
جناب آقای دکتر اردشیر سعد محمدی

انتصاب شایسته جنابعالی  به عنوان سرپرست معاونت امور معادن و صنایع 
معدنی وزارت صمت را تبریک عرض نموده ، تداوم توفیقات حضرتعالی را از 
درگاه ایزدمنان خواستارم . بدون شک حضور مدیری متخصص وسخت کوش 
همانند شما در این پست حساس ، برکات بسیاری برای زنجیره فوالد کشور و 

درنهایت صنعت این مرز و بوم به دنبال خواهد داشت .   

منصور یزدی زاده
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان

جناب آقای مهندس ایمان عتیقی 

انتصاب شایسته جنابعالی به عنوان مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی 
گل گهر را که نشان دهنده تخصص ، تجربه و تعهد حضرتعالی است ، تبریک 

عرض نموده ، تداوم توفیقات شما را از درگاه ایزدمنان خواستارم .

منصور یزدی زاده
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان

)) آگهی فراخوان  (( 
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

سایر موارد :
1- زمان دریافت اسناد : از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان ساعت اداری مهلت دریافت اسناد )مندرج در جدول(

2-جهت  دریافت اسناد و كسب اطالعات بیشتر به آدرس www.esfahansteel.ir   مراجعه فرمایید.

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

روابط عمومی شركت
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ایران در مسیر تبدیل شدن
به مرجعیت علمی است

بانک دی آماده همکاری 
بیشتر با ذوب آهن اصفهان 

است

ارزآوری فوالد نسبت به 
سنگ آهن هفت برابر است

بازدید مدیرعامل شرکت از 
اولین نمایشگاه اقدامات و 

دستاوردهای امنیتی مدیریت 
حراست
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رضایتمندی 81 درصدی بانک ها از شرکت ذوب آهن اصفهان
SMS:w w w . e s f a h a n s t e e l . i r

آزمون اســتخدامی ذوب آهن اصفهان، یکم تا ســوم  بهمن ماه ۹۹ در محل 
دانشــگاه اصفهان برگزار شــد. در این آزمون اســتخدامی ۹۸۶۲ داوطلب 
مشــارکت داشــتند  که تعداد۵۰۹ نفر به اســتخدام ذوب آهــن اصفهان 
درخواهند آمد. منصور یزدی زاده مدیرعامل و احمد اکبری معاون ســرمایه 
های انسانی و توسعه مدیریت  ذوب آهن اصفهان از مراحل  برگزاری آزمون 
اســتخدامی  که با رعایت تمام پروتکل های بهداشــتی و نظارت نمایندگان 

نهادهای مربوطه  همراه بود ، بازدید کردند.
  مدیر عامل ذوب آهن اصفهان درگفتگو با خبرنگار ما   از مســئوالن شرکت 
صدر تامین و هیأت مدیره شــرکت به جهت ارائه مجوز اســتخدام، دانشگاه 
اصفهان که مســئولیت برگزاری آن را عهده دار است و دست اندرکاران ذوب 

آهنی این آزمون قدردانی و از روند برگزاری آن ابراز رضایت نمود.
یزدی زاده گفت: آزمون استخدامی شرکت با نهایت دقت و امانت برگزار شده 
و هدف آن اســتخدام  بهترین  نیروها  با در نظر گرفتــن ضرایب الزم و بومی 

گزینی است.
احمد اکبری معاون سرمایه های انسانی و توسعه مدیریت ذوب آهن اصفهان 
نیز ضمن تشــکر از زحمات تمامی دســت اندرکاران این آزمــون گفت: در 
راستای تقویت نیروی انسانی و رفع کمبودهای ناشی از بازنشستگی کارکنان 
و باال رفتن ســابقه همکاران ذوب آهنی با اخذ مجوز از هیأت مدیره شرکت  
در۲۴ تیرماه ۹۹ نســبت به جذب  ۵۰۹ نفر نیروی جدید در شــرکت برنامه 

ریزی کردیم. 
اکبری با اشاره به اهمیت و نقش  نیروی انسانی در شرکت گفت: جذب نیروی 
جدید  در هر ســازمانی  به منزله تزریق خون در پیکر یک موجود زنده است. 
در استخدام جدید  که تمام مراحل  آن از ثبت نام  تا آزمون و مصاحبه توسط 
دانشــگاه اصفهان انجام می گیرد ۹۸۶۲ نفر ثبت نــام  نمودند. بعد از آزمون  
نیز یک و نیم برابر افراد مورد نیاز بر اســاس رتبه آزمون جهت بررسی به طب 
کار ذوب آهن اصفهان معرفی می شــوند و پس از تایید طب کار و گذراندن 

آمــوزش هــای الزم به 
قراردادی جذب  صورت 

خواهند شد.
هوشــنگ طالبی رییس 
دانشــگاه اصفهــان نیز 
دانشگاه  مدیریت  گفت: 
اصفهــان از این که ذوب 
آهــن اصفهان بــه آن 
اعتماد کــرده و چنین 
آزمــون مهمــی را بــر 
عهده آن گذاشته بسیار 
خرســند و امیدوار است 
که با اجــرای موفق این 
آزمون پاسخ اعتماد این 

شرکت را بدهد.
وی افــزود: مــا تمامی 
و  علمــی  مقــررات 
استخدامی و تمام مقررات بهداشتی را در اجرای این آزمون رعایت کرده و با 
همت کادر مجرب خود در اسرع وقت برترین نفرات را سنجش و به ذوب آهن 

اصفهان معرفی خواهیم کرد.
محمدرضا ایروانی مسئول ستاد آزمون های دانشگاه اصفهان نیز گفت: آزمون 
استخدامی ذوب آهن اصفهان در دو رده کارشناســی و اپراتوری در سه روز 
متوالی در۲۲ حوزه جداگانه در مکان های مختلف برای کارشناسی در مدت 

سه و نیم ساعت و امتحان اپراتوری درمدت ۳ ساعت برگزار شد.
وی ضمن تشریح روند انتخاب سوال های امتحانی و اساتید تهیه کننده سوال 
ها تاکید کرد: سواالت بر اســاس منابع علمی و فنی مربوطه و به دقت تنظیم 
شــده و با توجه به ســخت گیری های به عمل آمده امکان هیچ گونه خطا و 

تبعیضی در برگزاری این آزمون وجود ندارد.
رضا فرهمندیان سرپرست تامین منابع انسانی ذوب آهن اصفهان و نماینده 
شرکت در برگزاری آزمون، نیز ضمن تشــریح روند انتخاب مشاغل بر اساس 
نیازها و اولویت های استخدامی شرکت و تعداد نفرات در هر رده شغلی گفت: 
به منظور جذب تعداد ۴۶۰ نفر در مقطع دیپلم و ۴۹ نفر در مقطع لیسانس، 
داوطلبان در ۱۰ گروه امتحانی آزمون دادند که شــامل ۷ رشــته در مقطع 

کارشناسی و ۳ رشته در مشاغل اپراتوری است. 
وی افزود : در گروه های امتحانی امور بازرگانی ، امور مالی و مهندسی صنایع 
در مقطع کارشناسی، نیروهای مورد نیاز، از بین داوطلبان مرد و زن و در سایر 
رشته ها با توجه به اشتغال افراد در مشاغل ســخت، نیروی مورد نیاز فقط از 

بین داوطلبان مرد انتخاب می شوند. 
فرهمندیان  گفت : ذوب آهن اصفهان در کلیه مراحل کار دانشــگاه اصفهان، 
نظارت کامل و مستمر داشته و بر اساس توافقات انجام شده دانشگاه اصفهان  
موظف اســت که نتایج نهایی کار خود را تا پایان اســفند ۹۹ ، به ذوب آهن 

اصفهان ارائه نماید.

طی احکام جداگانه ای از سوی مدیرعامل شرکت، مهدی بهرامی به عنوان 
معاون پشــتیبانی و خدمات اجتماعی و احمد اکبری بــه عنوان معاون 

سرمایه های انسانی و توسعه مدیریت شرکت منصوب شدند. 
مهدی بهرامی پیش از این به عنون معاون منابع انسانی و امور اجتماعی 
و احمد اکبری به عنوان مدیر امور اداری و پشتیبانی شرکت فعالیت می 
کردند . در حکم انتصاب معاون پشتیبانی و خدمات اجتماعی آمده است: 
به استناد مصوبه هیأت مدیره شرکت مبنی بر اجرای بهتر امور پرسنلی و 
با عنایت به تعهد، تخصص و تجربه جنابعالی در حوزه منابع انسانی و امور 
اجتماعی به موجب این حکم به عنوان » معاونت پشــتیبانی و خدمات 
اجتماعی « شــرکت تعیین و منصوب می گردید تا با استعانت از خداوند 

ســبحان، ضمن همکاری با ســایر 
ارکان شــرکت و بهره گیری از همه 
توان زیرمجموعه در راستای افزایش 
رضایتمندی و خدمات رســانی به 
پرســنل از جمله توسعه امور رفاهی 
و ایجاد امکانات بیشــتر در راستای 
حفظ کرامــت انســانی در جامعه و 
بهبود مســتمر، گام های ارزنده ای 

بردارید .
انتصــاب  حکــم  در  همچنیــن 
معاون ســرمایه هــای انســانی و 
توســعه مدیریــت آمــده اســت: 
بــه اســتناد مصوبه هیــأت مدیره 
شــرکت مبنی بر اجــرای بهتر امور پرســنلی و بــا عنایت بــه تعهد ، 
تخصص و تجربه جنابعالــی در حوزه منابع انســانی و امــور اجتماعی 
به موجب این حکم به عنوان » معاون ســرمایه های انســانی و توســعه 
مدیریــت « شــرکت تعیین و منصــوب می گردیــد تا با اســتعانت از 
خداوند ســبحان، ضمن همکاری با ســایر ارکان شــرکت و بهره گیری 
از همه توان زیرمجموعه و اســتفاده از اصول علمــی روز و برنامه ریزی 
 دقیق در راســتای پــرورش و حفظ ســرمایه های انســانی و توســعه
توانمندی های پرســنل، گام های ارزنده ای در ارتقای ســطح معیشتی 

کارکنان شرکت بردارید .

با تغییر ساختار حوزه منابع انسانی شرکت صورت گرفت:آزمون استخدامی ذوب آهن اصفهان برگزار شد
انتصاب معاون پشتیبانی و خدمات اجتماعی 

و معاون سرمایه های انسانی و توسعه مدیریت ذوب آهن اصفهان

آزمون استخدامی 
ذوب آهن 

اصفهان در دو 
رده کارشناسی و 

اپراتوری در سه روز 
متوالی در22 حوزه 
جداگانه در مکان 
های مختلف برای 

کارشناسی در مدت 
سه و نیم ساعت و 
امتحان اپراتوری 
درمدت 3 ساعت 

برگزار شد

@atashkar

آیین انعقاد دو تفاهم نامه )ارزی و ریالی( فی مابین بانک تجارت ایران و ذوب آهن اصفهان، یکم بهمن ماه با حضور رضا دولت آبادی مدیرعامل این بانک 
و منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن در حضور جمعی از مسئولین این دو سازمان مبادله شد.  رضا دولت آبادی در حاشیه این آیین، در مصاحبه با 
خبرنگار ما گفت: ذوب آهن اصفهان به عنوان اولین تولید کننده فوالد کشور جایگاه خاصی در ابعاد مختلف دارد و توانسته با صادرات محصوالت  خود 
که منطبق با آخرین استانداردهای روز دنیا است، ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگرداند و  این موضوع دستاورد بزرگی به ویژه در دوران تحریم به 

شمار می رود... 

در آیین انعقاد دو تفاهم نامه فی مابین بانک تجارت ایران و ذوب آهن اصفهان عنوان شد:
بانک تجارت شریک راهبردی ذوب آهن اصفهان برای ارتقاء تولید

مهلت    دریافت موضوعشمارهنوع فراخوانردیف
اسناد

مهلت   ارائه 
پیشنهاد

مواد نسوز دریچه كشویی تاندیش ایستگاه 9900805تجدید مناقصه بین المللی1
ریخته گری 3

99/ 11/ 699/  11/  8

20 /11 /1199 /11 /99خرید 4 ردیف گریس صنعتیR1 9902832مناقصه  2

با توجه به باالبودن هزینه های نگهداری فرزندان دوقلو و یا بیشــتر و به منظور تامین بخشی از 
این هزینه ها و مســاعدت به كاركنان دارای فرزند دوقلو یا بیشــتر، حق عائله مندی به ازای هر 

فرزند تا سن 4 سالگی، 3 برابر پرداخت می شود.
مدیریت امور اداری شركت

اطالعیه

02

همزمان با روز حماسه ایثار و شهادت شهرستان لنجان برگزار شد: 

روز هــوای پاک با دوچرخه سواران
از ذوب آهن تا لنجان 
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سالم آتشکار

خبر

درخواست های شما  وپاسخ مسئولین :
بانوان شاغل در شرکت بر اساس چه شرایطی بازنشسته می 

شوند؟
مدیریت امور اداری: درحال حاضر بازنشستگی خانم های شاغل، مشمول 
صندوق تامین اجتماعی بر اساس قانون مربوطه اعمال می گردد به طوری 
که چنانچه شرایط اعالم شده در ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی را احراز 
نمایند. )در صورت داشتن ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه و حداقل ۴۵ 
سال سن و یا ۲۰ سال سابقه وحداقل ۴۲ سال سن( می توانند نسبت به 

درخواست بازنشستگی خود از طریق آن سازمان اقدام نمایند.
تکمیل  بیمه  پوشش  جهت  همکاران  از  تعدادی  درخواست 

درمان برای پدران و مادران  تحت تکفل کارکنان.   
مدیریت امور اداری: براساس ضوابط و مقررات چنانچه پدر و مادر پرسنل 
تحت تکفل قانونی پرسنل بوده  نسبت به تحت پوشش قرار دادن ایشان  

اقدام می گردد.
 آیا امکان توزیع سهام ترجیحی برای پرسنل که تاکنون این 

سهام را نگرفته اند وجود دارد ؟
مدیریت امور سهام و مجامع: با توجه به واگذاری ۱۰۰ درصد سهام شرکت 
در سال ۹۱ و اختصاص سهم ترجیحی در زمان مقرر به پرسنل شاغل دارای 
شرایط ، امکان توزیع سهام وجود ندارد و همکاران متقاضی خرید سهام می 

توانند از طریق کارگزاران مربوطه اقدام نمایند. 
برای  بندی مشاغل  بر اساس طرح طبقه  ارتقاء گروه  نحوه   

پرسنل به چه صورت می باشد؟    
مدیریت امور اداری: به همه همکارانی که دارای پست سازمانی بوده و طبق 
جدول شرایط احراز، دارای شرایط ارتقاء باشند در زمان مقرر گروه مربوطه 

پس از تایید مدیران ذی ربط اعطاء می گردد.
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:

ذوب آهن توانسته 
با صادرات 

محصوالت  خود که 
منطبق با آخرین 

استانداردهای روز 
دنیا است، ارز حاصل 

از صادرات را به 
کشور بازگرداند

آیین انعقاد دو تفاهم نامه )ارزی و ریالی( فی مابین بانک 
تجارت ایران و ذوب آهن اصفهان، یکم بهمن ماه با حضور 
رضا دولت آبادی مدیرعامل این بانک و منصور یزدی زاده 
مدیرعامل ذوب آهن در حضور جمعی از مسئولین این 
دو سازمان مبادله شد.  رضا دولت آبادی در حاشیه این 
آیین، در مصاحبه با خبرنگار ما گفت: ذوب آهن اصفهان 
به عنوان اولین تولید کننده فوالد کشور جایگاه خاصی 
در ابعاد مختلف دارد و توانســته با صادرات محصوالت  
خود که منطبق با آخرین استانداردهای روز دنیا است، 
ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگرداند و  این موضوع 
دستاورد بزرگی به ویژه در دوران تحریم به شمار می رود. 
وی افزود: بازدید بســیاری خوبی از بخش های مختلف 
کارخانه انجام گرفت و ما به عنوان بانک تجارت آمادگی 
خود را برای همکاری با این مجتمع عظیم صنعتی اعالم 

می کنیم. 
مدیرعامل بانک تجارت ایران خاطرنشان کرد: بانک ها 

مشاوران خوبی برای تولید کنندگان محسوب می شوند 
و لذا  می توان از طریق تعامالت دو سویه در زمینه های 
مختلف همکاری های مناسب و نتایج سودمندی گرفت . 
منصور یــزدی زاده مدیرعامل ذوب آهــن اصفهان نیز 

گفت: وارد ۵۶  ســالگی ذوب آهن اصفهان شدیم و این 
تفاهم نامه که نزدیک به روز بیست و سوم دی ماه سالروز 
انعقاد قرارداد کارخانه، تبادل شــد را بــه فال نیک می 
گیریم.  وی افزود: هر آنچه در چرخه تولید نیاز داریم به 

ســرمایه در گردش باز می گردد و بانک ها ارکان بسیار 
موثری در این راستا محسوب می شوند. 

مدیر عامل شــرکت اظهار داشــت: ذوب آهن اصفهان 
نخستین تولید کننده مقاطع ساختمانی کشور و تنها 
تولید کننده ریل در غرب آسیا به شما می رود و هم اکنون 
این محصول دارای ارزش افزوده بــاال در پنج محور راه 

آهن کشور مورد استفاده قرار می گیرد. 
وی گفت: ذوب آهــن اصفهان نیازمند یک پشــتوانه 
مالی است و بانک تجارت ایران که برای همکاری  اعالم 
آمادگی نموده اســت، می تواند یک شــریک راهبردی 
و موثر برای ذوب آهن  در راســتای ارتقاء کمی و کیفی 

تولیدات شرکت، باشد. 
شایان ذکر اســت به مناسبت بیست و ســوم دی ماه 
سالروز انعقاد قرارداد تاسیس ذوب آهن اصفهان تندیس 
یادبودی از سوی مدیرعامل بانک تجارت ایران به منصور 

یزدی زاده مدیرعامل شرکت اهدا شد.

در آیین انعقاد دو تفاهم نامه فی مابین بانک تجارت ایران و ذوب آهن اصفهان عنوان شد:

بانک تجارت شریک راهبردی ذوب آهن اصفهان برای ارتقاء تولید

منصور یزدی زاده مدیرعامل و مسئولین حوزه بهره برداری در بازدیدهای 
جداگانه شاهد برخی از اقدامات و دستاوردهای امنیتی مدیریت حراست در  

اولین نمایشگاه این حوزه بودند . 
مدیرعامل شرکت در بازدید از این نمایشگاه که در سالن آموزشگاه توحید 
برگزار شد ، این دستاوردها را حاصل درایت ، تخصص و تجربه تالشگران 
حراست دانست و نقش این مدیریت در حفظ امنیت و حافظت از اموال 

شرکت را بسیار مهم و حیاتی ارزیابی نمود . 
وی ضمن قدردانی از تالشگران این حوزه ، ابراز امیدواری نمود که با 
پیشرفت شرکت در ابعاد مختلف ، شاهد کمترین تخلفات در ذوب آهن 

اصفهان باشیم . 

بازدید مدیرعامل شرکت از اولین 
نمایشگاه اقدامات و دستاوردهای 

امنیتی مدیریت حراست

Rگزارش e p o r t
رضایتمندی 81 درصدی بانک ها از شرکت ذوب آهن اصفهان

یکی از راه های 
مناسب و اثرگذار 

برای بیان حساسیت 
ذوب آهن اصفهان 
نسبت به مسائل 
زیست محیطی و 
به ویژه هوای پاک، 
اجرای حرکت های 

نمادین   است

نتایج اقدامات طی 
این سال ها به طور 
قابل توجهی باعث 

افزایش رضایتمندی 
بانک ها و نشانگر 

رویکرد جدید بانک 
ها به عنوان یکی 
از شرکای تجاری 
نسبت به شرکت 

شده است

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان گفت: اگر شیوه 
نامه فوالدی تداوم پیدا می کرد و یا اگر در آینده چیزی 
شبیه آن اجرا شــود، طی چند ماه کل زنجیره فوالد از 
باال تا پایین متوقف خواهد شد، این در حالیست که در 
کشور ارزی وجود ندارد و تولیدکنندگان نیاز دارند ارز 

مورد نیاز خود را تامین کنند.
 مهرداد توالییان با اشاره به دو ایراد شیوه نامه فوالدی، 
گفت: در کل هویت وجودی بورس با قیمت گذاری در 
تناقض صددرصدی است و با قیمت گذاری در بورس، 
رانت ایجاد می شود، همچنین باید توجه داشت که در 
دنیا قیمت در بورس وجود نــدارد و بورس، بازار عرضه 

و تقاضا است.
معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان همچنین افزود: 

محدودیت دیگر این شیوه نامه با توجه به این که قیمت 
ها را فوق العاده کاهش می داد این اســت که فوالد ساز 
را ناچار کرده بــود تا تنها با ۷۰ درصــد قیمت جهانی 
محصوالت خود را در بورس عرضــه کند و این موجب 

جوالن دالالن در بازار می شود.
توالییان همچین با اعتقاد بر این که شیوه نامه فوالدی، 
به نوعی سدی برابر صادرات بود، تصریح کرد: صادرات 
در شرایطی اســت که محصول در بورس عرضه شود و 
خریدار نباشــد، اما زمانی که محصول بــا ۷۰ درصد 
قیمت جهانی در بورس عرضه شود، همه خریدار بوده 
و به نوعی محصول را احتکار می کنند، چراکه می دانند 
شرایط دوام نمی آورد، بنابراین این شیوه نامه به نوعی 
مانعی برای صادرات بود. وی گفت: ذوب آهن ســاالنه 

نزدیک  به۴۰۰ میلیون دالر نیاز ارزی دارد که آن را باید 
از طریق صادرات تامین کند، در حالیکه این شیوه نامه 
به نوعی موجب قفل شدن این کارخانه و دیگر فوالدی 
های کشــور شــده بود. معاون بهره برداری ذوب آهن 
اصفهان با بیان این که در کشور تنها خریدار و مشتری 
معادن زغال، ذوب آهن است، گفت: با اجرای این شیوه 
نامه به نوعی کل معادن زغال سنگ کشور تعطیل می 
شد. توالییان با بیان این که لغو شیوه نامه فوالدی توسط 
معاون اول رئیس جمهور منجر به حل این دو مشــکل 
در زنجیره فوالد شده است، گفت: باید توجه داشت به 
دلیل شرایط فعلی، صنایع به اندازه کافی درگیر مشکل 
هستند و نباید با تصمیمات داخلی برای آنها محدودیت 

ایجاد کنیم.

با نظرســنجی از بانک های عامل در خصوص عملکرد 
مالی شرکت در ســال  ۱۳۹۹، رضایت مندی بانک ها از 
شرکت به ۸۱  درصد رسیده و نسبت به سال گذشته با 

رشد ۱۳ درصدی همراه بوده است . 
ابراهیم علیخانی مدیرمالی شرکت در گفتگو با خبرنگار 
ما به مقایســه ارزیابی نظر سنجی های صورت گرفته از 
سال ۱۳۹۵ لغایت ۱۳۹۹ پرداخت و گفت: نتایج اقدامات 
طی این ســال ها به طور قابل توجهــی باعث افزایش 
رضایتمندی بانک ها و نشــانگر رویکرد جدید بانک ها 
به عنوان یکی از شرکای تجاری نسبت به شرکت شده 
اســت که به دنبال آن افزایش اعتبارمالی شرکت را نیز 
به همراه خواهد داشت وآثار این مهم به طورمحسوس 
در شــاخص تمایل بانک ها برای همکاری با ذوب آهن 
به خوبی مالحظه می گردد البته نتایج به دست آمده بر 
اساس سیاستگذاری ها، چشم اندازهای مالی، تمهیدات 
و اقداماتی می باشد که در طول چندسال اخیر از طریق 
حوزه معاونت مالی واقتصادی شرکت برنامه ریزی و اجرا 

شده است.
وی افزود: در همین ارتبــاط بدهی های بانکی از طریق 
ستاد تسهیل کل کشــور پس از یکسال تنفس به مدت 
۵ سال تقسیط و بخشی از آنها نیز از محل بند "و" تبصره 
۵ قانون بودجه کل کشــور از محل مطالبات ســازمان 
تأمین اجتماعی از دولت ) موضوع تصویب نامه شــماره 
۵۴۰۳۶/ت ۵۵۴۱۳ ه مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۰ هیات محترم 
وزیران( تســویه گردید، بدهیهای مالیاتی نیز بر اساس 
همین بند قانونی به طور کامل تسویه شد، گفتنی است 

شرکت در ســنوات ۹۴ و ۹۵ با داشتن بالغ بر ۱۵۰ فقره 
چک برگشتی و بیش از ۲۵۰۰۰ میلیارد ریال بدهی های 
بانکی سررسید شده پرداخت نشده در سامانه استعالم 
بانک مرکزی در لیست بدهکاران عمده قرارداشت که در 
حال حاضر با همت و تالش همــه همکاران ، چک های 
برگشتی به طور کامل تســویه و بدهی های بانکی نیز 

پرداخت و به سرفصل جاری منتقل گردیدند.
علیخانی، بدهی های بانکی پرداخت نشده در سال ۱۳۹۶ 
را مبلغ ۷ هزار و ۲۹۹ میلیارد ریــال اعالم کرد و گفت: 
این رقم در ســال ۱۳۹۹ به صفر کاهش پیدا کرده است 
و در حال حاضر شــرکت در شبکه بانکی کشور فاقد هر 
گونه بدهی بانکی سررسید شده پرداخت نشده و جرایم 
دیر کرد می باشــد. مدیر مالی شرکت، ساماندهی سایر 
بدهی های شــرکت به ارگان ها را از دیگر اقدامات حایز 
اهمیت دانســت و گفت: در این راســتا تقسیط بدهی 
به اداره گاز حدود ۱۰۰۰ میلیارد ریال، تقســیط بدهی 
شرکت به خزانه داری کل کشور حدود ۲۰۰۰ میلیارد 
ریال، تقسیط بدهی شرکت به تهیه و تولید مواد معدنی 
ایران حدود ۸۸۰ میلیارد ریال ، پرداخت ۱۵۰۰ میلیارد 
ریال مطالبات سازمان ایمیدرو و همچنین تسویه طلب 
۶۰۰ میلیارد ریالی شرکت همیار گستران از عمده این 
اقدامات اســت که ضمن اعتالی اعتبار مالی شــرکت، 
فرآیند صدور مجوز سازمان خصوصی سازی که از جمله 
پیش نیازهای دریافت تسهیالت و خدمات بانکی بود نیز 

تسهیل گردید.
وی این اقدامات را باعث دریافت خدمات بانکی و حذف 

جرایم وجه التــزام و کاهش هزینه های مالی شــرکت 
دانســت و گفت: بخشــی از صرفه جویی های مؤثر در 
هزینه های مالی شــرکت که طی سنوات اخیر حاصل 

گردیده است به شرح زیر می باشد:
  واریز حدود ۴۳۰ میلیارد ریال توسط بانک پاسارگاد 
از ابتدای ســال ۱۳۹۶ تا کنون بابت بخشودگی جرائم 
تاخیر، برگشت سود مابه التفاوت تسهیالت از ۲۴درصد 
به ۱۸ درصد ، بخشودگی جرایم وجه التزام تسهیالت و 

عودت مانده ای اعتبارات اسنادی با نرخ ۱۵ درصد .
 تسویه دو فقره تسهیالت ارزی شرکت نزد بانک توسعه 
صادرات و اخذ مبلــغ ۱۱۵.۶۵۸.۲۲۳.۰۰۰ ریال بابت 

سود تعجیل در تسویه و بخشش جرائم بانکی .
 تعیین تکلیف بدهی های ارزی با بانک توسعه صادرات 
و اخذ بخشودگی معادل مبلغ ۲۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

  انجام تهاتر بدهی های بانک کشاورزی از محل مصوبه 
دولت بر اســاس بند )و( تبصره )۵( قانون بودجه ۱۳۹۷ 
کل کشــور و اخذ مبلغ ۱۹.۶۶۵.۷۲۴.۰۸۷ ریال بابت 

بخشودگی جرایم متعلقه.
مدیر مالی شرکت، تعیین تکلیف پرونده های باز ارزی 
در سنوات اخیر را که به دلیل نوسانات و تغییرات عمده 
ای که در نرخ ارز به وجود آمده بود از اقدامات برجســته 
حوزه مالی و اقتصــادی ذوب آهن دانســت و گفت: در 
همین راستا ضمن ایجاد تعامالت سازنده با بانک ها، نقطه 
نظرات شرکت در جلسات تخصصی ارائه و در بسیاری از 
پرونده های مرتبط، شرکت موفق به دریافت بخشودگی، 
عودت مبالغ مســدودی و حتی دریافت سود تأخیر در 

تسویه از بانک های عامل شد.
علیخانی تاکید کرد: نشســت های منظم و پی در پی 
حوزه مالی با ارکان اعتباری استان اصفهان و همچنین 
کمیته های اعتباری مجموعه بانک ها در تهران، باعث 
شد از بانک های فعال کنونی تخفیف های  متنوعی در 
خدمات دریافتی خصوصاً در کارمزدهای بانکی و ودیعه 
های نقدی تسهیالت و ضمانت نامه های بانکی اخذ شود. 
وی با بیان این که حوزه مالی و اقتصادی شــرکت برای 
ایجاد انگیزه و افزایش حس مسئولیت پذیری کارکنان 
از طریق امکانات موجود در تالش است، تصریح کرد: در 
این سال ها از طریق اخذ مصوبات اعتباری از بانک های 
طرف قرارداد، انواع تسهیالت بانکی شامل قرض الحسنه، 
مشارکت در ساخت مسکن و همچنین تسهیالت خرید 

خودرو را در اختیار همکاران محترم قرار داده ایم.

مانور دوچرخه سواری ۱۰۰ ورزشکار شهرستان لنجان 
و ذوب آهن اصفهان با همکاری این شــرکت و هیأت 
دوچرخه سواری ناحیه بســیج لنجان به مناسبت روز 
هوای پاک از محل یادمان شهدای ذوب آهن اصفهان 
و با عبور از شهرهای منطقه تا گلستان شهدای زرین 

شهر برگزار شد. 
در مراسم آغازین این مانور که همزمان با روز حماسه 
ایثار وشهادت شهرســتان لنجان در یادمان شهدای 
ذوب آهن اصفهان برگزار شــد، مجیــد مکاری مدیر 
ایمنی، بهداشت و محیط زیست این شرکت، حرکت 
نمادین دوچرخه سواری در روز هوای پاک را در ترویج 
فرهنگ حفاظت از محیط زیست بسیار موثر دانست 
و گفت: این مجتمــع عظیم صنعتــی، فعالیت های 
متعددی در حوزه محیط زیســت انجام داده اســت و 

قطعاً این فعالیت ها هرگز  متوقف نشده و با جدیت در 
حال انجام است.  

وی افزود: یکی از راه های مناسب و اثرگذار برای بیان 
حساسیت ذوب آهن اصفهان نسبت به مسائل زیست 
محیطی و به ویــژه هوای پاک، اجــرای حرکت های 
نمادین از جمله این مانور دوچرخه ســواری است که 
باید از همه ورزشکاران حاضر در این حرکت قدردانی 

کنم. 
سرهنگ مهران مختاری فرمانده حوزه مقاومت بسیج 
شــهید تندگویان نیز در این مراسم با اشــاره به این 
که ۲۹ دی ماه روز ایثار و شــهادت شهرستان لنجان 
است، گفت: این روز یادآور تشییع ۴۵ شهید عملیات 
کربالی ۵ و شهید شاهمرادی قائم مقام لشکر قمر بنی 
هاشم بر روی دستان مردم شهرستان لنجان است که 

به همین دلیــل، ۲۹ دی؛ روز 
ایثار و شهادت این شهرستان 

نام گرفت. 
علیرضــا امیری مدیــر روابط 
عمومی ذوب آهن اصفهان نیز 
با اشــاره به فعالیت های ذوب 
آهن اصفهان در حوزه حفاظت 
از محیط زیســت گفت: هرگز 
ادعا نکرده ایم که در نقطه اوج 
به لحاظ زیست محیطی قرار 

داریم اما دستاوردهای مهمی در این حوزه حاصل شده 
و اولویت اصلی این مجتمــع عظیم صنعتی کمک به 
برخورداری از هوای پاک برای حفظ سالمت کارکنان 

و مردم منطقه است. 

مدیر روابط عمومــی ذوب آهن اصفهان با اشــاره به 
روز ایثار و شهادت شهرســتان لنجان به فعالیت های 
مختلف این شرکت در جهت ترویج این فرهنگ اشاره 
کرد و از ساخت فیلم مستند شهید شاهمرادی توسط 

ذوب آهن اصفهان خبر داد. 

تداوم شیوه نامه فوالدی، زنجیره فوالد کشور را متوقف می کرد 

همزمان با روز حماسه ایثار و شهادت شهرستان لنجان برگزار شد: 
بزرگداشت روز هوای پاک با دوچرخه سواران از ذوب آهن تا لنجان 

زمانی که محصول 
با ۷0 درصد قیمت 
جهانی در بورس 
عرضه شود، همه 
خریدار بوده و به 
نوعی محصول را 
احتکار می کنند

استخراج عمقی 
در معادن بسیار 

کاهش یافته است 
و بر اساس آمارهای 

سازمان زمین 
شناسی کشور به 
حدود سه و نیم تا 

محمدجعفرصالحی معــاون خرید ذوب آهن اصفهان پنج متر رسیده است
در کنفرانس آنالین معدن گفــت: ذوب آهن اصفهان 

میزبان ۱۴ هزار نفر پرسنل و ســه هزار نفر کارکنان 
شــرکت های اقماری اســت. ضمن این که تعداد ۱۷ 
هزار نفر از کارکنان معادن زغال کشــور معیشت شان 
به تولید ذوب آهن اصفهان وابســته اســت. این قشر 
زحمتکــش به صورت کلــی در پنج اســتان کرمان، 
خراسان جنوبی، مازندران، سمنان و گلستان که جزء 
اســتان های تامین کننده زغال کشور هستند ساکن 

می باشند.
صالحی افزود: عوارضی که برای صادرات ســنگ آهن 
وضع شد مربوط به ســال های ۹۵ و ۹۶ است که البته 
در سال ۹۸ عملیاتی شد اما معدنی ها اعتقاد دارند وضع 
این عوارض سبب شده سرمایه گذاری در بخش معدن 
صورت نگیرد سوال اینجاست آیا معادن چادرملو و گل 

گهر قبل از این فوالدساز شدند ؟!

 وی با بیان این که سهم ارز آوری فوالد نسبت به سنگ 
آهن به حدود هفت برابر می رســد، گفت: آیا هنوز هم 
باید صنعت ارز آور فوالد مهجور واقع شود؟ در سال ۹۸ 
ذوب آهن اصفهان ۱۱۰ میلیون دالر ارز وارد کشور کرد، 

کدامیک از معادن کشور چنین دستاوردی داشتند؟
معاون خرید ذوب آهن اصفهان ، خاطر نشــان ساخت: 
بر اساس اصل ۴۴ معادن از ذوب آهن جدا شدند و این 
شرکت به عنوان آخرین شرکت ، وارد بورس شد تا امروز 
بانی بی معدن باشد.  وی با  بیان این که کاهش کیفیت 
مواد اولیه بر تولید محصوالت خاص در ذوب آهن تاثیر 
گذار بوده و متاسفانه دسترســی به همین مواد اولیه 
فعلی هم در افق پیش رو با نگرانی همراه است، گفت: 
استخراج عمقی در معادن بسیار کاهش یافته است و بر 
اساس آمارهای سازمان زمین شناسی کشور به حدود 

سه و نیم تا پنج متر رسیده است.
وی تاکید کرد: ذوب آهــن به عنوان اولین تولید کننده 
فوالد کشــور از یارانه انرژی برخوردار نیست، گاز را به 
نرخ صنعتی می گیرد، با توجه به داشتن نیروگاه ۲۲۰ 
مگاوات ، برق تولید می کند و حتی به شبکه کمک می 
کند،از گاز فرایندی کارخانه اســتفاده می کند، پساب 
شهرهای اطراف را خریداری و استفاده می کند و ... اما 
همچنان نیز میزبان پرسنل شاغل و سایر سازمان هایی 
است که معیشت شان به این کارخانه گره خورده است. 
صالحی گفت: چرا هنوز هم سنگ آهن عیار باال و مورد 
نیاز ذوب آهن باید به کنسانتره تبدیل شود؟  اینکه گفته 
می شــود ذوب آهن با ظرفیت کامل تولید نمی کند، 
می توانم بگویم ۹۹ درصد مربوط به نداشتن مواد اولیه 

مرغوب است.

معاون خرید شرکت درکنفرانس آنالین معدن :
ارزآوری فوالد نسبت به سنگ آهن هفت برابر است اکبر تــرکان، مشــاور عالی ســابق 

رییس جمهور ضمــن انتقاد از برخی 
اصرارها برای قیمت گذاری دستوری 
فوالد اظهار داشــت: برای اظهارنظر 
دقیق در این زمینه باید به دو ســال 
گذشته و یک مثال در خصوص ذوب 
آهن اصفهان برگشت.دو سال پیش 
بازهم برخی مسئوالن بر لزوم کاهش 
دستوری قیمت محصوالت ذوب آهن 
و فروش به نرخی تقریبا مصوب تاکید کردند در شرایطی که همان محصوالت 
ذوب آهن با دو برابر قیمت در بازار فروخته می شد و نتیجه این تصمیم و تعیین 

قیمت گذاری، زیان تولیدکننده بود. 
ترکان اظهار داشــت: به این ترتیب نرخ گذاری کف و سقف قیمت محصوالت 
ذوب آهن باعث شد برخی افراد پس از خرید، همان محصوالت را در بازار آزاد با 

نرخ های باال بفروشند و در این میان تنها ذوب آهن بود که متضرر شد.
مشاور عالی سابق رییس جمهور با تاکید بر اینکه با انجام قیمت گذاری دستوری 
شاهد یک جریان »ساده لوحی بزرگ« در کشور هستیم، گفت: قیمت گذاری 
بدین معناست که تولیدکنندگان باید فوالد تولید کنند اما دیگران از سود این 

تولید منتفع شوند و سود ایجاد شده فقط به جیب دالالن و واسطه گران برود. 
وی اظهار داشت: تا چند سال گذشته اعالم شــده بود که میزان کاالی عرضه 
شده در بورس باید ۲ هزار تن باشد و برای کمتر از آن امکان عرضه در بازار وجود 
ندارد؛ در حالی که با عرضه دو هزار تن کاال فقط دالالن اقدام به خرید می کردند 

و تعداد محدودی از مصرف کنندگان قادر به خرید بودند.
ترکان خاطرنشان کرد: در این زمینه جلســه ای را در وزارت صمت و در زمان 
سکانداری شــریعتمداری برگزار کردیم و مذاکراتی انجام شد مبنی بر اینکه 
عرضه کاال در بورس کاال از دو هزار تن به ۲۰ تن کاهش یابد. مشاور عالی سابق 
رییس جمهوری با بیان اینکه با عرضه ۲۰ تن کاال حتی افرادی هم که به دنبال 
ساختمان سازی هستند قادر به خرید از طریق بورس کاال هستند، گفت: با این 
اقدام عالوه بر کاهش فاصله قیمت در بورس، زمینه افزایش درآمد کارخانه را 

فراهم کردیم تا باالخره قیمت ها و میزان عرضه به سمت تعادل پیش رفت.
ترکان با بیان این که با قیمت گذاری شــرایطی به وجود آمده که بعضا درآمد 
دالل ها ۱۰ برابر شرکت ها و صاحبان صنعت فوالد است، خاطرنشان کرد: اکنون 
نگرانی ما این است که دوباره قیمتی تعیین شــود که باعث شود در این میان 
دالل ها اقدام به خرید فوالد کنند و با قیمتی که خودشان تعیین می کنند در 
بازار عرضه و به فروش برسانند. مشاور عالی سابق رییس جمهوری خاطرنشان 
کرد: وزیر صمت باید این مشکلی را که با قیمت گذاری در بازار ایجاد می شود 
مدنظر قرار دهد؛ در واقع باید همــواره نگران بود که نتیجه تصمیم های اتخاذ 

شده به نفع مصرف کننده خواهد بود یا منجر به منفعت دالل ها می شود؟

در قیمت گذاری دستوری، تنها 
ذوب آهن متضرر شد
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نشریه داخلی

R e p o r t
گزارش

حضرت زهرا )س( برای دفاع از والیت و حاکمیت اسالمی به شهادت رسیده است

آغاز زندگی جدید بعد از بازنشستگی

نشریه داخلی

R e p o r t
گزارش

خبر

مناسبت های هفته
 روز تکریم مادران و همسران شهدا

در تقویم رسمی کشور، روز ۱۳ جمادی الثانی، روز تکریم مادران 
و همســران شــهدا نام گرفته و علت این نام گذاری این است که 
حضرت »ام البنین« همســر حضرت امیرالمومنیــن)ع( و مادر 
حضرت ابوالفضل العباس)ع( در چنین روزی روی در نقاب خاک 
کشــید و از این جهان کوچ کرد و در جــوار رحمت حضرت حق 

آرمید.
ام  البنین، یکی از مادران برجسته تاریخ است که زندگی او ماالمال 
از عشــق به والیت و امامت  بوده و در تربیت فرزندان دلیر و شجاع 
و با ادب چون حضرت عباس بن  علی )ع( بســیار موفق بوده است.  
فاطمه کالبیه معروف به ام البنیــن )زاده ۵ قمری، کوفه(، پدرآن 
حضرت، حزام بن خالد و مادرشــان لیلی دختر شهید بن ابی عامر 
 اســت. حضرت ام البنین چهار پســر به نام های: عبــاس، عبدا..، 

جعفر و عون داشت که هر چهار فرزند او در کربال شهید شدند. 

حدیث هفته
 حضرت فاطمه)س( :

همیشه در خدمت مادر و پای بند او باش، چون بهشت زیر پای مادران 
است و نتیجه آن نعمت های بهشتی خواهد بود. 

در جلســه اخیــر شــورای 
معاونین شرکت بر استفاده از 
ظرفیت های قانونــی برای بهبود 
معیشــت و خدمات رســانی به 

کارکنان تاکید شد.
در این جلسه از تالشــگران حوزه بهره 
برداری و حوزه های پشتیبانی به جهت 
افزایش تولید تقدیر شد و تثبیت تولید 
ماهانه ۹ هزار تن ریل در شرکت، تامین 

مواد اولیه پایدار، پیگیری اســتفاده از 
ظرفیت هــای قانونی در حــوزه تامین 
مــواد اولیــه و تســریع و تســهیل در 
بارگیری و صادرات چــدن مورد تاکید 

قرار گرفت . 
همچنیــن از حوزه بازاریابــی و فروش 
شــرکت و عوامل پشــتیبانی کننده به 
جهت کسب مدال افتخار ملی صادرات 

قدردانی شد. 

از حوزه بازاریابی 
و فروش شرکت و 
عوامل پشتیبانی 
کننده به جهت 

کسب مدال افتخار 
ملی صادرات 
قدردانی شد

در جلسه شورای معاونین شرکت مطرح شد:

ضرورت تثبیت تولید ماهانه 9 هزار تن ریل در شرکت 

سردار مهدی رحیمی رییس سازمان بسیج علمی کل 
کشور و معاون علمی پژوهشی سپاه صاحب الزمان )عج( 
طی جلسه ای با مهدی نصر معاون برنامه ریزی و توسعه 
و تعدادی از مدیران ذوب آهــن اصفهان دیدار و تبادل 

نظر کرد. 

ســردار رحیمــی با 
قدردانــی از زحمات 
شبانه روزی مجموعه 
عظیــم ذوب آهــن 
نقش  بــه  اصفهــان 
علــم و فنــاوری در 
تمدن  گــذاری  پایه 
ها اشاره کرد و گفت: 
اگــر بخواهیــم بــه 
تمدن بــزرگ ایرانی 
اسالمی دســت پیدا 
کنیم بایــد با همت و 
تالش بتو انیم در رتبه های برتــر تولید علم، دانش، 
نوآوری و فنــاوری قرار بگیریم.   وی گفت: اســتکبار 
جهانی به خوبی فهمیده است که ایران به دنبال تبدیل 
شدن به مرجعیت دوباره علمی جهان است و از همین رو 

استراتژی های اضافه کردن تحریم ها، ایجاد اغتشاشات 
سیاسی و تحریم مرجعیت و دانشــمندان علمی را در 

دستور کار خود قرار داده است. 
ســردار رحیمی تصریح کرد: از جایی که در جهان یک 
جریان جهانی دانش اتفاق افتاده اســت، ما باید با خلق 
دانش مانند اعصار گذشــته به دروازه مرجعیت علمی 
جهان ورود کنیم که این مهم در بیانیه گام دوم انقالب 

مد نظر مقام معظم رهبری است. 
رییس بسیج علمی کشــور با ابراز تاســف از قرار دادن 
دانش دانشمندان و نخبگان کشور در خدمت غرب بیان 
داشت: الزام کردن تمام نخبگان، دانشمندان و مبتکرین 
صاحب ایده در ثبت مقاالت خود در ISI موجب شــده 
اســت که دانش و حاصل تالش چندساله یک محقق 
و یا یک مبتکر به راحتی و رایــگان در اختیار غرب قرار 
گیرد و اگر فکری برای تجمیع و عدم خروج فکر و ایده 
های ناب جامعه نخبگان نشود هزینه آموزشی که برای 

این دانشمندان صرف شده است برای غرب صفر بوده و 
منافع آن را به راحتی کسب می کنند. 

وی با اشاره به ساز وکارهای ســازمان بسیج گفت: ۲۰ 
قشر بسیج غیرنظامی  در این سازمان وجود دارد که ۱۱ 
قشر آن دانش محور است. و بسیج با ایجاد هسته علمی 
در پایگاه های سراسر کشور یک انسجام کامل جهت هم 
افزایی بین خانواده ها ،صنعت و دانشگاه ها ایجاد نموده  

است. 
در این جلسه مرتضی شــیرین پرور مدیرتحقیقات و 
پژوهش، بهرام امینــی مدیر آموزش و توســعه منابع 
انسانی شــرکت و ســرهنگ مختاری فرمانده حوزه 
مقاومت بســیج شــهید تندگویان به اتفاق مسئولین 
هیأت اندیشه ورز این حوزه حضور داشتند وضمن ارایه 
گزارش فعالیت های متنوع و مستمر علمی و آموزشی 
شرکت، نسبت به همکاری هرچه بیشتر در زمینه های 

علمی و فناوری با سپاه و بسیج اعالم آمادگی نمودند.

همزمان با  ایام فاطمیه و سوگواری شهادت  بانوی بزرگوار 
و دخت گرامی نبی مکرم  اسالم حضرت زهرا)س( مراسم 
عزاداری و جلسات قرائت زیارت عاشورا در  نقاط مختلف 
ذوب آهن اصفهان برگزار شد. در ادامه این برنامه ها ، ۲۷ 
دی ماه مراسمی در مسجد الزهرا)س( شرکت برگزار شد. 
در این مراسم که با حضور جمعی از کارکنان  و با رعایت 
موارد بهداشتی  توسط روابط عمومی، دفتر هماهنگی 
تبلیغات اسالمی و پایگاه بسیج آیت ا... سعیدی کارخانه 
برنامه ریزی و ســاماندهی شــده بود، حجت االسالم 
والمسلمین حامد جدیدی از اساتید حوزه علمیه اصفهان 
به ریشه های تاریخی شهادت آن بانوی بزرگوار و اشکال 
جدید نیرنگ های دشمن و استکبار جهانی علیه اسالم و 
مسلمین پرداخت و گفت: تمام ادیان الهی بر اساس اسالم 
و توحید بوده و اســالم  به عنوان آخرین دین آســمانی 

تکمیل کننده تمام این ادیان بوده است. 

وی افزود: در ایــن دوران همواره بین حق و باطل جنگ 
بوده و باطل و جنود شــیطان برای تصــرف مدیریت و 
حکومت با حق در افتاده است . شــهادت حضرت زهرا 
)س( نیز در همین راســتا و برای دفاع از امامت و والیت  
و برگردان مدیریت و حکومت به صاحب اصلی و جایگاه 

واقعی اش  صورت گرفته است. 
این استاد حوزه علمیه اظهار داشت: علوم کامل الهی در 
زمان امام زمان )عج( شناخته و در اختیار بشر قرار می 
گیرد و از این رو ما باید معارف مهدویت را نشر داده  و در 
زمان انتظار فرج با یاری انقالب اسالمی مقدمات ظهور و 

حکومت جهانی امام زمان )عج(  را فراهم کنیم. 
وی افزود طبق احادیث شیعه یاران اصلی امام عصر)عج( 
۳۱۳ نفر هستند و بسیاری از آن ها ایرانی ها هستند، البته 
این تعداد، نیروها و الیه های باالی مدیریتی هســتند و 
معلوم است که برای هدایت مردم جهان نیازمند تعداد 

مدیریتی  نیروهــای 
وسیع تری هستیم.

و  االســالم  حجــت 
المســلمین جدیدی 
با اشــاره به روش های 
دشــمن در مبارزه با 
انقالب اسالمی گفت: 
شکســت و نابــودی 
انقالب و نظام اسالمی 
از اهداف دشــمن به 
شمار می آید. دشمن 
انقــالب  طــول  در 

اسالمی و در سال های اخیر با انواع توطئه ها و از جمله 
محاصره اقتصادی و به شهادت رســاندن دانشمندان 
و ســرداران ما به خصومت خود ادامه داده و روز به روز 

روش های خود در توطئه علیه ایران اسالمی  را پیچیده 
تر می کند، بنابر این ما باید ضمن تمسک به والیت  بر 
هوشــیاری  سیاســی و آگاهی های علمی و فنی خود 

بیفزاییم.

طی احکام جداگانــه ای روح ا... صالحی به عنوان مدیر 
خدمات و امور رفاهی و سید اکبر موسویان به عنوان مدیر 

امور اداری شرکت منصوب شدند .
مراســم معارفه این دو مدیر با حضور مسئولین معاونت 
های پشتیبانی و خدمات اجتماعی و سرمایه های انسانی 

و توســعه مدیریت ۳۰ دی ماه در تاالر تشریفات روابط 
عمومی شرکت برگزار شد.

در این مراسم ، مهدی بهرامی معاون پشتیبانی و خدمات 
اجتماعی شرکت ضمن تقدیر از تالشگران حوزه منابع 
انسانی شرکت، گفت: در این حوزه تالش شد که فعالیت 

هــای مهمی در موضوعــات محیط 
زیست، ایمنی، رفاه کارکنان، آموزش 
و ســاختار ســازمانی صورت گیرد و 
قطعاً این فعالیت ها با سرعت و دقت 

بیشتری تداوم می یابد.
احمد اکبــری معاون ســرمایه های 
انســانی و توســعه مدیریت شرکت 
نیز با اشاره به حمایت های مدیریت 
عالی شــرکت در خصــوص بهبود 
شرایط کاری و معیشت کارکنان، ابراز 
امیدواری نمود که فعالیت های بزرگی که در این حوزه 
آغاز شده به همت تمام کارکنان شرکت به ثمر بنشیند و 

بیش از گذشته، شاهد برکات و اثرات آن باشیم .
شایان ذکر است ســید اکبر موســویان دارای مدرک 

کارشناسی ارشــد مدیریت صنعتی ) گرایش تولید ( و 
کارشناسی ارشــد حقوق خصوصی از دانشگاه اصفهان 
است . موسویان در ســال ۱۳۷۵ به استخدام ذوب آهن 
اصفهان درآمــد و پیش از این درســمت های مختلف 
در امور اداری از جمله سرپرســتی امور بازنشســتگی، 

سرپرستی حقوق و مزایا و ... فعالیت  نموده است . 
همچنین روح ا... صالحی در سال ۱۳۸۴ به استخدام 
ذوب آهن اصفهان درآمــد و دارای مدرک تحصیلی 
کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی از دانشگاه 
صنعتی اصفهان و کارشناســی ارشد مدیریت اجرایی 
از دانشــگاه پیام نور اســت . وی پیش از این به عنوان 
سرپرست رستوران ها و پذیرایی و سرپرستی خدمات 
اقامتی، تفریحی در مدیریــت خدمات فعالیت نموده 

است.

آیا تا به امروزشــده از این که باید هــر روز صبح زود از 
خواب  ناز بیدارشــوید و با عجله لقمه ای صبحانه میل 
کنید و به محل کارتان بروید و مشغول همان کارهای 
همیشگی و تکراری شوید خسته شــده باشید؟ شاید 
روزهایی شــده که با خودتان فکرکرده اید که ای کاش 
زودتر بازنشسته شــوم و از این همه کار وتکرار خالص 
شوم. اما بهتراســت بدانیدکه بازنشستگی خود مرحله 
جدیدی از زندگی است که ورود به این مرحله نیازمند 
مهارتهایی است تا بتوانید بازنشستگی خوب و پرباری 
داشته باشید. بازنشستگی به عنوان یک واقعه مهم در 
زندگی و انتقال از دوره کار به دوره فراغت از مسئولیتهای 
اصلی اجتماعی،کاری و زندگی است. در این دوره افراد 
از محل کار بازنشسته می شوند نه از زندگی.درحقیقت 
بازنشستگی برای عده ای به معنای جدایی ازیک نقش 
فعال و دارای اعتبار و پیوســتن به یک نقش غیرفعال 
است. استرس جدایی ازشغل درعده ای منجر به ترک 
عادت، ایجاد احســاس خاَل، ناراحتی، نگرانی ناشی از 
ندیدن دوســتان و همکاران، کســالت و گریه کردن، 
نامیدی، افســردگی و حتی ترس از مرگ می شود. اما 
بهتراســت بدانید دوران بازنشستگی میتواند به عنوان 
بهترین دوره مهارت آموزی تلقی شود و فرصتی باشد 
برای انجام دادن هر چیزی که در طول عمرتان همیشه 
دوست داشته ایدآن را انجام دهید اما نه وقتش را داشته 
اید و نه امکانش را، شاید دوست داشته اید سفال گری 
یاد بگیرید یا شاید هم نجاری، به نظر می رسدکه برای 

آموختن هیچ وقت دیر نیست و بازنشستگی می تواند 
فرصتی دوباره برای شما باشــد. دوره بازنشستگی می 
تواند برای شما به عنوان یک موفقیت تلقی شود چنانچه 
به درستی برنامه ریزی شــود. جهت سازگاری با دوران 
بازنشستگی راه های مختلفی وجوددارد، بعضی از افراد 
از فعالیت های روزمره کناره گیری کرده و بعضی دیگر 
مثل گذشته همچنان فعال خواهند بود. بعضی از افراد 
ذهنیت های منفی راجع به دوران بازنشســتگی دارند 
و از پذیرفتــن یا حتی به زبان آوردن نام بازنشســتگی 
خودداری می کنند، اما تنها چیزی که برای بازنشستگی 
پربار نیاز است، برنامه ریزی های اندک و تغییر باورهای 
منفی درباره ی بازنشستگی اســت. در اولین اقدام باید 
بدانیدکه بازنشستگی برابر با دوران پیری و از دست دادن 
توانمندی ها نیست بلکه این دوران، دوران تغییرکردن 
است دورانی که با نگاه به ســایر مراحل زندگی ، فردی 
شده اید که کوله باری از تجربیات و مهارتها را به دست 
آورده ایدکه می توانیدآن را با دیگران شــریک شوید. 
شــاید فکرکنیدکه تا وقتی کار می کنیــد و بابت آن 
حقوقی دریافت می کنید فقط ســودمند هســتید اما 
به محض بازنشسته شــدن دیگر آن سودمندی را برای 
خود، خانواده و جامعه نداریــد اما باید بگویم این تصور 
اشتباه اســت زیرا در این دوران می توانید با شرکت در 
فعالیت هــای داوطلبانه،آموزش هایی کــه تا به امروز 
دنبال نکرده اید و عالیق دیگر که تا زمان بازنشستگی 
فقط آروزی انجام آنها را داشته اید را دنبال کنید و این 

کار به شــما احســاس 
آرامــش و ســودمندی 
زیادی را می دهد. بدون 
شــک تا به امروز بسیار 
از ایــن که قراراســت 
بازنشسته شوید و تمام 
ســاعت هــای روز را با 
همســرتان بگذرانید و 
همین امرباعث اختالف 
بینتــان شــود،  شــما 
وهمســرتان را نگــران 
کرده اســت. اما جالب 
اســت بدانیــد نتیجه 

تحقیقات نشان داده است که دوران بازنشستگی اگر 
درست مدیریت شود می تواند حتی باعث از بین رفتن 
اختالفات بین همسران شود. یکی از عوامل دیگر برای 
داشتن بازنشستگی پربار این است که روابط اجتماعی 
محکمی داشــته باشــید. نتایج نشــان دادند که اگر 
روابط اجتماعی پرباری داشته باشید می توانیدخطر 
وجودمرگ را تــا چهاربرابر کاهــش دهید.تمام این 
باورهای منفی درباره بازنشســتگی باداشتن یک دید 
مثبت و وقت گذراندن با افرادی که شــما را خوشحال 
می کنند قابل حل شدن اســت.یک بازنشسته موفق 
وفعال کسی است که از خوشی های به ظاهر کوچک 
و بی اهمیت هم لذت ببرد، شما از زمانی که بازنشسته 

شــدید می توانید از زمانی که مشــغول به کار بودید 
ســخت تر کارکنید ولی با این تفاوت کــه اکنون این 

کارکردن را خیلی دوست دارید و ازآن لذت می برید.
بنابراین بازنشستگی پایان زندگی نیست بلکه شروع یک 
زندگی جدید وآغاز فعالیت هایی اســت که لذت انجام 
دادنشان، طعم دیگری از زندگی را می چشاند. فرصتی 
است برای کشــف و دیدن زیبایی های زندگی، زیبایی 
هایی مانند نوه هــا، همســروفرزندان، محیط زندگی 
و شــهری که تابه حال بی تفاوت  ازآن گذر کرده ایم . 
بازنشستگی فرصتی است برای شستن چشم ها و جور 

دیگر دیدن.
بهاره صادقیان:کارشناس ارشد مشاوره 
معصومه افالطونی: کارشناس ارشد مشاوره

رییس سازمان بسیج علمی کشور:
ایران در مسیر تبدیل شدن به مرجعیت علمی است

مدیران امور اداری و خدمات شرکت منصوب شدند

از جایی که در جهان 
یک جریان جهانی 
دانش اتفاق افتاده 

است، ما باید با خلق 
دانش مانند اعصار 
گذشته به دروازه 
مرجعیت علمی 
جهان ورود کنیم

علوم کامل الهی در 
زمان امام زمان )عج( 
شناخته و در اختیار 

بشر قرار می گیرد

برات کریمی مدیرعامل بانک دی کشور، رحیم طاهری عضو هیأت 
مدیره و تنی چند از دیگر مســئولین این بانــک با حضوردر ذوب 
آهن اصفهان با منصور یزدی زاده مدیرعامل، احمد سلیمی معاون 
مالی اقتصــادی، ابراهیــم علیخانی مدیر مالــی و جمعی از دیگر 

مسئولین شرکت دیدار و گفتگو کردند. 
برات کریمی در این دیدار با اشاره به ظرفیت های بانک دی گفت: 
صنعت فوالد از جمله صنایع کلیدی کشــور اســت که در اقتصاد 
نقش تعیین کننده ای دارد و لــذا بانک دی آماده همکاری با ذوب 

آهن اصفهان به عنوان اولین تولید کننده فوالد کشور است    .
منصور یزدی زاده مدیرعامل شــرکت نیز گفت: سیســتم بانکی 
کشــور در تامین نقدینگی بخــش تولید نقش به ســزایی دارد و 
وظایف بانک ها با توجه به شــرایط تحریم فعلی و محدودیت های 

ایجاد شده کلیدی است.
 شایان ذکر اســت در این جلســه مصوبه تخصیص یافته توسط 
بانک دی در زمینه اعطای تســهیالت و ایجاد تعهدات به شرکت 
نیز ابــالغ گردید و همچنین طرفیــن توافق نمودنــد در آینده با 
 افزایش سرمایه پایه بانک، سطح همکاری های دو جانبه خود  در 

بخش های اعتباری و تسهیالتی را گسترش دهند.

بانک دی آماده همکاری بیشتر
با ذوب آهن اصفهان است

در جهت توسعه مشارکت کارکنان و سهولت در ارائه و بررسی پیشنهادها توسط کاربران نرم افزار موبایلی نظام 
پیشنهادها از طریق سایت پورتال و قسمت نظام پیشنهادها قابل دانلود و استفاده می باشد.

یادآوری می گردد که رمز عبور کاربران به صورت پیشفرض کد ملی است که توسط کاربر قابل تغییر می باشد. 
مزایای اپلیکیشن موبایل نظام پیشنهادها

    صرفه جویی در مصرف کاغذ وحذف پیشنهادهای فیزکی.
    امکان وصول آنی پیشنهاد به دبیرخانه مرکزی و کوتاه شدن زمان بررسی پیشنهادها باجمع شدن صندوق های 

نظام پیشنهادها و حذف زمان وصول پیشنهادهای فیزیکی به دبیرخانه مرکزی.
   امکان ارائه پیشنهاد خارج از محل کار.

   امکان ارائه پیشنهاد بالفاصله بعد از خطور ایده به ذهن و جلوگیری از فراموش شدن ایده ها.
   امکان بررسی پیشنهادها توسط ارزیابان خارج از محل کار

نحوه استقاده از اپلیکیشن موبایل نظام پیشنهادها

در قسمت داشبورد، کارنامه 
مشارکت فرد، اطالعیه ها و 

اخبار قابل مشاهده است.

در قسمت پروفایل اطالعات 
کاربــر قابل مشــاهده و 

ویرایش می باشد.

در قســمت بانــک ایــده، همــه 
کلیه  توسط  ثبت شده  پیشنهادهای 
کاربران در دسترس می باشد که جهت 
جلوگیری از درج پیشنهاد تکراری می 

توان به این قسمت رجوع نمود.

در قســمت کارتابــل هــا، 
بررسی  پیشنهاداتی که جهت 
یا اجرا به کاربر ارجاع شده است 

قابل رویت و بررسی می باشد.

در قسمت پیشنهادهای من، 
شده  ارایه  پیشنهاهای  کلیه 
توسط فرد و وضعیت هر کدام 

قابل مشاهد است.

در قسمت ارائه پیشنهاد، با تکمیل فیلدهای موجود قابلیت ارایه پیشنهاد وجود دارد. 
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V a r i o u s
گوناگون

حاج رضا رستمیان ۸۱ ســاله که بازنشسته ذوب آهن 
اصفهان است و از ۸ ســال دفاع مقدس ۷ سال آن را در 
جبهه های حق علیه باطل بوده از سال ۱۳۳۷ با فعالیت 
در رشته کشتی ، ورزش را شروع کرد ولی پس از مدتی 

کوتاه از این رشته خارج شد و به کوهنوردی روی آورد.
اســتاد رســتمیان پس از حدود ۲ ســال فعالیت در 
کوهنوردی و فتح تمامی قله های محلی اصفهان صعود 
خود را به قله های باالی ۴۰۰۰ هزار متر شــروع کرد و 
توانست در مدت کوتاهی تمامی قله های بلند ایران را 

فتح کند.
حاج رضا رستمیان نخستین اصفهانی بود که توانست 

تمامی قله های بلند ایران را صعود کند.
پیر کوهنوردی ایران با حضور در کالس مدرسان جهانی 
و خبره کوهنوردی آن زمان یعنی هیاس نوشل و پیتر 
هابلر توانست در سال ۱۳۴۷ طی ۴ هفته مباحث فنی 
و یخ نوردی را در ارتفاعات توچال آموزش ببیند و موفق 
به دریافت گواهینامه مقدماتی و پیشــرفته مربیگری 

در کوهنوردی شد که در آن زمان فقط ۳ نفر توانستند 
دریافت کنند. در همان سال نیز با هیاس نوشل اتریشی 
موفق به صعود به قله دماوند شــد آن هم در زمانی که 

هیچ جان پناهی در این قله وجود نداشت.
 دو مــاه بعد بــه اتفاق مرحوم شــش بلوکــی یکی از 
موفق تریــن کوهنوردان ایران مجددا توانســت به قله 

دماوند صعود کند.
وی در ســال ۱۳۴۱ و بــا تجهیزات محــدود آن زمان 
توانست در یک حرکت کم نظیر ۴۵متر صعود میمونی 

در منطقه صفه داشته باشد.
اســتاد و پیشکســوت کوهنوردی ایران طی سالهای 
۱۳۴۴ و ۱۳۴۶ مجدداً به قله دماونــد صعود کرد و در 
ســال ۱۳۴۸ تواتست مقام نخست ســنگ نوردی در 
پنجمین کنگره بزرگ کوهنوردی ایران را کسب کند 
و به عنوان پدر نوین علم کوهنوردی اصفهان شناخته 
شــود. از صعودهای پیــر کوهنوردی ایــران در فصل 
زمستان که با تجهیزات بســیار محدود آن زمان  انجام 
شــده، می توان به زردکوه، توچال، تفتان، کرکس، شاه 
شهیدان و هفت تنان اشاره کرد که در نوع خود کم نظیر 
بود. استاد رستمیان در دوران حرفه ای خود توانسته قلل 
دماوند، علم کوه، سبالن، دنا، زردکوه و البرز مرکزی را 
در فصول مختلف چندین بار با تجهیزات محدود و نبود 

جان پناه در کوه های آن زمان صعود کند.

جواد محمدی درخصوص شــرایط حال حاضر باشگاه 
ذوب آهن اظهار داشت: زمانی که می خواهیم سازمانی 
را مورد بررسی قرار دهیم باید مجموعه عوامل را مد نظر 
داشته باشیم و بر اساس آن امتیاز بدهیم که خوب بوده 
یا اشکاالتی دارد یا در شرایط ســخت و بحرانی است. 
در حال حاضر وضعیــت پایدار و خوبی داریم. ســوای 
شــرایطی که بر تیم فوتبال به خاطــر وضعیت جدول 
حاکم است سایر قسمت های باشگاه آرامش خوبی دارند 
تمام مسائل اجرایی را رصد می کنیم. مسائل کالن تر در 

هیأت مدیره یا توسط سهامدار رصد می شوند.
مدیرعامل ذوب آهن در مورد ارزیابی از تیم فوتبال این 
باشگاه گفت: ذو ب آهن از معدود باشگاه هایی است که 
واقعاً ساختار دارد. مختص فوتبال نیستیم. در رشته های 
مختلف در بخش مردان و بانوان فعالیت داریم. ذوب آهن 
یک مکتب است و آن را باید فراتر از یک باشگاه ببینیم. 

در مورد تیم فوتبال آن انتظاری که از ذوب آهن وجود 
دارد، متاســفانه محقق نشــده و انتظار سهامدار، خود 
ما و هواداران بیشــتر از این است. محمدی در خصوص 
وظایف باشــگاه و حمایت هایی که از تیم فوتبال انجام 
شده اظهار داشت: زمانی که مشغول بستن تیم هستید 

باید پس از انتخاب، نهایت تــالش را در باب حمایت و 
فراهم کردن امکانات الزم برای موفقیت، به کار بگیرید. تا 
اینجا تمام برنامه ریزی و تالش ما در باشگاه این بوده که 
ویترین کارما یعنی تیم فوتبال با کمترین چالش مواجه 
شــود. انتظاراتی را مطرح کردند و ما هم در چارچوب 
باشــگاه تالش کردیم آنها را فراهم کنیم تا کوچکترین 
نقصی نباشد. ذوب آهن جزو معدود باشگاه های به روز 
است. وی تاکید کرد: هوادار دوست دارد تیمش را مدعی 
قهرمانی لیگ و حاضر در لیگ قهرمانان آسیا ببیند. این 
خواسته به حق است و تمام تالشمان این است که تیم به 
بهترین شکل در مسابقات حضور پیدا کند. شاید افکار 
عمومی از مســائل ریز خیلی اطالع نداشته باشند اما 
برآیند آن ها از شرایط جدول است. تمام تالش مدیران 
باالدستی و ما این اســت که این خال را با تالش و همت 

بازیکنان و کادر فنی را برطرف کنیم.

در راستای ایجاد شبکه علمی پژوهشی و 
هم افزایی های هر چه بیشتر در حاشیه 
دیدار رییس ســازمان بسیج علمی کل 
کشــور، تفاهم نامه همکاری های چند 
جانبه بین معاونت علمی پژوهشی سپاه 
صاحب الزمــان )عج( و حــوزه مقاومت 
بسیج شهید تندگویان ذوب آهن اصفهان 
امضا گردید. در این راستا دکتر خالد گمار 
مسئول علمی پژوهشی سپاه استان ایجاد 
مراکز رشد در صنایع را محل اتصال بین صنعت ودانشگاه عنوان نمود. سرهنگ مختاری فرمانده حوزه 
مقاومت بسیج شهید تندگویان نیز ضمن ابراز خرسندی از امضای این تفاهم نامه، این اقدام را آغازی 

جهت پیشبرد علم و فناوری های گسترده و تحقق شعار سال دانست.

 جواد محمدی مدیرعامل و میترا چین سری مدیرورزش بانوان باشگاه ذوب 
آهن اصفهان با حضور در جمع کادر فنی و بازیکنان تیــم فوتبال بانوان این 
باشــگاه ، با آنها دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار جواد محمدی مدیرعامل 
باشگاه ضمن تسلیت شهادت حضرت فاطمه زهرا ) س( ازکادر فنی و بازیکنان 
تیم فوتبال بانوان درخواســت کرد در مســابقات پیش رو با اتکال به خداوند 

متعال و با همه توان برای دفاع از نام و جایگاه ذوب آهن تالش کنند.

هشتمین دوره مسابقات کتابخوانی 
خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان

بر بال لک لک ها

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

شان به شرح ذیل است:

تولدت مبارک

همزمان با دهه بصیرت و میثاق امت با والیت  "هشــتمین دوره از سلســله 
مسابقات کتابخوانی به مناسبت سالگرد شهادت سپهبد شهید سردار دل ها 
حاج قاسم سلیمانی"  برگزار گردید . در این فعالیت فرهنگی تعداد ۵۰۰ جلد 
کتاب با عنوان "حاج قاسم رفیق خوشبخت ما"  تهیه و بین همکاران متقاضی 
شرکت در مسابقه توزیع شد و پاســخنامه پس از تکمیل با مشارکت رابطین 
صنعتی شــرکت جمع آوری و به دبیرخانه مســابقات تحویــل گردید. پس 
ازتصحیح پاســخنامه ها و قرعه کشی تعداد بیســت نفر از عزیزانی که پاسخ 
صحیح داده بودند به عنوان برنده معرفی شــدند که برای این عزیزان مبلغ دو 

میلیون ریال در حقوق دی ماه واریز خواهد شد.

برندگان قرعه کشی آجیل شب یلدای 
شرکت معرفی شدند

تعاونی مصرف کارکنان 
ذوب آهــن اصفهــان، 
اســامی برندگان قرعه 
کشی آجیل اهدایی به 
کارکنان در شــب یلدا 
را اعالم نمود که در پی 
می آید . این عزیزان می 
توانند با مراجعه به شعبه تعاونی مصرف در ترمینال آزادگان شرکت، جوایز خود را دریافت 
نمایند. شایان ذکر اســت جوایز تعدادی از این برندگان به صورت نمادین در محل کار 

)کارگاه های تولیدی( به این عزیزان تقدیم شد. 

تاریخ ازدواجمحل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1399/10/05كک سازیمصطفی كاظمی

آسمانی

آسمانی

پیوند

خبر

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.

نفرات برتر ایمنی در آذر ماه 
مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت با قدردانی از همکارانی که با رعایت اصول و مقررات ایمنی موجبات آرامش و افزایش بهره وری در ذوب 
 HSE آهن اصفهان را فراهم می کنند ،  افراد زیر را به عنوان نفرات برتر ایمنی در آذر ماه معرفی کرد. این همکاران می توانند با مراجعه به دبیرخانه مدیریت
هدایای خود را دریافت کنند. بنا به اعالم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت، طی دوره 9 ماهه سال 1399 بالغ بر 140 نفر از پرسنل کارگاه های 

مختلف شرکت به عنوان نفر برتر ایمنی معرفی شده و کارت هدیه بیست میلیون ریالی خود را از این مدیریت دریافت نموده اند.

محمد جاللی
شماره پرسنلی: 396460
تولیدات كک ومواد شیمیایی

علیرضا مناجاتی مومنی 
شماره پرسنلی:402575 

تعمیرات و نوسازی راه وساختمان

 علی سلیمانی حسن آبادی
شماره پرسنلی: 431192 

كوره بلند

رضا كشاورز
شماره پرسنلی: 418013 

آبرسانی 

محمد قربانی
شماره  پرسنلی:   455108 

نورد 500

 محمدمهدی تیغ ران
شماره پرسنلی: 433594 

اتوماسیون وارتباطات

 

  امیر معینی  نژاد  
شماره پرسنلی:  453777 

فوالدسازی

 سیدسجاد حسینی
شماره پرسنلی: 457696 

انرژی و بهینه سازی سوخت

 مجتبی ذاكری
 شماره پرسنلی:   7000226 

اموال ، انبار وامالک

 مجتبی تقیان
شماره پرسنلی:  7051575 
برنامه ریزی و نظارت بر نگهداری و 

تعمیرات 

روح اله یوسفان
شماره پرسنلی:  433543 

كیفیت فراگیر

مجید قمی
شماره پرسنلی: 7030791 

نسوز

   سیف اله محمدی
شماره پرسنلی:  7087998 

راه آهن

 مهدی ملکی
شماره  پرسنلی:  7035741 

تولید و توزیع برق

  محمود مختاری
شماره  پرسنلی: 

7146194 نورد500

  حسن رجبی چمگردانی
شماره پرسنلی: 7026471 

خدمات شهری وامورپسماند

  غالمرضا قادری 
شماره پرسنلی:  7058709 

آگلومراسیون

  مسلم عسگری 
شماره پرسنلی:  460811 

آزمایشگاه مركزی

  قهرمان شمس
شماره  پرسنلی:  7033207 

راهبری و نگهداری ماشین آالت و 
خودروهای سنگین

 سیامک فیاض
شماره  پرسنلی: 7098645 

پشتیبانی فروش و برنامه ریزی حمل

تاریخ تولدنام فرزند محل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

مدیریت امور اداری و محمد جواد شیخی
1399/09/19ماهوراپشتیبانی

مدیریت امور اداری و محمد احمدی
1399/10/03محیاپشتیبانی

1399/10/06كیارشحسابداری صنعتیعلیرضا حقیقی

1399/10/06فربدفوالدسازیسعید ضیائی

1399/10/12آیسانكک سازیمحمد جواد رمضانی

1399/10/20ماهانتولید و توزیع برقمهدی مکارمی

1399/08/29سلناتولید و توزیع برقغالم عباس

1399/10/10شهرزادكیفیتسعید كیقبادی

1399/10/08پرهاننوردعلی ناطقی

1399/10/18النازنوردگرشاسب هادی

1399/10/06ماهتاكک سازیاحسان تركیان

1399/10/06كسراكک سازیاحسان تركیان

1399/10/17آرتینكک سازیمحمد خسروی

1399/10/09فاطمهكک سازیمهدی شکرالهی

1399/10/03ماهانآبرسانیداود عبدالهی

1399/10/13مهیارفوالدسازیمسعود یاری

شماره پرسنلینام خانوادگینامردیف

0434060صالحی موركانیغالمرضا1

7018136اسماعیلی چمگردانیجعفر2

7061504دیباجیسید مسعود3

7018428رمضانینوید4

0396745میرزائی نوغان سفلیمعصومه5

7221667مولوی وردنجانیهادی6

0408379حسینی سدهسیدرسول7

0427233ضیائی چمگردانیعلیرضا8

0435473خون بابا ممزائیباقر9

7014626نوری پركستانیالیاس10

7085552دری برنجگانیخداداد11

7146525اسماعیلی چمگردانیحمید12

7251438شیرانی ایلبیگیحسین13

7326877ادیبی سدهمهدی14

7341944رمضانیمحمدرضا15

7140902حدادی بیستگانیغالمرضا16

7366643امینیسید یحیی17

0436020حسین پورمجتبی18

0465638عباسیان ریزیمسعود19

7039313رفیعی چرمهینیمحمد20

برندگان مسابقه دهه بصیرت به مناسبت 
سالگرد شهادت سپهبد شهید سردار حاج 

قاسم سلیمانی

 مدیریت محل خدمتشماره پرسنلینام خانوادگینام

 امور اداری 8850207هاشمیمحمدجواد

بیمارستان شهید مطهری  270844رحیمیزیبا

 امور اداری 9519507كیخائینصرت اله

 امور اداری 6957107رسولی ریزیمنصور

 امور شهری 1585107وكیلی سهرو فیروزانیاحمد

معاونت پشتیبانی9479007سلجوقیان اصفهانیمحسن

 اموال.انبار وامالک  946614فضلیعباس

 اموال.انبار وامالک 1001007احمدیانمسعود

 مالی طرح های توسعه763904مختاریمحمد

 خرید مواد اولیه وانرژی3554207باقری علی آبادیمحمد كاظم

 آبرسانی  تجهیزات برق757104ایرجی آسیابادیعلی

 كوره بلند 888014پوینده پورحجت اله

 نورد  547524سلیمیانمحمد

 نورد 277724احمدی شاپورآبادییحیی

 آگلومراسیون1085607كریمی بیستگانیمحمد رضا

 نورد  5251107كیهانیان نجف آبادیرحمان

 نورد 7670317طالبیابراهیم

 نورد3670127بیگی ریزیمجتبی

 كوره بلند3741137حسین زاده بیستگانیمهدی

 تولیدوتوزیع برق 8529627فروغیحسین

 راه آهن وترابری 4183007هدایتیبهروز

 نورد  6912107اسماعیلی سودرجانیمحمد هاشم

 فوالدسازی 1329507آیتی سجزیمحسن

 نورد 4234307ضیائی چمگردانینصراله

 نسوز  1052307سخائیامیر حسن

 نسوز 9285507ترابی دولت آبادیعباس

 انرژی وبهینه سازی سوخت6801407ضیائی چمگردانیعلی

 نورد 7427407معتمدی سدهعلی

 آگلومراسیون  759444طغیانی ریزیمجید

 فوالدسازی  963254كریمیمهدی

 تولیدات كك وموادشیمیایی 108254علیزاده كافشانیمرتضی

 آگلومراسیون  1364607رزازیمهدی

 كوره بلند  477754نصرحامد

 تولیدات كك وموادشیمیایی  767364رفیع زادهداریوش

 نورد 6627471رحیمیانحبیب اله

 آبرسانی  9858807احمدزاده قهنویهمحمدرضا

 اتوماسیون وارتباطات 921854بورونی كوپائیحمید

 راه آهن وترابری 7313107عبداللهی ریزیعلیرضا

 آگلومراسیون 259834كاظمیامیر

 انرژی وبهینه سازی سوخت2244407محمدیابراهیم

 فوالدسازی 340354كرمی چمگردانیمهدی

 فوالدسازی 9171117رمضانی چمگردانیعبدالرضا

 تولیدوتوزیع برق903534حسینی دینانیسید محسن

 آزمایشگاه مركزی 3780107جعفری  قهفرخیشهاب

 كیفیت 523454ابراهیمی دستگردیمصطفی

 راهبری ونگهداری ماشین آالت7347307بنائی ریزیبهزاد

 راهبری ونگهداری ماشین آالت9853407صالحیسجاد

 تولیدات كك وموادشیمیایی1420317سلیمانی بیستگانیاحمدرضا

 فوالدسازی8084127صالحی موركانیجواد

 تولیدات كك وموادشیمیایی614044علوی معینسید روح اله

آریاگیت)نماینده رسمی شاتل در اصفهان(
تلفن:  91004030- 031

ارسال عدد 10 به 10000100010

 لبخندتان را به
دنیا نمی دهیم

اینترنت پرسرعت 

)2LSDA+( شاتل

تخفیف ویژه پرسنل و بازنشستگان
 شركت ذوب آهن

بازنشسته ذوب آهن، پدر علم نوین کوهنوردی اصفهان

ذوب آهن یک مکتب است و آن را باید فراتر از یک باشگاه ببینیم

تفاهم نامه همکاری علمی پژوهشی سپاه 
صاحب الزمان )عج( و بسیج ذوب آهن اصفهان

حضور مدیرعامل باشگاه در تمرین 
تیم فوتبال بانوان ذوب آهن اصفهان

خبر

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.

رضا چمی، محمد چمی، سعید اکبری، سمیه میرزایی، 
جهانگیر حیدری، ابراهیم اکبری، مرتضی حسینی 

تشکر و سپاس

همکاران گرامی آقایان : یوسف اسحاقی شاه شمس 
الدینی، شهرام هاشمی، عباس آخوندی، ایرج اسحاقی 

شاه شمس الدینی،  محمد کاوسی، یاسرخزاعلی
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 شرکت

تسلیت


