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ارتباط زیست محیطی، 
اشتغالزایی و مسئولیت 

اجتماعی ذوب آهن با 
جامعه پیرامون 

حضور ذوب آهن اصفهان در 
نمایشگاه بین المللی ماینینگ 

2021 زاهدان

در جلسه شورای معاونین شركت مطرح شد :
ضرورت تثبیت تولید ماهانه
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نایب رییس كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی: 

حمایت از صادرات محصوالت ذوب آهن اصفهان،
یک اولویت ملی است

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

این مجموعه 
توانمند كه با 

آرامش در حال 
فعالیت های بسیار 
مهم تولیدی است 
در بی اثر نمودن و 

خنثی سازی تحریم 
ها كارهای پرشتابی 

را انجام داده است

این مجموعه بزرگ 
صنعتی از ابتدای 
تأسیس و عمر با 

بركت خود تا كنون 
برای كشور و ملت 
بزرگ ایران افتخار 

آفرین بوده است

تغییرات محیط كارخانه در دو سال اخیر، حکایت از حركت به سمت شادابی و نشاط در تجهیزات و ساختمان 
های مهم این مجتمع عظیم صنعتی دارد كه به همت مدیریت تعمیرات و نوســازی راه و ساختمان صورت 
گرفته است . سعید مصلح مدیر تعمیرات و نوسازی راه و ساختمان در گفتگو با خبرنگار ما پیرامون فعالیت 
های اخیر این مدیریت گفت: یکی از وظایف این بخش، زدودن غبار از چهره ساختمان ها و تجهیزات مهم 

است كه عالوه بر حفظ این تجهیزات، قطعاً تاثیر مهمی در روحیه كاركنان نیز دارد. 

در گفتگو با سعید مصلح عنوان شد :
آراستگی و شادابی محیط شركت با همت تالشگران 

تعمیرات و نوسازی راه وساختمان

همکار گرامی؛ با توجــه به محدودیت های قانونی در خصوص ســقف ســنی تعیین شــده در 
خصوص پرداخت فوق العاده عایله مندی، مقتضی اســت در صــورت ادامه تحصیل فرزندان 
فاقد شــرایط )افراد باالی 18 ســال تامین اجتماعی و فرزندان پســر باالی 20 ســال صندوق 
فوالد( نسبت به ارائه  گواهی اشتغال به تحصیل تا 20 اســفند ماه  به روابط صنعتی مربوطه 

اقدام فرمایید.
مدیریت امور اداری

اطالعیه

محمد شــریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعــی با بیان این که 
دنبال شفافیت نمادین و سمبلیک نیستیم گفت: از شفافیت زیاد سخن 
می گوییم، زیرا ما را به سمت کارایی و اثربخشی بیشتر و خروج از فساد و 

جلوگیری از بروز آن هدایت می کند.
وی خطاب به مدیران شســتا گفت: به هیچ وجه از ســرعت شستا کم 
نکنید و با قوت تا آخرین روز پروژه های های نیمه کاره را تکمیل و تالش 
کنید تا آن ها را به اتمام برسانید. خوشحالم که نظم در کنار شفافیت را 
به کار گرفته اید و یکی از فتخارات بزرگ شستا این بود که صورت های 

مالی را در کدال ارائه کرد که در عمر شستا سابقه نداشت.
وزیر رفاه با بیــان این که صورت های مالی شــفاف و گویا و قابل عرضه 
به مردم با داشــتن کدال بورس قــدم اول نظم و انضباط اســت و اگر 
اینجا خوب عمــل کنیم گام هــای بعــدی را هــم می توانیم مصمم 
برداریم اظهار کرد: شفافیت یک دســتور اداری بود که بعد از تعهد به 
نمایندگان مجلس در جلســه رای اعتماد در دســتورکار قرار گرفت و 
شستا گل سرسبد انجام فعالیت های شفاف ســاز بود که در این عرصه 
 قدم های خوبی برداشته است. قبال هم از برنامه های شفافیت رونمایی 
کرده ایم. عــده ای به ناحق انتقــاد می کنند که چرا از شــفافیت زیاد 
می گوییم. از این پس هم از شــفافیت زیاد ســخن می گوییم، زیرا ما را 

بــه ســمت کارایی و 
بیشــتر  اثربخشــی 
و خــروج از فســاد و 
جلوگیری از بــروز آن 

هدایت می کند.
وزیــر رفــاه بــا بیان 
ایــن کــه شــفافیت، 
دسترســی مدیران به 
داده هــای کلیــدی را 
تقویت می کنــد و هم 

ابزار های اطالع رســانی را به ذینفعان کلیدی در اختیار قرار می دهد 
تا در جریان قرار بگیرند که در این ســازمان چه می کنیم اظهار کرد: 
کیفیت مدیریت نیز یکی دیگر از اهداف شفافیت است. شریعتمداری 
ادامه داد: سیستمی شدن دسترسی به اطالعات در شستا نهادینه شده 
و استفاده پذیری در مجموعه شستا هم باید با ایجاد بستر های مناسب 
به طور کامل محقق شود. وقتی اطالعات به درد بخور است که در زمان 
و قالب مناسب با کیفیت مناسب و در محل مناسب به مخاطبان خاص 

ارائه شود. ما این حرکت را ادامه خواهیم داد.

عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان و نایب رییس اول کمیســیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای اســالمی با حضور در 
ذوب آهن اصفهان، ضمن بازدید از خط تولید و پروژه های این شرکت 

با مسئولین ذوب آهن دیدار و گفتگو نمود. 
نماینده مردم اصفهان در مجلس در حاشــیه ایــن بازدید به خبرنگار 
ما گفت: دســتاوردهای ذوب آهن نشــان می دهد که کارشناسان و 
مهندسان کشور ما می توانند در ســطح جهانی کارهای بزرگی انجام 

دهند و این موفقیت ها بسیار امیدبخش و غرور آفرین است. 
عباس مقتدایی با اشاره به تجهیزات مدرن موجود در کارگاه نورد650 
ذوب آهن که تولید ریل انجــام می دهد، گفت: با ایــن توانمندی به 
جمع 5 کشوری پیوســتیم که از دانش فنی و فناوری الزم برای تولید 

انواع ریل های استاندارد برخوردار هستند.  
وی بهــره گیری از  فنــاوری و تجهیــزات تولید ریل را کــه نیازمند 
برخورداری از چندین دانش در کنار هم است کار دشوار و پیچیده ای 
دانست و گفت: جوانان این مرز و بوم بدون اتکاء به بیگانه این دستاورد 
بزرگ را حاصل کردند و کاماًل مشهود است که مدیران و برنامه ریزان 
ذوب آهن توانســتند برای تولید ریل، مجموعــه ای از فعالیت های 

مدیریتی را در باالترین ســطح انجام 
دهند. 

رییــس کمیته دیپلماســی اقتصادی 
مجلس شورای اســالمی اظهار داشت: 
باید در سطح ملی، انواع حمایت ها را از 
صادرات محصوالت ذوب آهن اصفهان 
داشته باشــیم و باید با تمام توان مان 
کمک کنیم که در کشــور، این تولید 
ملــی را به ســطح باالتــری از ثروت 

آفرینی برسانیم. 
نایب رییــس اول کمیســیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسالمی افزود: این مجموعه توانمند که 
با آرامش در حال فعالیت های بســیار 
مهم تولیدی اســت در بی اثر نمودن 
و خنثی ســازی تحریم هــا کارهای 
پرشتابی را انجام داده است و شاید در 
آینده مشخص شود که این دانش و تکنولوژی که متکی بر توانمندی 
داخلی است تا چه اندازه نقش مهمی در مقابله با تحریم داشته است.  

مقتدایی گفت: این بازدید میدانی نشان داد که تحرک بی نظیری در 
مجموعه های تولیدی ذوب آهن اصفهــان وجود دارد و باید خداقوت 
گفت به این تالشگران و به مردم هم باید تبریک گفت که فرزندانشان 

در عرصه صنعت بدون هیاهو اینگونه افتخار آفرینی می کنند. 
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی با اشاره به نیاز ذوب 
آهن اصفهان به مواد اولیه گفت: مجلــس آمادگی هرگونه حمایت از 
صنایع مهم کشــور را دارد و می توانیم با ایجاد هماهنگی با دســتگاه 

های مختلف در این زمینه عمل کنیم. 
وی اظهار داشــت: یکی از دغدغــه های اصلی نماینــدگان مجلس، 
افزایش تولید ملی اســت بنابرایــن تالش می کنیــم در یک فضای 
منطقی و مبتنی بر رفع نیازهای جامعه، شرایطی ایجاد کنیم که تولید 
کننده و مصرف کننده هر دو منتفع شــوند. در این راستا حفظ تولید 
و حمایت از مصرف کننده با هم انجام می شــود و یک ســویه نگری 

نخواهیم داشت . 

حجت االســالم و المســلمین میرتاج الدینی نماینده مردم تبریز در 
مجلس شورای اسالمی در بازدید از غرفه ذوب آهن اصفهان در نمایشگاه 
متافو طی گفتگو با خبرنگار ما با اشــاره به دستاوردهای این شرکت در 
عرصه های مختلف گفت: خوشــبختانه این مجموعه بزرگ صنعتی از 
ابتدای تأســیس و عمر با برکت خود تا کنون برای کشور و ملت بزرگ 
ایران افتخــار آفرین بوده و عالوه بر تربیت نیروی انســانی متخصص و 
رشد و توسعه زیر ســاخت های صنعتی کشور، پیشرفت و به روز کردن 
واحدهای صنعتی را دنبــال می کند و در بازدیــدی که مدتی پیش از 
 این واحد بزرگ صنعتی داشــتم  شــاهد اینگونه فعالیت ها و اقدامات 

بودم.
وی با قدردانی از مدیریت و همه کارکنان ســخت کوش این شرکت، 
تولید انواع ریل قطار را از افتخارات مهــم ذوب آهن اصفهان به عنوان 
یک صنعت پیشگام دانست و تصریح کرد: امیدواریم با توانمندی هایی 

که این شــرکت در این 
زمینه پیداکرده اســت، 
بــه زودی شــاهد بــه 
کارگیری ریــل ملی در 
همه شــبکه های ریلی 
کشــور به ویژه قطارهای 
پرسرعت باشیم و بسیار 
خرسندیم که در شرایط 
تحریــم هــای ظالمانه 
علیه کشورمان، با تولید 

ریل ملی از واردات این محصول استراتژیک بی نیاز شده ایم.
در این بازدید مســئولین ذوب آهنــی حاضر در غرفــه در خصوص 

دستاوردهای این شرکت توضیحاتی را ارائه نمودند.

مجموعه شستا، گل سرسبد فعالیت های شفاف ساز است

@atashkar

مهلت   ارائه پیشنهادمهلت    دریافت اسنادموضوعشمارهنوع فراخوانردیف

18  /12  /1499  /12  /120099 عدد النس دمش گاز ازت9904477مناقصه  1

9903743R2مناقصه  2
عملیات تهیه و اجرای انواع دیوارپوش و سقف كاذب 

ساختمان های اداری، اتاق های فرمان خط تولید و 
كارگاه ها و آزمایشگاه ها

99/  12/  0699/  12/  18

9905132R1مناقصه 3
حمل، خردایش،  سرند و دانه بندی 135.000 تن لجن 

13  /12   /0699  /12  /99كنورتور با دانه بندی 10  -0 میلیمتر
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میر تاج الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی:

ذوب آهن اصفهان برای كشور افتخارآفرین است

نایب رییس كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی: 
حمایت از صادرات محصوالت ذوب آهن اصفهان، یک اولویت 

ملی است

دستاوردهای 
ذوب آهن نشان 

می دهد كه 
كارشناسان و 

مهندسان كشور 
ما می توانند در 
سطح جهانی 

كارهای بزرگی 
انجام دهند و 

این موفقیت ها 
بسیار امیدبخش 

و غرور آفرین 
است
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درخواست های شما  وپاسخ مسئولین :
برای رفع مشکالت سرویس دهی داخلی چه اقداماتی انجام 

پذیرفته است ؟
مدیریت خدمات و امور اجتماعی: باتوجه  به محدودیت زمان جا به جایی 
پرسنل از ترمینال آزادگان به محل کار و ازدحام زیاد پرسنل در داخل گیت 
از ساعت 6:55 لغایت 7:10 طی یکسال اخیر با توجه به وجود بیماری کرونا 
و الزام فاصله گذاری اجتماعی و همچنین ضد عفونی نمودن کلیه خودروها 
در سه شیفت؛ زمان سرویس دهی به خصوص در فصل سرما به اجبار منجر 
به تاخیر موردی تعدادی از همکاران گردیده است. در این راستا اضافه 
کردن 10 دستگاه اتوبوس واحد برای سرویس دهی داخلی و همچنین 20 
دستگاه اتوبوس جهت  ایاب و ذهاب به ناوگان داخلی اختصاص یافته است و 
کلیه تاخیرهای کارکنان که در رابطه با ایاب و ذهاب عمومی بوده تاکنون از 

طریق مدیریت امور اداری مجاز گردیده است.
های  كلینیک  با  دندانپزشکی  خدمات  قرارداد  انعقاد  برای 

شهرضا چه اقداماتی شده است؟    
مدیریت خدمات مالی و بیمه: بازدید و بررسی مراکز و کلینیک های شهرضا 
در حال انجام است که در صورت تأیید نسبت به انعقاد قرارداد اقدام خواهد 

شد.
هــزینه ورزشی شش ماهه دوم سال چه زمـــانی پرداخت 

می شود؟
مدیریت خدمات و امور اجتماعی: هماهنگی الزم جهت پرداخت هزینه 
ورزشی کارکنان برای دوره شش ماهه دوم انجام شده و در اسفند ماه 

پرداخت خواهد شد. 
هزینه پذیرایی شیفت شب كه از شهریور ماه تاكنون توزیع 

نگردیده چه زمانی پرداخت می گردد؟
مدیر خدمات و امور رفاهی: هزینه پذیرایی شیفت شب شهریور ماه معادل 
قیمت مواد غذایی توزیعی با توجه به شرایط کرونایی در اسفند ماه و از 

طریق پرفراژ حقوقی پرداخت می شود. 
خدمات  تعهدات  سقف  از  نارضایتی  با  همکاران  از  *****تعدادی 
دندانپزشکی در کلینیک ها از مسئولین مربوطه درخواست بررسی و رفع 

مشکل نموده اند .
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:

واردات تجهیزات 
مورد نیاز برای تولید 
ریل در كارگاه نورد 
به ویژه در شرایط 

تحریم های ظالمانه 
دشمن،كار بسیار 

سختی بود

مهدی نصر معاون برنامه ریزی و توســعه 
ذوب آهن اصفهان 23 بهمن ماه با حضور در 
برنامه گفتگوی ویژه خبری شــبکه اصفهان به 
تولید ریل ملــی در ذوب آهن اصفهان پرداخت. 

مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید: 
مهدی نصر با تبریک فرا رسیدن ماه رجب، گفت: تولید 
ریل در ذوب آهن اصفهان به سال 1371 باز می گردد که 
در آن زمان دو نفر از کارشناسان این شرکت در مجموعه 
کروپ آلمان در دوره کارورزی به دانش فنی تولید ریل 
دست یافتند و پس از بازگشت به ایران آن را برای پروژه 

ریل این مجتمع عظیم صنعتی پیاده سازی کردند.
وی افزود: ذوب آهن ریــل را با توجه به نقش کلیدی در 
توسعه زیرســاخت های کشــور در آن محدوده زمانی 
تولید کرد اما به دلیل بهره مند نبودن از همه تجهیزات 
و دستگاه های تست مورد نیاز، ریل تولیدی کارخانه مورد 
پذیرش راه آهن جمهوری اسالمی ایران قرار نگرفت اما 
عزم ذوب آهــن اصفهان برای تولید ریل اســتاندارد در 

کارخانه جزم شد.
معاون برنامه ریزی و توسعه ذوب آهن اصفهان ادامه داد: 

در مسیر تولید ریل ملی موانع بسیار زیادی وجود داشت 
و واردات آسان ریل از خارج کشور ترجیح داده می شد با 
این که باور چندانی به توانایی نیروی انسانی متخصص 

داخلی جهت تولید ریل وجود نداشت. 
این مقام مسئول با اشاره به این که دو تن از مدیران ذوب 
آهن در پروژه تولید ریل، نقش تعیین کننده داشــتند، 
گفت:  منصور یزدی زاده مدیرعامل فعلی شــرکت در 
تولید ریل استاندارد بســیار صبوری کرد و برای تجهیز 
کارگاه ریل و تولیــد فوالد آن تدوین اســتراتژی نمود 
و اردشیر ســعدمحمدی مدیر عامل اســبق ذوب آهن 
اصفهان در انعقاد قرارداد تولید ریل بسیار مصمم بود و 

از کارشناسان، بسیار حمایت نمود.
نصر گفت: واردات تجهیزات مــورد نیاز برای تولید ریل 
در کارگاه نورد به ویژه در شــرایط تحریم های ظالمانه 
دشمن،کار بسیار سختی بود که به لطف خداوند متعال 
و برنامه ریزی ذوب آهن اصفهان انجام گرفت و هم اکنون 
ریل تولیدی ذوب آهن اصفهــان از باالترین کیفیت و 

استانداردهای روز دنیا  EN13674 برخوردار است. 
وی افزود: ریل در مرحله تحویل نیز با حضور بازرســان 

داخلــی و خارجی مطابق بــا نظر راه آهــن جمهوری 
اســالمی ایران بررســی می شــود. ذکر این نکته نیز 
الزم اســت کــه ذوب آهن اصفهــان در ســال جاری 
موفق بــه دریافت گواهینامــه اســتاندارد ملی تولید 
 ریل شــد و صادرات آن نیز به کشــور افغانستان انجام 
می گیــرد.  معاون برنامه ریزی و توســعه شــرکت در 
خصوص توانایی ذوب آهن در تامین نیاز کشــور به ریل 
خاطر نشان کرد: ذوب آهن اصفهان توانایی تولید 400 
هزار تن ریل در سال را دارد و هم اکنون نیاز داخل 150 
هزار تن می باشد که حدود 200 هزار تن نیز قابل افزایش 
است. در حال حاضر انواع ریل های 60E1)قطارهای پر 
 (  UIC54 ،S49 ،)قطارهای کم سرعت( U33،)سرعت
ریل مترو ( و R18 ) ریل معــدن ( در کارخانه تولید می 
شود و آخرین دستاورد نیز تولید ریل زبانه سوزن است 
که قبال از کشورهای فرانســه و اتریش وارد می شد اما 
 هم اکنون به همت تالشگران ذوب آهن اصفهان تولید 

می شود. 
وی تصریح کــرد: بــرای تولید فوالد ریل در قســمت 
فوالدسازی ذوب آهن، تمام کارگاه ها و پلنت های الزم 

از جمله کارگاه گوگرد زدایی، کارگاه VD، تغییراتی که 
در واحد ریخته گری باید انجام می گرفت و ... به صورت 
کامل انجام گرفت تا ریل ملــی در ذوب آهن اصفهان به 
صورت یکپارچه تولید شود. معاون برنامه ریزی و توسعه 
شرکت عنوان کرد: یکی از اولویت های اصلی ذوب آهن 
اصفهان تولید محصوالت صنعتی همچون ریل است که  

دارای ارزش افزوده باال است . 

معاون برنامه ریزی و توسعه شركت عنوان كرد:

ریل ذوب آهن با باور به توان داخلی به سرمنزل مقصود رسید

دوره آموزشی »حسابرسی د اخلی ارزش 
و  مالی  معاونت  در  ماه  بهمن  افزا« 21 

اقتصادی شرکت برگزار شد.
اقتصادی  و  مالی  معاون  سلیمی،  احمد 
شرکت که تدریس این دوره را به عهده 
مدیران  دوره،  این  در  گفت:  داشت، 
حسابرسی داخلی شرکت های تابعه ذوب 
آهن, مدیر حسابرسی داخلی و دبیر کمیته 
ریسک هیأت مدیره شرکت حضور داشتند. وی افزود: این دوره در قالب طرح 
مسئله و با محوریت مدیریت آموزش و همکاری حوزه مالی و اقتصادی شرکت 
در راستای تقویت واحدهای حسابرسی داخلی شرکت های تابعه و بهبود 

فرآیندهای مدیریت ریسک، کنترل و راهبری شرکتی برگزار شد.
معاون مالی و اقتصادی شرکت به مباحث طرح شده در این دوره پرداخت 
های  روش  انواع  اثربخشی،  و  کارایی  اقتصادی،  صرفه  مفاهیم  گفت:  و 
ارزیابی شامل ارزیابی کنترل های داخلی و ارزیابی نتایج، سنجه های مورد 
استفاده جهت ارزیابی، برنامه آزمون کنترل ها و ماتریس ریسک و کنترل، 
مثلث شواهد، ریسک و اهمیت آن، گزارشگری یافته هـــا در حسابرسی 
داخلی،پیگیری اقدامات اصالحی و برنامه  های بهبود، حسابرسی داخلی 
نوین و ویژگی های آن، الگوهای برتر در خصوص کنترل های داخلی، 
فرآیند مدیریت ریسک در عرصه بنگاه، نظام نوین راهبری شرکتی، رویکرد 
سیستماتیک حسابرسی داخلی و گزارش شناخت سیستم ها، فرآیند ها و 

ویژگی های آن، مباحثی بود که  در این دوره به آن پرداخته شد.

برگزاری دوره آموزشی 
حسابرسی د اخلی ارزش افزا

Rگزارش e p o r t

مسابقه مهارت تراشکاری در ذوب آهن اصفهان  برگزار شد

مسابقات هر سه 
ماه یکبار در این 

مدیریت در تخصص 
های متفاوت 

مورد نیاز حوزه 
بهر برداری برگزار 

خواهد شد

در اولیــن روز از ماه مبارک رجب و به مناســبت میالد 
حضرت فاطمه زهــرا )س(، دیدار غالمرضا ســلیمانی 

مدیرعامل هلدینــگ صدرتامین با 
نمایندگان بانوان شــرکت های تابعه 
و وابســته به همت روابــط عمومی 
هلدینگ و به صورت ویدئو کنفرانس 

برگزار شد.
غالمرضا ســلیمانی در این نشست  
گفت:  بانوان به عنوان بخش مهمی از 
شاغلین هلدینگ صدرتامین، نقش 
به سزایی در تحقق اهداف شرکت ها 
دارند و مسئولیت پذیری،تعهد کاری، 
سالمت فکری و معنوی این قشر تاثیر 
گذار همواره زبانزد است. این تالشگران 
در کنار مدیریت خانواده در محل کار نیز با تلفیق دانش 

 و تجربــه خود الگوی موفق یک فرد شــاغل به شــمار
می روند. وی افزود: این ســرمایه های انسانی ارزشمند 
همواره با درخشــش در پســت های مختلف سازمانی 
توانمنــدی های خود را بــه منصه ظهور رســاندند اما 
 برای بهره گیری بیشتر از قابلیت های بانوان، هلدینگ 

برنامه های بسیاری را در نظر گرفته است. 
مدیرعامل هلدینگ صدرتامین از تدوین بانک اطالعاتی 
بانوان شرکت های تابعه و وابســته هلدینگ خبر داد و 
خاطر نشان کرد: به منظور شناســایی توانمندی های 
بانوان و بهره گیری هر چه بیشــتر از آن ها در راستای 
رشد و توسعه سازمانی در ســمت های مدیریتی، بانک 
اطالعاتی از توانمندی های این قشر فرهیخته تدوین می 
شود. همچنین این مسیر فرصت مغتنمی برای بالفعل 

رساندن قابلیت های بالقوه بانوان است. 
این مقام مسئول تشکیل صندوق حمایت از بانوان را از 
دیگر اقدامات هلدینگ صدرتامین برشمرد و بیان کرد: از 
طریق این صندوق مشکالت بانوان در زمینه های مختلف 
با حضور نمایندگان این قشر بررسی شده و راهکار الزم 

ارائه می شود . 
غالمرضا ســلیمانی تصریح کرد: مستند سازی فعالیت 
های بانوان در قالب انتشار فصلنامه، ویدئو و ... نیز از جمله 
اقدامات دیگر  اســت که از طریق امور بانوان هلدینگ و 
با مشــارکت بانوان شــرکت های تابعه و وابسته انجام 
می گیرد.  شایان ذکر اســت در این نشست صمیمی، 
 نمایندگان بانــوان از شــرکت های مختلــف به بیان 

دیدگاه ها  و پیشنهادهای خود پرداختند.

مســابقه مهارت تراشــکاری با حضور مربیان سازمان 
آموزش فنی و حرفه ای اســتان اصفهــان و 70 نفر از 
تراشــکاران برتر ذوب آهن اصفهان 24 بهمن ماه در دو 
بخش عملی و نظری به همت مدیریت آموزش و توسعه 
سرمایه های انســانی با رعایت پروتکل های بهداشتی 

برگزار شد .
بهرام امینی مدیر آموزش و توسعه سرمایه های انسانی 

با اشــاره به این که این مســابقه در 
راســتای حفظ دانــش موجود در 
داخل سازمان، برای مشاغل مهارتی 
اســت تا افرادی که مهــارت کافی 
در این مشــاغل را دارند شناسایی و 
تشویق شوند، گفت: در این مسابقات 
افرادی که دارای سطح خوبی باشند 
به عنــوان مربی آموزشــی در این 
مدیریت مشــغول به کار خواهند 
شد و افرادی که دارای سطح پایین 
تری هســتند با اجرای برنامه های 

آموزشی توسعه داده  می شوند .
مدیر آموزش و توسعه ســرمایه های انسانی شرکت با 
اشاره به اینکه به شرکت کنندگان این مسابقه از سوی 
سازمان فنی حرفه ای کشور  و این مدیریت، گواهینامه 
مشترک مهارت اعطا گردید، گفت: این مسابقه از جمله 
اقداماتی است که از ســوی این مدیریت برای آموزش 
کارکنان در نظر گرفته شــده تا توانمندی تالشــگران 

شرکت افزایش یافته  و بعد از بازنشستگی نیز به عنوان 
یک حرفه ای بتوانند از تجــارب و دانش خود در عرصه 
صنعت و کارآفرینی اســتفاده نمایند. ضمناً با حمایت 
معاون سرمایه های انسانی شرکت، در این دوره به نفرات 
اول تا ششــم که باالترین نمره مهارت را کسب نمودند 
هدایای نقدی اهدا می گردد که نیمه اول اسفندماه پس 
از اعالم نتایج به طور ویژه به آنها تقدیم خواهد شــد و به 

کلیه شرکت کنندگان تندیس یادبود اهدا گردید . 
وی یاد آور شد : به منظور توســعه سرمایه های انسانی 
ارزشمند ، برنامه های متنوعی برای حفظ و انتقال دانش 
در سطوح مختلف شــرکت داریم تا این مهم به بهترین 
نحو انجام گردد. انشــاا... این گونه مسابقات هر سه ماه 
یکبار در این مدیریت در تخصص هــای متفاوت مورد 
نیاز حوزه بهره برداری برگزار خواهد شد. از معاونت های 
سرمایه های انسانی و توسعه مدیریت و بهره برداری نیز 
بخاطر حمایت و مشــارکت در این طرح تقدیر ویژه به 

عمل می آید.
توکلی مربی تراشــکاری اداره آموزش فنی و حرفه ای 

کشور و از اساتید دانشــگاه نیز گفت: مسابقه مهارت در 
حوزه تراشــکاری برای اولین بار در صنایع در ذوب آهن 
اصفهان در حال انجام اســت که به پیشــنهاد مدیریت 
آموزش و توســعه ســرمایه های انســانی با 70 نفر از 

تراشکاران برتر این شرکت شروع شد.
 وی با اشــاره به این که این مســابقه چشــم انداز ملی 
 دارد و به زودی این مســابقات در صنایع کشــور بین 
شرکت های بزرگ همچون ذوب آهن برگزار خواهد شد، 
افزود: با این روش می توان از افراد شاخص به عنوان مربی 
مهارتی و در مواقع اضطراری و تعمیرات غیر منتظره از 

تجربیات این افراد استفاده کرد .
وی ذوب آهن اصفهــان را در آموزش و توســعه منابع 
انسانی یک برند مرجع دانست و گفت: بسیاری از صنایع 
در وقوع مشکالت از متخصصان و کارشناسان ذوب آهن 

اصفهان جهت رفع مشکالت خود استفاده می نمایند .
 شایان ذکر است این مسابقه موجب شــد که از کارگاه 
تراشکاری مدیریت آموزش که راکد و بالاستفاده مانده 

بود، دوباره استفاده شود . 

اقدامات هلدینگ صدرتامین برای بهره گیری از توانمندی های بانوان 

بانوان به عنوان 
بخش مهمی از 

شاغلین هلدینگ 
صدرتامین، نقش 

به سزایی در تحقق 
اهداف شركت ها 

دارند

حذف دفترچه 
به منزله اجبار 
پزشکان برای 
نسخه نویسی 

الکترونیک نیست

انجام مصاحبه های 
تخصصی و آزمون 
فنی مهارت توسط 
دانشگاه باعث شد 
كه جامعه، دانشگاه 
را فقط یک مركز 

نظری و علمی ندانند 
و به این موضوع 

توجه كنند كه مراكز 
دانشگاهی می تواند 
پایگاهی برای جذب 

نیرو نیز باشد

مصاحبه تخصصــی و آزمون فنی مهــارت مخصوص 
پذیرفته شدگان آزمون استخدام ذوب آهن اصفهان در 
دو مقطع لیسانس و دیپلم با حضور معاونین و مدیران 
شرکت از 18 بهمن لغایت سوم اسفند به منظور جذب 
نیروی انسانی با کیفیت توسط سرپرستی تامین منابع 
انســانی در دانشگاه اصفهان و دانشــگاه شهید مهاجر 

برگزار می گردد.
 احمد ســلیمی معاون مالی و اقتصادی شرکت در این 
مورد گفــت: روند جدید ذوب آهن اصفهان نســبت به 
سنوات قبل تغییر اساسی کرده است . در سال های قبل 
کمیته های مصاحبه فقط از ذوب آهن بود در حالی که 
هم اکنون ترکیبی از متخصصان ذوب آهنی و اســاتید 

دانشگاه می باشد .
وی با اشــاره به این که دانش، مهارت و انگیزه از فاکتور 
های اساسی مصاحبه های تخصصی هستند خاطر نشان 
ساخت: با همکاری دانشگاه و ذوب آهن اصفهان نتایج 
مثبتی حاصل خواهد شــد تا افرادی که دارای دانش و 

توانمندی های باال هستند جذب شرکت شوند .
وی گفت: مزیت این روش نســبت به قبل، اســتفاده از 
اساتید دانشگاهی از جنبه های ســنجش علم و دانش 
و متخصصین ذوب آهن نیز از جنبــه های عملیاتی و 

مهارتی است که ترکیب آن بسیار مثبت خواهد بود . 
علیرضا راهــروی عضو هیأت علمی گروه حســابداری 
دانشگاه اصفهان گفت : در راستای مسئولیت اجتماعی 
و ارتباط بین صنعت و دانشــگاه این وظیفه را به انجام 
رساندیم تا با شایسته ســاالری، بهترین ها در صنعت 

جذب شوند .
 وی با اشــاره به ایــن که بــا ترکیب علــم و تخصص 
می توان فیلتری مناســب برای جذب نیرو فراهم کرد 
افزود: انجام مصاحبه های تخصصی و آزمون فنی مهارت 
توسط دانشگاه باعث شد که جامعه، دانشگاه را فقط یک 
مرکز نظری و علمی ندانند و به این موضوع توجه کنند 
که مراکز دانشگاهی می تواند پایگاهی برای جذب نیرو 

نیز باشد.
رضا فرهمندیان سرپرست تامین منابع انسانی شرکت 
با اشــاره به این موضوع که مصاحبه تخصصی و آزمون 
فنی مهارت از 18 بهمن شروع و تا سوم اسفندماه ادامه 
دارد گفت: آزمون اســتخدامی در تاریخ هــای 1 الی 3 
بهمن ماه سال جاری برگزار شد و بالفاصله پس از اعالم 
نتایج ، مرحله بعدی مصاحبه تخصصی جهت داوطلبان 
لیســانس و آزمون فنی مهارت جهت داوطلبان دیپلم 
شروع شد . وی افزود: برای اولین بار در ذوب آهن اصفهان 

مصاحبه هــای تخصصی 
کارشناسی توسط تیمی از 
اساتید مجرب دانشگاهی 
و معاونین و مدیران ذوب 
آهن اصفهان در دانشکده 
های تخصصی هر رشــته 

برگزار می گردد.
آزمون  فرهمندیان گفت: 
مهارت طبــق تفاهم نامه 
منعقده، توســط دانشگاه 
شهید مهاجر اصفهان در 
2 گروه امتحانی جوشکار 
و برشکار و تعمیرکار برق 

و اتوماسیون برگزار خواهد شــد و مهارت داوطلبان هر 
رشته در 3 ایستگاه متفاوت ارزیابی و مورد سنجش قرار 
می گیرد .وی خاطر نشان ساخت: با توجه به تخصصی 
بودن آزمون های فنی مهارت و ارزش آن، انتخاب نفرات 
که دارای تجربه و مهارت هستند به صورت تخصصی به 
دانشگاه مهاجر محول گردید. وی یاد آور شد: براساس 3 
برابر ظرفیت مجاز اعالم شده یک هزار و 527 نفر برای 
انجام مصاحبه و آزمون مهارت در نظر گرفته شدند که 

147 نفر در مقطع لیسانس و یک هزار و 380 نفر نیز در 
مقطع دیپلم می باشند .

سرپرست تامین منابع انسانی شرکت گفت: همزمان با 
مصاحبه داوطلبان لیسانس، مراحل ارزیابی و مصاحبه 
تخصصی 130 نفــر از فارغ التحصیالن برتر دانشــگاه 
های معتبر نیز در محل دانشگاه اصفهان برگزار خواهد 
شــد تا داوطلبان نخبه ای کــه دارای دانــش علمی و 
 توانمندی هستند در ذوب آهن اصفهان مشغول به کار

 شوند .

مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی با تاکید بر این که 
از اول اسفند انتشار دفترچه متوقف شده است، تصریح 
کرد: این کار به منزله حذف دفترچه نیســت و تمامی 

دفترچه های موجود تا آخرین برگ قابل استفاده است.
مصطفی ساالری در نشســت خبری مشترک سازمان 
تامین اجتماعی و ســازمان نظام پزشــکی که با محور 
»جزییات حــذف دفترچه هــای درمان« در ســتاد 
مرکزی این ســازمان تشکیل شــد، افزود: استفاده از 
نســخ الکترونیک را برای همه مراکز طرف قرارداد اعم 
از مطب ها، درمانگاه ها و نیز مراکز پاراکلینیک شــامل 

داروخانه ها، آزمایشــگاه ها و مراکز تصویــر برداری و 
تشخیصی برقرار کرده ایم.

وی افزود: ایــن مراکز می توانند از نســخه الکترونیک 
سازمان تامین اجتماعی استفاده کنند یا چنانچه خود 
دارای نسخه الکترونیک هستند می توانند از طریق نرم 
افزار واسط API به ســامانه الکترونیک سازمان متصل 

شوند.
ساالری اســتفاده از نســخه الکترونیک را با استقبال 
روزافزون توصیــف کرد و با اشــاره به توقف انتشــار 
دفترچه های درمان از اول اســفند، اظهار کرد: هر بیمه 

شــده ای که دارای دفترچه است، پزشــکان می توانند 
همچنــان از برگه های دفترچه او برای نسخه نویســی 
اســتفاده کنند در غیر این صورت می توانند دستورات 

پزشکی را در نسخه خود برای بیمار صادر کنند.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان این که حذف 
دفترچه به منزله اجبار پزشــکان برای نسخه نویسی 
الکترونیک نیســت، تصریح کرد: هر پزشک بر اساس 
تمایل خود می تواند از نســخه الکترونیک اســتفاده 
کند، در غیر این صورت مانند ســابق نسخه دستی در 

دفترچه های موجود یا سربرگ نسخه مطب بنویسند.

برای اولین بار در ذوب آهن اصفهان انجام شد :
برگزاری مصاحبه تخصصی و آزمون فنی مهارت با همکاری اساتید دانشگاه و متخصصین شركت

دفترچه های درمان تا آخرین برگ دارای اعتبار است

همایش بزرگ فرصت های سرمایه گذاری در حوزه معدن و نمایشگاه بین المللی 
معدن، صنایع معدنی، فرآوری مواد معدنی، ماشــین آالت و تجهیزات وابسته 
با حضور محســن صالحی نیا معاون وزیر صنعت، معــدن و تجارت و رییس 
هیأت عامل سازمان گسترش و نوســازی صنایع ایران، داوود دانش جعفری 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، احمدعلی موهبتی استاندار سیستان 
و بلوچستان و با مشــارکت ده ها شــرکت داخلی و خارجی در محل دائمی 

نمایشگاه های بین المللی زاهدان، 26 بهمن ماه گشایش یافت.
این همایش و نمایشگاه، رویدادی برجســته در حوزه معادن، صنایع معدنی 
و ماشین آالت فرآوری و معدنی و تجهیزات معادن کشــور بود که با توجه به 
موقعیت بسیار ویژه استان سیستان و بلوچستان در ذخایر معدنی و فرصت های 
سرمایه گذاری، فعاالن و صاحب نظران این حوزه را در محیطی کامال تخصصی 
و تجاری گرد هم آورد.  در این نمایشــگاه با توجه به همجواری استان زرخیز 
سیستان و بلوچستان با کشورهای افغانستان و پاکســتان و کریدور چابهار، 
فرصت بسیار مناسبی برای کلیه فعاالن حوزه های مختلف معدنی فراهم آمده 
بود. ذوب آهن اصفهان با برپایی غرفه  در این نمایشگاه حضوری فعال و چشمگیر 
داشت و پذیرای میهمانان، کارشناسان، مراجعه کنندگان و عالقه مندان به این 

حوزه بود.
شایان ذکر است؛ نمایشــگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، فرآوری مواد 
معدنی، ماشــین آالت و تجهیزات وابســته تا 29 بهمن مــاه در محل دائمی 

نمایشگاه های بین المللی سیستان و بلوچستان دایر بود.

حضور ذوب آهن اصفهان در 
نمایشگاه بین المللی ماینینگ 

2021 زاهدان
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در گفتگو با سعید مصلح عنوان شد :

آراستگی و شادابی محیط شركت با همت تالشگران تعمیرات و نوسازی راه وساختمان

تغییرات محیط کارخانه در دو سال اخیر، حکایت از حرکت 
به سمت شادابی و نشــاط در تجهیزات و ساختمان های 
مهم این مجتمع عظیم صنعتی دارد که به همت مدیریت 

تعمیرات و نوسازی راه و ساختمان صورت گرفته است . 
سعید مصلح مدیر تعمیرات و نوسازی راه و ساختمان در 
گفتگو با خبرنگار ما پیرامون فعالیت های اخیر این مدیریت 
گفت: یکی از وظایــف این بخش، زدودن غبــار از چهره 
ساختمان ها و تجهیزات مهم است که عالوه بر حفظ این 

تجهیزات، قطعاً تاثیر مهمی در روحیه کارکنان نیز دارد. 
وی افزود: ساختمان توحید وکوره بلند شماره یک، از جمله 

سازه های مهمی اســت که اخیراً با همت تالشگران این 
بخش، سندبالست و رنگ آمیزی)ساختمان توحید بانانو( 
شده اســت . این کوره که با دستان توانمند ذوب آهنی ها 
بازسازی شده اســت، چهره غبارگرفته ای داشت اما هم 

اکنون آراستگی الزم را دارد.  
مصلح افزود: در ساختمان های نت مکانیک، هفت و هشت، 
توحید و چند محل دیگر فعالیت های مختلف نوسازی و 
بازســازی با اســتفاده از توان کارکنان این بخش صورت 
گرفت که نتایج آن در نمای بیرونی آن ها با مواد نانو و داخل 

ساختمان ها مشخص است .
وی گفت: برنامه ما این است که با همت تالشگران شرکت 
و همکاری مدیریت های مرتبط که انصافــاً تا کنون هم 
همکاری خوبی داشته اند، تمام کارخانه از چهره ای آراسته 
و شاداب برخوردار باشد. در این فعالیت ها تالش می کنیم با 
کمترین هزینه و حداکثر استفاده از توان داخلی و همچنین 
با استفاده از مواد و تکنولوژی جدید، بیشترین راندمان را 
داشته باشیم همچنانکه در ســال گذشته با همین روش 

نزدیک به 50 درصد صرفه جویی داشتیم . 
مدیر نت ســاختمان گفــت : در بخش رنــگ آمیزی با 
اســتفاده از توان داخلی و عدم اســتفاده از پیمانکار، در 
سال گذشته 11 میلیارد تومان و در سال جاری تا کنون 

9 میلیارد تومان صرفه جویی کرده ایم . در فعالیت های 
مختلف عمرانی، خاک برداری و ... نیز اولویت ما استفاده 

از توان داخلی است . 
 مصلح با اشــاره به حضور این بخش در پروژه های بزرگ 
و کوچک و همچنین تعمیــرات در بخش های مختلف 
کارخانه، گفت: در پــروژه PCI )تزریق پودر زغال به کوره 
بلند(  تمام عملیات عمرانی و ساختمانی به عهده این بخش 
بود که در حداقل زمان و با حداکثر راندمان انجام شــد که 

یک رکورد در این بخش محسوب می شود . 
وی افزود: مدیریت تعمیرات و نوســازی راه وســاختمان 
درپروژه ریل نیز حضور فعال داشت . به ویژه پس از آن که 
پیمانکار داخلی پروژه مذکور از ادامه همکاری بازماند، این 
بخش کلیه فعالیت های سویل را انجام داد و رنگ آمیزی 

کارگاه نورد650 نیز در پی آن انجام شد . 
مصلح به فعالیت اخیر این بخش در کارگاه مذکور اشــاره 
کرد و گفت: در پروژه نصب اره جدیــد کارگاه نورد 650، 
انجام کلیه عملیات ســویل را پذیرفتیم که حساســیت 
بسیاری داشت . در این پروژه باید با حفظ تولید، فونداسیون 
قدیم تخریب شده و فونداسیون جدید نصب گردد و این امر 
باید بدون ایجاد لرزش در ســازه انجام شود تا در امر تولید 

خللی وارد نشود.  

مدیر تعمیرات و نوسازی راه و ساختمان شرکت در مورد 
فعالیت این بخش در صرفه جویی آب نیز گفت: با توجه به 
لزوم صرفه جویی در مصرف آب و همچنین شیوع بیماری 
کرونا که یکی از محل های پرخطر در این زمینه مربوط به 
شیرآالت بهداشتی است، در بخش های مختلف شرکت 
شــیرآالت اهرمی نصب کردیم که تا کنون 200 مورد در 
کارخانه نصب شــده و در صورت تامین این شیرآالت، در 

کلیه بخش ها نصب خواهد شد . 
وی افزود: این بخش در کلیه قسمت های کارخانه فعالیت 
می کند و نگهداری بسیاری از تجهیزات، ســازه ها و ... را 
انجام می دهد که در صورت هرگونه خللی در این فعالیت 
ها، این تجهیزات و ســاختمان ها آسیب جدی می بیند. 
هم اکنون این بخش با مشکل کمبود نیروی انسانی مواجه 
است و شایسته است که در بخش جذب نیرو ، برای تامین 
نیروهای متخصص در امور مختلف ساختمانی جهت این 
مدیریت نیز تدابیر الزم اندیشیده شود تا به تعهداتمان عمل 

کنیم و طبق برنامه به پیش ببریم . 
در پایان الزم می دانم از همدلی کلیه همکاران این بخش 
که با تمام توان به وظایف خود عمل می کنند و همچنین از 
مدیریت عالی شرکت و معاون بهره برداری که حمایت الزم 

را از این بخش انجام داده اند، سپاسگزاری کنم . 

معاون پشتیبانی و خدمات اجتماعی شركت تشریح كرد:
ارتباط زیست محیطی، اشتغالزایی و مسئولیت اجتماعی ذوب آهن با جامعه پیرامون 
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مناسبت های هفته
 والدت حضرت علی)ع( و روز مرد بر تمامی مسلمانان 

جهان مبارک باد
حضرت علی )ع( در روز جمعه 13 رجب در سال سی  ام عام الفیل 
»10 ســال قبل از بعثت و 23 ســال قبل از هجرت حضرت خاتم 

االنبیاء )ص(« در مکه معظمه دیده به جهان گشودند. 
حضرت علی )ع( از دوران نوجوانی نزد رســول گرامی اسالم )ص( 
پرورش یافتند؛ ایشان نخســتین فردی بودند که به اسالم ایمان 
آوردند و در همه مراحل تبلیغ و ترویج دین مبین اســالم از سوی 
نبی اکرم )ص(، اصلی ترین یاور آن حضرت به شــمار می رفتند. 
در تقویم جمهوری اسالمی ایران سالروز والدت امام اول شیعیان 

جهان، »روز پدر« نامگذاری شده است.
 والدت حضرت امام محمد تقی )ع(

تجلی نور والیت نهمین امام شــیعیان در شــب دهم ماه رجب در 
افق هستی هویدا شد و خورشــید رحمت بار دگر تابنده گردید و 
با طلوع نور دیده شمس الشــموس عالم غرق نور شد و چشم پدر 
بزرگوارش علی ابن موسی الرضا )ع( روشــن و منور گردید و او را 
مولود پر خیر و برکــت نامید و نام مبارک جــد بزرگوارش پیامبر 
)ص(را بر او نهاد. او از مادری متولد شــد که سبیکه نام داشت و از 
خاندان ماریه قطبیه ، همسر پیامبر اسالم )ص( به شمار می رفت 
و نمونه یک زن متقی و از نظر اخالقی در درجه واالیی قرار داشت 
و برترین زنان زمان خود بود به طوری که حضرت  امام رضا )ع( از 
او به عنوان بانویی منزه و پاکدامن و با فضیلــت یاد می کرد و او را 

خیزران نامید .
روز جهانی عدالت اجتماعی 

مجمع عمومی ســازمان ملل در ســال 2007 روز 20 فوریه را به 
عنوان روز جهانی عدالت اجتماعــی انتخاب نمود. در قطعنامه ای 
که به همین مناســبت به تصویب مجمع عمومی ســازمان ملل 
رســید از همه دولت های عضو دعوت به عمل آمده که سیســتم 
اقتصادی خود را بر پایه عدالت، برابری و مسئولیت جمعی تنظیم 
کنند. انتخــاب روزی به نام روز جهانی عدالــت اجتماعی با هدف 
حمایت از کشــورهای جامعه بین المللی در جهت ریشه کنی فقر، 
اشــتغال همه افراد، کار شایسته و دسترســی به رفاه اجتماعی و 

عدالت برای همه اعالم شده است.
پنجم اســفند، روز بزرگداشــت خواجه نصیرالدین 

طوسی و روز مهندس گرامی باد
 ابو جعفر محمد بن محمد بن حســن طوسی مشــهور به خواجه 
نصیرالدین دانشمند، ستاره شناس، پزشــک، شاعر، ریاضی دان، 
فیلسوف و معمار ایرانی در سال  597 هجری  در طوس  متولد شد. 
روز تولد خواجه نصیرالدین طوســی این دانشــمند بزرگ، پنجم 

اسفند روز مهندس نام گذاری شده است.
آغاز ایام البیض )اعتکاف ( 13 رجب

روز ســیزدهم ماه رجب مصادف با والدت امیرالمؤمنین حضرت 
علی)ع( و اولین روز از ایام البیض است. روزه گرفتن در روز سیزده 

رجب، و دو روز بعد، ثواب فراوانی دارد. 

حدیث هفته
 امام علی )ع( :

پیش از تصمیم گیری بیندیش و پیش از اقدام، مشــورت کن و پیش از 
داخل شدن در کارتدبیرکن. 

در جلسه اخیر شورای معاونین شركت 
بر تثبیت تولید ماهانه 10 هزار تن ریل در 
شركت و بررسی مسائل تولید این محصول 

استراتژیک تاكید شد.
بررسی و اقدام الزم جهت تولید ریل های 36 متری 
با هماهنگــی راه آهن جمهوری اســالمی ایران و 
شرکت توسعه زیرســاخت های حمل و نقل ریلی 
کشــور، تامین مواد اولیه پایدار و اهتمــام ویژه به 
تامین سنگ آهن دانه بندی جهت حفظ و افزایش 
تولید شرکت و ضرورت تشدید اقدامات پیشگیرانه 

بهداشتی و پرهیز از عادی انگاری 
جهت پیشــگیری از شــیوع موج 
چهارم بیماری کرونا در این جلسه 

مورد تاکید قرار گرفت . 
پرداخت هزینه ورزشی کارکنان، 
ضرورت رســیدگی بیشتر به امور 
ورزش کارکنــان و خانواده بزرگ 
ذوب آهن اصفهــان و دیگر موارد 
مربوط به امور رفاهی کارکنان نیز 

در این جلسه مطرح گردید. 

ضرورت رسیدگی 
بیشتر به امور ورزش 
كاركنان و خانواده 
بزرگ ذوب آهن 

اصفهان

در جلسه شورای معاونین شركت مطرح شد :

ضرورت تثبیت تولید ماهانه 10 هزار تن ریل 

نشست تعاملی ابوالفضل توکلی شــهردار زاینده رود و 
اعضای شورای اسالمی این شهر با مهدی بهرامی معاون 
پیشــتیبانی و خدمات اجتماعی با حضور مدیر روابط 

عمومی شرکت بیست و ششم بهمن ماه برگزار شد.  
مهدی بهرامی در این نشســت ضمن تبریک اعیاد ماه 
رجب گفت: انقالب اســالمی ایران ثمره خون شهدای 
گرانقدر است که برای دفاع از کیان کشور در جبهه های 
حق علیه باطل دلیرانه نقش آفرین شدند و لذا خدمت به 

این مردم شهید پرور وظیفه همه ما است.
وی افزود: دغدغه های جامعه پیرامون همواره برای ذوب 
آهن قابل احترام بوده اســت و ما نیز اعتقاد داریم بین 
صنعت و جامعه باید تعامل ســازنده وجود داشته باشد. 
تاسیس صنایع در جوامع خیر و برکاتی مانند اشتغالزایی، 
توسعه شهری و ... را به دنبال دارد اما چالش هایی را که 
ذات صنایع به شمار می روند نیز به همراه دارد. به عنوان 
مثال آالیندگی که جزء الینفک همه صنایع جهان است 

اما مدیریت و تالش برای به حداقل رساندن آن اهمیت 
فراوانی دارد.

معاون پیشــتیبانی و خدمات اجتماعی شرکت تصریح 
کرد: سه محور زیست محیطی، اشتغالزایی و مسئولیت 
اجتماعی همواره در ارتباط با جامعــه پیرامون مطرح 
است. جامعه انتظاراتی از صنعت دارد و همچنین صنعت 
نیز از جامعه پیرامون توقعاتی را دارد که در این زمینه ها 
نشست های خوبی با مسئولین شهرستان برگزار شده و 

برای خدمت رسانی به مردم نتایج خوبی داشته است. 
مهدی بهرامی بیان کرد: ذوب آهن با همکاری سازمان 
محیط زیست استان طرح جامع زیست محیطی کارخانه 
را تدوین نموده است و بر این اساس فعالیت های شرکت 
رصد می شود. در زمینه اشتغال نیز جذب نفرات بومی در 
کارخانه و شرکت های اقماری بر اساس مجوز ها همواره 
مورد توجه قرار دارد.  وی گفت: مشارکت ذوب آهن در 
پروژه های عمرانی شهرستان نیز بر اساس ردیف بودجه 

مسئولیت های اجتماعی انجام می 
گیرد و در این زمینه اقدامات بسیاری 
انجام گرفته و طرح هایی نیز در حال 

اجرا است.  
نقاط  رفــع  در  ذوب آهن 
حادثه خیز و ایمن سازی معابر 
شهر زاینده رود حضور پر رنگی 

داشته است
ابوالفضل توکلی شهردار زاینده رود 
نیز گفت: تعامالت بســیار خوبی را 

با مجموعه ذوب آهن در سطح مدیریت عالی و معاونین 
داریم و از حمایت های این شرکت مادر صنعتی نیز تشکر 
می کنم. وی افزود: زاینده رود از جمله سه شهری است 
که در حریم ذوب آهن قرار دارد و بر این اساس دو باشگاه 
تفریحی فجر و قدس شــرکت نیز در این قســمت قرار 
گرفته و در این راستا همکاری های خوبی بین مجموعه 

شهرداری و ذوب آهن وجود دارد و همچنین این شرکت 
در رفع نقاط حادثه خیز و ایمن ســازی معابر حضور پر 

رنگی داشته است. 
شایان ذکر است اعضای شورای اسالمی زاینده رود نیز 
در این نشســت به بیان دیدگاه های خود پرداختند و از 
اقدامات فرهنگی و انتشاراتی روابط عمومی ذوب آهن در 

سطح شهرستان نیز تقدیر نمودند. 

احمدعلی موهبتی اســتاندار سیستان و بلوچستان در 
بازدید از غرفه ذوب آهن در نمایشگاه ماینینگ گفت: 

ذوب آهن اصفهان به عنوان مادر صنعت 
فوالد کشــور از صنعت ســاختمان تا 
صنایع تولیدی نقش بی بدیلی داشته 

است که همگان به آن واقف هستند. 
 وی افــزود: تنوع و تولیــد محصوالت 
استراتژیک در این شرکت فرصت های 
بسیاری را در صنایع باال دست و پایین 

دست ایجاد کرده است.
 استاندار سیستان و بلوچستان تصریح 
کرد: فعالیت و مشارکت این شرکت در 
طرح های بزرگــی مانند راه آهن چابهار 
و زیرساخت های ریلی استان سیســتان و بلوچستان 

ستودنی اســت و امیدواریــم پیونــد مجموعه بزرگ 
ذوب آهن اصفهان و استان سیستان و بلوچستان تداوم 
یابد.  وی به لزوم تامین مواد اولیــه مورد نیاز ذوب آهن 
اشاره کرد و گفت: با تامین پایدار مواد اولیه، این شرکت 
می تواند با ظرفیت کامل تولید داشته باشد و امیدواریم 
مسئولین مبنا را بر تامین مواد اولیه کارخانه های داخلی 

قرار دهند تا ارزش آفرینی بیشتری را شاهد باشیم. 
 ذوب آهن اصفهان نقطه عطف صنعت ایران 

است
فریبا برنایی بجد، فرماندار شهرستان تفتان در بازدید از 
غرفه ذوب آهن گفت: تولید محصول ریل در ذوب آهن 
اصفهان توسعه و پیشرفت استان های مختلف کشور و 

همچنین سیستان و بلوچستان را در پی دارد و این اقدام 
شاخص، قابل تقدیر است.

وی افزود: اســتان سیســتان و بلوچســتان در واقع 
رنگین کمانی از معادن است اما متاسفانه از نظر درصد 
اکتشافات پایین ترین رتبه را در سطح کشور دارا است 
بنابر این ســرمایه گــذاری ذوب آهن در این اســتان، 
پیشــرفت آن و همچنین تامین مواد اولیــه مورد نیاز 

کارخانه را در پی دارد.
فرماندار شهرستان تفتان خاطر نشان کرد: ذوب آهن 
اصفهان نقطــه عطف صنعت ایران اســت و همواره در 
کنار تولید انواع محصوالت فوالدی در زمینه مسئولیت 

اجتماعی نیز دستاوردهای شاخصی داشته است.

استاندار سیستان و بلوچستان :
مشاركت ذوب آهن در ساخت راه آهن چابهار زاهدان ستودنی است

با توجه به ظرفیت 
تولید فوالد در 

ذوب آهن و افزایش 
تولیدات آن، میزان 
مصرف مواد اولیه 

این شركت به مقدار 
قابل توجهی افزایش 

می یابد

ذوب آهن با همکاری 
سازمان محیط 
زیست استان 

طرح جامع زیست 
محیطی كارخانه را 
تدوین نموده است

با تامین پایدار مواد 
اولیه، این شركت می 
تواند با ظرفیت كامل 

تولید داشته باشد

در این فعالیت ها 
تالش می كنیم با 
كمترین هزینه و 
حداكثر استفاده 
از توان داخلی و 

همچنین با استفاده 
از مواد و تکنولوژی 
جدید، بیشترین 
راندمان را داشته 

باشیم

مهدی صادقی نیارکی معاون امــور صنایع وزارت صمــت با حضور در 
غرفه ذوب آهن اصفهان در نمایشگاه بین المللی ایران متافو، تولید ریل 
در ذوب آهن اصفهان را عامل اصلی خودکفایی کشــور در صنعت ریلی 
دانست وگفت: این شرکت با توانمندی خود توانست به خوبی نیاز کشور به 

محصول استراتژیک ریل را تامین نماید .
وی افزود: تولید انواع ریل از جمله ریل قطارهای پرسرعت، ریل مترو، ریل 
معدن و همچنین موفقیت اخیر این شــرکت در تولید ریل زبانه سوزن، 
نشان از بومی سازی تکنولوژی تولید ریل در این مجتمع عظیم صنعتی 

دارد. 
نیارکی با اشــاره به موفقیت ذوب آهن در بازسازی کوره بلند شماره یک 
اظهار داشت : با توجه به محصوالت مهمی که ذوب آهن تولید می کند، 
استفاده کامل از ظرفیت تولید این شرکت، بسیار ضروری است و باید مواد 
اولیه پایدار برای این شرکت تامین گردد . گفتنی است معاون امور صنایع 
وزارت صمت روز اول برگزاری نمایشگاه  ایران متافو با حضور در غرفه ذوب 
آهن اصفهان و با ارایه توضیحات مدیر روابط عمومی و دیگر کارشناسان 
ذوب آهن اصفهان در جریان فعالیت های تولیدی و صادراتی این شرکت 

قرار گرفت.
شایان ذکر است؛ هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران متافو در روزهای 
27 الی 30بهمن 99 در محل نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد. 

ذوب آهن اصفهان به عنوان بزرگترین تولید کننده محصوالت ساختمانی 
و تنها تولید کننده ریل کشور در این نمایشــگاه حضوری فعال داشت و 
با ارایه آخرین دســتاوردهای تولیدی خود پذیرای کارشناسان و دست 

اندرکاران این صنعت بود.
در هفدهمین نمایشــگاه بین المللی ایران متافو در تهــران، صاحبان و 
تولیدکنندگان صنایع  مختلف فوالدی، معدنی، فلزات غیر آهنی، ریخته 
گری و قالب سازی، نسوزها، کوره های صنعتی، عملیات حرارتی و غیره از 

مناطق مختلف کشور و چند کشور خارجی حضور داشتند.
آیین گشایش هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران متافو با حضور مهدی 
صادقی نیارکی معاون  امور صنایع وزارت صمت و جمعی از مســئولین و 

مدیران صنایع شرکت کننده در نمایشگاه 27 بهمن ماه برگزار شد.

محمد جعفر صالحی معاون خرید  ذوب آهن اصفهان 
در نمایشگاه متافو و در گفتگو با خبرنگار ما گفت: ذوب 
آهن اصفهان تاکنون علی رغم  مشکالتی که در زمینه 
تامین و اختصاص ســهمیه مواد اولیه داشته به تولید 
و صادرات خود با قدرت ادامه داده اســت. وی افزود: 
درخواســت ذوب آهن از مســئولین مربوطه از جمله 
معاونت معدنی وزارت صمت این اســت که  نیازهای 
مختلف این شــرکت را همانند ســایر شــرکت های 
تولیدی و فــوالدی در زمینه مواد اولیه بســنجد و در 
تامین و اختصاص مواد اولیه برای این مجتمع عظیم 

صنعتی اقدام نماید. 
وی گفت: با توجه بــه تغییر رویکرد 
معاونت معدنی وزارت صمت، انتظار 
می رود در زمینــه تامین پایدار مواد 
اولیه ذوب آهن اصفهان که بر خالف 
ســایر واحدهای بزرگ تولید کننده 
فوالد از سهمیه مواد اولیه برخوردار 

نیست،  اقدام الزم انجام گیرد . 
صالحــی افزود: با توجــه به ظرفیت 
تولید فــوالد در ذوب آهن و افزایش 
تولیدات آن، میزان مصرف مواد اولیه این شــرکت به 
مقدار قابل توجهی افزایش می یابد که در این خصوص 
مساعدت وزارت صمت و همکاری معادن کشور برای 

ما اهمیت اساسی و حیاتی دارد.
شایان ذکر است در دومین روز نمایشگاه متافو، پروین 
صالحی نماینده مــردم مبارکه در مجلس شــورای 
اســالمی و مجید بختیاری از مدیران سابق ذوب آهن 
و مدیر عامل شــرکت ایلیا تجارت آپادانا  از غرفه ذوب 
آهن اصفهان  بازدید نموده و با مســئولین این شرکت 

گفتگو کردند . 

معاون خرید ذوب آهن اصفهان در متافو:
سهمیه مواد اولیه برای ذوب آهن اصفهان ضروری است

مدیریت حراســت ذوب آهن اصفهان به 
عنوان حراســت برگزیده، لــوح تقدیر و 
تندیس ویژه اداره کل حراســت استان را 

کسب کرد. 
در نشســتی با حضور مدیرکل اطالعات، 
مدیرکل و جمعــی از مدیران حراســت  
کل اســتان اصفهان، تندیس حراست به 
مدیریت حراست ذوب آهن اصفهان اهداء 

شد.
بر اســاس ارزیابی های به عمل آمده طی 
سال جاری، مدیریت حراست ذوب آهن 
اصفهان بــا اســتعانت از خداوند متعال و 

ائمه اطهــار و بهره گیری از منابع موجــود، برنامه ریزی 
دقیق و مناسب و اشرافیت اطالعاتی کامل بر فرآیندها 
و فعالیت های سطح شرکت توانست تندیس )حراست ( 
را که توسط  حراســت کل استان اصفهان صادر گردید، 

کسب نماید.
 در این لوح تقدیر با اشــاره به همــت واالی مدیریت و 
کارکنان این واحد از نقش موثر این عزیزان در پیشبرد 
اهداف نظام مقدس جمهوری اســالمی ایــران و انجام 

مأموریت های محوله به نحو احسن، تقدیر شده است.
شایان ذکر است؛ حراست شرکت با شناسایی گلوگاه ها 
و نقاط آسیب پذیر، تبدیل تهدیدها به فرصت ها و ارائه 
راهکارهای مناسب، حفاظت از نیروی انسانی، اماکن و 
ابنیه شرکت، پیگیری اهداف و استراتژی های سازمانی 
توانسته است نقش به سزایی در کاهش تخلفات و جرایم 
داشته باشد که این امر مرهون تعامل و هماهنگی های 
مدیرعامل شرکت، معاونین و مدیران بخش های مختلف 

شرکت است.

ذوب آهن اصفهان تندیس حراست استان را 
كسب كرد

معاون امور صنایع وزارت صمت در متافو :
خودكفایی ایران در صنعت ریل با 

ذوب آهن اصفهان
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سالــروز عـروج 
ملکــــــوتی
شهدای گـرانقدر 
ذو ب آهن اصفهان
گرامـــــی   باد

مجتبــی حســینی بازیکن ســال های پیــش تیم 
فوتبال ذوب آهن اصفهان که ســابقه خوبی نیز روی 
نیمکت این تیــم دارد دوباره به اصفهان بازگشــته 
 اســت تا ذوب آهن اصفهــان را بــه روزهای خوبش

بازگرداند.
پس از شایعات فراوان و مطرح شدن نام چند گزینه، 
ســرانجام هیأت مدیره باشــگاه ذوب آهن سرمربی 
جدید این تیم را بــرای نیم فصل دوم لیگ بیســتم 

انتخاب کرد.

 هیأت مدیــره باشــگاه ذوب آهن اصفهــان پس از 
بررسی شــرایط گزینه های مدنظر، در نهایت بر سر 
ســپردن ســکان هدایت تیم به مجتبی حسینی به 

جمع بندی نهایی رسید. 
 مجتبی حســینی ســابقه دســتیاری در تیم های 
نساجی مازندران، صبای قم، پرسپولیس تهران، نفت 
تهران، تراکتور و ســر مربی گری ذوب آهن اصفهان 
 و نفت مســجد ســلیمان را در کارنامــه کاری خود 

دارد.

پرونده هجدهمین دوره لیگ برتر والیبال نشسته بانوان با 
نایب قهرمانی تیم ذوب آهن اصفهان بسته شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان 
و معلولین، آخریــن روز رقابت های لیــگ برتر والیبال 
نشسته بانوان، گرامیداشت شهید سپهبد قاسم سلیمانی، 
بین تیم های اصفهانی فوالد مبارکه سپاهان و ذوب آهن 

اصفهان برگزار شد .
بر این اســاس و در مجموع دیدارهای برگزار شــده، در 
نهایت فوالد مبارکه سپاهان اصفهان قهرمان این رقابت 
ها شناخته شــد و تیم های ذوب آهن اصفهان، هیأت 

همدان و هیأت هرمزگان به ترتیب 
در جایگاه دوم تا چهارم این دوره از 

مسابقات لیگ برتر قرار گرفتند.
مرحله نهایی مســابقات لیگ برتر 
والیبال نشســته، با صدور مجوز از 
ســوی ســتاد ملی کرونا و رعایت 
پروتکل هــای بهداشــتی، از 26 
بهمن به میزبانی تهران آغاز شد و 
28 بهمن نیز با برگزاری فینال این 

مسابقات به پایان رسید.

خلیل مختاری پزشکیار تیم های پایه ذوب آهن اصفهان 
، برادر شهید عباسعلی مختاری و متولد شهرستان لنجان 
اســت. پدرش از پرســنل کارخانه ذوب آهن اصفهان 

بوده اســت. وی دارای مــدرک تحصیلی 
کارشناسی ارشــد تربیت بدنی و دارای دو 

فرزند به نام های علی و سپیده است.
مختاری در گفتگو با سایت باشگاه گفت: 10 
سال است که در تیم های مختلف ذوب آهن 
از جمله تیم های جوانان، نوجوانان، نونهاالن 
و هــم اکنون در تیم 13 ســال بــه عنوان 
پزشکیار فعالیت می کنم و خود را جزئی از 

خانواده بزرگ ذوب آهن می دانم.
مختاری در خصوص حضــورش در ورزش 
و باشــگاه ذوب آهن اصفهــان گفت: دبیر 
ورزش ناحیه یک اصفهان و به مدت ســی 
و دو سال در شغل مقدس معلمی مشغول 
به آموزش جوانان و نوجوانان این مرز و بوم 
مشغول هســتم. قبالً عصرها در داروخانه 
 کار می کــردم و دوره های هالل احمــر و بهیاری را نیز 
گذرانده ام ســپس با توجه به عالقه خــودم دوره های 
پزشکی ورزشی را در ســال های 88 و 89  گذراندم و با 

معرفی حاج اسماعیلی و حسن آقاجان پا به عرصه ورزش 
حرفه ای گذاشتم . 

وی گفت: پدرم کارمند ذوب آهــن اصفهان بوده و برادر 
شهیدم نیز پس از شناسایی و انتقال به اصفهان طی چند 
روز در12 قسمت کارخانه ذوب آهن اصفهان تشیع شد 

البته دوست دارم نامشان در جایی از کارخانه باشد .
شایان ذکر است؛ شهید عباسعلی مختاری که ورزشکار 
و فوتبالیســت بود، در سن 23 ســالگی در سال 1360 
عازم جبهه های حق علیه باطل شد و در سال 1361 در 
عملیات رمضان مفقوداالثر گردید. پس از سال ها دوری 
از وطن به عنوان شهید گمنام به کشــور بازگشت و در 

تهران به خاک سپرده شد. 
پیکر پاک این شهید پس از سال ها دوری و رنج خانواده 
در سال 1393 پس از 32 سال در جمع شهیدان گمنام 
در دانشــگاه پیام نور تهران شناسایی شــد و با توجه به 
وصیت این شهید واالمقام پس از اخذ مجوزهای الزم به 
محل تولد در کرچگان لنجان منتقل و به خاک سپرده 

شد . روحش شاد و نامش جاودان باد .

پنجمین جشنواره جهادگران علم و فناوری به مناسبت 
چهل و دومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در سالن 
پنج آذر سازمان بسیج مستضعفین کشور با رقابت 160 

طرح برتر برگزار شد.
در این آیین که با حضور سردار سالمی فرمانده کل سپاه 
و غالمرضا سلیمانی فرمانده بسیج کشور برگزار شد، تیم 
اعزامی حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان ذوب آهن 
اصفهان به عنوان تنها نماینده بســیج کارگری استان 
اصفهان، با ارائه 4 طرح به جشنواره راه یافت و طرح بومی 

ســازی این حوزه، جزء 10 طرح برگزیده این جشنواره 
شد. براســاس ارزیابی صورت گرفته، عبدا... نقدی پور 
مســئول واحد کارآمدی و بهره وری این حوزه به عنوان 
مجری طرح، موفق شد با کسب امتیاز الزم، لوح تقدیر 
این جشنواره را دریافت کند. شــایان ذکر است؛ بسیج 
ذوب آهن که برای اولین بار در این جشــنواره شرکت 
کرده بود، دستاوردهای کارگروه پژوهشی و بومی سازی 
معاونت کارآمدی و بهــره وری این حــوزه مورد توجه 

مسئولین و شرکت کنندگان قرار گرفت.

قدردانی فرمانده كل سپاه از 
موفقیت های علمی و فناوری بسیج 

ذوب آهن اصفهان

تکریم خانواده های شهدا و جانبازان

مشاركت در پروژه مسکونی دماوند 5

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

سردار سالمی فرمانده کل ســپاه پاسداران انقالب اســالمی به اتفاق سردار سلیمانی 
فرمانده ســازمان بسیج کشــوری در پنجمین جشــنواره جهادگران علم و فناوری ، 
ضمن بازدید از غرفه دستاوردهای حوزه مقاومت بسیج شــهید تندگویان ذوب آهن 
اصفهان)نماینده بسیج کارگری استان اصفهان( از تالش های علمی و فناوری بسیجیان 

این شرکت قدردانی نمود.
سردار سالمی با اشاره به فعالیت های گسترده بسیجیان صنعتگر و کارگران در زمینه کم 
اثر کردن تحریم ها تصریح نمود : تحریم ها به فرصتی برای تحریک انگیزه ها و اعتقادات 

تبدیل شده است.
فرمانده کل سپاه افزود: طرح های بومی ســازی و صرفه جویی جهت اتکای به داخل و 
جلوگیری از خروج منابع کار شایسته ای است که باید به صورت مستمر در دستور کار 

قرار بگیرد.
در این بازدید سردار سلیمانی فرمانده سازمان بســیج نیز ضمن قدردانی از طرح های 
علمی و فناوری بسیجیان گفت: این جشنواره در پی آن است که استعدادهای مختلف را 
معرفی کرده و در عین حال تمام ظرفیت ها و پشتیبانی ها را در اختیار ایده ها قرار دهد تا 
این محصوالت علمی، فناورانه و خالقانه را به محصوالت قابل استفاده در همه زمینه های 

صنعتی، نظامی، کشاورزی، پزشکی و دیگر فعالیت های اثرگذار تبدیل نماید.
گفتنی است؛ واحد علمی پژوهشی بســیج ذوب آهن اصفهان با هدف بومی سازی و 
کاهش هزینه ها و بی اثر کردن تحریم ها در نقاط مختلف کارخانه طی مدت یک سال 

گذشته بیش از 20 طرح اجرایی را در کارنامه خود دارد.
در اجرای این طرح ها در شاخه های مکانیک، برق، اتوماسیون، آزمایشگاه و واحدهای 

بهره برداری حدود 20 میلیارد صرفه جویی حاصل شده است.

به منظور پاسداشــت رشــادت های یادگاران هشــت ســال دفاع مقدس، گروه 
بازدید امور شهدا، 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 شــهدای واالمقام، محمدعلی جمشــیدیان و جانبازان گرامی ماشاا... 
بابایی، حسینعلی امانی، امین ا... کاظم زاده، سعید باقری، سیدحسین نوربخش، 
عبداله شــیروانی، مختار شــکرالهی، غالمرضا شــریفی، غالمرضا ایرانشــاهی، 
 رســول فقیهی، حســن ســهرابی و ســتار مهرابی به امور این عزیزان رسیدگی 

کنند. 
سعیدجمالي- خبرنگار افتخاری

 شــرایط خرید، احداث و واگذاری پروژه مســکونی 56 واحدی دماوند 5 
)خیابان شهید احمدی( واقع در خیابان گلســتانـ  خیابان هساـ  میدان 
حجـ  خیابان شــهید احمدیـ  جنــب پروژه دماوند 2  بــرای کلیه اعضاء 
و ســهامداران شــرکت تعاونی مســکن کارکنــان ذوب آهــن اصفهان 
فراهم گردیــده اســت، متقاضیانی که شــرایط مشــارکت در این پروژه 
 را دارند جهت ثبت نام و اطالعات بیشــتربه وب ســایت شــرکت تعاونی
)www.tmkz.ir( و یــا بــا شــماره هــای دفتــر شــرکت تعاونــی 
 -03137756401  -  03137772538  -  09916505192(

03191090025( تماس حاصل نمایند.
تعاونی مسکن كاركنان ذوب آهن اصفهان

آسمانی

آسمانی

خبر

خبر

نفرات برتر ایمنی در دی ماه 
مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست شركت با قدردانی از همکارانی كه با رعایت 
اصول و مقررات ایمنی موجبات آرامش و افزایش بهره وری در ذوب آهن اصفهان را 
فراهم می كنند. افراد زیر را به عنوان نفرات برتر ایمنی در دی ماه معرفی كرد. این 

همکاران می توانند با مراجعه به دبیرخانه مدیریت HSE هدایای خود را دریافت كنند.
بنا به اعالم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست شركت، طی دوره 10 ماهه سال 1399 
بالغ بر 155 نفر از كاركنان كارگاه های مختلف شركت به عنوان نفر برتر ایمنی معرفی شده 

و كارت هدیه بیست میلیون ریالی خود را از این مدیریت دریافت نموده اند.

مجید سراج
شماره پرسنلی: 401854 

مهندسی آبرسانی

هادی مهرابی
شماره  پرسنلی:   441136 

 كوره بلند

محمدعلی نیلفروش
شماره پرسنلی: 418072 

 امور فنی بهره برداری و برنامه ریزی 
تولید

  جواد دادخواه  
شماره پرسنلی:  438871 

تولیدات كک و مواد شیمیایی

 مهراب محمدی
شماره پرسنلی: 442486 

آزمایشگاه مركزی

 عباس مهرابی
 شماره پرسنلی:   450177 

نورد 350

 رضا دهقان دنبه
شماره پرسنلی:  7034594 

نت مکانیک

محسن احمدی
شماره پرسنلی:  410764 

انرژی و بهینه سازی سوخت

اكبر اسالمی
شماره پرسنلی: 457966 

اتوماسیون

سیامک رضائی
شماره پرسنلی:  7062962 

آگلومراسیون

 علی اكبر حسینی
شماره  پرسنلی:  7010216 

راه آهن و ترابری

  علیرضا نقدی
شماره  پرسنلی: 7160211  

نورد 350

  احسان دهقانی
شماره پرسنلی: 454624 

تولید و توزیع برق

  حسینقلی محمدی 
شماره پرسنلی:  7055306 

نسوز

  عبدا... ملکی
شماره پرسنلی:  446225 

فوالدسازی

  امین عبدالهی
شماره  پرسنلی:  460306 

نت راه و ساختمان

حسین محمدی
شماره  پرسنلی: 7131722 

پشتیبانی فروش و برنامه ریزی حمل

مجتبی حسینی سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن شد

نایب قهرمانی تیم والیبال نشسته بانوان ذوب آهن اصفهان

موفقیت علمی بسیج ذوب آهن اصفهان 
در پنجمین جشنواره كشوری جهادگران علم و فناوری

عشق به شغل معلمی و آموزش جوانان كشور

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.

جواد تیموری، عسکر كاظمی، علیرضا محمودپور، 
عباسعلی علیخانی، الیاس غالمی، نصرا... ربانیان، 

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

تشکر و سپاس

تاریخ تولدنام فرزند محل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1399/11/08علینسوزمهدی شیروانی

1399/10/22زینبفوالدسازیمحمدرضا علیجانی

1399/10/24سوینفوالدسازیسعید عابدینی

1399/11/11ارازنت مکانیکحسین چهاردولی

1399/11/10متینآگلومراسیونسجاد غالمی

1399/11/07اهورانورداكبر طهماسبی

1399/11/03فاطمهآگلومراسیونمحمد مومنی

1399/11/13امیر مهدیراه آهنرسول موحدی

با عنایت بــه اعالم طرح اقــدام ملی مســکن، از 
طرف دولت دوازدهم و وزارت راه و شهرسازی، 
شــركت تعاونــی مســکن كاركنــان ذوب آهــن 
اصفهان جهت شناســایی و پیش ثبت نام افراد 
www. واجد شرایط در سایت شركت به نشانی
tmkz.ir اقــدام نمــوده اســت. متقاضیان می 
توانند با كسب اطالعات و تطبیق شرایط، نسبت 

به ثبت نام اقدام نمایند.
شركت تعاونی مسکن كاركنان ذوب آهن 

اصفهان

اطالعیه


