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دریافت استاندارد ملی 
ریل، موفقیت بزرگی برای 

ذوب آهن اصفهان بود

خرید معدن زغالسنگ سواد 
کوه از اقدامات مهم بود

اقدامات ذوب آهن اصفهان 
در جهت تولید و حفظ 
اشتغال  ارزشمند است

 تامین ریل هفت محور 
راه آهن کشور، دستاورد 

بزرگی است
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در مراسم واگذاری رسمی معادن زغال سنگ سواد کوه به ذوب آهن اصفهان عنوان شد :

ذوب آهن اصفهان، معادن زغال سنگ سوادکوه 
را توسعه می دهد
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محسن شیرازي مدیر تولید و توزیع برق شرکت در گفتگو با خبرنگار ما گفت: با تالش مجدانه کارکنان 
نیروگاه های ذوب آهن در فصل تابستان سال گذشــته عالوه بر تأمین برق مصرفی کارخانه، حدود 

12400 مگاوات ساعت برق به مدیریت شبکه برق کشور فروخته شد.

مدیر تولید و توزیع برق شرکت:
تأمین 12400  مگاوات ساعت، برق شبکه سراسری 

توسط ذوب آهن اصفهان

منصــور یــزدی زاده مدیرعامل و 
معاونین ذوب آهــن اصفهان با آیت 
ا... ســید یوســف طباطبایــی نژاد 
نماینده ولی فقیه در اســتان و امام 
جمعــه اصفهــان 16 فروردین ماه 

دیدار و گفتگو کردند. 
آیت ا... طباطبایی نژاد در این  دیدار 
گفت: انتظار است در سال جدید که 
با اعیاد شــعبانیه آغاز شد و از سوی 
مقــام معظم رهبری تحــت عنوان 
ســال تولید، پشــتیبانی ها، مانع 
زدایی ها نامگــذاری گردید، تدابیر 
الزم از ســوی دولت برای استفاده 
کامل از ظرفیت های تولیدی ذوب 

آهن اصفهان اندیشیده شود . 
امام جمعه اصفهان افزود: تولید ریل توســط 
این مجتمع عظیم صنعتی اقدام بســیار خوب 
و ارزنده ای بود و درج عنوان ســاخت ایران بر 

روی این محصوالت بسیار غرور آفرین است.
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان با اشاره به 
امضای سند همکاری 25 ساله با چین، گفت: 
این سند، کاماًل بر مبنای شریعت و قانون است 
و تمام موارد آن توســط نهادهــای نظارتی، 

کنترل می شود. 
آیت ا... طباطبایی نژاد اظهار داشت: این سند 
همکاری در خنثی سازی تحریم های ظالمانه 
آمریکا نقش مهمی دارد و این کشــور را وادار 

می کند که رفتار خصمانه خود را تغییر دهد. 
امام جمعه اصفهــان گفت: اســالم، مبادله و 
ارتباط با کسانی که بر سر دیانت با ما سرجنگ 
دارنــد و یا قصد ســلطه گری دارنــد را حرام 

دانسته اما سایر ارتباطات و مبادالت را تشویق 
کرده است. 

نماینده ولی فقیــه در اســتان اصفهان، مانع 
تراشی بر ســر صادرات را از جمله موانع پیش 
روی تولید کننــدگان دانســت و گفت: نباید 
گرانی کاالها را حاصل صادرات آن ها دانســت 
چرا که دســتیابی بــه بازارهــای صادراتی به 
سختی انجام می شــود و مانع تراشی در برابر 
 صــادرات باعث از دســت رفتن ایــن بازارها

می گــردد. در ایــن خصوص سیاســت های 
بازاریابی مــا نیز در حــوزه صــادرات نیاز به 

بازنگری دارد. 
آیت ا... طباطبایی نــژاد از مدیریت ذوب آهن 
اصفهان که موفق شــده مشکالت این شرکت 
را کاهش دهد و دســتاوردهای خوبی حاصل 
کرده است، قدردانی نمود و گفت: نقش ذوب 
آهن در اقتصاد، توسعه صنعت و اشتغال زایی 
بسیار مهم است و این صنایع مادر باید همیشه 

رونق داشته باشــند چرا که شکوفایی صنعت 
کشور به این صنایع وابسته است .

مدیرعامــل ذوب آهــن اصفهان نیــز در این 
دیدار، گزارشی از عملکرد این شرکت در سال 
99 ارائه نمود و گفت: در سال گذشته با وجود 
مشــکالت مختلف از جمله عدم دسترســی 
به مواد اولیه و شــیوع کرونا، این شــرکت به 
لحاظ کیفی موفق به تحقق رونق تولید شــد و 
محصوالت جدید و مهمی به سبد محصوالت 
این شرکت اضافه گردید که سرآمد آن، تولید 
50 هزار تــن ریل بود کــه 300 کیلومتر خط 

آهن تمام ایرانی را به دنبال داشت . 
وی با اشــاره به اقدامات ذوب آهن اصفهان در 
راســتای کاهش مصرف آب، گفت: امیدوارم 
در سال جاری با همت پوالد مردان ذوب آهن 
اصفهان و همچنین پشــتیبانی الزم از تولید، 
شاهد رشد کمی و کیفی تولیدات این شرکت 

باشیم .
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 محمد شــریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی در 
یادداشــتی به گام بلند صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، 
روستاییان و عشایر برای توسعه چتر بیمه در سال 99 اشاره 

کرد و گفت: امید که هیچ ایرانی از بیمه  محروم نماند. 
شریعتمداری در این یاداشت افزود: صندوق بیمه اجتماعی 
کشاورزان روســتاییان و عشایر در ســال 99 با افزایش یک 
میلیون و ۴00 هزار نفری جمعیت تحت پوشش گام بلندی 

برای توسعه چتر بیمه ای برداشت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: زنان سرپرســت 
خانوار و گروه های تحت پوشش بهزیستی سهم عمده ای در 

این بین داشتند.
شــریعتمداری به اقدامــات معاونت رفاه ایــن وزارت خانه  
در ســال 99 نیز پرداخت و گفت: این معاونــت در اجرای 
ماموریت های سنگینی نظیر توســعه پایگاه رفاه ایرانیان و 
محصوالت مهم آن، اطلس رفاه ایرانیان، شناسایی کودکان 

بازمانده از تحصیل، داشبورد اطالعات زنان سرپرست خانوار 
و گشودن مسیری نو در هدفمند کردن حمایت از گروه های 

کمتر برخوردار، بسیار موفق بود.

به اطالع همکاران گرامی می رساند مدیریت روابط عمومی شــرکت در نظر دارد عکس فرزندان کمتر از 5 سال شاغلین) متولدین 95/3/1 به بعد ( را 
در پیک خانواده چاپ نماید همکارانی که تمایل دارند حداکثر تا تاریخ 1400/3/1 عکس فرزند خود را به روابط صنعتی قسمت مربوطه تحویل نمایند .

شرایط :
1- عکس تکی باشد از ارائه عکس 2 نفره یا بیشتر خوداری نمایید .

2- از پشت نویسی عکس قبل از تحویل به روابط صنعتی ها خودداری شود .
3- هنگام تحویل عکس، اصل و کپی شناسنامه فرزند و کارت پرسنلی شاغل الزامی است.

4- از مراجعه حضوری برای تحویل عکس به روابط عمومی خودداری شود .
5- کسانی که عکس فرزند آن ها در شماره های قبل چاپ گردیده از تحویل عکس به روابط صنعتی خودداری نمایند.

روابط عمومی شرکت

فراخوان تولید فیلم کوتاه
روابط عمومی ذوب آهن اصفهان در راســتای مســئولیت های اجتماعــی و معرفی توانمندی هــا و نقش این 
شــرکت مهم فوالدی در صنعت کشــور ، در ســال 1400 از تولید ده فیلم کوتاه داســتانی – مستند داستانی 
و مســتند حمایت می کند . عالقمندان مــی توانند فیلم نامه های خــود را به همراه رزومه کامل نویســنده و 
کارگردان و برآورد هزینه ســاخت فیلم به صورت فایل Word  و PDF ، تا تاریخ 31 اردیبهشــت ماه هزار و 

چهارصد به آدرس  zobahanfilm@gmail.com   ارسال نمایند .
موضوعات پیشــنهادی: ایثارگری، تولید، مانع زدایی، رزق حالل، نقــش آب در صنعت، کار و تالش، ظرفیت 
اسمی تولید، ذوب آهن، رکوردها، پیشگامان صنعت فوالد، ذوب آهن و دفاع مقدس، اخالق گرایی در محیط 

کار و ...
روابط عمومی شرکت

فراخوان

فراخوان

اسالم، مبادله و 
ارتباط با کسانی که 
بر سر دیانت با ما 
سرجنگ دارند و 

یا قصد سلطه گری 
دارند را حرام دانسته 
اما سایر ارتباطات و 
مبادالت را تشویق 

کرده است

امام جمعه اصفهان در دیدار مسئولین ذوب آهن اصفهان :
ریل ذوب آهن اصفهان به عنوان یک محصول ایرانی ، غرور آفرین است

امیدوارم هیچ ایرانی از بیمه  محروم نماند

)) آگهی فراخوان  (( 
شرکت 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 کسب اطالعات بیشتر به آدرس www.esfahansteel.ir   مراجعه فرمایید.

ضمناً  لیست استعالم های مربوط به خریدهای متوسط )بدون برگزاری مناقصه( در سایت شرکت به آدرس ذیل درج می گردد.

روابط عمومی شرکت

موضوعشمارهنوع فراخوانرديف
مهلت    دريافت 

اسناد
مهلت   ارائه 

پيشنهاد

9900414R2مناقصه1

عمليات طراحي، ساخت، نصب، تست و راه 
اندازي مكانيزم انتقال و خنك كاري كك برگشتي 

)اسكراپر Scraper ( در پاگرد های دو سمت 
EPCباطری شماره 3  كك سازي به روش

1400/  01/  291400/  2/  8

9905132R2تجديد مناقصه2
حمل، خردايش، سرند و دانه بندي 135.000 تن 

لجن كنورتور با دانه بندی 10  -0 ميليمتر
1400/  01/  251400/   02/  01
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خبر

E v e n t
رویداد

نشریه داخلی

این شرکت به عنوان 
مادر صنعت فوالد 
کشور، پیشگام 
اکتشاف معادن 

کشور بود و معادن 
البرز مرکزی هم 

توسط این شرکت 
راه اندازی شد

تولید انواع ریل به 
میزان 50 هزار تن 
تا پایان سال 1399 

یکی از دستاوردهای 
شاخص ذوب آهن 

اصفهان بود

بر اساس تاکید 
مدیرعامل شرکت 
صادرات کالف های 
صنعتی در دستور 
کار قرار گرفت و 

صادرات آن انجام 
شد

هم اکنون این 
مجموعه تحت 
عنوان شرکت 

پیشرو معادن ذوب 
آهن سواد کوه 

فعالیت دارد

در سال 9۸، سرمایه 
شستا از مبلغ 

3هزار و 900 میلیارد 
تومان به مبلغ ۸ 

هزار  میلیارد تومان 
افزایش یافت

مراسم واگذاری رســمی   معادن زغال سنگ سوادکوه  
به ذوب آهن اصفهان با حضور جمعی از مســئولین این 
مجتمع عظیم صنعتی، شهرســتان سوادکوه و شرکت 
پیشرو معادن ســوادکوه ذوب آهن 18 فروردین ماه در 
سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 

سوادکوه برگزار شد. 
  مرتضی یزدخواســتی عضو هیأت مدیــره ذوب آهن 
اصفهان در این مراسم گفت: این شرکت به عنوان مادر 
صنعت فوالد کشور، پیشگام اکتشاف معادن کشور بود 
و معادن البرز مرکزی هم توسط این شرکت راه اندازی 
شد. مالکیت این معادن بر اساس سیاست های گذشته 
به بخش خصوصی واگذار شد اما پس از این که ذوب آهن 
اصفهان نیز وارد بورس شد، این شرکت به منظور تامین 
پایدار مواد اولیه ، مجدداً به امر اکتشاف و توسعه معادن 
ورود کرده و مدیریت و بهره برداری ازمعادن زغال سنگ 
ســواد کوه در البرز مرکزی را از طریق تأسیس شرکت 

پیشرو معادن سوادکوه در اختیار گرفته است . 
وی افزود: ذوب آهن اصفهان تجربــه موفقی نیز در امر 
مدیریت و راهبری معادن زغال سنگ در البرز شرقی دارد 
که از آن تجربه می توان در معادن ســوادکوه بهره برد و 
امیدوارم شاهد توسعه این معادن و بهره برداری از تمام 

ظرفیت تولیدی این معادن باشیم . 
طالبی فرماندار شهرستان ســواد کوه نیز در این مراسم 
گفت: ذوب آهن اصفهان از دهه 50 در این معادن حضور 
داشــته و در آن زمان، رفاه و توســعه اقتصادی را برای 

منطقه به همراه آورد . 
وی افــزود: در دوره ای که بهره بــرداری از معادن زغال 
سنگ سواد کوه توسط ذوب آهن اصفهان انجام می شد، 
دوران طالیی این معادن بود که برای 7 هزار نفر اشتغال 
ایجاد کرد اما پس از آن متاسفانه با واگذاری این معادن به 

بخش خصوصی، شاهد رکود آن ها بودیم. 
وی افزود: احیا و توســعه معادن، افزایش تولید، اشتغال 
زایی و توسعه اقتصادی، توجه به صنایع تبدیلی، آموزش 
تخصصی و ... از جمله مواردی اســت که امیــدوارم با 
بازگشت ذوب آهن اصفهان و مدیریت دوباره این معادن، 
مورد توجه قرار گیرد و دوباره شاهد دوران طالیی البرز 

مرکزی باشیم . 
محمدجعفر صالحی معاون خرید ذوب آهن اصفهان نیز 
در نشست خبری پیش از این مراسم گفت: هم اکنون در 
کشور یک میلیون و 700  هزارتن زغال سنگ تولید می 
شود در حالی که نیاز کشــور حدود 3 میلیون تن و نیاز 
ذوب آهن حدود یک میلیون و 800 هزار تن کنسانتره 
زغال سنگ است و لذا باید یک میلیون و 300 هزار تن 
زغال سنگ وارد کرد . البته زغال داخلی کیفیت الزم را 
ندارد و الزاماً باید 20 تا 30 درصد زغال مصرفی از واردات 

تامین شود . 
وی افزود: هم اکنون تولید این معادن زغال سنگ سواد 
کوه در سال حدود 100هزار تن کنسانتره زغال سنگ 

اســت در حالی که ظرفیت تولیــد 300 هزارتنی دارد 
بنابراین توسعه استخراج بسیار ضروری است . 

معاون خرید ذوب آهن گفت: زغال این معادن از کیفیت 
خوبی برخوردار است و می تواند میزان واردات را کاهش 
دهد. البته هدف ما دســتیابی به حداکثر استخراج در 
سریع ترین زمان ممکن است که اشتغال زایی و توسعه 

اقتصادی برای این منطقه به همراه دارد .
افشین مختاری مدیرعامل شرکت پیشرو معادن سواد 
کوه ذوب آهن نیز گفت: مطالعــات خرید این معادن از 
سال گذشته آغاز شــد و در نهایت 5 معدن زغال سنگ 
و یک گواهی کشــف به انضمام دارایی های این معادن 
خریداری شد . وی افزود: هم اکنون در این معادن حدود 
هزار نفر مشغول به کار هســتند که  امیدوارم با توسعه 
معادن، شاهد اشتغال زایی مناســب برای این منطقه 
باشیم . مختاری گفت: برای توسعه فعالیت این معادن 
به زیرساخت هایی نیاز است که هم اکنون در حال مهیا 

کردن این ملزومات هستیم .
مدیرعامل شرکت پیشرو معادن سوادکوه با اشاره به این 

که این معادن در دهه 50 توسط ذوب آهن اصفهان راه 
اندازی شده است، گفت: از تجربه بیش از نیم قرنی ذوب 
آهن اصفهان جهت اصالح ساختار سازمانی و تجهیزاتی 
این معادن بهره می گیریم و قطعاً شــاهد توسعه آن ها 
خواهیم بود . وی افــزود: ذوب آهن اصفهان تنها تولید 
کننده ریل و آرک معدن نیز هست و تجربه بسیار گران 
بهایی در مدیریت معادن دارد که این امر در معادن البرز 

شرقی نیز متبلور شده است. 
وی با اشاره به تاسیس شــرکت پیشرو معادن سوادکوه 
توســط ذوب آهن گفت: با ایجاد این شــرکت، عواید  
اقتصادی و اشتغالزایی حاصل از توسعه این معادن به این 
منطقه می رســد و ذوب آهن اصفهان، توسعه مالکیت 
معادن در استان ها را مدنظر ندارد بلکه تنها، تامین پایدار 

مواد اولیه است . 
روح ا... فاضل پور مدیر راهبری شــرکت ها، امور مجامع 
و سهام ذوب آهن اصفهان نیز گفت: این مجتمع عظیم 
صنعتی 10 شرکت زیرمجموعه دارد که دارای شخصیت 
حقوقی مستقل هســتند و بر اســاس سیاست  های 

سهامدار عمده که ذوب آهن است، عمل می کنند . 
وی افزود: هدف اصلی برای هر 10 شرکت، پیوستن آن 
ها به بورس اســت که نیاز به زیرساخت، شفاف سازی و 
دیگر ملزومات دارد. خوشــبختانه جهت 6 شــرکت، 
اقدامات الزم برای پیوســتن به بورس انجام شده و برای 
شرکت پیشرو معادن ســوادکوه نیز در نظر است بعد از 

گذشت 2 تا 3 سال مالی، اقدامات الزم انجام شود . 
الزم به ذکر اســت پس از این مراسم، لوح های یادبود به 
خانواده شهدای واالمقام سواد کوه اهدا شد و مسئولین 
حاضر، ضمن بازدید از معادن زغال ســنگ ســوادکوه، 
 در مراســم نمادین واگــذاری مدیریت ایــن معادن به 

ذوب آهن حضور یافتند .   

در مراسم واگذاری رسمی معادن زغال سنگ سواد کوه به ذوب آهن اصفهان عنوان شد :

ذوب آهن اصفهان، معادن زغال سنگ سوادکوه را توسعه می دهد
در راستای تحقق شعار سال، تولید؛پشتیبانی ها و مانع زدایی ها صورت گرفت

مهدی نصر، معــاون برنامه 
ریزی و توســعه شــرکت به 
تشــریح اقدامات این حوزه 
در ســال 99  پرداخــت و 
گفت: ذوب آهن اصفهان به 
منظور مدیریت مصرف آب 
از ســال ها قبل اســتراتژی 
هایــی را تدویــن نمــود و 
مجموعه پروژه هایی در این 
راستا تعریف شــد. یکی از این پروژه ها، خرید پساب فوالدشهر و 

روستاهای فالورجان بود. 
معاون برنامه ریزی و توســعه شــرکت افزود: هم اکنون خطوط 
انتقال این پســاب به کارخانه حدود ۴3.8 درصد و احداث تصفیه 
خانه آن نیز حدود 20 درصد پیشــرفت فیزیکــی دارد. با توجه به 
اهمیت آن برای صنعت فوالد، مخازنی نیز احداث شــده است که 

در حال حاضر از پیشرفت 90 درصدی برخوردار می باشند. 
نصر تاکید کرد: در بخش فوالد ســازی کارخانه، احداث دو کوره 
پاتیلی LF حدود 9 درصد و همچنین پروژه اکسیژن پلنت حدود 
82 درصد پیشــرفت فیزیکی دارنــد. در زمینه بومی ســازی نیز 
اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته است که از جمله شاخص ترین 

آن ها ساخت دریچه های کشویی بود. 
وی تصریح کرد: یکی از موفقیت های بــزرگ ذوب آهن اصفهان 
در ســال 1399 دریافت اســتاندارد ملی ریل از معاونت ریاست 

جمهوری بود. 

معاون  بهــرامی،  مهــدی 
پشتیبـــانی و خـــدمــات 
اجتماعی شرکت در تشریح 
اقدامات این حوزه در سال 99 
گفت: خوشبختانه با رعایت 
اصــول ایمنی و نظارت های 
موثر شــاهد کاهش ضریب 
تکــرار و شدت حادثه نسبت 

به سال 98 بودیم.
بهرامی تاکید کرد: ساماندهی و بهسازی محیط کارخانه با رویکرد 
جدید و در جهت ایجاد نظام آراستگی محیط در دستور کار قرار 

گرفت که نتیجه آن مشهود است.
معاون پشتیبانی و خدمات اجتماعی شرکت افزود: با توجه به 
شیوع ویروس کرونا به منظور پیشگیری از این بیماری، توزیع 
اقالم بهداشتی در سطح شرکت به صورت مستمر در دستور کار 
قرار گرفت و در راستای مسئولیت اجتماعی این شرکت در کنار 
خدمات رسانی به کارکنان ذوب آهن اصفهان، خدمات بسیاری را 

به مردم منطقه و استان ارائه کرد.
وی با بیان این که یکی از اقدامات مهم شرکت، تدوین طرح جامع 
زیست محیطی بود که با همکاری اداره کل محیط زیست استان 
اصفهان انجام گرفت، خاطر نشان ساخت: در سال 1399 تالش 
کردیم نقاط ضعف بیمه تکمیل درمان را پوشش داده و خدمات 
و تعهدات بیمه ای را گسترش دهیم ضمن این که در ایام کرونا 
که امکان سرویس دهی رفاهی و تفریحی وجود نداشت ویالهای 

چادگان و انزلی نیز نوسازی و بهسازی شدند. 

مهدی نصر:

دریافت استاندارد ملی ریل، 
موفقیت بزرگی برای ذوب آهن 

اصفهان بود

معاون پشتیبانی و خدمات اجتماعی شرکت:

با رعایت اصول ایمنی، ضریب 
تکرار و شدت حادثه کاهش یافت

Rگزارش e p o r t

افزایش سرمایه شرکت های تابعه شستا از "محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها"

مهــرداد توالییــان، معــاون بهره برداری شــرکت 
در تشــریح دســتاوردهای ســال 99 ذوب آهــن 
اصفهــان گفــت: در ســال 1399 ویــروس کرونا 
بیشــترین تاثیر را بر صنعت فوالد گذاشــت،کمبود 
مواد اولیه در ســه ماهه اول ســال در دو بعد کمی و 
کیفی ذوب آهــن اصفهان را با چالــش هایی مواجه 
ســاخت و متاســفانه اندکــی از برنامــه و اهدافی 
کــه تدوین نمودیــم، فاصلــه گرفتیــم بنابراین به 
 ســمت تولید محصوالتــی بــا ارزش افــزوده باال 

رفتیم. 

وی افــزود: تولید انواع ریل به میــزان 50 هزار تن تا 
پایان سال 1399 یکی از دستاوردهای شاخص ذوب 
آهن اصفهان بود، این محصول استراتژیک هم اکنون 
در هفت محور راه آهن کشور مورد استفاده قرار می 
گیرد. همچنین این کارخانه به منظور تنوع بخشــی 
به ســبد محصوالتش، ریل R18 ، ریل زبانه سوزن، 
ورق ســازه های فوالدی، آرک معدن و ... را نیز تولید 

کرد.
معاون بهره برداری شــرکت تاکید کرد: تولید فوالد 
خام ذوب آهن در ســال گذشــته ۴ هزار تن بیش از 

ســال 98 بود و البته به دلیل مشــکالت ذکر شده، 
 تحقق برنامــه تولید به لحــاظ کمی امــکان پذیر

 نشد . 
توالییان گفت: بر اســاس برنامه ریزی صورت گرفته 
کوره بلند شــماره یک ایــران در ذوب آهن اصفهان 
پس از پنج ســال توقف در مدار تولیــد قرار گرفت و 
هم اکنون با شــرایط نرمــال در حال تولید اســت. 
امیدوارم ذوب آهن اصفهان با تامین پایدار مواد اولیه 
 بتواند در ســال جدید با ظرفیت کامل تولید داشته 

باشد. 

مهرداد توالییان:
 تامین ریل هفت محور راه آهن کشور، دستاورد بزرگی است

بهزاد کرمی، معــاون بازاریابی و فروش شــرکت در 
خصوص اقدامــات این حــوزه در ســال 99 گفت: 
در این ســال ارزش کاالهــای تحویلــی ذوب آهن 
 اصفهان در مقایسه با ســال 98 افزایش قابل توجهی 

داشت. 
معاون بازاریابی و فروش شرکت تاکید کرد: بر اساس 
تاکید مدیرعامل شرکت صادرات کالف های صنعتی 

در دستور کار قرار گرفت و صادرات آن انجام شد. 
وی به کســب مقام شــرکت مــدال آور در فرآیند 
صادرکننــده نمونه و تنها مــدال آور صادرکنندگان 
کشور در ســال 99 و اولین شــرکت فوالدی در این 

زمینه اشــاره کرد و گفت: صادرات محصوالت اصلي 
به میزان بیش از 900 هزار تن و صادرات محصوالت 
 فرعي به میــزان 178هزارتن از اقدامــات این حوزه 

بود.
کرمی حضــور در بازارهاي جدید از جمله، روســیه، 
ایتالیا   و چین را حایز اهمیت دانســت و گفت: تمدید 
گواهینامه CE Mark جهت صــادرات محصول به 
کشــورهای اروپایی و رفع تعهــدات ارزی به میزان 
6 /100 درصد بر مبنای آخرین آمــار بانک مرکزی 
و با همکاری حوزه مالی و اقتصادی شــرکت از سایر 

اقدامات این حوزه بود.

معــاون بازاریابی و فروش شــرکت با بیــان این که 
محصوالت اصلی به میزان بیش از 3 /1 میلیون تن در 
داخل به فروش رسید، گفت: فروش بیش از  50 هزار 
تن انواع ریل و تولید و فروش ریل زبانه ســوزن برای 
اولین بار در کشور، رشــد پانزده درصدی مقداری و 
98 درصدی ارزش فــروش محصوالت فرعی، رکورد 
فروش غبار کنورتور در ایستگاه هواشناسی و تخلیه 
این محصول از ایستگاه هواشناســی و تحویل بیش 
از 2۴5 /2 میلیــون تن انواع محصــوالت فوالدی از 
اقداماتی است که توســط همکاران این حوزه اقدام 

شده است.

رضوانی فــر مدیرعامل شســتا از افزایش ســرمایه 
شرکت های تابعه شستا از "محل مازاد تجدید ارزیابی 

دارایی ها" خبر داد و گفت: در راستای ضرورت اصالح و 
تقویت ساختار مالی و نیز ایجاد امکان ارزیابی دقیق تر 
از عملکرد هلدینگ ها و شــرکت های تابعه مقرر شد، 
کلیه هلدینگ های زیرمجموعه نســبت به شناسایی 
شــرکت های واجد شــرایط جهت افزایش سرمایه از 
"محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها" اقدام و ســپس 
با رعایت تمامی ضوابط و دســتورالعمل های موجود و 
نیز اخذ تاییدیه از شستا نســبت به افزایش سرمایه از 
محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها( صرفاً دارایی های 
ســرمایه ای اســتهالک ناپذیر )بــرای شــرکت های 

شناسایی شده و هلدینگ ها( اقدام نمایند.
مدیرعامل شســتا با اشــاره به روند افزایشی سرمایه 
شستا در دو ســال اخیر گفت: در ســال 98، سرمایه 
شســتا از مبلغ 3هزار و 900 میلیــارد تومان به مبلغ 

8 هزار  میلیارد تومان افزایش یافت. در ســال جاری 
نیز با توجه به عملکرد شســتا در دوره مالی منتهی به 
1399/03/31، بالغ بر 7هــزار و 760 میلیارد تومان 
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها طی دوره مزبور 
محقق گردیده اســت. مطابق با ماده 58 اساســنامه 
شســتا، صرفا 20 درصد از این مبلغ قابلیت تقســیم 
داشته و مابقی آن معادل 6هزار و  200 میلیارد تومان 
می بایست به حساب اندوخته سرمایه ای منتقل و پس 
از رسیدن به نصف سرمایه ثبت شده فعلی به سرمایه 

تبدیل شود.
وی با اعالم خبر برگزاری مجمع عمومــی فوق العاده 
شستا در اســفندماه افزود: با توجه به موضوع فوق در 
حال حاضر تشریفات مربوط به افزایش سرمایه شستا از 
محل اندوخته ســرمایه ای در جریان بوده و پس از اخذ 

مجوز سازمان بورس، مجمع عمومی فوق العاده افزایش 
سرمایه برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این راستا تفاهم نامه ای با مرکز کارشناسان 
قوه قضائیه به منظور کارشناسی دارایی ها منعقد شده و 

فرآیند ارزش گذاری با سرعت در حال انجام می باشد.
رضوانی فر با  اشــاره به افزایش ســرمایه 80 شــرکت 
تابعه شستا گفت: از ابتدای ســال 98 تا کنون افزایش 
سرمایه حدود 80 شرکت )مدیریتی و غیرمدیریتی( با 
ارزشی بالغ بر 15هزار و  ۴00 میلیارد تومان انجام شده 
است. این افزایش ســرمایه ها که از محل سود انباشته، 
مطالبات حال شده و آورده نقدی ســهامداران بوده با 
هدف حمایت از شرکت های زیرمجموعه جهت اصالح 
ساختار های مالی و یا اجرای پروژه های سرمایه گذاری 

صورت پذیرفته است.

معاون بازاریابی و فروش شرکت:
مدال صادرکنندگان کشور در سال 99 بر سینه ذوب آهن درخشید

محمد جعفر صالحی:
خرید معدن زغالسنگ سواد کوه از اقدامات مهم بود

محمدجعفــر صالحی، معــاون خرید شــرکت در 
خصوص اهم اقدامات این حوزه در سال 99 گفت: در 
زمینه تامین مواد اولیه بر اساس بودجه، زغال سنگ 
به میــزان 102 درصد، زغال خارجــی 103 درصد، 
کک بالغ بــر 100 درصــد و مواد مــورد نیاز بخش 
آگلومراســیون حدود 90 درصد و سنگ درشت دانه 

۴50 هزار تن محقق شد. 
معاون خرید شــرکت افزود: یکی از اقدامات بســیار 
مهم ذوب آهن اصفهــان، خرید معدن زغالســنگ 
سواد کوه بود که هم اکنون این مجموعه تحت عنوان 
شرکت پیشرو معادن ذوب آهن ســواد کوه فعالیت 

دارد.

صالحی تاکید کــرد: در بخش ســرمایه گذاری در 
معادن از طریق شــرکت پویش معــادن ذوب آهن 
اصفهان چند محدوده معدنی ثبت شــده و عملیات 
فنی آن در دســت اقدام اســت. همچنین به صورت 
کنسرســیوم با فــوالد مبارکــه، اســتخراج و بهره 
 برداری از معدن شــیطور در اســتان یزد اقدام شده

 است.
وی عالوه بر تشــریح اقدامات و فراینــد تامین مواد 
اولیه، تجهیــزات و قطعــات مورد نیاز شــرکت به 
ســایر اقدامات این حوزه نیز پرداخــت و گفت: راه 
اندازي مــاژول منبــع یابــي)Sourcing( و انجام 
 ،ERP فرایند استعالم و مناقصه در بســتر یکپارچه

اخذ اعالم وصــول مــواد اولیه از سیســتم ERP با 
یکپارچگي سیســتم هاي باســکول، آزمایشــگاه 
مرکزي و سیستم خرید، مهندسي مجدد فرایندهاي 
خرید خارجي در بستر ERP و اســتفاده عملیاتي از 
آن، ایجاد زیرســاخت هاي الزم جهــت بارگذاري 
اطالعات ارســال بار از مبادي )بندر و معدن( جهت 
بهبود دقــت و افزایش ســرعت در نهایــي نمودن 
اطالعــات دریافت مــواد اولیه و رفــع مغایرت ثبت 
اطالعات در باســکول شــرکت و همچنین تکمیل 
اطالعات پایــه مــاژول مدیریت تامیــن کنندگان 
 )آماده راه اندازي( نیز از ســایر اقدامــات این حوزه 

بود.

سالم آتشکار

درخواست های شما  وپاسخ مسئولین :
سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان در سال 1400 چه میزان 

است؟
های  مالیات  قانون   85 ماده  براساس  بیمه:  و  مالی  مدیریت خدمات 
مستقیم و بند )2( تبصره 12 قانون بودجه سال 1۴00 کل کشور سقف 
معافیت مالیاتی موضوع ماده )8۴( ق.م.م در سال 1۴00 ساالنه مبلغ 
 چهارصد و هشتاد میلیون )۴80.000.000(ریال تعیین گردیده است.

)توضیحات بیشتر را در صفحه ۴ همین شماره مطالعه نمایید.(
 آخرین اقدامات انجام شده در خصوص درخواست های خرید 
کار  کفش  و  تیکه  دو  کار  لباس  و9905۸6۸   9906312 شماره 
رسانی  اطالع  را   1400 سال  برای  برداری  بهره  بخش  کارکنان 

نمایید؟
مدیریت خرید مواد مصرفی و شیمیایی: با توجه به صدور درخواست 
خریدتوسط مدیریت سفارشات وکنترل کاال پس از تامین اعتبارمالی 

مورد نیاز، سایراقدامات وتشریفات برگزاری مناقصات انجام می گردد . 
درخصوص لباس فرم خانم های شاغل در شرکت چه اقداماتی 

انجام شده است؟
مدیریت خدمات و امور رفاهی: پیگیری الزم درخصوص دریافت مجوز 
توسط مدیریت های مرتبط درحال انجام است که به محض تایید نسبت 

به خرید اقدام خواهد شد. 
** تعدادی از همکاران نیز خواستارانجام موارد زیر شده اند .

 تقدیر و تشکر از تصمیم مدیریت عالی شرکت در خصوص سبد ارزاق 
شب عید برای کارکنان شرکت .

 ارائه راهکاری جهت جبران اضافه حضور کارکنان شیفت نسبت به 
روزکار برای باال بردن انگیزه و افزایش بهره وری .

 افکارسنجی روابط عمومی

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

به شرح زیر می باشد:
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Rگزارش e p o r t
مدیر سفارشات و کنترل کاالی شرکت خبر داد:

حذف کلیه فرم های کاغذی مربوط به سفارش خرید

علی قاسمی مدیر سفارشات و کنترل کاالی شرکت 
در گفتگو بــا خبرنگار ما از تغییر صدور درخواســت 
  move order خرید از ارســال نامه به روش صدور
در سیســتم erp باهمکاری مدیریــت  it به منظور 
اســتفاده حداکثر از erp و کنترل بهینه تر مراحل 

خرید کاال خبر داد و گفت:  با این اقدام در ســال 99  
ضمن حذف فرم های کاغــذی، مراجعات حضوری 
بخش ها نیز حذف و امکان آمارگیری وکنترل دقیق 

تر از طریق سیستم فراهم شد.
قاسمی، راه اندازی سیستم sourcing با مشارکت 
مدیریت های خریــد، it و کمیســون معامالت در 
سیستم  erp را به منظور اجرای کامل مراحل تامین 
وتدارکات در سیستم عنوان نمود و گفت: در سال 99 
با برنامه ریزی موفق شــدیم کلیه فرم های کاغذی 
سفارش خرید را حذف و استفاده از اتوماسیون اداری 

شرکت را تقویت کنیم.
مدیر سفارشات و کنترل کاالی شــرکت با بیان این 
که در ســال 99 برای ۴156 اقالم جدیــد کد ایجاد 
شــد، افزود: صدور 2633 درخواست شامل 11802 
ردیف، تاییــد 25066 حواله انبار شــامل 651۴5 
ردیف، استفاده از اقالم راکد شامل 1293160 واحد 
کاال به ارزش حدود 60 میلیارد ریال و کنترل ۴200 

آیتم کــد کاال در انبارگردانی از ســایر اقدامات این 
مدیریت می باشد.

وی به تامین و توزیع اقالم مــورد نیاز جهت مقابله با 
بیماری کرونا با همکاری مدیریت هایHSE  ، خرید 
مواد مصرفی و اموال، انبار و امالک پرداخت و گفت: 
از ابتدای پاندومی کرونا تاکنــون ۴.103.052 عدد 
ماسک ســه الیه تامین و توزیع شده، سال جدید نیز 
تامین ۴.000.000 عدد ماســک در دستور کار قرار 
دارد ضمن این که ماســک های FFP2 و FFP3  نیز 
به 283.63۴ عدد ماســک FFP2 و  215.736 عدد 
ماسک FFP3 تامین و در کارخانه توزیع شد که این 
میزان با توجه به شیوع کرونا 2.5 برابر میزان مصرف 
هر سال بوده است و برای سال جدید نیز 500.000 

عدد از این نوع ماسک ها در حال تأمین می باشد.
مدیر سفارشــات و کنتــرل کاالی شــرکت افزود: 
در مورد مــواد ضدعفونی تاکنــون 123.600 لیتر 
مواد ضدعفونی کننــده،  60.000 عــدد ژل و مواد 

ضدعفونی کننده جیبی 120 ســی سی ، 20.000 
لیتر مایع ســفیدکننده )وایتکــس( و 20.000 لیتر 
جوهرنمک جهت شستشــو و ضدعفونی ســطوح و 
120.000 لیتر مایــع صابون برای مقابلــه با کرونا 
تأمین و توزیع شده است ضمن این که 290 دستگاه 
ضدعفونی کننده دیــواری و ایســتاده جهت نقاط 
مختلف کارخانه تأمین و توزیع شــد و 60 عدد دیگر 

نیز به زودی تأمین می شود.
قاســمی به اهداف و برنامــه های ســال 1۴00 این 
مدیریت نیز پرداخت و گفت: کنترل درخواست های 
خرید و حذف موارد غیر ضروری به منظور اســتفاده 
 بهینــه از بودجه تخصیصــی، کنترل انبــارک های

بخش ها و انبارگردانی موجودی های مربوطه، کاهش 
زمان فعالیت های کدگــذاری و تایید حوالــه انبار و 
بررسی سیستم های کدگذاری سایر شرکت ها و تغییر 
احتمالی یا ویرایش سیســتم فعلی از اهم برنامه ها و 

اهداف این مدیریت در سال جدید می باشد. 

نشریه داخلی

R e p o r t
گزارش

بر اساس ارزیابی هلدینگ صدرتامین اعالم شد :
ذوب آهن اصفهان برترین عملکرد را  در زمینه مدیریت ریسک داشته است

نشریه داخلی

R e p o r t
گزارش

مناسبت های هفته
 آغاز ماه ضیافت الهی بر مومنان مبارک باد

در ماه رمضان خداوند متعال توفیــق روزه داری را به بندگانش داده 
است؛ »پس هر که ماه رمضان را درک کرد، باید روزه بگیرد.«

شــیخ صدوق به ســند معتبره روایت کرده از حضرت امام رضا )ع( از 
پدران بزرگوار خود از حضرت امیرالمؤمنیــن )ع ( که فرمود : خطبه 
ای خواند برای ما روزی حضرت رســول خدا )ص( سپس فرمود : اَیُّها 
الّناس به درســتی که رو کرده است به سوی شــما ماه خدا با برکت و 

رحمت و آمرزش.
ماه رمضان ماهی اســت که نزد خدا بهترین ماه ها است و روزهایش 
بهترین روزها است و شب هایش بهترین شب ها است و ساعت هایش 
بهترین ساعت ها است و آن ماهی اســت که خوانده اند شما را در آن 
به ســوی ضیافت خدا و در آن از اهل کرامت خــدا گردیده اید. نََفس 
های شما در آن ثواب تسبیح دارد و خواب شــما ثواب عبادت دارد و 
عمل های شــما در آن مقبول است و دعاهای شــما در آن مستجاب 
است. پس سؤال کنید از پروردگار خود به نّیت های درست و دل های 
پاکیزه از گناهان و توفیق دهد شــما را برای روزه داشتن آن و تالوت 

کردن قرآن در آن .
فضائل ماه رمضان

1. نزول کتب آسمانی در این ماه
تمام کتب بزرگ آســمانی مانند: قرآن کریم، تــورات، انجیل، زبور، 
صحــف در این ماه نازل شــده اســت. حضــرت پیامبــر اکرم)ص( 
می فرماید: »ماه رمضان به این نام خوانده شــده اســت، زیرا گناهان 

را می سوزاند.«
2. وجود شب قدر در این ماه

شب قدر از شــب هایی که برتر از هزار ماه است و فرشــتگان در این 
شــب به اذن خدا فرود می آیند و جمیع مقدرات بنــدگان را در طول 
سال تعیین می کنند)ســوره قدر، آیه 1ـ  5( و وجود این شب در این 
ماه مبارک نعمت و موهبتی الهی بر امت پیامبر گرامی اســالم)ص( 
است و مقدرات یک سال انســان ها )حیات، مرگ، رزق و...( براساس 
 لیاقت هــا و زمینه هایــی که خــود آنها به وجــود آورده انــد تعیین 

می شود .
3. بهار قرآن

نظر به این  که قــرآن کریم در ماه مبارک رمضان نازل شــده و تالوت 
آیات آن در این ماه فضیلت بســیاری دارد، در روایات اسالمی، از ماه 
رمضان به عنوان بهار قرآن یاد شــده اســت؛ چنان  کــه حضرت امام 
باقر)ع( می فرماید: »هــر چیزی بهاری دارد و بهــار قرآن ماه رمضان 

است.«

25 فروردین روز بزرگداشت عطار نیشابوری
روز 25 فروردین ماه در تقویم رســمی کشــور به نام عطار نیشابوری 
نامگذاری شده است و همه ساله مراسم بزرگداشت این شاعر و عارف 
نامی برگزار می شود. فریدالدین ابوحامد محمد بن ابوبکر ابراهیم بن 
اسحق عطار کدکنی نیشــابوری شــاعر و عارف نام آور ایران در قرن 
ششم و آغاز قرن هفتم است. عطار به حق از شاعران بزرگ و از مردان 

نام آور تاریخ ادبیات ایران است.
عطار در قتل عام نیشــابور به سال 618 به دست ســپاهیان مغول به 

شهادت رسید و مزار او هم در جوار آن شهر است.

 شهادت امیرسپهبد علی صیاد شیرازی)137۸ (
امیر ســپهبد شــهید علی صیاد شــیرازی، 13۴3 در آزمون ورودی 
دانشکده افســری پذیرفته شــد و به تحصیل علوم نظامی پرداخت. 
سه سال بعد، در مهرماه ســال 13۴6 با درجه ستوان دومی در رسته 
توپخانه فارغ التحصیل شــد. نظم، مدیریت و قدرت جهادی شــهید 
ســپهبد علی صیاد شــیرازی در عرصه نبرد و سیســتم اداری برای 
اداره کارها موجب شد که او یکی از شــخصیت های مهم ارتش باشد. 
روز بیست و یکم فروردین  ماه سال 1378 ســپهبد شهید علی صیاد 
شــیرازی در پی ترور منافقین کوردل در مقابل دیدگان فرزندنش به 

شهادت رسید. یادش گرامی و راهش پر رهرو باد.

حدیث هفته
 امام صادق  )ع(:

با یکدیگر پیوند داشته باشید و به هم نیکي کنید، با یکدیگر مهربان باشید 
و همچنان که خداوند به شما دستور داده است، برادراني نیکوکار باشید.

در جلسه اخیر شورای معاونین ذوب آهن اصفهان که در 
دفتر مدیرعامل شرکت برگزار شد بر ارائه برنامه مدون 
جهت کاهش مصرف آب کارخانه با توجه به بحران کم 
آبی در ســال جاری تاکید شد. در این جلسه همچنین 
برنامه جهت افزایش حمل و نقل ریلی شــرکت ، ارائه 
یک کار و فعالیت شــاخص توســط هر حوزه در سال 
جاری یا به اتمام رساندن پروژه، رعایت مسائل ایمنی و 

توجه به تامین تجهیزات ایمنی از جمله لباس کار مورد 
تاکید قرار گرفت . لزوم اطالع رسانی بیشتر در خصوص 
دستاوردهای شرکت در تولید انواع ریل و اطالع رسانی 
در خصوص کمیتــه انضباطی و کمیتــه طبقه بندی 
مشاغل و توجه ویژه به رعایت مقررات و شیوه نامه های 
بهداشتی جهت مقابله با موج چهارم کرونا از دیگر موارد 

مطرح شده در این جلسه بود.

اولین نشست هیأت مدیره ذوب آهن اصفهان در سال 
جاری با حضور اعضاء هیأت مدیره و شورای معاونین 

برگزار شد.
در این نشست برنامه های اصلی شرکت در سال جاری 
و همچنین چالش های پیشرو از جمله بحران کم آبی، 
موج چهارم بیمــاری کرونا و تامین مــواد اولیه مورد 

بررسی قرار گرفت.

بررســی امکان تحقق تولید 3 میلیون تــن به عنوان 
برنامه اصلی شرکت در ســال 1۴00، تمرکز بر تولید 
محصوالت با ارزش افــزوده باالتر همچون ریل، کناف 
و آرک معدن، مطابق برنامه، کاهش مصارف کارخانه، 
تامین پایدار و کیفی مواد اولیــه برای افزایش تولید و 
بررســی راهکارهای مربوطه از جمله تملک معادن، 

موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح شد.

در این نشست برنامه 
های اصلی شرکت 
در سال جاری و 
همچنین چالش 

های پیشرو از جمله 
بحران کم آبی، موج 
چهارم بیماری کرونا 
و تامین مواد اولیه 
مورد بررسی قرار 

گرفت

تاکید بر کاهش مصرف آب کارخانه 
در جلسه شورای معاونین

بررسی چالش های پیشروی شرکت در 
نشست هیأت مدیره

اولین نشســت کمیته ریســک ذوب آهن اصفهان در 
سال 1۴00،دوشنبه شــانزدهم فروردین ماه با حضور 
مرتضی یزدخواستی عضو هیات مدیره شرکت و رئیس 
این کمیته و سایر اعضا متشکل از احمد سلیمی معاون 
مالی و اقتصادی،شــکراله فائز نماینده هلدینگ صدر 
تامین،محمدرضــا عابدی مدیر حســابداری داخلی 

وکیانوش کیانپور دبیر کمیته برگزار شد.   
مرتضی یزدخواستی طی سخنانی به تشریح عملکرد 
کمیته ریسک شرکت در سال 1399 پرداخت و گفت : 

بر اساس هدف و رسالت این کمیته، در سال گذشته 21 
نشست و 63 مصوبه داشــتیم که ثمرات آنها در بخش 

های گوناگون کارخانه به ثمر نشست.
وی افزود : در راســتای اثربخشی کمیته های ریسک 
شرکت های زیر مجموعه هلدینگ صدرتامین در دو 
بُعد کمی و کیفی، ایــن هلدینگ گزارش های کمیته 
ریسک شرکت ها را به طور مســتمر بررسی و ارزیابی 
می کنــد و لذا طــی گزارشــی عملکــرد ذوب آهن 
اصفهان را در بین یازده شرکت زیر مجموعه هلدینگ 

صدرتامین مطلوب اعالم کرد. 
رییس کمیتــه ریســک ذوب آهن اصفهــان خاطر 
نشــان کرد:این دســتاورد،آغاز مسیر اســت و لذا بر 
اساس استراتژیهای تدوین شــده برای کمیته ریسک 
 شــرکت،در نظــر داریم طی یــک فراینــد هدفمند 
چالش های قابل پیش بینی شرکت را شناسایی کرده 
و با همدلی و هم افزایی راهکارهــای کاربردی در این 
زمینه ارائه دهیم و در بخش چالش های غیرقابل پیش 
بینی نیز با آینده نگری راهبردهایی را تا حد امکان در 

این خصوص تدوین نماییم. 
در ادامه شکر ا... فائز نماینده هلدینگ صدرتامین و عضو 
کمیته ریســک ذوب آهن اصفهان نیز گفت:مدیریت 
ریسک در شــرکت های مختلف در سطح دنیا جایگاه 
ویژه ای دارد اما در کشــورمان هنوز جــای کار فراوان 

دارد.
وی افزود : به منظور نهادینه سازی مدیریت ریسک در 
شرکت ها برگزاری چند سمینارهای آموزشی در سال 
جاری در نظر گرفته  گرفته شده است تا شرکتهای زیر 
مجموعه هلدینگ صدرتامین بــا دانش روز بتوانند در 

این مسیر برنامه ریزی عملیاتی داشته باشند. 

نماینده هلدینگ صدرتامین و عضو کمیته ریسک ذوب 
آهن اصفهان عنوان کرد : در بخش اجرایی تالش داریم 
از طریق بهره گیری از نرم افزارهــای تخصصی در فاز 
اول،طرح مقدماتی را برای مدیریت ریسک در شرکت 
های مختلف بر اساس ویژگی های هر یک از آنها تدوین 
نماییم و در ادامه در سطوح مختلف سازمانی برای پیاده 
سازی طرح به صورت مشهود برنامه ریزی کنیم.   احمد 
سلیمی عضو کمیته ریســک و معاون مالی اقتصادی 
ذوب آهن نیز طی ســخنانی به نقش مدیریت ریسک 
 EPS در کاهش چالش های تاثیر گذار بر ســودآوری و
شرکت اشاره نمود و خاطر نشان کرد : با توجه به جدید 
بودن  این مبحث در سازمان ها ، در آغاز مسیر هستیم و 
بنابراین همه عزیزان و کارکنان شرکت را به مشارکت 
در مدیریت ریســک های اثرگذار بر سودآوری شرکت 

دعوت می نمایم. 
در پایان کیانوش کیانپور دبیر کمیته ریســک شرکت 
نیز از همکاری خوب مدیریت ها به ویژه معاونت بهره 
برداری ذوب آهن تشــکر کرد و بهبود مستمر فرایند 
مدیریت ریســک در شــرکت را به منظور اثربخشی 

ملموس آن خواستار شد.  

محسن شیرازي مدیر تولید و توزیع برق شرکت در گفتگو 
با خبرنگار ما گفت: با تالش مجدانه کارکنان نیروگاه های 
ذوب آهن در فصل تابستان سال گذشته عالوه بر تأمین 
برق مصرفی کارخانه، حدود 12۴00 مگاوات ساعت برق 
به مدیریت شبکه برق کشور فروخته شد. ضمن این که با 
پیک سایی انجام شده حدود 5  میلیارد و 750  میلیون 
تومان تخفیف در قبض برق شــرکت ذوب آهن از طرف 

شرکت برق منطقه ای اصفهان لحاظ گردید.
شیرازی به پروژه بازسازی و افزایش دیگ بخار ۴ نیروگاه 
مرکزی  که در سال 1۴00 در مدار بهره برداری قرار خواهد 

گرفت، اشاره کرد و گفت: ساخت سپتینگ جمع آوری 
آب های شستشوی سولفور دار در محوطه کارگاه دیگ 
نیروگاه حرارتی، تعویض تعــدادی از مقره های خطوط 
230 کیلو ولت و همچنین اصالح دکل های خطوط 230 
کیلو ولت، تعویض حدود 15 کیلومتر کابل 63 کیلو ولت 
در تونل های کابل کارخانه و تعویض لوله های فرســوده 
واقع در تصفیه خانه شــیمیایی قدیم که باعث افزایش 
تولید آب نرم شد، از جمله اقدامات این مدیریت در سال 

گذشته بود.
مدیر تولید و توزیع برق شرکت از بازسازی مخزن پساب 
تصفیه خانه واقع در محوطه نیــروگاه هاربین خبر داد 
و افزود: تعمیرات اساســی ترانســفورماتور تغذیه کوره 
پاتیلی فوالد سازی، بازسازی دســتگاه باالنس واقع در 
آگلومراســیون برای باالنس پروانه های بزرگ و ساخت 
مگنت های کوچک مخصوص بلند کردن ریل و شمش 
از مگنت های اسقاطی فوالد سازی در تعمیرگاه الکتریکی 

نیز حاصل تالش همکاران این مدیریت در سال 99 بود.
وی به برنامه ها و اهداف ســال 1۴00 این مدیریت نیز 
پرداخت و گفــت: اجرای ادامه پروژه خریــد، نصب و راه 
اندازی سیستم اسکادا در دیســپاچر برق کارخانه، آغاز 
اجرای پروژه خرید، نصب و راه اندازی سیستم اسکادا در 

نیروگاه ها، اجرای پروژه ســاخت و نصب دو عدد دیفیوز 
 مربوط بــه برج های خنــک کننده نیــروگاه حرارتی، 
بازساز ی آخرین فیلتر شــنی استخری در تصفیه خانه 
شیمیایی جدید، ادامه بازسازی و تعویض لوله های واقع 
در تصفیه خانه شیمیایی قدیم و شــروع پروژه بهسازی 
تجهیزات محوطه 230 کیلو ولت در پســت برق 230  

برنامه هایی هستند که در دستور کار قرار دارند.
شــیرازی به برنامه ریزی برای تولید برق حداکثری در 
تابستان 1۴00 و استفاده از تخفیف در قبض برق کارخانه 
تاکید کرد و گفت: اســتفاده از قراردادهای خرید برق دو 

جانبه و خرید بــرق از بورس برای کاهــش هزینه های 
خرید برق، تعویض و نوســازی کابل های فشار قوی در 
پست برق دیزل خانه و تعویض حدود 15 کیلومتر کابل 
63  کیلو ولت، جایگزین نمودن کلیدهای سکشن 3 در 
نیروگاه حرارتی، انتقال پست 21Pπ به سطح صفر متری 
و نوسازی آن، ادامه تعویض ترانس های سافتول کارخانه، 
احداث کوره خشک کن موتورها در تعمیرگاه الکتریکی و 
ساخت سیم های چهارگوش مخصوص الکتروموتورهای 
فشار قوی در تعمیرگاه الکتریکی ، پروژه هایی هستند که 

در سال جدید اجرا خواهد شد.

در راستای اثربخشی 
کمیته های ریسک 
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کشور فروخته شد

تقویم ذوب آهن اصفهان

 27 فروردین 139۸ ایســتگاه ریخته گری شماره 7 ذوب 
آهن اصفهان پس از  نوسازی و بهسازی به بهره برداری رسید

تولید محصوالت فــوالدي ذوب آهن اصفهــان با راه انــدازي بخش 
فوالدسازي و مهندسي نورد در دي ماه 1351 با ظرفیت 550 هزار تن 

در سال شروع شد. 
متعاقب آن در سال 1351 کارهاي ســاختماني و اجرایي طرح توسعه 
براي رســیدن به ظرفیت 1.900.000 تن در سال با احداث کوره بلند 
شماره دو و توســعه بخش هاي مختلف آگلومراســیون، کک سازي، 
فوالدسازي، نورد و... شــروع گردید. نصب تجهیزات و راه اندازی کوره 
مذکور تا ســال 1362 به درازا کشــید. به دلیل اشــکاالت موجود در 
طراحي ماشین هاي ریخته گري روســي که باعث تبدیل شدن بخش 
فوالدسازي به گلوگاه تولید شده بود، از ســال 1366 نصب دو دستگاه 
ماشین ریخته گري مدرن از کشور ایتالیا و در سال 1369 بهره برداري 

کامل از کمپلکس فوالد تا مرز ظرفیت اسمي انجام پذیرفت.
در ادامه به دنبال مطالعات انجام شــده و با توجه به باالتر بودن ظرفیت 
تولید حوزه فوالد )فوالدسازي و نورد( نسبت به حوزه چدن )ککسازي، 
آگلومراســیون و کوره بلند( و به منظور متوازن نمودن ظرفیت این دو 
حوزه ، با اجرای طرح توازن از سال 1391  ذوب آهن اصفهان به ظرفیت 

تولید 3.600.000 تن چدن مذاب دست یافت.
از آن پس نیز برای حفظ و افزایش تولید، تجهیزات مختلف، نوســازی 
و بازســازی شــده و به مدار تولید برمی گردد. روز 27 فروردین 1398 
در تاریخ ذوب آهــن اصفهان روزی اســت که ایســتگاه ریخته گری 
7 فوالدسازی، پس از نوســازی به بهره برداری رســید و به مدار تولید 

کارخانه پیوست.

مدیر تولید و توزیع برق شرکت:
تأمین 12400  مگاوات ساعت، برق شبکه سراسری توسط ذوب آهن اصفهان
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بازیکنان تیــم فوتبال ذوب آهــن اصفهان برای 
کســب نتایج خوب در ادامــه لیگ برتــر ابراز 

امیدواری کردند. 
وحید محمدزاده بعد از پیروزی ذوب آهن مقابل 
صنعت نفت اظهار داشت: بازی خوبی بود و برای 

ما حساس بود، به 3 امتیاز این بازی نیاز داشتیم.
بازیکن ذوب آهن افــزود: 10 روز تمرینات خوب 
و پرفشاری داشــتیم که نتیجه اش را هم دیدیم 
حتی می توانستیم بازی را با گل های بیشتری به 

پایان برسانیم، موقعیت خاصی به حریف ندادیم.
وی در خصوص موقعیت هــای زیادی که در این 
بازی ذوب آهن از دست داد بیان داشت: در حدود 
50 ســالی که ذوب آهن در لیگ برتر بازی کرده 
یکی دو بار این جایــگاه را در جدول تجربه کرده 
به همین دلیل فشــار روی بازیکنان زیاد است 
عالوه بر این در بازی امروز چنــد بازیکن جوان 
بازی کردند؛ در زدن ضربه های آخر دقت الزم را 

نداریم، مهم کسب 3 امتیاز این بازی بود.
محمد ســلطانی مهر نیــز اظهار داشــت: بعد 

از تعطیــالت بازی هــا را با برد شــروع کردیم و 
توانســتیم 3 امتیاز این بازی خانگی را بگیریم؛ 
هرچند جایگاهمان در جدول تغییری نکرد ولی 

این 3 امتیاز تا پایان فصل به درد می خورد.
بازیکن ذوب آهن افزود: تیم ذوب آهن پتانسیل 
ایــن را دارد که به جایــگاه بهتری برســد و به 
روزها ی آینــده امیدواریــم، بعد از ایــن برد ها 
مغرور نمی شویم و سعی  می کنیم بازی به بازی 
پیشرفت داشته باشــیم، تمرکزمان روی بازی 

آینده با پدیده است.
وی در خصوص اعتماد حســینی و باشــگاه به 
جوانان بیان داشــت: قطعاً در پی این اقدام فکر 
و برنامه ریزی صورت گرفته اســت، حســینی 
کم تجربه نیســت و تجربه زیادی در لیگ برتر 
دارد و این تجربه را به خوبی به بازیکنان انتقال 

می دهد.
ســلطانی مهر در ادامه افزود: نسبت به نیم فصل 
اول موقعیت های بیشتری خلق می کنیم و تیم 
رو به جلو بازی می کند و بــازی جذاب تری ارائه 

می دهد؛ امیدواریم به آینده و تمام تالشــمان را 
می کنیم تــا ذوب آهن را در نیمــه باالی جدول 

ببینیم.
رضا محمود آبادی نیز اظهار داشت: بازی خیلی 
حساسی بود و به  3 امتیاز نیاز داشتیم، شایسته 
این پیروزی بودیم و می توانســتیم با تفاضل گل 

بیشتر برنده بازی باشیم.
بازیکن ذوب آهن بیان داشت: به دلیل شرایطی 
که در جدول داریم تیم زیر بار اســترس اســت، 
امیدواریــم با درایت مجتبی حســینی شــاهد 

پیشرفت تیم باشیم و به موقعیت بهتری برسیم.
وی در ادامه افزود: این فصل اولین همکاری من 
با مجتبی حسینی اســت؛ قول می دهم در ادامه  

فصل به موقعیت بهتری برسیم.
محمود آبــادی در خصوص فرصتی که باشــگاه 
ذو ب آهن در اختیار جوانــان قرار می دهد گفت: 
ذوب آهن باشگاه بزرگی است و افتخار می کنم که 
در این تیم بازی می کنم، تمام تالشم را می کنم 

تا برای باشگاه افتخار آفرین باشم.

در راستای اطالع رســانی قوانین و مقرارت به 
همکاران گرامی، میزان معافیت مالیاتی حقوق 
و مزایا در ســال 1۴00 به شــرح زیر اعالم می 

گردد.
براســاس ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم و 
بند )2( تبصره 12 قانون بودجه ســال 1۴00 
کل کشــور ســقف معافیت مالیاتــی موضوع 
ماده )8۴( ق.م.م در ســال 1۴00 ساالنه مبلغ 
چهارصد و هشــتاد میلیون )۴80.000.000(

ریال تعیین گردیده اســت . نرخ مالیات برکل 
درآمــد کارکنان دولتــی و غیردولتــی اعم از 
حقوق و مزایای فــوق العاده و کارانــه مازاد بر 
مبلغ مذکور تا یک برابر آن مشــمول مالیات ده 
درصد)10%( و نســبت به مازاد یک برابر تا دو 
برابر آن مشــمول مالیات پانزده درصد)%15( 
و نســبت به مازاد دو برابر تا ســه ونیم برابر آن 
مشمول مالیات ساالنه بیســت درصد)%20( 
و نســبت به مازاد ســه ونیم برابر تــا پنج برابر 

مشــمول مالیات بیســت وپنج درصد)%25( 
و نســبت به مــازاد پنج برابــر تا هفــت برابر 
مشمول مالیات ســی درصد )30%( و نسبت 
به مازاد هفت برابر مشــمول مالیات سی و پنج 

درصد)35%( می باشد.
به عنوان مثال حقوق ومزایای مشمول مالیات 
پرســنلی که ماهیانه مبلــغ 000 /000 /180  
ریال دریافت مــی نماید به شــرح جدول زیر 

محاسبه می گردد.

منصور یزدی زاده مدیرعامل شرکت با 
صاحب  سپاه  فرمانده  فدا،  سردار 

الزمان)عج( دیدار و گفتگو نمود.
در این دیدار که ســرهنگ محمدی فرمانده سپاه 
ناحیه لنجان و ســرهنگ مختاری فرمانده بسیج 
ذوب آهن اصفهان نیز حضور داشــتند، فرمانده 
سپاه صاحب الزمان )عج( ضمن قدردانی از اقدامات 
و فعالیت های موثر مدیریت و کارکنان ذوب آهن 

اصفهان در جهت تولید و حفظ اشــتغال، با اشاره 
به خدمات این مجتمع بــزرگ صنعتی در دوران 
دفاع مقدس گفت: تالش و همت این پوالدمردان 
در خط تولید، همانند مجاهدت های دوران دفاع 
مقدس است .وی ضمن حمایت از تولید و اشتغال 
در این شرکت، اظهار امیدواری نمود که ذوب آهن 

اصفهان بتواند به جایگاه واقعی خود دست یابد.
در ابتدای این نشســت، مدیرعامــل ذوب آهن 

اصفهان با بیان گزارشی از رشد تولید و همچنین 
تولید ریل ملی و گذر از بسیاری مشکالت و موانع، 
تصریح نمود: هم اکنون این شرکت در جهت تحقق 
منویات مقام معظم رهبری و شعار سال تالش می 

کند.
سرهنگ مختاری فرمانده بسیج ذوب آهن اصفهان  
نیز گزارشــی از فعالیت های و اقدامات بسیج این 

شرکت را ارائه نمود.

 موج مخوف و سهمگین چهارم کرونا از 
راه رسید!!!!

انتصاب جدید در باشگاه ذوب آهن 

جام حذفی فوتبال؛ ذوب آهن به 
مصاف استقالل می رود

فرمانده جدید پایگاه مقاومت بسیج 
سردار شهیدسلیمانی معرفی شد

شایسته این پیروزی بودیم 

موج چهارم کرونا از اواخر تعطیالت نوروز 1۴00 آغاز و وضعیت بسیاری از 
شهرها قرمز شده و این درحالیست که از هفته گذشته آمار تلفات روزانه به 

مدار سه رقمی بازگشته است. 
متاسفانه تجربه های یک سال و دو ماهه کرونا تقریبا بدون توجه رها شد و 

این کووید 19 است که همچنان می تازد.
پس از تعطیالت نوروز 1۴00 و ســفرهای نوروزی که بدون ضابطه اتفاق 
افتاد، چه جای گالیه ای از جامعه باقی می ماند که خســتگی یک ســاله 
و مشــکالت فراوان اجتماعی و اقتصــادی را با خطر ابتــال و نقل و انتقال 

ویروس کرونا به جان خریده اند.
چند هفته ای به پایان ســال 1399 مانده بود که تقریبا همه مســئوالن 
بهداشــت و درمان کشور هشــدار دادند که اگر ســفرهای نوروزی اتفاق 
بیفتد، با موج چهارم سراسری مواجه می شویم و همه دستاوردهایی که با 
زحمت فراوان در ماه های منتهی به پایان ســال 1399 کسب شده، بر باد 

می رود.
داستان کرونا در ایران، داستانی است که با زحمت وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی، بســیج، هالل احمر و بسیاری از کســانی که پای کار 
بودند، به مرگ های روزانه دو رقمی رسید و در حالی که عده ای فکر کردند 

این نمودارهای کاهشی فتوشاپ است.
وزیر بهداشت در همین رابطه در یادداشت گالیه آمیز خود در اینستاگرام 
نوشت: اوال وزن ویروس موتاسیون یافته را در محاسبات اپیدمیولوژیک ما 
نمی شناختند و ثانیا سه پیک ســنگین قبلی را آرام، بی صدا و مظلومانه 
همکاران مــان مدیریت کردنــد و گروهی فکــر کردند که فــراز و فرود 

منحنی ها شاید به شیوه فتوشاپ است.
هرچند رنگ آســمان خیلی از شــهرهای کشــور در ابتــدای تعطیالت 
نوروزی به شــدت آبی بود، اما هرچه پیش رفتیم، با ساده انگاری و تفرج 
طلبی عده ای در تعطیــالت نوروزی، حاال قرمز شــدن وضعیت کرونایی 
بیشــترین شــهرهای کشــور و موج مخوف و ســهمگین چهارم کرونا 
را نظاره گر هســتیم. باز هم به یاد داشــته باشیم سرعت شــیوع کرونا با 
 ســاده انگاری و عدم رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی، رابطه مستقیم 

دارد.

باشــگاه  بانوان  مدیر ورزش 
فرهنگی- ورزشی ذوب آهن 

اصفهان منصوب شد. 
به گــزارش روابــط عمومی 
باشگاه ذوب آهن، با پیشنهاد 
معاون فنی ورزشــی و حکم 
مجتبــی فریدونی مدیرعامل 
باشــگاه ذوب آهــن، ســارا 
نصیری به عنوان مدیرورزش 
بانــوان ذوب آهــن اصفهان 

منصوب شد.
وی از کارکنان باشــگاه ذوب 

آهن اصفهان اســت که پیش از این نیز به مدت 2 ســال مدیریت ورزش 
بانوان این باشگاه را برعهده داشت.

قرعه کشــی مرحله یک هشــتم نهایی جام حذفی  فوتبال برگزار و حریف 
ذوب آهن اصفهان مشخص شد. 

سبز پوشــان  ذوب آهن که موفق شــدند در مرحله قبلی با نتیجه 2 بر یک 
پدیده مشهد را شکست دهند باید در مرحله یک هشتم با استقالل تهران 
دیدار کنند. بنابر قوانین این بازی هــا، ذوب آهن که در بازی قبلی میزبان 

بود، باید در این مرحله در ورزشگاه آزادی با استقالل بازی کند.

طی جلسه ای با حضور ســرهنگ مختاری فرمانده بســیج، جالل آقا بابا 
مدیر اجرایی پروژه هــا و مرتضی شــیرین پرور مدیر تحقیق و توســعه 
شــرکت، حســین جعفری به عنوان فرمانده جدید پایگاه مقاومت بسیج 
سردار شــهید حاج قاسم ســلیمانی )رسالت ســابق(معرفی شد.  در این 
جلسه سرهنگ مختاری در سخنانی با اشاره به مســایل پیش رو به ویژه 
انتخابات ریاســت جمهوری ،ضمن ترغیب همگان به حضور و مشارکت 
حداکثری در کنــار توجه بــه انتخاب اصلــح، از فعالیت هــای پایگاه و 

پشتیبانی مدیران بخش قدر دانی نمود .
در پایان از تالش ها و زحمات جمشــید غیور فرمانده ســابق این پایگاه  

قدردانی به عمل آمد .

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: در هیچ مسابقه ای به اندازه 
بازی مقابل صنعت نفت موقعیت خلق نکردیم.

مجتبی حســینی بعد از پیروزی یک بر صفر مقابل صنعــت نفت آبادان 
اظهار داشــت: جا دارد برای این بازی فداکارانه از بازیکنانم تشــکر کنم. 
از اول تا آخر بازی مســلط بر بازی بودیم. در هیچ مسابقه ای در این فصل 
به اندازه این بــازی خلق موقعیت نکــرده بودیم؛ امــا از موقعیت هایمان 
استفاده نکردیم و هیچ موقعیتی به حریف ندادیم. از سوم فروردین 1۴00 
تمرینات پرفشــاری انجام دادیــم و بازیکنان با دل و جان بــرای تیم کار 

کردند و این برد را به هواداران و کارگران خوب ذوب آهن تقدیم می کنم.
وی ادامه داد: اردوی 5 روزه ای داشــتیم که 9 جلسه تمرین کردیم و یک 
بازی تدارکاتی هم داشتیم. چون زمانی که به تیم اضافه شدم زمانی برای 
تمرین نداشتیم و 5 روز یکبار بازی می کردیم و اکنون ایده مان در فوتبال 
را به بازیکنان گفته ایم و بعد از این مسابقه 12 روز فرصت داریم . چون تیم 
از نظر بدنی کمی عقب بود و می توانیم در این مدت تمرینات خوبی داشته 

باشیم.
سرمربی ذوب آهن تصریح کرد: بازی ســختی مقابل نفت داشتیم حریف 
تیم با کیفیتی بــود و کادرفنی قوی دارد و حق مان بود که برنده شــویم و 
توانستیم این پیروزی را به دست بیاوریم و امیدوارم امتیازهای که در نیم 
فصل اول از دست دادیم با تالش دست جمعی و حمایت هواداران بتوانیم 

تیم را به جایگاه اصلی آن برگردانیم.

آسمانی

آسمانی

خبر

خبر

در دیدار مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( عنوان شد:

اقدامات ذوب آهن اصفهان در جهت تولید و حفظ اشتغال
 ارزشمند است

امیدواری بازیکنان ذوب آهن به ادامه لیگ برتر فوتبال

میزان معافیت مالیاتی حقوق و مزایا در سال 1400

همکار گرامی آقای : سعید انالویی، خانواده مرحوم 
کریم کریمی ثابت

با تاسف، مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده محترمتان صمیمانه تسلیت 
عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومین رحمت و مغفرت 
واسعه و برای شما و خانواده محترمتان صبوری و شکیبایی مسئلت می 

نماییم. خداوند قرین رحمتشان فرماید.  

روابط عمومي شرکت

تسلیت

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

قدرداني نموده، امید است در شادیهایتان جبران نماییم.

محمدحسین ترکان، محمد اسماعیلی، سید جعفر 
عدنانی، سعید عبدالهی، محمدرضا صیفی

تشکر و سپاس

درآمد مشمول ماليات 
)ريال(

كل ماليات )ريال(ماليات طبقه )ريال (نرخ )درصد(مشمول ماليات ) لایر (معافيت )ريال(

 40,000,000 40,000,000 0 00  0

80,000,000  40,000,000   40,000,000 %104,000,000 4,000,000 

120,000,000  40,000,000  40,000,000  %156,000,000 10,000,000 

180,000,000  40,000,000  60,000,000 %20 12,000,000  22,000,000

مدیریت خدمات مالی و بیمه


