
)) آگهی فراخوان  (( 
شركت سهامی ذوب آهن اصفهان

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

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

ضمناً  لیست استعالم های مربوط به خریدهای متوسط )بدون برگزاری مناقصه( در سایت شركت به آدرس ذیل درج می گردد.
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در آیین تجلیل از صادركنندگان نمونه استان اصفهان

ذوب آهن اصفهان به عنوان تنها مدال آور صادرات 
كشور مورد تقدیر قرار گرفت
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ذوب آهن اصفهان 
دو هدف عمده را مد 
نظر دارد كه شامل 
تولید محصوالت 
صنعتی جدید  از 
جمله تولید ریل 

ملی و توسعه 
شبکه ریلی كشور 
و همچنین توسعه 
بازارهای صادراتی  
می باشد كه  تمامی 

تالشگران ذوب 
آهن در دستیابی 
به این دو هدف ، 

نقش آفرین اصلی 
هستند

در آیینی با حضور منصور یزدی زاده مدیر عامل و جمعی از مسئولین ذوب آهن اصفهان،  4 اســفند ماه، بهره برداری مجدد از كارگاه تولید آهن 
اسفنجی)طرح قائم( این شركت آغاز شد.  

یزدی زاده در این آیین گفت: كارگاه  آهن اسفنجی)طرح قائم( ذوب آهن اصفهان پس از یک سال و نیم توقف با تعمیرات الزم و توسعه آن به بهره 
برداری رسید. مدیرعامل ذوب آهن اصفهان به نیاز این شركت به آهن اسفنجی و نقش كارگاه آهن اسفنجی )طرح قائم( در تامین آن اشاره كرد و 
گفت: این كارگاه از سال 75  نقش مهمی در تامین آهن اسفنجی مورد نیاز ذوب آهن اصفهان داشته و ما همواره در صدد توسعه و تکمیل ظرفیت 

تولید آن هستیم...

بهره برداری از طرح قائم ذوب آهن اصفهان آغاز شد

همکار گرامی؛ با توجه به محدودیت های قانونی در خصوص ســقف سنی تعیین شده در خصوص پرداخت فوق 
العاده عایله مندی، مقتضی اســت در صورت ادامه تحصیل فرزندان فاقد شــرایط )افراد باالی 18 سال تامین 
اجتماعی و فرزندان پسر باالی 20 سال صندوق فوالد( نسبت به ارائه  گواهی اشتغال به تحصیل تا 20 اسفند ماه  

به روابط صنعتی مربوطه اقدام فرمایید.
مدیریت امور اداری

اطالعیه

هفته ملي سالمت مردان ايران )سما( همزمان با همه گيري کوويد 19 در کشور 
بر خود مراقبتی در بين جامعه به خصوص مردان  تاکيد به ســزايی دارد. شواهد 
ملي و بين المللي حاکي از آن است که در همه گيري کوويد 19 ، خطر مستقيم 
بيشتري، سالمتي و حيات مردان را تهديد مي کند. به دليل حضور بيشتر مردان 
در اجتماع  و افزايش مواجهه  در محيط هــای کاری همچنين احتمال کاهش 
رفتارهای مراقبتی نظير شستن دست ، پوشيدن ماسک، باال بودن سطح اضطراب 
ها و استرس های ناشــی از کار و... مواردی هستند که نقش مردان را در حفاظت 
از ســالمت خود و  خانواده در همه گيري کرونا بسيار مهم و قابل توجه می کند. 
مردان با انجام خود مراقبتی و کســب دانش و مهارت های مرتبط با آن به طور 
مستقل از ســالمت خود، فرزندان و خانواده مراقبت خواهند کرد که گاهی اين 

مراقبت به دوستان، همسايگان و سايرين نيز گسترش می يابد.
خودمراقبتی چیست؟

خود مراقبتي، فعاليتي است که مردم براي حفظ سالمت وبرآورده کردن نيازهاي 
جسمي، رواني و اجتماعي خود انجام داده وبوســيله آن از بيماري ها يا حوادث 
پيشگيري و از سالمت خود بعد از بيماري حاد يا ترخيص از بيمارستان، حفاظت 
مي کنند. خودمراقبتي کم هزينه ترين و پرسود ترين اقدام براي ارتقاء سالمت 

است.  
پس طرز تفکر خود را عوض کنيد؛ خودمراقبتی، مديريت خشــم و اســترس، 
ابراز احساسات، پيگيری مسائل مرتبط با بيماری های جسمی و روانی و رعايت 
اصول بهداشتی و... نشانه ضعف نبوده و انجام رفتارهای مراقبتی مانند استفاده 
از ماسک، تهويه کافی ، شستشوی مکرر دستها و....  را در اين روزهای کرونايی به 

خاطر بسپاريد.
ترک عادت استعمال دخانيات با دانستن اين نکته که عالئم بيماری کرونا در افراد 

سيگاری بسيار شديدتر و کشنده تر است از ضروريات است. 
 همچنين توجه به داشــتن تغذيه کافی و ســالم ، ورزش مســتمر و منظم و

 فعاليت های فيزيکی مناسب ، بررسی های پزشــکی منظم و پيگيری درمان 
بيماری های زمينه ای احتمالــی از مهمترين اقدامات خــود مراقبتی زنان و 

مردان جامعه محسوب می گردد که الزم است با جديت به آن پرداخته شود.
اميد است در دوران شيوع کرونا در پيک چهارم ، کليه همکاران عزيز بيش از پيش 

نسبت به رعايت شيوه نامه های بهداشتی در محيط کار و منزل اقدام نمايند.
مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست

 در آيين تجليل از صادرکنندگان نمونه استان که هفتم اسفند ماه در محل 
اتاق بازرگانی صنايع ، معادن و کشاورزی اصفهان برگزار شد ،  ذوب آهن 
اصفهان که تنها مدال آور صادرات کشور درسال جاری است مورد تقدير 
قرار گرفت و لوح و تنديس ويژه اين مراسم توسط محمود واعظی رئيس 

دفتر رئيس جمهوربه اين مجتمع عظيم صنعتی اهداء شد . 
در اين مراسم که عباس رضايی اســتاندار اصفهان ، حميد زادبوم، معاون 
وزير صنعت، معدن و تجارت و رئيس کل ســازمان توسعه تجارت ايران ، 
عباس مقتدايی نماينده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی و جمعی 
از مسئولين و صادرکنندگان استان اصفهان حضور داشتند ، منصور يزدی 
زاده مديرعامل ذوب آهن اصفهان گفت : اين مجتمع عظيم صنعتی اگر 
بتواند کل محصوالت خود را صادر کند می تواند يک و نيم ميليارد دالر ارز 

مرغوب به کشور وارد کند . 
وی افزود : با توجه به اينکه ذوب آهــن اصفهان نياز ارزی خود 
که بالغ بر 350 ميليون دالر است را از طريق صادرات تامين می 
کند ، پيشنهاد می کنم که نياز ارزی برای توليد از طريق ارزهای 
موجود در خارج از کشــور تامين شــود و ارزهای صادراتی به 
سيستم بانکی کشور وارد شود که می تواند برای اقتصاد و صنعت 

کشور بسيار گره گشا باشد . 
 منصور يــزدی زاده همچنين در گفتگو بــا خبرنگار ما ضمن 
تبريک کسب اين توفيق ارزشمند به تمامی تالشگران ذوب آهن 
و مجموعه فوالد کشــور تداوم رشــد صادرات ، افزايش تعداد 
بازارهای هدف صادراتی ، افزايش صادرات محصوالت فوالدی 
به کشــورهای منطقه، آفريقايی ، آسيای جنوب شرقی ، حفظ 
کيفيت برتر محصوالت ،برگشــت بالغ بر 100% ارز حاصل از 

صادرات به چرخه اقتصادی کشور ، ثبت جهانی برند و لوگوی 
ذوب آهن اصفهــان   ZOBESCO  ،ESCO   را از جمله عوامل 

دريافت باالترين نشان صادراتی کشور عنوان نمود .
مديرعامــل ذوب آهن با اشــاره به رشــد توليــد محصوالت 
ساختمانی در کشور گفت : ذوب آهن اصفهان دو هدف عمده را 
مد نظر دارد که شامل توليد محصوالت صنعتی جديد  از جمله 
توليد ريل ملی و توسعه شبکه ريلی کشور و همچنين توسعه 
بازارهای صادراتی  می باشد که  تمامی تالشگران ذوب آهن در 
دستيابی به اين دو هدف ، نقش آفرين اصلی هستند و در حال 
حاضر نيز صادرات ريل که تا سال گذشته واردکننده آن بوديم 

آغاز شده است .
وی در خصوص موانع توســعه صادرات گفت : در اين خصوص 
با چالش هايی مواجه هستيم که مربوط به تحريم های ظالمانه استکبار 
و بعضا نيز برخی مشکالت داخلی هســتيم که به لطف خدا اميد است  با 
همت و همدلی همه مسئولين اين موانع برطرف گردد و رشد و شکوفايی 
اقتصادی و اقتدار بيش از پيش ايران اســالمی را در عرصه های جهانی 

شاهد باشيم .
 شــايان ذکر اســت در 22 دی ماه ســال جــاری در آييــن تجليل از 
صادرکنندگان کشوری، ذوب آهن اصفهان به عنوان تنها مدال آور ملی 

صادرکنندگان  سال 1399 ) باالترين نشان صادرات کشور( انتخاب شد .
اين شرکت تاکنون هفت بار در سالهای 1380- 1385- 1388- 1391- 
1392- 1395-1397صادرکننده نمونه ملی کشور و در سال 1393 نيز 

صادرکننده ممتاز کشور شده بود.

به بهانه هفته ملی سالمت مردان )سما(
"خودمراقبتي كم هزینه ترین و پرسود ترین اقدام براي ارتقاء 

سالمت است"
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بنیاد جهانی انرژی و انجمن مدیریت سبز اروپا تاكید كرد:

پروژه PCI ذوب آهن اصفهان، پروژه سبز ملی
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خبر

درخواست های شما  وپاسخ مسئولین :
برای رفع مشکالت شلوغی مسیر شاهین شهر در شیفت شب 

چه اقداماتی صورت پذیرفته است؟
تعداد  از گروه های شيفت  بعضی  در  رفاهی:  امور  و  مديريت خدمات 
از  فاصله گذاری  رعايت  به  توجه  با  است که  نفر  مسافرين حدود 30 

مسيرهای امام خمينی برای رفع اين مشکل اقدام می گردد. 
های  كلینیک  با  دندانپزشکی  خدمات  قرارداد  انعقاد  برای 

شاهین شهر چه اقداماتی شده است؟    
مديريت خدمات مالی و بيمه: مراکز وکلينيک های شاهين شهر مورد 
بررسی و بازديد قرار گرفت و نسبت به انعقاد قرارداد با کلينيک فردوسی 

واقع در خيابان رازی - فرعی 1 شرقی اقدام گرديد.
پرداخت هزینه خوار بار ایام عید نوروز چه زمانی انجام می 

گردد ؟
مديريت امور اداری: جهت توزيع خواربار برای کليه کارکنان از طريق 

شرکت تعاونی مصرف در هفته جاری هماهنگی الزم انجام شده است . 
 ابراز گالیه از جا به جایی فروشگاه تعاونی مصرف دستگرد به 
طبقه زیرزمین؛ گرانی قیمت های لوازم خانگی در فروشگاه ها و 
عدم توزیع اجناس  دولتی ) مرغ ؛ برنج و روغن ( برای رفاه حال 

سهامداران .
مديريت شرکت تعاونی مصرف کارکنان: با توجه به پله های زياد و عدم 
دسترسی مناسب به فروشگاه و جا به جايی سخت اجناس خريداری شده 
توسط مشتريان و بروز حوادث در اين مواقع برای رفع اين مشکل از طريق 
بازسازی طبقه همکف و اختصاص آن به فروشگاه اقدام شد. در خصوص 
گرانی قيمت لوازم خانگی با توجه به شرايط موجود بازار و تغيير در قيمت 
ارز، نوسان های قيمتی زيادی مشاهده می گردد و برای نظارت بيشتر 
نسبت به افزايش بازرسی ها و معرفی متخلفين احتمالی به اداره تعزيرات 
اقدام گرديده که تا حدودی اين مشکل، کنترل شده است ولی از کليه 
سهامداران درخواست می گردد جهت جلوگيری از بروز هرگونه مشکل از 
قبل قيمت اجناسی را کنترل و با فروشگاه های ديگر مقايسه نموده و سپس 
نسبت به خريد اقدام نمايند . در خصوص توزيع اجناس دولتی براساس 
سهميه تعيين شده از طرف اداره صمت  نسبت به توزيع روغن اقدام گرديده 

است .  
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:

این پروژه در رقابت با 
ده ها پروژه دیگر به 
عنوان پروژه سبز در 
سطح ملی انتخاب 

شد و به مرحله 
 رقابت بین المللی راه 

یافت

 پروژه تزریق پودر زغـال 
به كـــوره بلند از سوی 
بنیاد جهــانی انرژی و انجمن 
به عنـوان  اروپا  مدیریت سبز 
پروژه سبز ملـی انتخـاب شد و 
گواهینامه و تندیس پروژه سبز 
انجمن  و  بنیـــاد جهانی  این 
آهن  ذوب  بــه  اروپایــــی 

اصفهان تعلق گرفت.
منصــور يــزدی زاده با اعــالم اين 
خبر گفــت: پــروژه تزريــق پودر 
زغــال بــه کــوره بلنــد ) PCI( از 

ســوی ذوب آهن اصفهان به انجمن مديريت ســبز 
ايران )نماينده بنياد جهانی انرژی( معرفی شــد که با 
پيگيری و دفاعيات الزم توسط مديريت های ذی ربط 
و ارزيابی های انجمن مذکور، اين پــروژه در رقابت با 
ده ها پــروژه ديگر به عنوان پروژه ســبز در ســطح 
 ملی انتخاب شــد و به مرحله رقابت بيــن المللی راه 

يافت. 
مديرعامل ذوب آهن اصفهــان، افزود: با پيگيری های 
مســتمر، جلســه ارزيابی پروژه مذکور در سطح بين 
المللی در تاريخ  10 آذرماه ســال جــاری و با حضور 
ارزيابــان بنياد جهانی انــرژی برگزار شــد و پروژه از 
منظرهای زيســت محيطی، اقتصــادی، اجتماعی و 

تکنولوژی مطابق با منطــق EAST  مورد ارزيابی قرار 
گرفت.

يــزدی زاده تصريح کرد: بر اســاس نتايــج حاصل از 
ارزيابی انجام شده، شــرکت ذوب آهن اصفهان موفق 
شــد گواهينامه و تنديس  بين المللــی بنياد جهانی 
انرژی و انجمن مديريت سبز اروپا را برای پروژه مذکور 

دريافت کند.
وی با تبريــک اين موفقيت بزرگ بــه همه همکاران 
سختکوش، تاکيد کرد: کسب عنوان پروژه سبز برای 
پروژه تزريق پودر زغال به کــوره بلند در حوزه محيط 
زيست شرکت و حتی محيط زيست کشور، موفقيت 

چشمگيری محسوب می شود. 

بنیاد جهانی انرژی و انجمن مدیریت سبز اروپا تاكید كرد:

پروژه PCI ذوب آهن اصفهان، پروژه سبز ملی

محمود نيلی احمد آبادی رييس دانشگاه 
تهران در همايش و نمايشگاه چشم انداز 
صنعت فوالد وسنگ آهن ايران با نگاهی به 
بازار به صورت ويدئو کنفرانس طی سخنانی 
به اهميت ذوب آهن اصفهان به عنوان آغاز 
گر توليد فوالد در کشور و توسعه دهنده 
اين صنعت اشاره کرد و گفت: توليد صنعت 
فوالد کشور به همت ذوب آهن اصفهان به 
ثمر نشست و نياز است در ادامه صنايع فوالد کشور به توسعه تکنولوژی توجه 

ويژه نمايند تا بتوانند در دنيای رقابتی عملکرد موفقی داشته باشند .
رييس دانشگاه تهران در سخنرانی خود با عنوان توسعه محصول، ارتقا و بهينه 
سازی فرايندها و پژوهش و نوآوری به ارزش افزوده توليد انواع محصوالت 
فوالدی برای کشور پرداخت و گفت: پژوهش و نوآوری ضرورت و اولويت مهم 

امروز برای توسعه صنعت فوالد کشور است .
شايان ذکر است يازدهمين همايش و نمايشگاه چشم انداز صنعت فوالد و 
سنگ آهن ايران با نگاهی به بازار، به همت گروه رسانه ای دنيای اقتصاد چهارم 
اسفندماه در محل هتل المپيک با حضور عزت ا... اکبری رييس کميسيون 
صنايع و معادن مجلس شورای اسالمی، سعيد زرندی معاون طرح و برنامه 
وزارت صمت، وجيه ا... جعفری رييس هيأت عامل ايميدرو، اردشير سعد 
محمدی سرپرست معاونت معدنی وزارت صمت، مصطفی موذن زاده رييس 
پيشين هيأت عامل ايميدرو و جمعی از مسئولين و دست اندرکاران صنعت 

فوالد کشور افتتاح شد .
ذوب آهن اصفهان نيز با برپايی غرفه ای، در اين همايش و نمايشگاه که تا ۶ 

اسفند ادامه داشت، حضور فعال داشت و دستاوردهای خود را ارائه نمود .

رییس دانشگاه تهران در افتتاحیه همایش دنیای اقتصاد:

تولید صنعت فوالد كشور به 
همت ذوب آهن اصفهان 

به ثمر نشست

Rگزارش e p o r t

ساخت و  مونتاژ یک دستگاه جرثقیل سقفی در كارگاه كنورتور

تمیز كاری شاالک 
های چسبیده به 
النس های دمش 
اكسیژن یکی از 
كارهای روزانه 
و معمول كارگاه 

كنورتور است

پيرو کســب موفقيت جهانــی شــرکت ذوب آهن 
اصفهــان در اخذ تنديــس و گواهينامه پروژه ســبز 
)Green project 2020( از بنيــاد جهانی انرژی 
و انجمــن مديريت ســبز اروپــا برای پــروژه تزريق 
پودر زغال به کوره بلند هــا ) pci( منصور يزدی زاده 
مدير عامل ذوب آهــن اصفهان به عنوان ســخنران 

اصلی در پانزدهمين کنفرانــس بين المللی مديريت 
ســبز که به صورت مجازی برگزار گرديد به تشــريح 
 برنامه های راهبردهای زيســت محيطی اين شرکت

 پرداخت.
يزدی زاده با بيان اين که وضعيت رقت بار اکوسيستم 
های کنونی، پديده گرمايش جهانی، تخريب جنگل ها 
و مراتع، کاهش تنوع زيســتی، بيابان زايی، فرسايش 
خاک، تغييرات اقليمی و ده ها مورد ديگر همه و همه 
نتايج ملموس  اين زياده خواهی انسان هاست، گفت: 
اگر بخواهيم ســرمايه های طبيعی، هوا، زمين، آب را 
برای کودکانمان حفظ کنيم ضروريست در چارچوبی 
معقول با محيط زيســت خود رفتار کنيم. بايد بدانيم 
که دود بی توجهی امروز به چشم های نسل های آتی 
و فرزندان ما خواهد رفت نســلی که در اثر بی توجهی 
ممکن است  شاهد پرواز پرندگان بر فراز درياچه ها و 

آب های شفاف و زالل عاری از آلودگی نباشد.
وی افزود: امروزه متفکران در عرصه فعاليت ها بايد درک 
کنند که عصر فعلی و آينده بايد، عصر تکنولوژی های 

دوستدار و سازگار با محيط زيست باشد. 
مديرعامل ذوب آهن اصفهــان، پرداختن به موضوع 

حفاظت  از محيط زيســت را از اولويــت های اصلی 
مســئوليت های اجتماعی دانست و گفت: در فرهنگ 
ما بر اســاس اعتقادات دينی و تمدن ايرانی اسالمی، 
رعايت اصول حفاظــت از محيط زيســت و پرهيز از  
ايجاد آلودگی و آسيب به طبيعت همواره مورد تأکيد 
قرار گرفته است و در اصل 50 قانون اساسی بر حفظ و 

صيانت از محيط زيست تاکيد شده است.
يزدی زاده گفت: شرکت ذوب آهن اصفهان به عنوان 
اولين توليد کننده فــوالد در ايران، حفاظت از محيط 
زيســت را در تدوين اســتراتژی های کالن سازمان 
لحاظ و از طريق برنامــه ريزی و انجــام  برنامه های 
 بهبود مستمر در حوزه محيط زيست و در قالب انجام 
پروژه های عظيم زيســت محيطی و بــا صرف هزينه 
های هنگفت، جاری سازی نموده و به صورت مستمر 

تحت نظارت، کنترل و پايش دارد. 
وی تاکيد کرد: از جمله اين پروژه ها که تحت شرايط 
تحريم های ظالمانه با دســتان با کفايت فرزندان اين 
سرزمين به انجام رسيد و امروز شاهد موفقيت آن در 
عرصه جهانی هســتيم می توان به پروژه تزريق پودر 
زغال به کوره بلند ها اشاره نمود. پروژه ای که بر اساس 

مستندات ارائه شــده به ارزيابان بنياد جهانی انرژی و 
با صحه گذاری آنان دارای تأثيرات چشمگير در حوزه 
کاهش مصارف انــرژی )گازطبيعی، بــرق(، کاهش 
مصارف آب، اســتفاده مجدد از ضايعات زغال و زغال 
کک نشــو، کاهش مصرف کک در کوره بلند و کاهش 
توليد عوامل آالينده زيســت محيطی شــامل غبار و 
گازهای آالينده بخصوص گازهــای گلخانه ای دارد  و 
امروز موفق به دريافت گواهينامــه و تنديس از بنياد 

جهانی انرژی گرديد. 
مديرعامل ذوب آهن اصفهان با بيان اين که حفاظت 
از محيط زيست امری جهانی است و تحقق آن  به خرد 
جمعی و همياری و همکاری در ســطوح بين المللی 
نيازمند اســت، گفت: دســتيابی به دانش فنی و فن 
آوری های  نوين و دوستدار محيط زيست برای برخی 
از کشــورها و از جمله ايران به امری بسيار سخت و در 
برخی موارد غير ممکن تبديل شــده است. بايد يکی 
از رسالت های  همه ما و خصوصاً ســازمان های بين 
المللی فعال در عرصه حفاظت از محيط زيســت اين 
باشد که روند دستيابی  به دانش فنی و تکنولوژی های 
دوستدار محيط زيست برای همه اعضاء تسهيل شود. 

يــک دســتگاه جرثقيل ســقفی برای جمــع آوری 
شاالک های النس های اکســيژن در کارگاه کنورتور 

فوالدسازی شرکت ساخته و  مونتاژ شد.
سيد غالمعلی موسوی، مهندس ارشد مکانيک باالبرها با 
اعالم اين خبر، گفت: تميز کاری شاالک های چسبيده 
به النس های دمش اکســيژن يکــی از کارهای روزانه 
و معمول کارگاه کنورتور اســت. اين شاالک ها پس از 
برشکاری و جدا شدن از النس های اکسيژن توسط يک 
دســتگاه تلفر که به روی يک مونوريل حرکت می کرد 
جمع آوری می شــدند. که با توجه به محدوديت های 
حرکتی موجود اين کار به شکل غير ايمن انجام می شد 
و به دليل بار برداری به صورت مايل دايماً موجب آسيب 

ديدگی تلفر و توقف طوالنی مدت آن می گرديد . 
وی افزود: برای رفع اين مشکل تصميم گرفته شد که 
يک جرثقيل ســقفی در محل جمع آوری شاالک ها 
ساخته و مونتاژ شــود. برای اين کار با تهيه نقشه های 

مر بوطه و اخذ مجوز از مديريت امور فنی بهره برداری 
سازه يک عدد جرثقيل ســقفی طراحی، ساخته و در 

محل مورد نظر مونتاژ شد.
موسوی تاکيد کرد: تجهيزات حرکتی و باالبری مورد 
نياز نيز با انجام برخی تغييرات بر روی ســازه مذکور 
مونتاژ گرديد و بــه اين ترتيب با تکيــه بر دانش فنی 
موجود و اســتفاده از امکانات داخلــی ذوب آهن اين 
جرثقيل ســقفی در کارگاه کنورتور نصب شــده و به 
بهره برداری رسيد ضمن اين که کليه عمليات نصب و 
مونتاژ  اين جرثقيل توسط نفرات مکانيک و برق باالبر، 

برق کنورتور و نت مکانيک انجام شد.
مهندس ارشــد مکانيــک باالبرها گفــت: از تأثيرات 
مثبت اين عمليات می توان بــه صرفه جويی در زمان 
برشکاری و حمل شــاالک، رضايت پرسنل برشکار، 
افزايش ايمنــی و بهبود شــرايط کار و توقفات کمتر 

اشاره کرد . 

منصور یزدی زاده در پانزدهمین كنفرانس بین المللی مدیریت سبز:
پروژه سبز PCI ، حاصل دانش و همت تالشگران ذوب آهن در دوران تحریم

امروزه متفکران 
در عرصه فعالیت 
ها باید درک كنند 
كه عصر فعلی و 
آینده باید، عصر 
تکنولوژی های 

دوستدار و سازگار 
با محیط زیست 

باشد

این مجتمع عظیم 
صنعتی كه در 

مسئولیت های 
اجتماعی همواره 
پیش قدم است 

وظیفه خود 
دانست كه همراه 
با هلدینگ شستا، 
كمک های الزم را 
برای این عزیزان 

فراهم كنید

در كمیسیون صنایع 
و معادن برنامه داریم 

تا نیازهای معدنی 
این صنعت مادر كه 
محصوالتی مانند 

ریل با ارزش افزوده 
باال تولید می كند را 

تامین نماییم

عزت ا... اکبری رييس کميسيون صنايع و معادن مجلس 
شورای اسالمی در بازديد از غرفه ذوب آهن اصفهان در 
يازدهمين همايش و نمايشگاه چشم انداز صنعت فوالد 
وسنگ آهن ايران با نگاهی به بازار به خبرنگار ما گفت: 
توليد ريل ملی در دوران سخت تحريم، دستاورد بسيار 
بزرگی به شــمار می رود و خوشــحال هستيم که اين 

صنعت ، ايران را از واردات ريل بی نياز ساخته است .
وی افزود: در کميسيون صنايع و معادن برنامه داريم تا 
نيازهای معدنی اين صنعت مادر که محصوالتی مانند 

ريل با ارزش افزوده باال توليد می کند را تامين نماييم .
اکبری اظهار داشــت: وقتی در مجلــس پنجم بودم 
در بازديــد از کارخانه هــای اتريش بــه عنوان يک 
ايرانی تاســف می خوردم که چرا ايران توليد کننده 
ريل نيســت و وارد کننده اين محصول استراتژيک 
 اســت. بعد از آن سفر آرزو داشــتم که توليد ريل در 

برنامه های صنعتی ايران قرار بگيرد.
رييس کميســيون صنايع و معادن مجلس شــورای 
اسالمی اظهار د اشت: امروز ديدم که ذوب آهن اصفهان 
انواع ريل های مورد نياز کشــور را تامين می کند و اين 

آرزوی بزرگ محقق شده است .
وی با اشاره به اين که توليد ريل در توسعه حمل و نقل 
ريلی نقش کليدی و مهمی دارد، گفت: در حمل و نقل 
ريلی به توسعه زيادی نياز داريم که اين حمل ونقل ايمن 
و ارزان است و ذوب آهن اصفهان با توليد اين محصول 

نقش خود را به خوبی ايفا کرده است .
اکبری گفت: از همه دســت انــدارکاران اين مجتمع 
عظيم صنعتی که پيشتاز توليد ريل در کشور هستند  

قدردانی می کنم .
محمد جعفر صالحی معــاون خريد ذوب آهن اصفهان 
گزارشــی از چالش های تامين مواد اوليــه ذوب آهن 

اصفهان به رييس کميســيون صنعت و معدن مجلس 
ارايه داد و اکبری نيز ضــرورت اين موضوع را تاييد کرد 

و از پيگيری تاميــن پايدار مواد اوليه بــرای ذوب آهن 
اصفهان خبر داد .

اولين محموله کمــک های ذوب آهــن اصفهان طی 
مراسمی با حضور مسئولين اين شرکت از مقابل بنای 
يادمان شهدای گمنام، شامل 800 تخته پتو و 50 عدد 
وسيله گرمايشی جهت مردم آسيب ديده در زلزله شهر 

سی سخت، سوم اسفند ماه ارسال شد.
مهدی بهرامی معاون پشــتيبانی و خدمات اجتماعی 
ذوب آهن اصفهــان در اين خصوص گفت: اين مجتمع 
عظيم صنعتی که در مسئوليت های اجتماعی همواره 
پيش قدم اســت وظيفه خود دانســت که همــراه با 
هلدينگ شســتا، کمک های الزم را برای اين عزيزان 

فراهم کنيد .
وی افزود: در مرحله نخســت، دو محموله شامل 800 
تخته پتو و 50 عدد وسيله گرمايشی به اين شهر ارسال 

شد.
بهرامی اظهار داشــت: اين اولين مرحله از کمک های 
ذوب آهن اصفهان اســت و اميدواريم زودتر مشکالت 
مردم حل شود. اين مجتمع عظيم صنعتی در ادامه نيز 

در قالب مسئوليت های اجتماعی در صورت نياز کمک 
های الزم را انجام می دهد .

وی گفت: اميدوارم هر چه زودتر شرايط اين هموطنان که 
در سرمای زمستان مشکالت زيادی دارند، با کمک های 

هموطنان بهبود يابد و از مشکالت آن ها کاسته شود.
دومين محموله کمــک های ذوب آهــن اصفهان نيز 

شامل 300  تخته چادر برزنتی ضد آب 10 و 12 نفره، 
پنجم اسفند ماه با حضور تعدادی از مسئولين شرکت 
از مقابل يادمان شهدای گمنام برای مردم آسيب ديده 

سی سخت ارسال شد. 
 احمد اکبری معاون ســرمايه های انســانی و توسعه 
مديريت در اين خصوص گفت: با وقوع زلزله در ســی 

ســخت و پس از ارســال اولين محموله کمک به زلزله 
زدگان و در ادامه ارســال کمک های هلدينگ شستا، 
دومين محموله نيز بنــا بر نيازهای اعالم شــده 300 
تخته چادر مناسب شرايط منطقه، تهيه و ارسال شد که 
اميدواريم در حد رفــع نيازهای ضروری اين هموطنان 

زلزله زده در شرايط سخت زمستانی موثر باشد.

دو محموله از كمک های ذوب آهن اصفهان به سی سخت ارسال شد

ســعيد زرندی معاون طرح و برنامه وزارت صمت در بازديد از غرفه ذوب آهن 
اصفهان در يازدهمين همايش و نمايشــگاه چشم انداز صنعت فوالد وسنگ 
آهن ايران با نگاهی به بــازار، از توليد ريل و محصوالت صنعتی توســط اين 

مجتمع عظيم صنعتی تمجيد کرد .
زرندی توليد اين محصوالت را نشان دهنده توانايی ذوب آهن اصفهان برای 
رقابت در عرصه های جهانی دانست و ابراز اميدواری کرد که با تامين مواد اوليه 

الزم، مشکلی در توليد اين محصوالت مهم از جمله ريل نداشته باشيم.
زرندی در خصوص ضرورت عدم ورود شــرکت های معدنی به حوزه صنايع 
پايين دســتی و توليد فوالد که منجر به بحران تامين مواد اوليه برای توليد 
کنندگان بزرگ اين صنعت شده است گفت: معادن نبايد در حوزه هايی که با 
اشباع توليد مواجه هستيم ورود کنند و هر واحد فوالدی که ايجاد می شود بايد 
تامين مواد اوليه برای آن تضمين شده باشد. وی افزود: برای سرمايه گذاری 
های جديد تالش می شود که حلقه های زنجيره فوالد در حوزه يکديگر ورود 

نکنند تا شاهد اين مشکالت در تامين مواد اوليه نباشيم.

تمجید معاون طرح و برنامه وزارت 
صمت از تولید ریل در ذوب آهن 

اصفهان

رییس كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی :
تولید ریل توسط ذوب آهن، دستاورد بزرگ كشور در دوران تحریم است
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نشریه داخلی

R e p o r t
گزارش

دوره آموزشی كلینیک كسب و كار مدیریت ریسک  در ذوب آهن اصفهان برگزار شد 
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نشریه داخلی

R e p o r t
گزارش

خبر

مناسبت های هفته
 نهم اسفند روز ملی حمایت از حقوق مصرف كنندگان

حقوق مصرف کننــده يعنی 
مجموعه اختيارات و امتيازاتی 
که مصرف کننده در قبال عمل 
خريد يک کاال يــا خدمات از 
فروشــنده دريافت می کند تا 
در صورت بروز اشکال، معلوم 
شدن عيب و نقص، احراز ضرر 

و زيان، عدم کارآيی و ثمر بخشــی و يا ايراد خســارت، برای جبران 
ضرر خود از آن استفاده کند.

در تقويم رســمی کشــورمان، روز نهم اســفند با عنوان »روز ملی 
حمايت از حقوق مصرف کنندگان« نام گذاری شده است. اختصاص 
يک روز از ســال به حقوق مصرف کننده و پيش بينی مرجعی برای 
جبران خســارت های مصرف کنندگان و مبارزه با متخلفان، نشان 
دهنده رويکرد مســئوالن به اهميت موضــوع و تبديل آن از عرصه 

شعار به عمل است. 
وفات حضرت زینب )س(
حضــرت زينب کبــری )س( 
در روز پنجم جمــادی االولی 
سال پنجم يا ششــم هجری 
قمری در شــهر مدينه منّوره 
متولّد گرديده و جهــان را به 
قدوم خويــش مزين فرمودند.
نام مبارک آن بزرگوار زينب، و 

کنيه گراميشان ام الحسن و ام کلثوم و القاب آن حضرت عبارتند از: 
صّديقة الصغری، عصمة الصغری، ولية ا... العظمی و ... می باشد. 

تغییر قبله
تغيير قبله واقعه ای که در آن قبله مســلمانان از مسجد االقصی به 
ســمت کعبه تغيير يافت. ايــن واقعه در رجب ســال دوم هجری 
و پس از نزول آيه 1۴۴ ســوره بقره رخ داد. بنابر نقل بيشــتر تاريخ 
نويسان، تغيير قبله در مسجد ذو قبلتين در مدينه در بين نماز ظهر 
انجام گرفته است.  بنابر نقل منابع اســالمی، پيامبر)ص( در مکه و 
سال های نخســت پس از هجرت در مدينه، به سوی بيت المقدس 
نماز می گزارد؛ اما دوست داشت که قبله ای مخصوص به خود داشته 
باشد و بدين جهت در انتظار وحی و تغيير قبله به سر می برد. خداوند 
با نزول آيه قبله، او را خشــنود کرد و مســلمانان را به تغيير قبله به 

سوی کعبه فرمان داد.
14 اسفند روز احسان و نیکوكاری

دل هــا به هــم نزديــک می 
شوند و شــکوفه های مهربانی 
در قلب هــا جوانه مــی زند. 
امــروز لب ها بــرای لبخند پر 
از بهانه انــد و بازار محبت گرم 
است. شــايد بتوان با سرمايه 
احســان و نيکوکاری، در اين 

روز، دلی به دســت آورد و با دوســتی و مهرورزی، بوســتان وجود 
را زينت داد و نهال عشــق و خوبی را بار ديگر آبياری کرد. از ســال 
13۶9 هر ســال در اســفند مــاه و در آســتانه عيد نــوروز و بهار 
طبيعت، مــردم مهربــان و نيکوکار کشــور ما همزمــان با هفته 
احسان و نيکوکاری در 1۴ اســفند در همايشی عظيم که تبلور نوع 
دوســتی، نيکوکاری و مهرورزی آنان است دســت های پر محبت 
 و عاطفه خويش را بر ســر خانواده هــای نيازمند و کودکانشــان 

می کشند.
15 اسفند روز درختکاری

در  ايران، روز 15 تا 22 اســفند ماه به عنوان “هفته منابع طبيعی” 
نامگذاری شده است که نخستين روز اين هفته يعنی 15 اسفند “روز 
 درختکاری ” است. امروزه بيشتر کشــورهای دنيا روز درختکاری را 
محترم شمرده و در اين روز به کاشتن درخت ها و نهال های متفاوت 

اقدام می کنند.

حدیث هفته
 پیامبر اكرم )ص(:

عبادت هفتاد جزء اســت که بهترين آن، کوشش برای به دست آوردن 
مال حالل است. 

اوليه به ويژه ســنگ آهن پرداخت و گفت: واحدهای منصور يزدی زاده در اين ميزگرد به مشکل تامين مواد 

فوالدی کشــور از جمله ذوب آهن اصفهان به دليل 
نداشتن مواد اوليه نمی تو انند با ظرفيت کامل توليد 

کنند. 
وی اظهار داشت: ذوب آهن اصفهان متاسفانه سهميه 
مواد اوليــه ندارد که ايــن موضوع بايد مــورد توجه 
مسئولين باشد. اگر قرار است ســهميه مواد اوليه به 
واحدهای فوالدی اختصــاص نيابد، بايد در خصوص 
همه اين واحدها اين سياست اتخاذ شود، اما در حال 
حاضر تنها ذوب آهن اصفهان اســت که سهميه مواد 

اوليه ندارد. 
وی با اشاره به اين که در زنجيره فوالد کشور همچنان 
مباحث مختلفی و حل نشــده ای همچون داخلی يا 
جهانی بودن معيار قيمت گذاری وجــود دارد، افزود: 
يکی از دغدغه های مهم در صنعت فوالد کشــور، که 
در طرح جامع فوالد اهميت بسياری دارد، بحث قيمت 
گذاری است که از وزارت صمت آغاز شد و اين موضوع 
در مجلس مطرح است و هنوز به طور کامل حل نشده 

است . 
 مديرعامــل ذوب آهــن اصفهــان مشــکل عــدم 
ســرمايه گذاری خارجی در صنعت کشــور را بسيار 

محسوس دانســت و گفت: تکليف ســرمايه گذاران 
خارجی برای حضور در اين صنعت مشــخص نيست 
در حالی که جذب سرمايه های خارجی نقش بسيار 

مهمی در توسعه صنعت فوالد کشور دارد . 
منصور يزدی زاده به مبحث صادرات اشاره کرد و گفت: 
در افــق 1۴0۴ بايد به توليد 55 ميليون تن ســاالنه 
محصوالت فوالدی برســيم که با توجه به نياز داخل، 
حداقل 20 ميليون تن آن بايد صادر شود اما متاسفانه 
اســتراتژی مدونی برای صادرات نداريم در حالی که 
از توانايی های الزم برای دســت يابی به اين صادرات 

برخوردار هستيم. 
وی افزود: يکــی از چالش های اصلی مانع توســعه 
صادرات اين است که صادرات موکول به عرضه داخلی 

و قيمت گذاری گرديده که امر نادرستی است .
منصور يزدی زاده عدم توســعه مناسب زيرساخت 
ها به ويژه حمــل و نقل را يکی ديگــر از چالش های 
مهم صنعت فوالد کشور دانســت و گفت: متاسفانه 
زيرساخت ها پا به پای ظرفيت سازی در صنعت فوالد 
پيش نرفته اند، اين مورد باعث بی رغبتی سرمايه گذار  

خارجی نيز شده است .  

اگر قرار است 
سهمیه مواد اولیه به 
واحدهای فوالدی 

اختصاص نیابد، باید 
در خصوص همه این 
واحدها این سیاست 

اتخاذ شود

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در میزگرد تخصصی طرح جامع فوالد كشور:
توسعه صادرات محصوالت فوالدی، استراتژی مدون می خواهد

دوره آموزشی کلينيک کســب و کار مديريت ريسک  
با حضور شــکراله فائز نماينده هلدينگ صدر تامين، 
مرتضی يزدخواســتی عضو موظف هيــأت مديره و 
رييس کميته ريســک هيأت مديره، احمد ســليمی 
معاون مالی واقتصادی، کيانوش کيانپور دبير کميته 
ريسک هيأت مديره و ديگر مديران شرکت ۴ اسفند 

ماه در سالن تشريفات برگزار شد .
يزدخواستی با اشاره به اين که امروزه با شرايط سخت 
محيط کسب و کار ناشی از مسائل جهانی، منطقه ای 
و تحريم، نيل به اهداف استراتژيک شرکت با دشواری 
های مضاعفی همراه اســت گفت: اين شرايط ايجاب 
می کند سازمان ها رخداد های احتمالی تاثير گذار بر 
تغيير منافع آتی را شناسايی نموده و جهت مديريت 
اثربخش و کارايی آن ها اقــدام نمايند که موفقيت و 
رشد ســازمان ها به نحوه مديريت و کنترل اين گونه 
وقايع وابسته اســت. وی افزود: از اقدامات مهم ذوب 
آهن اصفهان در اين زمينه، تشــکيل کميته مديريت 
ريســک هيات مديره می باشــد. کميتــه مديريت 

ريسک، چارچوب و راهبری شــرکتی را تشکيل می 
دهد و هدف آن کمک همه جانبه بــه مديريت برای 

دستيابی به اهداف استراتژيک است.
يزدخواســتی گفت : نظــام جامع مديريت ريســک 
سازمانی شرکت در ســال 1395 با همکاری دانشگاه 
مالک اشــتر و براســاس منابع علمی و استاندارهای 
 ،COSO-ERM بين المللی مديريت ريسک همانند
اســتاندارد ISO31000 و همچنيــن بهينه کاوی 
از شــرکت های برتــر جهانی و مشــارکت مديريت 
های مختلف شــرکت تدوين گرديد. وی به ساختار 
سازمانی مديريت ريسک شرکت اشاره کرد و ياد آور 
شد: تدوين اهداف و راهبردهای شــرکت با استفاده 
از مــدل نورتون-کاپــالن و جاری ســازی و راهبرد 
ها با اســتفاده از رويکــرد BSC صورت مــی پذيرد، 
 ساختار مديريت ريســک در قالب کميته های چند

 اليه ای سازماندهی شده  و شامل کميته های ريسک 
هيات مديره، کميته ريســک اجرايی، کميته ريسک 
معاونت ها و کميته ريســک مديريت ها  که اعضای 

آن همگی به صورت غير موظف )فاقد پست سازمانی 
مصوب( انجام وظيفه می نمايند.

رييس کميته ريســک هيأت مديره شــرکت گفت: 
در ذوب آهن اصفهان کليــه فازهای اجرای عملياتی 
مــدل جامع مديريت ريســک، بطــور کامل صورت 
 پذيرفته اســت. اثر بخشــی از طريق پايش مستمر و
دوره ای ريســک ها، شناســايی و برای جلوگيری از 
وقوع رخداد اقدامات اقتضايی تعريف شــده است که 
اين مجموعه اقدامات چقدر توانســته است از بحران 

جلوگيری نمايد و ريسک را مديريت  نمايد. 
يزدخواستی گفت: بررسی استراتژی، سياست و خط 
مشی های مديريت ريسک شــرکت به منظور تاييد 
هيات مديره و ارائه گزارش تحليلی از شواهد مواجهه 
با ريســک های با اهميت و نحوه مديريت آنها توسط 
مالکان ريســک، ازاهم وظايف کميته ريسک هيات 

مديره شرکت است .
وی ابراز کرد: ذوب آهن اصفهان توانســته مهمترين 
چالش ها و ريسک هايش را شــامل تامين نقدينگی 

منابع مالی )ريالی و ارزی( مورد نيــاز و نقل و انتقال 
ارز به داخل کشــور، تامين پايدار مواد اوليه و قطعات 
مورد نياز، کاهش صادرات و حفظ سهم بازار صادراتی 
در تامين درآمدهای شــرکت را در سايه همه گيری 
ويروس کرونا در کشــور، مديريت نموده و به اهداف 

سودآوری تعيين شده دست يابد.

در راســتای اجرای فعاليت های بهبود مســتمر در 
شرکت  با تالش و همت همکاران بخش آگلومراسيون 
و بر اســاس پيشــنهاد رضــا ادريســی با شــماره 
پيشــنهاد990210 عمليات پيشــگرم اتومات کوره 
پخت آگلومره  بر اساس نمودار پيشگرم نسوز کوره در 
بخش آگلومراسيون و با استفاده از منابع و قابليت های 
موجود در بخش انجام و منجر به صرفه جويی و ايجاد 

ارزش افزوده ساالنه ۶.5 ميليارد ريال شد.
بنا به گفته محمد جواد ذبيحی، مدير آگلومراســيون 
شــرکت از عواملی که باعث افزايش طــول عمر کوره 
آگلوماشــين ها می شــود می توان به مواردی مانند 
جنس و نوع مواد نسوز، روش  نسوز چينی کوره، روش 

پيشگرم کوره و نوع بهره برداری از کوره اشاره کرد.

 با توجه به اين کــه کوره های پخــت آگلومره با مواد 
نسوز آجرچينی می شود، يکی از موارد مهم در کيفيت 
نسوز اجرا شده بر جداره کورهای آگلوماشين  ها پس از 
پايان تعميرات های اساســی، انجام مراحل پيش گرم 
کوره متناسب با نرخ تغييرات زمان است. اگر عمليات 
پيشگرم کوره بر اســاس نمودار پيش نرود باعث ترک 
و سايش نسوز می شــود. در واقع نســوز زمانی دچار 
استرس حرارتی شده که نرخ افزايش دما بسيار سريع 
باشد. اين استرس باعث ايجاد فشار درون نسوز شده و 
موجب ترک نسوز خواهد شــد. بنابراين حرارت کوره 
ها بايد مطابق نمودار پيشگرم حرکت کند تا از شدت 

تغييرات و استرس مواد نسوز کاسته شود. 
رضا ادريسی پيشنهاد دهنده و رهبر اين تيم، گفت: 

اين عمليات به صورت دســتی توســط اپراتور انجام 
می شــد که با اجرای الگوريتم های کنترلی و برنامه 
نويسی، روند پيش گرم کوره به صورت تمام اتومات 
انجام می شود بدين نحو که تيم اتوماسيون بخش با 
توجه به گراف های پيشگرم، برنامه ای جهت کنترل 
پيشــگرم کوره به صورت اتومات بــا قابليت رديابی 
)Tracking( تهيه کرده اســت. در اين برنامه با وارد 
کردن اطالعات زمانی و دمايی مربوط به پيشــگرم، 
نرخ افزايش دما در گام های مورد نظر محاسبه شده 
و ســپس اين نمودار براســاس اين اطالعات ايجاد 
می شود که با کنترل ميزان ســوخت کوره می توان 

حرارت کوره را بر اساس اين نمودار حرکت داد. 
   همچنين با اجرای اين طرح امکاناتی چون شــبيه 

ســاز و سيســتم نگهدرانده )در مواردی با توجه به 
افزايش دما ميزان بخار خارج شــده از کوره افزايش 
می يابد که در اين موارد با توجه به دستورالعمل های 
مربوطه اپراتور بايد دما کوره را ثابت نگه دارد( در آن 

ديده شده است.
در اين طرح بــا تعيين نرخ افزايش دمــا، در چند گام 
سيستم قادر خواهد بود دمای کوره را منطبق بر نمودار 
پيشگرم نســوز کوره، با کمترين خطا کنترل کند تا 

حرارت کوره به حد نرمال جهت بهره برداری برسد.
از مزايای ايــن طرح افزايش دقــت و کاهش خطای 
انسانی، در روند پيش گرم کوره براساس نرخ افزايش 
دمای نسوز کوره می باشــد. که افزايش طول عمر و 

راندمان نسوز را به همراه خواهد داشت.

 مديرعامل ســازمان تامين اجتماعی با بيان اين که 
طرح نسخه نويسی الکترونيک را به تدريج پيش می 
بريم تا کار تکميل شــود اعالم کرد که از هفته جاری 
هزينه درمان و داروی بيمــاران  صعب العالج، مزمن 
و پرهزينه ســالمندی از طريق سامانه نسخه نويسی 

الکترونيک رايگان خواهد بود.
 مصطفی ســاالری گفــت:  بيمــاران  صعب العالج، 
مزمن و پرهزينه ســالمند نزد يکی از پزشکان طرف 
قرداد ثبت نامــه الکترونيکی انجام مــی دهند. و ما 

دارو و هزينه درمانشــان را 100 درصد می پردازيم. 
قبال بايد اســناد را می بردنــد و ارائه مــی کردند و 
بروکراسی هايی داشــت، اما اکنون ديگر الزم نيست 
 و پرداختی ندارند کــه بخواهند بعدا دنبال وصول آن

 بروند.
وی افزود: اين طرح هم از مزيت های نســخه نويسی 
الکترونيک است و به عبارت ديگر برای بيماران مزمن 
و صعب العالج با تشــکيل پرونده در تامين اجتماعی 

هزينه داروها و درمان کامل پرداخت می شود.

ســاالری درباره برخی مشــکالت احتمالی مانند در 
دسترس نبودن سامانه يا قطعی اينترنت برای نسخه 
نويســی الکترونيک گفت: کندی و قطعی هم ممکن 
است پيش بيايد. ما تالش می کنيم مشکالت را رفع 
کنيم تا مردم اذيت نشــوند. هر گامی که برداريم در 
ابتدای راه ممکن است سختی هايی داشته باشد اما 
بايد حرکت کنيم و نسخه نويســی الکترونيک را به 
تدريج اســتقرار دهيم که قطعا خير و برکت بسياری 

دارد.

پوشش رایگان درمان و داروی بیماران صعب العالج

كمیته مدیریت 
ریسک، چارچوب و 
راهبری شركتی را 
تشکیل می دهد و 

هدف آن كمک همه 
جانبه به مدیریت 
برای دستیابی به 

اهداف استراتژیک 
است

ما دارو و هزینه 
درمانشان را 100 
درصد می پردازیم

از مزایای این طرح 
افزایش دقت و 
كاهش خطای 

انسانی، در روند 
پیش گرم كوره 

براساس نرخ افزایش 
دمای نسوز كوره 

می باشد

ظرفیت اسمی این 
كارگاه، تولید 600 
هزار تن در سال 

است

بهره برداری از طرح قائم ذوب آهن اصفهان آغاز شد

در آيينی با حضور منصور يزدی زاده مدير عامل و جمعی 
از مسئولين ذوب آهن اصفهان،  ۴ اسفند ماه، بهره برداری 

مجــدد از کارگاه توليد آهن اســفنجی)طرح قائم( اين 
شرکت آغاز شد.  

يزدی زاده در اين آيين گفت: کارگاه  آهن اسفنجی)طرح 
قائم( ذوب آهن اصفهان پس از يک ســال و نيم توقف با 

تعميرات الزم و توسعه آن به بهره برداری رسيد.
مديرعامل ذوب آهــن اصفهان به نياز اين شــرکت به 
آهن اســفنجی و نقش کارگاه آهن اســفنجی )طرح 
قائم( در تامين آن اشاره کرد و گفت: اين کارگاه از سال 
75  نقش مهمی در تامين آهن اسفنجی مورد نياز ذوب 
آهن اصفهان داشته و ما همواره در صدد توسعه و تکميل 

ظرفيت توليد آن هستيم.
 وی افزود: ظرفيت اســمی ايــن کارگاه، توليد ۶00 
هزار تن در سال است که با بهره برداری مجدد توسط 
شرکت مشاوران توسن اسپادانا، انتظار داريم بهره بردار 
جديد با توسعه ظرفيت توليد و بهبود فعاليت های اين 

کارگاه، اهداف مورد نظر ذوب آهن اصفهان را محقق 
سازد.

عماد رجايی، مدير عامل شــرکت مشــاوران توسن 
اســپادانا نيز در اين آيين گفت: اين شرکت از طريق 
مناقصه، به عنوان بهره بردار کارگاه آهن اسفنجی ذوب 
آهن انتخاب شــد. وی با بيان اين کــه در حال حاضر 
توليد کارگاه  آهن اســفنجی ذوب آهن اصفهان 200 
هزار تن در سال اســت، افزود: اميدواريم با همکاری 
مهندسان و کارکنان ذوب آهن اصفهان و تامين مواد 

اوليه الزم، توليد اين کارگاه را افزايش دهيم.
رجايی تاکيد کرد: طــرح های فنــی و اقتصادی برای 
 توسعه و تکميل ظرفيت توليد اين کارگاه تهيه شده و با 

برنامه های مدون برای تحقق آن تالش خواهيم کرد. 

به مناســبت ميالد با ســعادت حضرت علــی )ع( ، روز پدر و روز 
مهندس، در يک حرکت فرهنگی و نمادين به همت حوزه مقاومت 
بسيج شــهيد تندگويان و روابط عمومی شــرکت، گلهای ميالد 
مولود کعبــه، تقديم تعــدادی از مديران و کارکنــان پرتالش در 

بخشهای مختلف شرکت شد.
در اين برنامه فرهنگی، مهندس يزدان پنــاه مدير برنامه ريزی و 
نظارت بر نگهــداری و تعميــرات مکانيک، ســرهنگ مختاری 
فرمانده حوزه مقاومت بسيج شــهيد تندگويان ذوب آهن  و مجيد 
مراديان معاون روابط عمومی شــرکت حضور داشــتند. ديدار و 
حضور در مديريت های نت راه و ســاختمان، فوالد ســازی،کوره 
بلند، راه آهن، اموراداری، انبار محصــوالت و ديدار با آيت ا...رهبر 
 مسئول هماهنگی تبليغات اسالمی شــرکت از برنامه های انجام

 شده است.

همزمان با میالد حضرت علی )ع(و روز 
پدر صورت گرفت:

تقدیم گلهای میالد به پوالدمردان 
جبهه اول صنعت

سخنرانی و میزگرد تخصصی ) نقد و بررسی تحلیلی طرح جامع فوالد كشور( در دومین روز 
یازدهمین همایش و نمایشگاه چشم انداز صنعت فوالد و سنگ آهن ایران با نگاهی به بازار با 
حضور منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهــان، مصطفی موذن زاده بنیانگذار ایمیدرو، 
مهدی كرباســیان رییس پیشــین هیأت عامل ایمیدرو، محمد ابکا رییس هیات مدیره شركت 
مهندســی بین المللی فوالد تکنیک و محمد آقاجانلو معاون طرح هــای معدن و صنایع معدنی 

ایمیدرو در هتل المپیک تهران برگزار شد. 
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سالــروز عـروج 
ملکــــــوتی
شهدای گـرانقدر 
ذو ب آهن اصفهان
گرامـــــی   باد

به گزارش ســايت باشــگاه ذوب آهن، سرهنگ 
محمدرضا محمدی فرمانده پليس راهور نيروی 
انتظامی استان اصفهان با حضور در محل ستاد 

باشــگاه، با مجتبی فريدونی مديرعامل باشگاه 
فرهنگی ورزشــی ذوب آهن اصفهــان ديدار و 

گفتگو کرد.

در اين ديدار در خصوص مسائل مختلف فرهنگی، 
ورزشی و اجتماعی بحث و تبادل نظر شد.

همچنيــن در ايــن نشســت در خصــوص 
همکاری هــای دوجانبه بين باشــگاه فرهنگی 
ورزشی ذوب آهن اصفهان و پليس راهور استان 
در حوزه های فرهنگــی و ترافيکــی، برگزاری 
مســابقات دوجانبه، فعاليت های مشــترک در 
خصوص اســتفاده از ظرفيت هواداران باشگاه، 
اســتفاده از فضاها و فرصت های تبليغاتی پليس 

راهور و باشگاه ذوب آهن توافقاتی شد.
قرار اســت به زودی اين موارد و ديگر موضوعات 
مطرح شــده، طی تفاهمنامه ای، به امضا طرفين 
برســد. ديدار تيم های فوتســال پليس راهور 
استان اصفهان و باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب 
آهن اصفهــان هفته جاری به ميزبانی باشــگاه 

ذوب آهن برگزار خواهد شد.

نمايشــگاهی از آثار هنری دو هنرمند خانواده 
بزرگ ذوب آهن اصفهــان طی روزهای پنجم و 
ششم اســفند ماه جاری در محل فرهنگسرای 
حافظ زرين شهر برگزار شــد. در اين نمايشگاه 
که با رعايت پروتکل های بهداشتی همراه بود، 
آثار هنری حسينعلی سليميان بازنشسته نورد 
300 در رشته مجسمه ســازی و کار با چوب و 
با عنوان دست ســازهای پدر بزرگ به نمايش 
در آمد. وی متولد 132۴ و بازنشســته 1379 
است که بعد از سال ها کار بر روی جرثقيل های 
شــرکت در دوران بازنشســتگی رو به کارهای 
هنــری بر روی چــوب آورده و مجســمه های 
زيبايی از انسان ها، حيوانات، اشــياء، و مناظر 
مختلف خلق کرده و با توجه به اين که مهارتی 
هم در نقاشی دارد آثار مذکور را با رنگ آميزی 
جلوه بخشيده اســت. وی در گفتگو با خبرنگار 
آتشکار گفت: تالش ،کوشش و توليد آثار هنری 
سن نمی شناسد و با اين کار می گويد که دود از 

کنده بلند می شود.
 دختر اين همکار بازنشســته که خــود نيز از 
خانواده ذوب آهن و ورزشــکار است، پدر را در 

انجام و عرضه آثار هنری کمک می نمايد. 
در نمايشگاه ديگری که با عنوان صنايع دستی 
ميناکاری در همين زمان و مکان برگزار شــد 
آثار هنری ميناکاری مرضيه آتشــی همســر 
ســعيد کوهســتانی بر روی مس و ســفال به 
نمايش گذاشته شــده بود. سعيد کوهستانی از 
شاغلين نورد ميانی شرکت است که همسرش 
را در انجام کارها و توليــدات هنری کمک می 
کند. در اين نمايشــگاه آثار هنــری مرتبط با 

هنر ميناکاری در قالب ظــروف مختلف هنری 
به نمايش بازديد کنندگان گذاشــته شده بود. 
خانم آتشــی با فوق ديپلم نقاشــی و ليسانس 
جهانگردی از طريق کارگاه مشــاغل خانگی به 
توليد و عرضه توليدات خــود پرداخته و نمونه 
هايی از کارهايش را نيز به خارج از کشور ارسال 
کرده است. شايان ذکر است که نمايشگاه های 
مذکور با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 

شهرستان لنجان برگزار شده بود.

ســرمربی تيم فوتبال ذوب آهن اصفهان درباره 
اظهارات مسئوالن نفت مسجدسليمان مبنی بر 
جدايی وی گفت: درباره اين مســأله عالقه ای به 

صحبت کردن ندارم.
مجتبی حسينی اظهار داشت: خوشحال هستم 
که دوبــاره در خدمــت تيم ذوب آهن هســتم 
و اميدوارم بتوانيم با يک کار خــوب از پس اين 

بحران برآييم.
ســرمربی تيم فوتبال ذوب آهن اصفهان افزود: 
تالش می کنيم تا اين تيم را از اين وضعيت خارج 
کنيم؛ تا قبــل از اين که بازيکنــان فعلی تيم را 
ارزيابی نکنيم، اقدام به تالش برای بازيکن جديد 

نخواهيم کرد. وی درباره بــازی آينده ذوب آهن 
مقابل فــوالد نيز گفــت: بازی خيلی مشــکلی 
خواهيم داشت، فوالد تيمی است که در خانه به 

حريفان خود باج نمی دهد و روز سختی در پيش 
خواهيم داشت اما ما به تيم خود ايمان داريم و به 
قصد جنگيدن در اين مسابقه حاضر خواهيم شد 

تا سربلند شويم.
حســينی درباره نفرات کادرفنی ذوب آهن نيز 
گفت: فعال با کادرفنی فعلــی ادامه می دهيم تا 
اگر نياز به نيروی جديــدی بود در آن مورد اقدام 

خواهيم کرد.
وی بيان داشت: در باشــگاه های زيادی فعاليت 
داشــته ام اما فکر می کنم يکی از با قدمت ترين و 
ريشه دارترين باشگاه های کشور ذوب آهن است 
و خوشحال هستم که دوباره به اين تيم بازگشتم.

هافبک تيم فوتبــال ذوب آهــن اصفهان گفت: 
اميدوارم در دور برگشت مســابقات نتايج خوبی 
کســب کنيم و تيم ذوب آهن را به جايگاه واقعی 

اش برگردانيم.
محمد ســلطانی مهر هافبک تيــم فوتبال ذوب 
آهن اصفهــان درباره انتخاب مجتبی حســينی 
 به عنوان ســرمربی اين تيم اظهار داشــت: فکر 

می کنم مديران تيم مربی خوبی را انتخاب کرده 
اند، وی پيش زمينه از تيم ذوب آهن داشــتند و 
با  يحيی گل محمدی در اين تيــم کار کرده اند و 
خودشان نيز در دوره ای سرمربی ذوب آهن بودند.

وی افزود: اميــدوارم بعد از اين تغييــر و تحول، 
در دور برگشــت مســابقات نتايج خوبی کسب 
کنيم و تيــم ذوب آهن را به جايــگاه واقعی اش 
برگردانيم،روز چهارشــنبه اولين جلسه تمرينی 
تيم با آقای حســينی بود، برای برگــزاری بازی 
های دور برگشــت آماده می شويم هر چند بازی 
نخست با فوالد ديدار سختی است. فکر می کنم 
با آمــدن مجتبی حســينی روند بهبــودی تيم 
 بهتر شود و مسلما شــرايط در دور برگشت بهتر 

می شود.
محمد ســلطانی مهر با بيان اين که بيشتر از قبل 
تالش می کنيم تا ذوب آهــن را به جايگاه اصلی 

برگردد، اظهار داشــت: کار ســختی نيست فقط 
با هم بودن می تواند ما را در دور برگشــت به رتبه 
بهتری برســاند. در نيم فصل نخســت نمی توان 
گفت شخص خاصی باعث مشــکالت ذوب آهن 
بوده اســت. وقتی تيمی نتيجه بد می گيرد، تمام 
تقصيرات متوجه مربی تيم می شود در حالی که 
بازيکــن، کادر اجرايی و همگــی روی باخت تيم 
مقصرند و نمی شــود يک فرد خاصی را به عنوان 

علت ناکامی معرفی  کرد.
هافبک تيم فوتبال ذوب آهن اصفهان افزود: نيم 
فصل دوم را با مربی جديد آغاز می کنيم و ان شاا... 

هر چی صالح ذوب آهن است، پيش بيايد.
وی در پايان گفت: از زحمــات رحمان رضايی در 
اين چند وقت تشــکر می کنم و برای وی آرزوی 
 موفقيــت دارم و اميدوارم ذوب آهــن به جايگاه 

اصلی اش برگردد.

با توجه به فرارســيدن روزهای پايانی سال و به 
منظور رفاه حــال کارکنان، بــا تصويب هيئت 
مديره محتــرم  و موافقت مديــر عامل محترم 
شرکت، سبد معيشتی پايان سال با اقالم بسيار 
متنوع توسط شــرکت تعاونی مصرف کارکنان 
ذوب آهن اصفهــان تهيه گرديــد و در اختيار 

کارکنان قرار خواهد گرفت.
همکاران گرامی می توانند از روز شنبه مورخ 9 
اسفندماه جهت دريافت سبد معيشتی خود به 

آدرس های زير مراجعه نمايند. 

نجف آبــاد، خيابان امــام خمينــی، چهارراه 
رضايی، چهارراه 17 شــهريور، روبه روی حمام 

مغزی
فالورجان، خيابان فردوسی 

شهرکرد، خيابان سعدی، جنب سينما بهمن
مبارکه، ميدان بسيج، اول خيابان فتح المبين، 

روبروی پارک الله
اصفهان، دستگرد، خيابان شهيد مفتح
کارخانه ذوب آهن، ترمينال آزادگان 

بــه دليــل رعايــت پروتکل های بهداشــتی 

و  ضرورت عــدم تجمــع کارکنان، ســاکنان 
فوالدشــهر و زرين شــهر بــه شــعب تعاونی 
مراجعه نکرده و می توانند بســته های خود را از 

آدرس های زير تهيه کنند:
فوالدشهر؛

محلــه B5، جنــب مجتمع تجــاری وليعصر، 
رستوران وليعصر

زرينشهر؛
ســده لنجان، خيابان توحيد، شــرکت تعاونی 

کارکنان ذوب آهن

حتی رقبای ذوب آهن از شرایط ما 
راضی نبودند

گزارشی از عملیات پروژه های 
مسکونی دماوند

نهمین دوره مسابقات كتابخوانی خانواده تکریم خانواده های شهدا و جانبازان
بزرگ ذوب آهن اصفهان

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

مديرعامل باشــگاه ذوب آهن گفت: مجتبی حســينی تجربــه حضور در 
ذوب آهن را داشته و از سوی جامعه هواداری مورد پذيرش است. 

مجتبی فريدونی  اظهار داشــت: همان طور که می دانيد ذوب آهن در طول 
فصل گذشــته و نيم فصل نخســت ليگ امسال شــرايط خوبی نداشت و 
هيچ کس از شرايط و نتايج موجود راضی نبود؛ نه بازيکنان و مديريت باشگاه 

و نه هواداران و جامعه فوتبال دوستان اصفهانی.
وی ادامه داد: حتی رقبای ذوب آهن نيز از شــرايط پيش آمده خوشــحال 
نبودند، چون هر تيمی دوســت دارد که رقيب قدرتمند و سرحالی داشته 
باشد. به هر حال ما به اين نتيجه رســيديم که بايد وضعيت تيم يک تغيير 
اساسی به وجود آيد و بر همين اســاس گزينه های موجود برای مربيگری را 
مورد بررســی قرار داده و در جمع بندی نهايی به مجتبی حسينی رسيديم. 
مديرعامل باشگاه ذوب آهن گفت: حسينی سابقه طوالنی در ذوب آهن دارد 
و ســال ها به عنوان بازيکن، مربی و حتی در مقاطعی به عنوان سرمربی کار 
کرده و با جو و محيط ذوب آهن و فوتبال اصفهان آشنا است و از سوی جامعه 

هواداری مورد پذيرش بوده و کارنامه خوبی نيز دارد.

شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن عمليات بتن ريزی فونداسيون پروژه 
دماوند يک را در دو روز متوالی از ۴ اسفندماه به اتمام رساند.

بنا به گزارش شــرکت تعاونی مســکن؛ آرماتور مصرفی در فونداســيون و 
ريشه های يک تکه ستون ها و ديوارهای برشــی حدود 120 تن و حجم بتن 

فونداسيون معادل 3000 تن بوده است.
اين بتن ريزی با دو پمپ هوايی به صورت همزمان و توســط 200 ميکسر به 

انجام رسيد، حجم گودبرداری پروژه نيز 9000 مترمکعب بوده است.
شرکت تعاونی مســکن کارکنان ذوب آهن همچنين عمليات خاک برداری 
پروژه دماوند 2 را به حجم 1۶000 مترمکعب به پايان رســاند ضمن اين که 

آزمايش ژئوتکنيک خاک پروژه دماوند۴  را نيز به اتمام رسانيد.

به منظور پاسداشت رشادت های يادگاران هشت سال دفاع مقدس، گروه 
بازديد امور شــهدا، جانبازان و ايثارگران شرکت در راستای رعايت پروتکل 
های بهداشــتی و فاصله گذاری اجتماعی که ســعادت ديدار حضوری با 
خانواده های گرانقدر شــهدا و ايثارگران را سلب کرده، توفيق يافتند ضمن 
تماس های تلفنی با خانواده شهدای واالمقام، محمداسماعيل محمدجانلو 
و عبدالرضا احمديان و جانبازان گرامی محســن شياســی، اصغرحاجيان، 
حســينعلی آقابابايی، صدرا موســوی، مجيد دهقانی، محمدبراتی، يحيی 
جمالی، قدرت ا... نوری، اکبرخدادادی، حيدرنصر اصفهانی و محمدمهدی 

رستگارپور به امور اين عزيزان رسيدگی کنند. 
سعیدجمالی- خبرنگار افتخاری

همزمان با ايــام ا... دهه مبارک فجر نهمين دوره از سلســله مســابقات کتابخوانی 
در شــرکت برگزار شــد. در اين فعاليت فرهنگی تعداد ۴00 جلد کتــاب با عناوين 
»ماجرای عجيب يک جشن تولد«،»شاهين بر آفتاب«و»در هياهوی سکوت« تهيه 
و بين همکاران متقاضی شرکت در مسابقه توزيع شد. پاسخنامه ها پس از تکميل با 
مشارکت رابطين صنعتی شرکت جمع آوری و به دبيرخانه مسابقات تحويل گرديد. 
پس ازتصحيح پاسخنامه ها و قرعه کشی تعداد بيســت و دو نفر از عزيزانی که پاسخ 
صحيح داده بودند به عنوان برنده معرفی شدند که برای اين عزيزان مبلغ دو ميليون 
ريال درنظر گرفته شــده اســت که در قالب فعاليت فرهنگی در حقوق فروردين ماه 

پرداخت می گردد.

آسمانیآسمانی خبرخبر

نمایشگاه آثار هنری خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان در زرین شهر

همکاری باشگاه ذوب آهن اصفهان و پلیس راهور افزایش می یابد

از بازگشت به ذوب آهن خوشحال هستم

سبد معیشتی كاركنان، آماده توزیع می باشد

تالش می كنیم ذوب آهن به جایگاه اصلی خودش برگردد

همکاران گرامی آقایان : غالمعباس باقری، حجت ا... 
حسین زاده، حجت اله باتوانی، اسماعیل حجاری، طه 

رضایی، جواد توكلی نژاد، علی همت صادقی، اسماعیل 
انصاری، اسماعیل امیدی، علی صادقی، مرتضی 

جمشیدی، مهرداد مطاع، اسماعیل احمدی، سیدعلی 
رضایی، علی احمدی، سیدجالل حسینی، غالمعلی 

اسماعیل زاده

با تاسف، مصيبت وارده را  خدمت شما و خانواده محترمتان صميمانه 
تسليت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومين رحمت و 

مغفرت واسعه و برای شما و خانواده محترمتان صبوری و شکيبايی مسئلت 
می نماييم. خداوند قرين رحمتشان فرمايد.  

روابط عمومی شركت

تسلیت

تاریخ تولدنام فرزند محل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1399/11/05عارفهراه آهنمحمود جعفری

1399/11/14دالرامكک سازیسجاد پورسعیدی

1399/11/25فاطمهانبار محصولابراهیم صمیمی

نام خانوادگینامشماره پرسنلیردیف

كریمیعلی7024244 1

قربانیمرتضی20434736

شیر محمدیمصطفی7019492 3

عشوریسعید47021556

ناعم اصفهانیمهدی50417149

هادلوندعلی اصغر67076151

كاظمی چمگردانیمظاهر77143512

ساعدیعباس87216725

ملکی سفید دشتیحمید97326975

كاظمی ونهریعبد الرضا107013691

اسماعیلی چمگردانیاحمد رضا110454642

فاتحی خوزانیجواد120425095

جعفری رارائیعلی137017078

جعفری نیسیانیحسن147055019

رم یاراسماعیل157072005

سعادت نیابهروز160461842

عبداللهی دهنویسید محمود177045087

عارفجواد180437298

باقرپور ریزیاحمد197002863

كریمی ركن آبادیكیانوش207027158

حیدریمهدی210422479

برندگان نهمین دوره مسابقات كتابخوانی به 
مناسبت ایام ا... دهه مبارک فجر


