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مدیرکل گمرکات استان اصفهان:

گمرک اختصاصی ذوب آهن اولین گمرک 
اختصاصی کشور در خدمت صادرات

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

در بزرگترین گردهمایی مدیران صنعت و معدن با عنوان اجالس سراسری تجلیل از مدیران شایسته و رهبران اقتصادی 
ایران با حضور مدیران و صاحبان صنایع و بخشهای دولتی و خصوصی همزمان با  10 تیر ماه، روز صنعت و معدن که با هدف 
معرفی و قدردانی یک صد مدیر شایسته ملی در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهرا)س( برگزار شد، مرتضی 

شیرین پرور مدیر تحقیق و توسعه، به نمایندگی از مدیریت عالی شرکت تندیس زرین و لوح تقدیر دریافت کرد.

در بزرگترین گردهمایی مدیران صنعت و تجارت:
ذوب آهن اصفهان تندیس زرین و لوح تقدیر دریافت کرد

 حجت االســام ســید ناصر موســوی الرگانی نماینده مردم 
فاورجان در مجلس شورای اسامی و محمد رضوانی فر مدیر 
عامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( ۱۴ تیرماه 
با حضور در ذوب آهن اصفهان با منصور یــزدی زاده و معاونین 

شرکت دیدار و گفتگو کردند .
حجت االسام موسوی الرگانی در این دیدار بر لزوم هر چه بیشتر 
تعامات ذوب آهن و شهرســتان فاورجان تاکید کرد و گفت: 
ذوب آهن از بزرگترین تولید کنندگان فوالد در ایران اســت که 
در بدو تأسیس به آن ذوب آهن ملی می گفتند و به صنعت فوالد 

خدمات شایسته ای کرده است .
وی با اشــاره به خدمات ذوب آهن اصفهان به منطقه و تاثیرات 
مثبت آن در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و توســعه زیرساخت ها، 
گفت: تعامل و همکاری این مجتمع عظیم صنعتی با منطقه از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است و چشم انداز خوبی در این زمینه 

وجود دارد. 
مدیرعامل شستا نیز در این دیدار شــفافیت مالی و به روز بودن 
صورت های مالــی را یکی از عوامل اصلی موفقیت شــرکت ها 
دانست که متاسفانه به اندازه کافی مورد توجه قرار نمی گیرد و 
افزود: صورت های مالی ذوب آهن از شفافیت الزم برخوردار است 
و این یک نقطه قوت برای این مجتمع عظیم صنعتی است . وی 
افزود: مدیریت عالی ذوب آهن اصفهان با اجرای طرح های توسعه 
ای اقدامات مهمی را در جهت پیشرفت برداشته و توانسته این 

شرکت را به سود آوری برساند که این مهم 
شایسته تقدیر است . رضوانی فر با اشاره 
به این که در تمام فعالیت ها شرکت اعم 
از فعالیت های خود ذوب آهن اصفهان و 
همچنین پیمانکاران و شرکت هایی که 
در آن مشــغول به ارائه خدمات هستند 
باید مطابق با قوانین کار به نیروهای خود 
پرداخت داشــته باشــند و نباید حقی از 
کارکنان این شرکت ها تضییع شود گفت: 
مسائل آموزشــی و ایمنی تمام کارکنان 

باید در باالترین سطح رعایت گردد . 
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان نیز ضمن ارائه گزارشی از عملکرد 
این شرکت گفت: موفقیت در صادرات و تداوم این مهم یکی از 
راهکارهای خارج شدن از زیان انباشته بود که توانست شرکت 
را به سود آوری برساند، توزیع ســود و کاهش بندهای مغایرت 
در صورت های مالی از دیگر دســتاوردهای این مجتمع عظیم 
صنعتی در چند سال اخیر اســت. یزدی زاده با اشاره به تولید 
محصول استراتژیک ریل و توسعه خطوط ریلی کشور در سال 
گذشته با استفاده از تولیدات ذوب آهن اصفهان، گفت: در صورت 
تامین پایدار مواد اولیه ایــن مجتمع عظیم صنعتی می تواند با 
تمرکز بر تولید، نقش خود را در اقتصاد و صنعت کشور به خوبی 

ایفا نماید . 
همچنین احمد اکبری معاون ســرمایه های انسانی و توسعه 
مدیریت ذوب آهن، دوره جدید استخدام در این شرکت را یکی 
از منظم ترین و شفاف ترین دورهای جذب نیروی انسانی دانست 
و گفت: بر اساس دستور العمل این شرکت، شهرهای پیرامون 
و سپس استان در اولویت جذب نیروی انســانی در ذوب آهن 

اصفهان هستند و این موازین به طور کلی رعایت گردید . 
وی خاطر نشان ساخت: در دوره جدید استخدام تمامی مراحل 
توسط دانشــگاه و تحت نظارت ذوب آهن و واحدهای نظارتی 
برگزار شد تا کسانی که واقعاً استحقاق دارند در این شرکت جذب 

و مشغول به کار گردند .

رســول کوهســتانی پزوه مدیرکل گمرکات اســتان 
اصفهان و هیات همراه چهارشــنبه شانزدهم خردادماه 
ضمن حضور در ذوب آهن اصفهان با منصور یزدی زاده 
مدیرعامل شــرکت و تنی از چند از مســئولین دیدار و 

گفتگو کردند.
رسول کوهســتانی پزوه گفت : گمرگ اختصاصی ذوب 
آهن اصفهان اولین گمرگ صنعت فوالد کشــور و اولین 
گمرک اختصاصی صنعت کشور  محسوب می شود که 
همزمان با تاسیس این کارخانه مادر صنعتی احداث شد 
و پس از آن نیز فــوالد مبارکه قــرار دارد و به غیر از این 
دو مجموعه،گمرگ اختصاصی در کشور نداریم. گمرک 
اختصاصی بدین معناســت که چارت سازمانی مصوب 

سازمان امور اداری و استخدامی کشور  را دارا می باشد.
وی افزود : آمار صادرات غیر نفتی کشور در سال گذشته 
۳۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر بوده که ســهم اســتان 

اصفهان ۵ درصد از کل صادرات کشور بوده است. 
رسول کوهستانی پزوه مدیرکل گمرکات استان اصفهان 
بیان داشت : در بهار ۱۴۰۰ تشــریفات صادرات6 هزار و 
6۳6 فقره اظهارنامه بــه وزن  ۵7۰ هزار و 2۵  تن کاال به 
ارزش ۳6۸ میلیون و 7۳ هزار دالر در ۵ گمرک اســتان 
اصفهان انجام پذیرفته است که در مقایسه با سال قبل از 
نظر تعداد 77 درصد ، از حیث وزن ۸2 درصد واز لحاظ 

ارزش ۱۵۰ درصد رشد داشته است 
مدیرکل گمرکات استان اصفهان با اشاره به تعطیل پذیر 
نبودن گمرکات اســتان با توجه به  شیوع ویروس کرونا 
بیان داشــت : در این ایام معاونین و روسای گمرکات و 
دوایر با حضور کامل و کارکنان گمرکات استان به صورت 

شیفت بندی مناســب با رعایت پروتکل های بهداشتی 
به  خدمت رســانی بــه واحــد تولیدی،صادرکنندگان 
وبازرگانان مشــغول بوده اند و همچنیــن افزود :تمامی 
درخواســتهای ارزیابــی در محل واحدهــای تولیدی 
استان پهناور اصفهان مورد موافقت واقع شده و ارزیابان 
و کارشناسان گمرکات اســتان با حضور در محل واحد 
تولیدی  و حتــی در خارج از وقــت اداری و ایام تعطیل 

تشریفات صادرات را انجام داده اند .
وی در زمینه صادرات گمــرک ذوب آهن گفت : در بهار  
امســال ۳۳ میلیون و ۳7۳ هزار دالر و به وزن ۵2 هزار 
تن تشریفات صادرات از طریق گمرک ذوب آهن انجام 
پذیرفته که در مقایسه با مدت مشــابه سال قبل از نظر 
ارزش ۱۴۴ درصد و لحاظ وزنی ۴6 درصد رشــد داشته 

است .
مدیرکل گمرکات اســتان اصفهان همچنیــن افزود : 
میزان صادرات گمرک اختصاصی ذوب آهن در سال ۹۸ 
بالغ بر 7۴ میلیون دالر و در ســال گذشته ۸۴ میلیون 

دالر بوده است .
وی اضافه کرد:  این ارقام چشــمگیر روند رو به رشــد 
صادرات غیرنفتی و بخصوص محصوالت فرآوری شــده 

از سنگ آهن را نشان می دهد.
مدیرکل گمرکات اســتان اصفهان تصریح کرد : گمرک 
نقش موثــر و هماهنگ کننده در زمینه تســهیل گری 
دارد تا از این مســیر فرایند واردات و صادرات تســریع 

گردد.
این مقام مســئول یکی از مانع زدایی های انجام شــده 
از تولید را حذف بخشــنامه های خلق الســاعه عنوان 

کرد و اظهار داشــت : چندی پیش تیک های صادراتی 
یا همان مجوز سیســتمی صادرات را شــاهد بودیم که 
سبب می شد کامیون ها در گمرک یا مرز متوقف شوند 
که این موضوع آســیب های فراوانی را در  پی داشــت و 
خوشبختانه با حذف شدن این روند کنترل ها بر اساس 

سهم بازار و عرضه بورس لحاظ می شود.
کوهستانی پزوه خاطر نشــان کرد : ذوب آهن اصفهان 
به عنوان فعال مجاز اقتصادی در گمرک شــناخته شده 
است و در راستا می تواند از تسهیات و ضمانت نامه های 

یک ساله بهره مند شود.
در ادامه منصور یزدی زاده مدیرعامل شرکت گفت : ذوب 
آهن اصفهان پایه گذار صنعتی شدن کشور بوده است و 
شایسته می دانم از مرحوم نیازمند که بانی راه اندازی این 

کارخانه عظیم در آن دوران بودند یاد کنم.
وی افزود : نتایج بارز تاسیس ذوب آهن و کارنامه فعالیت 
این صنعت را امروز در بخش های مختلف کشــور شاهد 
هستیم. بخش عظیمی از جمعیت کشــور سهامداران 
این شــرکت را تشــکیل می دهند و هرگونه خدمت به 
این مجموعه مانند خدمت به اقتصاد کشور است و نقش 

مجموعه گمرک کشور در این زمینه پر رنگ است.
 این مقام مســئول بیــان کــرد: صــادرات از گمرک 
اختصاصی ذوب آهن بهبود خوبی را رقم زده اســت اما 

نیاز است برای ارتقاء آن برنامه ریزی الزم انجام گیرد.
وی از تاش ها و خدمات شــبانه روزی کارکنان گمرک 
جمهوری اســامی ایران و بــه ویژه گمرکات اســتان 
اصفهان و گمرک اختصاصــی ذوب آهن قدردانی کرد و 
افزود : با توجه به حجم فعالیت گمرک اختصاصی ذوب 
آهن امیدواریم ارتقا ســاختار تشکیاتی این گمرک هر 

چه زودتر مورد تصویب نهایی واقع گردد 
شایان ذکر است احداث یک ساختمان اختصاصی برای 
گمرک ذوب آهن نیز از جمله سایر مباحث مطرح شده 
در این نشســت بود که با تاکید مدیرعامل شرکت مقرر 
گردید این موضوع از سوی معاونت های خرید و فروش 

تا حصول نتیجه پیگیری شود.
محمد جعفــر صالحی معاون خرید شــرکت نیز در این 
نشســت با تشــکر از مجموعه گمرکات استان اصفهان 
گفت : همکاری و تعامل بســیار خوبی با گمرک استان 
داریم و انتظارات ذوب آهن را در ســطح  باالیی اجابت 
کردند و این موضوع ســبب شــده گمرک ذوب آهن به 
عنوان یک پایــگاه کلیدی در واردات کاال نقش بســیار 

مهمی در روند خط تولید شرکت ایفا نماید.

بهترین دخترهای عالــم، حضرت زهــرا)س( بود. بهترین 
پســرهای عالــم و بهتریــن دامادهــا هم، حضــرت امیر 
المؤمنین)ع(بود. ببینید این ها چگونه ازدواج کردند؟ هزاران 
جوان زیبا و با اصل و نســب و قدرتمند و محبوب به یک تار 
موی علی بن ابیطالب)ع( نمی ارزند. هــزاران دختر زیبا و با 
اصل و نسب هم به یک تار موی حضرت زهرا)س(نمی ارزند. 
آن هایی که هم از لحاظ معنوی و الهی آن مقامات را داشتند، 
هم بزرگان زمان خودشــان بودند .ایشان دختر پیامبر)ص( 
بود. رئیس جامعه اســامی، حاکم مطلق. او هم که سردار 
درجه یک اسام بود . ببینید چطوری ازدواج کردند؟ چه جور 
مهری کم، چه جور جهیزیّه کم. همه چیز بــا نام خدا و یاد 
او. این ها برای ما الگو هستند. همان زمان جاهانی بودند که 
مهری دختران شان بسیار زیاد بود مثًا هزار شتر. آیا این ها از 
دختر پیامبر)ص( باالتر بودند؟ از آن ها تقلید نکنید. از دختر 

پیامبر)ص( تقلید کنید، از امیر المؤمنین)ع( تقلید کنید.
شما اگر نگاه کنید به تشریفات ازدواج در میان اقوام مختلف، 
خواهید دید در اســام تشریفات ازدواج ســاده است. البته 
جشن و ســرور و این ها عیبی ندارد، هرکس هر مقداری که 
مایل است، اما این ها جزء دین و تشــریفات رسمی و دینی 
ازدواج نیست. هر کس خواست می تواند انجام دهد، هرکس 
نخواســت، نه. این که حتما باید بروند در یک معبدی و زانو 
بزنند جلوی کسی و چه بکنند و مراسمی که در جاهای دیگر 
وجود دارد، در اسام نیست. در اســام، یک صیغه ای است 
شرعی که باید خوانده شــود. البته در اسام برای معامات 
گوناگون، معاماتی که اهمیتش کمتر از ازدواج است، شاهد 
می گیرند، حاال هم که مقررات ثبت است و درج در محاکم. 
مراکز ثبت رسمی است و هیچ تشــریفاتی ندارد؛ می توانند 

خیلی راحت و بدون تشریفات این ازدواج را انجام دهند.
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در بازدید نماینده مردم فالورجان و مدیرعامل شستا عنوان شد
عملکرد مطلوب ذوب آهن اصفهان در شفافیت مالی، 

توسعه و ارتباط با منطقه

@atashkar
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بخش عظیمی از 
جمعیت کشور 
سهامداران این 
شرکت تشکیل 

می دهند و هرگونه 
خدمت به این 
مجموعه مانند 

خدمت به اقتصاد 
کشور است و نقش 
مجموعه گمرک 

کشور در این زمینه 
پر رنگ است

)) 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

گمرک اختصاصی ذوب آهن اولین گمرک اختصاصی کشور در خدمت صادرات
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رویداد
نشریه داخلی

بهره مندی از جامعه 
کار سالم ، با نشاط و 
پویا نیازمند همت 
انسان های شریفی 

است

دو گمرک اختصاصی 
صنعتی در کشور 

وجود دارد که اولین 
گمرک مربوط به 

ذوب آهن و دومی 
فوالد مبارکه است

در پارت اول 
کمک های 

انسان دوستانه، 100 
دستگاه کپسول 

اکسیژن 40 لیتری 
تهیه و جهت کمک 
به بیماران کوید 19 
به دانشگاه علوم 
پزشکی زاهدان 

ارسال شد

ذوب آهن اصفهان 
در زمینه پیشگیری 

از بیماری کرونا ، 
بدون توجه به هزینه 
های مربوطه اقدامات 
خود را برنامه ریزی و 

اجرا می نماید

حدود 38 درصد 
ازعرضه های اولیه 
سال گذشته بورس 
به لحاظ حجمی و 
تعدادی متعلق به 
شستا بوده است

عباس رضایی اســتاندار اصفهان  بــا اهداء لوح 
تقدیر به منصــور یــزدی زاده مدیرعامل ذوب 
آهن اصفهان، از مدیریت این شــرکت به عنوان 
کارفرمای سامت محور نمونه استان تقدیر کرد. 
در متن این لوح تقدیر آمده اســت : بهره مندی 
از جامعه کار سالم ، با نشاط و پویا نیازمند همت 
انسان های شــریفی اســت که با برنامه ریزی و 
تاش ، زمینه تحقق این آرمان بشــری را فراهم 

می آورند . 
پروردگار بلندمرتبه را ســپاس می گویم که به 

ما توفیق داد تا در پرتــو عنایاتش با بهره مندی 
از تجــارب و حمایت بزرگوارانی چون شــما در 
دستیابی به اهداف سامت نیروی کار و صیانت 
از جامعه کار و تولید گام برداریــم . اینک که به 
پاس همت عالــی و تاش مضاعف در ســال » 
تولید ؛ پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها« به عنوان 
کارفرمای ســامت محور نمونه استان شناخته 
شده اید ، از تاش هایتان قدردانی نموده ، توفیق 
روز افزون شما را از درگاه خداوند متعال مسئلت 

می نمایم .  

در جهت بهبود تعامات سازمانی در سطح شهرستان 
لنجان و بهره گیری از آخرین اقدامات انجام شده در 
زمینه کنترل شیوع بیماری کرونا و مسایل بهداشت 

 حرفه ای کارگاه ها،
جلسه ای با حضور 
رییــس مرکـــــز 
بهداشــت و درمان 
لنجان  شهرستــان 
و کارشناســــــان 
معــاون  همـــراه، 
پشتیبــــــــانی و 
خدمات اجتمـاعی، 
مدیــــــر HSE و 
مدیرعامل شــرکت 
پویش درمان در محل شرکت ذوب آهن تشکیل شد.

در این جلسه علی وحدتی رییس مرکز بهداشت و درمان 

شهرستان لنجان از اقدامات انجام شده در زمینه کنترل 
شیوع بیماری کرونا در ذوب آهن  از همکاری این شرکت 
در زمینه تجهیز ایجاد مرکز تجمیع واکسیناسیون به 
عنوان مصداق بارز عمل به مســئولیت های اجتماعی 
تقدیر و تشــکر نمود و در ادامه در زمینه شیوع بیماری 

کرونا جدید دلتا اطاعاتی ارایه کرد.
مهدی بهرامی معاون پشــتیبانی و خدمات اجتماعی 
شــرکت نیز با تاکید بر پیگیری انجام واکسیناسیون 
پرسنل کارخانه جهت پیشگیری از شیوع بیماری گفت: 
ذوب آهن اصفهان در زمینه پیشگیری از بیماری کرونا ، 
بدون توجه به هزینه های مربوطه اقدامات خود را برنامه 

ریزی و اجرا می نماید.
مجید مکاری، مدیر HSE شــرکت با تاکیــد بر تداوم 

حفظ تعامات فیمابین و لزوم نظــارت فنی و دقیق تر 
بر بهداشت عمومی و شــغلی کارکنان در کارگاه ها از 
همکاری بازرسان بهداشت در تشکیل جلسات فنی پس 
از بازرسی ها درجهت تسریع در رفع مشکات بهداشتی 

احتمالی در کارگا ه ها خبر داد.
علیرضا آجدانی مدیرعامل شــرکت پویش درمان نیز 
اقدامات درمانی بیمارستان و بخش طب کار را تشریح و 
آمادگی کامل بیمارستان شهید مطهری را همانند روال 
قبل جهت کمک های درمانی به بیماران کرونا در سطح 

منطقه اعام کرد .
گفتنی است جلســات تعاملی مرکز بهداشت لنجان و 
شرکت ذوب آهن اصفهان به صورت مستمر و ماهیانه 

ادامه خواهد داشت.

تقدیر استاندار اصفهان از مدیریت ذوب آهن به عنوان کارفرمای
 سالمت محور نمونه استان

خبر

مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی 
گفت: بــا تمام تــوان و اســتفاده از 
همه ظرفیت هــا توســعه خدمات 
غیرحضــوری را ادامــه می دهیــم.  
مصطفــی ســاالری اظهــار کرد: 
پروژه های مربوط به تحول دیجیتال 
را از ابتــدای ســال ۹۹ به طور جدی 
شــروع کردیــم و در ایــن جلســه 
فعالیت های انجام شــده در یکی از 

مهم ترین پروژه های تحول دیجیتال را مرور می کنیم. 
ساالری گفت: اولویت اصلی ما این است که خدمات سازمان تامین اجتماعی 
در بستر دیجیتال به بهترین نحو در دسترس مخاطبان قرار گیرد و عموم مردم 
با دانش متفاوت بتوانند با سهولت به خدمات مورد نیاز دسترسی داشته باشند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به کاهش نسبی مراجعات مردم 
به شعب و کارگزاری های این ســازمان گفت: هدف نهایی ما در پروژه ۳۰7۰ 
کاهش 7۰درصــدی مراجعات مردم به واحدهای اجرایی اســت و زمانی که 
۳۰ خدمت اصلی و پرمخاطب سازمان کاما غیرحضوری شود، به این هدف 

می رسیم.  
ساالری افزود: غیرحضوری شدن برخی از خدمات نیازمند تبادل اطاعات و 
اتصال سامانه ها با سایر دستگاه ها بود که این کار نیز با همکاری دستگاه های 
مختلف به خوبی پیش رفته است. او ادامه داد: با تکمیل طرح ۳۰7۰ در آینده 
باید به سمت ارائه خدمات غیرحضوری جدید برویم و به جایی برسیم که مردم 
نیازی به مراجعه به واحدهای اجرایی نداشــته باشند و تمامی امور مربوط به 

تامین اجتماعی بدون نیاز به مراجعات حضوری انجام شود. 
وی توقف انتشار دفترچه های کاغذی و اجرای پروژه نسخه الکترونیک را بسیار 
موفقیت آمیز دانســت و ادامه داد: اقدامی که تامین اجتماعی در حوزه نسخه 
الکترونیک قبل از عید شروع کرد نقش شــتاب دهنده و پیشران برای سایر 

دستگاه ها داشت و بسیار ارزشمند بود. 

ذوب آهن اصفهان در مجمع عمومی و فوق العاده بورس کاالی ایران که 
۱۳ تیر ماه در سالن همایش های رازی در تهران برگزار شد، برای مدت 

دو سال عضو هیأت مدیره بورس کاالی ایران شد.
بورس کاالی ایران به عنوان بازاری قانونمند، شــفاف و مطمئن و یکی 
از ارکان بازار ســرمایه کشور در افق چشــم انداز، مرجع قیمت گذاری 
کاالهای اساسی و مواد اولیه در منطقه و یکی از گزینه های اولویت دار 

تولیدکنندگان برای تامین مالی و پوشش ریسک تجاری می باشد.
ذوب آهن اصفهان از سال ۱۳۸2 جزء بنیانگذاران بورس فلزات بود که 
بعدها با گسترش و توسعه عرضه سایر محصوالت به بورس کاالی ایران 

تغییر نام یافت .
شــایان ذکر اســت بورس کاال در بخش های صنعتی، پتروشــیمی، 

کشاورزی و رینگ های صادراتی فعالیت می کند .

ادامه توسعه خدمات 
غیرحضوری با تمام توان

ذوب آهن اصفهان عضو هیأت 
مدیره بورس کاالی ایران شد

Nخبر e w s

رسول کوهستانی پزوه مدیرکل گمرکات استان اصفهان 
در بازدید از ذوب آهن و در گفتگو با خبرنگار ما ، گمرک 
ذوب آهن اصفهان را یکی از دو گمرک اختصاصی کشور 
معرفی نمود و گفت : گمرک ذوب آهن اصفهان همزمان 
با احداث این مجتمع عظیم صنعتی ایجاد شده است و 
قادر می باشد کلیه فعالیت های وارداتی و صادراتی این 

مجموعه را انجام دهد .
وی افزود : دو گمرک اختصاصی صنعتی در کشور وجود 
دارد که اولین گمرک مربوط به ذوب آهن و دومی فوالد 
مبارکه اســت . گمرک اصفهان هم حمایت های الزم را 
انجام داده تا وقفه ای در صادرات و واردات نباشد و نیروی 

الزم را بدین منظور تامین کرده است .
مدیرکل گمرکات استان اصفهان به وظایف این سازمان 
در دو محور متناقض کنترل و اخذ مجوزها از یک طرف 
و تسهیل گری از طرف دیگر اشاره نمود و گفت : گمرک 
هم مجری قوانین سازمان های دیگر است که نزدیک به 

۸7 سازمان در امر تجارت خارجی کشور دخیل هستند.
گمرک در راستای تســهیل گری اقدامات مختلفی از 
جمله ایجاد سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت 
فرامرزی انجام داده است که هم موجب اصاح فرایندها،  
کاهش زمان ترخیص کاال شــده و هم کاهش اسناد و 

حذف کاغذ را در پی داشته است .
وی افزود : گمرک عاوه بر وظایف فوق ، به تصمیم سازی 
هم پرداخته و پیشنهاداتی را طی ۳ سال گذشته ارائه داده 
که موجب کاهش اثرات تحریم و همچنین کاهش اثرات 

اقدامات خود تحریمی شده است .
رسول کوهستانی پزوه با اشاره به اینکه در حوزه تجارت 
بین الملل ، اقداماتی در راســتای هماهنگی با ســایر 
کشورها انجام شده اســت ، گفت :  برای مقابله با شیوع 
کرونا ،کشــورهای مختلف مرزها را بستند اما گمرک 
ایران پیشنهاد کرد که به جای بستن مرزها ، کنترل های 
بهداشــتی افزایش یابد که مورد تاکید سازمان جهانی 

گمرک قرار گرفت .
مدیرکل گمرکات استان اصفهان 
اظهار داشت : در صادرات و واردات  
به دنبال حذف تمام موانع هستیم 
 و یکی از ایــن موانــع، مقررات 
خلق الساعه است. این بخش نامه 
های خلق الساعه به خصوص در 
صادرات وقفه ایجــاد می کند. در 
حالیکه یافتــن بازارهای جهانی 
 ســخت اســت  یک بخشــنامه
می تواند موجب شود که رقبایی 
مانند چین و ترکیه جای ما را در 

بازارهای مختلف بگیرند.
رسول کوهســتانی پزوه خام فروشــی را برای اقتصاد و 
صنعت کشور بسیار مخرب توصیف کرد و گفت : سنگ 
آهن در نهایت با قیمت ۵۰ تا 7۰ دالر صادر می شود اما 

اگر به شمش تبدیل شود 6 برابر ارزش افزوده دارد و اگر 
این شمش به ریل و سایر محصوالت تبدیل شود دوتا سه 
برابر بیش از شــمش ارزش افزوده می یابد . این فاصله 
نشان می دهد که خام فروشی چه اثر مخربی بر اقتصاد 

و صنعت و اشتغال دارد .

شــرکت ســرمایه گذاری صدرتامین و شــرکت های 
تابعه از جمله ذوب آهــن اصفهان در راســتای ایفای 
مسئولیت های اجتماعی خود جهت کمک به بیماران 

کرونایی، تعداد ۱۱۰ دســتگاه کپسول اکسیژن پنجاه 
و چهل لیتری و اقام پزشــکی تهیه و به دانشگاه علوم 

پزشکی استان سیستان و بلوچستان اهدا کردند.
با مشــارکت شــرکت های تابعه صدرتامیــن از جمله 
شــرکت پارس تامین، معدنی اماح ایران، زغال سنگ 
طبس، کاشی الوند و کاشی ســعدی در راستای ایفای 
مسئولیت های اجتماعی و کمک به هموطنان عزیز در 
استان سیستان و بلوچســتان در پارت اول کمک های 
انسان دوستانه، ۱۰۰ دستگاه کپسول اکسیژن ۴۰ لیتری 
تهیه و جهت کمک بــه بیماران کوید ۱۹ به دانشــگاه 
علوم پزشکی زاهدان ارســال شد. پنج شنبه ۱7 تیر ماه 
نیز کمک های ذوب آهن اصفهان و فراورده های نسوز از 
استان اصفهان شامل ۱۰کپســول ۵۰ لیتری اکسیژن، 
۱6۰ عدد ترمومتر لیزری، 2 هــزار گان جراحی، ۱۰۰ 

بسته دستکش M-L ، ۱۴ گالن محلول ضدعفونی، ۵۰۰ 
دســت  لباس حفاظت فردی ایزوله و اقام دیگر جهت 

تحویل به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ارسال گردید . 

شایان ذکر است محموله های اهدایی توسط شرکت های  
لعابیران و پشم شیشه از استان فارس و مس شهید باهنر 

از استان کرمان در روزهای آتی ارسال خواهند شد.

مدیرکل گمرکات استان اصفهان
گمرک اختصاصی ذوب آهن اصفهان با نیم قرن تجربه ، عملکرد مطلوبی دارد

جهت کمک به بیماران مبتال به کرونا انجام شد
ارسال کمک های صدر تامین و ذوب آهن اصفهان به سیستان و بلوچستان

محمــد رضوانی فربــا اشــاره حجم 
عرضه های اولیه شستا در سال ۱۳۹۹ 
گفت: حدود ۳۸ درصــد ازعرضه های 
اولیه ســال گذشــته بورس به لحاظ 
حجمی و تعدادی متعلق به شستا بوده 
و امروز حدود ۹2 درصد پرتفوی شستا 
بورسی اســت. ما به معجزه شفافیت 

اعتقاد داریم. 
مدیرعامل شســتا با اشــاره به نتایج 
حاصل از عرضه سیمان در بورس کاالی 
ایران تشــریح کرد: عدم شفافیت در 

فروش سیمان باعث می شود مصرف کننده و تولیدکننده متضرر شوند و نفع کلی به جیب 
دالالن برود. خوشبختانه در سیمان این اتفاق تمام شــد و ورود سیمان به بورس کاال قدرت 
دالالن را تضعیف کرد اما زمانی این چرخه از بین می رود که تمام شرکت های سیمانی کشور 

کل تولید خود را وارد کنند.
رضوانی فر با انتقاد از فشارهای موجود علیه شــفافیت، گفت: از دستگاه قضا می خواهیم با 
رفتارهای غیرقانونی در حوزه ورود به بورس کاال برخورد کند. برخی ها با هدف حفظ منافع 
تاش می کننــد  ورود محصوالت به بــورس کاال را محدود کنند و در این زمینه دســت به 

اقدامات بسیار زیادی می زنند که باید جلوی آنها گرفته شود.
رضوانی فر با اشــاره به مزایای بورس کاال در افزایش منافع برای برای ذینفعان، گفت: فروش 

نقدی، حذف تخفیفات فروش و قیمت رقابتی از جمله مزیت های فروش در بورس کاالست.
مدیرعامل شستا با اشــاره به اهمیت قدرت بورس کاال، گفت: مبنای ما عرضه محصول در 
بورس کاالست و تمرکز ما امروز بر تایر اســت و به زودی این محصول را هم وارد بورس کاال 

می کنیم.

بازدید مسئولین سپاه صاحب الزمان)عج(  از شرکت تارابگین ما به معجزه شفافیت باور داریم 

سالم آتشکار

درخواست های شما  وپاسخ مسئولین :
تعهدات دارویی بیمه تکمیل درمان به چه صورت می باشد ؟

مدیریت خدمات بیمه و مالی: برای بیماران عادی در مورد داروهای ایرانی که 
در تعهد بیمه )سازمان تامین اجتماعی و بیمه سامت( نمی باشد ۳۰ درصد 
هزینه برعهده بیمار و 7۰ درصد باقیمانده توسط بیمه تکمیل درمان دانا 
پرداخت می شود و جهت داروی خارجی، معادل کمترین نرخ خارجی پس 
از کسر فرانشیز)۳۰ %( در تعهد بیمه دانا  می باشد. ضمناً  برای داروهایی که 
در تعهد بیمه)سازمان تامین اجتماعی وبیمه سامت( می باشد برای داروی 
ایرانی، فرانشیز بیمه )سازمان تامین اجتماعی ویا سامت( به عاوه تفاوت نوع 
ایرانی در تعهد بیمه دانا می باشد و جهت داروی خارجی فرانشیز بیمه پایه به 

عاوه تفاوت کمترین نوع برند خارجی در تعهد بیمه دانا می باشد. 
 تعهدات خدمات فیزیوتراپی، کاردرمانی ذهنی و جسمی و گفتار 

درمانی در بیمه تکمیل درمان به چه نحوه می باشد؟
مدیریت خدمات بیمه و مالی: هزینه های فیزیوتراپی، کاردرمانی ذهنی و 
جسمی و گفتار درمانی جهت بیماران خاص و صعب العاج تایید شده توسط 
معاونت درمان، حداکثر ۱۵ جلسه برای هرکدام از موارد مذکور در ماه قابل 
پرداخت است و در موارد خاص، پس از طرح در کمیسیون مشترک بیمه 
گزار و بیمه گر، تعداد جلسات بیشتر توسط بیمه گر قابل پرداخت می باشد 
و هزینه های فیزیوتراپی، کاردرمانی ذهنی و جسمی و گفتار درمانی جهت 
بیماران عادی به تعداد ۳6 جلسه برای 6 ماه با ارائه مستندات الزم مربوط 
به بیماری، توسط بیمه گر قابل پرداخت می باشد. الزم به ذکر است نحوه 
محاسبه و پرداخت هزینه های فوق طبق کدهای مندرج در کتاب ارزش های 
نسبی  وحداکثر تعرفه بخش خصوصی بوده و بدون کسر فرانشیز توسط  بیمه 

دانا پرداخت می گردد.
باتوجـــه به شروع فصل گرما برای بازدید خودروهای عمومی 

وسبک چه اقداماتی انجام شده است؟
مدیریت خدمات و امور رفاهی: براساس دستور العمل های ایمنی و بهداشتی، 
ساالنه طی دو مرحله نسبت به بازدید از خودروهای عمومی و سبک با حضور 
نمایندگان مدیریت های مرتبط اقدام می گردد که برای نیمه اول امسال در 

ماه جاری انجام خواهد شد .
نحوه پرداخت هزینه پذیرایی شیفت شب کارکنان به چه صورت 

می باشد؟ 
مدیریت خدمات و امور رفاهی: با توجه به شرایط کرونایی، ماهانه براساس 
لیست دریافتی از مدیریت امور اداری برای هر شب کاری کارکنان، مبلغ یکصد 
و بیست هزارریال از طریق فیش حقوقی پرداخت می گردد.                                                                                                        
 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:

جلسه تعاملی مسئولین  بهداشت و درمان لنجان با مسئولین ذوب آهن اصفهان

با هدف گسترش بازاریابی و به منظور همکاری و ارائه دستاوردهای 
جدید شــرکت تارابگین در زمینه های مختلف تولیدی و باالخص 
محصوالت بتنی و شــن و ماسه سرباره ای جلســات و نشست های 
متعددی در بین گروه های مهندســی در سطح کشور برگزار شده و 
در این جلســات با محققان و صاحب نظران مرتبط تبادل نظر انجام 
پذیرفت. در این راستا و به دعوت شرکت تارابگین، مهندسین گروه 
۴۰ مهندسی سپاه صاحب الزمان)عج( اصفهان از توانمندی های این 

مجموعه بازدید نمودند.
مدیــر عامل شــرکت تارابگین در ایــن خصوص گفــت: گروه ۴۰ 
مهندسی- رزمی پدافند غیرعامل سپاه صاحب الزمان )عج( معروف 
به سنگرسازان بی سنگر مستقر در پادگان بعثت اصفهان، متشکل 
از گردان های پل و عبور، تونل و معدن، راهســازی، استحکامات و... 

مجری پــروژه هــای جهــادی اعم از 
بازســازی مناطق ســیل و زلزلــه زده 
کرمانشــاه، آذربایجان، خوزســتان و 
مناطق محروم سیســتان و بلوچستان، 
ساخت منابع آبی بتنی روستاهای دور 
افتــاده، تقویت اســتحکامات مرزی و 
پاسگاه های دائم و موقت، ساخت و بهره 
برداری محور های مواصاتی شامل تونل 
ها و جاده های مرزی و مناطق محروم و 
به طور کلی پروژه های کان عمرانی عام 
المنفعه می باشد که امید است با ارائه و 
معرفی توانمندی ها و تولیدات متعدد و 
جدید این شرکت طرفین بتوانند گامی 

بلند جهت انجام همکاری های مشترک و سازنده بردارند.
 در ادامه و در جهت آشــنایی هر چه بیشــتر بازدیــد کنندگان از 
سالن های تولید شرکت تارابگین شامل: ســالن تولید عایق های 
صوتی و حرارتی از پشــم معدنی، سالن تولید قطعات پیش ساخته 
بتنی )نیوجرسی 6 متری مفصل دار، دیوار های بتنی( و کارگاه دانه 
بندی شن و ماسه ســرباره ای )شن و ماسه ســبز( بازدید  کردند و 
مدیرعامل تارابگین نیز با معرفی محصــوالت متعدد تولیدی این 
شــرکت ابراز امیدواری نمود به لطف خداوند، حمایت مســئولین 
و ادامه روند فعلی شاهد شــکوفایی و اعتای هرچه بیشتر شرکت 
 تارابگین و تبدیل این شــرکت بــه مجموعه بــزرگ صنعتی در

 آینده ای نه چندان دور باشیم.
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در جلسه اخیر شــورای معاونین شرکت که در 
دفتر مدیرعامل برگزار شــد ، مقرر شــد تامین 
مواد اولیه کارخانه به صورتی برنامه ریزی شود 
که همواره ذخیــره مطمئنی موجود باشــد و 
همچنین در راستای تامین مواد اولیه از طریق 
شرکت  پویش بازرگان و شرکت توسعه معادن 

و فلزات اقدام الزم صورت گیرد . 
در این جلســه مقرر شــد، با توجه به شــیوع 
مجدد بیماری کرونــا، ماموریت هــای خارج 
از اســتان فقط در موارد ضروری انجام شــود 
و ماموریــت به شــهرهای دارای وضعیت قرمز 
ممنــوع اســت. همچنیــن مقرر شــد جهت 

اســکان موقت همراهان کامیــون های حمل 
 بار، نســبت به ســاخت مکانی مناســب اقدام 

شود. 
صرفه جویی همگانی در مصــرف آب و برق به 
عنوان یک مسئولیت شــهروندی، تامین پایدار 
مواد اولیه به ویــژه مواد آهن دار جهت رشــد 

تولیــد ، رعایت پروتکل های بهداشــتی جهت 
مصون ماندن از بیمــاری کرونا ، ضرورت تامین 
وسایل ایمنی و بهداشــتی برای کلیه کارکنان 
و تاکید بر فاصلــه گذاری اجتماعــی از جمله 
مــواردی بود که در جلســه شــورای معاونین 

مطرح گردید. 

چهارمین جلسه کمیته حسابرســی شرکت به صورت 
فوق العاده، نهم تیرماه با دستور جلسه برگزاری نشست 
مشترک با حســابرس مستقل و بررســی پیش نویس 
گزارش حسابرس مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱2/۳۰ در محل 
دفتر تهران با حضور علی احمدیان رییس هیأت مدیره 
ذوب آهن اصفهان، منصور یزدی زاده مدیرعامل شرکت 

و اعضای این کمیته برگزار شد. 
در این جلســه پس از ارائه گزارش حســابرس، اعضای 

کمیته حسابرسی شرکت به بیان 
دیدگاه ها پرداختنــد و نکاتی در 
خصوص اصاح و بازبینی فرایندها 

عنوان گردید. 
همچنین در انتهای این جلســه 
حمزه وکیلی به عنوان عضو جدید 
کمیتــه حسابرســی ذوب آهن 
اصفهان منصوب شد و از زحمات 
شــکرا... فائز در دوران تصدی در 
این کمیته قدردانی شد.  گفتنی 
است حمزه وکیلی دارای مدرک 
کارشناس ارشــد برنامه ریزی و 
مطالعات راهبردی است. وی سمت هایی نظیر عضو هیأت 
مدیره هلدینگ صدرتامین، عضو هیأت مدیره شــرکت 
نفت ستاره خلیج فارس و مشاور مالی و اقتصادی وزارت 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در کارنامه خود دارد. 
شایان ذکر اســت در این جلسه گزارش عملکرد کمیته 
حسابرسی و مدیریت حسابرســی داخلی در سال ۹۹ و 

عملکرد سه ماهه به تصویب رسید .

در راستای اجرای طرح ســاماندهی محیط کار)5S( در 
شرکت  با تاش و همت همکاران مدیریت تولیدات کک و 
مواد شیمیایی به جمع آوری، تفکیک و ساماندهی قطعات 
و ضایعات فلزی و غیر فلــزی و تمیزکاری محوطه ها در 

واحد اسید سولفوریک اقدام شد.

مسعود ترکی سرپرست کارگاه اسید سولفوریک گفت: 
پراکندگی و نا به سامانی قطعات رزرو و مستعمل از جمله 
مشکاتی بود که عاوه بر عدم استفاده مناسب از قطعات 

موجب به هم ریختگی محیط کار نیز شده بود .
رضا ترابی سرپرســت مکانیک کارگاه نیز گفت: پس از 

ساخت استندهای مناسب و چیدمان قطعات کاربردی 
و انتقال قطعات غیر مصرفی به انبارهای کارخانه عاوه 
بر زیبا سازی محیط و کاهش ریسک های ایمن، امکان 

استفاده بهینه از تجهیزات و قطعات نیز فراهم گردید.
مدیر برنامه ریزی و مهندســی صنایع گفت: با اجرای 

این طرح عاوه بر زیبا ســازی محیــط کار منجر به 
حفاظت از  تجهیزات و دسترسی سریع و آسان به آن 
ها گردیــده و امکان کنترل موجــودی و برنامه ریزی 
جهت ســفارش قطعات  به صورت صحیح و اقتصادی 

میسر شده است.

مهــدی طغیانــی ســخنگوی 
کمیســیون اقتصــادی مجلس 
شورای اسامی  در جمع شورای 
هماهنگی مدیران استانی وزارت 
امور اقتصــادی و دارایی اســتان 
اصفهان گفت: نباید نگاه مدیران 
استان اصفهان تنها معطوف به حل 
مسائل جاری و روز مره باشد بلکه 
مدیران اصفهان به ســبب حجم 
فعالیت و تنوع مسائل می توانند در 
طراز مدیران کشوری قرار گیرند و 
در سیاست گذاری، قانون گذاری و 

اصاح قوانین ایفای نقش کنند .
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسامی تحقق 
عملیاتی شعار سال را در استان امری ضروری دانست و 
از دستگاه ها خواست که هر یک بسته پیشنهادی خود 
جهت رفع موانع تولید و حمایت از واحد های تولیدی را 

رسانه ای کنند تا به شکل یک مطالبه پیگیری گردد.
طغیانــی در ادامه گفت: جهت توســعه اســتان و رفع 

مشکات اقتصادی، توســعه و تجهیز گمرکات استان 
اصفهان مد نظر اســت و ما باید امکانات فراهم کنیم که 
فعاالن اقتصادی استان کل فرایند ترخیص کاال در استان 

اصفهان انجام دهند.
در این جلسه کلیه مدیران اقتصادی استان اصفهان که به 
میزبانی اداره کل گمرکات استان اصفهان برگزار گردید، 
حضور داشتند و نقطه نظرات و پیشنهادات خود را ارائه 

دادند.

آیت ا... لطــف اله دژکام نماینده ولی فقیه در اســتان 
فارس و امام جمعه شــیراز در دومین روز از بیست و 
سومین نمایشــگاه تخصصی صنعت ساختمان ضمن 
حضور در غرفــه ذوب آهن اصفهــان از تولیدات این 

شرکت بازدید کرد .
آیت ا... دژکام به تولیــدات متنوع محصوالت فوالدی 
ســاختمانی ذوب آهن اصفهان اشاره کرد و گفت: این 
شــرکت از قدیم در حال تولید محصــوالت فوالدی 
ســاختمانی بوده و از گذشــته تا کنون بــه تولیدات 
ســاختمانی خود اضافه کرده اســت . صنایع فوالدی 

ســاختمانی گام بزرگی در جهت پیشــرفت برداشته 
اســت که ذوب آهن در این زمینه پیشرو است. وی با 
اشــاره به این که ذوب آهن از گذشته با نماد اطمینان 
و ایمنی در اذهان مردم بوده و اســت، ادامه داد: تولید 
تیر آهن های بال پهن و ورق ســازه هــای فوالدی از 
اقدامات مهم این شرکت در جهت ساخت ساختمان 

بلند مرتبه است و این  نیاز سنجی بازار  است . 
امام جمعه شــیراز گفت: صنایع فوالدی ساختمانی 
ایران زبانزد و قابل مقایسه با سایر محصوالت تراز اول 
در دنیا اســت و این مهم را مدیون ذوب آهن هستیم 

که با تولیــدات باکیفیت 
خود این مهــم را حاصل 
کــرده اســت . وی افزود: 
نیروهــای خــدوم ایــن 
شرکت در شرایط سخت 
به تولید فوالد می پردازند 
و چرخ صنعت کشــور را 
به چرخــش در می آورند 
که این شایســته قدردانی 

است.

صرفه جویی در مصرف برق و آب ، مسئولیت شهروندی همه کارکنان   

خبر

نشریه داخلی

R e p o r t
گزارش
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R e p o r t
گزارش

سالروز شهادت امام محمدتقی)ع( بر عموم شیعیان تسلیت باد
حضرت امــام محمدتقی )ع( آخــر ذی القعده ســال 22۰ هجری، در 2۵ 
سالگی با زهری که همسرش، ام الفضل، دختر مأمون به تحریک برادرش، 
جعفر بن مأمــون و عمویش، معتصم عباســی به آن حضــرت خورانید به 
شــهادت رســید . مقبر مطهر آن حضرت در محل مقابر قریش بغداد، در 
جوار قبر شــریف جدش، حضرت امام موســی کاظم)ع( که هم اکنون به 
کاظمین معروف است، زیارتگاه عاشقان آن حضرت می باشد. سام به امام 

محمدتقی )ع(  که جواداالئمه و امام جوادان و راد مردان و جوانمردان است.
 21 تیر سالروز قیام مردم مشــهد علیه کشف حجاب )حمله به 

مسجد گوهرشاد و کشتار مردم به دست رضا خان1314 ه.ش 21 تیر(
بیست و یکم تیرماه ســالروز قیام مردم مشهد علیه کشف حجاب به عنوان 
روز عفاف و حجاب نامگذاری شده است. روزی که دژخیمان رضاخان مردم 

معترض به کشف حجاب را درمسجد گوهرشاد به خاک و خون کشید.
رضا خان که با طرح کودتای ســوم اســفند ۱2۹۹ و با حمایــت و هدایت 
انگلیســی ها بر ســر کار آمد، درصدد اجرای تز اســام زدائی و جایگزینی 
ارزش های لیبرالیســتی در جامعه بود. از مهم تریــن جلوه های این طرح، 
پدیده   کشف حجاب بود. برای آماده ساختن زمینه  کشف حجاب، مجلس، 
در ششم دی  ماه ۱۳۰7 قانون متحدالشکل نمودن البسه را تصویب کرد که 
بر اساس آن، پوشــیدن کت و شــلوار و کراوات و کاه فرنگی، برای مردان 
الزامی شد. مجموع این اقدامات دست به دست هم داد تا علما و روحانیون 
در شهرهای مذهبی را به خشم آورد و مقدمات وقوع حادثه قیام گوهرشاد 

در 2۱ تیر ۱۳۱۴ خورشیدی شود.
ســالروز ازدواج حضرت علی) ع( و حضرت فاطمه زهرا )س( 

گرامی بادـ  روز ملی ازدواج )1 ذی الحجه(
اولین روز از ماه ذی الحجه برابر اســت با سالروز زیباترین پیوند آسمانی در 
جهان اســام که نمونه تکرار نشدنی در تاریخ شــیعه می باشد. دراین روز 
مبارک، حضرت علی )ع( با حضرت فاطمه)س(، برترین بانوی جهان پیمان 
عشق بست و خداوند متعال برترین فرســتاده خود را شاهد این ازدواج قرار 
داد. عمر برکت ازدواج این دو بزرگوار به گســتردگی آفتاب است و نام آنها 

برای همیشه در تاریخ ماندگار شده است.
ســالروز ازدواج مبارک حضرت فاطمه )س( و حضرت علی )ع( به عنوان روز 
ازدواج نامگذاری شده است و روز فرخنده برای افرادی است که زندگی خود 
را با خاطرهای زیبا از سالروز ازدواج امام علی )ع( و حضرت فاطمه )س( آغاز 

می کنند. 
23 تیرروز گفتگو و تعامل سازنده با جهان

بنا به تصویب اعضای شــورای عالی انقاب فرهنگی 2۳ تیر که مصادف با 
تصویب برجام است، روز گفتگو و تعامل ســازنده با جهان نام گذاری شده 
است ، جمهوری اســامی ایران در این روز برای همۀ جهانیان ثابت کرد از 
لحاظ قدرت سیاســی، آن چنان توانمندی و تبحری در مســایل سیاسی، 
منطق و موضوعــات فنی و حقوقــی دارد که می تواند بــرای حل موضوع 
پیچیده بین المللی با قدرت های بزرگ مذاکره کــرده و از حق ملت ایران 

به خوبی دفاع کند.
25 تیر روز بهزیستی و تامین اجتماعی

2۵ تیرماه هر سال در کشورمان ایران» روز بهزیستی و روزتامین اجتماعی 
«نامگذاری شده است. سازمان بهزیستی کشــور، به موجب الیحه قانونی 
سال ۱۳۵۹ در جهت تحقق مفاد اصول ۳، 2۱ و 2۹ قانون اساسی جمهوری 

اسامی ایران و در زمینه تحقق عدالت اجتماعی تشکیل شده است.
بی تردید، ســامت جســم و روان، زیربنایی ترین عامل پیشرفت و تکامل 
یک جامعه است و امروزه برای دســتیابی به این هدف با اجرای برنامه های 
پیشرفته بهداشتی و بهزیستی در بســیاری از کشورهای توسعه یافته افراد 
جامعه از دوران شــیرخوارگی تا پایان زندگی تحت مراقبت قرار می گیرند 
و سازمان های ذی ربط با دقت در مواد غذایی و تغذیه، سالم سازی محیط 
زندگی، توسعه برنامه های مختلف، پیشگیری و غیره مانع بروز بسیاری از 

امراض و معلولیت ها می شوند تا سامت مردم تأمین شود.

حدیث هفته

مناسبت های هفته

 امام جواد )ع(: 
 تواضع و فروتنی زینت بخش علم و دانش است، ادب داشتن و اخاق نیک 
زینت بخش عقل می باشد، خوش روئی با افراد زینت بخش حلم و بردباری 

است.

جهت توسعه استان 
و رفع مشکالت 

اقتصادی، توسعه 
و تجهیز گمرکات 
استان اصفهان مد 

نظر است

این شرکت از قدیم 
در حال تولید 

محصوالت فوالدی 
ساختمانی بوده 

است

با توجه به شیوع 
مجدد بیماری کرونا، 
ماموریت های خارج 

از استان فقط در 
موارد ضروری انجام 

شود

حمزه وکیلی، عضو کمیته حسابرسی ذوب آهن 
اصفهان شد

ساماندهی محیط کار کارگاه اسید سولفوریک

با تجهیز گمرکات استان، مشکالت اقتصادی 
رفع خواهد شد

امام جمعه شیراز عنوان کرد :
ذوب آهن اصفهان  از دیرباز در صنعت کشور شهرت داشته است

پراکندگی و نا به 
سامانی قطعات 

رزرو و مستعمل از 
جمله مشکالتی بود 

که عالوه بر عدم 
استفاده مناسب از 

قطعات موجب به هم 
ریختگی محیط کار 

نیز شده بود

تمامی درخواستهای 
ارزیابی در محل 

واحدهای تولیدی 
استان پهناور 
اصفهان مورد 

موافقت واقع شده 
است

خلیل شکرانی متولد دیماه ۱۳۵7 و اصالتا آذری از روستای هرزند عتیق از شهر 
مرند هستم. پدرم سال ۱۳۵۰ جهت اشتغال در ذوب آهن به اصفهان مهاجرت 
نمود . من نیز سال ۸۱ وارد ذوب آهن شدم و در مهندسی نت در کارگاه ریخته 
گری و مدلسازی مشغول به خدمت شدم. همیشه به ذوب آهن افتخار می کنم 
و به خود می بالم که ذوب آهنی هستم . همیشه و هر کجای ایران می روم اگر 
جایی محصوالت فوالدی ساختمانی می بینم بررسی می کنم که تولید ذوب 
آهن اصفهان هست یا خیر. سالی یک بار به استان آذربایجان  شرقی شهر مرند 
سفر می کنم. امسال در خرداد ماه به ایستگاه قطار  هرزند عتیق جهت عزیمت 
به جلفا مراجعه نمودم. پدر بزرگ پدرم در ســال ۱2۹۹ در این ایستگاه قطار 
مسئولیت داشته است. راه آهن جلفا به تبریز، نخستین خط قطار ایران است 
و برای همین ســفرش را از جلفا در مرز ایران آغاز می کند . خط راه آهن تبریز 
در ۱6 اردیبهشت ۱2۹۵ خورشــیدی با حضور مقامات ارشد نظامی روسیه و 
محمدحسن  میرزا ولیعهد احمدشاه افتتاح شد. تا قبل از احداث راه آهن تبریز 
- جلفا این مسیر با کالسکه سه روز طول می کشید و قطار اولیه دوازده ساعت 
مسیر را کاهش داد اما امروز این مسیر صد و پنجاه کیلومتری با قطارهای جدید 
حدود دو ساعت و نیم است و تنها خط راه آهن ایران است که برقی می باشد. در 
کنار ایستگاه از دور دپو ریل توجه ام را جلب کرد.سریعا به سمت آن ها رفتم در 
بین راه با خودم مرور می کردم طبق خبرهای هفته نامه آتشکار ریل ذوب آهن 
تا  شهر میانه به بستان آباد رسیده بود.از دور پاسپورت های سفید رنگ روی ریل 
ها دیده می شد و من با اشتیاق بیشتر قدم هایم را بلند تر برمی داشتم و وقتی 
نزدیک تر شدم، آرم ذوب آهن عزیز را دیدم از خوشحالی به آسمان پریدم بله ریل 
تولید ذوب آهن بود . از این که در سرزمین آبا و اجدادی خود، محصولی را  که در 
تولید آن به عنوان یک ذوب آهنی نقش داشتم، می دیدم خوشحال بودم. خدا را 
شکر کردم و عکس یادگاری هم گرفتم. از مسئول ایستگاه خبردار شدم جهت 
 تعویض ریل های فرسوده از تبریز تا جلفا در یازده ایستگاه مختلف انبوهی از ریل 

ذوب آهن تقسیم شده است.
خلیل شکرانی - خبرنگار افتخاری

ریل های ذوب آهن در مسیر 
تبریز تا جلفا

رسول کوهستانی پزوه مدیرکل گمرکات استان اصفهان 
بیان داشت: در بهار ۱۴۰۰ تشــریفات صادرات6 هزار و 
6۳6 فقره اظهارنامه به وزن  ۵7۰ هــزار و 2۵  تن کاال به 
ارزش ۳6۸ میلیون و 7۳ هزار دالر در ۵ گمرک اســتان 
اصفهان انجام پذیرفته است که در مقایسه با سال قبل از 

نظر تعداد 77 درصد ، از حیــث وزن ۸2 درصد واز لحاظ 
ارزش ۱۵۰ درصد رشد داشته است. مدیرکل گمرکات 
اســتان اصفهان با اشــاره تعطیل پذیر نبودن گمرکات 
استان با توجه به  شــیوع ویروس کرونا بیان داشت: در 
این ایام معاونین و روسای دوایر با حضور کامل و کارکنان 
گمرکات استان به صورت شیفت بندی مناسب با رعایت 
پروتکل های بهداشتی به خدمت رسانی به واحد تولیدی، 
صادرکنندگان وبازرگانان مشــغول بوده اند و همچنین 
افزود: تمامی درخواســتهای ارزیابی در محل واحدهای 
تولیدی استان پهناور اصفهان مورد موافقت واقع شده و 
ارزیابان و کارشناسان گمرکات استان با حضور در محل 
واحد تولیدی و حتی در خارج از وقت اداری و ایام تعطیل 
تشــریفات صادرات را انجام داده انــد   . وی در خصوص 
فعالیت گمرکات استان اصفهان به تفکیک اظهار داشت: 
اظهارنامه های صادراتی گمرک اصفهان به ارزش ۱7۰ 
میلیون و ۴۰۱ هــزار دالر و وزن ۳۳۴ هــزار تن بوده که 
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از حیث ارزش ۱۵۳ 

درصد و نظر وزنی ۱۰6 درصد رشد داشته است .

مدیرکل گمرکات استان اصفهان خبر داد:
در بهار 1400 افزایش 2.5 برابری صادرات گمرکات 

استان اصفهان
مســعود امینی مســئول 
روابط عمومــی گمرکات 
اســتان اصفهــان بیــان 
داشــت: بنا بر اعام مرکز 
ارتباطــات مردمــی نهاد 
در  جمهــوری  ریاســت 
خصوص بررســی، تجزیه 
و تحلیل عملکرد مدیران 
کل گمرکات استان های 
سراســر کشــور در حوزه 
مشــارکت در برگــزاری 
برنامه های دیدار چهره به 
چهره )ماقات مردمی( در 

سال ۱۳۹۹؛ گمرکات استان اصفهان در سال گذشته به 
منظور تعمیم فرهنگ خدمت رسانی و مردم داری بدون 
واسطه و مســتقیم  با 22۴ مورد ماقات چهره به چهره 
مدیرکل  با مردم جزءگمرکات برتر کشور از لحاظ ماقات 

مردمی بوده است .

مسئول روابط عمومی گمرکات استان اصفهان تصریح 
کرد: در این مدت مدیرکل گمرکات اســتان اصفهان با 
باالترین عملکرد اقدام مثبت )صدور دستور اقدام مثبت( 
به میزان  ۱۰۰ درصد در ماقــات های مردمی چهره به 
چهره باالترین عملکرد در بین گمرکات کشــور داشته 

است .

روابط عمومی گمرکات استان  اصفهان خبر داد :
کسب رتبه برتر گمرکات استان اصفهان در برنامه 

دیدار چهره به چهره و مالقات مردمی

بعد اجرا

قبل اجرا
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باهماهنگــی های به عمــل آمده توســط مدیریت 
خدمــات و امور رفاهی )سرپرســتی امور ورزشــی 
شرکت ( با باشــگاه ورزشــی کارگران و فدراسیون 
ورزش کارگری، سی و هفتمین هفته پویش دوشنبه 
هــای ورزش کارگــری در ذوب آهــن اصفهان به 
همکاران ایمنی، بهداشت و محیط زیست اختصاص 

یافت.
 در این پویــش که با حضــور حداکثــری کارکنان 
مدیریت، ایمنی و بهداشــت برگزار شد از ساعت 7 تا 
7:۴۵ به انجام حرکات ورزشــی و کششی در مقابل 
ســاختمان آتش نشــانی زیر نظر آقای فرزاد بویری 
مربی بیــن المللی وزنــه برداری وبدنســازی  انجام 

گردید.
 ظریفی سرپرســت قســمت آتش نشــانی در این 
پویش گفت: ورزش به عنوان  جزیی از شــرح شغل 

آتشنشانان می باشد و پرســنل این قسمت هر روز و 
در خارج از وقت کاری به ورزش می پردازند و ورزش 
به عنــوان بخشــی از کار جهت آمادگی جســمانی 

این قسمت به منظور کمک رســانی بهتر در شرایط 
اضطراری در راســتای اهداف کارخانه برنامه ریزی 

گردیده است.

مدیر و معاونین مهندســی نت مکانیک شــرکت با 
فرمانده بسیج ذوب آهن دیدار نمودند.

در این دیدار محمدرضا یزدان پناه بســیج و بسیجی 

را در میدان بودن عنوان نمود و گفت: آحاد کارکنان 
شریف مهندســی نت بســیجی هســتند و با کار و 
تاش در سال تولید،پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها، 

پشتیبان خط تولید هستند.
وی در ادامه بر همکاری و تعامل بین بسیج و صنعت 
تاکیــد و گفت: پایگاه مقاومت بســیج مقــداد یار و 
بازوی توانمند در کنار مدیریــت و کارکنان جهادگر 
مهندسی نت اســت و فعالیت و همکاری این پایگاه 
الگوی خوبی برای دیگر مجموعه هــا در ذوب آهن 

می باشد.
یزدان پناه مهندسی نت را یک قرارگاه پشتیبانی مهم 
از لحاظ  نیروهای متعهد و با تجربه در جنگ اقتصادی 
دانست و  گفت: باید همه با هم برای رشد و شکوفایی 

ذوب آهن و اقتصاد ایران عزیز تاش  کنیم. 
ســرهنگ مختاری نیز گفت: تمام رده های بسیج و 
امکانات مادی و معنــوی آن ها در خدمت ذوب آهن 

سرافراز است.
خلیل شکرانی- خبرنگار افتخاری

خبرآسمانی

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان گفت: به سازمان لیگ نامه نوشتیم 
که سه پیشــنهاد از ســه شــرکت معتبر با تاییدیه فیفا داریم اما کا هر 

نامه ای به سازمان لیگ و فدراسیون می رود بی جواب می ماند. 
مجتبی فریدونی در مورد لزوم استفاده از سیســتم کمک داور ویدئویی 
عنوان کرد: شــکی در این نیســت که  VAR باید وارد ایران شود. تیم ها 
در یک فصل حتی تا ۱۰۰میلیارد تومان هزینه می کنند اما با ۴ اشــتباه 
داوری این هزینه ها نابود می شوند. حاال اگر 7-6 میلیارد بدهند و جلوی 

این ضررها را بگیرند برای خودشان خوب است.
وی افزود: آقایان نه خودشــان این سیســتم را وارد می کنند و نه اجازه 
می دهند باشــگاه ها این کار را انجام بدهند. خود ما ۱۸اردیبهشــت به 
سازمان لیگ نامه نوشتیم که سه پیشنهاد از سه شرکت معتبر با تاییدیه 
فیفا داریم. اگر از نظر شما مشکلی ندارد اعام کنید و اگر هم مواردی باید 
اضافه یا کم شــود بگویید اما کا هر نامه ای به سازمان لیگ و فدراسیون 
می رود بی جواب می ماند. اگر نمی توانید خودتان وارد کنید اجازه بدهید 

باشگاه ها این کار را انجام بدهند.
فریدونی گفت: حتی چون پیش بینی می کردیم برخی باشــگاه ها توان 
مالی این را ندارند که حدود 2۵۰هزار دالر را یکجا بدهند، با یک شرکت 
صحبت کردیم که باشگاه ها و ورزشگاه ها را تجهیز کند، تامین مالی را هم 
خودش انجام بدهد و باشــگاه ها این پول را در اقساط دوساله برگردانند. 
شاید باید شــرکتی پیدا شــود که بگوید اجازه بدهید VAR را نصب می 

کنم و پولی هم می پردازم!
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن با بیان اینکه باشــگاه های دیگر هم از نصب 
VAR استقبال می کنند، اظهار داشت: یک تیم در طول فصل هزینه های 
زیادی را متحمل می شــود اما چند اشــتباه داوری می تواند زحمات و 
هزینه های یک ســال مجموعه را به باد بدهد. خود ما تــا االن ۱2امتیاز 
از اشتباه داوری ضرر کرده ایم. اگر این امتیازات را داشتیم االن خیالمان 
راحت بود. زمانیکه یکی از الزامات میزبانی مقدماتی جام جهانی داشتن 

سیستم VAR است، این همه تاخیر بی معنی است.
فریدونی افزود: طی مذاکراتی که داشتیم، شرکای ما اعام کردند ظرف 
۴۰ تا ۵۰ روز تجهیزات را وارد ایران می کنند و بعد از آن بسته به شرایط 
ورزشگاه، نصب این سیستم ۵تا۹ روز طول می کشــد. اگر اراده ای باشد 

می توانیم فصل بعد را با کمک داور ویدئویی برگزار کنیم.
وی در مورد نگرانی هایی که بابت شــرایط جدولــی ذوب آهن به وجود 
آمده، گفت: شــرایط ســخت اســت. نگران هســتیم اما امید داریم که 
دربازی های باقی مانده امتیازات الزم را بگیریم. امیدوارم فدراســیون و 
کمیته داوران در این هفته های پایانی در تمام مسائل به خصوص چینش 

داوران دقت باالیی داشته باشند تا زحمات یک سال تیم ها هدر نرود.

 سازمان لیگ جواب پیشنهادمان 
برای VAR را نمی دهد 

بر بال لک لک ها

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

گرامی شان به شرح ذیل است:

تولدت مبارک

اطالعیه

اطالعیه

مسابقات تنیس روی میز بانوان کارخانه
به اطالع همکاران گرامی می رساند به مناسبت سالروز 
ازدواج حضــرت زهــرا)س( و امام علــی)ع( مدیریت 
خدمات و امور رفاهی)سرپرســتی امور ورزشی( در 
نظر دارد با همکاری بسیج شهید تندگویان کارخانه و با 
رعایت دستورالعمل های کرونایی، یک دوره مسابقات 

تنیس روی میز ویژه بانوان کارخانه برگزار نماید. 
شرایط مسابقات؛

1 -زمان برگزاری؛ ســاعت 8:30 روز یکشــنبه مورخ 
1400/ 4/ 21

2 -محل  برگزاری مسابقات سالن بدنسازی نظارت.
3 -مســابقات به صورت انفــرادی و تــک حذفی و به 
نفرات اول تا ســوم )سوم مشــترک(حکم قهرمانی و 

مدال و جایزه اهدا می گردد.
4 -قرعه کشی در روز برگزاری مسابقات انجام خواهد 

شد.
5 -جهت ثبت نام با شماره داخلی 2491 خانم ناصر نیا 

تماس حاصل فرمایید.
مدیریت خدمات و امور رفاهی

 دعوت به همکاری
از کلیه همکارانی که در رشته های مختلف 
)تئاتر، موسیقی، هنرهای تجسمی، داستان 
نویســی، ســینما، ادبیات و شــعر( فعالیت 
دارند دعوت می شــود تا تاریخ 1400/4/31 
ســوابق اجرایی و رزومــه خود را بــه روابط 
عمومی، اداره مستند سازی و سمعی بصری 

تحویل نمایند .
ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید 

با شماره تلفن 4937 تماس حاصل فرمایید .
روابط عمومی شرکت

 اولین جلسه تعاملی کار گروه های علمی، پژوهشی 
حوزه مقاومت بســیج شــهید تندگویان ذوب آهن 
اصفهــان، ۱6 تیر مــاه در محل ســاختمان هدایت 
فنی شرکت برگزار گردید. در این جلسه که با حضور 
جمعی از اعضــای کار گروه های علمی، پژوهشــی 
بسیج قسمت ها و کارگاه های مختلف شرکت برگزار 
شد، سرهنگ مهران مختاری فرمانده حوزه مقاومت 
بسیج شهید تندگویان ذوب آهن اصفهان با اشاره به 

رسالت بسیجیان متخصص در پاسداری از ارزش ها و 
دستاوردهای اجتماعی و فنی انقاب اسامی و تاش 
در جهت توسعه پژوهش های علمی و فنی برای رفع 
کمبودها و مشکات کارخانه از اعضای کار گروه های 
علمی، پژوهشــی ذوب آهن تشــکرکرد. وی گفت: 
بسیج ذوب آهن با استفاده از امکانات و قابلیت های 
کشور و گســترش فعالیت های خود در کارگاه های 
مختلف برای رفع مشکات شــرکت تاش می کند. 

در ادامه این برنامه عبدا... نقدی پور مسئول مدیریت 
کارآمدی و بهره وری بســیج ذوب آهــن اصفهان با 
ارایه گزارش عملکرد مدیریت مذکوردر سال ۱۳۹۹ 
گفت: در این سال2۰ کارگروه علمی تشکیل شد، ۳۰ 
طرح با ارزش افزوده و صرفه جویی مالی مناســب به 
اجرا درآمد و در جشنواره علمی کشوری رتبه برتر را 

کسب نمودیم.
وی  با تشــریح اهداف برگزاری گردهمایی مذکور و 
برنامه های این بخش در ســال جــاری  گفت: توجه 
به بومی ســازی، هدفمند ســاختن کارگــروه ها و 
جلوگیری از موازی کاری از اهــداف اصلی مدیریت 

کارآمدی و بهره وری بسیج ذوب آهن اصفهان است.
نقدی پور بر آمادگی بسیج ذوب آهن برای  گسترش 
بازدیدهای علمی داخلی و بیرون از شــرکت و جذب 
نخبگان و عاقه مندان فعالیت هــای علمی و فنی و 
دریافت و انتشــار مقاالت و طرح های آن ها را اعام 
نمود. در ادامه این جلســه نماینده مدیریت تحقیق 
و پژوهش شــرکت و ســایر حاضران به ارایه نظرات 
و پیشــنهادات خود در مورد رفع نیازها و مشــکات 

قسمت های مختلف کارخانه پرداختند.  

بزرگترین جشنواره استعدادیابی و نخبه پروری باشگاه 
ذوب آهن ویژه خانواده بزرگ در رشــته های تنیس 

روی میز و شطرنج برگزار شد.
جشنواره بزرگ استعدادیابی و نخبه پروری باشگاه ذوب 
آهن ویژه فرزندان پرســنل ذوب آهن با حضور مهدی 
بهرامی، معاون پشــتیبانی و خدمــات اجتماعی ذوب 
آهن و عضو هیأت مدیره باشگاه، مرتضی یزدخواستی 
عضو هیأت مدیره ذوب آهن اصفهان، مجتبی فریدونی 
مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن و دیگر مدیــران و اعضا 
هیأت مدیره باشگاه، مســئوالن ورزشی استان و اعضا 
هیأت های تنیس روی میز و شطرنج در مجموعه اداری 

آموزشی سالن استاد توصیفیان برگزار شد.
معاون پشــتیبانی و خدمات اجتماعی شرکت و عضو 
هیأت مدیره باشگاه ذوب آهن اظهارکرد: بحث ورزش 
همواره از ابتدای شــکل گیری ذوب آهن بوده است و 
با نام این شرکت عجین شــده است. ورزش ذوب آهن 
را بیشــتر از طریق باشــگاه و ورزش حرفه ای به ویژه 
فوتبال می شناسند و آن گونه که باید و شاید به ورزش 

همگانی که حق پرســنل و خانواده های آنها اســت و 
موجب ایجاد انگیزه و نشــاط می شود پرداخته نشده 
بود. در رویکرد جدید قرار شد در کنار ورزش حرفه ای 
و قهرمانی که در باشــگاه انجام می شود بحث ورزش 
کارگری و همگانی را با جدیت دنبال کنیم و این اتفاق 

از دو سال پیش حالت اجرایی گرفت.
مهــدی بهرامی افزود: با آغاز شــیوع ویــروس کرونا 
مباحث ورزشــی کشور به حاشــیه برده شد، با توجه 
به تداوم این مســئله به تعویق انداختن این موضوع را 
به صاح ندانســتیم و برنامه ریزی کردیم که اقدمات 
الزم در ایــن زمینه را آغــاز کنیم و در کنــار ورزش 
های همگانی و عمومی همانند شــنا و بدنسازی سایر 
رشته ها را نیز مورد توجه قرار دهیم و در زمینه اوقات 
فراغت نیز بیشــتر فوتبال مورد توجه بود که این نیاز 
بود که تمام سایق و استعدادها را مدنظر قرار بدهیم و 
شناسایی داشته باشیم و برای آن ها برنامه ریزی کرده 

و پیگیری کنیم.
وی تصریح کرد: این مســئله را با دو رشته شطرنج و 

تنیس روی میز آغاز کردیم و در صدد هســتیم رشته 
های مختلف را با دو هدف شناســایی اســتعدادها و 
پشتیبانی از آن ها پیگیری کنیم تا در آینده شاهد بروز 
و ظهور قهرمانان و نخبه ورزشی از دل جامعه پرسنل 
باشــگاه باشــیم تا در ورزش حرفه ای بتوانیم از این 
چیکیده که به دســت آمده و ثمره خود باشگاه است 

استفاده کنیم.
وی با بیان این که مدیریت کارخانه همیشــه تاکید بر 
حمایت و پشتیبانی از مباحث ورزشی دارد، گفت: هیأت 

مدیره باشگاه و کارخانه نیز همسو با این تفکر هستند.
معاون پشتیبانی و خدمات اجتماعی شرکت با اشاره به 
وضعیت تیم فوتبال ذوب آهن تاکید کرد: امروز حال 
فوتبال باشگاه زیاد خوب نیست و آنگونه که باید برند 
باشگاه را نشان نمی دهد، اما این شرایط ناپایدار است و 
روزهای خوب فوتبال برخواهد گشت و امیدوارم شاهد 
قهرمانی های رشــته های مختلف ورزشی باشگاه در 
عرصه های مختلف در بحث ورزش حرفه ای و ورزش 

کارکنان باشیم.

در کنار ورزش قهرمانی، ورزش کارگری را با جدیت دنبال  می کنیم

تاریخ ازدواجمحل کار نام و نام خانوادگی شاغل 
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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 سامتی 

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

تشکر و سپاس

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

قدردانی نموده، امید است در شادیهایتان جبران نماییم.

حمید رضا نجاتی، اسداله رفیعی، عباس مختاری، 
مختارگل محمدی، محمدرضا قدیمی، جمشید 

منصوری زاد،  علی غالمی، مهدی خالدی، خانواده 
مرحوم محسن ایزدی

تسلیت

همکاران گرامی آقایان:
سعادت یار احمدی، جعفر اسماعیل زاده، رمضانعلی 
عابدینی، اسفندیار آذری بنی، رضا جابری، سجاد 
دینی،  محمدرضا محمدی ثابت، حمیدرضا قاسمی، 

سعید ترابی، مهدی قاسمی

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 سایر بازماندگان، صبوری و شکیبایی مسئلت 

می نماییم. خداوند قرین رحمتشان فرماید.  

روابط عمومی شرکت

 فروش انواع کاغذ

دیواری خارجی

زیبا و با کیفیت

نقد و اقساط

 محمدی: 09139291751  
  تلفن دفتر : 03134200530

 فروشگاه تعاونی
مرکزی ذوب آهن

 ویژه خانواده بزرگ 
 ذوب آهن اصفهان

سی و هفتمین هفته پویش دوشنبه های ورزش کارگری در ذوب آهن اصفهان    

دیدار فرمانده بسیج ذوب آهن با مسئولین نت شرکت

جلسه کار گروه های علمی، پژوهشی بسیج ذوب آهن اصفهان

تاریخ تولدنام فرزند محل کار نام و نام خانوادگی شاغل 

1400/03/24آترینابازاریابیکورش اورتانی

1400/04/08امیرحسینکیفیتاصغر کمالی

1400/04/08محمدحسنکیفیتاصغر کمالی

1400/04/01هانیساامورشهریجواد اسدی

1400/03/25یاشارآگلومراسیونفرشاد احمدی

1400/03/03مسیحاراه آهنعلیرضا معنوی

140/04/06مهرادنوردسعید کیانی

1400/03/23آوانوردشریعت خدابخشی

1400/04/02محمدحسیننت مکانیکداود محمدی

1400/04/05مهرادنوردمحسن گوگونانی


