
سخن اول

نگاه ما به درخت و گیاه و ســبزه و محیط  زیست، یک نگاه 
معرفتی و معنوی اســت، نگاه معرفت دینی است؛ این در 
ادبّیات ما هــم کاماًل رواج دارد و آحاد مــردم و متفّکرین و 
همه ی کسانی که در زمینه ی مسائل بشری حرف می زنند.

نگاه، نگاه معرفتی است. برای همین هم هست که در شرع 
مقّدس اسالم غرس کردن درخت و نشــاندن نهال یکی 
از حسنات محسوب شــده؛ روایات متعددی داریم که ما 
را تحریص می کنند و ترغیب مــی کنند به اینکه درخت 
بنشــانید، نهال بنشانید که اینها حســنه است. در قانون 
اساسی ما هم که برای محیط  زیست یک اصل وجود دارد 
که اهمّیت آن را و ضرورت پرداختن بــه آن را به بهترین 
بیانی در آنجــا بیان کرده. بنابرایــن، فعالیت هایی که در 
مورد فضای سبز و درخت و گیاه و محیط  زیست و جنگل 
و بقیه ی این امــور  انجام می گیــرد، فّعالّیت های دینی 
است، فعالیت های انقالبی است؛ و جوانهای عزیز ما نباید 
گمان کنند که مســئله ی محیط  زیســت یک مسئله ی 
تزئینــی و تجّمالتی و زیادی اســت؛ نه، یک مســئله ی 

اساسی و مهّمی است که در شرع و قانون آمده.
خوشــبختانه کشــور ما به خاطــر تنــّوع آب و هوایی ، 
تنــّوع محیــط  زیســت و تنــّوع اقلیمیــای کــه دارد، 
عرصه ی وســیعی بــرای فّعالّیــت های محیط زیســت 
اســت و می توان کارهــای بزرگــی انجــام داد؛ و آحاد 
مردم و جوان هایی کــه در خدمات گوناگون کشــوری 
بحمــداهلل حضــور دارنــد -از علمــی تــا اجرائــی تا 
 سیاســی تا اجتماعــی- در زمینه ی محیط  زیســت هم 

می توانند فّعال بشوند و کار کنند و تالش کنند.
متأّســفانه در جامعه هستند کســانی که محیط  زیست 
را قربانی منافع شــخصی خودشــان می کننــد؛ فدای 
سودطلبی و منفعت طلبی خودشــان می کنند. هستند 
از این کســانی که این جوری اند، طبیعــت را تخریب می 
کنند، جنگل و کوه را نابود می کنند، مراتع را پایمال می 
کند، سفره های زیرزمینی و آب را به یغما می برند؛  اینها 
همه واقعاً بالی بزرگی اســت که تخریب محیط  زیســت 
است و همه باید مقابل آن بِایســتند؛ چه مسئولین و چه 
آحاد مردم. خب اینها در واقع زندگی آینده ی بشــر را به 
خطر می اندازد؛ آن که کوه ها را در واقع وســیله ای قرار 
می دهد برای باال بردن آهن و فوالد و ساختمان ســازی 
و آپارتمان ســازی و مانند این ها یا مراتع را نابود می کند 
یا ]درختان[ جنگل ها را مــی بُرد و تبدیل به یک کاربری 
های مضر میکند، در واقع نســل های آینده ی بشــری را 

دارد از این نعمت ها محروم می کند و به خطر می اندازد.

بیانات مقام معظم رهبری 
در روز درختکاری

)) 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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ذوب آهن اصفهان صنعت 
سبز و نقطه مثبت صنایع 

فوالدی كشور است

ذوب آهن اصفهان، رویاها 
را به واقعیت تبدیل كرد
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كشور با ریل ملی ذوب آهن 

جان گرفت

تبدیل زیان انباشته به 
سود در ذوب آهن اصفهان

02

02

03

02

رویداد

رویداد

رویداد

گزارش

02

02

معاون روابط كار، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی:

بومی سازی كوره بلند نشانه همت و تالش 
متخصصین ذوب آهنی است
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روند بررسی نرخ 
تورم برای تعیین 
دستمزد كارگران 
برای سال آینده 
تا روزهای پایانی 
امسال ادامه دارد

ذوب آهن اصفهان 
حدود ۵0 درصد از 
تولید سال گذشته 
خودش را صادر كرد 
و امسال با توجه به 
محدودیت هایی كه 
در حیطه صادرات به 
منظور تنظیم بازار 
داخلی ایجاد كردند 
متاسفانه حدود 20 
درصد از صادرات را 

از دست دادیم

حسین رجایی نماینده مردم شهرســتان لنجان در مجلس شورای اسالمی دوشنبه 
 18 اســفند ماه با حضور در ذوب آهن اصفهان  ، ضمن بازدید از خط تولید با مهندس

یزدی زاده و دیگر مسئولین این شركت دیدار و گفتگو كرد .

نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس شورای اسالمی :
ذوب آهن اصفهان در شرایط تحریم ، الگوی 

خودباوری در صنعت كشور شد

همکاران گرامی؛ با عنایت به آغاز شیوع موج چهارم كرونا از عادی انگاری و بی توجهی به رعایت پروتکل های بهداشتی 
خودداری نمایید، همچنین یادآوری می گردد برای حفظ سالمت كلیه كاركنان شركت، استفاده از ماسک بهداشتی به 

ویژه در سرویس های ایاب و ذهاب و سایر اماكن اداری و عمومی الزامی است.     
مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست

اطالعیه

جلســه کمیته حسابرســی ذوب آهن اصفهان با حضور منصور یــزدی زاده، 
مدیرعامل، علی احمدیان رییــس هیأت مدیره، احمد ســلیمی معاون مالی 
و اقتصادی، محمد رضا عابدی مدیر حسابرســی داخلی و دبیر کمیته، سعید 
معبودی و فایز از شرکت صدر تامین، نماینده حسابرس مستقل و سایر اعضاء 

13 اسفندماه برگزار شد.

در این جلسه در خصوص بندهای صورتهای مالی مندرج در گزارش شش ماهه 
حسابرسی شرکت،  قرائت و نسبت به تبادل اطالعات در خصوص رفع بندها در 

گزارش پایان سال تصمیم گیری شد.
همچنین، گزارش حسابرسی داخلی در خصوص نامه مدیریت شرکت مطرح و 

مقرر شد اطالعات تکمیلی، همراه با پیشنهادهای الزم ارایه شود.

با توجه به اهمیت صادرات غیر نفتی و نقش پر رنگ این مقوله در ارز آوری 
برای کشور، جلسه آشــنایی با ظرفیت های صادراتی شرکت های تابعه 
هلدینگ صدر تامین با حضور غالمرضا سلیمانی، مدیرعامل صدرتامین، 
منصور یزدی زاده، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان و جمعی از مدیران عامل 
و همچنین مدیران صادرات شــرکت های تابعه هلدینگ در محل این 

شرکت به صورت ویدئو کنفرانس و حضوری برگزار شد.
غالمرضا ســلیمانی در این جلســه گفت: شــرکت های تابعه و وابسته 
صدرتامین با وجود چالش های بســیار به ویژه تحریم ها، عملکرد خوبی 
داشتند و به مرحله ای رسیدند که می توانند محصوالت خودشان را صادر 
کنند و در این راستا به یک اســتراتژی صادراتی منسجم و هدفمند نیاز 

دارند.
وی افزود: ذوب آهن اصفهان با مدیریت منصوریزدی زاده عملکرد بسیار 
خوبی در زمینه صادرات داشته است و چندی پیش نیز مدال ملی صادرات 

ایران را کسب کرد که افتخار بسیار ارزشمندی محسوب می شود.
مدیرعامل هلدینگ صدر تامین ادامه داد: با توجه به موفقیت های مستمر 
ذوب آهن اصفهان در زمینه صادرات، این شــرکت که مادر صنعت فوالد 
است الگویی برای سایر شــرکت های تابعه صدرتامین به شمار می رود و 
لذا در نظر داریم در راستای هم افزایی بیشتر از تجربیات و استراتژی های 

صادراتی این شرکت بهره گیری داشته باشیم.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: در ســاختار سازمانی هر شرکت نیاز 
است معاون بازرگانی و مدیر توسعه صادرات به صورت تخصصی در نظر 
گرفته شود تا بتوانند با تمرکز بر مقوله صادرات فرآیند موثری را تعریف و 
عملیاتی کنند. سلیمانی با اشاره به اینکه باید 3۰ درصد از تولید به صادرات 
اختصاص یابد،گفت: در دنیای رقابتی امروز اگر به سمت صادرات حرکت 
نکنیم موفق نمی شویم و لذا تشــکیل کارگروه توسعه صادرات در سطح 

شــرکت ها و هلدینگ از اقدامات اساسی 
است و فعالیت شــرکت ها در این زمینه به 

صورت کامل رصد می شود.
مدیرعامل هلدینگ صدرتامین گفت: تجربه 
موفق ذوب آهن اصفهان در زمینه صادرات 
با وجود همه چالش هایی که داشته بسیار 
ارزشمند و باید سایر شرکت ها از این فضا و 

شرایط استفاده کنند.
وی گفت: در مقوله صادرات چند بخش باید 
مورد توجه قرار گیرد که شامل، توسعه بازار 

و صادرات خدمات فنی مهندسی می شود.
بنا به گفته وی در حیطه معدن نیز تیم های 
مهندسی، اکتشاف، اســتخراج و ... در بدنه 
هلدینگ حضور دارند که نیاز است با برنامه ریزی هدفمند از توان آنها به 
صورت کامل بهره گرفت. همچنین در زمینه توسعه روابط بین الملل نیز 
با گشوده شدن فضاها شــرایط بهتری برای تعامالت فراهم می شود که 
فرصت های بسیار خوبی را ایجاد می کند و بنابراین نیاز است برنامه ریزی 

جامع داشته باشیم .
منصور یزدی زاده، مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان نیز در این مراسم 
گفت: ذوب آهن اصفهان حدود ۵۰ درصد از تولید سال گذشته خودش 
را صادر کرد و امســال با توجه به محدودیت هایی که در حیطه صادرات 
به منظور تنظیم بازار داخلی ایجاد کردند متاســفانه حدود ۲۰ درصد از 

صادرات را از دست دادیم.
وی افزود: ذوب آهــن ارز حاصل از صادرات خودش را همواره به کشــور 
بازگردانــده و با تدوین برنامه صادراتی عملکرد خوبی داشــته اســت و 
امیدواریم با بهبود شرایط صادرات بتوانیم در این زمینه فعالیت بیشتری 

داشته باشیم.
مدیرعامل شرکت بیان کرد: ذوب آهن اصفهان در صادرات بر تنوع بازارها 
متمرکز است و صادرات محصوالتش را به کشورهای حاشیه خلیج فارس، 

آسیای دور، شمال آفریقا، اروپا و ...  صادر می کند.
یزدی زاده گفت: ســاختار ســازمانی حوزه فروش ذوب آهــن از معاون 
بازاریابی و فروش، فروش داخلی، فروش خارجی، مهندسی فروش تشکیل 

شده است که بازاریابی و لجستیک نیز در این قسمت انجام می شود.
شایان ذکر است در این جلسه مدیران عامل شرکت های تابعه و مدیران 
صادرات به بیان دیــدگاه ها و پیشــنهادهای خــود در زمینه صادرات 
محصوالت، چالش ها و فرصت های پیــش رو و همچنین بهره گیری از 

توانمندی ها و ظرفیت های ذوب آهن اصفهان در امر صادرات پرداختند.

@atashkar3 0 0 0 7 3 1 9 4SMS:

در جلسه آشنایی با ظرفیت های صادراتی سال 1400  عنوان شد:

ذوب آهن اصفهان الگوی صادرات برای شركت های صدر تامین

اهم تصمیمات كمیته حسابرسی شركت

همسان ســازی حقوق بازنشســتگان تأمین اجتماعی از ابتدای سال 
1۴۰۰ اجرا می شود.

محمد شــریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعــی اظهار کرد: 
حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی از اول سال 1۴۰۰ همسان سازی 
می شود تا عالوه بر امتداد مرحله اول این طرح در سال جاری، تبعیض 
موجود بین حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و سایر صندوق های 

بیمه ای رفع شود.
وی گفت: روند بررســی نرخ تورم برای تعیین دستمزد کارگران برای 

سال آینده تا روزهای پایانی امسال ادامه دارد.
وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی تصریح کرد: باید ایــن نرخ به طور 
دقیق اعالم شــود، به همین دلیل مجبور هســتیم تا پایان سال برای 

مــزد  تعییـــــن 
کارگران صبر کنیم 
همچنیــن هنــوز 
نیست  مشــخص 
رقم دستمزد چقدر 
افزایــش می یابد و 
جلســـات بررسی 
کارگران  دستمـزد 
از هفتــــه هــای 
گذشــته برگــزار 

می شود.

زمان اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی 
اعالم شد

مهلت   ارائه پیشنهادمهلت    دریافت اسنادموضوعشمارهنوع فراخوانردیف
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تأمین  و اجرای عملیات اتصال ریلی ایستگاه پوالد به 

ایستگاه راه آهن زرین شهر
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همکاران گرامی، خانواده 
بزرگ ذوب آهن اصفهان 

کاروان قرن 1۴ هجری 
خورشیدی از کوچه عمر 
همه در حال گذر است و 
آنچه می شنویم صدای 
ترنم نم نــم حضور قرنی 
دیگر اســت که به زودی 
ما را به ضیافت زیستنی 

دیگر و نو، فرا می خواند .
آری، سال 99 که نه، بلکه قرنی با همه شــادکامی و کامیابی، فراز و فرود و 
سختی و خوشــی که بخشــی از آن را ندیده و به خاطر نمی آوریم به پایان 

رسید.
سالی که گذشت و سالیانی که دوشــادوش هم برای توسعه و آبادانی ذوب 
آهن عزیز سپری کردیم بخش فراموش نشدنی از خاطرات گذر عمر یکایک 
ما در قرن گذشته است که هرگز در دفتر پر افتخار ذوب آهن اصفهان غبار 
فراموشی بر آن نخواهد نشســت. به ویژه در سالی که با بحران مهیب کرونا 
و تحریم و صد البته بی مهری های داخلی در تامین مواد اولیه شرکت آغاز 
شد، با اراده پوالدین شــما با موفقیت ها و دستاوردهای بزرگی به  سرانجام 

رسید و اندیشه خوش آفرین شما بار دگر بر تارک سپهر صنعت این مرز و بوم 
نقشی بدیع و چشم نواز به یادگار گذاشت. از ژرفنای وجود باور دارم دست 
سرنوشت محتوم در تنگنای خواست شما چیزی جز پیشرفت و توسعه برای 

ذوب آهن و ذوب آهنی را  رقم نخواهد زد، در آستانه نخستین نوروز 
قــرن، صمیمانه ترین شــادباش ها و 

بهترین دگرگونی ها را برای همه 
شما آرزومندم .

پیشاپیش نوروز خجسته را به 
یکایک خانــواده بزرگ ذوب 
آهن اصفهان شــادباش می 
گویم و با آرزوی قرنی سرشار 
از کامیابــی و شــادکامی 
برای هــم میهنــان عزیز از 
همدلــی و همراهی شــما 
همکاران و خانواده گرامیتان 

سپاسگزارم .
منصور یزدی زاده 
مدیر عامل ذوب آهن 
اصفهان

تبریک فرارسیدن عید نوروز
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شماره  1268 2
سالم آتشکار

خبر

درخواست های شما  وپاسخ مسئولین :
آیا با توجه به شرایط كرونایی و عدم استفاده از مرخصی درطول 

سال امکان انتقال به سال آینده وجود دارد  ؟
مدیریت اموراداری : براساس ماده 66 قانون کار ذخیره مرخصی بیش از 9 

روز برای مشمولین قانون کار امکان پذیر نمی باشد .
در  دندانپزشکی  خدمات  قرارداد  انعقاد  برای  اقداماتی  چه   

شهركرد با كلینیک های موجود شده است ؟  
مدیریت خدمات مالی وبیمه : مراکز وکلینیک های موجود درشهرکرد مورد 
بررسی و بازدید قرار گرفت و نسبت به انعقاد قرارداد با کلینیک پارسیان 

شهرکرد خیابان کاشانی روبروی استانداری اقدام گردید. 
آیا امکان درج قرارداد بیمه تکمیل درمان دانا جهت اطالع 

رسانی كاركنان در پرتال وجود دارد ؟
مدیریت خدمات مالی و بیمه : با پیگیری های انجام شده از طریق مدیریت 
فن آوری اطالعات اختصاص لینکی درپرتال به این مدیریت در دست اقدام 
می باشد که به محض محقق شدن این امرکلیه اطالعات مرتبط با خدمات 

بیمه تکمیل درمان از این طریق اطالع رسانی می گردد.
 آیا درخواست خرید لباس كار دوتیکه و مهندسی برای سال 

1400 برای كاركنان بهره برداری صادر شده است ؟
مدیریت سفارشات و کنترل کاال : پس از تایید اسناد و مدارک توسط 
کارشناسان مربوطه؛ درخواست خرید لباس دوتیکه و مهندسی کارکنان 
بهره برداری از طریق ERP جهت سال 1۴۰۰ صادر و به مدیریت خرید مواد 

مصرفی ارسال می گردد .
افکارسنجی روابط عمومی

E v e n t
رویداد

نشریه داخلی

همــکاران  از  تعــدادی 
درتماس با شماره 104 سالم 
عمومی سؤاالت  روابط  آتشکار 
خود را مطرح وپاسخ مسئوالن  

به شرح زیر می باشد:

تحریم های ظالمانه 
غرب، مشکالتی 

برای صنعت و اقتصاد 
كشور ایجاد كرد، 

اما جوانان و مدیران 
ذوب آهنی، این 

تهدید را به فرصت 
تبدیل كردند

حسین رجایی نماینده مردم شهرستان 
لنجــان در مجلس شــورای اســالمی 
دوشنبه 18 اســفند ماه با حضور در ذوب آهن 
اصفهان  ، ضمن بازدید از خط تولید با مهندس 
یزدی زاده و دیگر مسئولین این شركت دیدار 

و گفتگو كرد . 
رجایی در ایــن بازدیــد ، تولید ریــل در ذوب آهن 
اصفهــان در شــرایط ســخت تحریــم و تنگناهای 
اقتصــادی را یــک دســتاورد بزرگ بــرای صنعت 
کشوردانســت و گفت : تحریم هــای ظالمانه غرب، 
مشکالتی برای صنعت و اقتصاد کشــور ایجاد کرد، 
اما جوانان و مدیــران ذوب آهنی ، ایــن تهدید را به 
فرصت تبدیل کردند و با خنثی نمــودن تحریم ها ، 
موفق شــدند با بهره گیری از توان و دانش فنی خود، 
محصول اســتراتژیک ریل را که تامیــن آن کاماًل به 

واردات وابسته بود ، تولید نمایند. 
وی افــزود: ذوب آهنی هــا ثابت کردند کــه در این 
شــرایط ســخت هم  می توان به قله های افتخار و 
خودکفایی صعود کرد و الگوی خودباوری در صنعت 

کشور شدند. 
نماینده مردم لنجان اظهار داشــت : همچنان که ذوب 
آهن اصفهان با تولید ریل از توســعه حمل و نقل ریلی 
حمایت نمود ، لذا مسئولین هم باید از تولید این محصول 

مهم حمایت کنند و هرگز اجازه واردات آن را ندهند . 

وی افزود : خوشــبختانه در بودجه سال 1۴۰۰ نیز، 
واردات تمام محصوالتی که در داخل تولید می شود 

ممنوع شده و حتی مجازات در پی دارد. 
نماینده مردم لنجــان تعامل ذوب آهــن اصفهان و 
شهرســتان لنجان را بســیار خوب توصیــف کرد و 
گفت: خوشــبختانه اعتماد و باور مثبت به مجموعه 
مدیریتــی ذوب آهن اصفهــان وجــود دارد و این 
مدیریت با نگاه مثبت و ســازنده فعالیــت می کند . 
معتقد هستم که هر گونه مشــکل و مسئله ای را می 
 توان از طریــق تعامل و گفتگو با ایــن مجموعه حل 

کرد . 
رجایــی افــزود : یکــی از دغدغه های مهــم مردم 
لنجان، مسئله محیط زیســت است که در این زمینه 
هرگز نگرش ما به گونه ای نیســت که بــرای تولید 
ایجاد مســئله و مشــکل کنیم . چرا که مــی دانیم 
اقدامات زیســت محیطی بلند مدت هســتند و باید 
در این زمینه چشم انداز تعریف شــود . در واقع باید 
بدانیم در کدام نقطه هســتیم و با اقدامات زیســت 
 محیطــی ذوب آهن به چــه اهدافی در چــه زمانی 

می رسیم. 
منصور یــزدی زاده مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان 
نیز به روند رو به رشــد این مجتمع عظیم صنعتی و 
دستاوردهای آن در ســال جاری اشاره کرد و گفت : 
دغدغه های مهم مردم شهرســتان لنجان در حوزه 

های محیط زیست، اشــتغال و آب را مدنظر داریم و 
در تمام این زمینه ها اقدامــات مهمی صورت گرفته 

است . 
مدیرعامــل ذوب آهن ، با اشــاره به اینکــه در تمام 
استخدام های این شرکت مطابق قانون ، شهرستان 
لنجان در اولویت قرار گرفته اســت گفت : ساخت و 
نصب درب های فلکسیبل باتری شماره 3 کک سازی   
و همچنین تدوین طرح جامع زیســت محیطی این 
شرکت که با نظارت سازمان محیط زیست انجام شده 

است ، از جمله اقدامات زیســت محیطی مهم اخیر 
این شرکت است . 

یــزدی زاده به طرح هــای مختلف این شــرکت در 
جهت صرفه جویی در مصــرف آب که به کاهش ۵۰ 
درصدی در این مقوله منجر شده است نیز اشاره نمود 
و ابراز امیدواری کرد که با رویکرد مثبت مســئولین 
شهرســتان لنجان ، تعامل با منطقه با عنوان اولویت 
اصلــی ذوب آهــن اصفهــان در حوزه مســئولیت 

اجتماعی ، همچنان با قدرت ادامه یابد. 

نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس شورای اسالمی :

ذوب آهن اصفهان در شرایط تحریم ، الگوی خودباوری در صنعت كشور شد

معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت گفت: ذوب آهن اصفهان در مسیر تولید 
ریل ملی سختی ها و مقاومت های بسیاری را تحمل نمود اما ایران و ایرانی را 
با تولید این محصول دارای ارزش افزوده باال سربلند کرد تا در بخش شمش 
و نورد آن، نیازی به واردات نداشته باشیم و حدود ۲۰۰میلیون دالر ارز آوری 

برای انواع ریل راه آهن و مترو را به ایران هدیه داد.
مهدی نصر افزود: تولید ریل آسانسور از جمله سایر محصوالت ریلی ذوب آهن 
است که مجوز تولید آن از سوی هیأت مدیره  ذوب آهن صادر شده و اجرای آن  

به شرکت مهندسی و پویش ساخت ذوب آهن واگذار گردید.
معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت خاطر نشان کرد: تولید فوالدهای خاص 
از جمله مهمترین برنامه ذوب آهن اصفهان در افق 1۴۰۴ است تا سبد 

محصوالت این شرکت ازتنوع بیشتری برخوردار شود.
مهدی نصر خاطر نشان کرد: ذوب آهن تنها شرکتی است که از یارانه انرژی 
برخوردار نیست و مواد اولیه مورد نیاز خودش را با قیمت جهانی خریداری 
می کند و لذا نیاز است با حمایت بیشتر از این صنعت مادر زمینه به ظرفیت 

رسیدن کامل تولید آن فراهم شود.
معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت بیان کرد: ذوب آهن اصفهان از ابتدای سال 
جاری تاکنون تعداد  زیادی مطالعه و پروژه بهبود در راستای آسیب شناسی 
و چابک سازی فرایندهای کارخانه تعریف کرده است که نتایج بسیار خوبی 
در بر داشته و از جمله آن ها می توان به  مطالعه و بازنگری فرآیندهای خرید 

اشاره کرد.
وی چالش بزرگ ذوب آهن را تامین سنگ درشت دانه مورد نیاز خط تولید 
عنوان کرد و گفت: از حمایت های دولت بابت تامین سنگ آهن ذوب آهن 
تشکر  می کنم و امیدوارم این صنعت مادر بتواند با تملک معدن بدون دغدغه 

به تولید انواع محصوالت بپردازد.
نصر گفت: ذوب آهن اصفهان با اجرای صدها میلیارد تومان پروژه در زمینه 
مدیریت مصرف بهینه آب و خرید پساب شهرهای مجاور مصرف آب از 

رودخانه را به میزان    ۴۰ درصد کاهش داده است.
وی گفت: ذوب آهن اصفهان ده ها قرارداد با دانشگاه ها و شرکت های دانش 
بنیان منعقد نموده است تا از تلفیق دانش روز و تجربه و تخصص صنعت بتواند 

بیش از پیش به ایران اسالمی خدمت نماید.

معاون برنامه ریزی و توسعه شركت عنوان كرد :

سربلندی ایران و ایرانی با ذوب 
آهن اصفهان 

Rگزارش e p o r t
مدیرعامل شركت برق منطقه ای اصفهان :

ذوب آهن اصفهان صنعت سبز و نقطه مثبت صنایع فوالدی كشور است

ارتباط الزم نیروگاه 
ذوب آهن اصفهان  

و برق منطقه ای 
بیشتر شودتا در 

مواقع  پیک مصرف، 
نیاز شبکه از طریق 
نیروگاه ذوب آهن 

تامین شود

حاتم شاه کرمی معاون روابط کار، وزارت تعاون،کار 
و رفاه اجتماعی و هیأت همراه 17 اســفند ماه ضمن 
بازدید از خط تولیــد ذوب آهن اصفهــان با منصور 
یزدی زاده مدیرعامل و معاونین این شــرکت دیدار 

و گفتگو کرد .
حاتم شــاه کرمی، هــدف از این بازدید را بررســی 

وضعیــت کارکنان ذوب آهــن اصفهان دانســت و 
گفت: نگاه متفاوتی در بیــرون از این مجتمع بزرگ 
صنعتی وجود دارد و برخی این شــرکت را قدیمی و 
فرسوده می دانند ولی وقتی وارد ذوب آهن اصفهان 
می شــوید، تولیدات، کیفیت و تنوع محصوالت این 
شرکت را می بیند متوجه می شــوید که ذوب آهن 

قلب صنعت فوالد کشور است . 
وی به تولیــد ریل ملــی در ذوب آهن اشــاره کرد 
و خاطر نشــان ساخت: تولید ریل، نشــان از همت و 
تالش متخصصین ذوب آهن است که توانسته اند این 
محصول را با کیفیت بسیار باال تولید کنند و از خروج 

ارز جلوگیری کنند .
وی افزود: تولید ریل دانش خاصی را می طلبید که تا 
کنون در دست کشــورهای معدودی بود، ذوب آهن 
اصفهان ریل را با کیفیت باال و در حد  استانداردهای 
اروپایی تولید کرد تا مهــارت خود در صنعت فوالد را 

به نمایش بگذارد .
وی به راه اندازی کوره بلند شــماره یک اشاره کرد و 
گفت: اقدامات مهمی در راه اندازی کوره بلند شماره 
یک انجام شده که حاصل کســب دانش روز و بومی 
سازی این صنعت توسط تالشگران این شرکت است، 
این موفقیت می تواند راهگشای سایر صنایع فوالدی 
نیز باشــد . وی به همه گیری بحران کرونا در کشور 
اشــاره کرد و افزود: معموال در مکان های که تجمع 
افراد زیاد اســت و افراد زیادی مشغول به کار هستند 
شیوع کرونا بیشتر است اما اقدامات پیشگیرانه ذوب 
آهن اصفهان در مقابله بــا این ویروس از قبیل تامین 
تجهیزات بهداشــت فردی کارکنان، توزیع ماسک، 

گندزدایی و رعایت فاصله اجتماعی بســیار مناسب 
بوده و توانسته از شــیوع این بیماری در این مجتمع 

بزرگ صنعتی جلوگیری کند .
وی به اجرای طرح طبقه بندی مشــاغل اشاره کرد و 
گفت: اجرای این طرح در ذوب آهن در مراحل پایانی 
قرار دارد و این نشــان از توجه مســئولین شرکت به 
امور معیشتی کارکنان است . وی ضمن ابراز رضایت 
مندی از رعایت اصول ایمنــی در جلوگیری از بروز 
حوادث در شــرکت گفت: با نظارت و اجرای درست 
اصول ایمنی می توان از بــروز حوادث برای کارکنان 
جلوگیری کرد و از ســرمایه های انســانی محافظت 

کرد .
 منصور یــزدی زاده نیز با اشــاره به ایــن که اولین 
محموله ریل متــرو تهران تحویل شــد گفت: بعد از 
تحویل ریل مترو اصفهــان،  اولین محموله ریل مترو 
تهران نیز تحویل شد، مشهد و شیراز نیز خواهان ریل 
مترو تولیدی ذوب آهن اصفهان هســتند. وی افزود 
: تنوع زیادی در ریل مترو کشــور داریم، با این حال 
محدودیت تولید نداریم تولید ریل را با سرعت انجام 
خواهیم داد و امیدواریم تولید امسال از مرز 6۰ هزار 
تن بگذرد و در ســال آینده برای تولید 1۰۰ هزار تن 

انواع ریل برنامه ریزی کردیم.

رســول موســی الرضایــی مدیرعامل شــرکت برق 
منطقه ای اصفهان ، ســید مصطفی علوی مدیرعامل 
شرکت گاز اســتان اصفهان و هیات همراه 19 اسفند 
ماه با حضور در ذوب آهن اصفهان ضمن بازدید از خط 

تولید با مسئولین شرکت دیدار و گفتگو کردند .
  مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای اصفهان گفت : با 
توجه به اینکه ذوب آهن اصفهان تولید برق قابل توجه 
دارد و این تولید در شبکه اســتان وارد می شود، نیاز 
بود تا هماهنگی  برای بهره مندی این شرکت از گاز با 
تعرفه نیروگاهی  صورت پذیرد . همچنین ارتباط الزم 
نیروگاه ذوب آهن اصفهان  و برق منطقه ای بیشــتر 
شــودتا در مواقع  پیک مصرف، نیاز شــبکه از طریق 

نیروگاه ذوب آهن تامین شود . 
وی ذوب آهن اصفهــان را یکی از تامیــن کنندگان 
شبکه برق اصفهان دانســت و یاد آور شد : این شرکت 

نقطه مثبت صنایع فوالدی کشور است .
موســی الرضایی تولید ریل ملی در ذوب آهن را مایه 
افتخار صنعت فوالد کشور دانست و گفت : تولید ریل، 

سطح مهندســی باالیی در صنعت فوالد می طلبد که 
ذوب آهن توانســته با تالش متخصصیــن خود این 

صنعت را بومی و این محصول را تولید کند.
وی ذوب آهن را یکی از تولید کنندگان محصوالت با 
کیفیت ساختمانی دانست و افزود : ذوب آهن اصفهان 
با تولید ریل ملی سطح دانش فنی مهندسی در صنعت 

فوالد را ارتقا داد .
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای اصفهان  گفت : ذوب 
آهن با روش کوره بلند که یک روش مرســوم در دنیا 
برای تولید فوالد اســت توانســته به یک صنعت سبز 

تبدیل شود .
ســید مصطفی علوی مدیرعامل شــرکت گاز استان 
اصفهان گفت : ذوب آهن اصفهان یکی از صنایع بزرگ 
استان اســت که صنعت فوالد در کشــور را پی ریزی 

کرده است .
منصور یــزدی زاده مدیرعامل شــرکت به توســعه 
تعامالت با شــرکت گاز و برق اســتان اشــاره کرد و 
گفت : از گذشــته این بحث مطرح بود که ذوب آهن 

اصفهان که برق خود را تامین می کند بتواند از تعرفه 
نیروگاهی اســتفاده کند که صرفه جویی 7۰ الی 8۰ 
میلیارد تومانی برای ذوب آهن در بر خواهد داشت. این 
رقم برای ذوب آهن که حاشــیه سود بسیار کمی دارد 

می تواند قابل توجه باشــد.  وی افزود : این جلسه به 
منظور تعامل بیشتر است تا بتوانیم در چارچوب قانون 
از گاز با تعرفه نیروگاهی استفاده کنیم و بتوانیم سود 

معقول را برای شرکت حاصل نماییم.

معاون روابط كار، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی :
بومی سازی كوره بلند نشانه همت و تالش متخصصین ذوب آهنی است

زیان انباشته 
سالیان سال فشار 
سنگینی را به ذوب 
آهن تحمیل كرده 

بود و بدین ترتیب با 
عملکرد قابل قبول، 
این مانع توسعه از 
سر راه این شركت 

بزرگ فوالدی 
برداشته شد

تولید ریل، نشان 
از همت و تالش 

متخصصین ذوب 
آهن است كه 

توانسته اند این 
محصول را با كیفیت 
بسیار باال تولید كنند

 منصور یــزدی زاده، مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان 
اظهار داشــت: ذوب آهن اصفهان با پشتوانه صادرات 
محصوالت خود، بدون این که از یارانه انرژی بهره مند 
باشــد و بدون این که ســهمیه خاصی در حوزه مواد 
اولیه بــرای این شــرکت درنظر گرفته شــود، پس 
از بیش از یک دهه در نیمه نخســت ســال جاری از 
زیان انباشته خارج شــد و در سال آینده سود تقسیم 

خواهد کرد. 
منصور یــزدی زاده در مــورد عملکرد این شــرکت 
گفت: ذوب آهــن اصفهان دو ســال متوالی رشــد 
۵ درصدی تولید را تجربه کرد و موفق شــد در نیمه 
نخست امسال، زیان انباشــته را به سود تبدیل کند. 
زیان انباشته سالیان سال فشــار سنگینی را به ذوب 
آهن تحمیل کرده بود و بدین ترتیب با عملکرد قابل 
قبول، این مانع توسعه از ســر راه این شرکت بزرگ 

فوالدی برداشته شد. 
وی افــزود: البته اگر نگرانی دولــت در مورد افزایش 
قیمت ها در بازار فوالد وجود نداشت، ذوب آهن سال 
گذشته می توانست از زیان انباشته خارج شود. به هر 
حال، با تکیه بر استراتژی توسعه صادرات، ذوب آهن 

در نیمه نخست امســال، وارد فصل نوینی از فعالیت 
خود شد.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان خاطرنشان ساخت: در 
کنار رشــد تولید، ذوب آهن تمرکز ویژه ای بر تولید 
محصوالت با ارزش افزوده باال دارد که نمونه شاخص 
آن تولید ریل ملی اســت. انواع ریل در ذوب آهن با 
اســتانداردهای روز اروپایی در حال تولید است و در 
صورت وجود تقاضا، ذوب آهــن می تواند تولید ریل 
را به 1۰ هزار تن در ماه و حتی بیشــتر افزایش دهد. 
ریل تولیدی ذوب آهن در حــال حاضر در بیش از 6 
محور کشور در حال استفاده است و ذوب آهن تمام 

نیازهای ریلی کشور را می تواند رفع نماید. 
یــزدی زاده تأکیــد کــرد: در ذوب آهــن اصفهان 
می توانیم تمــام تولیدات خــود را از کالف، میگرد، 
تیرآهن و ریل گرفته تا ورق سازه فوالدی صادر کنیم 
و در کنار این محصوالت می توانیم شــمش فوالدی 
را نیز صادر کنیم. ذوب آهــن به لحاظ برندینگ یک 
شرکت معتبر و شناخته شده است و محصوالت آن به 
اقصی نقاط دنیا صادر می شود. ما در سال گذشته ۵۰ 
درصد تولیدات خود را بــه بازارهای بین المللی صادر 

کرده ایم و بــرای صادرات صددرصــدی محصوالت 
آمادگی داریم. 

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان عنوان کرد: ذوب آهن 
نیازهای خود در حوزه انرژی )زغال ســنگ و کک( 
را از بازارهای خارجــی و داخلی با قیمت های جهانی 
تأمین می کند و بدون دسترسی به هیچ گونه سهمیه 
خاص دولتی و با ایجاد ارزش افزوده روی نهاده های 
دریافتی، محصوالتی تولید می کند که قدرت رقابت 
در بازارهــای داخلی و خارجی را دارد. شــرکتی که 
این چنیــن روی پای خود ایســتاده و بدون حمایت 
توانسته به ســودآوری برســد، مایه مباهات اقتصاد 

کشور است. 
وی گفت: ذوب آهن تنها شرکتی است که به سهمیه 
خاص مواد اولیه دسترسی ندارد و در سال جاری نیز 
اندک سهمیه ای که برای این شــرکت درنظر گرفته 
شــده بود، با نظر معاونت معدنی وزارت صمت از این 
شرکت دریغ شد. با این وجود، ذوب آهن این افتخار 
را دارد که با فعالیــت خود، باعث رونق بســیاری از 

معادن کوچک سنگ آهن شده است. 
یزدی زاده در پایان گفت: انتظار ما این است که با این 

شرکت بزرگ و نوستالژیک که قدمت ۵۰ ساله دارد 
و به نوعی مادر صنعت فوالد ایران اســت، مهربانانه تر 
برخورد شود تا انشاا... شاهد رونق هرچه بیشتر تولید 
در این شرکت باشیم. خوشبختانه کوره بلند شماره 
یک ذوب آهن که قدیمی ترین کوره بلند کشور است 
نیز پس از این که ۵ ســال به دلیل کمبود مواد اولیه 
فعالیت آن متوقــف بود، دوباره راه اندازی شــده و با 
رســیدن ظرفیت تولید این کوره به 8۰۰ هزار تن در 
سال، شــاهد افزایش قابل توجه تولید در ذوب آهن 

خواهیم بود. 

منصور یزدی زاده خبر داد:
تبدیل زیان انباشته به سود در ذوب آهن اصفهان

فرنوش نوبخت نایب رییس هیأت مدیره و 
مدیرعامل شرکت بهره برداری راه آهن شهری 
تهران و حومه در هشتمین نمایشگاه حمل و 
نقل ریلی به خبرنگار ما گفت: از کادر مدیریتی 
ذوب آهن اصفهان در بخش های مختلف بابت 
تولید محصول استراتژیک ریل تشکر می کنم، 
تولید این محصول رویایی بود که در ذوب آهن 

اصفهان به واقعیت پیوست.
 UIC60 وی افزود: برای تعمیر و نگهداری خط پنج متروی تهران ۲۵۰ تن ریل
از ذوب آهن اصفهان تحویل گرفتیم و در بخش های مختلف در حال نصب می 

باشد.
مدیرعامل شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه تصریح کرد: در 
گذشته طی فرایندی طوالنی ریل مورد نیاز را از کشور اتریش تهیه می کردیم 
اما به عنوان یک ایرانی خوشحال هستم که ذوب آهن اصفهان، ایران را در جمع 

تولید کنندگان ریل دنیا قرار داده است. 
این مقام مسئول ادامه داد: تولید محصولی با این درجه از اهمیت، کیفیت و 

استانداردها که در گذشته تولید نمی شد دستاوردی عظیم به شمار می رود.
نوبخت گفت: در گذشته واردات ریل خروج ارز از کشور را در پی داشت اما هم 
اکنون ذوب آهن با تولید ریل ارز آوری قابل توجهی را برای کشور حاصل نموده 
است. وی گفت: بیش از نیم قرن دانش و تجربه پشتیبان تولید ریل ذوب آهن 
اصفهان است و این مهم اطمینان و اعتماد را برای مصرف کنندگان از این 

محصول در پی دارد.

ذوب آهن اصفهان، رویاها 
را به واقعیت تبدیل كرد
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نشریه داخلی

R e p o r t
گزارش

Rگزارش e p o r t
ارائه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی توسط كارگزاری ها

ای  بخشنامه  طی 
از سوی مدیرعامل 
ســازمان تامیــن 
اجتماعــی، امکان 
خدمــات  ارائــه 
غیرحضوری توسط 
کارگزاری های این 
سازمان فراهم شد. 
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی 
با توجه به این که سازمان تامین اجتماعی در راستای تحقق 
دولت الکترونیک و ارائه خدمات غیــر حضوری با اجرای 
طرح 3۰7۰ به دنبال دستیابی به اهدافی همچون افزایش 
رضایتمندی، تسهیل در امور و کاهش مراجعات بوده و با 
عزم راسخ همکاران و اســتقبال شرکای اجتماعی شاهد 
تحقق کامل طرح مزبورخواهیم بود، اما به دلیل برخی از 

انتخاب نمایندگان كاركنان در دوكمیته انضباط كار و طبقه بندی مشاغل شركت

نشریه داخلی

R e p o r t
گزارش

مناسبت های هفته
  2۵ اسفند ماه بزرگداشت پروین اعتصامی 

رخشنده اعتصامی معروف به پروین اعتصامی )1۲8۵ /13۲۰( شاعر ایرانی است 
که از او با عنوان »مشهورترین شاعر زن ایران« یاد می شود. به پاس زحمات فراوان 
پروین اعتصامی در زمینه شعر معاصر ایران و سبک شعر مناظره ای، روز بیست 

و پنجم اسفندماه )16 مارس(، روز بزرگداشت این شاعر نامگذاری شده است.
پروین اعتصامی با نام اصلی رخشنده در ۲۵ اسفند 1۲8۵ هجری شمسی در 
تبریز زاده شد. او فرزند یوسف اعتصامی، نویسنده و مترجم معاصر ایرانی و اختر 
اعتصامی ، از شاعران دوره قاجاریه بود. او در ســال 1۲91 هنگامی که 6 سال 
داشــت به همراه خانواده اش از تبریز به تهران مهاجرت کرد؛ به همین خاطر 
پروین از کودکی با مشروطه خواهان و چهره های فرهنگی آشنا شد و ادبیات را در 

کنار پدر و از استادانی چون دهخدا و ملک الشعرای بهار آموخت.
والدت حضرت امام حسین )ع( و  روز پاسدار را به همه دوستداران 
 آن حضرت و پاســداران  رشــید و دالور میهنمان تبریک عرض 

می نماییم
حضرت امام حسین)ع( در سوم شعبان سال چهارم هجرت در شهر مدینه چشم 
به دنیا گشود. پدر بزرگوار ایشان امیر المؤمنین علی)ع( و مادر ایشان حضرت 
فاطمه)س( سید زنان اهل عالم است. چون خبر والدتش به پیامبر گرامی اسالم 
)ص( رسید، به خانه  ی حضرت علی )ع( آمد و اسماء را فرمود تا کودکش را بیاورد. 
اسماء کودکش را در پارچه  ای سپید پیچید و خدمت رسول اکرم )ص( برد،آن 

گرامی به گوش راست او اذان و به گوش چپ او اقامه گفت. 
به روزهای اول یا هفتمین روز والدت با سعادتش، امین وحی الهی، جبرئیل فرود 
آمد و گفت: سالم خداوند بر تو باد ای رسول خدا، این نوزاد را به نام  پسر کوچک 
هارون  »شبیر«  که به عربی »حسین « خوانده می شود، نام بگذار. چون حضرت 
علی )ع( برای تو بســان هارون برای موســی بن عمران است جز آنکه تو خاتم 
پیغمبران هستی. و به این ترتیب نام پر عظمت  »حسین « از جانب پروردگار، 

برای دومین فرزند حضرت فاطمه)س(  انتخاب شد.
والدت جانباز سترگ كربال مظهر غیرت و شجاعت را به همه پیروان 

والیت بویژه جانبازان رشید و دالور میهنمان تبریک می گوییم.
حضرت عباس )ع(فرزند امیرالمؤمنین حضرت علی )ع(در چهارمین روز از ماه 
شعبان سال ۲6 هجری قمری، در مدینه دیده به جهان گشود. میالد حضرت 
عباس)ع( ، نوری دیگر به این هستی بخشید و دل های شیفتگان امیرالمؤمنین 
حضرت علی )ع( از شور و عشق، لبریز گشت. چهره ی عالقه مندان اهل بیت )ع( 
را شبنم شادی فراگرفته بود و هریک برای دیدار نورسیده ی موالی خویش بر 
یکدیگر، پیشی می گرفتند. هنگامی که نسیم اذان و اقامه بر روان پاک و سپید 
این طفل نیک بخت فرو نشست، حضرت امام علی )ع( با واژه ای مهرآفرین، نام 
فرزند خود را عباس نهاد. عباس یعنی شیر بیشه ی شجاعت و قهرمان میدان 
نبرد. بزرگی و عظمت مقام حضرت عباس )ع(به گونه ای است که امامان معصوم 
) ع( در موارد متعدد بر فداکاری ها، جانبازی ها و عظمت شخصیت آن بزرگوار 

تأکید فرموده اند.
منبع:پایگاه اطالع رسانی حوزه

والدت با سعادت حضرت امام سجاد)ع( گرامی باد
حضرت سجاد ) ع ( فرزند حسین بن علی بن ابیطالب ) ع ( و ملقب به "سجاد" و 
"زین العابدین" می باشد . امام سجاد در سال 38هجری در مدینه والدت یافت.
حضرت سجاد در واقعه جانگداز کربال حضور داشت ولی به علت بیماری  و تب 
شدید از آن حادثه جان به سالمت برد ، زیرا جهاد از بیمار برداشته شده است و 
پدر بزرگوارش با همه عالقه ای که فرزندش به شرکت در آن واقعه داشت به او 
اجازه جنگ کردن نداد . مصلحت الهی این بود که آن رشته گسیخته نشود و امام 

سجاد وارث آن رسالت بزرگ ، یعنی امامت و والیت گردد.
tebyan.net:منبع

29 اسفند، روز ملی شدن صنعت نفت
قانون ملی شدن صنعت نفت در واقع پیشنهادی بود که به امضای همه اعضای 
کمیسیون مخصوص نفت در مجلس شورای ملی ایران در 17 اسفند 13۲9 به 
مجلس ارائه شد و مجلس سنا نیز این پیشنهاد را در ۲9 اسفند 13۲9 تصویب 
کرد و پیشنهاد قانونی شد. تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت ایران، نقطه 
عطفی در تاریخ سیاسی، اقتصادی و مبارزات مردم ایران برای نجات سرمایه های 

ملی این مرز و بوم از دست بیگانگان به شمار می رود.

حدیث هفته
 حضرت امام حسین )ع( : 

سخنی که ناراحت کننده باشد پشت سر دوست و برادر خود مگو، مگر 
آن که دوست داشته باشی که همان سخن پشت سر خودت گفته شود.

عباس خطیبی قائم مقــام معاونت زیر 
ســاخت و توســعه راه آهن ، بنادر و 
فرودگاه ها و هیات همراه 20 اسفند ماه ضمن 
 حضــور در ذوب آهن اصفهان بــا منصور 
یزدی زاده، مهدی نصر معاون برنامه ریزی و 
توسعه، بهزاد كرمی معاون بازاریابی و فروش 
و تعــدادی از مدیران حوزه بهــره برداری 

شركت دیدار و گفتگو كرد .
عباس خطیبی، با اشاره به اینکه یکی از اصلی ترین 
برنامه های معاونت زیر ســاخت و توسعه حمل و 
نقل، توسعه شــبکه ریلی اســت گفت:در راستای 
جهش تولید پروژه های توســعه حمل ونقل ریلی 
باید تا شش ماهه ســال 1۴۰۰ به پایان برسد و به 
همین منظور میزان ریلی که در این پروژه ها مورد 

نیاز می باشد ماهیانه 1۰ هزار تن است .
وی افزود : این جلســه به منظور هم افزایی بیشتر 
انجام شد تا ریل مورد نیاز شش پروژه توسعه حمل 

و نقل ریلی به ســرعت تامین و به محــل پروژه ها 
ارسال گردد.

 قائم مقام معاونت زیر ســاخت و توسعه راه آهن به 
تولید ریل در ذوب آهن اصفهان در سال 97 اشاره 
کرد و گفت : هم اکنون با افتخــار در تمام پروژه ها 
ریلی کشــور از ریــل ذوب آهن اســتفاده کردیم، 
 با افزایــش تولید و بارگیــری به موقــع ریل ها به 
پروژه های توسعه ریل کشور، بیش از 6۵۰ کیلومتر 

توسعه خطوط ریل خواهیم داشت.
 وی دســتیابی به تکنولوژی تولید ریــل را یکی از 
دستاوردهای مهم در صنعت فوالد کشور دانست و 
خاطر نشان ســاخت: تولید ریل و ریل زبانه سوزن 
مقدمه کار اســت و ذوب آهن با پتانسیل باالیی که 
دارد می تواند ســایر ملزومات حمل و نقل ریلی را 
نیز که در انحصار برخی کشــورها است تولید کند 
 و در آبادانی و توســعه یافتگی کشور کمک شایانی 

نماید .

ذوب آهن با پتانسیل 
باالیی كه دارد می 

تواند سایر ملزومات 
حمل و نقل ریلی را 
نیز كه در انحصار 

برخی كشورها است 
تولید كند

قائم مقام معاونت زیر ساخت و توسعه راه آهن :

توسعه حمل و نقل ریلی كشور با ریل ملی ذوب آهن جان گرفت

انتخابات نماینــدگان اصلی و علی البــدل کارکنان 
در کمیتــه انضباط کار و طبقه بندی مشــاغل ذوب 
آهن سه شــنبه 19 اســفند ماه با حضور نمایندگان 
بخش های مختلــف ، مســئولین شــرکت و اداره 
کل تعاون، کار و رفــاه اجتماعی اســتان اصفهان با 
 رعایت پروتکل های بهداشــتی در تاالر آهن برگزار

 شد  .  
احمد اکبری معاون ســرمایه های انســانی و توسعه 
مدیریــت پیش از انجــام انتخابات گفــت : به دلیل 
شــرایط ناشــی از شــیوع کرونا و همچنین تعداد 
پرسنل شــرکت،  امکان برگزاری مجمعی با حضور 
کلیه کارکنان شــرکت امکان پذیرنیست و لذا در هر 
بخشــی ، نمایندگان با رای کارکنان انتخاب شدند و 

این نمایندگان در این انتخابات حضور دارند . 
وی با اشاره به اینکه کلیه نمایندگان حاضر، شایسته 
حضور در کمیته هــای مدنظر هســتند، افزود: در 

 این انتخابــات دو نفر جهــت عضویــت در کمیته 
طبقه بندی مشــاغل و دو نفر عضــو اصلی و یک نفر 

عضو علی البدل جهت کمیته انضباط کار انتخاب می 
شوند که امیدوارم شایسته ترین ها انتخاب شوند تا از 

نتایج آن بهره مند شویم  . 
معاون سرمایه های انســانی و توسعه مدیریت ذوب 
آهن اصفهان افــزود : هم اکنون با گلــوگاه هایی در 
حوزه روابط کار مواجه هســتیم که با تشــکیل این 

کمیته ها ، برطرف خواهد شد . 
شایان ذکر اســت 17 نفر در انتخابات کمیته طبقه 
بندی مشاغل کاندید شدند که مهدی خباز شیرازی 
و وحید عباســی به ترتیب بیشــترین آراء را به خود 
اختصــاص دادند . همچنیــن 13 نفــردر انتخابات 
کمیته انضباطی کاندید شــدند که  وحید رحمتی ، 
یوسف کریمی و محسن کاووسی به ترتیب بیشترین 

آراء را بدست آوردند. 

حجت االســالم حمید اکبــری دبیر احیــای زکات 
شهرستان لنجان در گزارشی از جمع آوری18 میلیارد 
 ریــال  زکات و دیگر وجوهات شــرعی در 11 ماهه 99 

خبر داد.

وی با بیان این که مسئوالن در ترویج زکات باید اهتمام 
بیشتری داشته باشند، خاطرنشان کرد: بسیاری از مسائل 
و مشــکالت در پرتو پرداخت زکات حل خواهد شد و ما 

شاهد رشد روزافزون فقر در جامعه نخواهیم بود. 
حجت االسالم اکبری با تاکید براین که به خاطر اهمیت 
موضوع زکات، مقام معظم رهبری شورایی تحت مدیریت 
خودشان با عنوان شــورای عالی زکات که شامل چند 
وزیر و سازمان برنامه ریزی و بودجه است تشکیل دادند، 
متذکر شد: در استان ها و شهرستان ها نیز شورای زکات 
شــکل گرفته که اعضای آن کمیته امداد، امام جمعه، 
فرماندار، اداره بهزیســتی، اداره تعاون روســتایی، اداره 
جهاد کشــاورزی، ســازمان امور مالیاتی و اداره صمت 

هستند.
وی افزود: برای 39 روســتا شورای زکات تشکیل دادیم 

که کار جمع آوری زکات را انجام می دهند، اعضا شورای 
روســتایی زکات از امام جماعت روستا، دهیار، فرمانده 
بســیج، یک نفر خانم فعال فرهنگی و یک نفر به عنوان 

عامل زکات تشکیل می شود.
دبیر احیای زکات شهرستان لنجان تصریح کرد: در 11 
ماه سال جاری نزدیک به 18 میلیارد ریال تحت عنوان 
کفاره، فطریه، رد مظالم، زکات واجب و مستحبی جمع 
آوری و بین محرومین شهرســتان لنجان توزیع شده 
است که بیشترین کمک ها در قالب بسته های معیشتی، 

درمانی، مسکن، جهیزیه و تحصیلی بوده است.
وی با تشــریح این موضوع که زکات به چه محصوالتی 
تعلق می گیرد، یادآور شــد: زکات به گندم، جو، خرما، 
کشــمش و دام تعلق می گیرد    که در شهرستان لنجان 

برخی از این محصوالت و مشاغل یافت می شود.

حجت االســالم اکبری، در مورد زکات مســتحبی هم 
تصریح کرد: اما در بحث زکات مستحبی با اجرای طرح 
شجره طیبه و با کمک شورای زکات روستایی در لنجان، 
تعداد 1۰۰ اصل درخت بادام به عنوان زکات مستحبی 
پالک کوبی شــده و محصول این درختان هر ســال به 
صــورت کاال و یا نقدی بین نیازمندان همان روســتاها 

توزیع می شود.
وی افزود: زکات مستحبی شــامل همه موارد می شود، 
بعضی از مردم هستند که زکات به آنها تعلق نمی گیرد 
اما به صورت مداوم زکات را به عنوان زکات مســتحبی 
پرداخت می کنند. برای مثال در خصوص کمک مومنانه، 
1۵ تن برنج در بین نیازمندان شهرستان لنجان توزیع 
شد . شهر سده لنجان نیز در رتبه اول پرداخت زکات برنج 

قرار دارد.

وظیفه ما در ذوب 
آهن تولید و 

پشتیبانی از تولید 
است

هم اكنون با گلوگاه 
هایی در حوزه روابط 
كار مواجه هستیم كه 
با تشکیل این كمیته 
ها ، برطرف خواهد 

شد

در راستای تحقق 
دولت الکترونیک 
و ارائه خدمات غیر 

حضوری  طرح 3070 
اجرا شد

برای 39 روستا 
شورای زكات 

تشکیل دادیم كه كار 
جمع آوری زكات را 

انجام می دهند

آیین روز درخــت کاری در مدیریت مهندســی نت 
مکانیک با حضور تعدادی از کارکنان این مدیریت به 
همت پایگاه مقاومت بســیج مقداد و مدیریت فضای 

سبز ذوب آهن برگزار گردید. 
محمدرضا یــزدان پناه مدیر مهندســی نت مکانیک 
گفت: وظیفه ما در ذوب آهن تولید و پشتیبانی از تولید 
اســت ولی با توجه به اهمیت این موضــوع و نهادینه 
کردن فرهنگ درخت کاری، وظیفه همه ما گسترش 
فضای سبز برای آیندگان اســت . وی افزود:  درخت 

یکی از زیباتریــن مظاهر خلقت و جلــوه ای از تجلی 
آفریدگار عالم  و موهبت عظیم پروردگار به بشر است 
و فضای سبز و محیط زیســت امانتی خداوندی است 
که همانطور که از نســل های قبل به دست ما رسیده 
با رعایت حفظ امانت آن را باید به دســت نسل آینده 

برسانیم.
در این آیین تعداد ۵۰ اصله نهال در کنار کارگاه ریخته 

گری و مدلسازی غرس شد.
خلیل شکرانی، خبرنگار افتخاری 

آیین  روز درخت كاری در مدیریت مهندسی نت 
مکانیک برگزار شد

مدیر عامل تاصیکو خبر داد: شــتاب دهنده صدر فردا 
موفق به اخذ تأییدیه دانش بنیانی شد.

غالمرضا سلیمانی، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری 
صدر تامین گفت: شــتاب دهنده صدر فــردا به عنوان 
پلتفرم توســعه نوآوری در هلدینگ صــدر تأمین و با 
مأموریت ایجاد و توسعه کسب و کارهای نوین در حوزه 
معدن، صنایع معدنی و مواد پیشرفته موفق شد پس از 
طی مراحل قانونی و انجام ممیزی های اساسی، تأییدیه 

دانش بنیانی را دریافت کند.
وی افزود: مرکز شــرکت ها و مؤسســات دانش بنیان 

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پس از ارزیابی 
های دقیق و کارشناسی و بررسی اسناد، مدارک و فعالیت 
های شتاب دهنده صدر فردا، این شتاب دهنده را حایز 

شرایط اخذ مجوز برای دانش بنیان شدن تشخیص داد.
سلیمانی خاطر نشان کرد: شــتاب دهنده صدر فردا که 
در مرداد ماه امســال و با حضور معاون علمی و فناوری 
رییس جمهور و مدیرعامل شستا افتتاح شد، در طول این 
مدت فعالیت خود موفق شد با شناسایی، جذب سرمایه 
و راهبری، چندین طرح نوآورانه در حوزه معدن، صنایع 

معدنی و مواد پیشرفته را تجاری سازی کند.

خبر

در جلسه اخیر شورای معاونین شــرکت  بر ضرورت تامین پایدار مواد اولیه 
برای افزایش تولید شرکت و استفاده از تمام ظرفیت های تولیدی و همچنین 

افزایش تولید محصوالت با ارزش افزوده باال به ویژه ریل تاکید شد. 
پی گیری تامین سنگ آهن از کشور افغانســتان ، استفاده از بانک اطالعاتی 
اســتخدام برای جذب نیروی انســانی در آینده و تعیین تکلیف معدن زغال 
سنگ واگذار شــده در طبس و ضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی جهت 
مصون ماندن از شکل گیری موج چهارم بیماری کرونا ، از جمله مواردی بود 
که در جلسه شورای معاونین مطرح گردید .   همچنین گزارشی از انتخابات 
کمیته طبقه بندی مشاغل و کمیته انضباطی شرکت ارائه شد و طبق دستور 
مدیرعامل ، مقرر شد ، مبلغ ۵۰۰ هزار تومان جهت عید مبعث و یک میلیون 

و ۵۰۰ هزار تومان بابت ارزاق پایان سال به کارکنان شرکت پرداخت گردد .

در جلسه شورای معاونین شركت مطرح شد :
ضرورت تامین پایدار مواد اولیه برای 

افزایش تولید 

به مناسبت روز درختکاری ، آیین کاشت نهال با حضور حسین رجایی نماینده 
مردم لنجان در مجلس شورای اسالمی ، منصور یزدی زاده مدیرعامل ، مهرداد 
توالئیان معاون بهره برداری ،مهدی نصر معاون برنامه ریزی و توسعه،  مهدی 
بهرامی معاون پشتیبانی و خدمات اجتماعی ، احمد اکبری معاون سرمایه های 
انسانی و توسعه مدیریت و تعدادی از دیگر مسئولین ذوب آهن اصفهان در این 
شرکت برگزار شد. شایان ذکراست ذوب آهن اصفهان بزرگترین جنگل دست 
کاشت کشور به مساحت 16 هزار و پانصد هکتار را دارا می باشد که عمده آن به 
صورت دیم آبیاری می شود . کل فضای تولیدی این شرکت8۰۰ هکتار است 
که مطابق استاندارد ،  ۲۵ درصد آن یعنی ۲۰۰ هکتار باید فضای سبز باشد ،  
این درحالی است که فضای سبزی معادل 8۰ برابر آن در ذوب آهن اصفهان 

ایجاد شده است . 

آیین كاشت نهال به مناسبت روز 
درختکاری در ذوب آهن اصفهان

سلیمانی خبر داد:
صدور تاییدیه دانش بنیانی شتابدهنده صدر فردا

جمع آوری18 میلیارد ریال  زكات و دیگر وجوهات شرعی در لنجان

مسائل و محدودیت های موجود، کارگزاری های این سازمان می توانند خدمات طرح 3۰7۰ 
را برای بیمه شدگان و بازنشستگان انجام دهند.

درخواست و پرداخت کمک هزینه ازدواج، درخواست و پرداخت کمک هزینه مراسم ترحیم، 
درخواســت و پرداخت کمک هزینه اروتز و پروتز، ســرویس دریافت حق بیمه و احتساب 
سوابق دوران خدمات سربازی، درخواست تکمیل سوابق و پرداخت حق بیمه کسری از ماه، 
دریافت اعتراض کارفرما و تعیین و اعالم زمان رسیدگی، اخذ الکترونیکی درخواست و صدور 
هوشمند و ابالغ مفاصا حساب، درخواست بیمه بیکاری، درخواست کمیسیون پزشکی، نام 
نویسی افرادتبعی، انعقاد قرارداد و دریافت برخط بیمه اختیاری، انعقاد قرارداد و دریافت برخط 
بیمه حرف و مشاغل آزاد، برقراری مستمری بازماندگان، برقراری بازنشستگی عادی، ابالغ 
الکترونیک، ابالغ مفاصاحساب به واگذارنده و پیمانکار، استعالم وضعیت دریافت مستمری 
و بیمه شده، اخذ تعهدنامه ابالغ الکترونیکی، مشاهده جزئیات محاسبات و گردش حساب 
بدهی ها، حذف کاغذ از درآمد)ســامانه مکاتبات الکترونیک(، پیگیری مطالبات متمرکز، 
تقســیط غیرحضوری و نظام مند بدهی ها، اخذ درخواســت کفالت وبازرسی، درخواست 
حوادث و بررسی و تکمیل اطالعات مرتبط با استحقاق درمان از خدمات طرح 3۰7۰ است که 

طی این بخشنامه کارگزاری ها مجاز به ارائه آن هستند.

به اطالع مشــتریان عزیز می رساند با توجه به شیوع 
کرونا، از این پس می توانند جهت درخواســت دسته 
چک جدید بدون مراجعه به شــعبه از طریق سامانه 
بام، درخواست خود را ثبت و پیگیری نمایند. شایان 
ذکر است برای دسترسی به این خدمت باید قبال عضو 
  my.bmi.ir سامانه بام شده باشید و از طریق آدرس

وارد سیستم شوید نه اپلیکیشن بام.

بانک ملی شعبه ذوب آهن

خدمتی جدید از بانک ملی



23 اسفند ماه  1399 
 29 رجب 1442
13 مارس  2021

شماره  1268

آتشکار: نشریه داخلی
 صاحب امتیاز: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

 مدیر مسئول: مدیرروابط عمومی
 سردبیر: علی حسین غریبی

  تحریریه: علی سلیمانی، حسین ابراهیمی عرب، 
سمیه ایزدی

 عکس: ساسان حافظی، عباس محمدی
 تایپ: احمد بیات

 www.esfahansteel.ir :نشانی اینترنتی 
Atashkarweekly@esfahansteel.ir :پست الکترونیکی 

 چاپ: پرستو 
 شمارگان: 7۰۰۰ نسخه

 نشانی: انتهای اتوبان ذوب آهن، روابط عمومی ذوب آهن اصفهان 
 تلفن: ۴936 - ۴9۴۵ - ۰31۵۲۵7۴978 

 پیام گیر: ۰31۵۲۵71۰۴۰

w w w . e s f a h a n s t e e l . i r S M S : 3 0 0 0 7 3 1 9 4

V a r i o u s
گوناگون

علی  كیانی هرچگانی  
 1360/12/29شوش

نعمت اله  قدیری  
 1359/12/29شوش

سیدجالل  علی  1365/12/10 
شلمچه 

اكبر قدیری بارجانی  
 1362/12/16جزیره  مجنون

نادعلی كاظمی اندانی 
 1366/12/18جزیره  مجنون

علیرضا  صدیقی هفشجانی  
1362/12/25 جزیره  مجنون

بیژن طاهری سوركی 
 1366/12/23والفجر10

عبداله  نصرالهی نجف ابادی 
 1365/12/28بیمارستان  تهران

خداداد كرمی چمگردانی  
 1363/12/21جزیره  مجنون

رضا چمپی  1360/12/17 
چزابه

رحیم  طنازی  1365/12/10 
شلمچه

مصیب عباسی ده كلب علی 
 1364/12/27فاو

حسن  فاتحی  خوزانی  
 1360/12/29شوش

عبدالعلی  احمدی اشکفتگی  
 1365/12/11شلمچه

احمد بدیعی خوزانی 
 1362/12/17مجنون

علی اكبر حاتمی  1366/12/18 
فلکه  احمداباد

لطف اله  كریمی 
  1362/12/27پاسگاه  زید

قربانعلی احمدی بنی
  1366/12/26منطقه  عملیاتی  

همتعلی  نقی بیرالوند
  1364/12/20جاده  اهوازاندیم

منصور عباسیان چالشتری  
 1363/12/21جزیره  مجنون

محمدعلی باقری باباشیخعل 
 1360/12/22چزابه

عبداله احمدی بنی 
 1365/12/10شلمچه

محمد نصراصفهانی  
 1362/12/11طالیه عراق

صفر قاسمیان چرمهینی  
 1381/12/12جانباز-منزل

حجت اله  موسوی  
 1359/12/12سوسنگرد

قربانعلی  كرمی چمگردانی  
 1365/12/14فاو

عبدالحسین  رحمت  
 1362/12/17عملیات  خیبر

محمد كیانی هرچگانی 
 1366/12/23غرب  كشور والفجر

عباس  اثنی عشری  
 1362/12/30طالیه 

موسی  انتظاری رودسری  
 1365/12/10كربالی  5

محمدقلی باقری 
 1364/12/26جنوب

نصراله  سبکخیز 
 1363/12/26جنوب

عبدالرضا احمدیان فالورجان 
 1360/12/28بستان

محمود سلیمیان ریزی  
 1365/12/10شلمچه

اسداله  عظیمی  
 1362/12/11جزیره  مجنون

جانعلی  میر 1381/12/19 
بیمارستان

سالــروز عـروج 
ملکــــــوتی
شهدای گـرانقدر 
ذو ب آهن اصفهان
گرامـــــی   باد

چهارمین جلســه هم اندیشی شركت 
های تابعه ذوب آهن اصفهان به میزبانی 
شــركت تعاونی مصرف ذوب آهن با حضور 
منصور یزدی زاده مدیرعامل شركت،مرتضی 
یزدخواستی عضو هیات مدیره،روح ا... فاضل 
پور مدیر راهبری شــركت ها،امور مجامع و 
سهام،احمد سلیمی معاون مالی اقتصادی و 
مدیران عامل شــركت های تابعه ذوب آهن 

دوشنبه هجدهم بهمن ماه برگزار شد. 
منصور یزدی زاده در این نشســت طی ســخنانی 
گفت : شرکت های تابعه ذوب آهن اصفهان با وجود 
محدودیت ها،عملکرد خوبــی در داخل کارخانه و 
مجموعه های بیرونی داشتند و با توجه به پتانسیل 
های فراوانی که در این شــرکت ها وجود دارد نیاز 
اســت در عرصه های جدید وارد شوند تا بتوانند در 

عصر رقابتی امروز پویاتر از گذشته فعالیت نمایند.
وی بر توســعه شــفافیت، انضباط مالی و افزایش 
خدمت رسانی به شرکت و خارج از مجموعه توسط 
شــرکت های تابعه تاکیــد کرد و افــزود : هر یک 
از شرکت ها با توجه به رســالت های تعریف شده 
نیاز است این شاخص ها را مورد توجه قرار دهند و 

محدودیت هایی که در این زمینه وجود دارد را در 
جلسات مطرح کنند. 

مدیرعامل شــرکت تصریــح کرد : توجــه ویژه به 
اصل برندینــگ از جمله مهمتریــن پارامترهای 
موفقیت محســوب می شــود،هر یک از شــرکت 
های تابعه،عنوان ذوب آهــن اصفهان را در کنار نام 
مجموعه خود ثبت کردند و این مهم اعتبار خاصی 
را بــرای آنها ایجاد کرده بنابراین نیاز اســت ضمن 
حمایت از این برند معتبر برای رشد و اعتالی بیش 

از پیش آن تالش کنند. 
یزدی زاده ضمن قدردانی از مرتضی یزدخواســتی 
عضــو هیات مدیــره شــرکت که نظــارت کیفی 
بر فعالیت شــرکت های تابعــه را نیز عهــده دار 
است،گفت: با حضور ایشــان در ذوب آهن اصفهان 
و برگزاری مستمر و هدفمند جلسات شرکت های 
تابعه فعالیت این مجموعه ها به لحاظ کمی و کیفی 

از ارتقاء خوبی برخوردار شده است .
مرتضی یزدخواســتی عضو هیات مدیره شــرکت 
گفت: شرکت های تابعه بر اساس رسالت و اهدافی 
اسیس شدند،برای سال 1۴۰۰ متناسب با شرایط 
روز و بودجه،استراتژی های عملیاتی خود را تدوین 

نموده و مشــروح آن برای کارکنان مجموعه اطالع 
رسانی کنند تا کلیه کارکنان شرکت با آگاهی کامل 
، منسجم با همدلی و هم افزایی برای تحقق برنامه 

ها گام بردارند.
وی مهمترین ســرفصل های مربوط بــه فعالیت 
شــرکت ها را چنین عنوان کرد: در مباحث نیروی 
انســانی و قراردادهــای کارکنان ضمــن توجه به 
شرایط معیشــتی پرسنل،شــاخص های کارایی 
و اثربخشــی مورد توجه قرار دهند، کلیه شــرکت 
ها از یکم اردیبهشت ماه ســال آینده ایجاد چارت 
سازمانی،آیین نامه معامالت،کمیسیون معامالت 
و حراســت را در برنامه خود  قــرار دهند،در برنامه 
امسال و بودجه ســال آینده کمک های معیشتی و 
بسته های حمایتی برای پرسنل شرکت های تابعه 
هم نیاز است دیده شود این شــرکت ها می توانند 
همزمان با ذوب آهن و به مناســبت های خاص بر 
اساس برنامه ریزی قبلی اقدام نمایند تا کارکنان با 
احساس خوشــایندتر و انگیزه بیشتری در راستای 

اهداف شرکت تالش کنند.
 امین قنبــری مدیرعامل شــرکت تعاونی مصرف 
کارکنــان ذوب آهن اصفهان گفت : شــرکت های 
تعاونی مصــرف در زمینــه های مختلــف آماده 
همکاری با شــرکت های تابعه اســت و هماهنگ 
با ذوب آهن نســبت بــه تهیه ســبد کاال،هدایای 
مناسبتی و ... متناســب با بودجه شرکت و تصمیم 

هیات مدیره در زمان مقرر اقدام نمایند.
گفتنی به مناسبت عید مبعث حضرت رسول اکرم 
)ص( قرعه کشی یک دستگاه پراید با حضور منصور 
یــزدی زاده مدیرعامل ذوب آهــن اصفهان جهت 
افرادی که نســبت به خرید برنــج از این مجموعه 
اقدام کرده بودند، انجام گرفت و به نفر برگزیده طی 

تماس تلفنی  اعالم شد .

كسب مقام نایب قهرمانی توسط 
فرزند ذوب آهنی

فرزند موفق از خانواده ذوب آهن

كسب مقام دوم مسابقات قهرمان 
كشوری پومسه دانشجویان

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

آیدین اتحاد در مســابقات اسکی قهرمانی استان 
اصفهان که 6 اسفندماه درپیست اسکی فریدونشهر 
برگزار شد موفق به کسب مقام نائب قهرمانی این 
دوره از مســابقات گردید ،الزم به ذکر اســت وی 
ازدوران نوجوانی درگروه ۲ کوهنوردی واســکی 
ذوب آهن اصفهــان فعالیت داشــته وهم اکنون 
به عنوان مربی اســکی روی برف درپیســت های 

مختلف کشور مشغول آموزش اسکی می باشد .
خبرنگار افتخاری-رمضانعلی فرهادی 

فاطمــه آقایــی شــلمانی فرزنــد رضــا 
کــه  اســت  بازنشســته  همــکاران  از 
توانســته در آزمــون دکتــرای تخصصی 
داندنپزشکی در رشــته رادیولوژی دهان 
و فک و صــورت در دانشــگاه دولتی بابل 
 پذیرفتــه شــود و مشــغول بــه تحصیل 

گردد.

به گزارش روابط عمومی دانشــگاه جامع علمی 
کاربردی کشــور، نتایج هفتمین دوره مسابقات 
قهرمان کشوری پومسه دانشــجویان دانشگاه 
جامع علمی کاربــردی، پس از داوری فیلم های 
ارسالی دانشــجویان، توســط کمیته مسابقات 
فدراسیون تکواندو اعالم شــد. نتایج نهایی این 
دوره از رقابت ها در دو بخش پســران و دختران 
و با حضور ۵۵ ورزشــکار از ۲۰ استان کشور به 

میزبانی واحد اســتانی تهران شــرق به صورت مجازی برگزار شد و نتایج دختران 
در رده ســنی 18 تا 3۰ سال اعالم شــد که الهه الوندی از دانشــگاه جامع علمی 
کاربردی مرکز ذوب آهن اصفهان موفق شد مقام دوم این مسابقات را کسب کند. 
الهه الوندی در گفتگو با خبرنگار ما ضمن مثبت ارزیابی کردن ســطح مسابقات، 
کلیه دانشــجویان را به ورزش و تحرک دعوت نمود و گفت: در این شرایط سخت 
 کرونایی، یکی از راه های حفظ روحیه و دوری از استرس، دوستی با ورزش و انجام 

فعالیت های ورزشی است. 
وی ســپس به نقش ورزش در ســالمتی و افزایش روحیه و شــادابی پرداخت و 
گفت: ورزش موجب ســالمت ذهــن و مغز می  گــردد، قدرت تمرکــز را افزایش 
می دهد و یادگیری را بهبود می بخشــد.  وی گفت: مشــارکت در ورزش و فعالیت 
بدنی برای دانشــجویان فرصت های جدیــدی را جهت تعامل بــا یکدیگر فراهم 
 می کند وترویج روابط دوســتانه قــوی یکی از مزایای شــرکت در ورزش گروهی 

است. 

آسمانی

آسمانی

خبر

موفقیت

نفرات برتر ایمنی در بهمن 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 بهمن 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 1۵۵ 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.

 حامد شهبازی
شماره  پرسنلی: 420549 

كیفیت

 محمود علیخانی
شماره پرسنلی:  429317 

كوره بلند

  بهنام براتی  
شماره پرسنلی:  7055783 

اجرایی نسوز

ناصر حسین پور
شماره پرسنلی: 7034827 

نورد

 اكبر صالحی
 شماره پرسنلی: 7138106 

پشتیبانی فروش

 حسن محمدی 
شماره پرسنلی:   407020 

فوالدسازی

 سعید سلیمانی
شماره پرسنلی:   454303 

كک سازی

مهدی منتظری
شماره پرسنلی:7017872 

خدمات)مركز پخت(

خدابخش صالحی
شماره پرسنلی:  457655 

انرژی و بهینه سازی سوخت

محمدعلی كارجوی واقعی
شماره پرسنلی:   462899 

اتوماسیون

محمد گنجی
شماره  پرسنلی:  7033352 

راهبری ماشین آالت

 صادق سعیدی 
شماره  پرسنلی: 7007988 

تولید و توزیع برق

  محمدرضا كریمی
شماره  پرسنلی: 432865 

آگلومراسیون

ابراهیم دهقانی
شماره پرسنلی: 7022928 

اموال ، انبار و امالک

  ایمان رحمتی 
شماره پرسنلی:  460265 

نت راه و ساختمان

سید قربانعلی عظیمی
شماره پرسنلی:  7039701 

آبرسانی

  غالمرضا تركی
شماره پرسنلی: 7034898 

نورد

  محمد مختاری كرچگانی
شماره  پرسنلی:   446164 

راه آهن

محمدرضا نکویی
شماره  پرسنلی:  444106 

آزمایشگاه مركزی

اسماعیل ایزدی
شماره  پرسنلی: 7063365 

نت مکانیک

منصور یزدی زاده :
ابراز رضایت مدیرعامل ذوب آهن اصفهان از عملکرد شركت های تابعه در سال 99

همکاران گرامی آقایان :
علی سلیمانی، مرتضی رئیسی، محمد  صالحی، علی 
اكبر صادقــی،  داود رجبی، عبدالــه رضائی، علی 

عباسی، علی ملکی، علیرضا هاشمی
با تاسف، مصیبت وارده را  خدمت شما و خانواده محترمتان صمیمانه تسلیت 
عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومین  رحمت و مغفرت 

واسعه و برای شما و خانواده محترمتان صبوری و شکیبایی مسئلت می نماییم. 
خداوند قرین رحمتشان فرماید.  

روابط عمومی شركت

تسلیت
از کلیه همکاران و دوستان گرامی که در مصیبت وارده به اینجانبان ضمن ابراز 
همدردی، موجب تسلی خاطر بازماندگان را فراهم نمودند، صمیمانه قدردانی 

نموده، امید است در شادیهایتان جبران نماییم.

حسن دهقانی، داود اناری، علیرضا حاجی میرزایی، 
عبدالرســول آقابابایی، همایون ســلطانی، سعید 
نظام سمیعی، احمد  بهنام سلطانی، محمد  محمدی، 
عبدالهی، مهدی عبدالهــی، علیرضا صدیقی، عباس 
مرتضی  اصالنی،  كریمی، حسین عظیمی، حمیدرضا 

اصالنی، كیوان احمدی

تشکر و سپاس

تاریخ ازدواجمحل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1399/12/7اتوماسیونمحسن علیرضائی

پیوندآسمانی
پیوند مهرورزان

ازدواج و تشکیل خانواده، فصلی نو و سبز در  زندگی انسان است. 
این پیوند نیکو را بــه همکاران گرانقــدر ذو ب آهنی که اخیراً 
ازدواج کرد ه اند و اسامی آنها در پی می آید، تبریک گفته، برای 
این عزیزان آرزوی زندگی سعادتمند، فرزندان نیکو و سالمتی 

در سایه اهل بیت)ع( و آقا ا مام زمان)عج( آرزومندیم.

تاریخ تولدنام فرزند محل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1398/12/13نوشینتحقیق و توسعهشهرام علیخانی

1398/12/13نیوشاتحقیق و توسعهشهرام علیخانی

1399/12/03سید آدرینآبرسانیمصطفی حیدری

1399/12/02ساغركک سازیمنصور بوسعیدی

1399/12/05آوینافوالدسازیعلی آهنگر زنوزی

1399/11/17آدرینافوالدسازیمهدی قراخانی

1399/12/06متینامور شهری و پسماندمحسن نادری

1399/12/09نازگلفوالدسازیمجید احمدی

1399/12/13مهرساآبرسانیاسماعیل امامی

1399/11/29مهرسامنت مکانیکحامد كریمی

1399/11/28بردیانت مکانیکمجید اصالنی

1399/11/22هیرادنوردمسیب فرجی

صدراله  باباساالری  
 1363/12/26شرق  دجله


