ناحیه  غبار  تصفیه  سیستم  احداث    

فوالدسازی.
 احداث سیستم های تصفیه غبار ناحیه مواد رسانی 

کنورتورها) 4۲متری اهک(.
  بهینه سازی سیستم تصفیه غبار LF های ناحیه 

فوالدسازی.
   پروژه ۵ گانه زیست محیطی آگلومراسیون.
  پروژه ۳ گانه زیست محیطی آگلومراسیون.

 EGF و   ESP1 الکتروفیلترهای  احداث  پروژه   
آگلوماشین 4.

  احداث الکتروفیلتر ESP2 آگلومراسیون.
 نصب ایستگاه سنجش کیفیت هوا.

 نصب سیستم های پایشگر آنالین بر روی دودکش های 
بخش های مختلف شرکت و ده ها پروژه دیگر.

 شرکت ذوب آهن اصفهان گرچه با اجرا و بهره برداری از 
 پروژه های یاد شده موفق به ارتقاء چشمگیر در شاخص های
زیست محیطی شرکت گردید لیکن به منظور ارتقاء 
حداکثری راندمان سیستم های تصفیه غبار شرکت در 
جهت حصول خروجی های زیست محیطی کمتر ، از 

ابتدای سال ۹7 با همت مضاعف تری نسبت به تعریف و 
برنامه ریزی جهت  اجرای حدود ۱۵ پروژه زیست محیطی 
در بخش هوا اقدام نموده است که خوشبختانه تا کنون  
شاهد به ثمر نشستن تعدادی از این پروژه ها شامل : بهینه 
سازی سیستم تصفیه غبار کنورتور شماره ۲ فوالدسازی ، 
بهینه سازی سیستم تصفیه غبار LF1 فوالدسازی، بهینه 
سازی الکتروفیلتر شماره ۲۱۰ آگلومراسیون  ، بهینه 
سازی الکتروفیلتر شماره 4۱۰ آگلومراسیون ، تنطیم 
رژیم حرارتی و هیدرولیکی باتری ۳ و پروژه نصب درب 
های فلکسیبل باتری ۳  هستیم . شاخص ترین این پروژه 
ها ، پروژه طراحی و نصب درب های فلکسیبل باتری های 
شماره ۳ کک سازی شامل تعداد 74 عدد درب سمت 
کک باتری ۳  و 74 عدد درب سمت ماشین تخلیه و ۱۰ 
عدد درب رزرو است که با استفاده از توانمندی های داخل 
شرکت و به دست متخصصین شرکت به انجام رسید که 
این خود موفقیت چشمگیر در جهت بومی سازی و قطع 
وابستگی به خارج می باشد. همچنین تعدادی از این پروژه 
ها نیز در حال حاضر در مرحله انتخاب پیمانکار و یا فاز 
اجرائی می باشند که از جمله آن ها به موارد زیر می توان 

اشاره نمود:
 پروژه بهینه سازی سیستم تصفیه غبار آگلوماشین 

های ۲،۱ و ۳ آگلومراسیون.
 پروژه بهینــه ســازی سیستم تصفیــه غبارEGF  و 

ESP1آگلوماشین 4.
 پروژه بهینه سازی سیستم تصفیه غبار پلی زیوس 

آهک.
 پروژه بهینه سازی سیستم تصفیه غبار آسپیراسیون 

کوره بلند ۲.
میکسر  غبار  تصفیه  سیستم  سازی  بهینه  پروژه   

فوالدسازی.
 پروژه احداث سیستم Dedust باتری ۳  .

 پروژه ساخت و نصب سیستم تمییز کننده درب و رام 
باتری ۳.

 پروژه احداث بگ فیلتر ناحیه واگن توزین کوره بلند 
شماره ۱ .

در  اصفهان  آهن  ذوب  اقدامات  مهمترین   
راستای صنعت سبز چه بوده است؟

زیست  بهبود  های  برنامه  اجرای  و  ریزی  برنامه   
محیطی در قالب انجام پروژه های زیست محیطی در 
بخش های هوا، آب، پساب ، پسماند و مدیریت مصارف 

انرژی.
 به کارگیری مفاهیم اقتصاد سبز و جلوگیری از اتالف و 

هدر روی منابع  درکلیه فرآینده و فعالیت های شرکت.
  کاهش و کنترل  میزان عوامل آالینده ناشی از فرآیند های 

شرکت در بخش های هوا، آب ، پساب ، پسماند.
از  ناشی  تولیدی  پسماندهای  بخش  اثر  مدیریت   
تولید،  مبدأ  در  کاهش  شامل  شرکت  فرآیندهای 
بازیافت، استفاده مجدد در فرآیند های تولید، پردازش، 

بازاریابی و فروش و...
  شناسایی ، ارزیابی و کنترل جنبه ها و پیامدهای 

ناشی از فعالیت ها، خدمات و محصوالت شرکت.
   استفاده از تکنولوژی های نوین و دوستدار محیط 

زیست.

حفاظت  از محیط 
زیست تنها وظیفه 

سازمان، نهاد و 
یا انجمن خاصی 

نیست بلکه 
وظیفه ای همگانی 

است

29 دی ماه روز ملی هوای پاک گرامی باد
اكثر تجهیزات مربوط به محیط زیست در ذوب آهن با تکنولوژی های به روز جایگزین شده اند

در این جلسه بر 
كاهش مصرف ارز و 

استفاده از 
ظرفیت های داخلی 
جهت تامین نیازهای 

شركت تاكید شد

در جلسه شورای معاونین شركت مطرح شد :

تاكید بر بهبود معیشت كاركنان از طریق راهکارهای قانونی 

در راستای اجرای طرح ساماندهی محیط کار)5S( در 
شــرکت  با تالش و همت همکاران بخش فوالدسازی 
این طرح در انبارک سیم بکسل ها در حداقل زمان و با 
اســتفاده از منابع و قابلیت های موجود در بخش انجام 

گردید.
سید غالمعلی موسوی مسئول تیم اجرایی طرح گفت: 
یکی از معضالت ما طی ســالهای متمادی پراکندگی 

ســیم بکســل ها در اماکن و محوطه های مختلف بود 
که بعضاً موجب آسیب دیدگی وکاهش عمرآن ها می 
گردید)S1(. اجرای این طرح عالوه بر زیبا سازی محیط 
کار منجر به حفاظت از تجهیزات و دسترســی سریع و 

آسان به آن ها گردیده است.
 رضا پریشانی یکی دیگر از اعضای این تیم اظهار داشت: 
پس از جانمایی محل مناســب این انبــارک ، عملیات 

اجرایی احداث فونداسیون وســاخت ومونتاژ قطعات 
مورد نیاز و پوشش دیواره آن انجام و متعاقب آن پس از 
رنگ آمیزی وکف سازی محوطه انبار، چیدمان مناسب 
سیم بکسل های مورد نیاز  به ترتیب اولویت مصرف در 

. )S2(محل های پیش بینی شده انجام گردید
سرپرســت تعالی ســازمانی مدیریت  برنامه ریزی و 
مهندســی صنایع در این خصوص گفت : بــا ارزیابی 

عملکرد این گروه در شناســایی وجمــع آوری اموال 
شرکت )S1( و جانمایی وطبقه بندی آن جهت سهولت 
دسترســی وکاهش آســیب به تجهیــزات )S2( و  با 
ساخت  انبارک مربوط از بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال اموال 
شــرکت با حداقل هزینه محافظت گردید که بر اساس 
دســتورالعمل مصوب از خدمات تیم مجری در اولین 

فرصت قدردانی الزم به عمل می آید.

اجرای طرح ساماندهی محیط كار )5S( در بخش فوالدسازی

اجرای این طرح 
عالوه بر زیبا سازی 
محیط كار منجر به 

حفاظت از تجهیزات 
و دسترسی سریع 
و آسان به آن ها 

گردیده است

 طرح ریزی و اجرای نظام جامع تعمیرات و نگهداری سیستم های 
موثر بر محیط زیست.

و  کارکنان  دانش زیست محیطی  و  آگاهی ها  افزایش سطح    
پیمانکاران.

  تعریف و اجرای پروژه های تحقیقاتی متعدد در حوزه محیط 
زیست.

  همکاری نزدیک با دانشگاه ها و مراکز علمی کشور و امضاء تفاهم 
نامه های مشترک با برخی از این مراکز.

 همکاری نزدیک و انجام تعامالت سازنده با سازمان های ناظر در 
حوزه محیط زیست .

 همکاری در برنامه های زیست محیطی فراسازمانی که از جمله آن 
ها می توان به پروژه انتقال پساب شهرستان زرین به شرکت ذوب آهن 
اصفهان در جهت حل مشکالت زیست محیطی ناشی از پساب مذکور 

در سطح شهرستان اشاره نمود.
مکاری در پایان حفاظت از محیط زیست  و به تبع آن داشتن  محیط 

زیست سالم که بستر شکوفایی نسل های حال و آینده کشور عزیزمان 
باشد را  وظیفه همگانی دانست که تک تک آحاد جامعه اعم از مردم و 

مسئوالن در ایجاد آن نقش بسیار مؤثری  دارند. 
وی اظهار نمود: حفاظت  از محیط زیست تنها وظیفه سازمان، نهاد 
و یا انجمن خاصی نیست بلکه وظیفه ای همگانی است که تنها با هم 
راستاسازی فعالیت های مثبت زیست محیطی آحاد مختلف جامعه 
می توان شاهد حرکت های عظیم دراین زمینه باشیم. در واقع برآیند 
فعالیت  های مثبت زیست محیطی هر چند کوچک آحاد مختلف 
جامعه، تحول شگرف در حوزه حفاظت از محیط زیست را همراه 
خواهد داشت. پس اگر افراد جامعه در هر موقعیت از نظر جایگاه 
فرهنگی و اجتماعی خود را  در قبال فعالیت ها و رفتارهای مخرب 
زیست محیطی خود و دیگران مسئول دانسته و نسبت به انجام 
اقدامات کنترلی و اصالحی الزم در این زمینه اقدام نمایند ، محیط 
زیست سالم نیز دست یافتنی خواهد بود چرا که کلید واژه آن از »خود 

شروع کردن« و ترغیب دیگران می باشد. 
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تسلیت

همکاران گرامی جناب آقایان : رضا چمی، محمد چمی، 
سعید اكبری، سمیه میرزایی، جهانگیر حیدری، ابراهیم 

اكبری، مرتضی حسینی
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 

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.

شمس الدین كامیاب، علی رضایی، غالمرضا علیزاده، 
محمود اقتصادی، قاسم قاسمی، جعفر قاسمی، هاشم 

رضایی، خانواده مرحوم ناصر حسینی

تشکر و سپاس

حسین  كیانی 
1360/11/01 بستان

حسینعلی  پورمحمدی نجف آبادی 
1357/10/29 یزدانشهر

احمد خبازشیرازی 
1365/10/29  شلمچه

عبدالحسین   براتی  آحمدابادی  
1365/10/28 شلمچه

سالــروز عـروج 
ملکــــــوتی
شهدای گـرانقدر 
ذو ب آهن اصفهان
گرامـــــی   باد

جواد محمدی مدیرعامل باشــگاه فرهنگی ورزشــی ذوب آهــن اصفهان با 
طاهری رییس هیات فوتبال اصفهان دیدارو گفتگو کرد . در این جلســه در 
خصوص مسائل و مشکالت تیم های فوتبال، مســائل داوری، مسابقات تیم 
های فوتبال ذوب آهن اصفهان، پتانســیل های موجود در فوتبال اســتان، 
بومی گرایی صورت گرفته در تیم های باشــگاه، تعامل بیشــتر باشگاه ذوب 
آهن و هیات فوتبال در امور مسابقات، ورزشگاه، امور پیشکسوتان، هواداران، 

مسئولیت های اجتماعی و مباحث اقتصادی بحث و تبادل نظر شد.

جواد محمدی مدیرعامل و یبلویی معاون مالی و پشــتیبانی باشگاه ذوب 
آهن اصفهان با حضور در جمع کادر فنی و بازیکنان تیم والیبال بانوان این 

باشگاه در جریان روند تمرینات آنها قرار گرفتند.
جواد محمدی با آرزوی ســربلندی و موفقیت برای تیــم والیبال بانوان در 
مســابقات از اعضا تیم خواســت با اقتدار و اتــکال به خداونــد متعال در 
 مسابقات حضور یابند و باشــگاه نیز با تمام تالش از تیم ها حمایت خواهد 

کرد. 

باشگاه فرهنگی ورزشــی ذوب آهن اصفهان به 
عنــوان عضوی از خانــواده بــزرگ ذوب آهن با 
تدوین سند چشــم انداز و برنامه های اجرایی در 
حال گام برداشتن به ســوی در آمدزایی بیشتر 
با شناخت و پرورش اســتعداد های ناب ورزشی، 
کاهش هزینه ها با جذب بازیکنــان از رده های 
پایه باشــگاه در تیم های بزرگساالن، از مجموعه 
های ورزشی، راه اندازی مدارس فوتبال و جذب 
اسپانســرهای جدید می باشــد. بــه طوری که 
در فصل ورزشــی اخیر موفق بــه جذب چندین 
اسپانسر شــده و تعداد قابل توجهی اسپانسر را 
در فصل ورزشی جدید درمیان ســایر باشگاه ها 
داراست؛ برگزاری تســت های تیم های مختلف 
در دو رده آقایــان و بانــوان از مقاطــع پایــه تا 
بزرگسال ، برگزاری کالس های آموزشی مدارس 
فوتبال و ســایر رشــته ها و اجرای برنامه حرفه 
ایی ســازی)clas ( و ارائه آن به کنفدراســیون 
فوتبال آسیا و دریافت مجوز مربوطه ، هماهنگی 
و سازماندهی ده ها تیم در رشــته های مختلف 
آقایــان و بانوان جهــت حضــور در رقابت های 
استانی و لیگ برتر باشــگاههای کشور در رشته 
های مختلف ورزشی خالصه ای از دیگر اقدامات 

باشگاه است .
شایان ذکر اســت در بســیاری از رشــته ها از 
فرزندان پرســنل کار خانه تســت گرفته شده و 
تعدادی از این عزیزان جــذب تیم های مختلف 
باشــگاه گردیده اند. همچنیــن آکادمی فوتبال 
باشــگاه ذوب آهن در قالب۱۱تیــم در رده های 

مختلف و با رویه فرهنگ ســازی واجرای برنامه 
های آموزشی در قالب ۱۹ کارگاه در حال فعالیت 
می باشــد و بیست و ســه نفر از فرزندان پرسنل 
شــریف کارخانه در حــال حاضــر در تیم های 

مختلف آکادمی باشگاه حضور دارند.
اخیراً فراخوان شناســایی و جذب استعدادهای 
ورزشــی خانواده بــزرگ ذوب آهن نیــز اجرا و 
تعداد ۳8۳ نفر از فرزندان پرســنل در ورزشهای 
توپی و غیر توپی شناسایی شــده اند و باشگاه در 
 حال برنامــه ریزی برای اســتفاده از این عزیزان 

می باشد.
توجه ویــژه باشــگاه به حــوزه مســئولیتهای 
اجتماعــی و تکریــم پیشکســوتان ورزشــی و 
برگزاری مناســبت های ملــی و مذهبی از دیگر 
فعالیتهای باشــگاه فرهنگی ورزشــی ذوب آهن 

می باشد.
در این شــماره به بخشــی از عملکرد درخشان 

باشــگاه ذوب آهن در حــوزه مالی در یکســال 
گذشته اشــاره شــده که در این زمینه با تاکید و 
تمرکز بــر صرفه جویی و برنامــه ریزی دقیق در 
خصوص رعایت اصــل اقتصــاد مقاومتی و اخذ 
تخفیف هــای مالیاتی و پرداخــت بدهکاری ها 
به طلبــکاران و پیمانــکاران و بازیکنان اقدامات 
مهمی صورت گرفته که به چند مورد آن اشــاره 

می گردد:
۱- پرداخت کلیه مطالبــات بازیکنان تیم های 
ورزشی باشــگاه در ســال ۹۹-۹8 بالغ بر پانصد 

میلیارد ریال.
۲- پرداخت بدهی های مربوط به سنوات گذشته 

در حدود یکصدو سی وشش میلیارد ریال.
۳-  فســخ قرارداد با برخــی بازیکنــان فوتبال 
بزرگســاالن به ویــژه دو بازیکــن خارجی که 
عملکرد ضعیفی داشــتند و صرفه جویی حدود 

یکصدو پنج میلیارد ریال.
4- پرداخت مالیات های تکلیفی و عملکرد سال 
های ۱۳۹۳ لغایت ۱۳۹7 در حدود بیســت و نه 

میلیارد ریال.
۵- -تســویه مالیــات ســال ۱۳۹۰ بالــغ بــر 

چهارمیلیارد و ششصد میلیون ریال. 
۶- رایزنی و اخذ تخفیف ویژه از اداره دارایی بالغ 

بر مبلغ بیست ویک میلیارد ریال.
7- تخفیف اخذ شــده از طرف هــای تجاری به 

مبلغ ده میلیارد ریال. 
8- اخذ گواهی ارزش افزوده باشــگاه پس از پنج 

سال.

تکریم خانواده های شهدا و جانبازان

اردوی تیم ملی وزنه برداری با مربی 
ذوب آهنی

تکریم قهرمانان كشتی دهه 50 ذوب 
آهن اصفهان

گزارش عملکرد باشگاه ذوب آهن اصفهان

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

همزمان با ایام فاطمیه )س(، سالگرد شهادت سردار دل 
ها سپهبد شهید، حاج قاسم سلیمانی و دومین روز دهه 
حماسه و ایثار شهرســتان لنجان و به منظور یادآوری و 
قدردانی از رشادت ها و حماسه های شهدا، رزمندگان، 
فرماندهان، پیشکسوتان، دفاع مقدس و همچنین ارج 
نهادن به فداکاری های شــهدای مدافع حرم و امنیت، 
آیین گرامیداشت دهه حماسه و ایثار شهرستان لنجان 

در ۲۱ دی ماه در ذوب آهن اصفهان  برگزار شد.
در این آیین که آیــت ا... حبیب ا... رهبــر و تعدادی از 
مسئولین، بســیجیان و رزمندگان ذوب آهن اصفهان و 
همچنین فرماندار وجمعی از مسئولین شهرستان لنجان 
و تعداد 7۰  نفر از پیشکسوتان و فرماندهان دفاع مقدس 
این شهرستان حضور داشتند، ضمن اجرای برنامه های 
فرهنگی، بازدید از خط تولید و حضور بر سر مزار و یادمان 
شــهدای گمنام ذوب آهن ، سخنرانان به تشریح برنامه 
های دهه حماسه و ایثار شهرستان، رسالت رزمندگان 
و فرماندهان دفاع مقــدس در انتقال فرهنــگ ایثار و 

شهادت به نسل امروز و بیان خاطرات خود از رشادت ها و 
رویدادهای دفاع مقدس پرداختند.

مهندس یــزدی زاده مدیر عامــل ذوب آهن اصفهان با 
گرامیداشت یاد و خاطره شهدای سال های دفاع مقدس، 
به ویژه ۲87  شهیدگرانقدر این شرکت گفت: ذوب آهن 
اصفهان در دوران دفاع مقدس در کنار تولید و گام نهادن 
در راه خودکفایی و استقالل کشور،  با همه توان و امکانات 
فنی و پشــتیبانی خود در خدمت جبهه های حق علیه 
باطل بود و بیشترین تعداد اعزام نیرو به جبهه را داشت 
. وی ابراز امیدواری نمود که در شرایط فعلی نیز به یاری 
خداوند بتوانیم در زمینه پاسداری از خون شهدا که همانا 

گام نهادن در راه آن ها است قدم برداریم.
حجت االسالم والمســلمین  باقریان امام جمعه زرین 
شهر نیز طی سخنانی ضمن قدردانی از دست اندرکاران 
و ســتاد برگزاری مراسم گرامیداشــت "دهه حماسه و 
ایثار شهرســتان لنجان" و همکاری و مســاعدت ذوب 
آهن اصفهان در این زمینه، گفــت : ۲۹ دی ماه به دلیل 

تشییع جنازه پیکر پاک تعداد 4۵ شهید گرانقدر در این 
شهرستان به عنوان "روز حماسه و ایثار"  نام گرفته و همه 
ساله، به همین مناسبت برنامه های متنوعی در این ایام 
برگزار می گردد. وی ضمن گرامیداشــت رشادت ها و 
حماسه آفرینی های رزمندگان دوران دفاع مقدس افزود: 
پایداری و سربلندی مردم در دوران کنونی و درخشش 
علمی و صنعتی کشور حاصل فداکاری این رزمندگان 

شجاع بوده است.
سرهنگ محمدی فرمانده ســپاه ناحیه لنجان نیز در 
ســخنانی، گفت: دفاع مقدس تجلی گاه حقانیت ملت 
ایران است و نسل حاضر تشنه انتقال فرهنگ ارزشمند 

حماسه و ایثاراست.  
در ادامه مراســم  برادران رزمنده و پیشکسوت مرتضی 
شــمس و محراب معتمدی به شــرح خاطرات خود از 
جبهه ها پرداختند و در پایان با اهدا لوح تقدیر ســتاد 
گرامیداشت "دهه حماسه و ایثار شهرستان لنجان" ، از 

رزمندگان و فرماندهان مدعو تقدیر شد.

به منظور پاسداشت رشــادت های یادگاران هشت سال 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 شــهدای واالمقام، مراد کاویانی، رجبعلی ابراهیمی دیزیچه، 
محمود قاســمی، محمدعلی کدخدازاده، عبداله احمدی بنی، اکبرفکاری 
افجدی، محمدقلی باقری، احمد بدیعی خوزانــی و جانبازان  گرامی مجید 
کشاورزی حسین آبادی و قربانعلی علیرضایی  به امور این عزیزان رسیدگی 

کنند. 
سعیدجمالی-   خبرنگار افتخاری

علی جباری پیشکســوت ورزش ذوب آهن اصفهان به عنوان مربی تیم 
ملی وزنه برداری ایران از تاریخ ۲۰ دی ماه ۹۹ در اردوی تیم ملی حضور 
دارد. این اردوی گزینشی جهت اعزام به مســابقات المپیک و قهرمانی 

آسیا در تهران برگزار می گردد .

 به مناسبت پنجاه و سومین سالگرد درگذشــت جهان پهلوان تختی و 
پنجاه و پنجمین سالروز تاســیس ذوب آهن اصفهان، جمعی از فعاالن 
کشتی شــرکت به همراه رییس هیات و پیشکســوتان کشتی استان با 
پهلوان مصطفی توکلی و پهلوان محمد ترابی، قهرمانان ارزنده کشــتی 

ذوب آهن، دیدار کردند.
در این دیدارها ضمن اطالع از وضعیت سالمت و احوال این عزیزان، لوح 

یادبود کارکنان ذوب آهن اصفهان، به پهلوانان فوالدمرد تقدیم گردید.

خبر

در آیین گرامیداشت دهه حماسه و ایثار لنجان در ذوب آهن اصفهان عنوان شد:

رسالت پیشکسوتان دفاع مقدس، 
انتقال فرهنگ حماسه به نسل جدید است

جذب دانشــجو بــه صــورت تکمیــل ظرفیــت در 
دانشــگاه جامع علمی كاربردی ذوب آهن اصفهان 

آغاز شد. 
•  مقطع كاردانی

كاردان فنی مکانیک ماشــین ابــزار، كاردان فنی 
ایمنــی كار و حفاظــت فنــی، كاردانــی حرفــه ای 

حسابداری، حسابداری صنعتی
• مقطع كارشناسی

مهندسی فناوری مکانیک، ماشین ابزار ، مهندسی 
فناوری كنتــرل، ابزاردقیــق، مهندســی فناوری 
بازرســی جــوش، كارشناســی حرفــه ای، ایمنی، 
سالمت و محیط زیست صنایع )HSE(، كارشناسی 

حرفه ای حسابداری، حسابداری صنعتی .
كســانی كه تمایل به ثبت نــام دارنــد، می توانند 
برای مشــاوره و پیــش ثبت نــام با شــماره تلفن 

03152573386  تماس حاصل نمایند.
ثبت نام برای عموم به ویژه پرسنل و خانواده های 
آنها به شــرط داشــتن حداقل مدرک دیپلم برای 
مقاطع كاردانــی و مدرک فوق دیپلــم برای مقاطع 

كارشناسی امکان پذیر است.
دانشگاه جامع علمی كاربردی ذوب آهن اصفهان

اطالعیه

دیدارمدیرعامل باشگاه ذوب آهن با 
رییس هیات فوتبال اصفهان

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان 
درجمع بانوان والیبالیست

Rگزارش e p o r t

تاریخ تولدنام فرزند محل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1399/08/27نفسراه آهنافشین سلجوقی

1399/09/29رهامنوردعلی مختاری

1399/09/19ماكاننوردمهدی ملکی 

1399/09/20هلیانوردسعید ذكریا

1399/05/12محمد حسننت وحید صباغ 

1399/09/30آرمانتولید و توزیع برقجالل مظاهری

1399/09/26محمد مهدیكوره بلندمحمود بخشنده

1399/09/22آرادكوره بلندحسن طول زمان

1399/08/28محمد مهدیكک سازیامیر شجاعی فر

1399/01/11آرانآگلومراسیونرسول سعیدی وفا

1399/09/09سپهركیفیتسعید فرهمند

1399/08/24رامتینراه آهنروح اله مهرابی

1399/10/10آرنآبرسانیبهنام یوسفی

1399/10/07سبحانفوالدسازیرمضان رمضانی

1399/10/10هادیفوالدسازیعلی محمد ضیائی

1399/10/06محمد حسیننوردمحمد شیرمحمدی

1399/10/09هیرماننوردرضا میر احمدی


