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چهارمین اوج گیری كرونا در كمین است

عادی انگاری شیوع كرونا، 
زمینه اوج گیری دوباره آن 

را فراهم می كند

با صادرات مواد اولیه وضعیت 
تولید ذوب آهن اصفهان 

شکننده می شود

پیشرفت 80 درصدی 
پروژه دستگاه های هواساز 

كنورتورهای فوالدسازی

در مراسم افتتاح سردخانه و سالن چندگانه آشپز 
خانه مركزی عنوان شد:

سالمت غذایی ، بهبود سیستم 
و تجهیزات از نیازهای مهم 
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در نشست خبری مدیران عامل صدرتامین و ذوب آهن اصفهان عنوان شد؛

ذوب آهن اصفهان تنها تولید كننده موفق 
فوالد ، بدون یارانه انرژی

سخن اول

حضرت آیت ا... خامنــه ای فرمانده معظــم کل قوا 
در دیــدار جمعــی از فرماندهان نیــروی هوایی و 
پدافنــد هوایــی ارتش، بیعــت تاریخــی همافران 
با امــام خمینــی)ره( در ۱۹ بهمــن ۵۷ را یکی از 
شگفتی ســازی های مهم و از عوامــل اصلی پیروزی 
انقالب و همچنین نشــان دهنده خطای محاسباتی 
آمریکایی ها برشــمردند و گفتند: الزمه اســتمرار 
حرکت پرشــتاب انقالب، حضور مــردم در صحنه، 
کار و تالش بی وقفه، اتحاد کلمــه به خصوص میان 
مسئوالن، اعتماد به وعده الهی و افزایش مؤلفه های 

قدرت ملی در عمل است. 
رهبر انقالب اســالمی همچنین قضایای فضاحت بار 
اخیر آمریکا و ســقوط ترامپ را افول آبــرو، قدرت 
و انتظام اجتماعی و سیاســی آمریــکا خواندند و با 
اشــاره به اظهارنظر مقام های اروپایــی و آمریکایی 
درباره برجام و تحریم ها تأکیــد کردند: آمریکایی ها 
و اروپایی ها حق هیچ گونه شــرط گذاری ندارند زیرا 
تعهدات برجامــی خود را نقض کردنــد و آن طرفی 
که باید شــرط بگذارد جمهوری اســالمی است زیرا 
به تعهدات خود پایبند بــود. بنابراین ایران هنگامی 
به تعهدات برجامی خود بازخواهد گشت که آمریکا 
همه تحریم هــا را در عمل و نه در حــرف یا بر روی 
کاغذ، لغو کند و این لغو تحریم ها مورد راستی آزمایی 
ایران قــرار گیرد. این، سیاســت قطعــی و غیرقابل 
برگشــت جمهوری اســالمی و مورد اتفــاق همه 

مسئوالن است و هیچکس از آن عدول نخواهد کرد. 
حضرت آیت ا... خامنه ای به خطای محاسباتی عجیب 
دولت دموکرات آمریکا در آن زمان، در ارزیابی شرایط 
کشور و مردم نیز اشاره کردند و گفتند: آمریکایی ها 
به ارتش شاهنشاهی بسیار امیدوار بودند و بر اساس 
اخبار قطعــی، کودتایی را طراحی کــرده بودند تا با 
دستگیری سران و پیشــروان انقالب و با استفاده از 
خشونت گسترده علیه مردم، مانع سقوط رژیم شوند 
اما یکی از عواملی که نقشه شیطانی آنها را باطل کرد، 

حرکت نیروی هوایی در نوزدهم بهمن بود.

شرط بازگشت ایران به تعهدات 
برجامی؛ آمریکا باید تحریم ها 

را در عمل كاًل لغو كند
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محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در یادداشتی نوشت؛ در دولت یازدهم با اجرای طرح 
تحول نظام سالمت، ضمن بهبود قابل توجه دسترسی 
عادالنه مردم به خدمات درمانــی به ویژه در مناطق 
کمتر برخوردار، ســهم مشــارکت مالی مــردم در 
هزینه های درمان که پیش از این دولت تا بیش از ۵0 
درصد رسیده بود، کاهش چشمگیری یافت. عالوه 
بر این در دولت یازدهم فراگیــری بیمه پایه درمان 
به عنوان یکی از اولویت های اصلی دولت مورد توجه 
قرار گرفت و این امکان برای آحاد مردم فراهم شد که 
تحت پوشش بیمه درمان پایه قرار گیرند و با اجرای 
آزمون وسع و مشارکت مالی دولت در پرداخت حق 
بیمه اقشاری که قادر به تأمین و پرداخت حق بیمه 
درمان پایه نبودند، ضریب پوشش بیمه پایه درمان در 

کل کشور تا بیش از ۹0 درصد افزایش یافت.
در دولت دوازدهم نیــز دولــت و وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی در اســتمرار طرح های معطوف به 
هدف ارتقای رفاه اجتماعی، توســعه پوشش بیمه 
اجتماعی و بازنشســتگی را هدفگذاری کرده اند که 
گام های مؤثری در این زمینه در قالب فراهم شــدن 
امکان پوشش بیمه ای شاغالن برخی مشاغل نوپدید 
مانند اســتارتاپ ها و فری لنســرها توسط سازمان 
تأمین اجتماعی، توســعه خدمــات غیرحضوری 
بیمه اجتماعی، اجرای طرح های متناسب ســازی 
مستمری ها در صندوق های بازنشستگی و... تاکنون 
برداشــته شــده اســت. در پی تأکید رهبر معظم 

انقالب در دیدار چهارم آذر ۱3۹۹ اعضای شــورای 
عالی هماهنگی اقتصادی که با اشاره به تحت فشار 
بودن اقتصاد خانواده ها به علت رکــود تورمی چند 
ســال اخیر و به وجود آمدن دشــواری های جدی 
معیشتی برای گروه های زیادی از مردم، " ایجاد نظام 
متمرکز تأمین اجتماعی برای آحاد مردم" را از جمله 
پیشنهادهای کارشناســان برای کاهش مشکالت 
مردم برشمردند، همان طور که همان زمان در نامه ای 
به رهبر معظم انقــالب قول دادیــم، وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، بالفاصلــه ضمن بهره گیری از 
کارشناسان و دستگاه های اجرایی مرتبط و با استفاده 
از ظرفیت قانون ارزشمند ساختار نظام جامع رفاه و 
تأمین اجتماعی، بررسی های کارشناسی مربوط به 
تدوین الیحه »نظام متمرکز تأمین اجتماعی« را آغاز 
کرد. خرسندم که به اطالع برسانم با ارائه گزارشی از 
تالش ها و اقدامات این وزارتخانه برای تدوین الیحه 
»نظام متمرکز تأمین اجتماعی« در جلسه اخیر ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت و حســب تأکید ریاست 
جمهوری، مقرر شــد که برای توسعه پوشش بیمه 
اجتماعی و بازنشستگی، عالوه بر فراهم شدن امکان 
پوشش بیمه پایه بازنشستگی برای تمام اقشاری که 
امکان مشارکت و پرداخت حق بیمه دارند و مشارکت 
دولت در تأمین و پرداخت حق بیمه اقشاری که قادر به 
تأمین تمام یا بخشی از حق بیمه نیستند، تمام موانع 
و قیود مربوط به اشتغال و کسب و کار در حوزه بیمه 
بازنشستگی مانند الزام به داشــتن کارفرما، الزام به 

داشتن جواز کسب و... حذف و الیحه »نظام متمرکز 
تأمین اجتماعی« برای سیر مراحل تصویب، در اسرع 

وقت به هیأت دولت ارائه شود.
ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آســتانه 
چهل و ســومین بهار آزادی، با در اختیار داشــتن 
زیرســاخت های الزم ازجمله پایگاه اطالعات رفاه 
ایرانیان، پنجره واحد خدمات و ابزار کارآمدی چون 
آزمون وسع و... آمادگی داریم که براساس اطالعات 
ثبتی، بســترهای الزم برای فراگیری پوشش بیمه 
بازنشستگی در کل کشور و پوشش بالغ بر ۷ میلیون 
و 200 هزار خانوار/ فرد فاقد هرگونه پوشــش بیمه 
اجتماعی را فراهم آوریــم و از این طریق گام بلندی 
در تحقق آرمان عدالت اجتماعــی به عنوان یکی از 
مهم ترین آرمان های انقالب شــکوهمند اســالمی 

برداریم.

گامی بلند در تحقق عدالت اجتماعی با نظام تأمین اجتماعی فراگیر

تولید مجموعه 
شركت های ما به 
جزء ذوب آهن 

اصفهان حدود یک 
و نیم میلیون تن 

بوده كه رشد شش 
درصدی نسبت 
به سال گذشته 

داشتیم

آیین آغاز فاز اجرایی پروژه خانه سازی محله ظفر فوالدشهر همزمان با دهه فجر پیروزی شکوهمند انقالب 
اسالمی با حضور غالمرضا سلیمانی مدیرعامل شركت سرمایه گذاری صدر تامین، منصور یزدی زاده مدیرعامل 
و مرتضی یزد خواستی عضو هیأت مدیره ذوب آهن اصفهان، بابک محمدی شهردار فوالدشهر و آرش صیادی 

عضو هیأت مدیره شركت عمران فوالدشهر، 19 بهمن ماه در محل این پروژه برگزار شد .

با حضور مسئولین صدر تأمین و ذوب آهن كلید خورد؛
پروژه خانه سازی هزار واحدی برای كاركنان ذوب آهن 

اصفهان

بیمه تکمیلی كاركنان
 پیرو اطالعیه هفته ی گذشته در خصوص تمدید قرارداد بیمه تکمیل درمان شاغلین، به اطالع می رساند حق بیمه ماهانه هر نفر بیمه شده مبلغ 
920 هزار ریال می باشد كه توسط شركت پرداخت خواهد شد، لیکن سهم هر نفر بیمه شده مبلغ 430هزار ریال شامل 25 درصد سرانه حق بیمه 

به مبلغ 230 هزار ریال و مبلغ 200هزار ریال نیز سهم صندوق درمان است كه از اسفند ماه سال جاری از پرفراژ حقوقی كاركنان كسر خواهد شد.  
مدیریت خدمات مالی و بیمه

اطالعیه

مقارن با ایام دهه مبارک فجر نشست خبری غالمرضا 
سلیمانی مدیرعامل هلدینگ صدرتامین و منصور 
یزدی زاده مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان با اصحاب 
رسانه استان، نوزدهم بهمن ماه در سالن جلسات دفتر 

مدیرعامل این شرکت برگزار شد . 
در ابتدای این نشست غالمرضا سلیمانی مدیرعامل 
هلدینگ صدرتامین طی ســخنانی ضمن تبریک 
ایام دهه فجر گفت: آنچه در صدرتأمین حاصل شده 
است، حاصل عملکرد و تالش و کوشش بیست هزار 
نفر کارگر، کارمند، مدیر و هیأت مدیره در شرکت های 
زیر مجموعه این هلدینگ است. صدر تامین در واقع 
هلدینگ معدنی و صنایع معدنی شستا است و صد در 

صد سهام ما به تامین اجتماعی تعلق دارد . این مجموعه 2۴ شرکت دارد و به 
صورت تخصصی در زمینه معدن فعالیت می کند . 

وی افزود: تولید مجموعه شرکت های ما به جزء ذوب آهن اصفهان حدود یک 
و نیم میلیون تن بوده که رشد شش درصدی نسبت به سال گذشته داشتیم. 

مدیرعامل هلدینگ صدرتامین تصریح کــرد: ذوب آهن اصفهان نیز در ده 
ماهه سال جاری حدود دو میلیون و ۴۸ هزار تن فوالد خام تولید کرده است 
که نسبت به همین مدت در سال گذشته رشد خوبی را شاهد بودیم و انشاا... 
در سال آینده با راه اندازی کوره بلند شماره یک، جهش تولید چشمگیری را 

شاهد باشیم. 
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: در ۱0 ماهه سال جاری فروش ما به غیر 
از ذوب آهن اصفهان، ۵23۵ میلیارد تومان بوده است  که نسبت به ده ماهه 
سال ۹۸ که 2۷۶0 میلیارد تومان بوده است رشد ۹0 درصدی را در مجموعه 
داشتیم و فروش ذوب آهن اصفهان نیز از ۸۶00 میلیارد تومان به ۱۵ هزار و 
۱۸۵ میلیارد تومان رسیده است و این رشد حدود ۷۶ درصدی را در فروش 

نشان می دهد. 
غالمرضا ســلیمانی بیان کرد: ســود مجموعه غیر از ذوب آهن اصفهان 
به ۱۷20 میلیارد تومان رسیده اســت که نسبت به ۹ ماهه سال گذشته 
که ۷۴۱ میلیارد تومان بوده است و رشــد ۱32 درصدی را داشتیم. این 
شاخص ها نشان می دهد که با وجود چالش های مختلف تولید، فروش و 
سود را در مجموعه شرکت های زیر مجموعه هلدینگ صدرتامین شاهد 

بودیم. 
وی گفت: یکی دیگر از دستاوردهای هلدینگ صدرتامین اکتشاف معدن طال 
در استان سیستان و بلوچستان بود که با ذخیره خوب و بعد از پنج سال در یک 
استان مرزی گواهی کشف آن اخذ شد و کارخانه فرآوری آن نیز در دست اقدام 
قرار دارد. از شرکت های زیر مجموعه هلدینگ، شرکت زغال طبس است که 
سهام آن به بورس عرضه شد و محصول زغال این شرکت خوراک باتری های 
کک سازی ذوب آهن اصفهان را تامین می کند و به محصوالت دارای ارزش 

افزوده باال تبدیل می شود. 
غالمرضا سلیمانی ادامه داد: ذوب آهن اصفهان طالیه دار صنعت ایران است و 
به روح پاک همه شهدای این صنعت و بنیانگذاران این کارخانه که هم اکنون 

در بین ما نیستند درود می فرستیم.
وی افزود: با همت تالشگران این کارخانه، محصوالت ساختمانی و صنعتی 
همچون ریل کشور تامین می شود و در کنار این موضوع مدیران و مهندسین 

این شرکت در ساخت سایر صنایع فوالدی نقشی ماندگار داشته و دارند. 
سلیمانی گفت: ذوب آهن اصفهان متولی اکتشافات معدنی در ایران بوده است 
اما به دلیل سیاست گذاری های نادرست، معادن از کارخانه جدا شدند و هم 
اکنون زنجیره تولید با مشکل مواجه شده است. ذوب آهن اصفهان به عنوان 
یک برند جهانی با شرایط مشابه سایر شرکت های دنیا در حال فعالیت است و 

از هیچ گونه یارانه ای استفاده نمی کند. 
 مدیرعامل هلدینگ صدرتامین گفت: ذوب آهن اصفهان در سال جاری تنها 
تولید کننده فوالد بود که بدون یارانه انرژی موفقیت های مهمی حاصل کرد و 
این شرکت هم اکنون نیز تنها تولید کننده ریل در غرب آسیا به شمار می رود. 

صنعت فوالد كشــور برگرفته از تجربه، اندیشــه و تخصص 
ذوب آهنی ها  است

منصور یزدی زاده نیز در این نشست گفت: ذوب آهن اصفهان در بخش ارائه 
خدمات فنی مهندسی به کشور، اشتغالزایی، مسئولیت های اجتماعی و ... 
افتخاری برای کشور محسوب می شود. می توان گفت صنعت فوالد کشور 

برگرفته از تجربه، اندیشه و تخصص ذوب آهنی ها است. 
وی افزود: بیش از پنجاه سال از عمر ذوب آهن اصفهان می گذرد و تولید فوالد 
در کشور از 30 میلیون تن عبور کرده است. این صنعت مادر با نامالیماتی در 
طول عمرش مواجه بوده که به برخی اشاره می کنم . طرح سبا به ذوب آهن 
تعلق داشت و زمانی که این کارخانه دولتی بود و سهام آن را واگذار نکرده بودند 
این طرح از کارخانه جدا شد. فوالد خراسان را نیز ذوب آهن اصفهان ساخت اما 
بعد جدا شد. اگر این دو طرح بزرگ را از ذوب آهن جدا نکرده بودند امروز تولید 
ما بیش از ۵ میلیون تن بود. متاسفانه معادن را هم از ذوب آهن جدا کردند و به 

عنوان آخرین شرکت در بورس عرضه شد.
مدیرعامل شــرکت تصریح کرد: با وجود این چالش ها، ذوب آهن اصفهان 
در مسیر خوبی قرار گرفته است. مجموعه افتخاراتی که امروز در ذوب آهن 
اصفهان شاهد هستیم مرهون تالش و کوشش تک تک پرسنل در بخش های 

مختلف، حمایت های هیأت مدیره و هلدینگ صدر تامین بوده است. 
این مقام مسئول بیان کرد: کوره بلند شــماره یک بعد از پنج سال توقف با 
تالش کارکنان مجدد در مدار تولید قرار گرفت و امیدواریم انشاا... برای تولید 
آن، بهبود تامین مواد اولیه را شاهد باشیم. پروژه PCI نیز به عنوان یک مکمل 
در کنار کوره بلند ها قرار گرفت تا پودر زغال در فرایند تولید جایگزین کک 

متالورژی شود. 
منصور یزدی زاده گفت: ذوب آهــن اصفهان تنها تولید کننده ریل در غرب 
آسیا به شمار می رود و به لطف خداوند و تالش کارکنان موفق شد گواهینامه 
این محصول استراتژیک را نیز دریافت کند و قرارداد صادرات آن نیز به کشور 
افغانستان منعقد شد.  وی ادامه داد: ذوب آهن اصفهان توانایی صادرات کل 
محصوالت خود را  دارد و اگر مسئولین کمتر می توانند به این صنعت کمک 

کنند انتظار است حداقل بگذارند که تولید و صادرات خودش را داشته باشد. 
یزدی زاده گفت: ذوب آهن اصفهان در زمینه بومی سازی نیز دستاوردهای 
خوبی حاصل کرده اســت کــه از آن جمله می توان به ســاخت درب های 
فلکسیبل باتری سه کک ســازی به تعداد ۱۴۸ عدد و ساخت دریچه های 
کشویی پاتیل های فوالد بر که قبالً در اختیار شرکت های اروپایی قرار داشت 
اشاره نمود .  مدیرعامل شرکت افزود: ذوب آهن چندین سال با زیان انباشته 
مواجه بود که خوشبختانه در پایان شش ماهه اول سال جاری از زیان انباشته 

خارج شد و در پایان ۹ ماه نیز به سودآوری رسید.
منصور یزدی زاده گفت: ذوب آهن اصفهان تنها شرکت مصرف کننده سنگ 
آهن دانه بندی است و انشاا... مشکل تامین پایدار آن نیز برطرف شود. در زمینه 
تأمین زغال، تملک معادن البرز مرکزی دســتاورد بزرگی بود که از حمایت 

های هلدینگ در این زمینه تشکر می کنم. 
شایان ذکر است در ابتدای این نشست علیرضا امیری مدیر روابط عمومی ذوب 
آهن اصفهان نیز در گزارش مبسوطی به دستاوردهای این شرکت در زمینه 

مسئولیت اجتماعی و اهمیت اطالع رسانی دستاوردهای شرکت پرداخت.

در نشست خبری مدیران عامل صدرتامین و ذوب آهن اصفهان عنوان شد؛

ذوب آهن اصفهان تنها تولید كننده موفق فوالد بدون یارانه انرژی

@atashkar

به بركت انقالب اسالمی، ذوب آهن اصفهان از 
تولید كنندگان و صادر كنندگان موفق كشور است
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شماره  1264 2
سالم آتشکار

خبر

درخواست های شما  وپاسخ مسئولین :
  علت قطع سامانه بیمه تکمیل درمان دانا چیست؟

مدیریت خدمات مالی و بیمه : از زمان تمدید قرارداد بیمه تکمیل درمان تا 
بارگذاری مجدد چند روزی سامانه قطع شد که این مشکل مرتفع گردید و 
مجددا سامانه وصل شده  و در حال حاضر هیچگونه مشکلی در خصوص سامانه  

بیمه تکمیل درمان وجود ندارد.
 نحوه پرداخت هزینه دندان پزشکی در قرارداد جدید  چگونه 

می باشد؟    
مدیریت خدمات مالی و بیمه : براساس تعرفه توافقی منعقده بین شرکت و 
کلینیک های طرف قرارداد 30 درصد فرانشیز از بیمار کسر و مابقی از محل 

بیمه درمان توسط شرکت پرداخت می گردد.
 آیا اجرای مرخصی 3 روزه  زایمان  همسران ) ویژه پدران ( انجام 

می گردد؟
مدیریت امور اداری : تاکنون مصوبه ای در این خصوص ابالغ نگردیده و در حال 
حاضر مرخصی زایمان برای خانم های شاغل شرکت می باشد در ضمن آقایانی 
که دارای همسر شاغل)در هر سازمانی( باشند پس از ارائه گواهی استراحت و 

زایمان همسر می توانند از ۱۵ روز مرخصی استفاده نمایند.  
 سقف پوششی هزینه های نازائی در بیمه تکمیل درمان ایران 

چقدر می باشد؟
مدیریت خدمات مالی و بیمه : پرداخت هزینه های نازایی براساس تعرفه 
 قرارداد بیمه تکمیل درمان با کسر 20درصد فرانشیز در تعهد بیمه دانا 

می باشد. 

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:

وظیفه اصلی همه ما 
صیانت از امکانات، 

تولید بیشتر و بهبود 
شرایط مختلف آن 

است

مدیر عامل شرکت در ســخنانی ضمن تبریک  سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی و گرامیداشت یاد و نام بنیانگذار 
جمهوری اسالمی و رهبر کبیر انقالب اسالمی حضرت 

امام خمینی )ره(  و شهدای انقالب اسالمی و دفاع مقدس 
به ویژه شهدای ذوب آهن  اصفهان به تشریح موفقیت ها و 
برکت های انقالب اسالمی پرداخت و با یادآوری سخنان 

حکیمانه حضرت امام )ره( در صحیفه نور، گفت: ایمان 
و اتکا بــه خداوند، تالش برای اجرای احکام اســالمی و 
حفظ پیروزی های به دست آمده وظیفه همگانی است 
و خواست امام )ره ( از مردم ایران در همه زمان ها نیز در 

توجه به این نکات نهفته است. 
وی افــزود: در کارخانه ذوب آهــن اصفهان نیز وظیفه 
اصلی همه ما صیانت از امکانات، تولید بیشــتر و بهبود 
شرایط مختلف آن است. گفتن مشکالت، طرح انتقادات  
و ایراد گرفتن به دیگران وقتی مفید است و ما را به نتیجه 
می رساند که هرکدام از ما به سهم  و توان خود به انجام 

وظیفه و اصالح خود بپردازیم. 
 جواد اســتکی فرمانده قــرارگاه حمزه سیدالشــهداء 
استان های اصفهان، یزد و چهار محال  و بختیاری  با اشاره 
به دستاوردهای انقالب اسالمی و تشریح شرایط فعلی 
کارخانه گفت: به برکت انقالب اســالمی و خون شهدا، 
ذوب آهن اصفهان  در حــال حاضر از تولید کننده گان 
و صادر کننده گان موفق کشور است و با توجه به شرایط 
موجود و به یاری خداوند موفقیت ها وآینده روشن تری  
در انتظار ما است.  وی با اشــاره به حماسه و ایثار اقشار 
مختلف در دوران دفاع مقــدس به ویژه نقش ذوب آهن 

و نیروهای آن در دفاع مقدس، گفت: ذوب آهن اصفهان 
با کمک های فنی، مالی، تدارکاتی و اعزام نیرو در زمان 
جنگ و تولید و صــادرات در حال حاضــر روح امید و 

پیشرفت را در کشور زنده کرده است. 
استکی با تشــریح عملیات والفجر ۸ و آزادسازی فاو در 
زمان جنگ که در بهمن ماه ۶۵ به وقوع پیوست، گفت: 
دشمنان انقالب اسالمی همواره به دنبال ایجاد نا امنی 
در کشور و ایجاد رکود و ضعف در تولید بوده و سعی دارند، 
شرایط کشور ما را به شرایط کشــورهایی مثل سوریه 
تبدیل کنند. وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری 
حضرت آیت ا... خامنه ای مبنی بر تولید و نوآوری های 
علمی در کشور، گفت: در زمان فعلی تولید چشم دشمن 
را کور می کند و خوشــبختانه مراکزی مانند ذوب آهن 
اصفهان با تولید و صادرات رو به پیشرفت خود، دشمنان 
انقالب اســالمی و آمریکا را مأیوس  و چشم آن ها کور 

کرده است.  
شــایان ذکر اســت؛ در این مراســم از نخبگان علمی، 
فرهنگی و ورزشی خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان که 
 در ســال جاری به موفقیت های بزرگ استانی، ملی و 

بین المللی دست یافته اند تجلیل شد.

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهداء :

به بركت انقالب اسالمی، ذوب آهن اصفهان از تولید كنندگان و صادر كنندگان 
موفق كشور است

ایرکاندیشن  هواساز  های  دستگاه  رسانی  روز  به  و  بازسازی  پروژه 
کنورتورهای بخش فوالدسازی با ۸0 درصد پیشرفت در حال انجام است.

محمدرضا اسماعیل زاده معاون انرژیتیک مدیریت فوالدسازی با اعالم این 
خبر گفت: پروژه بازسازی و به روز رسانی دستگاه های هواساز ایرکاندیشن 
کنورتورهای بخش فوالدسازی با بازسازی، تعمیرات اساسی و به روز رسانی 
دستگاه های هواساز اتاق فرمان، پمپ خانه های سیرکوالسیون، بلوک 
انرژی و سالن برق کنورتورها، عالوه بر صرفه جویی انرژی الکتریکی ناشی از 
حذف کولرهای گازی که به صورت موضعی در مکان های فوق نصب شده 
اند، باعث ایجاد شرایط تهویه مطبوع در فصول زمستان و تابستان می شود. 

وی به اهم  فعالیت های انجام شده در این پروژه پرداخت و گفت: تعویض 
الکترو پمپ های آب افشانک ها، تعمیر و تعویض رادیاتورهای فرسوده، 
تعویض پلیت های دیواره و کف دستگاه ها، تعویض کلیه لوله های آب 
برودت و حرارت،  تعمیر دمپرهای داخل دستگاه تهویه و اصالح راه پله های 

دسترسی به دستگاه ها از اقدامات مهم در این پروژه است.
محمد کریمی، مهندس ارشد انرژیتیک بخش فوالد سازی نیز گفت: این 
پروژه از ابتدای فصل پاییز شروع شده و تا اکنون حدود ۸0 درصد پیشرفت 

فیزیکی داشته و پیش بینی می شود تا انتهای سال به پایان برسد.
شایان ذکر است؛ مدیریت های نت مکانیک، سفارشات و کنترل کاال و خرید 

تجهیزات در این پروژه مشارکت و همکاری دارند.

کارگاه خشکشویی و لباسشویی جدید شرکت با حضور منصور یزدی زاده 
مدیرعامل ، مهدی بهرامی معاون پشتیبانی و خدمات اجتماعی و موسی 

سلیمانی مدیریت خدمات شهری 2۱ بهمن ماه افتتاح گردید . 
موسی سلیمانی با اشاره به این که بهداشت کارکنان از اولویت های کارگاه 
خشکشویی جدید است گفت : طی بازرسی به عمل آمده از کارگاه خشکشویی 
و لباسشویی قدیم،  این کارگاه  از نظر ایمنی فنی ، بهداشتی و محیطی در 
وضعیت بسیار بدی قرار داشت که با تحقیقات  کارشناسان این مدیریت ، 

جایگاه مناسب برای این منظور در نظر گرفته شد .
 وی با اشاره به اینکه حفظ شان و منزلت کارکنان از اهداف مدیریت خدمات 
شهری و امور پسماند است ، افزود : با همکاری مهندسی نت راه و ساختمان 
و مهندسی تولید و توزیع برق ، زیرساخت الزم جهت نصب تجهیزات کارگاه 
خشکشویی و لباسشویی در سوله جدید مستقر گردید و پیمانکار جدید با نصب 
تجهیزات جدید و کامالً  به روز در این محل شروع به شستشوی لباس کارکنان 

خواهد کرد .
شهاب نیک خوی نیز با اشاره به این که در کارگاه جدید خشکشویی و 
لباسشویی ، کیفیت شستشو ۵0 درصد افزایش خواهد یافت ، گفت : با 
دستگاه های که پیمانکار جدید نصب کرده امکان جمع آوری و شستشوی 
 300 الی ۴00 دست لباس را با تفکیک کارکنان خط تولید و ستادی را خواهیم 

داشت .

پیشرفت 80 درصدی پروژه 
دستگاه های هواساز كنورتورهای 

فوالدسازی

حفظ شأن و منزلت كاركنان 
ذوب آهن از اهداف مدیریت 

خدمات شهری و امور پسماند است

Rگزارش e p o r t

باید توجه داشت كه 
تولید، یک جریان  

پیوسته است

همزمان با ایام دهه فرخنده فجر و ســالگرد پیروزی 
شــکوهمند انقالب اســالمی و به منظور تجلیل از 
رزمندگان و ایثارگــران ذوب آهن اصفهان و خانواده 
های آن  ها مراســم با شــکوهی با حضور غالمرضا 
ســلیمانی مدیر عامل شرکت ســرمایه گذاری صدر 
تأمین، منصور یــزدی زاده مدیر عامــل، تعدادی از 
معاونین و مدیران و جمعی از ایثارگران شرکت، ۱۹ 

بهمن ماه در ذوب آهن اصفهان  برگزار شد .
 مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری صدرتأمین در این 
مراسم با قدردانی از برگزاری آیین گرامیداشت شهدا 
و ایثارگران انقالب اسالمی، گفت: فداکاری در جبهه 
های اقتصادی نیز همانند ایثار رزمندگان و شهدا در 

دوران  دفاع مقدس است.
وی افزود: ما مسئولین و کارکنان واحدهای اقتصادی 
در حال حاضر نیز عهد بســته ایم که با تمام توان  با 
تبعیت از رهبری معظــم انقالب از دســتاوردهای 
انقالب اسالمی و تحقق شعارها ی آن حمایت کرده و 

لحظه ای در این امر درنگ نکنیم.  

در این مراسم آیت ا... رهبر مسئول هماهنگی تبلیغات 
اسالمی ذوب آهن اصفهان نیز با یادآوری عظمت ایثار 
و حماسه ایثارگران در ســال های گذشته به تشریح 
عوامل پیروزی انقالب اســالمی در ابعــاد دین نجات 
بخش اســالم ، رهبری و مردم متحــد و تابع رهبری 
انقالب درکشور پرداخت و یادآور شد: عوامل مذکور به 
عنوان عوامل ایجاد و پیروزی انقالب اسالمی ، عوامل 

حفظ و بقای آن نیز به شمار می روند . 
وی افزود: ایثار و حماسه آفرینی برای اسالم و جامعه 
اسالمی کار هر کسی نیست و این افتخار طبق آیات 
قرآن، خــاص افراد مومــن، خود ســاخته و از خود 
گذشته اســت. در ذوب آهن اصفهان نیز از گذشته تا 
کنون ایثارگران ، آبرو و افتخار همیشگی این شرکت 

هستند. 
در پایان این مراســم که با نصب تصاویر شــهدای پر 
افتخار ذوب آهــن اصفهان و شهرســتان لنجان در 
تاالر آهن و اجرای سرود های انقالبی توسط جمعی 
از نوجوانان شهرســتان در عظمت شهدا و ایثارگران 

انقالب اســالمی و دفاع مقدس و حماسه های آن ها  
همراه بود، ازخانواده های شــهیدان حســنعلی پور 

محمدی و محمد علی سلیمانی تجلیل شد.
 شایان ذکر است؛ شــهیدان حسنعلی پور محمدی و 
محمد علی ســلیمانی هر دو اهل نجف آباد و کارمند 
ذوب آهن اصفهان بودند که در حــوادث و درگیری 

های زمان اوج گیری انقالب اســالمی در سال ۵۷ به 
دست ایادی رژیم طاغوت به شهادت رسیده بودند . 

گفتنی اســت؛ حاضران پیش از این مراسم با حضور 
در یادمان شهدای گمنام شــرکت با نثار گل و قرائت 
فاتحه با آرمان های امام)ره( و شــهدا تجدید میثاق 

کردند.

با حضور مدیرعامل صدر تامین صورت گرفت:
ایثار در جبهه اقتصادی ،تولید و اشتغال  همانند ایثار در دفاع مقدس است

فداكاری در جبهه 
های اقتصادی 

نیز همانند ایثار 
رزمندگان و شهدا 

در دوران  دفاع 
مقدس است

ذوب آهن اصفهان 
توانسته است زیان 
انباشته خود را به 
صفر برساند و به 
مرحله سودآوری 

برسد

نشســت غالمرضا ســلیمانی مدیرعامــل هلدینگ 
صدرتامین و منصــور یــزدی زاده مدیرعامل ذوب 
آهن اصفهان با معاونین و مدیران ذوب آهن اصفهان 

نوزدهم بهمن ماه در تاالر آهن برگزار شد.
غالمرضا ســلیمانی در این نشســت گفت: با وجود 
چالش های مختلف از جملــه ویروس کرونا و تحریم 
های ظالمانه دشــمن، شــرکت های زیر مجموعه 
هلدینگ صدرتامین و ذوب آهــن اصفهان عملکرد 

خوبی داشتند.
مدیرعامل هلدینــگ صدرتامین تصریــح کرد: در 
عمده صنایع فوالد کشــور حضور ذوب آهنی ها را به 
شیوه های مختلف شــاهد بودیم. در این راستا روابط 
عمومی ذوب آهن اصفهان با انتشارات مختلف مانند 
ویژه نامه ها و کتاب های تاریخ شــفاهی ذوب آهن 
تجربیات این عزیزان را مکتوب کرده اســت که اقدام 

ارزشمندی به شمار می رود.
این مقام مســئول بیان کــرد: ذوب آهــن اصفهان 
توانسته است زیان انباشــته خود را به صفر برساند و 
به مرحله سودآوری برسد و این اقدامات شبکه های 
بانکی کشــور را برای تعامالت بیشــتر با ذوب آهن 

سوق داده است.
ســلیمانی گفت: ذوب آهن اصفهان هم اکنون تنها 
تولید کننده ریل در غرب آسیا به شمار می رود و این 
محصول استراتژیک در محورهای مختلف مواصالتی 
کشور مورد استفاده قرار می گیرد و قرارداد صادرات 

آن نیز منعقد شده است. 

منصور یزدی زاده نیز در این نشســت گفت: با تالش 
و کوشش تک تک پرســنل متعهد و نجیب کارخانه، 
خرد جمعــی و حمایت های هلدینــگ صدرتامین، 
موفقیت ها و دســتاوردهای خوبی را با وجود شیوع 

ویروس کرونا در شرکت شاهد هستیم.
وی افزود: ذوب آهن اصفهان در مقایســه با ســایر 
فوالدســازان کشــور که از گاز یارانه ای استفاده می 
کنند، بخشی از انرژی مورد نیاز تولید را وارد می کند 
و به این دلیل در برابر ســایر تولیــد کنندگان فوالد 

حاشیه سود کمتری دارد.
مدیرعامل شــرکت تصریح کرد: با وجــود نامهربانی 
هایی مختلــف، اقدامــات خوبی در زمینــه تامین 

مواد اولیه انجام گرفت. ســال گذشــته در این زمان 
موجودی سنگ آهن درشــت دانه کارخانه، زیر ۱0 
روز را تامین می کرد که این عدد هم اکنون به باالی 

۷0 روز رسیده است .
منصور یزدی زاده تصریح کرد: در شــرایط ســخت 
تحریم و کمبود مواد اولیه بایــد در کنار تامین مواد 
آهن دار بــرای تولید، جهت ذخیــره هم تالش می 
کردیم تا به پایداری نســبی برســیم که این مهم تا 
حدودی انجام گرفته اســت اما هنوز تا رســیدن به 
شرایط مطلوب مسیر سختی را در پیش داریم. تملک 
معادن البرز مرکزی یک ضرورت بــود که با حمایت 
هلدینگ صدرتامین محقق شد و این اقدام نشان داد 

که ذوب آهن اصفهان توانایی گرفتن معدن را دارد.
این مقام مســئول بیان کرد: در زمینــه پروژه های 
مدیریت مصرف آب اقدامات بسیار خوبی انجام شده 
است و طرح هایی نیز در دســت اجرا داریم. در حوزه 
مالی نیز زیان انباشــته ذوب آهن اصفهان صفر شد 
که این اقدام شاخص، توزیع سود را برای سهامداران 
در پــی دارد و این ذینفعــان ارزشــمند را به آینده 
امیدوارتر می کند. شــبکه بانکی کشور نیز تعامالت 
بســیار خوبی با کارخانه دارند و ضمن حضور در این 

مجموعه حد اعتباری را افزایش دادند.
 وی در خصوص پروژه های توسعه شرکت نیز افزود: 
پروژه LF با شــرایط خوبی در حال اجرا است، پروژه 
PCI نیز به عنوان یک طرح پیچیده راه اندازی شــد 
اما چینی هــا در این خصوص همــکاری الزم را با ما 
نداشــتند و امیدواریم در ســال آینده نتایج و منافع 

بهتری را از این پروژه شاهد باشیم.
مدیرعامل شرکت خاطر نشــان کرد: میانگین تولید 
چدن کارخانه به حدود ۹ هزار تن رســیده اســت و 
تالش داریم در ســال جاری رکورد ســه کوره ای را 

داشته باشیم.
وی گفت: در بحث صــادرات محصوالت کارخانه این 

امکان وجود دارد که کل تولیدمان را صادر کنیم.
یزدی زاده افزود: این مجموعه تعداد 2۸۷ شــهید را 
تقدیم نظام و انقالب کرده است و دو شهید گمنام هم 
به یادگار از دفاع مقدس در ذوب آهن داریم که باعث 

خیر و برکت برای ذوب آهن هستند .

معاون خرید ذوب آهن اصفهان گفت: اگر تامین مواد 
اولیه ذوب آهن به صورت سینوســی باشد مجموعه 

ذوب آهن دچار مشــکل می شــود، چراکه با وجود 
فعالیت ســه کوره بلند، نیاز این شرکت به مواد اولیه 

پایدار بیش از گذشته است.
محمد جعفر صالحی در خصوص تقدیر وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعــی از عملکرد معدنــی ذوب آهن 
اصفهان، اظهار کرد: این تقدیر در خصوص  عملکرد 
ذوب آهن در تملک معادن زغال ســنگ ســوادکوه 
صورت پذیرفته است. این مهم طی مذاکرات طوالنی 
به نتیجه رسیده و شرکت پیشــرو معادن ذوب آهن 
ســوادکوه به نوعی بهره بــرداری از ایــن معادن را 
برعهــده دارد و از ابتدای دی مــاه فعالیت خود را به 

امید ایجاد رونق اقتصادی آغاز کرده است.
وی با بیان این که زغال ســنگ منطقه البرز مرکزی، 
کاالی استراتژیک تلقی می شــود، افزود: به همین 
منظور به توســعه معادن ورود کردیم تا با توســعه و 

فراهم کردن امکان برداشت بیشتر زغال سنگ از این 
معادن، سهم زغال وارداتی را با توجه به شرایط ارزی 

کشور، کاهش دهیم.
وی درباره وعــده وزارت صمــت در خصوص تامین 
سنگ آهن درشــت دانه مورد نیاز ذوب آهن نیز، با 
قدردانی از تالش های صورت گرفته، ابراز امیدواری 
کرد ســنگ آهن مورد نیاز ذوب آهن تامین شــود و 
وزارت صمــت نیز تالش خــود را در جهت عملیاتی 
شــدن وعده های خود انجام دهد تــا مجموعه ذوب 
آهن بتواند تعهــدات خود را به طور کامــل به بازار و 

مصرف کنندگان و نیاز داخل ارائه دهد.
صالحی با ارزیابی تامین مواد اولیــه مورد نیاز ذوب 
آهن با توجه به تعهدات این شــرکت به بازار، اظهار 
کرد: باید توجه داشت که تولید، یک جریان  پیوسته 
اســت و قبل از تولیــد، جریــان تامیــن و تدارک 

مــواد اولیه نیز باید پیوســته باشــد تا بــدون بروز 
 هرگونه وقفــه، امکان تولید و ایفــای تعهدات عملی 

شود.
وی با تاکیــد بر این که وضعیــت ذوب آهن از لحاظ 
تامین مواد اولیه پایدار اســت، تصریح کرد: البته این 
پایداری مشــروط بر حفظ آن اســت و اگر پایداری 
تامین مواد اولیه حفظ نشــود و مواد اولیه به صورت 
گسسته تامین شود به طور قطع با مشکل مواجه می 
شویم، به همین دلیل در تالش هستیم جریان پایدار 

تامین مواد اولیه قطع نشود.
معاون خرید ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: با توجه 
به این که به طور خاص نیاز ذوب آهن صادر می شود 
با تداوم این شــرایط، وضعیت ذوب آهن شکننده تر 
خواهد شد، اگرچه اکنون در تامین مواد اولیه شرایط 

پایداری داریم.

ذوب آهن اصفهان با وجود تحریم و شیوع كرونا در مسیر پیشرفت

معاون خرید شركت:
با صادرات مواد اولیه وضعیت تولید ذوب آهن اصفهان شکننده می شود

به همت ستاد دهه فجر، مراسم با شکوهی با حضور حجت االسالم والمسلمین باقریان امام جمعه زرین 
شهر، منصور یزدی زاده مدیر عامل و جمعی از مسئوالن  و كاركنان شركت 21 بهمن ماه در تاالر آهن 

برگزار شد.
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نشریه داخلی

R e p o r t
گزارش

Rگزارش e p o r t

در مراسم افتتاح سردخانه و سالن چندگانه آشپز خانه مركزی عنوان شد:
سالمت غذایی ، بهبود سیستم و تجهیزات از نیازهای مهم شركت بود

همزمان با ایام ا... دهه مبارک فجر صورت گرفت: 
تجلیل از جهادگران و بسیجیان نمونه ذوب آهن اصفهان

نشریه داخلی

R e p o r t
گزارش

حدیث هفته

خبر

مناسبت های هفته
 صدور حکــم تاریخی حضرت امام خمینــی)ره( مبنی بر 

ارتداد سلمان رشدی 
چهارمین رمان ســلمان رشــدی، به نام "آیات شــیطانی"، با تمسخر 
مقدسات اســالم قلب مســلمانان جهان را جریحه دار کرد که منجر به 
راه افتادن اعتراضات شدیدی در کشــورهای هند، پاکستان و حتی در 
انگلیس علیه او و کتابش شــد. در این فضــای پرتنش، فتوای حضرت 
امام خمینی )ره( مورد اســتقبال بی نظیر قرار گرفت و به نوعی محور 
اتحاد مسلمانان علیه سلمان رشدی شد؛ تا جایی که علمای کشورهای 

اسالمی هم از حکم امام پیروی کردند. 
والدت امام محمد باقر )ع( مبارک باد

ابوجعفر، محمد بن علی الباقر، مشهور به امام محمد باقر )ع(، امام پنجم 
شیعیان است. امام محمد باقر )ع( در روز جمعه سوم ماه صفر سال ۵۷ 
هجری )طبق برخی روایــات اول ماه رجب( در مدینــه دیده به جهان 

گشود.
ایشــان در واقعه جانگذار کربــال همراه پدر و در کنــار جدش حضرت 
سیدالشهداء کودکی بود که به چهارمین بهار زندگیش نزدیک می شد. 
لقب آن حضرت باقر یا باقرالعلوم است، بدین جهت که دریای دانش را 
شکافت و اسرار علوم را آشکارا ساخت. دوران امامت امام محمد باقر )ع( 
از سال ۹۵ هجری که سال درگذشــت امام زین العابدین )ع( است آغاز 

شد و تا سال ۱۱۴ ه . یعنی مدت ۱۹ سال و چند ماه ادامه داشته است.
روز جهانی رادیو

دوشــنبه 2۴ بهمن ماه روزی است که رادیوی ســازمان ملل در سال 
۱۹۴۶ میالدی آغاز به کار کرد. در ســی و ششمین اجالس کنفرانس 
عمومی یونسکو )سازمان آموزشــی، علمی و فرهنگی ملل متحد( روز 
۱3 فوریه )2۴ بهمن( به عنوان روز جهانی رادیو به تصویب رسید. با این 
حساب اهالی رادیو در ایران دو بار در سال روز رسانه قدیمی و صمیمی 
شان را جشن می گیرند. یکی چهارم اردیبهشت که سالروز افتتاح اولین 
رادیو در ایران اســت و دیگری 2۴ بهمن که برای همه دست اندرکاران 

رادیو در همه نقاط کره خاکی روزی مهم و فرخنده است.
این روز بهانه ای اســت تا یک بــار دیگر از زحمــات و تالش های همه 

هنرمندان رادیو تقدیر کنیم.
شهادت امام علی النقی الهادی)ع(ـ  سال 254 هجری

امام، ابوالحســن علی النقی الهادی )ع(، پیشــوای دهم شیعیان، در 
نیمه ذیحجه ســال 2۱2 هجری در اطراف شــهر مدینه در محلی به 
نام »صریا« به دنیا آمد. پدرش امام جواد)ع(، نهمین پرچمدار امامت، 
و مادرش »ســمانه« از بانوان بافضیلت بود. امام دهم ، به القابی چون: 
»نقی« و »هادی« ملقب و به »ابوالحســن ثالث« مشــهور است. امام 
هادی )ع( به ســال 220 هجری، در حالی که هنوز هشت بهار از عمر 
 گرامی اش نگذشته بود، بر مســند امامت و جانشــینی پدر بزرگوار 

تکیه زد.
مدت امامت آن بزرگوار 33 سال و عمر شریفش ۴۱ سال و چند ماه بود. 

در سال 2۵۴ هجری در شهر سامرا به شهادت رسید.
 29 بهمن روز  اقتصاد مقاومتی و كارآفرینی

در آبان ماه سال ۱3۹۷ دبیر شــورای فرهنگ عمومی کشور 2۹ بهمن 
ماه را به عنوان روز اقتصــاد مقاومتی و کارآفرینی در تقویم ســال ۹۷ 
نامگذاری کرد. رهبر معظم انقالب هم، نخستین بار شهریور ۱3۸۹ در 
جمع کارآفرینان کشور به تحقق اقتصاد مقاومتی و نقش آن در اقتصاد 

مقاوم و پویا اشاره فرمودند.
در بند نخست سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی هم، کارآفرینی یکی 
از عوامل مهم برای رســیدن به نقطه ی مطلوب اقتصادی معرفی شده 

است.

عادی انــگاری مردم از شــرایط کرونا می تواند حالــت تهاجمی این 
ویروس منحوس را شدت ببخشد و تالش های انجام شده برای کاهش 
شیوع این بیماری ها به واســطه محدودیت های اعمال شده را خنثی 
و بی اثر کنــد.  در این بین مســئولیت اجتماعی که از ســوی بعضی 
شهروندان نادیده گرفته می شود و در شرایط فعلی که کرونا سالمت 
افراد جامعه را تهدید می کند، هر یک از شــهروندان دارای مسئولیت 
اجتماعی هســتند که آن را با رعایت نکات بهداشتی از جمله ماسک 
زدن و حفظ فاصلــه اجتماعی و خروج غیرضــروری از منزل ایفا می 
کنند اما در این بین هســتند بعضی از افراد که با بــی توجهی به این 

موضوع سالمت افراد دیگر را با تهدید روبرو می کنند.
اگرچه شــاید به لحاظ برخی مالحظات اجتماعــی و قانونی نتوان با 
افرادی که نکات بهداشــتی را رعایت نمی کنند، برخورد کرد، اما این 
افراد باید با وجدان خود کنار بیایند و بدون شک به لحاظ شرعی باید 
پاسخگوی نادیده گرفتن رعایت حال دیگران و بی توجهی به سالمت 

هم نوعان خود باشند. 
عادی انگاری شــرایط کرونا در کشــور، ما را دوباره به دردسر خواهد 
انداخت. لذا، از مردم درخواســت می کنیم کــه همچنان اصول اولیه 
پروتکل های بهداشتی که همان ماسک زدن، شستشوی مکرر دست 
ها و رعایت فاصله حداقلی است را، رعایت کنند. دوران کرونا، هر روز 
و هر لحظه اش، مصداقی است از اولویت داشتن پیشگیری بر درمان. 
پایبند بودن به این اولویت، می توانســت مانع از جــان باختن تعداد 
زیادی از  هموطنانمان براثر ابتال به کرونا شــود. پیــش از آن که دیر 

شود، جان دیگر هموطنان را دریابیم.
پس در این روز هــای که با تالش همــه جانبه مردم و مســئولین از 
شدت شیوع و تلفات کرونا کاسته شده است با رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی و عادی انگاری نکردن شــرایط از به وجود آمدن اوج گیری 
کرونا جلوگیری کنیم. کم شــدن آمار بیماران بستری شده و فوتی ها 
به معنای از بین رفتن خطر کرونا نیست و مردم نباید شرایط را عادی 
پندارند، با این وجود نباید فراموش کرد این وضعیت شکننده است و 
در صورت بی توجهی مردم به تداوم رعایت پروتکل های بهداشــتی و 
حفظ فاصله گذاری اجتماعی می تواند این رنگ به قرمز و حتی سیاه 

تبدیل شود.

 امام محمد باقر )ع(:
 هر بنده ای از بندگان خــدا روش گمراه کننده ای را بین مردم بنیان نهد، 
برای او گناهی همانند گناه کسانی اســت که مرتکب آن عمل شده اند، 

بدون آن که از گناه عاملین آن کاسته شود. 

آیین آغــاز فاز اجرایی پــروژه خانه ســازی محله ظفر 
فوالدشــهر همزمان با دهه فجر پیروزی شــکوهمند 
انقالب اسالمی با حضور غالمرضا سلیمانی مدیرعامل 
شرکت ســرمایه گذاری صدر تامین، منصور یزدی زاده 
مدیرعامل و مرتضی یزد خواستی عضو هیأت مدیره ذوب 
آهن اصفهان، بابک محمدی شهردار فوالدشهر و آرش 
صیادی عضو هیأت مدیره شرکت عمران فوالدشهر، ۱۹ 

بهمن ماه در محل این پروژه برگزار شد .
غالمرضا ســلیمانی مدیر عامل هلدینگ صدر تأمین با 
اشاره به همکاری ذوب آهن اصفهان، شهرداری، شرکت 
عمران فوالدشهر و دیگر مســئوالن شهرستان لنجان 
در این پروژه، گفت: در هلدینگ صدرتامین سعی شده 
به منظور خانه دار شدن کارکنان شــرکت های تابعه، 
اقدامات الزم انجام شود که در این راستا باید زمین های 
مساعد را شناســایی و برای بهره برداری و ساخت پروژه 
های مسکونی جهت کارکنان خود مهیا کنند. وی افزود: 
با توجه بــه ظرفیت هایی نظیر کارخانه های ســیمان 
و کاشی که داشــتیم ســعی کردیم تا با رعایت قانون 
و در جهت تســریع و کمک به خانواده هایی که امروز با 
مشــکالت اقتصادی روبه رو هستند، برنامه ساخت این 

پروژه ها را به نحو احســن دنبال کنیم. سلیمانی گفت: 
در دهه مبارک فجر کار خیری برای کارکنان ذوب آهن 
اصفهان شروع شد و نباید فراموش کرد که این تالشگران 
مسبب اتفاقات بسیار خوبی در چهار سال گذشته در این 
شرکت نظیر تثبیت ســود آوری، خروج از زیان دهی، 
کسب مدال ملی صادرات و... هستند.  امید است با اجرای 

این طرح کام کارکنان ذوب آهن اصفهان شیرین شود .
منصور یزدی زاده مدیرعامل شرکت نیز گفت: این ایام  
بهترین زمان برای شروع فاز اجرایی ساخت ۱000 واحد 
مسکونی با مشارکت بخش خصوصی و خود خریداران 
بود و امید است با اجرای این امر بتوانیم بخش کوچکی 

از دغدغه های کارکنان برای خانه دار شــدن را پاســخ 
دهیم. وی با اشــاره به این که اجرای پروژه خانه سازی 
برای کارکنان شرکت آرزوی قلبی من است، یاد آور شد: 
اولویت اول خانه دار شدن کارکنان ذوب آهن است و بعد 
از آن نیز اهالی فوالدشهر می توانند در این طرح شرکت 

کنند.
مهدی بهرامی، معاون پشتیبانی و خدمات اجتماعی در 
این آیین با اشــاره به این که از ابتدا فوالد شهر به منظور 
سکونت کارکنان ذوب آهن اصفهان احداث شده است، 
گفت: محله ظفر یکی از بهترین محله ها و آخرین قسمت 
فوالدشهر است که هنوز ساخته نشــده است و در یکی 

از بهترین قسمت های این شــهر قرار دارد و به همین 
منظور این محله را برای کارکنان زحمتکش ذوب آهن 
خریداری کردیم تا پروژه ساخت ۱000 واحد مسکونی را 

برای کارکنان ذوب آهن اصفهان اجرا کنیم.
وی با قدردانی از مسئولین شهر فوالدشهر که در جهت 
اجرای این پروژه با ذوب آهن همکاری کردند یاد آور شد: 
با برنامه ریزی که شده جامعه هدف این پروژه اقشار کم 
درآمدتر هستند که امید است بتوانیم با حداقل قیمت 

این واحدهای مسکونی را در اختیار کارکنان قرار دهیم .
ایرج شیرالی مجری طرح خانه سازی ذوب آهن اصفهان 
با اشاره به ارزش ۱000 میلیارد تومانی این پروژه گفت: 
این پروژه ۱000 واحدی که منابــع مالی آن نیز خارج 
از منابع جاری شــرکت تامین خواهد شد ، با مشارکت 
کارکنان ذوب آهن و به منظور تامین مسکن ارزان قیمت 
اجرا می شود. وی با اشاره به این که در این طرح کارفرما 
ذوب آهن اصفهان اســت خاطر نشــان ساخت: زمین 
این پروژه را از شــرکت عمران به منظور خانه دار کردن 
کارکنان شرکت ذوب آهن خریداری کردیم ، این طرح 
در چهار فاز طراحی شده است، ۱3۶ هزار مترمربع است 

و قادر به اسکان ۴000 هزار نفر است.

مصطفی ساالری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در 
بخشنامه ای، جزییات حذف دفترچه درمانی از ابتدای 
اسفندماه امسال را به تمامی واحدهای اجرایی ستادی و 

استانی این سازمان ابالغ کرد.
با توجه به فراهم شــدن امکان ارایه خدمات )ویزیت، 
تجویز دارو، پاراکلینیک شــامل آزمایشگاه تشخیص 
طبــی، تصویربــرداری، فیزیوتراپــی و ...(، در بســتر 
الکترونیــک برای تمامــی پزشــکان و ارایه کنندگان 
خدمات تشــخیصی و درمانی، با صدور این بخشنامه، 
چاپ دفترچه های درمانی جدید از اول اسفند ماه سال 

۱3۹۹ متوقف می شود.
بر اساس این بخشنامه، از اول اســفندماه سال  ۱3۹۹ 
صدور دفترچه درمانی در تمامی شعب و کارگزاری های 
ســازمان تامین اجتماعی متوقف خواهد شد و تمامی 
افراد تحت پوشش این سازمان می توانند با ارایه کارت 
ملی، شناســنامه و یا جلد دفترچه درمانــی در اختیار 

خود از خدمات تشخیصی و درمانی مورد تعهد سازمان 
برخوردار شوند و در زمان مراجعه به پزشک و موسسات 
تشــخیصی و درمانی الزامی به ارایه دفترچه درمانی از 

سوی بیمار نیست.
در این بخشنامه مطرح شده است:

تمامــی بیمه شــدگان و مســتمری بگیــران اصلی 
و تبعی بــرای تســهیل دریافــت خدمــات درمانی 
 می توانند با مراجعه به ســایت این ســازمان به نشانی
 eservices.tamin.ir نســبت به ایجاد حســاب 
کاربری و تکمیل مشخصات هویتی و درج شماره تلفن 

همراه )موبایل( خود در درگاه مذکور اقدام کنند.
تمامی بیمه شدگان و مســتمری بگیران اصلی و تبعی 
قبل از مراجعه بــه مراکز درمانی می توانند نســبت به 
استعالم اســتحقاق درمان از طریق یکی از روش های 
زیر اقدام و از پوشش بیمه درمان خود اطمینان حاصل 

کنند:

روش ۱: مراجعه به سایت medical.tamin.ir، ورود 
کدملی و مشاهده وضعیت پوشش بیمه درمان.

روش 2: شــماره گیری #۱۴20*۴*، انتخاب گزینه 
۱ )اســتعالم اعتبار درمانی(، ورود کدملی و مشــاهده 

وضعیت پوشش بیمه درمان.
روش 3: شماره گیری #۱*۱۴20*۴*، ورود کدملی و 

مشاهده وضعیت پوشش بیمه درمان.
روش ۴: استفاده از اپلیکیشن موبایل، مراجعه به سایت 
pwa.tamin.ir، ورود کدملی و مشــاهده وضعیت 

پوشش بیمه درمان.
روش ۵: شــماره گیری #۱۶۶۶*، انتخــاب گزینه ۱ 
)استحقاق ســنجی(، ورود کدملی و مشاهده وضعیت 

پوشش بیمه درمان.
در مواردی که بیمه شــده بر اســاس نتایج دریافتی از 
روش های فوق یا اعالم مراکز درمانی، فاقد اســتحقاق 
درمان اســت، در صورت اعتراض می تواند موضوع را از 

طریق سامانه ۱۴20 پیگیری کند.
تمامی بیمه شــدگان در صورت ایجاد حساب کاربری 
می توانند خالصه ســوابق درمانی خود را با مراجعه به 
ســامانه eservices.tamin.ir در پنجره )منوی( 

مخصوص بیمه شدگان مالحظه کنند.

در جلسه اخیر شورای معاونین شرکت که ۱۹ بهمن ماه 
با حضور غالمرضا سلیمانی مدیرعامل شرکت سرمایه 
گذاری صدرتامین در دفتر مدیرعامل ذوب آهن برگزار 
شــد، بر ضرورت اســتفاده از ظرفیت های ذوب آهن 
اصفهان جهت صادرات هلدینــگ صدرتامین تاکید 

شد. 
در این جلسه بر اساس دســتور مدیرعامل شرکت، 
پرداخت هدیه نقدی بــه کارکنان به مناســبت فرا 
رسیدن 22 بهمن ماه سالروز پیروزی انقالب اسالمی 

مورد تایید قرار گرفت.

تولید محصوالت با ارزش افــزوده باالتر و رفع موانع 
موجود در این خصوص، بازاریابی و فروش شــمش 
های خــاص، تامیــن مواد اولیــه پایــدار، ضرورت 
تشدید انجام اقدامات پیشــگیرانه بهداشتی و پرهیز 
از عادی انــگاری جهت پیشــگیری از شــیوع موج 
 چهارم بیماری کرونا در این جلســه مورد تاکید قرار 

گرفت . 
در این جلســه مقرر شــد، گزارش امکان ســنجی 
تاسیس شرکت نسوز توسط حوزه مالی شرکت تهیه 
و تدوین گردد تا در این خصوص تصمیم گیری شود . 

با برنامه ریزی كه 
شده جامعه هدف 

این پروژه اقشار كم 
درآمدتر هستند كه 
امید است بتوانیم با 
حداقل قیمت این 

واحدهای مسکونی 
را در اختیار كاركنان 

قرار دهیم

پرداخت هدیه 
نقدی به كاركنان به 
مناسبت فرا رسیدن 
22 بهمن ماه سالروز 

پیروزی انقالب 
اسالمی مورد تایید 

قرار گرفت

با حضور مسئولین صدر تأمین و ذوب آهن كلید خورد؛
پروژه خانه سازی هزار واحدی برای كاركنان ذوب آهن اصفهان

بخشنامه حذف دفترچه درمانی تامین اجتماعی ابالغ شد

در جلسه شورای معاونین شركت مطرح شد :

 بازاریابی و فروش شمش های خاص و تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر

مراســم افتتاح ســردخانه دو مداره 300 تنــی ، اتاق 
انجماد 3 تنی و سالن چندگانه آشــپز خانه مرکزی با 

حضور منصور یــزدی زاده 
بهرامی  مهدی  مدیرعامل، 
معاون پشتیبانی و خدمات 
اجتماعی، روح اله صالحی 
مدیر خدمات و امور رفاهی 
و مدیــران بخــش هــای 
مختلف شرکت 2۱ بهمن 

ماه برگزار شد .
در این مراســم که با بازدید 
از  شــرکت  مدیرعامــل 
تجهیزات و سردخانه های 
جدید همراه بــود ، مهدی 
بهرامی معاون پشــتیبانی و خدمات اجتماعی بهبود 

شرایط سالمت کارکنان را یکی از اولویت های این حوزه 
دانســت و گفت: یکی از نیازهای مهم شرکت در بخش 
سالمت غذایی، بهبود سیســتم و تجهیزات سردخانه 
ای آشپزخانه مرکزی بود که نیاز داشت با اصول علمی 
این تجهیزات به روز رســانی گردد که این مهم از سال 
۹۷ در دستور کار قرار گرفت و با جدیت پی گیری شد. 
وی ضمن قدردانی از تمامی مدیریت ها که در ساخت 
و به روز رســانی این تجهیزات همکاری داشتند، افزود: 
پدافند غیر عامل و ایمنی، بهداشــت و محیط زیست دو 
عامل اصلی بازسازی و نوسازی این تجهیزات سردخانه ای 

و فرآوری مواد پروتینی بوده است .
روح اله صالحی به توسعه ســردخانه زیر صفر، باالی 
صفر، اتــاق انجماد و ســالن هــای چندگانــه برای 

شستشــو و فرآوری و آماده ســازی مــواد پروتینی 
اشــاره کرد و گفت: یکی از مشــکالت رســتوران ها 
فرسودگی تجهیزات و کمبود ســردخانه های مرکز 
پخت بود که از ســال ۹۷ تحقیقــات در این خصوص 
شــروع شــد، تکنولوژی به روز صنایع برودتی تهیه 
شــد و روند تخریب و بازســازی ســالن آماده سازی 
شستشــو و فرآوری نیز بــا امکانات داخلی شــرکت 
انجام شــد . وی افزود: به منظور ذخیره ســازی مواد 
پروتینی تا مدت زمان معین و معقــول، این مواد باید 
در دمای مشخص منجمد شــوند و در فرایند انجماد 
نباید نوســان یا مشــکالت دمای پیش بیایــد و در 
 صنایع غذایی ســردخانه قلب مراکز غذایی محسوب 

می شود .

همزمان بــا ایام ا... دهــه مبارک فجر،آییــن تجلیل از 
جهادگران و بسیجیان نمونه حوزه مقاومت بسیج شهید 
تندگویان، با حضور ســرهنگ عجمی معاون بســیج 
سازندگی و محرومیت زدایی سپاه صاحب الزمان )عج( 
استان اصفهان، جمعی از مسئولین ذوب آهن اصفهان، 
شهرستان لنجان و بسیجیان کارخانه در تاالر آهن برگزار 

شد.        
ســرهنگ عجمــی معــاون بســیج ســازندگی و 

محرومیت زدایی ســپاه صاحب الزمان )عج( اســتان 
اصفهان با تبریک ایــام ا... دهه مبــارک فجر و میالد 
حضرت فاطمه زهرا )س( گفت: انقالب اســالمی ایران 
در زمانی شکل گرفت که جریان های مختلفی در جهان 
و کشور ما نفوذ داشــتند اما انقالب شکوهمند اسالمی 
از بین همه این جریانات در 22 بهمن ســال ۱3۵۷ به 

پیروزی رسید. 
وی افزود: بعد از این واقعه بزرگ و مردمی، دشمن ترور 

شخصیت های بزرگ را در دستور کار قرار داد. در یک روز 
نخست وزیر و رییس جمهور کشور را به شهادت رساندند، 
شهید بهشــتی و ائمه جمعه را در شهرهای مختلف به 
شهادت رساندند و ... به نوعی آسیب وارد کردن به نظام 
را در دستور کار قرار دادند اما این اقدامات کور، بی حاصل 

ماند. 
معاون بسیج سازندگی و محرومیت زدایی سپاه صاحب 
الزمان )عج( استان اصفهان تصریح کرد: رزمندگان رشید 
کشور جانانه هشت سال جنگیدند که یک وجب از خاک 
کشور را بیگانگان تصاحب نکنند تا ایران اسالمی به عنوان 
نظامی مردمی به رهبری حضرت امام خیمنی )ره( قله 
های رشد و پیشــرفت را یکی پس از دیگری با وحدت 

اسالمی فتح نماید. 
وی ادامه داد: امروز دســتاوردهای بزرگــی را در نظام 
مقدس جمهوری اســالمی ایران شــاهد هستیم که با 
گذشته قابل مقایسه نیست و این مهم نشان دهنده اقتدار 

و خودباوری نیروهای مردمی و از جمله بسیجیان است.
ســرهنگ عجمی بیان کرد: امــروز بیــش از 2 هزار و 
۱00گروه جهادی در اســتان داریم که در زمینه های 

مختلف مانند غربالگری افراد در دوران کرونا، ضدعفونی 
کردن معابر و توزیع مواد ضدعفونی کننده، آموزش چهره 
به چهره نفرات، راه اندازی کارگاه تولید ماسک با قیمت 
مناسب، توزیع بسته های معیشتی، توزیع لوازم التحریر 
در کل استان، آزاد ســازی زندانیان، ساخت منزل برای 

محرومین و نیازمندان و ... فعال هستند. 
سرهنگ مهران مختاری فرمانده حوزه مقاومت بسیج 
شــهید تندگویان نیز با تبریک ایام دهــه مبارک فجر، 
گزارش مبسوطی از فعالیت های جهادی و مبارزه با کرونا 
توسط بسیج ذوب آهن اصفهان ارائه کرد و گفت: با همت  
و حمایت مسئولین و بسیجیان این شرکت و در راستای 
مسئولیت های اجتماعی به ویژه حمایت جدی از گروه 
های جهادی و پیشــگیری از کرونا، حجم فعالیت های 
صورت گرفته در مقایسه با سایر صنایع دیگر، بی نطیر 

است. 
وی افزود: در طی یک سال گذشــته تاکنون با حمایت 
ذوب آهن اصفهان و گروه های جهادی،تعداد ۱۷ واحد 
مسکونی جهت نیازمندان ساخته و مورد بهره برداری قرار 

گرقته است. 

پدافند غیر عامل 
و ایمنی، بهداشت 
و محیط زیست دو 

عامل اصلی بازسازی 
و نوسازی این 

تجهیزات سردخانه 
ای و فرآوری مواد 
پروتینی بوده است

از اول اسفندماه 
سال  1399 صدور 
دفترچه درمانی 
در تمامی شعب 
و كارگزاری های 
سازمان تامین 

اجتماعی متوقف 
خواهد شد

امروز دستاوردهای 
بزرگی را در نظام 
مقدس جمهوری 

اسالمی ایران شاهد 
هستیم كه با گذشته 
قابل مقایسه نیست

چهارمین اوج گیری كرونا در كمین است
عادی انگاری شیوع كرونا ،

 زمینه اوج گیری دوباره آن را 
فراهم می كند
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محمدحسین موحدیان 
1360/12/01 چزابه

نصراله  مستاجران گورتان 
1360/12/01 چزابه

سالــروز عـروج 
ملکــــــوتی
شهدای گـرانقدر 
ذو ب آهن اصفهان
گرامـــــی   باد

همایش پیاده روی كاركنان در
 ذوب آهن برگزار شد

باشگاه ذوب آهن اصفهان با رحمان 
رضایی قطع همکاری نمود

تاكید مجتبی فریدونی بر توسعه 
فوتبال بانوان باشگاه ذوب آهن

تکریم خانواده های شهدا و جانبازان

بر بال لک لک ها

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

شان به شرح ذیل است:

تولدت مبارک
به گــزارش روابط عمومی باشــگاه؛ همزمان با 
دیدار غالمرضا ســلیمانی مدیرعامل شــرکت 
ســرمایه گذاری صدر تامین بــا منصور یزدی 
زاده مدیرعامل شــرکت ذوب آهن اصفهان که 
با حضور اعضأی هیأت مدیره شرکت، معاونین 
و مدیران ارشد این شــرکت و مجتبی فریدونی 
مدیرعامل باشــگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن 
برگزارشــد پیراهن کاپیتان تیــم فوتبال این 
باشــگاه که توســط مدیرعامل شــرکت ذوب 
آهن اصفهان، کادر فنی و بازیکنان تیم فوتبال 
 امضاء شــده بود به مدیرعامل صدر تامین اهدا 

گردید .

منصور یزدی زاده درباره باشــگاه فرهنگی ورزشــی 
ذوب آهــن گفت: این باشــگاه بخشــی از شــرکت 
ذوب آهن اصفهان اســت، کســانی که مــا را مورد 
هجمه قرار می دهند و فکر می کنند ما به باشــگاه بی 
توجه هســتیم،  نمی تواند ادعا کنند دایه مهربان تر 
از مادر هســتند. متأســفانه فضای فوتبال کشور ما 

فضای خوبی نیســت، تیم هایی همچون اســتقالل 
و پرسپولیس توســط دولت تأمین مالی می شود اما 
در اصفهان، دو تیم همشهری هستند که همه تصور 
می کنند پــا به پای هم می توانند حرکــت کنند ، اما 
اینگونه نیست، مبارکه ساالنه 20 هزار میلیارد تومان 

سود می کند و می تواند برای ورزش هزینه کند.
وی ادامه داد: شــرایط  شــرکت ذوب آهن اصفهان 
متفاوت اســت و ما به تازگی از زیان انباشــته خارج 
شــدیم و توانایی هزینه بیشــتر برای ورزش نداریم، 
بنا بر ایــن بازیکنان خوب ما را با هزینه های بیشــتر 
از ما می گیرند، در این شــرایط توان نداریم پا به پای 

همسایه ثروتمندمان حرکت کنیم.
مدیرعامــل شــرکت ذوب آهــن اصفهــان تصریح 
کرد: تالش می کنیم از جوانان باشــگاه و کسانی که 
متناســب با هزینه ذوب آهن می تواننــد بازی کنند 
استفاده کنیم. چندین ســال بود باشگاه بدهی های 
زیادی داشــت، امــا از زمانــی که  جــواد محمدی 

مسئولیت باشــگاه را بر عهده گرفت توانست انضباط 
مالی ایجاد کند و مدیر جدید نیز تجربیات ورزشــی 
زیادی دارد و امید اســت بتواند وضعیت باشــگاه را 

بهبود دهد.
یزدی زاده تصریح کــرد: ناداوری های زیادی در حق 
ذوب آهن شــده اســت، حداقل ۱0 امتیاز تا کنون 
از ذوب آهن به ناحق کم شده اســت، پرسپولیس با 
فوالد خوزســتان بازی کرد، بازی را برد، یک آفساید 
به نفع پرســپولیس گرفته نشد و داوری از آن ها عذر 
خواهی کرد اما با داوری اشتباه ذوب آهن نتیجه بازی 
را باخت اما هیچ فعالیتــی در قبال این ناداوری انجام 
نشد. ذوب آهن خوب بازی می کند،   و به غیر از بازی 
با سپاهان، یقه همه تیم های قدرتمند را گرفته است. 
مجموعه باشــگاه فرهنگی ورزشــی ذوب آهن نباید 
فقط به عنوان باشــگاه تیم فوتبال آقایان دیده شود 
و این مجموعه افتخارات زیادی در ســایر بخش ها از 

جمله هندبال بانوان کسب کرده است.

درآستانه چهل و دومین سالگرد پیروزی انقالب 
اســالمی و به همت گروه جهادی فوالد مردان 
ذوب آهن اصفهان، ســه واحد مسکونی ساخته 

شده توسط این گروه به نیازمندان تحویل شد.
در آیین واگــذاری این واحدها که ســرهنگ 
عجمــی رییــس ســازندگی ســپاه صاحب 
الزمان)عج(، ســرهنگ محمدی فرمانده سپاه 
ناحیه لنجان، عبدالرضا پیمــان رییس کمیته 
امــداد امام خمینــی)ره( شهرســتان لنجان، 
ســرهنگ مختــاری فرمانده بســیج و مجید 
مرادیان معــاون روابــط عمومــی ذوب آهن 
اصفهان نیزحضور داشــتند، سرهنگ مقواساز 
جانشــین ســپاه صاحب الزمان)عج( با تبریک 
ایام ا... دهه مبارک فجر و تقدیــر از گروه های 
جهادی فوالدمــردان ذوب آهن اصفهان گفت: 
یکی از اقدامــات و فعالیت های ارزشــمندی 
که در مأموریــت گروه های جهادی بســیج با 
جدیت در حال انجام اســت، پیگیری و ساخت 

در  مســکونی  منــازل 
مناطق مختلف کشــور 
جهت نیازمندان اســت. 
خوشبختانه، گروه های 
بســیجی  و  جهــادی 
شهرســتان لنجــان با 
حمایت قابل توجه ذوب 
آهن اصفهان، توانســته 
اند تاکنــون تعداد ۱۷ 
واحد مسکونی را احداث 
نموده و به خانواده های 
نیازمندان تحویل نمایند.

وی با اشــاره به جایگاه ونقــش مهم ذوب آهن 
اصفهان در عرصــه های اقتصــادی، صنعتی، 
اجتماعی و فرهنگی، تاکید کرد: این شــرکت 
بزرگ صنعتــی تاکنون بــه نحو شایســته به 
مســئولیت های اجتماعی خــود عمل نموده و 
بهره برداری از واحدهای مسکونی فعلی یکی از 

اقدامات مهم در این زمینه می باشد.
ســرهنگ مقواســاز در پایان ازحمایــت ها و 
مشــارکت هــای همه مســئولین لنجــان به 
ویــژه ذوب آهن اصفهــان، کمیته امــداد امام 
خمینی)ره( و سپاه ناحیه لنجان قدردانی نمود.

گفتنی اســت؛ این واحــد های مســکونی در 
شهرهای ســده و چرمهین و روســتای اشیان 

ساخته و تحویل شد.

بیش از ســه دهه فعالیت در کسوت مربی بسکتبال، 
باســابقه ترین مربی باشــگاه ذوب آهن اصفهان در 
رده جوانان با ۱۵ سال ســابقه همکاری و پنج دوره 
مدیریت، حداقل عناوینی اســت که مهرداد صدری 
در کار نامه پر بار حرفه ای خود اندوخته است . اوکه 
بســکتبال را در دوره ای از نســل طالیی بسکتبال 
اصفهان آغــاز کرده  افتخــار شــاگردی در محضر 
اساتیدی همچون استاد شهامت نژاد و استاد مهدی 
امیر آقاجان را داشــته و با کســانی همچون برادران 
گواهی، دکتر انصاری مهر، فرزاد کوهیان، محســن 

صادق زاده و امیر رئیسی و ... هم دوره بوده است.
وی طی  ۱۵ ســال مربی گری و شــرکت در رقابت 
های جوانان اســتان طــی ده دوره مســابقات لیگ 
جوانان ۷ دوره قهرمــان، دو دوره نایب قهرمان و یک 
مقام ســوم را کســب نمود و تنها مقام قهرمانی که 
تیم های باشــگاهی اصفهان در پانزده سال اخیر در 
لیگ برتر کســب نموده اند را برای بسکتبال استان 
اصفهان به ارمغان آورده است. صدری که ده ها مقام 
قهرمانی و نایب قهرمانی را نیز در مســابقات باشگاه 
های اصفهان، جام رمضان و مســابقات چهار جانبه 
آستان مقدس رضوی به دست آورده اکنون به عنوان 
سرمربی تیم های بسکتبال جوانان و امید همچنان با 

عشق از بسکتبال و سازندگی سخن می گوید.
صدری در گفتگو با سایت با شگاه ذوب آهن اصفهان 
در ارتباط با آخرین وضعیت تیم های پایه بســکتبال 
ذوب آهن گفت: تمرینات در رده نونهاالن، نوجوانان، 
جوانان و امید دو جلســه در هفته به صورت مستمر 
انجام می شود. تمرینات در رده نونهاالن نیز به دلیل 

پاندمی مدتی کنسل شده بود که آغاز گردیده است.
وی افزود: سال گذشــته ما با قدرت در همه رده ها در 

مسابقات شرکت کرده بودیم و بسیار هم موفق بودیم 
که متاسفانه به دلیل شرایط خاص ویروس کرونا این 
مسابقات نیمه کاره ماند و هنوز هم متاسفانه تصمیمی 

در ارتباط با شروع مسابقات گرفته نشده است.
 این پیشکسوت بســکتبال ضمن ابراز نگرانی از عدم 
برگزاری مســابقات اظهار داشــت: پیشنهاد من این 
است که همانندمسابقات سایر رشته ها که با رعایت 
قوانین در هر دو رده آقایان و بانوان در همین شرایط 
فعلی در حال برگزاری است  ، مســابقات این رده از 
بسکتبال استان نیز با رعایت پروتکل ها هر چه زودتر 

از سر گرفته شود.
ســرمربی تیم های بســکتبال جوانان و امید باشگاه 
ذوب آهن در پایــان گفــت: اوج آرزوی من اعتالی 
بســکتبال اصفهان و در نهایت کشور عزیزمان است 
و با تمام وجود عالقه مندم که شرایطی به وجود بیاید 
که سیر ارتقا و پیشرفت بسکتبال اصفهان که روزی 
قدرت بالمنازع کشور بود و شــاکله اصلی تیم ملی را 
تشکیل می داد سمت و ســوی صعودی پیدا کند و 
روز به روز بهتر شــده و به شــرایط آرمانی سال های 

پیشین بازگردد.

به مناسبت چهل و دومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی همایش 
پیاده روی با حضور مدیران و تالشــگران شرکت از سه راه کوره بلند 
تا یادمان شــهدای گمنام به یاد حضور مردم در روزهای انقالب 2۱ 

بهمن ماه برگزار شد .
ســرهنگ مهران مختاری فرمانده حوزه مقاومت بســیج شــهید 
تندگویان شرکت با اشــاره به این که این همایش با رعایت پروتکل 
های بهداشــتی انجام شــد، گفت: همایش پیــاده روی و حضور در 
یادمان شهدا به منظور زنده نگه داشــتن یاد و خاطره حضور مردم 
در روزهای پیروزی انقالب اســالمی در کشور عزیزمان برگزار شد تا 
به دشمنان نشــان بدهیم که ما کارکنان ذوب آهن اصفهان، انقالبی 

هستیم. 

به گزارش روابط عمومی باشگاه؛ نظر به عدم تحقق اهداف تعیین شده 
در متن قرارداد در خصوص کســب حداقل ۱۱ امتیاز در ۵ مسابقه و 
عدم حصول نتایــج مدنظر، هیأت مدیره باشــگاه ذوب آهن اصفهان 
 پس از بررســی تمام موارد و با توجه به نارضایتی هواداران تیم فوتبال 
ذوب آهن تصمیم گرفت به همکاری خود با رحمان رضایی پایان دهد. 
بنا به اعالم روابط عمومی باشــگاه ذوب آهن اصفهان پس از بررســی 
گزینه های مدنظر، ســرمربی جدید تیم فوتبال این باشگاه به زودی 

انتخاب خواهد شد. 

مجتبی فریدونــی مدیر عامل و محمد مهــدی رمضانی مدیر روابط 
عمومی باشــگاه فرهنگی ورزشــی ذوب آهن با اعضای تیم فوتبال 

بانوان این باشگاه دیدار کردند.
فریدونــی در این بازدید با تبریــک ایام ا... دهه مبــارک فجر اظهار 
داشت: باید شرایطی فراهم شود که همه استعدادهای فوتبال بانوان 
در سراسر کشور وکسانی که فکر می کنند می توانند لباس این تیم 
را برتن کنند جهت انجام تست به باشگاه ذوب آهن مراجعه نمایند و 
بهترین های آن ها از سوی کادر فنی و کارشناسان باشگاه بر گزیده 

شوند.
 وی گفت: ما این توانایی را داریم که بازیکنان خوب تیم ذوب آهن را 
به خارج از کشور ترانسفر کنیم تا بدین ترتیب هم در این زمینه برای 
باشــگاه درآمد زایی داشته باشــیم و هم این که به رشد و شکوفایی 

استعدادهای این بانوان زحمتکش کمک کنیم .
میترا چین ســری مدیر قهرمانی بانوان باشــگاه نیز گفت: چندین 
در خواســت در زمینه تاســیس آکادمــی فوتبال بانوان داشــته 
 ایم که آن را به پس از اتمام مســابقات لیگ فوتبــال بانوان موکول 

نموده ایم.
 وی افزود: کار بسیار خوبی که اخیرا در رشــته هندبال بانوان انجام 
شده و بنا داریم در فوتبال هم انجام بدهیم استعداد یابی از فرزندان 
پرســنل کارخانه ذوب آهن اســت که اولویت نخســت ما در بحث 

استعداد یابی است.

به منظور پاسداشــت رشــادت های یادگاران هشــت ســال دفاع 
مقدس، گروه بازدید امور شــهدا، جانبازان و ایثارگران شــرکت در 
راستای رعایت پروتکل های بهداشــتی و فاصله گذاری اجتماعی که 
ســعادت دیدار حضوری با خانواده های گرانقدر شهدا و ایثارگران را 
ســلب کرده، توفیق یافتند ضمن تماس های تلفنی با خانواده های 
شــهدای واالمقام، غالمعلی مهرابی، عیســی رحیمی، احمدباقری، 
علی حیدری، علی اکلیلی، علی قاســمی، یحیی جعفری، بیرام محب 
پور، مهدی بیگی، اصغر یزدانی، عباس اثنی عشــری، غالمحســین 
جان نثاری، غالمرضــا خلیلی، امامقلی جعفــرزاده، ابراهیم لکهایی، 
محمد کیانی، محمد صادقی، ســید حسین ســیدقالیچی، علی اکبر 
اسماعیلی، مرتضی دیانی، احمد شــیرمحمدی و صفرعلی امینی به 

امور این عزیزان رسیدگی کنند. 
سعیدجمالی- خبرنگار افتخاری

خبر

اهداء پیراهن تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان به مدیرعامل صدرتامین 

یزدی زاده:
امید داریم با مدیر جدید وضعیت باشگاه بهبود یابد

به همت گروه جهادی فوالدمردان ذوب آهن انجام شد:
ساخت و واگذاری سه واحد مسکونی به نیازمندان

اعتالی بسکتبال اصفهان آرزوی من است

همکاران گرامی آقایان : 
جواد تیموری، عسکر كاظمی، علیرضا محمودپور، عباسعلی 
علیخانی، الیاس غالمی، نصراله ربانیان، شهرام علیخانی، 

محمد جوزی، عبدالعلی یدالهی، امین ناصری پبدنی، 
محسن مهدی خشوئی، خانم منا میرزاده

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.

امین محمودی، امیر نوروزی، مهدی نوروزی، ناصر 
ریاحی، الیاس حیدری، عبدا... حیدری، محمد حسن 

امین جعفری

خبر
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