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ضرورت تسریع در جذب 
نفرات نخبه و پذیرفته شده 

در شرکت

نبرد ذوب آهن اصفهان
با بی آبی

هدف ذوب آهن اصفهان 
راه اندازی تولید و 

شکوفایی معادن سواد 
کوه است

مدیرعامل شرکت بهره برداری
 مترو تهران و حومه:

ذوب آهن اصفهان دغدغه ما 
را برای تامین ریل برطرف کرد
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در راستای تامین نیاز کشور در شرایط تحریم صورت گرفت:  

ریل 54E1  ذوب آهن اصفهان، متروی 
تهران را از واردات ریل بی نیاز کرد 

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

نماینده مردم فالورجان در مجلس شــورای اسالمی از سرمایه گذاری 41۹ میلیارد 
تومانی شرکت ذوب آهن اصفهان برای احداث و جمع آوری شبکه فاضالب ایمانشهر 

و 2۵ روستای شهرستان فالورجان خبر داد. 

موسوی الرگانی عنوان کرد:
ذوب آهن اصفهان برای احیای زاینده رود 

سرمایه گذاری کرده است

رهبر معظم انقالب اسالمی با تنفیذ رأی ملت، حجت االسالم 
سید ابراهیم رئیســی را به ریاســت جمهوری اسالمی ایران 

منصوب کردند.در بخشی از این حکم تنفیذ آمده است؛ 
خداوند علیم و قدیر را ســپاس می گویم که با فضل و عنایت 
خود، ایران را بار دیگر در آزمون سیاسی و اجتماعی انتخابات، 
ســرافراز فرمود، و ملت عظیم الشــأن، در شرایطی پیچیده و 
دشوار، با حضور پر معنا و عّزت آفرین خود، حاکمیت رأی مردم 
بر اداره  امور کشور را نمایان ســاخت، و با انتخاب شخصیتی 
مردمی و عالیقدر، از تبار سیادت و علم، و مزیّن به پرهیزگاری و 
خردمندی، و دارای سوابق درخشان مدیریت، عزم راسخ خود 
را بر پیمودن مسیر نورانی انقالب که مسیر عدالت و پیشرفت و 

آزادی و عّزت است، نشان داد.
امروز میهن عزیزمان، تشنه  خدمت و آماده  حرکت جهشی در 
همه  عرصه ها، و نیازمند مدیریتی بــا کفایت و جهادی و دانا و 
شجاع است که بتواند توانمندی های آشکار و نهفته  ملت، به 
ویژه جوانان را که بســیار فراتر از مشکالت است، بسیج کرده 
و به میدان کار و تالش ســازنده آورد، موانع را از سر راه تولید 
بردارد، سیاست تقویت پول ملّی را بِجد دنبال کند، و قشرهای 
متوسط و پایین جامعه را که سنگینی مشکالت اقتصادی بر 
دوش آن ها است، توانمند سازد. مدیریتی که با مشی فرهنگی 
خردمندانه، مسیر اعتالی مادی و معنوی ملت ایران را هموار 
کرده، حرکت کشور به ســمت جایگاه شایسته اش را شتاب 
بخشد. اکنون با تشــکر از مردم عزیز و با پیروی از گزینش آن 
ها، رأی به عالم فرزانه و خستگی ناپذیر و کارآزموده و مردمی، 
جناب حجةاالسالم آقای ســیدابراهیم رئیســی را تنفیذ و 
ایشان را به ریاست جمهوری اسالمی ایران منصوب می کنم 
و از خداوند متعال توفیق و سربلندی ایشان و همکارانشان را 

مسألت می نمایم.
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در یک کالم 
جمهوریت در کنار 

اسالمیت و استقالل 
در کنار آزادی در هم 

آمیخت

در این کارگاه بیش 
از 10 تا 1۵ محصول 

دیگر نیز تولید 
می شود، اما ذوب 

آهن براساس 
نیاز های مشتری و 
قرارداد های موجود 
تولید را برنامه ریزی 

می کند

رییس دولت سیزدهم در مراســم تنفیذ خود تاکید 
کرد: هرجا به رهنمودهای امام و رهبری و سیاســت 
های نظام توجه شــد کارها پیش رفت و امور انجام 

شد . 
حجت االســالم و المسلمین ســید ابراهیم رییسی 
افزود: در این مدل، امر دین در برابر دنیا، امر عزت در 
کنار رفاه به عالم عرضه شد تا بدانند پیوند معنویت با 
زندگی انسان معاصر را و اینکه دین می تواند در متن 
زندگی انســان معاصر حکومت و تمام شئون زندگی 
او را اداره کنــد. در یــک کالم جمهوریــت در کنار 

اسالمیت و استقالل در کنار آزادی در هم آمیخت.
رییس جمهوری با تشــکر از همه دســت اندرکاران 
نظام جمهوری اســالمی تا امروز، اظهار کرد: مردم با 
همه مشکالتی که بود حماســه آفریدند و دشمنان 

را ناامید و دوســتان را امیدوار کرد. 
در این حماســه همه مردم و اقشار 
نقش داشــتند. پیر و جــوان و همه 
گویش هــا و اقــوام و مذاهب در آن 
حضور داشــتند که از همه به ویژه 
کســانی که مردم را برای حضور در 
انتخابات دعوت کردنــد به ویژه در 
رأس همه رهبری معظــم انقالب، 

قدردانی می کنم.
وی افزود: پیام مردم تغییر وضعیت 
موجــود بــود. بــا توجه به رشــد 
نقدینگی ۶۸۰ درصدی و تورم ۴۴ درصدی و افزایش 
ســه برابری بدهی هــای دولت در پنج ســال اخیر، 
وضعیت مردم را وضعیت مناســبی نمی بینیم چه به 
دلیل دشمنی دشــمنان و چه به دلیل کاستی های 

داخلی.
رییس جمهوری با تاکید بر این که اعتماد مردم هم 
در کنار آسیب دیدن وضعیت اقتصادی شان، آسیب 
دیده اســت، تصریح کرد: از دولت جدید آنچه مردم 
خواستند یک تحول است و این تحول اجتناب ناپذیر 
اســت و باید رخ دهــد. برنامه دولت تحول اســت و 
مســتند به بیانیــه گام دوم انقالب اســالمی پیش 
خواهد رفت. در این ســند که رهبری معظم انقالب 
اســالمی به خوبی نوشــته اند هم وضعیــت موجود 

ترســیم شــده و هم وضعیت مطلوب و هم راههای 
رسیدن به آن. برای تحقق آن هم نیاز به حضور همه 

مردم و متخصصان داریم.
رییســی گفت: ما حتما به دنبال رفــع تحریم های 
ظالمانه خواهیم بود اما حتماً ســفره مردم را شرطی 
نخواهیم کرد و به اراده بیگانگان گــره نخواهیم زد. 
من به همــه دولتمــردان دولت دوازدهم خســته 
نباشــید عرض می کنم اما کارهای زیادی همچنان 
پیش پای دولت اســت و ما یک برنامــه تحولی آنی، 
فوری و کوتــاه مدت برای مواجه با مســائل پیش رو 
 مشــخص کردیم و به ســرعت با این مــوارد مواجه 

می شویم.
وی یادآور شــد: امیدواریم که در این برنامه تحولی 
همه دغدغه مندان بدون نگاه به خط و جناح سیاسی 
و بدون توجه بــه قومیت و اینکه در کدام دانشــگاه 
هســتند، همه متخصصان در کنار هم نقش آفرینی 
کنند. تا با همکاری همه نخبــگان وضع به نفع همه 

مردم تغییر یابد.
رییس جمهــوری در پایان ســخنانش تصریح کرد: 
پروردگارا خوب می دانی که حضور من در این عرصه 
به عنوان یــک طلبه خدمتگزار به چــه دلیلی انجام 
شــد. اگر نبود خدمتگزاری به مردم و تحقق عدالت 
و مبارزه با فســاد، حضور من در ایــن عرصه از معنا 

خالی می شد.

ذوب آهن اصفهان با تولید میلگرد ۵۰ موجب کاهش 
واردات و جلوگیری از خروج ارز از کشــور شد و قرار 
است تولید میلگرد ســایز ۳۰ براساس نیاز مشتریان 

در برنامه ذوب آهن قرار گیرد. 
اضافه شدن محصول میلگرد ۵۰ به محصوالت ذوب 
آهن  را باید در راستای اســتراتژی ذوب آهن برای 
تولید محصوالت با ارزش افزوده باال و نیاز مشتریان، 

نسبت به تولید این محصوالت ارزیابی کرد.
این محصوالت پیش از این بــرای صنایع مس تولید 
می شد پیشتر میلگرد ســایز ۶۰ و ۸۰  بود که صنایع 
مســی مقدار قابــل توجهــی از آن را از ذوب آهن 

اصفهان خریداری می کردند.
با توجه به اعالم نیاز صنایع مس، میلگرد ســایز ۵۰  
در ذوب آهن اصفهان تولید شد و تولید میلگرد سایز 
۳۰ نیز براساس درخواست و نیاز مشتریان در برنامه 

ذوب آهن قرار دارد.
تولید محصوالت با ارزش افزوده باال  عالوه بر سودآوری 
و افزایش ارزش ســهام شرکت براســاس بررسی های 
موجود و اعالم نیاز صنایع مس باعث شد ذوب آهن برای 

تولید این میلگرد سرمایه گذاری کند.

برای ایــن میلگرد کــه در کارگاه نــورد ۵۰۰ ذوب 
آهن تولید می شــود پیش بینی می شــود از سوی 
صنایع مس در طول سال تداوم داشته باشد. در این 
کارگاه بیــش از ۱۰ تا ۱۵ محصول دیگــر نیز تولید 
می شود، اما ذوب آهن براســاس نیاز های مشتری و 

قرارداد های موجود تولید را برنامه ریزی می کند.
آن چه مهم است؛ پیش از این بخشی از نیاز میلگرد 

۵۰ از خارج وارد کشور می شــد و یا این که بخشی از 
آن در ســایز های بزرگتر خریداری می شد و با هزینه 
کردن بر آن، به سایز های کوچکتر تبدیل می شد که 
ذوب آهن با تولید این محصــول موجب جلوگیری 
از خروج ارز از کشــور شــده اســت و از سوی دیگر 
قیمت خرید این محصول برای مصرف کننده نیز به 

صرفه تر است.

۱7 مرداد، روز ارج نهادن به تالشــگران عرصه رسانه است 
که با آگاهی و قلم خود ، همچون چشم و گوش جامعه عمل 

می کنند و مردم ساالری را تضمین می نمایند . 
خبرنگاران در ســال جاری که به تدبیر مقام معظم رهبری 
با نام تولید ، پشــتیبانی ها، مانع زدایی ها نامگذاری شــده 
است و همچنین در سال های اخیر که عرصه تولید ، محور 
اصلی فعالیت های کشــور بوده اســت، همچون دیده بانان 
تولید ملی هستند و هر جا که زنجیره تولید کشور با مشکلی 
مواجه است، قلم خبرنگاران در مقام پشــتیبان وارد عمل 
می شــود و با بیان مشکالت و آســیب ها و با مطالبه گری، 
مسئولین را در مقام پاسخگویی به افکار عمومی می نشاند تا 

گزندی به عرصه حیاتی تولید وارد نشود . 
اصحاب رســانه هوشــمند و متعهد کشــور، عالوه بر بیان 
انتقادات و مطالبه گری ، به خوبی دســتاوردها و نتایج مهم 
بخش صنعت و اقتصاد کشــور را نیز منعکس می سازند تا  
فعاالن عرصه صنعت را دلگرم ســاخته و  نشاط و امید را به 

جامعه تزریق نمایند. 
در شــرایط کنونی که با تحریم های ظالمانه مواجه هستیم 
و صنعگران کشــور با الهام از اقتصاد مقاومتی، تمام تالش 
خود را برای بی اثر ســاختن توطئه های دشمنان در عرصه 
های اقتصادی  مــی نمایند ، هیچ ارگانی همچون رســانه 
نمی تواند حامی دلســوز این پیکار و جهاد اقتصادی باشد. 
خبرنگاران با روایت گری این مقاومت جانانه که در دل خود 
دســتاوردهای مهم همچون بومی ســازی، اتکا به جوانان، 

رونق تولید ملی و .... را به همراه داشته است، این دستاوردها 
و میراث گران بها را که رنگ حماســه دارد، به نســل های 
آینده منتقل می سازند تا آن ها نیز بدانند که هیچ دستاورد 
مهم و پایداری حاصل نمی شود مگر با اتکا به بازوی توانمند 

جوانان ایرانی . 
در ایــن روز گرامی، یاد شــهدای خبرنگار به ویژه شــهید 
محمود صارمی را گرامــی می دارم، تالش بــی وقفه همه 
اصحاب رســانه را ارج می نهم و با تبریک این روز خجسته 
به همه کنشگران عرصه رســانه، توفیق روز افزون آن ها را 

آرزومندم .
منصور یزدی زاده
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان

هرجا به رهنمودهای امام و رهبری و سیاست های نظام توجه شد
 کارها پیش رفت

فراخوان

با عنایت به گسترش روز افزون 
فضــای مجــازی و اهمیــت بهره 
گیری از این فرصت در راســتای 
معرفی دستاوردهای ذوب آهن 
اصفهــان، از همــکاران شــاغل 
در شــرکت که در ایــن زمینه به 
صورت تخصصــی فعالیت دارند 
تقاضــا مــی شــود رزومــه خود 
 را تــا 31 مردادمــاه بــه آدرس
atashkarweekly@esfahansteel.ir 

ایمیل نمایند. شماره تلفن 4978 
جهــت کســب اطالعات بیشــتر 

معرفی می شود.  
روابط عمومی شرکت

پیام مدیرعامل ذوب آهن اصفهان به مناسبت روز خبرنگار

خبرنگاران ؛ دیده بانان تولید ملی  

کاهش واردات و جلوگیری از خروج ارز با تولید میلگرد ۵0 
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نشریه داخلی

همکاری های 
دوجانبه در جهت 

رفع مشکالت منطقه 
و کارخانه ذوب آهن 

مورد تاکید قرار 
گرفت

میزان فروش این 
شرکت با رشد 117 
درصدی در 4 ماهه 
اول امسال همراه 

شده است

با توجه به استفاده 
از این ریل در مترو 

تهران، قطعاً سفارش 
های بعدی را هم 
خواهیم داشت

ذوب آهن اصفهان 
همواره به مسئولیت 
های اجتماعی خود 
عمل کرده و امنیت 

شغلی مطلوبی ایجاد 
کرده است

این پروژه بندر 
شهید بهشتی 

چابهار را به شهر 
زاهدان متصل 

می کند

تولید ریل در ذوب 
آهن اصفهان
صرفه جویی 

اقتصادی دارد و مانع 
خروج ارز از کشور 

می شود

منصور یزدی زاده مدیرعامــل با همراهی 
کوروش اســفندمند مدیرحوزه مدیرعامل 
و تعامــالت منطقــه ای در ادامه همکاری 
ها و نشســت های تعاملی با حسین رجایی 
نماینده مردم شهرســتان لنجــان دیدار و 

گفتگو کرد . 
در ایــن دیدار مســائلی همچون توســعه 
همــکاری هــای دوجانبــه در جهت رفع 
مشــکالت منطقه و کارخانــه ذوب آهن، 

جذب نیروهای مــورد نیــاز ذوب آهن از 
منطقه بر اســاس قانون و مقررات مربوطه، 
توســعه فعالیت های مشــارکتی در حوزه 
های مختلف و افزایــش تعامل و همفکری 
بیــن مســئولین به منظــور هــم افزایی 
توانمندی ها دوجانبه و تبادل نظر پیرامون 
مسائل و مشــکالت و نحوه خدمت رسانی 
بهتر و مطلــوب تر به مــردم منطقه مورد 

تاکید و بحث و بررسی قرار گرفت . 

برای اولین بار در کشور تالشگران ذوب آهن اصفهان در 
کارگاه نورد ۶۵۰ یا همان کارگاه تولید ریل ملی موفق 
 EN-13674 54 مطابق با اســتانداردE1 شدند ریل
برای بهره برداری در متروی کالن شــهر تهران  تولید 

کنند . 

مهرداد توالئیان معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان 
در این خصوص گفت: پیرو تولیدات ریلی ذوب آهن، از 
جمله ریل های  60E1 و U33 برای خطوط راه آهن، 
ریل  S49 برای متروی بهارســتان، ریــل R18 برای 
معادن و ریل زبانه سوزن، ۱2 مردادماه ریل 54E1 نیز 
برای مترو کالن شهر تهران تولید شد تا کشور از واردات 

این نوع ریل بی نیاز شود .
وی با اشاره به کیفیت مطلوب ریل ذوب آهن اصفهان 
که در خطوط ریلی کشــور به کارگرفته شــده است، 
افزود: ریلی که امروز تولید شد، پس از کنترل، بازرسی 
و بارگیری برای مترو تهران که حجم باالیی از مســافر 
 را دارد و از حساســیت ویژه ای برخوردار است، ارسال 

می شود .
محمد امین یوســف زاده مدیر مهندســی نورد گفت: 
در ادامه برنامه تولید ریل در نورد ۶۵۰ و تکمیل ســبد 
ریل کشــور، هدف ما در این ماه تولید ریل 54E1 بود 

که امروز ۱2 مردادماه تســت شــد و مطابق استاندارد 
EN13674 به هدف رسیدیم . 

وی با اشاره به سابقه ذوب آهن در تولید ریل S49 برای 
متروی بهارستان اصفهان، اظهار داشت: از خصوصیات 
این ریل که مخصوص مترو هســت و در مترو تهران به 
کار می رود، استحکام و مقاومت بیشتر است که میزان 

تحمل بار مسافری باالیی را دارد .  
وی افزود: سفارشی که در حال حاضر داریم کمتر از هزار 
تن اســت. تولید انبوه این ریل کلید خورد و با توجه به 
اســتفاده از این ریل در مترو تهران، قطعاً سفارش های 

بعدی را هم خواهیم داشت . 
علیرضا مهرابی سرپرست کارگاه ۶۵۰ نیز اظهار داشت: 
این نوع ریل نسبت به 60E1 ابعاد کوچک تری دارد به 

همین دلیل تولید آن سخت تر است . 
وی با اشــاره به این که ریل تولیــدی ذوب آهن همه 
مشخصات یک پروفیل قابل ارسال برای مصرف را دارد، 

افزود:  در نورد رســیدن به ابعاد پروفیل 54E1 سخت 
تر از سایر ریل ها اســت به همین دلیل پروسه طراحی 
این ریل زمان بسیاری برده و سپس تراش غلتک صورت 
گرفت تا در نهایــت به جمع بندی نهایــی برای تولید 

رسیدیم . 

دیدار مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با نماینده مردم شهرستان لنجان

خبر

نماینده مردم فالورجان در مجلس شــورای اسالمی از ســرمایه گذاری ۴۱۹ 
میلیارد تومانی شــرکت ذوب آهن اصفهان برای احداث و جمع آوری شبکه 

فاضالب ایمانشهر و 2۵ روستای شهرستان فالورجان خبر داد. 
سید ناصر موسوی الرگانی با بیان این که یکی از مصوبات شورای عالی آب مبنی 
بر استفاده از پساب در صنایع است، افزود: ذوب آهن اصفهان به منظور حفظ و 
احیای زاینده رود، حفاظت از محیط زیست و تامین آب پایدار برای جمع آوری، 
تصفیه و انتقال پساب روستاهای شهرستان فالورجان به این شرکت سرمایه 
گذاری کرده اســت. وی به امضاء نخستین قرارداد بیع متقابل بین شرکت آب 
و فاضالب اســتان اصفهان و ذوب آهن برای اجرای تاسیســات فاضالب شهر 
ایمانشهر و ۱۱ روستای فالورجان در مرداد ۱۳۹7 اشاره کرد و افزود: خوشبختانه 
پس از گذشت سه ســال از این قرارداد، کار احداث شبکه جمع آوری و انتقال 

فاضالب در بسیاری از این روستاها به پایان رسیده است.
مدیر عامل آبفای اســتان اصفهان نیز در خصوص اجرای تاسیسات فاضالب 
در روســتاهای فالورجان گفت: با انعقاد قرارداد سرمایه گذاری بیع متقابل در 
مرداد سال ۱۳۹7و الحاقی آن در اســفند ۱۳۹۹ با شرکت ذوب آهن اصفهان، 
مقرر گردید اجرای تاسیسات فاضالب در روستاهای شرودان، کروچ، خیرآباد، 
دشتلو، بندارت، دارافشان، قلعه میر، اسفهران، کارویه، طاد، سهروفیروزان، نرگان، 
کاویان، مهرنجان اتراک، قلعه مهرنجان، جیالب، محمدیه، زفره، بوستان، بجگرد، 

شمس الدین، اردال و صفی آباد، فیلورجان، چمرود عملیاتی شود.
هاشم امینی اجرای تاسیسات فاضالب در روستاها را عاملی در کاهش آالینده 
های زیست محیطی برشمرد و اظهار داشــت: برای اولین بار در کشور اجرای 
تاسیسات فاضالب 2۵ روســتا در فالورجان به منظور ارتقای سطح سالمت و 

بهداشت عمومی و حفظ محیط زیست از آلودگی عملیاتی شد.
وی با بیان این که به دلیل مجاورت فالورجان با رودخانــه زاینده رود، احداث 
تاسیسات فاضالب در روســتاهای آن ضروری است، خاطرنشــان کرد: برای 
جلوگیری از آلودگی آب های ســطحی و زیرزمینی تاسیســات فاضالب در 
روستاهای فالورجان در دستور کار قرارگرفت که این مهم با سرمایه گذاری ذوب 

آهن امکان پذیر شد.
مدیرعامل آبفای اســتان اصفهان گفت: در حال حاضر از ۹7 کیلومتر شبکه 
فاضالب در روستاهای شرودان، کروچ، خیرآباد، دشــتلو، بندارت، دارافشان، 
قلعه میر، اسفهران، کارویه، طاد، سهروفیروزان، بیش از ۵۳ کیلومتر آن اجرا شده 

و به پیشرفت فیزیکی ۵۵ درصدی رسیده است.
وی افزود: در آینده اجرای شبکه فاضالب در بقیه روستاها در فالورجان عملیاتی 
می شــود و به دنبال آن هســتیم برای ردیف دار کردن بودجه شبکه فاضالب 
شــهرهای کلیشــاد، ســودرجان، پیربکران و قهدریجان از اعتبارات دولتی، 
مجوزهای الزم را اخذ کنیم. امینی با اشــاره به پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصدی 
شبکه فاضالب در ایمانشهر افزود: با اجرای ۶ کیلومتر شبکه جمع آوری و انتقال 
فاضالب در مینادشت و اشترجان، نصب انشعابات فاضالب برای متقاضیان این 

منطقه در دستور کار قرار گرفته است.

موسوی الرگانی عنوان کرد:
ذوب آهن اصفهان بــرای احیای 
زاینده رود ســرمایه گذاری کرده 

است

Nخبر e w s

در پی همت تالشــگران ذوب آهن اصفهان در کارگاه 
نورد ۶۵۰ یــا همان کارگاه تولید ریــل ملی که موفق 
 EN-13674 54 مطابق با استانداردE1 شــدند ریل
برای بهره بــرداری در متروی کالن شــهر تهران  را 
تولید کنند، علی عبدا... پور مدیرعامل شــرکت بهره 
برداری مترو تهران و حومــه در گفتگو با خبرنگار ما با 
تمجید از محصوالت ذوب آهن اصفهان به ویژگی این 
محصول پرداخت.  علی عبدا... پور مدیرعامل شرکت 
بهره برداری مترو تهران و حومه گفت: در گذشــته از 
ریل 60E1 ذوب آهن اصفهان اســتفاده کرده ایم که 
از کیفیت باالیی برخوردار است و قطعاً با توجه به این 
که ریل 54E1 نیز بر اساس استانداردهای بین المللی 

تولید شده است کیفیت بسیار مطلوبی دارد . 
وی افزود: در متروی تهران تنها برای تعمیرات و نگهداری 
ساالنه به ۵۰۰ شــاخه ریل  54E1 نیاز داریم که قطعاً 
شرکت ساخت نیز جهت توسعه خطوط ریلی متقاضی 
این محصول است .  مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو 
تهران و حومه، این مترو را اولین متقاضی ریل  54E1 از 
ذوب آهن اصفهان معرفی کرد و افزود: ســایر متروهای 
کشور از جمله قطار شهری مشهد، متروی اسالمشهر و 

سایر شهرها نیز به زودی متقاضی این ریل خواهند بود . 
عبدا... پور، تولید ریل در ذوب آهن اصفهان در شــرایط 
تحریم را یک اقدام بســیار ضروری و اســتراتژیک برای 
توسعه حمل و نقل ریلی دانست و گفت: قبالً ریل مترو از 

کشور اتریش وارد می شد که با شدت گرفتن تحریم ها، به 
ناچار از کشورهای روسیه و ترکیه ریل وارد کردیم که از 
آن کیفیت برتر برخوردار نبود هزینه تعمیر و نگهداری را 
نیز افزایش داد .  وی افزود: در شرایط تحریم که مشکالت 
مالی نیز وجود دارد، دغدغه تامین ریل یکی از مهمترین 
مسائل ما است و به تدریج تأمین آن حتی از کشورهای 
روسیه و ترکیه هم سخت شد . مدیرعامل شرکت بهره 
برداری مترو تهران و حومه افزود: تولید ریل در ذوب آهن 
اصفهان نه تنها صرفه جویی اقتصادی دارد و مانع خروج ارز 
از کشور می شود، بلکه دغدغه ما را برای تامین ریل برطرف 
کرد و مهم تر از همه این که وابستگی ما در حمل و نقل 

ریلی را به سایر کشورها کاهش داد . 

مدیر پروژه راه آهــن چابهــار- زاهدان از اعــالم اتمام 
ریل گذاری راه  آهن خاش-زاهدان خبر داد و گفت: تمام 
ریل مورد نیاز این پروژه، ریل ملــی و از تولیدات کارخانه 
ذوب آهن اصفهان تامین شــده است. حمید خیرخواه با 
اشاره به این که طول راه آهن چابهار-زاهدان ۶۳۵ کیلومتر 
اســت، اظهار کرد: این پروژه بندر شهید بهشتی چابهار 
را به شــهر زاهدان متصل می کند که با احتساب خطوط 
ایســتگاهی طول ریل گذاری 7۶۰ کیلومتر خواهد بود. 
وی با بیان این که راه آهن چابهار-زاهدان به هشت قطعه 

نامگذاری شــده اما در عمل ۹ قطعه اجرایی دارد، افزود: 
قطعه ۶ دو قطعه ۶ الف و ۶ ب است. قطعه یک از چابهار آغاز 

و در قطعه ۸ به شهر زاهدان ختم می شود.
وی با اشاره به این که راه آهن چابهار-زاهدان از شهرهای 
نیکشهر، ایرانشهر و خاش عبوری می کند، گفت:  به این 
ترتیب یک چهارم کل پروژه چابهار-زاهدان ریل گذاری 
می شــود و پس از آن با انجام کارهای مربوطه حداکثر تا 

چهار ماه آینده این مسیر ریلی به بهره برداری می رسد.
خیرخواه با اشاره به این که تاکنون برای ر اه آهن زاهدان-

خاش حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان هزینه شده 
است، گفت: تمام ریل مورد نیاز این پروژه، ریل 
ملی و از تولیدات کارخانه ذوب آهن اصفهان 

تامین شده است.
وی یادآور شد: برای اتصال ریلی زاهدان به 
خاش 2۰ هزار تن ریل ملی استفاده شده و 
برنامه قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء این 
است که برای ریل گذاری کل مسیر از تولید 

داخل استفاده کند.

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت پیشرو معادن 
ذوب آهن ســوادکوه بزرگترین شــرکت معدنی شمال 
کشور ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ با حضور عین ا... طالبی فرماندار، 
حجت االسالم و المسلمین جعفری امام جمعه و دیگر 
مسئولین شهرستان سوادکوه و مرتضی یزدخواستی عضو 
هیأت مدیره، محمد جعفر صالحی معاون خرید، علیرضا 
رضوانیان رییس کمیســیون معامالت، احمدپور مدیر 
حراست، فاضل پور مدیر راهبری شرکت ها و امور مجامع 
و دیگر مسئولین ذوب آهن اصفهان با رعایت شیوه نامه 
های بهداشتی در سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی شهرستان سوادکوه برگزار گردید .  در این جلسه 
از زحمات افشــین مختاری تقدیر و محسن یوسفیان 

به عنوان مدیرعامل شرکت پیشــرو معادن ذوب آهن 
سوادکوه معرفی شد. یوسفیان پیش از این در مدیریت 
تولیدات کک و مواد شیمیایی فعالیت می کرد . فرماندار 
سواد کوه در این مراسم طی سخنانی به نقش ذوب آهن 
اصفهان در عمران و آبادانی این منطقه و همچنین خدمات 
ارزنده ذوب آهن در دوران جنگ و ســازندگی اشاره کرد 
و گفت: ذوب آهن اصفهان همواره به مســئولیت های 
اجتماعی خود عمل کرده و امنیت شغلی مطلوبی ایجاد 
کرده اســت به گونه ای که هم اکنون 7 هزار بازنشسته 
این شرکت از ساکنین این منطقه هستند. وی اهمیت و 
جایگاه قشر کارگری معادن را بسیار مهم دانست و افزود: 
شرایط سخت کار در معدن بر کسی پوشیده نیست و این 

تالشگران نباید دغدغه ای جز کار کردن داشته باشند. 
طالبی ضمن تقدیر از زحمات افشین مختاری مدیرعامل 
سابق شرکت پیشرو معادن ذوب آهن سوادکوه و همراهی 
و همدلی مطلوب وی با مردم و مسئولین ، بر ضرورت تداوم 
همکاری و تعامل با محسن یوسفیان مدیرعامل جدید این 

شرکت تاکید کرد 
مرتضی یزدخواستی عضو هیأت مدیره ذوب آهن اصفهان 
نیز با قدردانی از همکاری و تعامل مسئولین منطقه با این 
مجتمع عظیم صنعتی ، دغدغه این شرکت در شهرستان 
سواد کوه را ایجاد اشتغال ذکر کرد و ابراز امیدواری نمود 
که رشد و شکوفایی بیشتر فعالیت های معدنی در سواد 

کوه را شاهد باشیم

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه:
ذوب آهن اصفهان دغدغه ما را برای تامین ریل برطرف کرد

در جلسه اخیر شــورای معاونین شــرکت که در دفتر 
مدیرعامل برگزار شد، ضرورت تسریع در جذب نفرات 
نخبه و پذیرفته شده در شرکت مورد تاکید قرار گرفت و 
سرپرستی خانه سازی، گزارشی از روند پیشرفت پروژه 

B9 فوالدشهر ارائه داد . 
تداوم تولید محصوالت با ارزش افزوده بیشــتر ، تأمین 

پایدار مواد اولیه به ویژه مواد آهن دار جهت رشد تولید، 
رعایت پروتکل های بهداشــتی جهت مصون ماندن از 
بیماری کرونا و ضرورت تأمین وسایل ایمنی و بهداشتی 
برای کلیه کارکنان و تأکید بر فاصله گذاری اجتماعی از 
جمله مواردی بود که در جلسه شورای معاونین مطرح 

گردید . 

در شورای معاونین تاکید شد
ضرورت تسریع در جذب نفرات نخبه و 

پذیرفته شده در شرکت

گــزارش عملکرد ماهانه شــرکت ذوب آهن اصفهان 
با نماد ذوب بــرای دوره منتهی بــه ۳۱ تیر ۱۴۰۰ 
منتشر شد و بر اســاس آن میزان فروش این شرکت 
با رشــد ۱۱7 درصدی در ۴ ماهه اول امسال همراه 
شــده اســت. میزان فروش ذوب آهــن اصفهان در 
تیرماه امســال برابر بــا 2۶,۳۳۹,۵۸۹ میلیون ریال 

بوده اســت که از این میزان ســهم فروش داخلی به 
مقــدار ۱2,۶۴۱,۳2۶ میلیــون ریال و ســهم بازار 
صادراتی نیز ۱۳,۶۹۸,2۶۳ میلیون ریال بوده است. 
تیرآهن محصول پرفروش در بــازار داخلی بوده و از 
فروش شــمش کاالیی نیز بیشــترین میزان درآمد 
در بازار صادراتی به دســت آمده اســت. با نگاهی بر 
عملکرد ۳ ماهه شرکت ذوب آهن اصفهان می بینیم 
که این شــرکت در بهار ۱۴۰۰ فروشــی بــه مقدار 
7۵,۸۵۴,۳۸۱ میلیون ریال داشــته که ســهم بازار 
داخلــی ۳۸,۵2۳,2۰۴ میلیون ریال و ســهم بازار 
صادراتی نیز ۳7,۳۳۱,۱77 میلیون ریال بوده است. 
در مجموع می توان گفت؛ شرکت ذوب آهن اصفهان 
از ابتدای ســال مالی تا انتهای تیرماه ۱۴۰۰ فروشی 
برابر با ۱۰2,۱۹۳,۹7۰ میلیون ریال داشــته که در 
مقایســه با میزان فروش ثبت شــده در مدت مشابه 
سال قبل که عدد ۴7,۱۱۶,۰۹۵ میلیون ریال بوده، 

با رشد ۱۱7 درصدی همراه شده است.

فروش ذوب آهن اصفهان 117 درصد رشد 
داشت

سالم آتشکار

درخواست های شما  وپاسخ مسئولین :
کلینیک دندانپزشکی طرف قرارداد بیمه تکمیل درمان دانا در 

زرین شهر را   اطالع رسانی کنید؟
مدیریت خدمات مالی و بیمه: کلینیک پارس واقع در خیابان امام شمالی کوچه 
شهید اکبر باباجانی   و کلینیک آفتاب طالئی واقع در خیابان باهنر رو به روی بانک 

سپه به عنوان طرف قرارداد آماده ارائه خدمات می باشند .
  داروخانه های طرف قرارداد بیمه تکمیل درمان دانا در شهر زرین 

شهر  را   اطالع رسانی نمایند؟
مدیریت خدمات مالی و بیمه: با پیگیرهای انجام شده و ابالغ شیوه نامه جدید به 
داروخانه ها زرین شهر، داروخانه دکترخلفی واقع در چهارراه هالل احمر جنب 
کوچه نظامی و داروخانه دکترگل افشان واقع در بلوار باهنر رو به روی بیمارستان 
شهدای لنجان به عنوان طرف قرارداد آماده ارائه خدمات می باشند در ضمن 
کارکنان در صورت عدم اجرای صحیح قرارداد دارویی طبق شیوه نامه با شماره 

داخلی 2۶۵۱ اداره بیمه شرکت تماس حاصل نمایید. 
 ابراز گالیه کارکنان حوزه بهره برداری از لزوم ثبت استراحت و 

مرخصی در پایان ماه.
مدیریت امور اداری: طبق گراف تعیین شده برای پرداخت حقوق و مزایا کلیه 
کارکردها تا سوم هر ماه بسته و به مدیریت فن آوری اطالعات ارسال می گردد 
 لذا کلیه کارکنان موظف به رفع اشکاالت کارکردی خود تا روز سوم هر ماه 

می باشند . 
 نحوه محاسبه وپرداخت کمک هزینه نگهداری از فرزندان معلول 

به چه صورت می باشد؟
مدیریت امور اداری: کمک هزینه نگهداری برای همکاران شاغلی که دارای فرزند 
معلول می باشند طبق نظریه کمیسیون پزشکی شرکت برای مدت زمان تعیین 

شده و با درصد مشخصی از مبلغ تعیین شده پرداخت می گردد .
آیا قرارداد بیمه عمر و حوادث برای کارکنان در سال جاری اقدام 

می گردد؟
مدیریت خدمات مالی و بیمه: با مساعدت مدیریت عالی شرکت و پیگیری این 
مدیریت کلیه تشریفات قانونی جهت انتخاب بیمه گر برای انعقاد قرارداد بیمه 
عمر و حوادث جهت کارکنان انجام گردیده است که زمان و کلیه ضوابط و شرایط 

متعاقبا  اطالع رسانی می گردد.
 توزیع کتاب و هدایا به تعدادی از فرزندان کارکنان بر چه اساس و 

ضوابطی می باشد؟
مدیریت روابط عمومی: با توجه به ضرورت ترویج فرهنگ کتاب وکتاب خوانی در 
بین خانواده کارکنان، این مدیریت در چندین مرحله نسبت به تهیه کتاب به همراه 
هدیه جهت فرزندان ایشان اقدام نموده است. در این مرحله نیز جهت رده سنی ۸ 

تا ۱2 سال ) ۸۸/7/۱لغایت ۹2/۶/۳۱ (  از طریق روابط صنعتی ها توزیع گردید .
 نسبت به هدایای دانش پژوهان و دانشجویان سال ۹۹-۹8 اطالع 

رسانی نمایید؟
مدیریت روابط عمومی: هدایای نقدی دانش پژوهان ودانشجویان از طریق 
صدور کارت بانکی تا پایان ماه جاری انجام می گردد و فراخوان جهت جمع آوری 
اطالعات فرزندان ممتاز  سال ۱۴۰۰ -۱۳۹۹ نیز از طریق پرتال  اطالع رسانی 

می شود.

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

به شرح زیر می باشد:

در راستای تامین نیاز کشور در شرایط تحریم صورت گرفت:  
ریل 54E1  ذوب آهن اصفهان، متروی تهران را  از واردات ریل بی نیاز کرد

ریل گذاری راه آهن  خاش-زاهدان با ریل ذوب آهن اصفهان تکمیل شد

محسن یوسفیان مدیرعامل شرکت پیشرو معادن ذوب آهن سوادکوه شد
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معاون بهره برداری ذوب  آهــن اصفهان با بیان این 
که تداوم بحــران آب و بــرق در درازمدت موجب 
محدودیت هــای مختلفی در تولیــد محصوالت 
این شرکت خواهد شــد، گفت: ذوب آهن با توجه 
به برخی تعهدات خــود در بورس، محصوالت خود 
را پیش فروش می کند، امــا وقتی محصول به بازار 
 تزریق نشــود شــاهد رقابت هــای کاذب در بازار 
می شــویم که در نهایت ضرر آن متوجه مشتری و 

مصرف کننده می شود. 
مهرداد توالئیان با اشــاره به تداوم بحران آب و برق 
و تاثیر آن بر تولیدات ذوب آهن، اظهار کرد: بحران 
آب و برق به طور صد در صد بر روند تولید ذوب آهن 
ضرر می زند و موجب تاخیر در تعهدات این شرکت 
می شود، هر چند در تعامل با مشتریان سعی شده 
تا نیاز آن ها را به خصــوص در تولید ریل با توجه به 

اینکه پروژه ای ملی است، تامین کنیم.
وی با بیان این که بحران آب و بــرق کار عملیاتی 
ذوب آهن را با مشــکل مواجه کرده است، گفت: از 
سوی دیگر تداوم این شــرایط در درازمدت موجب 
محدودیت های مختلفی در تولید محصوالت این 

شرکت خواهد شد.
معاون بهره برداری ذوب  آهن اصفهان با اشــاره به 
این که در حال حاضر در شبانه روز از مجموعه چهار 
واحد نورد، تقریبا ســه واحد نورد ذوب آهن به طور 
کامل متوقف است، افزود: به دلیل محدودیت برق 
همچنین یک کارگاه دیگر که تولید ریل دارد نه به 

طور کامل، بلکه بــا محدودیت فعالیت می کند که 
البته تمام این موارد بر شرایط بازار اثرگذار است.

وی گفت: با کمبود آب و بــرق و به دنبال آن بحران 
تولیدات در ذوب آهن به عنــوان تولیدکننده ۵۰ 
درصد تیرآهن کشــور، این محصول وارد بازار نمی 
شود و یا اختالل در تولید، بر قیمت میلگرد اثر می 

گذارد.
وی تاکید کرد: مجموعــه ذوب آهن اصفهان از این 
شرایط گالیه مند است و متاســفانه توان مقابله با 
این دسته از تصمیمات از جمله محدودیت های آب 

و برق را ندارد.
معاون بهره برداری ذوب  آهن اصفهان با اشــاره به 
این که با توجه به صرفه جویــی های مختلف می 
توانیم خط تولید خود را با ظرفیت ۴۵۰ لیتر ثانیه 
آب حفظ کنیــم، گفت: اما با توجــه به محدودیت 
های برق، نیاز آبی برای حفــظ تولید برق نیروگاه 
های خــود را داریم تا بتوانیم تولیــد خود را حفظ 

کنیم.
وی با بیان این که اگر ذوب آهن آب داشــته باشد، 
چهار نیروگاه آن وارد مــدار بوده و دیگر نیاز به برق 
شبکه ندارد، گفت: طی مدتی که زاینده رود جریان 
داشت، سه نیروگاه ذوب آهن وارد مدار بود و تنها به 
اندازه مصرف یک نیروگاه از شــبکه سراسری، برق 
دریافت کردیم که با بسته شــدن جریان رودخانه 
دومین نیروگاه این شرکت از مدار خارج شد که این 

نیاز ما به برق شبکه را بیشتر می کند.

توالئیان با بیان این کــه ذوب آهن طی یک دهه 
گذشته از شــبکه سراســری هیچ برقی دریافت 
نکرده اســت، گفــت: متاســفانه محدودیت آبی 
موجب شده تا ذوب آهن در تامین برق خود دچار 
مشکل شــود و اکنون امیدی به بهبود این شرایط 

وجود ندارد.
وی دربــاره تاثیر بی آبی بر تعهــدات ذوب آهن به 
خصوص تعهدات خارجــی و همچنین تامین ریل، 
گفت: ذوب آهن امروز بدهکاری و تعهدات خارجی 
ندارد، از ســوی دیگر با توجه به این که کارگاه نورد 
ذوب آهــن در انتهای خط تولید قــرار دارد به این 
دلیل این که در شــرایط بحرانی تامین آب، ممکن 
اســت تمام کارگاه های خود را از مدار خارج کنیم، 
اما تاکنــون کارگاه تولید ریل از مدار خارج نشــده 

است.
معاون بهره بــرداری ذوب  آهن اصفهــان گفت: در 
حال حاضــر کارگاه تولید ریل بــا 7۰ درصد توان 
تولید خود در حال فعالیت اســت و نیازهای بازار را 
تامین می کنیم، اما با تداوم این روند و ادامه بحران 
آبی ممکن است شــاید نتوانیم این شرایط را ادامه 

دهیم.
وی درباره تاثیــر کم  آبی بر کوره هــای بلند ذوب 
آهن و احتمال آسیب و خســارت جبران ناپذیر در 
فعالیت کوره های بلند این شرکت، گفت: تقریبا در 
ماه گذشته حدود ۵۰ هزار تن تولید محصول خود 
را به دلیل بی آبی از دســت دادیــم و در همین ماه 

نیز نزدیک ۳۰ هزار تن از برنامه مصوب خود که در 
آن شرایط بی آبی و بی برقی دیده نشده بود، عقب 

مانده ایم.
توالئیان درباره نگرانی ســهامداران ذوب آهن از 
کاهش تولید این شــرکت به دنبال تداوم بحران 
آب و برق، گفت: در برنامــه ای که در کدال اعالم 
کرده ایم، تقریبا در چهار ماه گذشــته مطابق آن 
پیش رفته ایم، اما اگر این شرایط ادامه یابد، حفظ 
روند تولید شرایط سختی به دنبال خواهد داشت 
و برای حفظ آن ریســک های زیــادی را متحمل 

شده ایم.
وی تاکید کرد: در حال حاضر با وجود مشــکل در 
تولید ذوب آهن به دنبــال بحران برق و آب، نه تنها 
از برنامه عقب نیســتیم، بلکه اندکی جلو هستیم و 

سهامداران فعال نباید نگران باشند.

معاون بهره برداری شرکت:
نبرد ذوب آهن اصفهان با بی آبی

خبر

Nگزارش e w s

به همت مســئولین و نهادهای شهرستان لنجان 
و با همکاری ذوب آهن اصفهان، جشــن غدیر خم 
در دهه والیت و امامت با حضــور مردم والیتمدار 

زرین شهر در این شهر برگزار شد.
در این مراسم که با مدیحه سرایی، خطبه خوانی، 
حرکت نمادیــن کاروان غدیر، اجرای مســابقه و 
پرده خوانی مرشــد حاج محمــد جعفری همراه 

بود، ســخنران ها با تشــریح درس های غدیر به 
ابعاد گوناگون و عظمت ایــن واقعه مهم پرداخته، 
عید غدیر خم را عید امامت و والیت دانســتند و 
بر اطاعت از والیت و امامت برای عبور از مشکالت 

جامعه تأکید کردند.
منصور مدحی
خبرنگار افتخاری

برگزاری جشن 
عید غدیر در زرین شهر

نشریه داخلی

R e p o r t
گزارش

نشریه داخلی

R e p o r t
گزارش

 16 مرداد سالروز تشکیل جهاد دانشگاهی
در فاصله سال های ۱۳۵7 تا ۱۳۵۹، یعنی پس از پیروزی انقالب تا وقوع انقالب 
فرهنگی، فضای دانشگاه ها هنوز آن طورکه باید با شرایط دوران بعد از انقالب 
هماهنگ و هم سو نگشته بود. از این رو، حضرت امام خمینی )ره( فرمان انقالب 
فرهنگی را صادر کردند. در پی صدور این فرمان، برای تحقق بخشیدن به اهداف 
انقالب فرهنگی و ضرورت ایجاد تحول در دانشگاه ها، ستاد انقالب فرهنگی 

تشکیل شد.
این ستاد برای ایجاد بازوی اجرایی قوی برای سازمان دهی و نظارت بر وضعیت 
مدیریت دانشگاه ها، شورای عالی جهاد دانشگاهی را تشکیل داد. این شورا نیز 
در شانزدهم مرداد ماه سال ۱۳۵۹، جهاد دانشگاهی را تأسیس کرد و از آن روز، 
جهاد دانشگاهی زیرنظر ســتاد انقالب فرهنگی، و بعدها شورای عالی انقالب 

فرهنگی فّعال گردید.
 هفدهم مرداد ماه »روز خبرنگار « یاد روز باشــکوه تالشگران 

عرصه اندیشه و قلم 
روز خبرنگار فرصتی ارزشمند و گرانبها است، برای پاسداشت مقام شامخ تمامی 
انسان های فرهیخته که در راه روشنگری و آگاهی بخشی به جامعه جان خود 
را تقدیم انقالب کردند. خبرنگاران به راستی تجسم امانت، مسئولیت، تعهد، 
دلسوزی و وظیفه اند. خبرنگاران وجدان بیدار جهان و تصویرگر زمان خویش 
هستند. کار خبرنگار، انعکاس رخدادهایی است که قابلیت خبرشدن و اطالع 
رسانی به جامعه را دارد. الزمه خبرنگار خوب بودن، داشتن علم و دانش، تجربه 
و جسارت است تا در کنار آن با سرعت، دقت و صحت، که سه اصل مهم در کار 

خبری است بتواند موفق عمل کند.
در هفدهم مرداد ماه ســال ۱۳77، محمــود صارمی خبرنــگار خبرگزارِی 
جمهوری اســالمی، به همراه هشت نفر از اعضای کنســولگری ایران در مزار 
شریف افغانستان به دست گروه طالبان به شهادت رسید. به همین مناسبت، 
شورای فرهنگ عمومی، هفدهم مرداد ماه هر سال را به عنوان »روز خبرنگار« 

نامگذاری کرد.
18 مرداد روز بزرگداشت شهدای مدافع حرم

شهادت شهید محسن حججی در ۱۸ مرداد ســال ۱۳۹۶ به دست نیروهای 
داعش در سوریه نقطه عطفی در دوران حضور رزمندگان ایران در سوریه بود. 
پس از شهادت محسن حججی و اخبار و فیلم ها و تصاویری که از نحوه شهادت 
او در رسانه ها مخابره شد به یکباره نام مدافعان حرم و دفاع جانانه آنان در طول 
چهار سال مقاومت بر ســر زبان ها انداخت. به واقع شهید حججی حجت خدا 
برای مردم شد تا همگان شاهد جنایات تکفیری ها و بی رحمی و تجاوزگری 
آنان علیه مردم سوریه باشند. از همین رو شورای عالی انقالب فرهنگی روز ۱۸ 
مرداد، سالروز شهادت شهید محسن حججی را به نام روز بزرگداشت شهدای 
مدافع حرم نام گذاری کرد. تا به پاس این روز از فداکاری و رشادت های مدافعان 

حرم از مردم جنگ زده کشورهای عراق و سوریه قدردانی کنند.
آغاز ماه محرم الحرام 1443

مبدا تاریخ را هجرت پیامبر و ماه نخست آن را محرم، سالی که هجرت روی داده 
بود گرفتند. علت نامگذاری این ماه آن بود که از پیش از اسالم ، جنگ در این ماه 
را حرام می دانستند. محرم فصل شروع حماسه های عاشورایی است. حماسه 
های که هر ماه را محرم، هر سرزمین را کربال و هر روز را عاشورا می کند. محرم 

تاریخی است که قطب بندی جدیدی را در جامعه اسالمی ارائه می کند.
محرم در فرهنگ اسالمی یک تاریخ زنده، یک انقالب خونین، یک مظلومیت 
آشکار و یک مجموعه  از حماسه های بی نظیر است. محرم ماه خداست. ماه که 
خون خدا بر زمین ریخت و بهترین بندگان خدا در دســت بدترین موجودات 
زمینی به شهادت رسید. ماه محرم فصل شــکفتن الله های مقاومت خونین 

اسالم است.
به مناسبت 21 مرداد روز حمایت از صنایع کوچک 

بیست ویکم مرداد فرصت مغتنمی برای به تصویر کشیدن جایگاه واقعی صنایع 
کوچک و متوسط وارج نهادن به ارزش های معنوی، اجتماعی ، تالشگران در 
این عرصه اقتصادی اســت تا یکبار دیگر جهت ارتقا و احیا صنایع کوچک و 
متوسط متحد شویم و در سالی که مزین بنام "تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی 

ها"  است بتوانیم  گامی راسخ در جهت بهبود وضعیت این صنایع برداریم. 
22 مرداد روز تشکل ها و مشارکت های اجتماعی

درسال ۱۳۹۳ پس از همایش بزرگ مشترک بین دولت و تشکل های اجتماعی 
که با شرکت ۳۰۰۰ ســازمان مردم نهاد کشــوری و با حضور رئیس جمهور 
برگزار شد ، به درخواست این سازمان ها از رئیس جمهوری و تصویب شورای 
فرهنگ عمومی  روز 22 مرداد به عنوان روز تشکل ها و مشارکت های اجتماعی 
نامگذاری شد .  مشارکت های اجتماعی از جمله موضوعاتی است که بسیاری از 
محققان را بر آن داشته تا با انجام تحقیق هائی علمی نقش آن را در زندگی افراد 

مورد بررسی و توجه قرار داده اند. 
نامگذاری روز جهانی جوانان)12 آگوست؛ روز جهانی جوانان(

در ۱7 دسامبر ۱۹۹۹، مجمع عمومی ســازمان ملل متحد، ۱2 آگوست )2۱ 
مردادمــاه( را به عنوان روز جهانــی جوانان اعالم کــرد. روز جهانی جوانان با 
اندیشه ی »ســاختن یک دنیای بهتر؛ به همراه جوانان« ایجاد گردید. به این 
بهانه، سازمان ملل از تمام کشورهای دنیا می خواهد تا عمالً در راستای توسعه 

امکانات و منابع به کمک جوانان و برای جوانان تالش نمایند.

حدیث هفته

مناسبت های هفته

 امام حسین )ع(: 
هر گاه میان دو نفر نزاعی واقع شود و یکـی از آن دو رضایت دیگری را بجـویـد، 

سبقت گیـرنـده اهل بهشت خـواهـد بــود. 

اولین جلسه اتاق فکر شرکت زغالسنگ البرز شرقی در سال 1400 برگزار شد

خدمات شرکت تعاونی مصرف به بازنشستگان شرکت

در آیینی با حضور مدیر و معاونان برنامه ریزی و نظارت بر نگهداری و تعمیرات و 
سرپرستان کارگاه های این مدیریت از محمدعلی معظم که موفق شده مدرک 
دکترای مکانیک خود را اخذ کند، تجلیل بــه عمل آمد. محمدرضا یزدان پناه 
در این آیین گفت: معظم از کارشناسان نمونه و ارزشمند واحد کنترل کیفیت 
ساخت خارج از شرکت مدیریت مهندسی نت است که از دیانت، ادب و متانت 
و وقار و معلومات علمی و فنی باال همراه با مطالعه و تحقیقات علمی در عرصه 
کار و فعالیت های ورزشی برخوردار است. وی معلومات علمی و توان فنی بسیار 
باالو منطبق با اســتاندارد های روز دنیا، صداقت و امانت داری و تعامل خوب با 
سازندگان و مدیریت های مرتبط با ذوب آهن را از نقاط قوت واحد کنترل کیفیت 
ساخت خارج  مهندسی نت و همکاران ســخت کوش این واحد دانست و یاد 
آور شد: پدر آقای معظم نیز از همکاران زحمتکش در مدیریت مهندسی کل 
مکانیک سابق بود که به رحمت خداوند رفتند که قطعا روحشان از داشتن چنین 
فرزندی شاد است. یزدان پناه تأکید کرد: به موفقیت هر یک از همکاران در عرصه 
های علمی افتخار خود می کنیم و برای همه همکاران در مهندسی نت آرزوی 

موفقیت و سربلندی آرزو داریم.
خلیل شکرانی-    خبرنگار افتخاری

تجلیل از همکار موفق مدیریت 
مهندسی نت مکانیک شرکت

در حال حاضر بســیاری از بازنشســتگان انتظار 
دارند با توجه به ۳۰ ســال خدمــت در ذوب آهن 
اصفهان، افراد جامعــه و خانواده آن هــا جایگاه 
ویژه ای برای آنان قایل شــوند و خدمات ویژه ای 

دریافت نمایند.
در تعاونی مصــرف کارکنــان ذوب آهن اصفهان 
عزت، کرامت بازنشســتگان و پاسداشت منزلت 
اجتماعی آن ها به مثابه یک اصل مهم در سرلوحه 
سیاست ها و برنامه های هیأت مدیره تعاونی اعالم 
شده و در این زمینه این شــرکت تمهیدات ویژه 
ای برای جایگاه و رشــد و تعالی منزلت اجتماعی 
بازنشســتگان معزز، افزایش رفاه اجتماعی و ارائه 
خدمات رفاهی از طریق فروشــگاه هــای تعاونی 
مصرف و طرف های تجــاری،  خدمات مطلوبی را 
به این عزیزان پیش بینی کرده اســت که بخشی 
از این برنامه ها و سیاســت ها در حال اجراست و 
برای بهبود آن تالش مســتمری در جریان است و 
ان شاا... در آینده  نزدیک با همکاری  این عزیزان 

محقق خواهد شد .
بازنشستگانی که از تســهیالت طرح تعاون کارت 
)کاسیان کارت( برای خرید کاال استفاده می کنند، 
می توانند با استفاده از این اعتبار از همه کاالهایی 
که در فروشگاه های تعاونی مصرف کارکنان ذوب 

آهن اصفهان عرضه می شــود تا ســقف ماهیانه 
حدود۳۰میلیون ریال مایحتاج خود از قبیل برنج، 
گوشت، روغن، حبوبات، شــوینده ها و صدها نوع 
کاالی ضروری دیگر در الیه هــای مختلف مانند 
لباس، لوازم پزشــکی، پالســکو و غیره  را خرید 
کنند و بازپرداخت اقساط این تسهیالت در چهار 
قسط ماهانه قرض الحسنه و با کارمزد یک درصد 
از حقوق استفاده کنندگان کســر خواهد شد.این 
تســهیالت برای همه بازنشســتگان عضو تعاونی 
مصرف به صورت خــودکار و از طریق کاســیان 
کارت)تعاون کارت( همه ماهه در طول سال ارائه 

شده است. 
در صورتی که کســی از همه اعتبار استفاده نکند 
و تنها بخشی از تســهیالت را در طول ماه استفاده 
کرده باشد، اقساط بازپرداخت او متناسب با میزان 
اســتفاده در چهار نوبت تنظیم می شود و از حقوق 

آن کسر می گردد.
 بخشی از خدماتی که در سال ۱۳۹۹ توسط تعاونی 
مصرف ذوب آهن در اختیار بازنشستگان قرارگرفته 

است به شرح زیر می باشد: 
 تعداد۱۱۰۰۰ نفر از بازنشســتگان معزز و خانواده 
های گرامیشــان جهت تهیه مایحتــاج ضروری از 

طریق تعاون کارت )کاسیان( بهره مند گردیده اند .

شرکت بیمه داداندیش نوید اسپادانا ) بیمه دانا ( که 
متعلق به شرکت تعاونی مصرف کارکنان ذوب آهن 
می باشد تعداد ۶۵۰۰ بیمه نامه بازنشستگان عزیز  
را به صورت اقساط بدون کارمزد صادر نموده است. 

درســال گذشــته با پیگیری های صورت گرفته از 
طریق تعاونی مصرف و مســاعدت مدیریت عالی 
ذوب آهن  به منظور رفاه حال بازنشســتگان عزیز 
کارگزاری بیمه تکمیل درمان این عزیزان  توســط 
شرکت بیمه داد اندیش به تعداد 7۶2۰۰ نفر انجام 

شد.
تامین بخشی از لوازم خانگی مورد نیاز بازنشستگان 
عزیز به تعداد  ۶۵۰۰ نفر که فرم اقســاطی مربوطه  

توسط طرف های  قرارداد تجاری تعاونی در اختیار 
آن ها قرارداده شده است .

همچنیــن تعــداد 2۰۰ خانواده از بازنشســتگان 
عزیزدر ۶ ماهه دوم ســال ۹۹  از خدمات مسافرتی 
و گردشگری از طریق آژانس مســافرتی مهر و ماه 
متعلق به شرکت تعاونی مصرف کارکنان  بهره مند 

گردیده اند . 
در سال ۱۳۹۹ در مراحل متعدد قرعه کشی هایی 
در سطح ســوپرمارکت های تعاونی انجام شد که 
خوشبختانه جایز ویژه تعاونی مصرف به قید قرعه 
)یک دستگاه خودرو  پراید( به یکی از بازنشستگان 

خوش شانس تعلق گرفت .

اولین جلســه اتاق فکر شرکت زغالســنگ البرز 
شــرقی در ســال جاری، پنجم مردادماه با حضور 
منصور شــریف، بابک براتی، معاونیــن، مدیران و 
کارشناسان شــرکت در محل سالن جلسات واقع 

در ستاد مرکزی برگزار شد.
در ابتدای این نشست شــریف، تخصص و اخالق 
مــداری را از ویژگی های بارز بابــک براتی عنوان 
کرد و افزود: با همکاری و همدلی کلیه پرســنل و 
مدیریت جدید تالش ها درراستای بهبود شرایط 

شرکت تداوم خواهد داشت.
بابک براتی از اقدامات شایســته منصور شریف در 

برطرف نمودن مشــکالت موجود شرکت در طی 
چند ســال اخیر و تبدیل این شــرکت زیان ده به 
یک شرکت ســود ده قدردانی نمود و خاطر نشان 
کرد: ارتقاء تولید و تداوم روند رو به فزونی شرکت 
در زمره اقدامات آتی مدیریت البرز شرقی خواهد 

بود.
شایان ذکر اســت در این نشســت که با موضوع 
نت و نظام آراستگی برگزار شــد روند اجرای این 
طرح مورد بحث و بررســی قرار گرفت و همچنین 
مباحث تکمیلی به صورت پرســش و پاســخ بین 

حاضران در جلسه ارائه گردید.

با توجه به محدودیت 
های برق، نیاز آبی 

برای حفظ تولید برق 
نیروگاه های خود 
را داریم تا بتوانیم 
تولید خود را حفظ 

کنیم

با همکاری و همدلی 
کلیه پرسنل و 
مدیریت جدید 

تالش ها درراستای 
بهبود شرایط شرکت 
تداوم خواهد داشت

در تعاونی مصرف 
کارکنان ذوب آهن 

اصفهان عزت، 
کرامت بازنشستگان 
و پاسداشت منزلت 
اجتماعی آن ها به 

مثابه یک اصل مهم 
در سرلوحه سیاست 
ها و برنامه های هیأت 
مدیره تعاونی اعالم 

شده است

از زمان ورود ذوب 
آهن به شهرستان، 

رشد و آبادانی 
بسیاری را در بخش 
های مختلف شاهد 

بودیم محسن یوســفیان مدیر عامل جدید شرکت پیشرو 
معادن ذوب آهن ســوادکوه ، مهدی مــرادی نایب 
رئیس هیأت مدیره و افشــین مختاری مدیرعامل 
سابق  این شرکت، یازدهم مردادماه با عین ا... طالبی 
فرماندار شهرستان ســوادکوه دیدار کردند. در این 
دیدار عین ا... طالبی گفت: از زمــان ورود ذوب آهن 
به شهرســتان، رشد و آبادانی بســیاری را در بخش 
های مختلف شاهد بودیم که این مهم جای تشکر و 

قدردانی دارد. محسن یوسفیان نیز با اشاره به تداوم 
خدمت بــه مجموعه های کارگری شــرکت خاطر 
نشان کرد: ان شــاا... با همراهی مجموعه مدیریتی 
شهرســتان، ســازمان ها،نهاد هــا و ادارات بتوانیم 
ســخنان مقام معظم رهبری را در بخــش تولید و 
حمایت از کارگران محقــق نماییم. هدف ذوب آهن 
اصفهان راه انــدازی تولید و شــکوفایی معادن این 

شهرستان است.

هدف ذوب آهن اصفهان راه اندازی تولید و 
شکوفایی معادن سواد کوه است
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V a r i o u s
گوناگون

به اطالع همکاران گرامی می رســاند، کلیه خودروها موظف 
هســتند برای جا به جایی کارکنان در داخــل فنس کارخانه 
فقط در ایستگاه های تعیین شده توسط دستگاه نظارت و با 
هماهنگی مسئولین ذی ربط در نوبت های)شیفت و جنرال 
شیفت(، ترانسپورت انجام دهند. بنابراین کلیه رانندگان 
ســرویس های داخلی موظف شــده اند با رعایــت مقررات 
ایمنی برای جلوگیری از تصادفات احتمالی از تردد در غیر از 

ایستگاه های مشخص شده زیر خودداری نمایند.
1 -باطری 3

2 -کک سازی )رو به روی ساختمان مدیریت کک سازی(
3 -آگلــــومراسیون )رو بــه روی ســاختمــــان مدیریــت 

آگلومراسیون(
4 -کارگاه 51)رو به روی ساختمان اداری 51(

5 -فوالدسازی)رو به روی ساختمان فوالدسازی(
6 -طرح قائم)رو به روی ساختمان طرح قائم(

7 -راه آهن)رو به روی ساختمان مدیریت راه آهن(
8 -کوره بلند)رو به روی ساختمان مدیریت کوره بلند(

9 -سفارشات وآتش نشانی)رو به روی ساختمان مدیریت 
سفارشات(

10 -هدایت فنی)ضلع شمالی ساختمان هدایت فنی(
11 -آزمایشگاه مرکزی)رو به روی مدیریت آزمایشگاه(

12 -دپو راه آهن
13 -کارگاه آهک)جنرال شیفت (

14 - کارگاه اکسیژن)جنرال شیفت(
15 - آزمایشگاه مرکزی)ساختمان اداری آزمایشگاه(

مدیریت خدمات و امور رفاهی

اطالعیه

به اطالع کارکنان گرامی ذوب آهن اصفهان و ســایر شــرکت 
های زیرمجموعه مــی رســاند؛ بانک ملی شــعبه ذوب آهن 
آمادگــی دارد با فعالیــن اقتصادی و حــوزه کســب و کار در 
همه زمینه ها  همکاری نماید. بنابرایــن افرادی که در امور 
اقتصادی فعالیت داشته و یا صاحب کسب و کاری هستند می 
توانند از کلیه خدمات این بانک در حــوزه های مالی)افتتاح 
انواع حساب، تسهیالت، ضمانت نامه، اعتبار اسنادی، حساب 

ارزی و...( استفاده نمایند.
بانک ملی شعبه ذوب آهن اصفهان

اطالعیه

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

مدیر ورزشی باشــگاه ذوب آهن اصفهان برنامه فصل 
آینده زنان را در چندین رشــته تشریح کرد و گفت: 
که با افزایش تعــداد بازیکنان بومی از اســتعدادها 

حمایت می کنیم.
باشگاه ذوب آهن که هر ساله در بخش های متعددی 
از ورزش بانوان تیم  داری و از قطب های ورزشی زنان 
ایران به شــمار می رود، امســال به دنبال حضوری 

پررنگ تر در ورزش ایران است.
ســارا نصیری در این خصوص عنوان کرد: امسال با 
برنامه ریزی مناسب در رشته های تیراندازی با کمان، 

تکواندو، کاراته و قایقرانی حضور خواهیم داشت.
مدیر ورزشــی ذوب آهن ادامه داد: باشــگاه با هدف 
حمایت و پرورش بازیکن ها و اســتعدادهایی که در 
این رشــته ها نیازمند پشتیبانی هســتند، تیم داری 

خواهد کرد.
وی در خصوص رشــته های نوپای باشگاه ذوب  آهن 
متذکر شــد: هدف ما ایجاد بســتری برای رشــد و 

شکوفایی اســت. با برنامه ریزی های انجام شده، کادر 
فنی و بازیکنان آماده حضور در لیگ های ذکر شــده 

هستند.
نصیری ضمن بیان سقوط تیم هندبال این باشگاه به 
لیگ دسته یک، تصریح کرد: امسال تیمی در هندبال 
نخواهیم داشت. اما با برنامه ریزی مدون و بلند مدت، 

سال های آتی به لیگ برتر بازخواهیم گشت.
مدیر بخــش ورزش زنــان ذوب آهــن در خصوص 
تیم فوتبال اظهار کرد: امســال تیم ها با مبالغ بسیار 
هنگفتی در لیــگ و برای قهرمانی حضــور خواهند 
داشــت. ما هم با تمام توان خود تیــم را برای مقام و 

سکو می بندیم.
او همچنین اضافه کرد: امسال در رشته دو و میدانی 
حضور نخواهیم داشــت ولی طبق روال سال گذشته 

در والیبال و والیبال نشسته تیم داریم.
نصیری با اشــاره به ضرورت اجرای فلســفه باشگاه 
ذوب آهــن بیان کــرد: در هر ۴ رشــته ای که اخیرا 

اضافه کردیــم، از بازیکنان بومی اســتفاده خواهیم 
کرد. همانند والیبال که اکثر بازیکنان و کادر ما بومی 
بوده اند. در فوتبال هم ســعی داریم با ارتقای سطح، 
تعــداد بازیکنان بومی خــود را افزایــش دهیم و به 

استراتژی باشگاه پایبند بمانیم.

اولین جلسه هماهنگی ورزشــکاران کارگر انتخابی 
ذوب آهن اصفهان برای حضور در مسابقات کارگران 
جهان)ایتالیا2۰2۱ ( ســه شــنبه ۱2 مردادماه در 
سالن تشــریفات روابط عمومی شــرکت برگزار شد. 
در این جلسه که مرتضی یزدخواســتی عضو هیأت 
مدیره، مهدی بهرامی معاون پشــتیبانی و خدمات 
اجتماعی ، چند تن از مدیران و سرپرســتان مرتبط 
شــرکت و اعضای 2۱ نفری کاروان ورزشی انتخابی 
ذوب آهن اصفهان حضور داشــتند، اهداف، اهمیت 
و نحوه حضور مقتدرانــه کارگران ذوب آهن اصفهان 
در مســابقات جهانی مذکور مورد بحث و بررســی 
قرار گرفت. مرتضی یزدخواســتی عضو هیأت مدیره 
ذوب آهن در این جلسه با اشاره به نقاط قوت و ضعف 
فعالیت های ورزشــی شــرکت و بعضــی بی مهری 
هایی کــه از بیرون به ورزش آن در ســال های اخیر 
اعمال شده اســت از عزم جدی ذوب آهن به موضوع 
ورزش همگانی ســخن گفت و افزود: ما به امر ورزش 
همگانی و کارگری توجه ویژه داشــته و با تصویب و 
اجرای برنامه ها و آیین نامه های مناســب به تقویت 
آن خواهیم پرداخت. ورزشــکاران ما نیز در میادین 
ورزشی باید برای کسب مقام ها و مدال های ورزشی 
تالش کننــد. وی به اهمیت حضــور همکاران ذوب 
آهنی در مسابقات ورزشــی کارگران جهان در ایتالیا 
اشاره کرد و از ورزشــکاران شــرکت کننده در این 

مســابقات درخواســت کرد که با جدی گرفتن این 
مســابقات و نظم و تمرین و کسب آمادگی الزم برای 
کسب موفقیت الزم بکوشــند و آن را  به عنوان نوعی 
المپیک تلقی کنند.  مهدی بهرامی معاون پشتیبانی 
و خدمات اجتماعی شــرکت نیز در این جلسه ضمن 
برشــمردن رونــد فعالیــت هــای ورزش همگانی، 
کارگری و قهرمانی شــرکت گفت: توجــه ویژه این 
شــرکت به ورزش همگانی و قهرمانی و گسترش آن 
در بین خانواده کارکنان براساس تکلیف و مسئولیت 
های اجتماعی آن بــوده و تمام توان خــود را برای 
موفقیت قهرمانان ورزشــی خود در داخل و سطوح 
جهانی به کار مــی گیرد. وی افزود: مــا برای ورزش 

تمام همکاران خود و خانواده های آن ها برنامه داشته 
و با رفع محدودیــت های کرونایی ایــن برنامه ها به 
نحو گســترده تری دنبال می شود. بر اساس گزارش 
علی احسانی سرپرســت ورزش همگانی ذوب آهن 
اصفهان در این جلســه، 2۱ نفر از کارکنان ورزشکار 
شرکت با انجام مســابقات و توجه به سوابق ورزشی 
آنان در ۶ رشته ورزشی کشتی ساحلی، دو و میدانی، 
شــنا، جودو، کاراته و تنیس روی میز انتخاب شــده 
اند. این همــکاران  از 2۰ تا 2۵ مهر ماه امســال در 
مسابقات کارگران جهان در ایتالیا شرکت کرده و در 
۶ رشته فوق با ورزشــکاران کارگری سایر کشورهای 

جهان به رقابت خواهند پرداخت. 

ســرهنگ محمدی فرمانده ســپاه ناحیه لنجان 
به طور جداگانه با معاونین بهره برداری، ســرمایه 
های انسانی و توسعه مدیریت و مدیرعامل شرکت 

پاالیشگاه قطران دیدار و گفتگو نمود.
فرمانده سپاه ناحیه لنجان همچنین با حضور در 

جلسه شــورای فرماندهی حوزه مقاومت بسیج 
شــهید تندگویان بــه فعالیت هــای فرهنگی و 
جهادی بسیج ذوب آهن اصفهان و نقش ارزشمند 
آن ها در مقابله با کرونا و ترغیب کارکنان و مردم 
برای حضور در انتخابات اشــاره کــرد و گفت: در 

شرایط فعلی نقش بسیج در صنعت و فعالیت های 
جهادی بیش از گذشته اســت و راه برون رفت در 
شرایط ســخت امروز، توکل به خدا، مجاهدت و 

تکیه بر مردم ساالری واقعی است.
وی نهضت مطالبه گری و روشــنگری در عرصه 
های مختلف را مهم دانســت و تصریح نمود: این 
موضوع باید در دولت جدید هم ادامه داشته باشد.

ســرهنگ محمدی در ادامه به اتفــاق فرمانده و 
اعضای شورای فرماندهی بسیج شرکت، از کارگاه 
هــای ۴۸،۴7،و۴۶) تراشــکاری، ریخته گری و 

مدلسازی و آهنگری( بازدید نمودند. 
در این بازدیــد، محمدرضــا یزدان پنــاه مدیر 
مهندســی برنامه ریــزی و نظارت بــر تعمیرات 
مکانیــک، گزارشــی از فعالیت هــای جهادی 
همکاران در ایــن مدیریت و بومی ســازی های 

صورت گرفته، ارائه نمود.

پیوندآسمانی
پیوند مهرورزان

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

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

تسلیت

خانواده مرحوم رضا شفیعی

با نهایت تاسف و تالم فراوان مصیبت وارده را به شما خانواده محترم 
تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و برای 

شما و سایر بازماندگان سالمتی و طول عمر خواستاریم .

روابط عمومی شرکت 

تسلیت

همکاران گرامی آقایان:
یاسر کرمی، حسن علی اکبری، حسینعلی اسماعیلی، اصغر 
حیدری، مجید ترابی، عباس حیدری، رضا مهرابی، مرتضی 

کرمی، محمود امینی، جالل شفیعی، سعید حسینوند، بهمن خجسته 
بخت کوپایی، دانش زارع، محمدعلی زارع، خانم پروانه نصرالهی

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

فرماید.  

روابط عمومی شرکت

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.

سعادت یار احمدی، شهرام برومند، سعید کلهری، 
حمید ترابی، سعید ترابی، محسن کشوری پور، 

مجتبی مرادی، امیر رضایی، مجید روشنایی، مهدی 
حیدری، اسماعیل محمدی، رضا محمدی، خانواده 

مرحوم محسن پور رحیم 

پارســا مرندی فرزنــد کوروش 
مرندی همکار شــاغل در حوزه 
خریــد شــرکت موفق شــد در 
کنکور سراســری رشــته علوم 
تجربی رتبه ۱۱ کشوری را کسب 
کند . مرندی همچنین در منطقه 
موفق به کسب رتبه ۵ شد. برای 
این عضــو موفق خانــواده ذوب 
آهــن اصفهان که افتخــار برای 
این خانواده بزرگ آفرید، آرزوی 
سالمتی و موفقیت بیشتر داریم .  

موفقیت عضوی از خانواده
ذوب آهن در کنکور سراسری

دارنده مدال طالی المپیک و قهرمان آسیا به 
تیم وزنه برداری ذوب آهن اصفهان پیوست.

تیم وزنه بــرداری ذوب آهن اصفهان که خود 
را برای حضور در مســابقات لیگ برتر آماده 

می کند، با نفرات جدید قرارداد بست.
سهراب مرادی، دارنده مدال طالی المپیک 
ریو که سابقه قهرمانی در جهان و آسیا را نیز 
دارد، بار دیگر به تیــم وزنه برداری ذوب آهن 
پیوســت. رســول معتمــدی، ملی پــوش 
وزنه برداری ایران و قهرمان آســیا نیز با تیم 

وزنه برداری ذوب آهن قرارداد امضا کرد.

قهرمانان آسیا به تیم وزنه برداری 
ذوب آهن پیوستند

راه برون رفت در شرایط سخت، توکل به خدا و تکیه بر مردم است

با افزایش بازیکنان بومی به استراتژی باشگاه ذوب آهن پایبندیم

برای تقویت ورزش همگانی، کارگری و قهرمانی جدی هستیم

تاریخ ازدواجمحل کار نام و نام خانوادگی شاغل 

1400/05/3نوردرسول تاکی

سالــروز عـروج 
ملکــــــوتی
شهدای گـرانقدر 
ذو ب آهن اصفهان
گرامـــــی   باد

حسن علی ملکوتی  ورنوسفانی 
1361/05/07 پاسگاه  زید

علی   اکلیلی  
1366/05/10 مکه  مکرمه

یوسف قاسمی 
1361/05/07 شرق  بصر ه 

سیدکمال  موسویان  
1366/05/10 مکه  مکرمه

مهدی  بیگی ریزی  
1362/05/10  مهران

محمدحسین قصری خوزانی  
1361/05/07 کوشك

تاریخ تولدنام فرزند محل کار نام و نام خانوادگی شاغل خبرآسمانی

1400/04/27ماهورنوردمحمد ترکیان

1400/04/27هامیننوردمحمد ترکیان

1400/04/23هانانوردرسول حسینی

1400/04/27امیرعباسنورداحمد مهرابی

1400/05/04پارساراه آهنمحمد ابراهیمی

شماره پرسنلینام خانوادگینام

0395374معتمدیبهمن

0396354مومنی مهدی

0397539زارعی عبدالرضا

0400599محمدیرضا

ابراهیم علیرضا
0404152کرمانی

0405884نجفیعلیرضا

0407178سلیمیان رضا

0407534رحیمپوررحیم

0407968آذرپیراخلیل

0407984حاج هاشمیمحمدمهدی

0409561مهرابیسعید

0410632ابراهیم زادهحامی

0411515دوستیمهدی

0412538اله یاریعبدالرسول

0413739امینیمجید

0415707صبورمحمدرضا

0416118قدم زنعلی

0416916محمدیمرتضی

0419567براتیمجتبی

0420921گالبیمهدی

0422401فریورعلی

0423602توکلی کامران

0423700آشوری غالمعلی

0424056جاودانیاحمد

0425095فاتحی جواد

0425206احمدیمهدی

0425257اکبریرحمت اله

0425583بیگیرسول

0426865رحمانیبهمن

0427381حافظیرسول

0427632نیك پوررسول

0427705نجاتی مجتبی

0430510توکلیحمید رضا

0430609سلحشوریکاوه

0431036عابدیمحمود

0431877عابدینی ابوالفضل

0432610کرمی ابراهیم

0434230پارسا منشمرتضی

0436038رنجبرمحمد رضا

0436771حیدریرسول

0437638کیانی رحیم

0440326مانیانقاسم

0443374کاظمیاحسان

0444004محمدیندا

0445505میراحمدی رضا

0447706کریمیمحمد

0447998خوندابیعلیرضا

0449129سمیعیمحمد

0449741شیخی نقی

0449817موسویسید صادق

0450479علی پورحسین

0451153کریمیمحمدرضا

سلیمان ملك اسماعیل
0451991آبادی

0454123صفریعمار

0460312ایزدیان امید

شماره پرسنلینام خانوادگینام

0462147عابدینی اسماعیل

0462673عالئی کاوه

1714694توانگرعباس

1745778سلیمیان مجتبی

1747045عبدالهیسعید

1748327صباغی زادهمهرداد

7000545مهدویمژگان

7003237بهرامی عباس

7004933سلحشوری فریبا

7005632قاسمی زهره

محمد 
7005789ضیایی حسین

7006387رئیسی ندا

7007139صادقی مریم

7007612بابائی قانعرضوانه

7007827محمدی مهدی

7008111عربیپویا

7008893بیگی علی

7009479قاسمی بهرام

7010306زارعیحسین

7010379شریفی حمیدرضا

7011482جوادیمجید

7012922خدامی علیرضا

7013349میرزائیشمس اهلل

7016481آقا محمدی احمد رضا

7017285حشمتیحشمت اله

7024207طالبیمهدی

7027987نادریشقایق

7028042کریمیمسعود

7043606روشنیرضا

7047482هاشمی سید مجتبی

7053187قادری منصور

7059743منتظریرسول

7060305میر عظیمسید علی

7062741مهدیان محمدرضا

7062866طغیانی رضا

7063569صالحیمجید

7063995سلحشوری ولی اله

7064527مختاری مهدی

حاجی جواد
7065255محمدعلی

7080056بنائی ریزیمنوچهر

7082042الله رخیمصطفی

7098111عموآقائیعلی

7098888عابدینی سعید

7151903اسماعیلیمحمد رضا

7159373کاظمیکریم

7159941بیان زادهایمان

7176855محسنی جواد

7177689دهقانیمسعود

7178655کاظمیعلیرضا

7203086رجبی ابوالفضل

7221159جاللی اصغر

7259718رجبیسعید

7381867رضاوندیاحمد

7498179کریمیاسماعیل

7535298دری سدههادی

برندگان مسابقه کتابخوانی پیامکی 
ویژه عید غدیر خم

در مســابقه کتابخوانی پیامکی ویژه عید غدیر خم ۳۶۱2 نفر شــر کت 
کردند که تعداد ۸۹۵ نفر پاسخ صحیح ارائه نمودند .  

قرعه کشی از بین برندگان توســط مدیرعامل و معاونین شرکت صورت 
گرفت که بر این اساس، اســامی برندگان نهایی مسابقه مذکور به شرح 

زیر است: 
 

جایزه برندگان عزیز در پرفراژ مردادماه واریز می گردد


