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وزیر صنعت، معدن و تجارت:

سنگ آهن درشت دانه مورد نیاز ذوب آهن اصفهان 
را تامین خواهیم كرد 

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

نشســت خبری غالمرضــا ســلیمانی مدیرعامل 
هلدینگ صدرتامین و منصور یزدی زاده مدیرعامل 
ذوب آهن اصفهــان در حضور ســایر مدیران عامل 
شرکت های تابعه و وابسته هلدینگ، سیزدهم بهمن 
ماه در شانزدهمین نمایشگاه ایران کانمین برگزار شد.

غالمرضا سلیمانی در این نشست، گفت: امروز افتخار 
دارم عملکرد خانواده بزرگ هلدینگ صدرتامین که 
در این مجموعه ۳۰ هزار نفــر کارگر، کارمند و مدیر 
فعالیت دارند عنوان کنم. وی افزود: در شرایط سخت 
تحریم که هیچ مشاور خارجی نداشتیم و امکان وارد 
کردن تکنولوژی نیز وجود نداشــت دستاوردهای 
بسیار خوبی به ثمر نشســت و در اینجا شایسته می 
دانم از زحمات تالشگران بخش های مختلف تشکر 
و قدردانی نمایــم . مدیرعامل هلدینگ صدرتامین 
تصریح کرد: در مجموعه هلدینــگ طی ۱۰ ماهه 
گذشته سال جاری نســبت به مدت مشابه در سال 
گذشته رشد تولید شــش درصدی را شاهد بودیم و 
لذا در این جنگ اقتصادی جهش تولید چشمگیری 
تحقق یافت.  این مقام مسئول خاطر نشان کرد: در 
بخش فروش طی ۱۰ ماهه سال ۹۹ نسبت به مدت 

مشابه در سال ۹۸ از فروش ۲۷۶۰ میلیاردی به عدد 
۵۲۳۵ میلیارد تومان رســیدیم و این محصوالت در 
پروژه های مختلف کشــور به کار گرفته شد. وی به 
فروش محصوالت ذوب آهن اصفهان اشــاره کرد و 
گفت: فروش امســال این کارخانه از ۸۳۰۰ میلیارد 
تومان در ده ماهه ســال جاری به ۱۵ هــزار و ۱۸۵ 
میلیارد تومان رســیده اســت. غالمرضا سلیمانی 
گفت: تعداد ۱۵ پروژه با سرمایه گذاری بالغ بر ۳۴۰۰ 
میلیارد تومان در دست اقدام و پیشرفت قرار دارد که 

از این مسیر اشتغالزایی خوبی را شاهد خواهیم بود.
مدیرعامل هلدینگ صدرتامین افزود: هلدینگ صدر 
تامین در بخش سود خالص نیز در ۹ماهه سال ۹۹، 
به هزار و ۷۲۰ میلیارد تومان سود دست یافته است 
که سود ۹ ماهه سال گذشــته، ۷۴۱ میلیارد تومان 
بوده که بیش از ۱۳۲ درصد رشــد داشته است. وی 
ادامه داد: تاسیس شتاب دهنده معدنی صدرفردا نیز 
از جمله سایر اقدامات هلدینگ بود که تنها در مسیر 
بومی سازی حدود ۲۰۰ میلیارد تومان صرفه جویی 

در صنایع مختلف حاصل شده است.
وی گفت: تولید ریــل در ذوب آهن اصفهان افتخار 

بزرگی برای ایران به شمار می رود و هم اکنون از این 
محصول استراتژیک در شــش محور راه آهن کشور 

استفاده می شود.
غالمرضا ســلیمانی بیان کرد: راه اندازی کوره بلند 
شماره یک از جمله سایر دســتاوردهای ذوب آهن 
اصفهان اســت که با همــت و تالش شــبانه روزی 
کارگران این شــرکت به ثمر نشســت. وی گفت: 
گواهی کشف معدن طال در سیستان و بلوچستان از 
سایر اقدامات هلدینگ بود که حدود ۷۳ میلیون تن 
ذخیره احتمالی برای آن برآورد شده است و انشاا... در 

اسفندماه کارخانه فرآوری آن را احداث می کنیم.
منصور یزدی زاده نیز به عوامل موثر بر قیمت سهم 
پرداخــت و گفت: ســهامداران عالقمند هســتند 
انتظارات شان از بازار سرمایه تامین شود اما به دلیل 
چالش های مختلف به عنوان مثال شیوه نامه فوالد 
که بر تولید و صادرات ما تاثیر گذار است این انتظارات 
محقق نمی شود. وی افزود:طی جلسه هفته گذشته با 
مجمع نمایندگان استان ، دغدغه های ذوب آهن در 
این خصوص مطرح شد تا انشاا... به شیوه ای عادالنه 

برنامه ریزی شود.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان تصریح کرد:محصوالت 
این کارخانه مطابق با آخرین استانداردهای روز دنیا 
تولید می شود و صادرات به کشورهای مختلف انجام 
می گردد. وی گفت: قرارداد صادرات محصول ریل به 
کشور افغانستان نیز منعقد شد تا ایران از وارد کننده 

ریل به یک صادر کننده تبدیل شود.
منصور یــزدی زاده گفــت: با حمایــت های خوب 
هلدینگ، معدن زغال را خریداری کردیم و در ذخیره 
مواد اولیه که قبال فقط چند روز بود اکنون به اندکی 
ثبات رسیدیم اما تولید سه کوره بلند، تامین پایدار 

مواد اولیه را می طلبد.
شایان ذکر است مسئولین حاضر در این نشست به 

سواالت خبرنگاران پاسخ دادند.

در نشست خبری مشترک صدرتامین و ذوب آهن اصفهان عنوان شد:
رشد 132 درصدی سود خالص تاصیکو در 9ماهه 99 

رضا محتشمی پور قائم مقام بورس كاالی ایران، سید جواد جهرمی معاون عملیات و نظارت و هیأت همراه پانزدهم بهمن ماه با حضور در ذوب 
آهن اصفهان از بخش های مختلف كارخانه بازدید كردند.

رضا محتشمی پور قائم مقام بورس كاالی ایران در حاشــیه این بازدید به خبرنگار ما گفت: بازدید از بخش های مختلف ذوب آهن اصفهان 
 تجربه بسیار خوبی بود، زحمات بسیاری در این كارخانه كشیده شده كه قطعاً برای هر بیننده ای می تواند جذاب باشد. این كارخانه عظیم از 

دارایی های راهبردی كشور است و انشاا... موفقیت های بیشتر آن را شاهد باشیم.

در بازدید مسئولین بورس كاالی ایران از ذوب آهن اصفهان عنوان شد:
ذوب آهن اصفهان نماد شفافیت در عرضه محصوالت بورس است

به اطــالع همکاران گرامی می رســاند؛ جهت 
طرح مشــکالت و درخواســته های سازمانی 
خود با معاون سرمایه های انسانی و توسعه 
مدیریــت شــركت، ایــن معاونــت روزهای 
دوشــنبه از ســاعت 9 صبح الی 16 به صورت 
 حضــوری پذیــرای كلیــه همــکاران محترم 

می باشد.
همکاران گرامی، مــی توانند از طریق تماس 
با شــماره تلفن 3391 ثبــت نام نمــوده و با 
هماهنگــی دفتر معاونت در تاریخ و ســاعت 

تعیین شده مراجعه نمایند.
معاونت سرمایه های انسانی و توسعه 

مدیریت

اطالعیه

منصور یــزدی زاده مدیرعامل ذوب آهــن اصفهان در 
هفتمین کنفرانس بین المللی اســتیل پرایس که ۱۳ 
بهمن ماه  در هتل بین المللی المپیک تهران برگزار شد، 
گفت: این مجتمع عظیم صنعتی که محصوالت فوالدی 
آن مطابق با آخرین اســتانداردهای روز دنیا تولید می 
شود از یارانه انرژی استفاده نمی کند، برق را در نیروگاه 

های خود تولید می کند و با انجام اقدامات 
مختلف به سمت کاهش هزینه ها و رقابت 

پذیری بیشتر حرکت می کند. 
وی در بخشــی از ســخنان خــود در این 
کنفرانــس به شــرایط تولیــد ذوب آهن 
اصفهان پرداخت و گفت: نقطه آغازین تولید 
ریل در ایران از این شــرکت آغاز شد و هم 
اکنون اولین تولید کننده فوالد کشور، تنها 
تولید کننده ریل در غرب آسیا به شمار می 

رود.
مدیرعامــل ذوب آهن افــزود: تولید ریل 
شــامل دو مرحله تولید فوالد و سپس نورد 
می شود. در گذشته شمش مورد نیاز وارد 
می شــد اما هم اکنون این شــمش با راه 
اندازی پــروژه VD در ذوب آهن اصفهان 
تولید می شــود و نیاز به واردات شــمش 

نیست. 
منصور یــزدی زاده خاطر نشــان کرد: هم 
اکنون انواع ریل شــامل پرســرعت، مترو، 
درون شــهری و...  در ذوب آهن تولید می 

شود.
مدیرعامل ذوب آهن تصریح کرد: شــرکت زیر ساخت 
و قرارگاه خاتم االنبیاء مشــتریان اصلی ریل ذوب آهن 
اصفهان هســتند و اولین قرارداد صادرات این محصول 

استراتژیک با کشور افغانستان نیز منعقد شده است.
این مقام مسئول گفت: اگر ذوب آهن اصفهان بخواهد 

صرفاً به تولید ریل بپردازد توانایی تولید ۴۰۰ هزار تن 
ریل را در سال دارد.

وی گفــت: در زمینه تولید چرخ و محور برای توســعه 
خطوط ریلــی نیز ذوب آهــن اصفهــان برنامه ریزی 
نموده اســت تا با همکاری بخش خصوصی، تولید این 

محصوالت نیز آغاز شود .
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت: در افق ۱۴۰۴ برای 
۲۵ هزار کیلومتر خط را ه آهــن ، به ریل نیاز داریم و در 
این زمینه این شرکت نقش کلیدی دارد و برنامه ریزی 

های خوبی در دست اقدام است.
وی گفــت: تولید ریــل زبانه ســوزن از جمله ســایر 
محصوالت ذوب آهن اســت که در گذشــته از کشور 
فرانسه وارد می شد اما هم اکنون در ذوب آهن تولید و 

برش آن نیز در شرکتی در تبریز انجام می شود.
شایان ذکر است هفتمین دوره این کنفرانس با رعایت 
پروتکل های بهداشتی با نگاه ویژه به بازارهای مجازی 

فوالد، تولید فوالدهای سبک و عصر آلیاژها برگزار شد.
 اردشیر سعدمحمدی سرپرست معاونت معدن و صنایع 
معدنی وزارت صمت، وجیه الــه جعفری  رییس هیأت 
عامل ایمیدرو، سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزارت 
صمت، ناصر تقــی زاده مدیرعامل شــرکت چادرملو، 
حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان، 
اسدا... فرشاد عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان 
فوالد ایران و بهمن تجلی زاده معاون فروش و بازاریابی 
فــوالد خوزســتان در ایــن کنفرانس به ســخنرانی 

پرداختند.

پیام تبریک مدیر عامل شركت به مناسبت 22 بهمن ماه
حمد و ســتایش خداوندگاري را سزاســت که نعمت اش بیرون از دایره شمارش و عدد است. 

پروردگاري که دگرگوني و تحول را در حرکت از تاریکي به نور، رهنمون بشر ساخت. 
چهل و دو سال پیش صبح امید بر سیماي سرزمین ایران پرگشــود و آسمان بانگ برآورد که 
خورشید دمید، به اشــارتي از تدبر حضرت امام راحل بشــارت ها باریدن گرفت و با پیروزي 
انقالب اسالمي ایران، صنعت فوالد کشور جاني تازه یافت و در رقابت های عرصه جهاني با توان 

افزونتری خود را عرضه کرد. 
امروز عزم ملي ایران تحت زعامت مقام معظم رهبري و حرکت با رویکرد رونق تولید و اقتصاد 
مقاومتي، آینده ای سپید و روشن را براي مردم ترسیم می کند. سالگرد این رویداد فرخنده را 
به عموم همکاران و خانواده های معظم شهدا تبریک و شادباش می گویم. بهروزي و سالمتي 

عزیزان را از پروردگار متعال خواستارم.
منصور یزدی زاده 
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان

منصور یزدی زاده:
ذوب آهن بدون یارانه انرژی در جهت كاهش هزینه و رقابت پذیری بیشتر 

حركت می كند
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سالم آتشکار

خبر

درخواست های شما  وپاسخ مسئولین :
بازنشستگی به  از یک صندوق  انتقال سوابق خدمت   نحوه 

صندوق دیگر چگونه است؟
مدیریت امور اداری: هرگونه انتقال سوابق از یک صندوق بازنشستگی به 
صندوق دیگر تابع قوانین و مقررات نقل و انتقال سوابق بیمه و بازنشستگی و 

همچنین پرداخت مابه التفاوت سهم بیمه می باشد.
 علت عدم توزیع لباس كار دوتیکه و مهندسی با توجه به اتمام 

سال چیست؟
مــدیریت خــرید مواد مصرفی:  لباس کار دوتیکه کارکنان بهره برداری 
از طریق پیمانکار مربوطه در حال دوخت می باشد و به محض تحویل 
شدن، توزیع می گردد. در خصوص لباس مهندسی نیز با توجه به آماده 
شدن توسط پیمانکار از هفته آینده قابل توزیع  می باشد  و برای  لباس کار 
آتشکاری نیز اقدامات مربوط به  تشریفات مناقصه در حال انجام است و با 

انتخاب پیمانکار سایر مراحل اقدام می گردد .
برای حل مشکالت بیمه تکمیل درمان نوزادان چه اقداماتی 

صورت پذیرفته است؟
مدیریت امور عمومی: نوزادان از زمان تولد تحت پوشش بیمه تکمیل درمان 
قرار می گیرند و همکاران می توانند با ارائه شناسنامه و دفترچه بیمه نسبت 
به مراحل اداری از طریق روابط صنعتی قسمت خود اقدام نمایند در ضمن 
در صورتی که نوزاد در مراکز درمانی بستری و هزینه ای پرداخت گردد. با 

ارائه اسناد و مدارک، هزینه ها قابل پرداخت می باشد.
خصوص  در  اداری  ساختمان  پرسنل  از  تعدادی  گالیه  ابراز 

استعمال سیگار  در راهروها و معابر عمومی. 
به مصوبه ه/۱۷۴۴۶و ت /۷۵۰۲۴ مورخ  با توجه  اداری:  امور  مدیریت 
۸۶/۱۰/۱۵ هیأت وزیران استعمال سیگار و هرگونه مواد دخانی در اماکن 
عمومی مسقف ممنوع بوده و متخلفین توسط مسئولین ذی ربط باید به 

کمیته انضباطی شرکت معرفی شوند.  
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:

در این نمایشگاه 
هلدینگ صدرتامین 

با حضور شركت 
های تابعه از جمله 
ذوب آهن اصفهان 
حضوری فعال داشت

علیر ضا رزم حســینی در بازدید از غرفه ذوب 
آهن اصفهان گفــت: طی بازدیدی کــه از این 
کارخانــه داشــتم از نزدیک چالــش های آن 
به ویژه بــرای تامین مــواد اولیه را مشــاهده 
کــردم. وی افــزود: از طریق معاونــت معدنی 
 پیگیــر تامین ســنگ درشــت دانه مــورد نیاز 

ذوب آهن هستیم.

در این نمایشــگاه هلدینگ صدرتامین با حضور 
شــرکت های تابعه از جملــه ذوب آهن اصفهان 

حضوری فعال داشت. 
گفتنی اســت شــرکت هــای تابعه و وابســته 
صدرتامین دســتاوردهای خود را به معرض دید 
بازدیدکنندگان گذاشــتند و پاسخگوی سواالت 

حاضرین بودند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت:

سنگ آهن درشت دانه مورد نیاز ذوب آهن اصفهان را تامین خواهیم كرد 

مهرداد توالییان، معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان اظهار داشت: 
با راه اندازی خط تولید ریل ساالنه از خروج ۵۰ میلیون دالر از کشور 

جلوگیری و ظرفیت اسمی تولید ۴۰۰ هزار تن در سال فراهم شد.
مهرداد توالییان، تولید ریل با تکیه بر دانش داخلی در بی نیازی واردات 
این محصول استراتژیک با کاربرد در صنعت حمل ونقل ریلی کشور را 
از افتخارات ملی برشمرد و افزود: هم اکنون عالوه بر تامین ریل راه آهن 

کشور زمینه صادرات آن به دیگر کشور های جهان فراهم شده است.
مدیر مهندسی نورد ذوب آهن اصفهان هم بیان کرد: هم اکنون دستیابی 
به تولید پنج نوع ریل در استاندارد های جهانی، ایران را در ردیف ۹ کشور 

برتر دنیا در تنوع تولید ریل قرار داده است.
محمدامین یوسف زاده، ریل زبانه را آخرین پازل تکمیل کننده خودکفایی 
در تولید ریل ملی دانست وافزود: مصرف ریل زبانه سوزن در کشور 
حدود دو هزار و ۵۰۰ تن است که با تولید آن، خودکفایی در تولید همه 

مولفه های صنعت ریلی در مادر صنعت فوالد ایران محقق شده است.
وی ادامه داد: عالوه بر تولید ریل های UIC60 و U33 موردنیاز راه آهن 
جمهوری اسالمی ایران که در خطوط تندرو کاربرد دارد، ذوب آهن امکان 
تولید ریل UIC45 مترو و قطار های شهری، ریل معدن و ریل زبانه را 

میسر کرده است.
مدیر مهندسی نورد شرکت ذوب آهن اصفهان عنوان کرد: هم اکنون ریل 
ذوب آهن در محور های همدان ـ سنندج، بستان آباد ـ تبریز، میانه ـ 
اردبیل، آستارا- انزلی و مهم ترین محور زاهدان ـ چابهار به طول ۷۲۰ 

کیلومتر در دست اجرا است.

سازمان  رییس  زادبوم،  حمید 
حاشیه  در  ایران  تجارت  توسعه 
بازدید از نمایشگاه کانمین گفت: 
ارزش  دارای  محصوالت  تولید 
خام  از  جلوگیری  و  باال  افزوده 
فروشی یک استراتژی کلی است 
و در زمینه انتخاب صادرکنندگان 
نمونه ما همواره صنایعی را گزینش 
می کنیم که ارزش افزوده باالتری را 
تولید کرده باشند  . وی اضافه کرد: برنامه مشوق های صادراتی که مصوبه 
مجلس شورای اسالمی است نیز به این موضوع تاکید فراوانی دارد تا 
صنایعی که محصوالت دارای ارزش افزوده باال تولید می کنند بتوانند بیشتر 

از مشوق های صادراتی استفاده کنند. 
این مقام مسئول تصریح کرد: صادرات ریل ذوب آهن اصفهان به افغانستان 
خبر بسیار خوبی بود و ذوب آهن اصفهان در عمل نشان داد کشور ایران را 
از یک وارد کننده ریل به صادر کننده این محصول استراتژیک تبدیل کرده 

است.
حمیدرضا زادبوم خاطرنشان کرد: تیم مدیریتی فعلی ذوب آهن اصفهان 
عملکرد بسیار خوبی دارد و آینده درخشانی را برای این کارخانه عظیم 
متصور هستیم. وی گفت: حمایت از ذوب آهن اصفهان به عنوان اولین 
تولید کننده فوالد کشور رشد و توسعه بسیاری از صنایع باالدست و پایین 

دست این صنعت را در پی دارد.

ایران در جمع 9 كشور تولید كننده 
ریل های متنوع در دنیا

رییس سازمان توسعه تجارت ایران عنوان 
كرد:

ذوب آهن اصفهان، ایران را از یک 
واردكننده ریل به صادركننده 

تبدیل كرده است

Rگزارش e p o r t

با استمرار عرضه 
سنگ آهن در 

بورس كاال، شاهد 
تولید محصول با 
كیفیت تر  و  رشد 
تولید در پی تامین 
پایدار مواد اولیه 

خواهیم بود

بر اساس مصوبه 
هیات مدیره پروژه 
های كارخانه تا حد 
امکان به شركت 
های تابعه واگذار

می شود 

اردشیر سعدمحمدی سرپرست معاونت معدن و صنایع 
معدنــی وزارت صمت در کنفرانس اســتیل پرایس بر 
ضرورت توسعه صادرات محصوالت فوالدی تاکید کرد 
و گفت: به دســت آوردن بازارهای صادراتی به ویژه در 
شرایط فعلی کار آسانی نیســت، لذا باید حفظ بازارها و 

شناسایی بازارهای جدید همواره مورد توجه باشد. 
سرپرست معاونت معدن و صنایع معدنی وزارت صمت 
اظهار داشــت: اگر تولید مستمر هم داشته باشیم اما به 

بازارها توجه نکنیم ، عملکرد موفقی نخواهیم داشت.
 به گفتــه وی، بایــد از طریق انجمن فوالد مســیر 
بازاریابی حرفه ای را دنبال کنیم. همچنین باید دید 
کدام کشورها وارد کننده هستند و روی بازارهای آن 

کار کنیم.

سعد محمدی افزود: برای دستیابی به اهداف تولیدی در 
بخش فوالد، نیاز به ۱۶۰ میلیون تن سنگ آهن داریم 
اما ظرفیت فعلی ما ۱۰۰ میلیون تن است و باید در این 

بخش افزایش تولید را تسریع کنیم.
وی افزود: امسال تولید ۳۱ میلیون تن فوالد را پشت سر 
می گذاریم و تولید ۵۵ میلیون تن فــوالد را نیز در افق 
۱۴۰۴ هدف قرار دادیم که باید اکتشاف به عنوان یک 
نقطه کلیدی برای تحقق این هدف به صورت ویژه مورد 

توجه قرار گیرد. 
وی ادامه داد: در کنسانتره ۲۷واحد تولیدی با ظرفیت 
۵۸میلیون داریم و قرار اســت آن را به ۶۳ میلیون تن و 
در نهایت به ۸۲میلیون تن برسانیم که برای آن نیازمند 

۱۶۰میلیون سنگ آهن هستیم .

به گفته وی، با توجه بــه ذخیره نزدیک 
به ۴میلیارد تن ســنگ آهن در کشور  تا 
۱۴ ســال آینده ذخیره ســنگ داریم، 
پس بایــد برنامــه تدوین شــده برای 
 اکتشاف داشته و آن را سرعت دهیم و با 
شــرکت های فوالدی در این زمینه وارد 

مذاکره  شویم .
این مقام مسئول تصریح کرد: گسترش 
حمل و نقل ریلی برای  ایجاد زیر ساخت 
ها از جمله دیگر مباحث کلیدی است و  
در این زمینه باید برای ۱۳ هزار کیلومتر، 
ریل تامین شــود که ذوب آهن اصفهان 

قادر به تولید آن است . 

محمد جعفر صالحی معاون خرید ذوب آهن اصفهان 
که در مراسم افتتاح تاالر حراج باز بورس کاال و عرضه 
ســنگ آهن دانه بندی حضور داشت، این اتفاق را به 
معنای اطمینان و آرامش فــوالدی ها در تامین مواد 
اولیه اعالم کرد و اظهار داشــت: با اســتمرار عرضه 
ســنگ آهن در بورس کاال، شــاهد تولید محصول با 
کیفیت تر و رشد تولید در پی تامین پایدار مواد اولیه 

خواهیم بود.
صالحی گفت: روش معامله ســنگ آهــن در بورس 
کاال مناســب و قیمت نیز به شکل منطقی کشف شد 

و امیدواریم این رویداد، فتح بابی برای عرضه ســنگ 
آهن سایر تولیدکنندگان در بورس کاال باشد.

به گفته معاون خریــد ذوب آهن اصفهــان، عرضه 
مستمر ســنگ آهن در بورس کاال به معنای تامین 
پایدار و بدون وقفه فوالدســازان اســت که ما از این 

اتفاق استقبال می کنیم. 
وی در پاسخ به این پرســش که واقعی سازی قیمت 
محصــوالت در زنجیره فوالد چه تاثیری در توســعه 
صنعت فوالد خواهد داشت؟ گفت: وقتی توزیع سود 
در کل چرخه به درستی انجام شود، رشد و توسعه به 

صورت متوازن خواهد بود اما اگر سود در یکجا تجمع 
داشته باشد، توسعه در مســیر غیر واقعی و نامتوازن 
قرار می گیــرد؛ از این رو واقعی ســازی قیمت ها در 
زنجیره فوالد که در بســتر بورس رقم می خورد، به 
توزیع عادالنه و متناسب ســود و توسعه پایدار منجر 

می شود.
صالحی در پایان گفت: تامین مواد اولیه و حتی انرژی 
مصرفی ذوب آهــن اصفهان براســاس قیمت آزاد و 
نرخ های جهانی صورت می گیرد و این شرکت هیچ 

عرضه ای خارج از بورس انجام نمی دهد. 

اردشیر سعدمحمدی:
برای 13 هزار كیلومتر خط راه آهن ، ریل می خواهیم

معاون خرید ذوب آهن اصفهان اعالم كرد:
تامین پایدار مواد اولیه فوالدسازان با عرضه سنگ آهن در بورس كاال

اگر تولید مستمر 
هم داشته باشیم 
اما به بازارها توجه 
نکنیم ، عملکرد 
موفقی نخواهیم 

داشت

ذوب آهن اصفهان 
بنیانگذار بورس 

كاالی ایران است و 
ساماندهی كاالهای 
پایه در كشور با این 

صنعت آغاز شد

رضا محتشــمی پور قائم مقام بورس کاالی ایران، سید 
جواد جهرمی معاون عملیات و نظــارت و هیأت همراه 
پانزدهم بهمن ماه با حضور در ذوب آهن اصفهان از بخش 

های مختلف کارخانه بازدید کردند.
رضا محتشــمی پور قائم مقام بــورس کاالی ایران در 
حاشــیه این بازدید به خبرنگار ما گفت: بازدید از بخش 
های مختلف ذوب آهن اصفهان تجربه بسیار خوبی بود، 
زحمات بسیاری در این کارخانه کشیده شده که قطعاً 
برای هر بیننده ای می تواند جذاب باشــد. این کارخانه 
عظیم از دارایی های راهبردی کشــور اســت و انشاا... 

موفقیت های بیشتر آن را شاهد باشیم.
در تولید محصول ریــل، عرضه كننده دومی 

نداریم
وی افزود: ذوب آهن اصفهان از بنیانگذاران بورس کاالی 
ایران است و ســاماندهی کاالهای پایه در کشور با این 

صنعــت آغاز شــد. 
هم اکنــون نیز یکی 
از عرضــه کنندگان 
کلیدی بورس کاالی 
ایران و تامین کننده 
مهم بازار فوالد ایران، 
ذوب آهــن اصفهان 
اســت و در تولیــد 
مانند  محصوالتــی 
ریل، ما عرضه کننده 

دومی نداریم.
 قائــم مقــام بورس 
تصریح  ایران  کاالی 
کرد: ذوب آهن اصفهان در گروه فوالد همواره شفافیت 
الزم  را داشته است و در خصوص این شرکت مشکالتی 
مانند مهندســی عرضه و ...  را نداشتیم. مسئولین ذوب 
آهن اصفهان همیشه همراه ما بودند و در حجم و نحوه 

عرضه، روش کار این شرکت قابل تقدیر است.
رضا محتشمی پور خاطر نشان کرد: روند مدیریت بازار 
کاال در ایران به ســمت کامل کــردن زنجیره عرضه در 
بورس است و شاهد هســتیم کاالهای مختلف وارد این 
چرخه می شــوند و لذا حرکت به سمت عرضه کامل تر 
و شفاف تر به طور طبیعی به نفع شرکت هایی است که 

عملکرد شفاف دارند. 
سید جواد جهرمی معاون عملیات و نظارت بورس کاالی 
ایران نیز به هدف از  این بازدید پرداخت و گفت: با توجه 
به این که یکی از عرضه کنندگان بــزرگ و مهم بورس 

کاالی ایران، ذوب آهن اصفهان اســت وظیفه داریم با 
عرضه کنندگان و خریداران در تعامل باشیم و مسائل و 
مشکالت آن ها را بررســی کنیم تا تصمیم گیری هایی 
که انجام می شود بتواند مشــکالت شرکت ها را مرتفع 
نماید. این بازدید در ادامه سلسله بازدیدهایی است که 
از تولیدکنندگان زنجیره های مختلف که محصوالت آن 
ها در بورس عرضه می شود و یا به عنوان خریدار با بورس 
ارتباط دارند صورت گرفت.  وی افــزود : امروز وضعیت 
تولید این شــرکت و به ویژه تولید محصول استراتژیک 
ریل را از نزدیک مشاهده کردیم.کاالیی که دارای ارزش 
افزوده باال است و ذوب آهن اصفهان تنها تولید کننده آن 

در غرب آسیا به شمار می رود. 
 معاون عملیــات و نظارت بــورس کاالی ایران تصریح 
کرد: انتظار داریم ذوب آهــن اصفهان همان طور که در 
صنعت فوالد پیشرو بوده اســت، سرمایه گذاری بیشتر 
برای تولید محصوالت دارای ارزش افزوده باال مانند انواع 
میلگردهای خاص، کالف ها و سایر محصوالت صنعتی 
را در اولویت قرار دهد و بازارهــای جدید در اختیار این 
شرکت قرار گیرد .این مهم، فروش محصوالت را افزایش 
می دهد و قطعا درآمد مضاعفی نصیب سهامداران می 

شود.
ذوب آهن اصفهان نماد شــفافیت در عرضه 

محصوالت بورس است 
سید جواد جهرمی خاطر نشان کرد: ذوب آهن اصفهان 
نماد شــفافیت در بورس اســت و در بین شرکت های 
فوالدی از جمله معدود شــرکت هایی اســت که همه 
محصوالتش را در بورس کاالی ایران عرضه می کند و لذا 

شفافیت ذوب آهن اصفهان مثال زدنی است و باید سایر 
شرکت ها نیز از این شفافیت پیروی کنند.

وی در پاسخ به ســوال که بورس کاال چه حمایت هایی 
می تواند از ذوب آهن اصفهان داشته باشد چنین گفت: 
امروز مذاکراتی صورت گرفت تا بتوانیم ابزارهای جدیدی 
را در بحث فروش و تامین مواد اولیه این کارخانه عظیم 
فوالدی به ویژه سنگ آهن و ... تامین کنیم. برای تامین 
مواد اولیه مورد نیاز شرکت های فوالدی تالش داریم کل 
زنجیره را به بورس بیاوریم و این هفته نیز عرضه سنگ 
آهن را در بورس داشتیم که یکی از محل تامین مواد اولیه 
است تا بتوانیم با قراردادهای بلند مدت، مشکل تامین 
مواد اولیه ذوب آهن از جمله ســنگ آهن را حل کنیم. 
بخش دیگر  این اســت که قرار دادهای بلند مدت برای 
محصوالت استراتژیک ذوب آهن ایجاد کنیم. این ابزارها 
می تواند به برنامه ریزی تولید ذوب آهن،صادرات،عرضه 

محصوالت و تامین مالی شرکت نیز کمک کند.
بورس كاال را با ذوب آهن اصفهان می شناسند 

این مقام مســئول بیان کرد: بورس کاال را با ذوب آهن 
اصفهان می شناســند، به اعتقاد من نیاز است مدیران 
و مســئولین بازدیدی از اولین تولید کننده فوالد کشور 
داشته باشند زیرا بعضاً تصمیماتی  می گیرند که تبعات 
منفی برای چنین شرکت هایی دارد و اشتغال و تامین 
مواد اولیه آن ها را با محدودیت مواجه می ســازد. امروز 
کارگرانی را دیدم که در دمای باالی ۱۰۰۰ درجه برای 
تولید محصوالت فوالدی استاندارد تالش بی وقفه دارند 
و لذا باید تصمیم گیری ها منصفانه باشد تا در حق این 

جهادگران عرصه اقتصادی جفا نشود.

مرتضی یزدخواستی عضو هیأت مدیره ذوب آهن 
در  شرکت  دستاوردهای  از  بازدید  ضمن  اصفهان 
شانزدهمین نمایشگاه ایران کانمین به خبرنگار ما 
زنجیره  پایه  بر  اصفهان  آهن  ذوب  تاسیس  گفت: 
تولید از معدن تا محصول نهایی بود و لذا مدیریت 
معادن را بر عهده داشت . اما به علت سیاست گذاری 
های نادرست معادن واگذار شدند و امروز ذوب آهن 
در تامین پایدار مواد اولیه برای تولید با سه کوره بلند 

با چالش هایی مواجه است.
وی افزود: با تدبیر مدیریت عالی شرکت و طرح هایی که 
در جلسات هیأت مدیره پیگیری می شوند چشم انداز 
خوبی را شاهد هستیم که خرید معدن زغال سوادکوه 

یک نمونه از آن است.
عضو هیأت مدیره ذوب آهن اصفهان که نظارت بر 
شرکت های تابعه کارخانه را نیز عهده دار است، خاطر 

نشان کرد: به منظور بررسی چالش ها و فرصت های 
شرکت ها، جلسات ماهانه برگزار می شود که بازخورد 
خوبی داشته است. برای هر یک از  این شرکت ها رسالت 
خاصی تعریف شده و تالش داریم به نحوی برنامه ریزی 
شود که به صورت تخصصی بر فعالیت ها متمرکز باشند 

تا برونداد موثرتری را شاهد باشیم.
یزدخواستی بیان کرد: بر اساس مصوبه هیات مدیره 
پروژه های کارخانه تا حد امکان به شرکت های تابعه 
واگذار می شود تا بتوانند در کنار این طرح ها در صنایع 
مختلف مانند شرکت مهندسی و پویش ساخت حضور 

فعال داشته باشند.
وی در ادامه به تولید ریل در ذوب آهن اصفهان پرداخت 
و افزود: با برنامه ریزی های مدیریت عالی شرکت و تالش 
شبانه روزی کارکنان در بخش های مختلف تولید ریل 
در ایران به اسم ذوب آهن اصفهان ثبت شد. در زمینه 

تولید تیرورق، میلگرد و ... صنایع دیگر فعال هستند اما 
ریل ذوب آهن در غرب آسیا بی همتاست.

یزدخواستی که ریاست کمیته طرح های ارزش افزا در 
ذوب آهن اصفهان را نیز عهده دار است،گفت: ایده های 
بسیار خوبی از سوی کارکنان بخش های مختلف دریافت 
نمودیم که در کمیته مربوطه در دست بررسی هستند و 
کلیه همکاران می توانند از طریق سرپرستان، مدیران، 
معاونین و همچنین دبیرخانه این کمیته نسبت به حضور 

در این پویش علمی اقدام نمایند.
درچند سال  اصفهان  آهن  ذوب  گفت:  یزدخواستی 
گذشته با برنامه ریزی مناسب موفق شد از زیان انباشت 

خارج شده  و امسال سود خوبی را داشته باشد.
این مقام مسئول در شرکت ذوب آهن اصفهان، گفت: 
برنامه ریزی ما در تولید ریلی ملی افزایش صادرات این 
محصول به کشورهای همسایه است و هم اکنون با 

مسئوالن راه آهن چند کشور همسایه برای صادرات ریلی 
در حال مذاکره هستیم و تالش ما این است که با صادرات 
ریل توسعه راه ابریشم ریلی در منطقه با سرعت بیشتری 

دنبال شود. 

در بازدید مسئولین بورس كاالی ایران از ذوب آهن اصفهان عنوان شد:
ذوب آهن اصفهان نماد شفافیت در عرضه محصوالت بورس است

مرتضی یزدخواستی عنوان كرد:
راه ابریشم ریلی در منطقه را توسعه خواهیم داد

شانزدهمین نمایشــگاه بین المللی ایران كانمین با حضور علیرضا رزم حسینی وزیر 
 صمت، اردشــیر ســعدمحمدی معاون امور معادن و صنایع معدنــی وزارت صمت، 
وجیه اله جعفری رییس هیأت عامل ایمیدرو، یازدهم بهمن ماه در محل دائمی نمایشگاه بین 

المللی تهران افتتاح شد.
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نشریه داخلی

R e p o r t
گزارش

Rگزارش e p o r t

حقوق كارگران در سال آینده حداقل 3۵ تا 40 درصد افزایش می یابد

قرارداد بیمه تکمیل درمان كاركنان تمدید شد

جلسه تعاملی شهردار چادگان و 
مدیر خدمات و امور رفاهی شركت

در جشن میالد روز زن عنوان شد:
همدلی عامل مهم پیروزی انقالب اسالمی بود

نشریه داخلی

R e p o r t
گزارش

حدیث هفته

خبر

مناسبت های هفته
19 بهمن؛ روز نیروی هوایی 

در ۱۹ بهمن سال ۱۳۵۷، به دنبال شایعات کودتای ارتش، نظامیان فداکار 
و متعهد نیروی هوایی به ملت پیوســته و با حضور در محضر رهبر انقالب، 
سندی از حماسه و ایمان را به ثبت رساندند. این روز، نقطه عطفی در تاریخ 

انقالب و ارتش بود.
یکی از گام های بلندی که در جریان انقالب موجب ریشــه کن ســاختن 
حکومت پهلوی شــد، حرکت متهورانه ی نظامیان نیــروی هوایی در ۱۹ 

بهمن ۱۳۵۷ بود.
شکسته شدن حکومت نظامی به فرمان حضرت امام خمینی 

)ره( 13۵7 ه. ش
با تشــدید درگیری ها در ســطح شــهر تهــران، فرمانــداری نظامی در 
روز ۲۱ بهمــن  با صــدور اعالمیه شــماره ۴۰ خود که در ســاعت ۱۴ از 
رادیو پخش شــد، ســاعات منع عبور و مرور را افزایش داد. به موجب این 
 اعالمیه از ســاعت ۱۶:۳۰ تا ۵ بامداد رفت و آمــد در تهران و حومه ممنوع 

شد.
در ســاعت ۴ بعداز ظهــر روز ۵۷/۱۱/۲۱ یعنی ۳۰ دقیقه پیــش از آغاز 
زمان اعالم شــده برای منع عبور و مرور و برقراری حکومــت نظامی، امام 
خمینی)ره( با انتشار اعالمیه ای خطاب به مردم اعالم داشتند: »من از مردم 
شجاع تهران می خواهم که در صورتی که قوای متجاوز عقب نشینی کردند، 
با حفظ آمادگی و هوشیاری از خدعه ی دشمن، آرامش و نظم را حفظ کنند 
ولی مجهز و مهیا برای دفاع از اســالم و نوامیس مسلمین باشند و اعالمیه 
امروز حکومت نظامی خدعه و خالف شــرع است و مردم به هیچ وجه به آن 

اعتنا نکنند.«
22 بهمن روز پیروزي انقالب اسالمي ایران

از هفدهم تا ۲۲ بهمن ۵۷، ایران یکی 
از دوره های استثنایی تاریخ سیاسی 
جهــان را گذرانید. در ایــن ایام، دو 
دولت در یــک مرکز و بــدون هیچ 
گونه مرزبندی مواجه بودند. دولتی 
که پشتوانه و عامل مشروعیت خود 
را از دســت داده و از قدرت نظامی 
محروم گشته و با انقالبی عظیم روبرو 
بود. و دولتی دیگر متکی به رهبری 

انقالب توده هــای میلیونی مردم که به جای قــدرت نظامی، تنها به ارتش 
مردم وابستگی داشت. روز سرنوشت فرا رسید و در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، نظام 
پوسیده ستمشاهی فرو ریخت و ریشه های فاسد دودمان سیاه پهلوی از این 
کشور اسالمی کنده شد. مبارزه پانزده ساله ملت مسلمان ایران به رهبری 
امام خمینی )ره( به ثمر رســید و با ســرنگونی نظام  شاهنشاهی، انقالب 

شکوهمند اسالمی ایران پیروز گردید.

آیت ا... رهبر مسئول هماهنگی تبلیغات اسالمی شرکت با حضور در 
مدیریت نت مکانیک و آشــنایی با تالش های صورت گرفته در این 
مدیریت گفت: چند سال قبل از این مدیریت دیداری داشتم و امروز 
با آن روز قابل قیاس نیســت و به خصوص فضای نمازخانه این اداره 

قابل تحسین است . 
در ادامــه محمدرضا یــزدان پناه مدیرمهندســی نــت مکانیک  
 گزارشــی از فعالیت هــای صــورت گرفتــه در مدیریــت نت و

 کارگاه های مربوطه ارائه نمود.

بازدید مسئول هماهنگی تبلیغات 
اسالمی شركت  از مدیریت نت 

مکانیک

 حضرت محمد )ص(:
انسان هیچ جرعه ای ننوشید که نزد خدا از جرعه خشمی که برای رضای 

خدا فرو خورد بهتر باشد.

در جلسه ای که با حضور منصور یزدی زاده مدیر عامل 
، مرتضی یزد خواســتی عضو هیأت مدیره ، معاونین 
شــرکت ، ابراهیم کاردگر مدیرعامل و موسی رضایی  
عضو   هیأت  مدیره  بیمــه دانا ۱۴ بهمن مــاه در دفتر 
مدیرعامل برگزار شــد ، قرارداد بیمــه تکمیل درمان 
شاغلین برای دومین سال متوالی با شرایط و پوشش 
های مناســب همانند ســال قبل و با در نظر گرفتن 
افزایش تعرفه های سال آینده تنها با حدود ۱۰ در صد 
نسبت به سال قبل با حق بیمه ۹۲۰ هزار ریال به ازای 
هر نفر بیمه شده با شــرکت بیمه دانا تمدید و مبادله 

گردید .

در جلسه اخیر شــورای معاونین شرکت که در 
سالن جلسات دفتر مدیرعامل برگزار شد، ضمن 
تقدیر از تالشــگران شــرکت جهت مشارکت 
چشمگیر در رعایت پروتکل های بهداشتی، خطر 
عادی انگاری شــیوع بیماری کرونا که می تواند 
مشکالت بســیاری ایجاد کند، ضرورت رعایت 
پروتکل های بهداشتی و تأمین وسایل مورد نیاز 

کارکنان بــه منظور حفظ ســالمت آن ها مورد 
تاکید قرار گرفت. 

در این جلسه بر مواردی همچون اهتمام ویژه در 
راستای تامین منابع ارزی برای تامین مواد اولیه 
و تهاتر مواد اولیه با محصــول در داخل و خارج 
کشــور، همچنین تولید محصــوالت صنعتی و 
با ارزش افزوده باال  مانند ریل و کناف و بررســی 

شــرایط تولید 
چــرخ و محور 
خط راه آهن از 
طریـــــــــق 
سرمـایه گذاری 
ک  مشتـــــر

تأکید شد. 

ذوب آهن اصفهان 
در كنار این مردم 
غیور، در پیروزی 

انقالب اسالمی نقش 
خود را به خوبی ایفا 

نمود

حق بیمه 920 هزار 
ریال به ازای هر نفر 
بیمه شده با شركت 
بیمه دانا تمدید و 

مبادله گردید

عادی انگاری شیوع 
بیماری كرونا  

 می تواند مشکالت 
بسیاری ایجاد كند

تأكید شورای معاونین بر افزایش تولید محصوالت صنعتی

مراسم بزرگداشت فرارسیدن دهه مبارک فجر پیروزی 
انقالب اسالمی همزمان با لحظه تاریخی ورود حضرت 
امام خمینی )ره( به کشــور، همراه با غبار روبی مزار 
شــهدای گمنام ذوب آهن اصفهان با حضور جمعی از 

مسئولین شرکت در این محل برگزار شد.
 در این مراســم که با حضور مهــرداد توالییان معاون 
بهره برداری، آیت ا... رهبر مسئول هماهنگی تبلیغات 
اسالمی و جمعی از دیگر مسئولین و کارکنان شرکت 
همراه بود، احمد اکبری معاون سرمایه های انسانی و 
توسعه مدیریت، دهه مبارک فجر را نشانگر عظمت و 
قدرت الهی دانست و گفت: یادآوری و بزرگداشت این 
ایام، بسیار ضروری است چرا که نباید فراموش کنیم 
به برکت پیروزی انقالب اسالمی  از شرایط بد گذشته 

به ایرانی سربلند و مقتدر رسیدیم.
وی افــزود: در زمان حاکمیت طاغــوت، جهان به دو 
بلوک شرق و غرب تقسیم شــده بود و عماًل رهایی از 
این ابرقدرت ها و استقالل واقعی با وجود آن استبداد 
داخلی،  کاری ناممکن به نظر می رســید اما حضرت 
امام خمینی)ره( با محوریــت دین و نگاهی مذهبی و 
با شعار نه شــرقی، نه غربی، با تکیه بر این ملت، نظام 

اسالمی را بنیان نهاد.
اکبری با اشــاره به مشــکالتی که دشــمنان پس از 
پیروزی انقالب اســالمی برای ایران به وجود آوردند، 
گفت: با رهبری حکمیانه حضرت امام خمینی )ره( از 
این مصائب ســخت عبور کردیم و البته هیچ گاه این 
دشمنی ها پایان نیافت و پس از آن به برکت اسالم و با 

هدایت رهبر معظم انقالب با وجود تحریم ها و توطئه 
های دشــمنان خارجی و داخلی، نظام مــا روز به روز 

بالنده تر و پرافتخارتر، اهداف خود را محقق می سازد.
معاون ســرمایه هــای انســانی و توســعه مدیریت 
شــرکت، اظهار داشــت: ذوب آهن اصفهان در کنار 
این مردم غیــور، در پیروزی انقالب اســالمی نقش 
خود را به خوبی ایفا نمود و پس از آن تالشــگران این 
مجتمع عظیم صنعتی در دفاع مقدس حاضر شدند و 
همچنین پشــتیبانی فنی الزم را از جبهه ها به عمل 
آوردند. امــروز نیز این شــرکت، در جبهه اقتصادی، 
جهادگرانه حضور دارد و با کمک به توســعه صنعتی 
کشور، در خنثی سازی تحریم ها و رونق تولید نقش 

مهمی ایفا می کند.

اکبری در پایان ابراز امیدواری کــرد که نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران که الگوی مقاومت و استقالل 
واقعی در جهان اســت، همچنان بالنده و مستحکم به 
پیش برود و بیش از گذشته دشمنان قسم خورده این 

ملت را ناامید سازد.
گفتنی اســت؛ تعدادی از کارکنان شرکت نیز با لباس 
فرم ذوب آهن اصفهان در جشــن پیــروزی انقالب 
اسالمی که با حضور مســئولین شهرستان لنجان در 

گلستان شهدای زرین شهر برگزار شد، حضور یافتند.
شایان ذکر است؛ در روز اول دهه مبارک فجر همزمان 
با لحظه تاریخــی ورود حضرت امــام خمینی )ره( به 
کشــور، بوق قطارها و همچنین زنگ ها در سطح این 

مجتمع عظیم صنعتی طنین انداز شد.

مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی گفت: با توجه 
به اجرای قانون همسازی و افزایش سنوات دستمزد 

حقوق کارگران در ســال آینده حداقــل ۳۵ تا ۴۰ 
درصد افزایش می یابد.

مصطفی ساالری، اظهار داشــت: با توجه به این که 
افزایش ۲۵ درصد شاغلین کارمندی  و بازنشستگان 
در کمیســیون تلفیق بودجه مجلس مصوب شــده، 
بنابراین می توانیم به کارگران و بازنشســتگان تامین 
اجتماعی قول دهیم که میزان افزایش حقوق آنها در 

سال ۱۴۰۰ میزان مناسب و معقولی است.
ساالری با بیان این که قبول داریم که میزان افزایش 
حقوق بازنشســتگان تامین اجتماعی در سال جاری 
نسبت به بازنشســتگان لشــگری کمتر بوده است، 
تصریح کرد: اگر دولت بدهی هایش به سازمان تامین 
اجتماعــی را پرداخت کند، می توانیــم قبل از اتمام 

سال جاری، حقوق بازنشستگان و کارگران را مجدداً 
افزایش دهیم.

وی ادامــه داد: در مورد طرح همسان ســازی حقوق 
بازنشستگان هم قبول داریم که عدالت اتفاق نیفتاده 
است؛ اما مواردی مانند ســال بازنشستگی و آخرین 
حقوق دریافتی در زمان خدمت در این حوزه اثرگذار 
 اســت که باید با کمــک مجلس این مــوارد اصالح 

شوند.
ساالری با بیان این که ســازمان تامین اجتماعی ۴۶ 
میلیون نفــر از مردم ایران را تحت پوشــش بیمه ای 
و دســتمزدی خود دارد، افزود: با توجــه به این که 
تامین اجتماعی درآمــد و بودجه خــود را از طریق 
خود مردم چه کارفرما و کارگر تامین می کند، انتظار 

فعاالن بخش خصوصی برای سه جانبه گرایی در اداره 
تامین اجتماعی حرف درست و دقیقی است؛ چرا که 
پول مردم در این حوزه باید خوب هزینه شــود و در 

هزینه کرد آن نقش جدی داشته باشند.
وی ادامــه داد: در حــال حاضر ۳ میلیــون و ۶۰۰ 
هزار نفــر از تامین اجتماعی حقــوق می گیرند که با 
احتســاب اعضای خانواده هایشان به جمعیت حدود 
۱۱ میلیون نفر در سطح کشــور می رسد. از آنجایی 
که این افراد از اقشــار محــروم و کارگــری جامعه 
هســتند، پرداخت حقــوق آن ها حتــی نباید یک 
روز هم به تاخیــر بیفتد و اگــر درآمدهای ما محقق 
 نشــود، مجبور به اســتقراض از بانک رفاه کارگران

 هستیم.

جلسه تعاملی محمد عرب شهردار چادگان و هیأت همراه و روح ا.. صالحی مدیر 
خدمات و امور رفاهی شرکت ۱۲ بهمن ماه در دفتر این مدیریت برگزار شد . 

محمد عرب شهردار چادگان به اهمیت تعامل در توسعه خدمات شهرداری به 
مناطق تفریحی چادگان اشاره کرد و گفت: ذوب آهن اصفهان سه منطقه اقامتی 
تفریحی در شهر چادگان دارد و در حال حاضر در این مناطق عملیات ساختمانی 
تعدادی از ویالها در دست اقدام می باشــد، جلسه تعاملی خوبی با مسئولین 
خدمات و امور رفاهی در راســتای تســریع در صدور مجوز و مسائل مربوط به 
مناطق تفریحی مذکور برگزار شد .  روح ا... صالحی مدیر خدمات و امور رفاهی 
گفت: با توجه به در دست اقدام بودن توســعه، به روز رسانی و ساخت تعدادی 
ویال در مناطق یک و دو چادگان در این جلسه موضوع تعامل و همکاری بیش 
از پیش در خصوص  این پروژه ها مطرح شــد . وی خاطر نشــان کرد: با تالش 
وهمکاری سایر مدیریت های مرتبط شرکت فرایند مناقصه و انتخاب پیمانکار 
جهت ساخت ۹ باب ویال در منطقه دو چادگان انجام شده و به زودی عملیات 
ساخت آن شروع خواهد شد. همچنین توسعه و به روز رسانی تعداد ۱۰ باب ویال 

در منطقه یک  از چندین ماه قبل شروع و در دست اقدام می باشد.

جشــن میالد حضرت فاطمه زهرا )س( 
و روز زن با حضور محمد جعفر صالحی 
معاون خرید، علیرضا امیری مدیر روابط 
عمومــی و بانوان شــاغل در شــرکت، 
۱۵ بهمن مــاه در تاالر آهن  و مراســم 
مشابهی در زرین شهر با مشارکت ذوب 
آهن اصفهان و با حضور حجت  االسالم و 
المسلمین  قاسم باقریان امام جمعه این 

شهر و مسئولین شرکت برگزار شد. 
امام جمعه زرین شهر در این مراسم ضمن 
پرداختن به شخصت واالی حضرت زهرا 

)س( و تبریک فرارسیدن روز والدت آن حضرت و روز زن 
از فعالیت های فرهنگی ذوب آهن اصفهان تقدیر نمود و 
گفت: با همکاری و همراهی خوب مسئولین ذوب آهن 
اصفهان، برنامه های مشارکتی مناسبی با این شرکت در 
سطح شهرستان برگزار شده است که تداوم آن ضروری 

است.
 علیرضــا امیری نیــز در این آیین بــا تبریک والدت 
حضرت فاطمه )س( و همچنین دهــه فجر پیروزی 
انقالب اســالمی به ۲۸۷ شــهید ذوب آهن اصفهان 
اشــاره کرد و گفت: دو شــهید ذوب آهن اصفهان در 
زمان پیروزی انقالب به شــهادت رســیدند و اتحاد و 

همدلی از عوامل مهم پیروزی انقالب اسالمی بود.
مدیر روابط عمومی ذوب آهن اصفهان، دســتاوردهای 
ذوب آهن اصفهان را دســتاوردهای انقالب دانست و بر 
ضرورت بیان این دستاوردها و یادآوری آن ها تاکید کرد. 

شــایان ذکر اســت؛ ۱۵ بهمن ماه به مناسبت والدت با 
سعادت حضرت زهرا )س( و روز زن همزمان با فرارسیدن 
دهه مبارک فجر به همت بسیج شرکت، مراسم جشنی 

در ترمینال آزادگان برگزار شد. 
این مراســم با مداحی، اجرای موســیقی و پذیرایی از 
تالشــگران شــرکت حاضر در ترمینال ) هنگام ورود 

وخروج از کارخانه ( همراه بود. 

منصور شریف مدیرعامل شرکت معادن زغالسنگ البرز 
شرقی با حضور در غرفه ذوب آهن اصفهان در نمایشگاه 
کانمین به خبرنگار ما گفت: معادن زغالسنگ در چند 
سال اخیر به دلیل عدم توســعه یافتگی و به روز رسانی 
تجهیزات به طور عام با مشکالتی مواجه بودند و شرکت 

البرز شرقی هم از این قاعده مستثنی نبود.
وی افزود: استخراج زغالســنگ در این شرکت به دلیل 
ماهیت الیه هــای زغال و ضخامت کــم آنها به صورت 
دستی انجام می گیرد که برای ارتقاء تولید، درصدد نیمه 

مکانیزه نمودن بعضی از معادن هستیم.
مدیرعامل شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی خاطر 

نشان نمود: در زغال شویی نیز  محدودیت هایی داشتیم 
که ظرف چند سال اخیر با اجرای چندین پروژه نسبت 
به ارتقاء و به روز رســانی تجهیزات در راستای افزایش 
راندمان کارخانه و بهبود کیفیت کنسانتره خروجی اقدام 

و نتایج درخور توجه ای داشتیم.
این مقام در پاسخ به این سوال که رکورد تولید ماهانه ۲۱ 
هزار تن کنسانتره زغالســنگ چگونه پس از هفت سال 
شکسته شد چنین گفت: تولید ماهانه شرکت در ابتدای 
ســال ۹۶ معادل ۷ هزار تن بود که در حال حاضر از ۲۱ 
هزار تن فراتر رفته و هدف گذاری براي تولید ماهانه ۲۶ 

هزار تن را در دستور کار داریم.

شــریف گفت: در حال حاضر حدود ۳ میلیون تن زغال 
سنگ خام در کشــور استخراج می شــود و حاصل آن 
حدود ۱/۵ تا ۱/۶  میلیون تن کنســانتره بوده که عمدتاً 
در ذوب آهن اصفهان مورد اســتفاده قــرار  می گیرد، 
همچنین در راستاي نیل به تولید ۵۵ میلیون تن فوالد 
کشور در ســال ۱۴۰۴ و با توجه به پروژه های در دست 
اجراي میدکو و ... میزان تولید زغال خام باید به باالي ۷ 
میلیون تن افزایش یابــد. وی اضافه کرد: در حال حاضر 
شــرکت معادن زغالسنگ البرز شــرقی سومین تولید 
کننده زغال سنگ کشور است و حدود ۱۵ درصد از نیاز 

کنسانتره ذوب آهن اصفهان را تامین می نماید.

گرامیداشت آغاز دهه فجر در ذوب آهن اصفهان

مدیرعامل شركت معادن زغالسنگ البرز شرقی عنوان كرد:
1۵ درصد كنسانتره ذوب آهن اصفهان را تامین می كنیم

میزان افزایش 
حقوق بازنشستگان 
تامین اجتماعی در 
سال جاری نسبت 
به بازنشستگان 

لشگری كمتر بوده 
است

استخراج زغالسنگ 
در این شركت به 
دلیل ماهیت الیه 

های زغال و ضخامت 
كم آنها به صورت 
دستی انجام می 

گیرد

با همکاری و همراهی 
خوب مسئولین ذوب 
آهن اصفهان، برنامه 

های مشاركتی 
مناسبی با این 

شركت در سطح 
شهرستان برگزار 

شده است
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حسینعلي  ابوالقاسمي نجف 
آبادی 1364/11/21  فاو

شکراله كیاني هرچگاني  
1361/11/18 جنوب

حسین  لك چشمه سلطاني  
1374/11/21 فاو

صادق  نصرآزاداني  
1360/11/22  چزابه

مجید  یکرنگي  
1364/11/22 فاو

سالــروز عـروج 
ملکــــــوتی
شهدای گـرانقدر 
ذو ب آهن اصفهان
گرامـــــی   باد

افتتاح پایگاه بسیج دانشجویی 
دانشگاه علمی كاربردی ذوب آهن 

اصفهان 

گردن آویز برنز والیبال نشسته به تیم 
ذوب آهن اصفهان رسید

تکریم خانواده های شهدا و جانبازان

باحکم منصور یــزدی زاده مدیرعامــل ذوب آهن 
اصفهان مجتبــی فریدونی به عنــوان عضو هیآت 
مدیره و مدیرعامل جدید باشگاه فرهنگی ورزشی 

ذوب آهن اصفهان منصوب گردید.
فریدونــی ســابقه دو دوره عضویــت در هیأت 
مدیره باشگاه در ســال های ۹۴ـ ۹۵ و ۹۸ـ  ۹۹ 
را در کارنامه خــود دارد دارای مدرک تحصیلی 
کارشناســی ارشــد اقتصاد محض بوده وضمن 
تسلط به زبان انگلیسی، ازسال۱۳۷۷ از مدیران 
و مشــاوران اقتصادی ذوب آهــن اصفهان بوده 
است و ســالها مسئولیت جذب ســرمایه گذاری 
 و امور ســهام ذوب آهــن را نیز برعهده داشــته 

است.
دیدار با كادر فنی و بازیکنان تیم فوتبال 

بزرگساالن باشگاه 
مجتبی فریدونــی مدیرعامل باشــگاه فرهنگی 
ورزشــی ذوب آهن اصفهان با حضــور در محل 
تمرین تیم فوتبال ذوب آهن بــا رحمان رضایی 
ســرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان و کادر 

فنی وبازیکنان این تیم دیدار و گفتگو نمود. 
 فریدونی در ایــن دیدار، گفت:همــه ما همدل 
شــده ایم تا تیم ذوب آهن بهترین نتایج را کسب 

کند شما درکمال آرامش و تمرکز برمسائل فنی 
تالش کنید و نگران هیچ چیز نباشید.

وی افزود: هیــأت مدیره کارخانــه ومدیرعامل 
شــرکت و هیأت مدیره باشــگاه و همه عوامل و 
دست اندرکاران در باشــگاه ذوب آهن و هواداران 
یکدل و همدل با تیم ذوب آهن هســتند تا شما 
بتوانید نتایج بهتری را کســب کنید اگرچه فشار 

هایی روی  تیم هســت  اما تیم فوتبال ذوب آهن 
این توانایی را دارد که  با همدلی و تالش مضاعف 
نتایــج بهتری را کســب کنــد و دل هــواداران 
ذوب آهن و پرسنل شــرکت و باشگاه را شاد کند 
همه ما بــرای اعتالی نــام و جایــگاه ذوب آهن 
می جنگیم و همه در کنار شــما هستیم تا نتایج 

بهتری کسب کنید.

با حضور اعضاء هیأت مدیره و مســئولین  باشگاه 
ذوب آهن اصفهان جلسه تکریم از مدیرعامل سابق 
ومعارفه مدیر عامل جدید باشگاه ذوب آهن برگزار 
شــد.  مهدی بهرامی رییس هیأت مدیره باشگاه 
فرهنگی ورزشــی ذوب آهن اصفهــان با  تبریک 
دهه مبارک فجرو میالد حضرت فاطمه زهرا)س( 
گفت:  امروز اینجا حضور پیدا کرده ایم برای تکریم 
و تشکر از خدمات ارزنده دکتر محمدی که بیش از 
یکسال به عنوان مدیرعامل باشگاه حضور داشتند 
ودر این مدت کوتاه خدمات بسیار ارزنده ای، هم 
در هیأت مدیره  باشگاه و هم به عنوان مدیر عامل 

باشگاه داشته اند.

وی افزود: پست ها همیشــه در حال تغییر است و 
یک روال عادی اســت مهم نام و جایگاه ذوب آهن 
است.کاردرباشگاه ورزشی فراز و نشیب های زیادی 
دارد و دکتر محمدی در شرایط سختی باشگاه را 

اداره نمودند.
بهرامی با بیان این که شرایط باشگاه را باید در چند 
منظربررســی نمود، افزود: مباحث  اداری و مالی، 
تیم های باشــگاه و فوتبال که در تمامی زمینه ها 
فعالیت های خوبی انجام شده است و شرایط مالی 
و انضباطی و اداری در سطح باالتری نسبت به قبل 
وجود دارد ضمن این که پیش بینی بودجه و موارد 

مالی نیز تسهیل تر شده است.

رییس هیأت مدیــره باشــگاه ذوب آهن تصریح 
کــرد: ورزش بانوان هــم رویکرد جدیــدی دارد 
 که نشــان می دهد دربحــث تــدارکات قوی و 
حرفه ای  عمل کرده ایم  و نتایــج آن را هم داریم  
 می بینیم که تــالش همه  مجموعــه ذوب آهن 

بوده است .
وی ادامــه داد: در خصوص تیم فوتبــال باتوجه 
به مشــکالت بیرونی و حواشــی از جمله ناداوری 
ها،کرونا و ســایرموارد باعث شــد که تیم فوتبال 
نتواندنتایج خوبی بگیرد و هــواداران هم ناراضی 
باشــندکه امیدواریم با همکاری و همدلی نتایج 

مطلوبی به دست آید.

ســرمربی تیم هندبال ذوب آهن اصفهان گفت: 
زمان برگزاری لیــگ طوالنی شــده و این روند 

خسته کننده است. 
کیوان صادقی درمورد برگزاری مرحله سوم دور 
رفت لیگ برتر هندبال باشــگاه های کشور اظهار 
داشت: زمان برگزاری لیگ بیش از آن چه مربیان 
تصور می کردند، طوالنی شده و این روند خسته 
کننده شده است. همچنین این امر که چهار تیم 
به این مرحله صعود کرده اند، کار را مشــکل تر 

کرده است.
وی ادامــه داد: تیــم هــای رقیب، تیــم های 
قدرتمندی هستند و کار برای همه تیم ها سخت 
تر شــده اســت. احتمال مصدومیت بازیکنان به 

دلیل انجام بازی های سنگین زیاد شده است.
ســرمربی تیــم هندبــال ذوب آهــن اصفهان 

گفت: فدراســیون با موافقت همه تیــم ها باید 
رقابــت ها را بــه صورت پلــی آف دنبــال کند. 
اگر فدراســیون ایــن کار را کند، اقدام بســیار 
مثبتــی در ایــن زمینــه اســت و اینگونه می 
 توانیم رقابــت هــا را تا پایان ســال بــه اتمام 

برسانیم.
صادقی افزود: تیم ما تیم جوان و سرحالی است. 
برخی بازیکنان ما برای اولین بار هســت در لیگ 
بازی می کنند و تجربه کافــی ندارند. به هر حال 
با جوانــان کار کردن مزایــا و معایب خاص خود 
را دارد. باید روی این تیم ســرمایه گذاری کرد و 
منتظر بود تا ســال های آینده حرفی برای گفتن 

داشته باشد.

 به گــزارش روابط عمومی باشــگاه؛ بــا  احکام 
مجتبی فریدونی، محسن کرباســچی به عنوان 
معاون فنی و محمدجواد صادقی به عنوان مدیر 
جدید ورزش قهرمانی آقایان باشــگاه ذوب آهن 

اصفهان معرفی شدند.
مجتبی فریدونی مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در 
آیین معارفه معاون فنی ابن باشگاه، گفت: انتخاب 
محســن کرباســچی یک انتخاب درون سازمانی 
است که در مجموعه باشــگاه صورت گرفته است 
و به پیشنهاد کرباســچی، محمدجواد صادقی نیز 

مدیر ورزش قهرمانی آقایان  باشگاه شد.
وی افزود: امثال محسن کرباســچی شناسنامه 
باشــگاه ذوب آهن هســتند و با توجه به این که  
قبال هم امور مربوط بــه معاونت فنی را انجام می 
دادند انشاا... از این پس نیز همه  کارهای مربوطه 
را با تمام تــوان و به بهترین وجــه ممکن انجام 

خواهند داد.

محســن کرباســچی نیز گفت: به نوبه خودم از 
مدیرعامل و مجموعه باشــگاه که به من اعتماد 
نمودند، سپاســگزارم و تمام تالشمان را خواهیم 
کرد تا کمی و کاســتی های موجــود را بر طرف 

نماییم.

وی افزود: امیــدوارم با لطف خداونــد، همدلی 
و تالش ســایر همکاران به جایگاهی که در خور 
نام ذوب آهن است برسیم و شاهد موفقیت های 
روز افزون باشگاه پر افتخارتر ذوب آهن در عرصه 

ورزش کشور باشیم.

همزمان با روز شهدای دانشــجو، پایگاه بسیج دانشجویی دانشگاه علمی 
کاربردی ذوب آهن اصفهان افتتاح گردید.

طی مراسمی که با حضور انوری مســئول ناحیه بسیج دانشجویی استان 
اصفهان، مسئوالن دانشگاه علمی کاربردی اســتان و ذوب آهن اصفهان 
برگزار گردید، پایگاه بســیج دانشجویی دانشــگاه علمی کاربردی ذوب 
آهن اصفهان افتتاح و مهدی چلونگر به عنوان مسئول این پایگاه معرفی 

گردید.

بیســت و یکمین دوره لیگ برتر والیبال نشســته مردان به پایان رسید 
 و تیم ذوب آهــن، گردن آویــز برنز این دوره از مســابقات را کســب 

کرد.
در روز پایانــی مرحلــه نهایی رقابت هــای لیگ برتر والیبال نشســته 
مردان ذوب آهــن اصفهان امــروز به مصــاف شــهرداری گنبد رفت 
 و به برتــری دســت یافت و بــه مقام ســوم ایــن دوره از مســابقات 

رسید.
به گزارش روابط عمومی فدراســیون ورزش های جانبــازان و معلولین، 
در مرحله نهایی رقابت های لیگ برتر والیبال نشسته مردان، جام ایثار، 
دیدار تیم های تیم ذوب آهن اصفهان و شهرداری گنبد با نتیجه سه بر 

یک، به سود شاگردان رحیمی به پایان رسید.
دیدار پایانی این رقابت ها، ســیزدهم بهمن ماه، بین تیم های مس شهر 
بابک و شــهرداری ورامین برگزار شد و تیم شــهرداری ورامین به مقام 

قهرمانی رسید.
گفتنی است مرحله نهایی مســابقات لیگ برتر والیبال نشسته مردان، 
گرامیداشت شهید سپهبد قاسم سلیمانی، با صدور مجوز از سوی ستاد 
ملی کرونا و رعایت کامل پروتکل های بهداشتی از ۱۱ بهمن به میزبانی 

شهر تهران برگزار 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 ضمن تماس های تلفنی با خانواده های شهدای واالمقام، حسن 
محمــدی فالورجانی، حیدر توکلی گارماســه، یداله حاجی قاســمی، 
نادعلی خاکی، اسماعیل اســماعیلی، ذوالفقار اســکندری و جانبازان 
گرامی ناصریزدانی و محمدرضا پیشــداد به امور این عزیزان رسیدگی 

کنند. 
سعیدجمالي- خبرنگار افتخاری

خبر

خبر مجتبی فریدونی مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان شد

جلسه تکریم و معارفه مدیران عامل سابق و جدید باشگاه ذوب آهن برگزار شد 

روند لیگ هندبال خسته كننده است

محسن كرباسچی معاون فنی باشگاه ذوب آهن اصفهان شد

دیدار با همکار بازنشسته و جانباز 
دفاع مقدس

دیدار فرمانده بسیج شركت با 
مدیریت مهندسی نت مکانیک

تجلیل بسیج شهید تندگویان از 
بانوان شاغل ذوب آهن اصفهان

فرمانده پایگاه مقاومت بســیج مقداد مســتقر در مدیریت مهندســی نت 
مکانیک با همکار بازنشسته و جانباز دفاع مقدس محمدرضا شیر محمدی 
در شهر زاینده رود دیدار و گفتگو نمود. شــیر محمدی در این دیدار به بیان 
خاطره از دوران دفاع مقدس پرداخــت . وی در عملیات پیروزمند و افتخار 
آفرین کربالی ۵  که این ایام نیز سالگرد آن عملیات می باشد، در اثر بمباران 
شیمیایی مجروح گردید. الزم به ذکر اســت  شیرمحمدی در کارگاه ریخته 

گری ۴۶ اپراتور جرثقیل بوده و در سال ۷۴ به بازنشستگی نائل آمدند.

به مناســبت آغاز دهه مبارک فجر فرمانده بسیج شرکت با حضور در مدیریت 
مهندسی نت مکانیک، با محمدرضا یزدان پناه، معاونین و سرپرستان کارگاه 
های این مدیریت دیدار و گفتگو نمود. در این دیدار سرهنگ مختاری با تشکر از 
همکاری مجموعه نت مکانیک با بسیج گفت: مهندسی نت مکانیک از مجموعه 
های برتر و پر تحرک و پویا و پر نشاط  در ذوب آهن است  و امیدواریم در جهت 
محقق شدن  شعار سال جهش تولید  که توسط مقام معظم رهبری نامگذاری 

شده است بتوانیم به شکل موثر ایفای نقش کنیم . 
 خلیل شکرانی-  خبرنگار افتخاری 

 همزمان با سالروز والدت با سعادت حضرت زهرا)س( و روز زن، فرمانده و شورای 
فرماندهی حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان با حضور در بیمارستان شهید 
مطهری و پایگاه حضرت زینب)س( و همچنیــن بخش های مختلف از بانوان 

شاغل شرکت تجلیل نمودند.
سرهنگ مختاری ضمن تبریک این میالد خجســنه و روز زن، طی سخنانی 
اهمیت جایگاه زن و نقش مهم زنان در جامعه را یاد آور شد و گفت: بهترین الگوی 

زنان و خواهران ما سیره حضرت زهرا)س( است.

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

قدرداني نموده، امید است در شادیهایتان جبران نماییم.

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 

تشکر و سپاس

همکاران گرامی جناب آقایان :  امین محمودی، امیر 
نوروزی، مهدی نوروزی، ناصر ریاحی، الیاس حیدری، 

عبدا... حیدری، محمدحسن امین جعفری 

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 عمومي شركت

تسلیت


