
)) آگهی فراخوان  (( 
شركت سهامی ذوب آهن اصفهان

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

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

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

روابط عمومی شركت
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ساماندهی قطعات و 
تجهیزات  مکانیک كنورتور 
و میکسر بخش فوالدسازی

مشاركت چشمگیركاركنان 
ذوب آهن در كنترل بیماری 

كرونا 

رشد 73درصدی درآمدهای 
عملیاتی شركت

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان:

نیروهای با انگیزه و جوان، 
آینده شركت را تضمین 
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توسط منصور یزدی زاده صورت گرفت :

گزارش دستاوردهای ذوب آهن اصفهان به 
مجمع نمایندگان استان اصفهان

سخن اول

خانواده دانشمند برجسته و ممتاز هسته ای و دفاعی کشور 
شهید محســن فخری زاده با رهبر معظم انقالب اسالمی 

دیدار کردند.
حضــرت آیت ا... خامنــه ای در ایــن دیدار بــا تجلیل از 
برجستگی های علمی و فنی شــهید فخری زاده و حضور 
سختکوشــانه آن دانشــمند عالی مقام در میــدان علم 
و عمل، گفتنــد: علّو مقامی که خداوند با شــهادت به آن 
بزرگوار عطاء کرد، مزد زحمــات و اخالص کم نظیر او بود 
 و این مقام بــا هیچ یک از مقام های دنیوی قابل مقایســه 

نیست.
رهبر انقالب اســالمی، عظمت یافتن نام شهید فخری زاده 
در میان عموم مردم و ابراز تأســف بســیاری از جوانان از 
ناشــناخته بودن او در زمان حیاتش را از دیگر آثار اخالص 

شهید دانستند.
ایشــان همچنین گفتند: همســران شــهدا در اجر آن ها 
شریک هســتند و از خداوند می خواهیم که صبر و آرامش 
خود را بر دل های شما نازل فرماید و به توفیق الهی بتوانید 

حرکت خود را متناسب با شأن شهید ادامه دهید.
در این دیدار، همسر و فرزندان شهید فخری زاده با قدردانی 
از پیام محبت آمیز و روشــنگر رهبر انقالب اسالمی پس از 
ترور شهید فخری زاده، تبیین جریان فکری شهدای جهاد 

علمی و الگوسازی از آن ها را مورد تأکید قرار دادند.

تجلیل رهبر انقالب اسالمی از 
برجستگی های علمی و فنی و 

اخالص شهید فخری زاده

دهه فجر 
انقالب  اسالمی مبارک باد
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جلسه ماهیانه پایش بودجه ذوب آهن اصفهان، اول 
بهمن ماه با حضور معاونین و به ریاست منصور یزدی 

زاده مدیر عامل شرکت برگزار گردید.
در این جلسه در خصوص عملکرد شرکت و تحقق 
بودجه در 10 ماهه ســال جاری تبادل نظر گردید و 

رهنمودهای الزم برای جبران انحرافات اعالم شد.
 همچنین تدوین بودجه سال 1400 شرکت و ترسیم 
چشم اندازهای ذوب آهن در این سال مورد بررسی 
قرار گرفــت و در این خصوص فضای کســب و کار 

شرکت از دیدگاه های مختلف تحلیل شد.
بر مبنای تحلیل و تبادل نظر در خصوص ریســک 
های اقتصادی و مالی شرکت در ســال 1400 و بر 

خرد جمعی  اســاس 
اعضاء جلســه، مبنای 
تدوین بودجه شرکت 
در سال 1400 تعیین 
و ابــالغ  گردیــد. این 
مبنا، دستمایه تدوین 
برنامه  تریــن  مهــم 
شرکت در ســال آتی 
است و  مسیر حرکت 
شــرکت را در ســال 
مشخـــــص   1400 

می سازد .

مهندس حمید اله خادم رییس خانه صنعت و معدن 
استان هرات افغانستان و هیأت همراه 8 بهمن ماه با 
حضور در ذوب آهن اصفهان ضمــن بازدید از خط 
تولید ذوب آهن اصفهان با محمــد جعفر صالحی 

معاون خرید شرکت دیدار و گفتگو نمودند.
معاون خرید ذوب آهن اصفهان در این دیدار به تشریح 
آخرین وضعیت مجتمع عظیــم ذوب آهن اصفهان 
پرداخت و با اشاره به انواع و میزان مواد معدنی مورد 
نیاز شرکت و مشترکات تاریخی، اقتصادی و فرهنگی 
بین دو کشــور، گفت: وجود منابع غنی و مواد اولیه 
تولید فوالد در کشور همسایه  مزیتی برای گسترش 
روابط اقتصادی دو کشــور اســت به ویژه ذوب آهن 

اصفهان که مواد اولیه 
قابل توجهــی نیاز 
دارد، بخشی از  داخل 
و بقیه از خارج وارد 
می شود که اولویت 
اول ما برای واردات 
کشور  آهن،  سنگ 
افغانستان  همسایه 

است. 
گفتگــو  در  وی 
بــا هیــأت مذکور 
خواستار تبادل نظر 
و همکاری های بیشتر و مشترک ذوب آهن اصفهان 
و مقامات مربوطه دولتی و خصوصی افغانستان شد 
و افزود: ذوب آهن اصفهان آماده قرارداد و ســرمایه 
گذاری مشــترک با افغانســتان در خرید و انتقال 
مواد اولیه به ذوب آهــن و فروش تولیدات مختلف  
فوالدی خود به این کشور است. صالحی یادآور شد: 
تداوم همکاری های قبلی که در حال انجام است و 
پیگیری مقدمــات الزم برای گســترش واردات و 
صادرات فوق از طریق دو شــرکت های  وابسته به 
ذوب آهن اصفهان صورت خواهــد گرفت.  در این 
جلسه حمید اله خادم رییس خانه صنعت و معدن 

استان هرات افغانستان نیز گفت: افغانستان منابع 
گسترده ای از معادن سنگ آهن  و زغال سنگ دارد 
ولی امکانات اســتخراج و بهره برداری الزم از آن ها 
را نداشــته و اکنون آمده ایم که از مقامات  ایرانی و 
مسئولین ذوب آهن  اصفهان برای بازدید از  امکانات 
بالقوه کشورمان، گفتگو با مقامات عالی رتبه و جلب 
همکاری و مشارکت  های  متقابل در این زمینه ها 
دعوت به عمل آوریم.  در ادامه این جلســه  اعضای 
هیأت افغانســتانی نیز به شرح شــرایط اقتصادی 
کشور خود و چگونگی انجام فعالیت های اقتصادی 
مشترک و رفع موانع موجود پرداختند. در حاشیه 
این برنامه حمید اله خادم رییــس خانه صنعت و 
معدن استان هرات افغانستان در گفتگو با خبرنگار 
ما با ابراز خوشحالی از حضور در ذوب آهن اصفهان 
و مذاکرات انجام شده با مسئولین این شرکت گفت: 
هیأت حاضر با اهداف مختلف و بــه منظور انتقال 
نظرات مقامات ایرانی به مقامات افغانستان جهت 
برنامه ریزی برای مشــارکت در استخراج معادن و 
تهاتر اقتصادی به ایران آمده است. وی تاکید کرد: 
مزیت های مختلف و از جمله راه اندازی خط راه آهن 
خوافـ  هرات در ماه گذشته ما را به انجام تبادالت 
و همکاری های اقتصادی در حوزه صنعت و معدن 

ترغیب کرده است.

در بازدید هیأت تجاری افغانستان از ذوب آهن اصفهان عنوان شد :
ذوب آهن اصفهان آماده همکاری معدنی با افغانستان 

وزیر تعاون ، كار 
و رفاه اجتماعی 
طی پی نوشتی از 

عملکرد ذوب آهن 
اصفهان در تملک 
معدن زغال سنگ 
سواد كوه قدردانی 
كرد و آن را كاری 
در خور ستایش 
و شایسته تقدیر 

دانست

بر تامین پایدار مواد 
اولیه برای استفاده 

كامل از ظرفیت 
تولید شركت تاكید 

شد

 
پنجمین دوره جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت، 7 و ۸ بهمن ماه هم زمان با پنجمین كنفرانس ملی 
فرهنگ ســازمانی با  رویکرد  مدیریت بحران با حضور صاحبان صنایع و بنگاه های مختلف كشور در 
محل دانشــگاه خاتم تهران برگزار گردید و ذوب آهن اصفهان توانست تندیس برنزی پنجمین دوره 

جایزه مسئولیت اجتماعی را كسب كند. 

ذوب آهن اصفهان تندیس برنزی پنجمین دوره 
جایزه مسئولیت اجتماعی را كسب كرد

سامانه جامع تامین كنندكان
به منظور تعامل مناسب با تامین كنندگان شركت سامانه جامع تامین كنندگان راه اندازی شد. این سامانه دارای امکانات زیر میباشد :

1. ورود به سامانه : در سایت شركت ســهامی ذوب آهن )www.esfahansteel.ir(، در بخش تامین كنندگان، سامانه جامع تامین كنندگان را انتخاب نمایید. 
ورود به این ســامانه برای تامین كنندگان دارای كد فراهم می باشــد. نام كاربری، كد تامین كننده و رمز عبور برای افراد حقیقی )اشخاص و فروشگاه ها( شماره 

ملی و برای افراد حقوقی شناسه ملی آن ها می باشد. در صورت بروز هرگونه اشکال درخصوص ورود به سامانه با شماره 3632-0315257 تماس حاصل نمایید.
2.  مشاهده استعالم ها و مناقصات : پس از ورود به سامانه امکان دسترسی به استعالم ها و مناقصات شركت با ابزارهای جستجو پیش بینی شده وجود دارد. 

3.  پاسخ به استعالم ها و مناقصات : تامین كنندگان كه قباًل در سیستم تامین كنندگان ارزیابی شــده اند و دارای كد تامین كننده می باشند می توانند نسبت به 
ارائه پیشنهاد شامل فنی و بازرگانی اقدام نمایند. شركت در استعالم ها و مناقصات شركت از ابتدای اسفند 1399 صرفا از این درگاه امکان پذیر است.

4. گزارشات مورد نیاز تامین كنندگان : در این بخش تامین كنندگان می توانند به گزارشــاتی كه برای آن ها تعریف شده است دسترسی داشته باشند و نیاز به 
مراجعه حضوری نمی باشد. این بخش در مراحل نهایی راه اندازی می باشد.

5. ثبت نام تامین كنندگان : متقاضیان جدید جهت اضافه شــدن درتامین كنندگان شــركت سهامی ذوب آهن اصفهان می توانند نســیت به ارائه اطالعات مورد 
نیاز اقدام نمایند. تامین كنندگان فعلی نیز می توانند با استفاده از این امکان ضمن تکمیل اطالعات مورد نیاز، تغییرات در وضعیت خود را در این سیستم اعالم 

نمایند. این سیستم نیز در مراحل نهایی راه اندازی می باشد.
شركت سهامی ذوب آهن اصفهان

معاونت خرید

اطالعیه

محمد شریعتمداری وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی طی پی نوشتی 
»کار در خور ستایشی صورت گرفته است، شایسته تقدیر است.« 
خطاب به محمد رضوانی فر مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی ) شستا ( از عملکرد ذوب آهن اصفهان در تملک معدن زغال 
سنگ سواد کوه قدردانی کرد و آن را کاری در خور ستایش و شایسته 

تقدیر دانست. 
بر این اساس در جلسه اخیر هیأت مدیره ذوب آهن اصفهان که 
بازاریابی  معاونت  کنفرانس  سالن  در  ماه  بهمن  هشتم  چهارشنبه 
منصور  سوی  از  تقدیر  لوح  اهداء  با  شد  برگزار  شرکت  فروش   و 
یزدی زاده مدیرعامل و علی احمدیان رئیس هیات مدیره از محمد 
جعفر صالحی معاون خرید به نمایندگی از گروه همکارانی که در اقدام 

مذکور، عملکرد موفقی داشتند، تقدیر شد. 

تقدیر وزیر تعاون ، كار و رفاه اجتماعی از عملکرد معدنی 
ذوب آهن اصفهان

جلســه هیأت مدیره ذوب آهن اصفهان 8 بهمن ماه در سالن جلسات 
معاونت فروش و بازاریابی شرکت برگزار شــد. در این جلسه، موضوع 
تقدیر محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از عملکرد 
ذوب آهن اصفهان درخصوص تملک معدن زغال ســنگ ســواد کوه 

مطرح شد و از محمد جعفر صالحی 
معاون خرید شرکت به نمایندگی از 
گروه فعال در این عملکرد، تقدیر به 

عمل آمد. 
در این جلســه واگــذاری عملیات 
تجهیــزات  نگهــداری  و  تعمیــر 
مکانیکــی کارخانــه بــه شــرکت 
مهندســی و پویش ساخت، گزارش 
پیشرفت پروژه محلهB9 فوالد شهر، 
گــزارش کمیته ریســک و گزارش 
کمیته جبــران خدمــات کارکنان 
مطــرح گردید و مــواردی همچون 
تامیــن پایــدار مــواد اولیــه برای 

استفاده کامل از ظرفیت تولید شرکت مورد تاکید قرار گرفت.  
بررسی برنامه و بودجه برای سال آینده و ترسیم چشم انداز شرکت نیز 

از دیگر مواردی بود که در جلسه هیأت مدیره مورد توجه قرار گرفت.

جلسه هیأت مدیره ذوب آهن اصفهان برگزار شد

در جلسه پایش بودجه ذوب آهن صورت گرفت:
تدوین بودجه سال 1400 و ترسیم چشم اندازهای شركت

مهلت   ارائه پیشنهادمهلت    دریافت اسنادموضوعشمارهنوع فراخوانردیف

27  /11  /1599 /11 /99خرید 20 عدد مبدل حرارتی 9801132مناقصه  1

27 /11 /1699 /11 /99چهار مجموعه تلشکی شمش بر فوالدسازی9902684مناقصه  2
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خبر

درخواست های شما  وپاسخ مسئولین :
 شرایط بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی به چه صورت 

می باشد؟
 مدیریت امور اداری: احراز بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی دارای 
شرایطی می باشد از جمله 1- رسیدن به سن مقرر در قانون )سن بازنشستگی  
براساس بند 1 ماده 76 قانون تامین اجتماعی60 سال سن برای مردان و55 
سال برای زنان است(. 2- داشتن سنوات پرداخت حق بیمه به میزان مقرر در 
قانون تامین اجتماعی ) 30 سال تمام در صورتی که سن مردان 50 سال وسن 

زنان 45 سال تمام ( باشد .
چگونه آور  زیان  و  سخت  كارهای  در  بازنشستگی  شرایط   

می باشد؟
مدیریت امور اداری: طبق قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور؛ 
افرادی که حداقل 20 سال متوالی و 25 سال متناوب در کارهای سخت و زیان 
آور اشتغال داشته اند و در هر مورد حق بیمه مذکور را به سازمان پرداخته باشند 
بدون شرایط سنی )با رعایت سایر مقررات سازمان تامین اجتماعی ( می توانند 
تقاضای بازنشستگی کنند. در ضمن هرسال سابقه پرداخت بیمه در کارهای 

سخت و زیان آور 1.5 سال محاسبه خواهد شد .
 شرایط برقراری حق اوالد به چه  نحو می باشد؟

مدیریت امور اداری: برای بیمه شده تامین اجتماعی در صورت داشتن شرایط 
زیر، حق اوالد پرداخت می گردد. از جمله: الف: بیمه شده تامین اجتماعی باید 
حداقل سابقه حق بیمه 720 روزکار را داشته باشد ب: سن فرزندان مشمولین 
تامین اجتماعی از 18 سال کمتر وسن فرزندان مشمولین صندوق بازنشستگی 
فوالد از بیست سال کمتر باشد ج: ارائه گواهی اشتغال به تحصیل فرزندان در 
صورت عبور از سقف سنی تعیین شده ؛ حق اوالد پرداخت می گردد.ضمنا 
فرزندان دختر مشمولین تامین اجتماعی تا زمان ازدواج حائز شرایط برای 

استفاده از امکانات رفاهی می باشند.
 نحوه و زمان ارسال گزارش حادثه ناشی از كار توسط قسمت ها 

چگونه می باشد ؟
مدیریت امور اداری: با توجه به مفاد ماده 65 قانون تأمین اجتماعی که بیان 
می دارد »در صورت وقوع حادثه ناشی از کار، کارفرما مکلف است اقدامات الزم 
اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورده و مراتب را 
ظرف سه روز اداری کتباً به اطالع سازمان برساند، در غیر این صورت هیچ گونه 
تعهدی در قبال پرداخت خسارت احتمالی و ارائه خدمات بیمارستانی در مورد 
حوادث وجود نخواهد داشت«، با عنایت به مراتب فوق و به منظور جلوگیری از 
بروز هرگونه اشکال، الزم است نسبت به تکمیل و ارسال به موقع اصل و فیزیک 

گزارش حادثه به مدیریت امور اداری اقدام 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:

بر اساس حمایت 
های مدیرعامل و 

هیأت مدیره، سامانه 
غربالگری تعریف 
شد تا شناسایی و 
درمان همکاران 

مبتال، به موقع آغاز 
شود كه این اقدام 

مهم نقش به سزایی 
در كنترل و مدیریت 

بیماری داشت

معاون پشتیبانی و خدمات اجتماعی ذوب آهن اصفهان 
در خصوص اقدامات صورت گرفته برای مقابله با ویروس 
کرونا گفت: این شرکت به عنوان بزرگترین صنعت کشور 
که  با پرسنل پیمانکار حدود 17 هزار نفر جمعیت دارد. در 
این راستا از همان ابتدا بخش بهداشت حرفه ای کارخانه و 
همچنین بیمارستان شهید مطهری با نقشه راه هدفمند 

در ذوب آهن اصفهان فعال بود. 
وی افزود: جزء اولین سازمان هایی بودیم که برای مقابله 
با ویروس کرونا هــر لحظه مطابق با ابالغ های ســتاد 
کرونای کشور برنامه ریزی عملیاتی داشتیم و بحمدا... 

توانستیم بیماری را تحت کنترل و مدیریت در آوریم.  
معاون پشتیبانی و خدمات اجتماعی در ادامه به برخی 
از مهمترین اقدامات انجام شــده در این زمینه پرداخت 
و تصریح کرد: ورود و خروج کارکنان شرکت به صورت 
دقیق رصد می شــد تا این جامعه صنعتی، کانونی برای 

انتشار و انتقال بیماری نباشد.توزیع اقالم بهداشتی نظیر 
ماسک و الکل، غربالگری کارکنان، گندزدایی سرویس 
های ایاب و ذهاب و محــل کار در دو بخش اداری و خط 
تولید و ... از جملــه اقدامات انجام شــده در ذوب آهن 
اصفهان می باشد.  این مقام مســئول خاطر نشان کرد: 
کارکنان خط تولید سه شفیت و بدون وقفه در کارخانه 
حضور داشتند و این بیماری خللی در روند تولید ایجاد 
نکرد. تالش کردیم جلســات و دوره های آموزشی   نیز 
به صورت الکترونیک برگزار شود که شایسته می دانم از 
مشارکت خوب کارکنان ذوب آهن برای مدیریت و تحت 

کنترل در آوردن این بیماری تشکر و قدردانی نمایم.
مهدی بهرامی اضافه کرد: مجموعه این اقدامات سبب 
شــد ذوب آهن اصفهان از سوی اســتانداری اصفهان، 
سازمان صمت و دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان مورد 
تقدیر قرار گیرد و تندیس مسئولیت اجتماعی نیز به این 

کارخانه مادر صنعتی اختصاص یافت. 
معاون پشتیبانی و خدمات اجتماعی ذوب آهن اصفهان 
بیان کرد: بیمارستان شــهید مطهری طی این دوران 
پذیرش بیماران عمومــی خود را لغو کــرد و به عنوان 
مرکزی جامع و اســتاندارد به درمــان مبتالیان به این 
 ویروس پرداخــت و در این مســیر ذوب آهن اصفهان 

هزینه های بیمارستان را تقبل کرد. 
مهــدی بهرامی گفــت: ذوب آهن اصفهان در ســطح 
شهرستان نیز با همکاری بســیج در دو بخش تدارکات 
و مباحث آموزشی همکاری بسیار خوبی با ستاد مقابله 
با کرونای شهرستان لنجان داشت و همچنین از طریق 
خیریه والفجر به یاری نیازمندان شتافت. در زمینه تامین 
وسایل کمک آموزشی برای دانش آموزان نیز بر اساس 

بودجه کمک های خوبی اختصاص یافت. 
مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست:

عملکرد شركت در پیشگیری و درمان بیماری 
كرونا مناسب بود

مجید مکاری مدیر ایمنی، بهداشــت و محیط زیست 
شــرکت گفت: در مقابله بــا ویروس کرونــا دو مقوله  
پیشــگیری و درمان بسیار کلیدی اســت و ذوب آهن 
اصفهان به صورت کامالً عملیاتی در هر دو زمینه ورود 
کرد و با تشکیل ستاد مقابله با ویروس کرونا  برنامه ریزی 

هدفمندی صورت گرفت. 
وی افزود: بر اســاس حمایت هــای مدیرعامل و هیأت 
مدیره، سامانه غربالگری تعریف شد تا شناسایی و درمان 
همکاران مبتال، به موقع آغاز شود که این اقدام مهم نقش 
به سزایی در کنترل و مدیریت بیماری داشت. همچنین 
از طریق رســانه های شرکت اطالع رســانی و فرهنگ 

سازی بسیار خوبی صورت گرفت. 
مدیر ایمنی، بهداشــت و محیط زیست شرکت تصریح 
کرد: این مدیریت برای مقابله با بحران ها و به ویژه ویروس 
کرونا، کارکنان بســیاری را آمــوزش داد و این نفرات با 
حضور در بخش های مختلف کارخانه برای پیشگیری از 

بیماری آموزش های بسیار خوبی را ارائه دادند.
این مقام مسئول خاطر نشــان کرد: چهار اصل استفاده 
از ماســک، تهویه مناســب اماکن، فاصله اجتماعی و 
شستشــوی دســت در کنترل این بیماری بسیار تاثیر 
گذار است و لذا باید همچنان مورد توجه قرار گیرد زیرا 

کوچکترین عادی انگاری مشکل آفرین است. 
رییس بیمارستان شهید مطهری:

استراتژی منسجمی برای مقابله با ویروس كرونا 
داشتیم

علیرضا آجدانی رییس بیمارستان شهید مطهری گفت: 
ذوب آهن اصفهان تنها شــرکتی در اســتان است که 
بیمارستان دارد و در سطح کشور نیز کمتر صنعتی دیده 
می شود که چنین مرکز پزشــکی مجهز و استانداردی 

داشته باشد.  
وی افزود: با حمایت های بسیار خوب مدیرعامل شرکت 
و هیأت مدیره، استراتژی منسجمی برای مقابله با ویروس 
کرونا تعریف شد و بیمارستان شهید مطهری به عنوان 
یک بیمارستان خصوصی به این مقوله ورود کرد. به دلیل 
زیرساخت های موجود بحمدا... با مشکل اکسیژن مواجه 
نبودیم و بخش های جدید نیز در اختیار درمان مراجعین 

قرار گرفت.  
رییس بیمارستان شهید مطهری تصریح کرد: به دلیل 
اینکه بیمارستان اســتاندارد و ایزوهای متعددی را دارا 
است از شهرهای همجوار نیز مراجعین بسیاری را داشتیم 
و همکاران اعم از پزشــکان، پرســتاران، بهیاران و ... در 
این شرایط سخت بدون وقفه و با تالش شبانه روزی در 
خدمت بیماران بودند که شایسته می دانم از این عزیزان 

تشکر و قدردانی نمایم. 
این مقام مسئول تصریح کرد: در این دوران صرفاً اعمال 
اورژانسی در بیمارســتان انجام می گرفت و از پذیرش 
مراجعین عمومی خودداری می شد تا این مرکز پزشکی 
در کنار سایر بخش های جامعه پزشکی کشور با تمام قوا 

به درمان بیماران مبتال به ویروس کرونا بپردازد. 

معاون پشتیبانی و خدمات اجتماعی ذوب آهن اصفهان:

مشاركت چشمگیركاركنان ذوب آهن در كنترل بیماری كرونا 

در راستای خدمت رسانی شرکت تعاونی مصرف کارکنان ذوب آهن اصفهان 
و ارائه خدمات و تسهیالت مناسب جهت نوسازی ناوگان حمل و نقل شرکت، 
با حضور امین قنبری مدیرعامل تعاونی مصرف، ابراهیم علیخانی مدیر مالی 
شرکت و فرشاد مقیمی مدیرعامل ایران خودرو جلسه ای تشکیل و  مذاکرات 

مقدماتی در خصوص نوسازی ناوگان حمل و نقل سبک شرکت انجام گرفت.
در این دیدار فرشاد مقیمی با اشاره به اهمیت ناوگان حمل ونقل شرکت های 
بزرگ و ضرورت استفاده از خودروهای با کیفیت،  گفت : نوسازی و به روز رسانی 
ناوگان حمل و نقل شرکت های بزرگی چون ذوب آهن اصفهان امری ضروری و 
موثر در ارتقاء سطح رفاه کارکنان است. وی افزود: در جهت نوسازی خودروهای 
سبک ذوب آهن اصفهان با در نظر گرفتن کلیه قوانین و مقررات خودرویی 

کشور همکاری های الزم و نهایت مساعدت را انجام خواهیم داد.
امین قنبری مدیرعامل تعاونی مصرف کارکنان ذوب آهن اصفهان نیز با مثبت 
ارزیابی کردن این دیدار و لزوم نوسازی ناوگان حمل و نقل شرکت گفت:  در 
زمینه امور رفاهی رانندگان و همچنین به روز رسانی و نوسازی این ناوگان 
حیاتی شرکت کارهای مقدماتی در حال انجام می باشد که در صورت اجرایی 

شدن اطالع رسانی الزم انجام خواهد شد.
مدیر مالی شرکت نیز با اشاره به این که حمل و  نقل، یک رکن اساسی توسعه و 
نیازمند توجه بیشتر با در نظر گرفتن اهداف زیست محیطی است اظهار داشت: 
با توجه به اینکه خودروساز توانمندی مانند شرکت ایران خودرو در کشور وجود 
دارد لذا در راستای حمل و نقل سبز، نباید ناوگان فرسوده در سطح شرکت های 
بزرگ تولیدی همچون ذوب آهن اصفهان داشته باشیم و در همین راستا می 
طلبد سطح همکاری هایمان را با گروه خودروسازی ایران خودرو افزایش دهیم.

عملیات رسوب زدایی از مخازن آب صنعتی 
کوره های پلی زیوس کارگاه پخت آهک با 

موفقیت انجام شد.
شهرام شیخ بهائی، سرپرست کارگاه پخت 
آهک با اعالم این خبر، گفت: این مخازن 
نازل  تامین سیستم خنک کاری  جهت 
نمونه برداری اکسیژن داخل کورهای پلی 
زیوس شماره 1 و2 مورد استفاده قرار می 
گیرد که با توجه به ارتفاع و موقعیت مکانی خاص و وجود رسوبات آب ناشی 
از بهره برداری، دچار اختالل گردش آب در قسمت نازل شده بود و در صورت 
عدم رفع اشکال موجب انسداد مجاری و دفرمگی و سوختن نازل و نهایتاً توقف 
کوره های پلی زیوس و خط تولید آهک می گردید. وی افزود: با برنامه ریزی و 
همکاری موثر شاخه های تولید، مکانیک، برق و اتوماسیون و همچنین همت و 
تالش پرسنل تکنولوژ کارگاه مذکور، آب مخازن تخلیه و رسوب زدایی کامل 
انجام پذیرفت. شیخ بهائی گفت: روند اجرایی عملیات مذکور با توجه به موقعیت 
مکانی و ارتفاع زیاد این مخازن برای نخستین بار تحت شرایط کامل مسائل 

ایمنی و حفاظتی عملیاتی گردید. 

هم اندیشی ذوب آهن اصفهان و 
ایران خودرو برای نوسازی ناوگان 

حمل و نقل شركت

رسوب زدایی از مخازن آب صنعتی 
كارگاه پخت آهک آگلومراسیون

Rگزارش e p o r t

باسکول های قدیم 
با توجه به استراكچر 
و موقعیت موجود 
دارای مشکالت 

عدیده ای بودندكه 
تعویض موقعیت 

آن ها در دستور كار 
قرار گرفت

پنجمین دوره جایزه مســئولیت اجتماعی مدیریت 7 و 
8 بهمن ماه هم زمان با پنجمین کنفرانس ملی فرهنگ 
ســازمانی با رویکرد مدیریت بحران با حضور صاحبان 
صنایع و بنگاه های مختلف کشور در محل دانشگاه خاتم 
تهران برگزار گردید و ذوب آهن اصفهان توانست تندیس 
برنزی پنجمین دوره جایزه مسئولیت اجتماعی را کسب 

کند.
مهرداد اسماعیلی مدیر آبرسانی شــرکت در گفتگو با 
خبرنگار آتشکار، گفت: امروزه سازمان ها باید تالش نمایند 
تا با برنامه ریزی و ســازمان دهی به سطح وسیع تری از 
نیازهای ذی نفعان، پاسخ گو باشند و این همان مسئولیت 
اجتماعی شرکت ها است .وی رویکرد جایزه مسئولیت 
اجتماعی مدیریت را محافظت از ســرمایه های مختلف 

سازمان دانست و افزود: این سرمایه ها صرفاً سرمایه های 
اقتصادی و انسانی نبوده و شامل سرمایه های اجتماعی و 

سرمایه های طبیعی نیز می باشد.
اســماعیلی گفت: ذوب آهن در اجرای مسئولیت های 
اجتماعی بیش از آن که باید، فعالیت داشــته اســت و 
اکنون پایبندی به مســئولیت اجتماعی تبدیل به یک 
فرهنــگ در ذوب آهن اصفهان شــده و ایــن وظیفه را 
 در قبال منطقه، استان و حتی کشــور بارها و بارها اجرا 

کرده است.
وی کسب تندیس برنزی مســئولیت های اجتماعی را 
یک موفقیت بزرگ دانست و خاطر نشان ساخت: یکی از 
عوامل مهم کسب این تندیس کاهش مصرف آب بود زیرا 
ذوب آهن توانسته با توجه به موقعیت جغرافیایی که در 

منطقه خشک قرار دارد مصرف آب خود را 
با افزایش تولید کاهش دهد. 

وی به کاهش 50 درصــدی مصرف آب 
نسبت به 15 سال گذشته اشــاره کرد و 
گفت: خرید پساب شهرستان های اطراف، 
استفاده از پســاب در سیکل های کثیف 
کارخانه نظیر خنک کردن سرباره، مدیریت 
مصرف آب و فشــار از عواملی بــود که با 
کنترل آن توانســتیم مصرف آب در ذوب 
آهن را کاهش دهیم. وی تصریح کرد: ذوب 
آهن اصفهان برنامه هــای مختلفی برای 
کاهش مصرف آب دارد که تا سال 1402 

این پروژه ها انجام خواهد شد .

ذوب آهن اصفهان تندیس برنزی پنجمین دوره جایزه مسئولیت اجتماعی را كسب كرد

ذوب آهن توانسته 
با توجه به موقعیت 
جغرافیایی كه در 

منطقه خشک قرار 
دارد مصرف آب 
خود را با افزایش 
تولید كاهش دهد

گمرک سوپاپ 
اطمینان اقتصاد هر 
كشور است و نقش 
بزرگی در رشد و 
شکوفایی تجاری 

آن دارد

به مناســبت روز جهانی گمــرک )  26 ژانویــه ( از 
کارکنان گمرک مســتقر در ذوب آهن اصفهان تقدیر 

شد. 
به این مناســبت محمد حسین پیشــدار مدیر خرید 
خارجی و محمد نورانیان راد مدیر بازاریابی و صادرات 
ذوب آهن اصفهان به همراه چنــد تن از همکاران این 
مدیریت ها، 6 بهمن ماه با حضور در محل دفتر گمرک 
شرکت با یوســف حیدری رییس گمرک اختصاصی 

شرکت و همکارانش دیدار و گفتگو نمودند. 
دست اندرکار واردات و صادرات ذوب آهن اصفهان در 
این دیدار ضمن تبریک روز جهانی گمرک به رییس و 
کارکنان گمرک  مستقر در شــرکت از خدمات آن ها 
طی سالیان گذشته تشــکر نموده و از آن ها تقدیر به 

عمل آوردند. 
محمد حسین پیشدار، مدیر خرید خارجی شرکت با 
اشــاره به اهمیت گمرک در حیات اقتصادی کشورها 
و شرکت های مختلف گفت: گمرک سوپاپ اطمینان 
اقتصاد هر کشــور اســت و نقش بزرگی در رشــد و 

شکوفایی تجاری آن دارد. 
وی افزود میزان و نحوه اســتفاده شرکت ها از قابلیت 
های گمرک، به رشد و گسترش اقتصادی و مالی آن ها 
انجامیده و در ذوب آهن اصفهان نیز با توجه به تحریم 
های اقتصادی بین المللی در ســال های اخیر سعی 

شده است که از امکانات و مزایای موجود در گمرک به 
بهترین نحو استفاده شود. 

محمد نورانیان راد مدیر بازاریابی و صادرات شرکت نیز 
ضمن اشاره به نقش اداره گمرک  ذوب آهن در تسهیل 

و انجام امور گمرکی شــرکت و تامین کاالهای مورد 
نیاز و انجام موفقیت آمیز صادرات شــرکت از خدمات 
گمرک شرکت تشکر کرده و گفت: گمرک ذوب آهن 
اولین گمرک اختصاصی کشــور اســت و حضور این 

اداره طی ســالیان طوالنی گذشــته منشاء خدمات و 
تســهیالت متنوعی در امر واردات و صادرات شرکت 

بوده است. 
یوسف حیدری رییس گمرک اختصاصی شرکت  نیز با 
تشکر از همکاران ذوب آهنی گفت: باعث افتخار است 
که  به عنوان گمرک اختصاصی در ذوب آهن اصفهان 
مستقر و مشغول خدمت هستیم و از این بابت خود را 

یک ذوب آهنی می دانیم.
 وی با اشاره به شــعار جهانی سال گمرک  گفت: شعار 
امســال "گمرک حامی احیاء، نوســازی و تاب آوری 
زنجیره تامین پایدار" اعالم شده و ما نیز به سهم خود 
برای تســهیل و رونق امور گمرکی ذوب آهن اصفهان 

تالش خواهیم کرد. 
وی با اشــاره به آمار فعالیت  12 ماهه منتهی به پایان 
بهمن ماه ســال جاری گفت: در این مــدت صادرات 
شــرکت به تعداد 1500 فقره به وزن 732000 تن ، 
واردات شرکت شامل 116 فقره به وزن 21230 تن، و 
ترانزیت شرکت شامل 124 فقره به وزن 20769 تن 

بوده است. 
الزم به توضیح اســت که رییس گمــرک ذوب آهن 
اصفهان با پیشــنهاد مدیر کل گمرک استان اصفهان 
و تایید رییس گمرک کشور تعیین و معرفی می گردد.

طرح تعویض موقعیت باســکول هــای کارگاه آهن 
قراضه در مدیریت فوالد سازی شــرکت با موفقیت 

اجرا شد.
محسن کاظمی سرپرست کارگاه کنورتور و میکسر 
مدیریت فوالد سازی شرکت با اعالم این خبر گفت: 
کارگاه تأمین آهن قراضه بخش فوالدسازی به منظور 
تأمین آهــن قراضه مورد نیــاز کنورتورها به دو خط 
تلشــکی و دو باسکول مجهز می باشــد  که باسکول 
های قدیم با توجه به اســتراکچر و موقعیت موجود 
دارای مشکالت عدیده ای بودندکه تعویض موقعیت 

آن ها در دستور کار قرار گرفت.
وی با بیــان این که باســکول ها از محــل بارگیری 
ظروف فاصله داشــتند و باعث می شــدند توزین و 
تنظیم مجدد تناژ قراضه، زمان بر باشــد، افزود: عدم 
امکان بارگیری دقیق تناژ درخواســتی، عدم امکان 

نظافت و رفع گیر باســکول های فعلی بــا توجه به 
ساختار آن، پایین بودن دقت باسکول های موجود و 
 طوالنی شدن زمان تعمیرات الزم  از عمده مشکالت

باســکول هــای قدیــم کارگاه کنورتور و میکســر 
فوالدسازی بود.

کاظمــی گفت: به منظور مرتفع شــدن مشــکالت 
فوق طرح ساخت باســکول های جدید در موقعیت 
بارگیری مطرح و با همکاری مدیریت اتوماســیون و 

ارتباطات اجرا شد.
سرپرســت کارگاه کنورتور و میکسر مدیریت فوالد 
سازی به محاسن این طرح پرداخت و گفت: مشخص 
بودن وزن قراضه به طور آنالیــن در حین بارگیری، 
امکان رویت و تســلط راننده جرثقیل بــر بارگیری 
آهــن قراضه، تنظیم دقیــق تناژ قراضه مــورد نیاز، 
امکان نظافت اطراف لودســل ها و رفع گیر صفحات 

باســکول با توجه به فضای کافی در نظر گرفته شده 
زیر صفحات باسکول و باال رفتن دقت توزین با توجه 

به امکان نظافت دقیق بین صفحات و لودســل ها  از 
محاسن طرح باسکول های جدید است.

به مناسبت روز جهانی گمرک، صورت گرفت:
تقدیر از كاركنان گمرک ذوب آهن اصفهان

طرح تعویض موقعیت باسکول های كارگاه آهن قراضه

مهدی بهرامی معاون پشــتیبانی و خدمات اجتماعی، مجید مکاری مدیر ایمنی، بهداشت و محیط 
زیست و علیرضا آجدانی رییس بیمارستان شــهید مطهری در گفتگوی ویژه خبری سیمای مركز 
اصفهان به تشریح عملکرد ذوب آهن اصفهان در حوزه مسئولیت اجتماعی با نگاه ویژه به مقابله با بیماری 

كرونا پرداختند كه گزارش این برنامه در پی می آید:
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معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان:
نیروهای با انگیزه و جوان، آینده شركت را تضمین می كنند

با ثبت نام در "سامانه بام" بانک 
ملی از مراجعه حضوری به بانک 

بی نیاز شوید

رشد 73درصدی درآمدهای عملیاتی شركت

نشریه داخلی

R e p o r t
گزارش

حدیث هفته

خبر

مناسبت های هفته
والدت حضرت فاطمه زهرا)س(؛ روز زن و مادر 

در تاریخ تولد حضرت فاطمه زهرا  )س( در بین علمای اسالم اختالف است. در بین 
علمای امامیه مشهور است که آن حضرت در روز جمعه بیستم ماه جمادی الثانی 

سال پنجم بعثت تولد یافته است.
مکان تولد حضرت زهرا )س( در شهر مکه و در خانه حضرت خدیجه اتفاق افتاد. 
بیستم جمادی الثانی سالروز والدت با سعادت ام االئمه)ع( حضرت صدیقه طاهره 
فاطمه زهرا )س( اســت، که به عنوان روز زن و روز تکریم از مقام و منزلت مادر 
نامگذاری شده اســت، این روز بزرگ را که مصادف است با سالروز والدت فرزند 
شایسته آن بانوی بزرگوار حضرت امام خمینی )ره( را گرامی می داریم و این دو 
میالد فرخنده را به همه مسلمانان  به ویژه بانوان مسلمان که افتخار ره پویی آن 
بزرگوار را دارند، تبریک و تهنیت می گوییم و از خدای سبحان می طلبیم ما را در 
پیروی از بزرگ بانوی جهانیان حضرت فاطمه زهرا)س( و ادامه راه امام خمینی 

)ره( توفیق عنایت فرماید.
 12 بهمن؛ بازگشت حضرت امام خمینی به ایران، آغاز دهه مبارک 

فجر
بازگشت حضرت امام خمینی )ره( به ایران واقعه ای در جریان انقالب 1357 است 
که طی آن در 12 بهمن ســال 1357 حضرت امام خمینی )ره( پس از 14 سال 
تبعید به ایران بازگشت و در تهران مورد استقبال قریب به سه میلیون ایرانی قرار 
گرفت. این روز در تقویم رسمی با عنوان روز آغاز دهه فجر، مشخص شده  است. 
سرانجام امام خمینی)ره( در میان استقبال بی نظیر مردم و پس از تحمل نزدیک 
به 14 ســال دوری از وطن در 12 بهمن 1357 خورشیدی به میهن بازگشتند. 
میلیون ها تن در مسیر 33 کیلومتری از فرودگاه مهرآباد تا بهشت زهرا)س( برای 
استقبال از امام راحل حضور یافتند. ایشان پس از ورود به تهران بالفاصله به بهشت 
زهرا)س( رفتند و به ســخنرانی پرداختند. ایشان در بخشی از سخنان خویش 
فرمودند: من وقتی چشمم به بعضی از اینها که اوالد خودشان را از دست داده اند 

می افتد، سنگینی بر دوشم احساس می شود که نمی توانم تاب بیاورم.

گواهی كشف بزرگترین معدن 
طالی ایران برای تاصیکو صادر شد

 به گزارش روابــط عمومی تاصیکو، 
مدیرعامل  ســلیمانی  غالمرضــا 
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین 
گفت: تاصیکــو حامل یــک خبر 
خوش به ملت ایران اســت. گواهی 
کشــف معدن مادافتی در تاریخ 6 
بهمن ماه سال 1399 به نام شرکت 
توسعه معادن پارس تامین از سوی 
سازمان صمت اســتان سیستان و 

بلوچستان صادر شد. سلیمانی اظهار داشت: طبق گواهی کشف صادره، معدن 
مادافتی با میزان ذخیره قطعی کانسنگ طال 24.463.000 تن ) متوسط عیار 
1.06 گرم برتن(، ذخیره احتمالــی 48.926.000 و مجموع ذخیره قطعی و 
احتمالی 73.389.000 تن کانسنگ طال و همچنین ذخیره قطعی کانسنگ 
مس 598.000 تن ) عیار متوســط 49.%( و ذخیــره احتمالی 1.691.000 
تن از بزرگترین معادن طالی کشور است.  به گزارش روابط عمومی تاصیکو، 
اکتشافات محدوده خارستانـ   بیداستر با هزینه بالغ 300میلیارد ریال از سال 
1395 شروع شــده که تا االن بیش از نوزده هزار متر حفاری مغزه گیری در 
این محدوده انجام شده است.  شرکت توســعه معادن پارس تامین قصد دارد 
اکتشافات تکمیلی و احداث کارخانه استحصال طال فاز اول و فاز دوم با ظرفیت 
سالیانه  1.500.000 تن  کانسنگ تا پایان سال 1402 با سرمایه گذاری 4000 

میلیارد تومان به بهره برداری برساند.

 حضرت فاطمه)س( :
 بهترین چیز برای حفظ شخصیت زن آن اســت که مردی را نبیند و نیز 

مورد مشاهده مردان قرار نگیرد. 

در جلســه اخیر شــورای معاونین شــرکت بر 
رعایت پروتکل های بهداشــتی بــرای مقابله 
با بیماری کرونا تاکید شــد و با توجه به بهبود 
شــرایط و کاهش آمار مربوط به موارد ابتال به 
این بیماری، عنوان  شــد که عادی انگاری می 
تواند بازگشت به شرایط پرخطر را رقم بزند لذا 
همه مسئولین و کارکنان باید همچون گذشته 
با جدیت به مســئولیت اجتماعی خود در این 

خصوص عمل نمایند. 
در این جلســه بر مــواردی همچــون ضرورت 

نظرســنجی پیرامون ایاب و ذهاب کارکنان به 
منظور بهبود شــرایط این خدمات، تالش همه 
جانبه جهت تامین کک مورد نیاز شرکت برای 
تولید پایدار و توجه به بهبود شــرایط معیشتی 

کارکنان تاکید شد. 
تاکید بر افزایــش تولید محصــوالت با ارزش 
افزوده، برگزاری با شــکوه مراسم دهه مبارک 
فجر و اطالع رســانی دستاوردهای مهم شرکت 
از دیگر مــواردی بود که در این جلســه مطرح 

گردید. 

منصور یزدی زاده 8 بهمن ماه با حضور در نهمین جلسه 
مجمع نمایندگان استان اصفهان که در اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی استان برگزار شد گزارشی از 
دستاوردهای این شــرکت ارائه داد و برخی چالش های 

این مجتمع عظیم صنعتی را مطرح نمود . 
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در این جلسه ضمن گفتگو 
با نمایندگان مجلس با اشاره به خروج این شرکت از زیان 
انباشته در ســال جاری و تثبیت سودآوری این شرکت 
برای چهارمین سال متوالی گفت: با وجود شرایط تحریم 
و شیوع بیماری کرونا وهمچنین مشکالت مربوط به مواد 
اولیه، بخش مهمی از برنامه تولید محقق شد و همچنین 
در زمینه تولید محصوالت صنعتی به ویژه ریل، موفقیت 

های خوبی حاصل گردید . 
وی افزود: در این سال شــاهد تبلور دانش متخصصان 
ذوب آهن اصفهان در بازســازی کوره بلند شماره یک 
 این شرکت بودیم که با تولید ساالنه 800 هزار تن، آماده

 بهره برداری شد . 

یزدی زاده مواردی همچون؛ انعقاد نخســتین قرارداد 
صادرات ریل، پذیرش و عرضه ریل این شــرکت برای 
اولین بار در بورس کاال، دریافت گواهینامه اســتاندارد 
ملی ایران بــرای تولید ریل، تولید ریل زبانه ســوزن و 
کسب مدال ملی صادرات را از جمله دستاوردهای مهم 
این شرکت در سال جاری ذکر کرد و گفت: این مجتمع 
عظیم صنعتی با تولید ریل مطابق استانداردهای جهانی 
و بومی ســازی تکنولوژی آن، کمک چشــمگیری به 
توسعه حمل و نقل ریلی کشــور نمود و هم اکنون بالغ 
بر 150 هزار تن ریل تولیدی این شــرکت برای تامین 
ریل 6 محور مواصالتی کشــور به طول بیش از 1200 
کیلومتر در محورهای )زاهــدان - چابهار (، ) همدان - 
سنندج (، ) بســتان آباد - میانه (، ) میانه - اردبیل (، ) 
رشت - کاسپین (، ) یزد - اقلید( و ریل مترو نیز در تهران 

و اصفهان مورد استفاده قرار می گیرد . 
مدیرعامــل ذوب آهن با اشــاره به اهمیــت صادرات 
محصوالت فوالدی و بازگشت صد در صدی ارز حاصل 

از صادرات این شرکت، اهمیت حفظ بازارهای خارجی 
را یادآور گردید و خواستار حمایت بیشتر مسئولین در 

جهت تسهیل صادرات شد.  
حجت االســالم محمدتقی نقدعلی، حســین رجایی 
ریزی، حســین محمدصالحی دارانی، پروین صالحی 

مبارکه، سیدمســعود خاتمی، امیرحسین بانکی پور، 
زهرا شــیخی مبارکه، حجت االســالم و المسلمین 
ســیدناصر موســوی الرگانی، رحمــت ا... فیروزی  
پوربــادی، ابوالفضــل ابوترابــی و اصغر ســلیمی از 

نمایندگان حاضر در این جلسه بودند.

عادی انگاری می 
تواند بازگشت به 
شرایط پرخطر را 

رقم بزند

این مجتمع 
عظیم صنعتی با 
تولید ریل مطابق 
استانداردهای 

جهانی و بومی سازی 
تکنولوژی آن، 

كمک چشمگیری به 
توسعه حمل و نقل 

ریلی كشور نمود

در جلسه شورای معاونین شركت مطرح شد :
كاركنان شركت از عادی انگاری شرایط شیوع بیماری كرونا پرهیز كنند

توسط منصور یزدی زاده صورت گرفت :

گزارش دستاوردهای ذوب آهن اصفهان به مجمع نمایندگان استان اصفهان

جلسه ستاد برگزاری دهه فجر با حضور آیت ا... حبیب 
ا... رهبر، مسئول هماهنگی تبلیغات اسالمی شرکت و 
سایر اعضا 5 بهمن ماه در دفتر تبلیغات اسالمی ذوب 
آهن اصفهان برگزار شــد. آیت ا... رهبر در این جلسه، 
ایام ا... دهه مبارک فجر را معجزه الهی دانست و گفت: 
دهه فجر هدیه الهی به مردم شــریف ایران اســت و 
بر همه واجب اســت از این ودیعه گــران بها به خوبی 

پاسداری کنند.
وی همگان را به رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی 
فراخواند و افزود: باید در ایــن دوران کرونا، تمهیدات 
الزم اندیشیده شود تا مراسم های دهه مبارک فجر با 

شکوه هر چه بیشتر برگزار گردد.
شایان ذکر است در این جلســه با ارزیابی برنامه های 

دهه فجر موارد زیر مورد تاکید و تصویب قرار گرفت:
  آذین بندی محیط کار و مســاجد شــرکت، پخش 

سرودهای انقالبی در سطح کارخانه و ...
  طنین انداز شــدن بوق قطارها و همچنین زنگ ها 
در سطح کارخانه، همزمان با لحظه تاریخی ورود امام 

خمینی )ره( به کشور.
  غبار روبی مزار شــهدای گمنام در تاریخ 12 بهمن 

ماه.
 برگزاری جشــن والدت حضرت زهرا)س( و تکریم 

بانوان شرکت- 15 بهمن.
  برگزاری مســابقه در لینک تبلیغات اســالمی در 

پورتال شرکت به مناسبت دهه مبارک فجر.
 حضور موتور ســواران شهرســتان جهت انجام رژه 

موتوری در سطح کارخانه.
  برگزاری همایش پیاده روی از محل کوره بلند .

  بازدید و عیادت از خانواده های معزز ومعظم شهدا و 
ایثارگران و همچنین خانواده های شهدای مدافع حرم.
  مسابقات دو همگانی و چندجانبه- 19 بهمن ماه .

  برگزاری جشن پیروزی انقالب اسالمی- 21 بهمن 
ماه.

آزمون اســتخدامی ذوب آهن اصفهان از یکم تا سوم 
بهمن ماه در دانشــگاه اصفهان برگزار شــد، در روز 
ســوم این آزمون که گروه های داوطلب در رده های 
کارشناسی به رقابت پرداختند مسئولین حوزه های 
مختلف شــرکت نیز برای اطمینان بیشــتر از روند 
آزمون استخدامی مذکور در دانشگاه اصفهان حضور 

یافتند و در جریان جزییات آن قرار گرفتند.
مسئولین شرکت در حاشیه این بازدید با خبرنگار ما  

به گفتگو پرداختند که در ادامه می خوانید؛
مهرداد  توالییان معاون بهره برداری شــرکت، گفت: 
خوشبختانه آزمون جذب نیروی انسانی شرکت بعد 

از 9 سال توقف با کمک دانشگاه اصفهان  برگزار شد.
وی افزود: جذب ســرمایه انســانی جدید و با انگیزه 
برای ذوب آهن اصفهان بســیار مهم است، این نیرو 
ها با تعدیل  میانگین ســنی کارکنان کــه در حال 

افزایش است، آینده شرکت را هم تضمین می کنند و 
از طرفی با توجه به جهش علمی و فنی کشور، نیروی 

انسانی شرکت نیز باید به روز شود. 
وی در پایان از دســت اندکاران دانشگاه درخواست 
کرد با دقت و با توجه به نوع نیاز شــرکت به انتخاب 
بهترین نیرو ها برای ذوب آهن اقدام نمایند و با تبادل 
نظر با مهندســان و متخصصان صنعت فوالد کشور 
و ذوب آهن و بازدیــد از این کارخانه بــا محیط کار 
آن آشــنا  شــده و تجربیات خود را در مصاحبه ها و 
آزمون های مهارتی به کار گیرند. بهزادکرمی معاون 
بازاریابی و فروش شرکت، نحوه برگزاری این آزمون 
اســتخدامی را مثبت ارزیابی کــرد و گفت: تخصص 
و مهارت  بــاالی نیروهای جدید شــرکت را به پیش 
خواهد برد و ما مسئوالن  شرکت وظیفه داریم، ضمن 
جذب نیروی انســانی جدید در هر ســال به حفظ و 

نگهداری نیروهای ارزشــمند و ماهــر و متخصص 
موجود نیز همت گماریم. 

مهدی بهرامی معاون پشتیبانی و خدمات اجتماعی 
نیز گفت: بعد از مدت ها برنامه ریزی و تالش، آزمون 
استخدامی شــرکت با موفقیت انجام شد و به زودی 

نیروهای جدید به شرکت معرفی می شوند. 
وی افزود: بــا ورود نیروهای جدید تــالش ما بر این 
خواهد بود که نفــرات برگزیده دقیقا در پســت ها 
و ســمت هایی که از قبل پیش بینی شــده اند قرار 
گیرند و اجرای این خواســته، تالش و دقت مدیران 
و سرپرستان قسمت ها به ویژه حوزه بهره برداری را 
می طلبد که بیشترین نیرو ها برای آن حوزه در نظر 
گرفته شده است. وی تاکید کرد: نیروهای جدید بعد 
از آموزش های مورد نیاز و کاربردی الزم، مشغول به 

کار می شوند. 

ســید اکبر موســویان مدیر امور اداری شرکت نیز، 
گفت: تعــداد 509 نفر در آزمون حاضــر  پذیرفته و 
مشغول به کار خواهند شد و این تعداد جذب نیروی 
انسانی مربوط به سهمیه  نیروی  انسانی تا پایان سال 
1400 خواهد بود و با توجه به این که تا سال 1403 
حدود 30 درصد از همکاران بازنشســته می شوند، 
الزم اســت با اخذ مجوزها و برنامه هــای الزم برای 

انتخاب و جذب نیروهای جدید اقدام شود.
وی افزود: برای آزمون جدید اســتخدامی ذوب آهن 
اصفهان حدود یک ســال تالش و برنامه ریزی شده 
که الزم است از زحمات تمامی عزیزان دست اندرکار 

تقدیر شود.
سید حمید حسینی مدیر ســازماندهی و روش های 
شرکت نیز، گفت: به خواســت خدا و همکاری تمام 
قســمت ها و به ویژه  همکاری مشــترک با مدیریت 
امــور اداری  فواصل اســتخدامی در شــرکت کوتاه 
تر خواهد شــد و با توجه به نیاز شــرکت و به منظور 
تقویت نیروی انســانی و به روز شــدن آن ها از سال 
1401 آزمون های اســتخدامی ذو ب آهن اصفهان 
برگزار و نیروهای جدید به شــرکت افزوده خواهند 
شــد. وی افزود: جذب نیروی انسانی جدید براساس 
نیاز شــرکت و اولویت مشــاغل کلیدی و پست های 
هســته ای و اصلی و همچنین پست های بال تصدی 
انجام خواهد شــد و در این زمینه شــرح شغل های 
مختلف تهیه شده و در هنگام  جذب افراد در مراحل 
آزمــون و مصاحبه، شایســتگی ها و ابعــاد کیفی و 

توانمندی نیرو ها مد نظر است.

تجربه نشان می دهد كه مراجعه حضوری بسیاری از مشتریان با 
توجه به گســتردگی خدمات الکترونیک، ضروری نیست. هنوز 
برخی از مشتریان عزیز از بسیاری از این خدمات اطالعی ندارند و برای 
برخی از امور ساده كه می توانند به راحتی با اینترنت از طریق تلفن همراه 
یا رایانه انجام دهند، وقت خود را تلف می كنند و در این شرایط كرونایی به 
بانک مراجعه می كنند. به مشتریان عزیز توصیه می كنیم كه با ثبت نام در 
سامانه بام به آدرسmy.bmi.ir  و یا با نصب اپلیکیشن همراه بام از طریق 
وب سایت بانک ملی www.bmi.ir قسمت خدمات الکترونیک اقدام 
نمایند. این سامانه كاربردهای بسیار زیادی دارد كه شما را از مراجعه به 
بانک برای بسیاری از امور بی نیاز می كند. به چند مورد از خدمات مهم آن 

اشاره می شود:
  مشاهده مانده و مدیریت تمامی حساب های بانکی.

  مشاهده مانده و صورتحساب تسهیالت نزد بانک ملی و امکان پرداخت قسط 
آنالین.

  مشــاهده وضعیت تســهیالتی که شــما ضامن آن ها شــده اید از نظر نحوه 
پرداخت)برای این کار در قسمت منوی تسهیالت باید افزودن تسهیالت دیگران 

را انجام دهید(.
  مشاهده صورتحساب از تاریخ دلخواه با امکان فیلتر کردن و جستجوی پیشرفته.

  مشاهده و مدیریت تمامی دســته چک های دریافتی و اطالع از سرنوشت یک 
چک خاص.

  امکان انتقال وجه از حساب تا مبلغ 50 میلیون تومان به تمامی بانک ها.
 امکان اخذ گواهی تمکن مالی، پرداخت قبوض، خرید شــارژ، کارت به کارت، 
فعالسازی رمز دوم کارت، رسید انتقال وجه، مســدود کردن کارت، خرید بسته 
اینترنت، پرداخت عوارض خروج از کشور، پرداخت اجاره منزل به صورت خودکار، 

داشتن برنامه حسابدار شخصی و ... . 
بدین وسیله از مشتریان عزیز خواهشمندیم هرچند دیدن روی زیبای شما آرزوی 
ماست اما در این شرایط کرونایی سالمتتان را بر دیدارتان ترجیح می دهیم و دوست 
داریم که با راحت ترین روش ممکن امورات بانکی خود را انجام دهید. برای نصب بام 

اصال نیازی به مراجعه به بانک نیست و فقط کافیست رمز دوم شما فعال باشد.
روش ثبت نام در ســامانه بام: 1- نصب اپلیکیشــن همراه بام  یــا ورود به آدرس 
my.bmi.ir  2- انخــاب گزینه ثبت نام در بام. 3- ورود کــد ملی و تاریخ تولد و 
دریافت کد از طریق پیامک و وارد کردن آن در برنامه. 4- ورود اطالعات کارت. 5- 
ورود کد کاربری و رمز عبور دلخواه)دقت شود کد کاربری شما باید یکتا باشد یعنی 
قبال توسط کسی ثبت نشده باشد و روز شما باید ترکیب حروف بزرگ و کوچک و 
اعداد و عالئم حداقل 8 رقم باشد. بعد از ثبت نام شما با گذشت 6 ساعت می توانید 
با همان کد کاربری و رمزی که ساخته اید به بام وارد شوید.  نکته؛ حتما باید پیامک 
حساب شما فعال باشد. در صورت هر گونه سوال یا اشکال با تلفن های داخلی زیر با 

ما در تماس باشید: 2696-3670-3626
بانک ملی شعبه ذوب آهن اصفهان

گزارش میان دوره ای از عملکرد 9 ماهه شــرکت ذوب 
آهن اصفهان با نماد ذوب منتشر شــد که بر اساس آن 

درآمدهای عملیاتی این شــرکت در مقایسه با 9 ماهه 
98 با رشد 73 درصدی همراه شده و سود خالص آن نیز 

110درصد رشد کرده است.
بر اساس اطالعات منتشر شــده، درآمدهای عملیاتی 
شــرکت ذوب آهن اصفهان در 9 ماهه امســال برابر با 
132.439.270میلیون ریال بوده است که در مقایسه با 
مدت زمان سال گذشته که عدد 76.749.022میلیون 
ریال به ثبت رسیده با رشــد 73درصدی همراه گشته 
است. همچنین بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی این 
شرکت فوالدی در 9 ماهه 99 به میزان 106.184.955 

میلیون ریال بوده است.
با نگاهی به اطالعات موجود، ســود )زیــان( ناخالص 
این شــرکت فوالدی در مــدت 9 ماهه 99 بــه مقدار 

26.254.315میلیون ریال شده که در مقایسه با سال 
قبل که عدد 12.528.466میلیون ریال به ثبت رسیده، 

رشد 110درصدی داشته  است.
ســود )زیان( خالص ذوب نیــز در دوره 9 ماهه ســال 
99 با رشد 118درصدی همراه گشــته است. در مدت 
9 ماهه امسال میزان ســود)زیان( خالص ذوب برابر با 
10.064.386میلیون ریال بوده که در مقایســه با عدد 
4.627.208میلیون ریالی در سال گذشته جهش خوبی 

را نشان داده است.
با نگاهی بر ســود )زیان( عملیاتی شــرکت ذوب آهن 
اصفهان در مدت 9 ماهه سال جاری در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل نیز این شرکت فوالدساز عملکرد موفقی 
داشته است؛ به این ترتیب، سود)زیان( عملیاتی در دوره 

منتهی به 9 ماهه سال 99 برابر با 16.277.213میلیون 
ریال بوده است که در مقایسه با رقم 8.902.791میلیون 

ریال با رشد 83درصدی همراه گشته است.
طی 9 ماهه امســال میزان ســود ) زیان( پایه هر سهم 
ذوب برابر با 164ریال بوده در حالیست که سال گذشته 
این عدد 75 ریال بود؛ بنابراین امســال شــاهد رشــد 
119درصدی سود پایه هر سهم ذوب آهن هستیم. در 
واقع سود)زیان( پایه هرسهم و ســود)زیان( خالص هر 
سهم ذوب در این مدت همانند یکدیگر بوده و تغییری 

نداشته است.
گفتنی است؛ سرمایه شــرکت ذوب آهن اصفهان در 9 
ماهه 99 برابر با 61.503.539میلیون ریال اعالم شده 

است.

آیت ا... رهبردر جلسه ستاد دهه فجر :
دهه مبارک فجر معجزه الهی است

باید در این دوران 
كرونا، تمهیدات 

الزم اندیشیده شود 
تا مراسم های دهه 

مبارک فجر با شکوه 
هر چه بیشتر برگزار 

گردد

با ورود نیروهای 
جدید تالش ما بر 
این خواهد بود كه 

نفرات برگزیده دقیقا 
در پست ها و سمت 

هایی كه از قبل پیش 
بینی شده اند قرار 

گیرند

درآمدهای عملیاتی 
شركت ذوب آهن 
اصفهان در 9 ماهه 

امسال برابر با 
132,439,270

میلیون ریال بوده 
است
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V a r i o u s
گوناگون

یداله فیض دولت آبادی 
1365/11/05 شلمچه

مرادعلی جمالی 
1367/11/06 جاده  سقز

محمدعلی  سبیلی نجف آبادی  
1359/11/12 دارخویین

حسن  شادكام  1361/11/12 
منطقه  جنوب  وال

احمدرضا سلیمیان ریزی 
1365/11/09 شلمچه

علی  یداله پورهریکند 
1360/11/16 دزفول 

عبداله شبانکاره نژاد 
1365/11/07 شلمجه

سالــروز عـروج 
ملکــــــوتی
شهدای گـرانقدر 
ذو ب آهن اصفهان
گرامـــــی   باد

به منظــور بررســی وضعیــت درمانی 
کمیتــه  اعضــای  الزم،  پیگیــری  و 
عیــادت شــرکت بــا حضــور در منزل 
همــکار عزیزمــان مهدی شــریف پور 
شــاغل در مدیریــت تولیــد و توزیــع 
برق که بــر اثر تصــادف دچــار حادثه 
شــده اســت بــا وی دیــدار نمودند و 
در جریــان وضعیــت درمانــی ایــن 
 همــکار ســختکوش و بســیجی قــرار 

گرفتند.

در آستانه دهه مبارک فجر،
محیط كارخانه رنگ شهدایی گرفت

راهیابی تیم والیبال نشسته مردان 
ذوب آهن به مرحله نهایی

همکار ذوب آهنی مسئول كمیته 
لیگ كشتی استان شد

تکریم خانواده های شهدا و جانبازان
صعودمقتدرانه تیم ذوب آهن به نیمه 

نهایی مسابقات لیگ جوانان كشور

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

 )5S(در راستای اجرای طرح ســاماندهی محیط کار
در شــرکت  با تــالش و همــت همــکاران بخش 
فوالدســازی این طرح در محوطه بیرونــی کارگاه 
کنورتور  با استفاده از منابع و قابلیت های موجود در 

بخش انجام گردید.
محمدرضــا علیجانی مســئول تیم عنوان کــرد: از 
مشــکالت عمده مکانیک کنورتور و میکسر نداشتن 
انبــار متمرکز و مســقف جهت ســاماندهی قطعات 
مصرفی این قســمت بوده اســت و نگهداری اقالم در 
فضای باز باعث زنگ زدگی، کاهش عمر و پراکندگی 
قطعات و همچنین  اشــغال مکانی وسیع از محوطه 

.)S1( بیرون کارگاه کنورتور  شده بود
علیرضا ضیائی تکنســین ارشــد مکانیک کنورتور و 
میکسر عضو دیگر این تیم عنوان کرد پس از موافقت 
مدیریت مجموعه با همکاری اعضای تیم، مکان فعلی 
پاکسازی وحدود30 تن ضایعات و قراضه از داخل آنجا 
تخلیه و به گود قراضه منتقل شــد )S2(. سپس اقدام  
به ساخت انبار مسقف، ساخت قفسه ها ، رنگ آمیزی 
و پارتیشــن بندی آن ها و چیدمان قطعات به صورت 

)S1وS2 ( .منظم و دسته بندی شد
سرپرســت برنامه ریزی وتعالی ســازمانی مدیریت 
مهندســی صنایع، ارزیابی عملکرد ایــن گروه را در 

شناسایی و جمع آوری اموال شرکت )S1( و جانمایی 
و طبقه بندی آن جهت ســهولت دسترسی وکاهش 
آســیب به تجهیزات )S2( مناســب اعــالم نمود و 
اظهار داشــت: اجرای این طرح منجر به شناسایی و 
تحویل بالغ بــر 30 تن قراضه وصرفــه جویی بالغ بر 
3 میلیــارد ریال گردیــده اســت . همچنین اجرای 
این طرح عالوه بر زیبا ســازی محیــط کار منجر به 
حفاظت از تجهیزات و دسترسی سریع و آسان به آن 
ها گردیده و امکان کنترل موجــودی و برنامه ریزی 
جهت سفارش قطعات به صورت صحیح و اقتصادی 

را فراهم آورده است.

در آســتانه دهه مبارک فجر، تمثال شــهیدان، فضای کارخانه را مملو از 
رنگ و بوی ایثار نمودند. به همت مدیریت روابط عمومی شــرکت، پروژه 
ســاماندهی، اصالح و رنگ آمیزی تابلوها و تعویض تمثال شهدای ذوب 
آهن اصفهان از آذر ماه سال جاری در دســتور کار قرار گرفت و در آستانه 
دهه مبارک فجر به اتمام رسید. در این فعالیت کلیه تابلوها تعمیر و رنگ 
آمیزی شده و تصاویر شهدا باز طراحی، چاپ و بر روی سازه مربوطه نصب 
گردید. تمثال شــهدا بر اســاس حروف الفبا چیدمان و از ورودی شهید 

خاکی )گردنه(به ترتیب نصب شد.

تیم والیبال ذوب آهن به مرحله 
نهایی مســابقات لیــگ والیبال 
نشسته مردان باشگاه های کشور 

راه یافت. 
چهار تیم برتر ذوب آهن اصفهان 
،شــهرداری ورامین، شــهرداری 
گنبد و مس شهر بابک کرمان به 
این مرحله راه یافته اند که طی سه 
روز با یک دیگر به صورت دوره ای 
دیدار خواهند کرد تا قهرمان لیگ سال 99 مشخص شود مرحله پایانی 
لیگ والیبال نشســته مردان 11 تا 13 بهمن ماه در تهران و به میزبانی 

سالن نیروی هوایی عقاب تهران برگزار خواهد شد.

مجید تقی بیرانوند همکار ذوب آهنی شــاغل در مدیریت نسوز با حکم 
عبدالمهدی نصیرزاده رییس ســازمان لیگ فدراسیون کشتی جمهوری 
اسالمی ایران به مدت دو سال مسئول کمیته لیگ کشتی استان اصفهان 

شد.

به منظور پاسداشــت رشادت های یادگاران هشــت سال دفاع مقدس، 
گروه بازدید امور شهدا، جانبازان و ایثارگران شرکت در راستای رعایت 
پروتکل های بهداشــتی و فاصله گذاری اجتماعی که ســعادت دیدار 
حضوری با خانواده های گرانقدر شهدا و ایثارگران را سلب کرده، توفیق 
یافتند با تماس های تلفنــی با خانواده های شــهدای واالمقام، مهدی 
علی جانی، حســن براتی، نصــرت ا... آجدانی، لطــف ا... کریمی، علی 
اکبر حاتمی، ابراهیم رجبیان، مرتضی قلی جعفری، مرادعلی ســاکی، 
حبیب اله فانی، صدراله باباساالری، حسینعلی پور رحیمی، سیدمحمود 
موسوی ریزی، علی هنرمند، محمد علی باقری، حسن ابراهیمی و سید 

باقرموسوی  به امور این عزیزان رسیدگی کنند. 
سعیدجمالی- خبرنگار افتخاری

جوانان  هندبال  تیم 
باشــگاه فرهنگــی 
ورزشــی ذوب آهن 
اصفهان در یک دیدار 
یک طرفه و با برتری 
کامــل از ســد تیم 

شهدای پاکدشت گذشت تا با اقتدار به مرحله نیمه نهایی رقابت های لیگ برتر 
جوانان هندبال باشگاه های کشور راه یابد؛ این مسابقه که در شهرستان قم برگزار 

گردید با نتیجه 31 -19 به سود تیم ذوب آهن به پایان رسید.

خبر

ساماندهی قطعات و تجهیزات  مکانیک 
كنورتور و میکسر بخش فوالدسازی

مسابقات مهارت فنی تراشکاری
مدیریت آموزش و توسعه ســرمایه های انسانی در نظر دارد با همکاری و نظارت ســازمان فنی حرفه ای استان اصفهان با 
برگزاری مسابقه مهارت در رشته تراشکاری در نیمه دوم بهمن ماه 1399 از بین سطوح مختلف، افرادی را به عنوان خبره 
مهارت تراشکاری انتخاب نماید تا عالوه بر تقدیم نشــان مهارت به این افراد، به نحو ارزنده ای از آن ها تقدیر نموده و از 
تجربه و مهارت این افراد در زمینه تدریس در رشته تخصصی مربوطه در شركت استفاده نماید. لذا از مدیریت های حوزه 
بهره برداری درخواســت می گردد در صورت نیاز به اصالح لیست اسامی معرفی شده قبل، حداكثر تا تاریخ 15 بهمن ماه با 

شماره تلفن 4771 تماس حاصل نمایند. 
مدیریت آموزش و توسعه سرمایه های انسانی

اطالعیه

عیادت از همکار

مسابقات پاورلیفتینگ اورآسیا )بین قاره ای( 2020 ترکیه انتخابی لیگ 
برترین های جهان 2021 کیفـ  اوکراین در شهر استانبول ترکیه برگزار 

شد.
در این دوره از مسابقات ورزشکارانی از کشورهای آذربایجان، گرجستان، 
ترکیه، اوکراین، ارمنســتان و ایــران، 23 و 24 نوامبر مصادف با ســوم و 
چهارم آذر ماه 99حضــور و رقابتــی تنگاتنگی را با یکدیگــر به نمایش 

گذاشتند.
در این مســابقات، حســین کاظمی از همکاران ذوب آهنی با کسب سه 
مدال طال، خوش درخشــید و افتخــار دیگری را نصیب خــود و خانواده 

بزرگ ذوب آهن اصفهان کرد.

در جلسه شــورای فرماندهی حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان مسئولین 
جدید این حوزه معرفی شدند. در این جلسه سرهنگ مهران مختاری با تقدیر از 
فرماندهان پایگاه ها آن ها را به ضرورت شناسایی و تقویت نقاط مهم در راستای 
افزایش جهش تولید در این مجتمع عظیم صنعتی فرا خواند. همچنین در این 
جلسه سرهنگ مختاری طی احکامی حجت االسالم موسی احمدی را به عنوان 
مدیر تعلیم و تربیت، مهرداد راســتا را به عنوان مدیر طرح و برنامه، رضا اکبری 
را به عنوان معاون بازرســی، حمید دری را به عنوان مدیر جذب و سازماندهی 
و میالد سلیمیان را به عنوان مســئول دفتر و اداری- پشتیبانی منصوب نمود، 
ضمن این که حکم خانم گلچین، فرمانده پایگاه مقاومت بسیج حضرت زینب 
)س( و عباس مطهری فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شهید دستغیب تمدید شد.

درخشش همکار ذوب آهنی در 
مسابقات پاورلیفتینگ اوراسیا

مسئولین حوزه مقاومت بسیج شهید 
تندگویان منصوب شدند

تاریخ تولدنام فرزند محل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1399/09/06مهرسااتوماسیونعلی موذنی

1399/10/18سارهكک سازیوحید هادی

1399/10/20مبینكک سازیپرویز حسین زاده

1399/10/14آنیتاتولید و توزیع برقمحمد لطیفی 

1399/10/07شاهاننوردرسول شاه محمدی

1399/10/08آرتمیسنوردعلیرضا یوسفی نورالدین وند

1399/10/11ارسالننوردناصر حسن پور

1399/10/25پارمیسفوالدسازیمحمود دری

1399/10/19پارساآگلومراسیونسجاد ایزدی

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

تسلیت

همکاران گرامی آقایان؛ محمد جعفری، سید علیرضا 
موسویان، مهدی زارعی، مهدی قنبرعلی وند، مجتبی 

قنبرعلی وند، مهران باقری، ایرج محمدپور، رسول 
كیوانی، صادق كیوانی، خانواده مرحوم اسماعیل سامانی
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.

یوسف اسحاقی شاه شمس الدینی، شهرام هاشمی، عباس 
آخوندی، ایرج اسحاقی شاه شمس الدینی،  محمد 

كاوسی، یاسرخزاعلی، حمید اكبری

تشکر و سپاس

تاریخ ازدواجمحل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1399/09/30نوردابوالفضل حسن خانی

پیوندآسمانی

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.


