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تهیه کپسول های اکسیژن پزشکی جهت 
بیماران کرونایی توسط ذوب آهن اصفهان
نذر نفس ، احیای دوباره زندگی

در نشست برنامه ریزی و هماهنگی واکسیناسیون  
عمومی کرونا در ذوب آهن اصفهان: 

مشارکت همکاران در تسریع 
واکسیناسیون ، ایمنی در برابر 

کرونا را افزایش می دهد

سیاوش خواجوی، مدیر فوالدسازی ذوب آهن 
اصفهان

فوالدسازی ذوب آهن اصفهان، 
توانمند در بومی سازی، مصمم 

در تولید

برگزاری نشست تعاملی 
حمایت از محرومان منطقه 

در ذوب آهن اصفهان
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گزارش

گوناگون

گزارش

رویداد

تکمیل فرایند کنترل آالیندگی درب های باتری شماره 3 با اجرای پروژه تمیز کننده 

کک سازی ذوب آهن اصفهان
در مسیر سبز

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

با توجه به اهمیت واکسیناسیون عمومی اقشار مختلف مردم کشور و به ویژه کارکنان 
مراکز بزرگ تولیدی و صنعتی  در کنترل و مهار بیماری کرونا،  ذوب آهن اصفهان نیز 
همراه با اقدامات متنوع بهداشتی و واکسیناســیون گروه های پرخطر، در اقدامی 
جدید و فراگیر از روز شنبه 6 شهریور ماه جاری واکسیناسیون عمومی کارکنان خود 

در مقابل بیماری کرونا را شروع کرد.

واکسیناسیون عمومی کرونا در ذوب آهن 
اصفهان

من یک توصیه ای به همه ی مســئولین در دوره های 
مختلف داشــته ام، به شــما هم عرض می کنم این 
توصیه را : زمان شتابان می گذرد و این چهار سال زود 
تمام می شود؛ از هر ســاعتی، از هر فرصتی استفاده 
کنید و نگذارید وقتی را که متعلّق به مردم و متعلّق به 
اسالم است، تضییع بشود و از همه ی امکانات زمانی و 

وقتی استفاده کنید. 
 هّمتتان را متمرکــز کنید بر اینکه یک بازســازی 
انقالبی و البّته عقالنی و فکورانه در همه ی عرصه های 
مدیریّتی ان شــاءا... به وجود بیاید؛ یعنی حرکت بر 
روی ریل انقالب، در بخش های مختلف مدیریتی ای 

که در کشور هست. 
 برای وعده روزشمار معّین کنید؛ تخمین بزنید یک 
کاری که می گویید این کار را خواهم کرد چه مدتی 
طول خواهد کشید و روزشمار معّین کنید و دانه دانه 

تعقیب کنید. 
یکی از کارهــای مهم در دولت، جوان ســازی دولت 
است؛ شما در بدنه ی دولت و مدیریّت میانی از جوان 
های زبده که الحمدا... کــم نداریم هر چه میخواهید 
اســتفاده کنید؛ این جوانی که امروز وارد میدان کار 
می شود، ده سال دیگر یک مدیر مجّرب و کارآزموده 
است که برای کشور یک ذخیره ی بسیار مهّمی است؛ 
این مدیران با کفایت حّقاً و انصافاً یکی از ذخیره های   

ارزشمند خواهند بود.   
یک نکته  در مســئله ی اقتصاد، توّجه به بخش های 
پیشران اقتصادی است. بعضی از بخش ها به معنای 
واقعی کلمه پیشرانند. حاال مثاًل فرض کنید که بخش 
مسکن -که کارشناس ها می گویند اگر بخش مسکن 
به جریان بیفتد، بخش های متعّددی به راه می افتد- 
یا بخش صنایع مهّمی مثل صنعــت فوالد، صنعت 
خودرو، بخشهای انرژی و پتروشــیمی و امثال اینها 
وقتی که به کار بیفتد، اینها جنبه ی پیشــران دارد؛ 
بایســتی اینها را به حرکت درآورد، و در این بخش ها 

بخصوص هماهنگِی متولّیاِن کار خیلی مهم است. 

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

02

02

تولید ریل 
سالها،آرزوی مردم 

ایران بود و ذوب آهن 
اصفهان به همت 
تالشگران بخش 

های مختلف کارخانه 
به این آرزو جامه 

عمل پوشاند

محمدامین یوســف زاده مدیر مهندسی 
نورد ذوب آهن اصفهان با حضور در برنامه 
گفتگوی ویژه خبری شبکه اصفهان به تشریح 
انواع محصوالت تولیدی در این کارخانه عظیم 

پرداخت که مشروح آن را در ادامه می خوانید. 
محمدامین یوسف زاده گفت : مدیریت مهندسی نورد 
ذوب آهن اصفهان شامل چهار کارگاه است که  2000  
نفر از تالشــگران کارخانه افتخار تولید حدود 50 نوع 
محصول منطبق با اســتانداردهای روز دنیا را در این 
کارگاه ها و با همکاری سایر بخش های کارخانه ثبت 

کردند. 
وی افــزود : بخش طراحــی این مدیریــت در گرید 
یک R&D اســت و به عنوان نمونه طراحی ریل زبانه 
سوزن که قباًل از کشور فرانســه وارد می شد از جمله 

دستاوردهای این بخش به شمار می رود. 
تولید ریــل در ذوب آهن اصفهــان نماد 

خواستن،توانستن است  
مدیر مهندســی نورد ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: 
تولید ریل ســالها،آرزوی مردم ایران بود و ذوب آهن 
اصفهــان به همت تالشــگران بخش هــای مختلف 
کارخانه به این آرزو جامه عمل پوشاند و ایران اسالمی 

را از قید و بند این وابستگی رها کرد. در یک جمله می 
گویم  تولید ریل در ذوب آهن نماد خواستن،توانستن 
است.  در سال 99  رکورد تحویل 60 هزار تنی ریل را 

ثبت کردیم
این مقام مسئول با اشاره به اینکه در حال حاضر ذوب 
آهن اصفهان، تنها تولید کننده انواع ریل در غرب آسیا 
محسوب می شود اظهار داشــت: در سال 98 حدود 
25  هزار تن ریل به جمهوری اســالمی تحویل دادیم 
و در ســال 99  نیز رکورد تحویل 60 هزار تنی را ثبت 
کردیم. برای سال 1400 نیز برنامه ارتقاء تولید خوبی 
را تدوین کردیم که طی پنج ماهه ابتدای این ســال 
ریــل متــرو S49، آرک TH36 و ... از جمله اهداف 
تحقق یافته این برنامه می باشــند. همچنین توسعه 
ســمت چپ خط نورد برای افزایــش تولید محصول 

استراتژیک ریل نیز در دست اقدام است. 
تولید آرک TH36 ارز بــری را به ارزآوری 

تبدیل کرد 
یوسف زاده خاطر نشــان کرد : ذوب آهن اصفهان در 
راستای تامین ایمنی معادن کشور از پنج سال گذشته 
تولید آرک معدن را آغاز نمود و چندی پیش هم آرک 
TH36 را با مقاومــت باال تولید کــرد. این محصول 

بخشــی از زنجیره تولید فوالد کشــور است و تحول 
عظیمی را در ایمنی معادن رقــم زد. محصولی که در 
گذشــته به دلیل وارداتی بودن ، خــروج ارز را در پی 
داشت. هم اکنون تالشــگران ذوب آهن با تولید این 
آرک، ارز آوری را رقم زدند و ســاالنه با همت و تالش 
کارکنــان این کارخانه بــزرگ 140 هزار تــن از این 

محصول صادراتی تولید می شود. 
مدیر مهندسی نورد ذوب آهن اصفهان گفت : حدود 
50 درصد از محصوالت تولیــدی این کارخانه عظیم 
آن هم در اوج تحریم های ظالمانه صادر می شــود که 
این دســتاورد مهم نشــان از کیفیت باال و مطابقت با 

استانداردهای روز دارد. 
تولید ریل در ذوب آهن اصفهان هیچ وقفه 

ای در تولید سایر محصوالت ایجاد نکرد 
وی با اشــاره به اینکه تولید ریل در کارگاه نورد 650 
ذوب آهن اصفهان هیــچ وقفه ای را در تولید ســایر 
محصوالت ایجاد نکرد و انواع تیرآهن ها،کالف،میلگرد 
و ... همچون گذشته و با رعایت پروتکل های بهداشتی 
تولید می شــود تصریح کرد : با توجه به برنامه ریزی 
های انجام شــده ســبد متنوع محصوالت ذوب آهن 
اصفهان در خطــوط گوناگون کارگاههــا همواره در 
حال تولید است تا این کارخانه عظیم در کنار رسالت 
تولیدی خود به مســئولیت اجتماعی نیز عمل کرده 

باشد. 
این مقام مسئول اضافه کرد : ایران،کشوری زلزله خیز 
است و سازه های ساخته شده در شــهرها نیز عمدتاً 
بتنی هســتند که استحکام فشــاری خوبی دارند اما 
استحکام خمشی باالیی ندارند و این موضوع به هنگام 
بروز زلزله مشکل آفرین است. تیرآهن های بال پهن 
تولیدی ذوب آهن اصفهان هــر دو ویژگی را دارا می 
باشند. نکته دیگر اینکه سازه ها فلزی با سرعت باالیی 

ساخته می شوند و تا 90 درصد امکان بازیافت دارند. 

مدیر مهندسی نورد ذوب آهن اصفهان:
تولید 50 نوع محصول منطبق با استانداردهای روز دنیا 

در ذوب آهن اصفهان

محسن زیوه عضو هیات مدیره ذوب آهن
اصفهان شد

تسلیت

جناب آقای دکتر حسین رجایی 
نماینده محترم مردم شــریف شهرستان 

لنجان در مجلس شورای اسالمی 
را  بزرگوارتان  ضایعه درگذشــت عموی 
تسلیت عرض نموده،غفران و رحمت الهی 
برای آن عزیز از دســت رفته و سالمتی 
و طول عمر با عزت بــرای جناب عالی از 

پروردگار متعال خواستاریم. 
هیات مدیره و مدیرعامل ذوب آهن 

اصفهان 

تسلیت

جناب آقای خدامراد صالحی 
فرماندار محترم شهرستان لنجان

ضایعه درگذشــت دایــی بزرگوارتان را 
تسلیت عرض نموده،غفران و رحمت الهی 
برای آن عزیز از دســت رفته و سالمتی 
و طول عمر با عزت بــرای جناب عالی از 

پروردگار متعال خواستاریم. 
هیات مدیره و مدیرعامل ذوب آهن 

اصفهان 

)) 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 كسب 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 شركت

نوع ردیف
مهلت ارائه موضوعشمارهفراخوان

پیشنهاد
زمان بازگشائی 

پاكات

خرید سه ردیف سنگ شكسته شسته شده 140002244مناقصه1
24 /06 /231400 /06 /1400كوهی )12000 هزار كیلوگرم(

24 /06 /221400 /06 /1400خرید كابل مسی افشان 43308PVCمناقصه2

28  /06    /241400  /06   /1400خرید كابل مسی افشان با عایق الستیك43552مناقصه3

28  /06    /271400  /06   /1400خرید 6 مجموعه چتر خشك كن فوالدسازی45870مناقصه4

تجدید 5
2 -43332مناقصه

تامین ؛ حمل ، نصب و مونتاژ كلیه تجهیزات ، 
اجرای عملیات ساختمانی، اجرای خط ورودی 

پمپ خانه و تست و راه اندازی پمپ خانه 
پساب فوالدشهر

1400/ 06/ 17- - - - - - - 

جمع آوری اطالعات دانشجویان و دانش آموزان ممتاز سال تحصیلی 1399-1400
برای كسب اطالعات بیشتر به پرتال شركت، صفحات و كانال های شركت در فضای مجازی و روابط صنعتی بخش خود مراجعه نمایید .  اطالعیهاطالعیه

هیئت مدیره شــرکت ذوب آهن اصفهان با یک تغییر 
همراه شــد. به اســتناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی 
مورخ  1399/04/19  و جلســۀ هیئــت  مدیرۀ مورخ 
1400/06/10 شــرکت ذوب آهن، محســن زیوه به 
عنوان نماینده شرکت پویش بازرگان به جای احسان 
 دشتیانه به عنوان عضو جدید هیئت مدیره انتخاب شد.

بر پایه این گزارش، علی احمدیــان به عنوان عضو غیر 
موظف و رئیــس هیئت مدیــره، منصور یــزدی زاده 
به عنوان عضو موظــف، نایب رئیس هیئــت مدیره و 
مدیرعامل، مرتضی یزدخواســتی به عنــوان عضو غیر 
موظف هیئت مدیره و مهــرداد توالییان به عنوان عضو 

موظف هیئت مدیره در سمت های خود ابقا شدند.
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نشریه داخلی

در این طرح تمامی 
شاغلین و

 شرکت های اقماری 
شاغل در ذوب آهن 
اصفهان واکسینه 

خواهند شد

تولید و ریخته گری 
فوالد آلومینیوم 
کیلد که تولید آن 
شرایط خاصی را 

به همراه دارد یکی 
دیگر از برنامه های 
بخش فوالدسازی 
بود که با موفقیت 

انجام گردید

بخش مهمی از 
سرمایه های ذوب 

آهن اصفهان امالک 
این شرکت مادر 

صنعتی هستند که 
در شهرهای مختلف 

واقع شدند

خبر

بابک براتــی مدیرعامل شــرکت 
معادن زغال ســنگ البرزشرقی به 
همراه معاونین، مدیر حراســت و 
رئیس روابط عمومی این شــرکت، 
یکشــنبه هفتــم شــهریورماه در 
سفری یک روزه به منظور آشنایی 
بــا موقعیــت جغرافیایــی منطقه 
معدنــی رضــی،از ایــن مجموعه 

بازدید کردند. 
بابک براتــی مدیرعامل شــرکت 

معادن زغال ســنگ البرزشــرقی طی جلســه ای با 
موسی حســام مدیر منطقه معدنی رضی دیدار کرد 
و در خصوص رفع مشکالت،مسائل رفاهی پرسنل و 
همچنین روند رو به رشــد این منطقه بحث و تبادل 

نظر شد. 
براتی در این نشست گفت : ایمنی و نظم و انضباط در 
کلیه اقدامات باید ســرلوحه قرار گیرد و تک تک افراد 

می بایست پروژه 5s  را در محیط کارشان اجرا نمایند. 
مدیرعامل این شرکت با تاکید بر رفع هر چه سریعتر 
مشــکالت تصریح کرد : موانع باید به صورت اولویت 
دار و در گراف زمانی مشــخص به گونه ای پیگیری و 
مرتفع شوند که بهبود شرایط مشــهود باشد. شایان  
ذکر است بابک براتی و هیات همراه در این بازدید از 
تونل 14و1 ، نجارخانه،ساختمان مرکزی و ... بازدید 

کردند.

جلسه ماهیانه پایش بودجه شرکت، دوم شهریور ماه به منظور بررسی وتبادل 
نظر درخصوص عملکرد شرکت وتحقق برنامه مالی وسایر مبانی بودجه طی 5 

ماهه اول سال با حضور مدیرعامل و معاونین شرکت برگزار گردید. 
در این جلسه ، جبران انحراف که به دلیل مشکالت تأمین آب و مواد اولیه ایجاد 
شده بود مورد بررســی کامل قرار گرفت وجهت جبران حداکثری انحرافات 
پیش آمده ومدیریت ریسک فضای کســب وکار به ویژه در خصوص تأمین 

مواد،  برنامه ریزی وهماهنگی الزم عمل آمد .  
در این جلســه عنوان شــد که در طی 5 ماه ابتدای ســال اهداف شرکت در 
حوزه سودآوردی تحقق یافته اســت وپیش بینی می گردد، شرکت به نتایج 
ارقام اعالم شده به کدال دست یابد. همچنین ریسک ها وموانع تولید در طی 
ماه های آتی مورد ارزیانی قرار گرفته وباهم اندیشــی اعضاء کمیته بودجه ، 

راهکارهای الزم تدوین گردید. 

در جلسه پایش بودجه شرکت عنوان شد :
تحقق اهداف سودآوردی شرکت 

در 5 ماه ابتدای سال

در بازدید مدیرعامل شرکت معادن زغال سنگ البرزشرقی از منطقه معدنی 
رضی عنوان شد :

تک تک افراد می بایست پروژه 5S  را در محیط کار 
اجرا نمایند 

Nخبر e w s

در بخش فوالدســازی پروژه ها در زمینــه های برق، 
مکانیک، اتوماســیون و تولید فوالدهــای کیفی در 
راســتای افزایش بهره وری، جهــش تولید و کاهش 
هزینه ها انجام شــده و یا در حال اجرا می باشد. این 
بومی سازی ها با توان کارکنان ذوب آهنی و همکاری 
مستمر با شــرکت های داخلی صورت گرفته و باعث 
جلوگیری از خروج ارز از کشور شده است. برخی از این 

بومی سازی ها بدین شرح می باشد : 
1ـ در حوزه تکنولوژی میتوان به تولید فوالد ریل و ریل 
زبانه سوزن اشاره نمود که بدون حضور مشاور خارجی 
و آموزشهای متداول، پرسنل بخش فوالدسازی موفق 
به تولید فــوالد ریل شــدند. در این رابطــه به همت 
کارشناسان بخش فوالدسازی کلیه کارگاهها از جمله 
میکســر، گوگردزدایی، کنورتور، LF، VD و ایستگاه 
هــای ریخته گــری و کارگاه شــمش جهت حصول 
نتیجه و تولید فوالد ریل و ریل زبانه ســوزن تغییراتی 
در فرآیند تولید داده شــد که صرفه جویی اقتصادی 

فراوانی به همراه داشت.

2ـ در سال گذشــته دریچه های کشویی پاتیل فوالد 
بومی ســازی و تولید انبوه گردیــد و در جریان بهره 
برداری فوالدسازی قرار گرفت. خوشبختانه تحریم و 
موانع واردات نتوانست مانع همت کارشناسان داخلی 
گردد. در ادامه دریچه کشــویی مربــوط به تاندیش 
)اسالید گیت( که در زمینه تولید فوالد ریل از اهمیت 
فوق العاده باالیی برخوردار اســت در دســتور بومی 
سازی قرار گرفت و هم اکنون مراحل پایانی تولید آن 

در حال اجرا می باشد. 
3ـ تولید و ریخته گری فوالد آلومینیوم کیلد که تولید 
آن شرایط خاصی را به همراه دارد یکی دیگر از برنامه 
های بخش فوالدسازی بود که با موفقیت انجام گردید. 
4ـ در زمینه اقدامات مکانیــک و انرژیتیک می توان 
به تولید و بهره برداری ماشــین سرباره گیری از پاتیل 
فوالد که به صورت کامل بومی ســازی آن انجام شد 
اشاره نمود که در تولید فوالد ریل نقش بسیار مهمی 

عهده دار می باشد.
 ـ از ســال جدید پــروژه بازســازی کامل ایســتگاه

ریخته گــری 8 که ماننــد ایســتگاه 7 از صفر تا صد 
)تخریب و بازســازی کلی( توسط کارشناسان داخلی 

انجام می گردد، در دستور کار قرار دارد. 
ـ تعمیرات ایســتگاه 5 و تغییر طرح کلی در سیستم 

آبرسانی و برج های خنک کننده.
ـ بازسازی دیگ های اوتیلیزاتور کنورتورها یکی دیگر 
از پروژه های سال 1400 می باشد که در افزایش تولید 

نقش به سزایی خواهد داشت. 
ـ بازسازی گیربکس های جرثقیل های بخش و ارتقاء 
آنها به طوری که در ســرعت کار، طول عمر بیشتر و 

راندمان باالتر نقش به سزایی خواهد داشت. 
5ـ در زمینه برق می توان به پروژه های انجام شده که 
صددرصد بومی ســازی و با توان داخلی به طور کامل 
اجرا شده است، مانند تغییر طرح برق رسانی میکسر، 
تغییر طرح در مکانیزم دوران جرثقیل کارگاه شمش و 
سیستم برق رسانی آنها اشاره نمود و همچنین پروژه 
های در حال اجرا از قبیل تغییر طرح و جایگزینی درایو 
جهت تغذیه مکانیزم های کرانهای بخش فوالدسازی 

و تغییر طــرح در لیورهای برنامه پذیــر ایرانی بجای 
لیورهای فرسوده روسی اشاره نمود.

6ـ اجــرای پروژه LF شــماره 3 در راســتای افزایش 
کیفیت محصــوالت فوالدی و همــوژن نمودن ذوب 
ها و تســریع در امر ریخته گــری و افزایش بهره وری 
یکی دیگر از پروژه های بسیار مهم این بخش می باشد 
که می توان گفت بخش اعظم آن توسط شرکت های 

داخلی در حال اجرا می باشد.

سی و نهمین جلسه کمیته امالک ذوب آهن اصفهان 
با حضور مرتضی یزدخواستی عضو موظف هیات مدیره 
و رییس این کمیته به همراه تنــی چند از اعضا،هفتم 
شهریورماه در سالن جلســات دفتر مدیرعامل شرکت 

برگزار شد. 
مرتضی یزدخواستی در این جلسه گفت : بخش مهمی از 
سرمایه های ذوب آهن اصفهان امالک این شرکت مادر 
صنعتی هستند که در شــهرهای مختلف واقع شدند و 
نیاز است برای ساماندهی بیشتر آنها برنامه ریزی الزم 

صورت گیرد. 
وی افزود : با وجود اینکه کلیه امالک شرکت شناسنامه 

دار هستند و به طور قانونی ذوب آهن 
برای ساماندهی آنها می تواند برنامه 
ریزی کند اما ایــن مجموعه همواره 
تعامل و هم افزایی با مسئولین بومی 
استان مربوطه را مورد توجه قرار داده 

است. 
عضو موظف هیات مدیره ذوب آهن 
اصفهان تصریح کرد: شــرکت های 
تابعه کارخانه بــا توجه به فعالیت رو 
به رشدی که در زمینه های مختلف 
دارند نیاز اســت پایگاهی را خارج از ذوب آهن داشته 
باشــند تا بتوانند به دور از هرگونه فعالیت تولیدی در 
زمینه هایی مانند انبارش محصول از آن استفاده کنند و 
لذا یکی از کارکردهایی این امالک همین موضوع است. 

شایان ذکر اســت برنامه ریزی برای ساماندهی اراضی 
خارج از شرکت و واگذاری اراضی به شرکت های تابعه 
در راستای حفظ و حراست از آنها و کمک به فعالیت های 

اقتصادی شان از جمله مصوبات این جلسه بود. 
گفتنی است در این جلسه سایر اعضای کمیته امالک 

شرکت نیز به بیان دیدگاه های خود پرداختند. 

سیاوش خواجوی،مدیر فوالدسازی ذوب آهن اصفهان
فوالدسازی ذوب آهن اصفهان،توانمند در بومی سازی، مصمم در تولید

سالم آتشکار

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

دانا در بروجن شهرکرد را اطالع رسانی نمایید. 
مدیریت خدمات بیمه و مالی : کلینیک سینا واقع در بلوار پورعلی، ابتدای 
کوچه مجتمع پزشکی ابن سینا به عنوان طرف قرارداد آماده ارائه خدمات 

می باشد. 
  داروخانه های طرف قرارداد بیمه تکمیل درمان دانا در سپاهان 

شهر وبهارستان اصفهان را اطالع رسانی فرمائید.     
مدیریت خدمات مالی و بیمه : با پیگیری های انجام شده و ابالغ شیوه نامه 
جدید به داروخانه ها در شهر بهارستان، داروخانه دکتراحسان پور واقع 
در چهارراه ایثار، ابتدای خیابان ایثار جنوبی و داروخانه دکتر منصوری در 
سپاهان شهر واقع در بلوار غدیر، جنب کلینیک پردیس به عنوان طرف 
قرارداد آماده ارائه خدمات می باشند. در ضمن کارکنان می توانند در 
صورت عدم اجرای صحیح قرارداد دارویی طبق شیوه نامه با شماره داخلی 

2651 ، اداره بیمه شرکت تماس حاصل فرمایند. 
 بیمه تکمیل درمان چه تفاوتی با بیمه درمان دارد؟ 

مدیریت خدمات مالی و بیمه: بیمه نامه های درمانی پایه از جمله تامین 
اجتماعی،بیمه سالمت،بیمه خدمات درمانی و... تقریباً 30 درصد از هزینه 
های درمانی را جبران می کنند و فرد بیمار مجبور است که مابقی هزینه 
های پیش آمده را خود پرداخت نماید که برخی هزینه های درمانی از قبیل 
بستری بیمارستان ،جراحی و شیمی درمانی مبالغ بسیار سنگینی هستند 
. بیمه های تکمیلی کمک شایانی در جبران هزینه های درمانی با توجه 
به میزان سقف تعهدات درج شده در بیمه نامه خسارات به بیمه گذاران 
می کنند. ضمنا بعضی از پوشش های بیمه ای مانند دندان پزشکی، در 
بیمه تامین اجتماعی بندرت تحت پوشش می باشند، این در حالی است 
که پوشش دندانپزشکی از جمله پوشش های پرطرفدار در بسیاری از طرح 

های بیمه نامه های تکمیلی می باشد. 
چه  درمان  تکمیل  بیمه  جهت  عائله  نفرات  تغییرات  برای 

اقداماتی باید انجام دهیم ؟
مدیریت خدمات بیمه ومالی : کارکنان در صورت افزایش ، کاهش و تغییر 
نفرات عائله ) تولد فرزند ، ازدواج ، طالق ، فوت ، فرزند دانشجو ، تغییرات 
شناسنامه ای ( با دریافت فایل ضمیمه و الصاق مستندات مربوطه که در 
پرتال شرکت،قسمت کارکنان، لینک بیمه تکمیل درمان موجود است به 
روابط صنعتی بخش تحویل نمایند. سواالت احتمالی خود در خصوص 

تکمیل فرم ها را باشماره 2651 مطرح نمایند . 
علت عدم پرداخت تعطیل کاری جمعه در ایام تعطیلی کرونا 

چیست ؟
مدیریت  امور اداری: با توجه به مصوبه ستاد کرونا در شرکت، صرفاً روزهای 
دوشنبه، سه شنبه و شنبه به عنوان تعطیل جهت کارکنان  جنرال شیفت 
تعیین گردید که در این روزها به کارکنان شیفت تعطیل کاری پرداخت 
گردیده است لذا جمعه جزء ایام عادی کاری محسوب می گردد و جمعه 

کاری آن پرداخت می شود.  
*** تعدادی از همکاران نیز خواستارانجام موارد زیر شده اند .

 ارائه راهکاری جهت الزام پیمانکاران برای انعقاد قرارداد بیمه تکمیل 
درمان کارکنان زیرمجموعه خود و همچنین رعایت الزمات قانونی در 

خصوص طرح طبقه بندی مشاغل .
 برنامه ریزی جهت استفاده بهینه از مبلغ تعیین شده جهت پرداخت 
ارزاق شش ماهه سال به صورت نقدی در کارت پارسیان                                                                                               
  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:

جلســه هم افزایی صدرتامین با هلدینگ انرژی شســتا با حضور غالم رضا 
سلیمانی، مدیرعامل تاصیکو، معاونین شرکت سرمایه گذاری صدرتامین، 
کورش الیاس نفیعی. مدیر عامل توسعه انرژی تأمین و روحانی، مدیرعامل 
شرکت افق تامین انرژی پارس و مدیران عامل شرکت های تابعه با محوریت 
 تامین پایــدار برق و انجام ممیزی انرژی شــرکت هــای تابعه صدرتامین

برگزار شد.
 در این جلسه مقرر شد که هلدینگ انرژی شستا به عنوان مشاور تاصیکو طی 
یک ماه آینده با بررسی کامل بهینه ترین روش تامین برق پایدار شرکت های 

تابعه هلدینگ صدرتامین را با راهکار کارشناسی پیشنهاد دهد. 
عالوه بر این طی قراردادی رسمی ممیزی کامل مصرف برق در شرکت های 
تابعه توســط هلدینگ انرژی انجام و راهکار بهینه ســازی مصرف برق به 

شرکت های تابعه اعالم شود.

جلسه هم افزایی صدرتامین با هلدینگ انرژی 
شستا برگزار شد

تاکید مدیرعامل صدرتامین بر 
تامین پایدار برق شرکت های تابعه

با راه اندازی 
تمیزکننده کک 
سازی کیفیت و 

سرعت تمیزکاری 
درب و رام به صورت 
چشمگیری افزایش 

یافت

عملکرد مناســب و بهینه درب های فلکســیبل نقش 
به ســزایی در کاهش و کنترل آالیندگــی های باتری 
کک ســازی دارد لذا به منظور تکمیــل فرایند کنترل 
آالیندگی در این بخش ،ساخت ، نصب و راه اندازی تمیز 
کننده درب های باتری شماره 3 در دستور کار مدیریت 

تولیدات کک و مواد شیمیایی قرار گرفت. 
محسن قاسمی مهندس ارشد تعمیرات مکانیک مدیریت 
تولیدات کک و مواد شیمیایی در این خصوص گفت : از 
زمان راه اندازی باتری شماره ســه و ماشین های تولید 
کک،مکانیزم هــای تمیزکننده به دلیل عــدم کارایی 
مناسب و وجود ایرادات اساسی در طراحی و ساخت مورد 
استفاده قرار نگرفتند و  لذا  تمیزکاری به صورت دستی 
و ُکند  انجام می گرفت که به دلیل شرایط محیطی روی 
باتری و ارتفاع هفت متری درب ها،تمیز کاری در ارتفاع 
غیرممکن و در نواحی در دسترس ،کیفیت الزم را نداشت. 
قاسمی با اشاره به اینکه مکانیزم های تمیزکننده دارای 
چهار تیپ مختلف و شــامل تمیزکننده درب و رام در 
بازکن و همچنین تمیزکننده درب و رام ماشین تخلیه 
می شوند ، خاطر نشان کرد : بازسازی و راه اندازی تمیز 
کننده ها  ابتدا قرار بود توسط شــرکت های خارجی از 
کشورهای چین، اکراین، اسپانیا و ایتالیا به انجام برسد که 
به دلیل تحریم ها امکان پذیر نشد و باری دیگر تالشگران 
بخش کک ســازی در این عرصه نیز همت کردند و این 

پروژه را در دســت گرفتند و  با یک برنامه 
ریزی گسترده به سرانجام رساندند. 

راه اندازی تمیز کننده کک سازی 
ضامن افزایش عمر و عملکرد درب 

های فلکسیبل است  
وی گفت : با راه انــدازی تمیزکننده کک 
سازی کیفیت و سرعت تمیزکاری درب و 
رام به صورت چشمگیری افزایش یافت که 
منجر به افزایش عمر و عملکرد بهتر درب 
های فلکسیبل و در نتیجه کاهش آلودگی 

محیط زیست گردید .
تمیــز کننــده در مدت10ماه و 

با1460نفر ساعت ساخته شد
این تالشگر بخش تولیدات کک و مواد شیمیایی تصریح 
کرد : سعی بر این بود در ساخت و راه اندازی این تجهیزات 
تا حد امکان از پلت فرم اصلی اســتفاده شود و تغییرات 
اساسی در سایر تجهیزات اجراء شود . اکثر قطعات مورد 
نیاز در تعمیرگاه مرکزی این مدیریت و مابقی در کارگاه 
های ساخت کارخانه )اسکلت فلزی و مکانیکی( ساخته 
شده اســت. از آنجایی که این پروژه می بایست توأم با 
ادامه تولید کک انجام مــی گرفت،کوچکترین وقفه ای 
در تولید کک ایجاد نکرد و در مدت10ماه و با1460نفر 
ســاعت به انجام رســید.برای راه اندازی این تجهیزات 

حدود4000قطعه مختلــف از وزن50گرم تا700کیلو 
گرم ساخته شده و بروی تجهیزات نصب گردید.

صرفه جویی ارزی و بومی سازی 
قاسمی ضمن اشــاره به اقدامات انجام شــده بر روی 
تمیزکننده درب ماشین تخلیه، تمیزکننده رام ماشین 
تخلیه و تمیزکننده درب ماشین درب بازکن ، گفت : با 
راه اندازی و بهره بــرداری از تمیزکننده ها ضمن صرفه 
جویی ارزی به مبلغ 400 هزار دالر دانش فنی طراحی 
و ســاخت این مکانیزم ها در شــرکت ذوب آهن بومی 
سازی گردید و این مهم با توجه به شرایط تحریم با همت 
و غیرت نیروهای تعمیرگاه مرکــزی، دفتر فنی،برق و 

اتوماســیون مدیریت تولیدات کک و مواد شیمیایی به 
انجام رسید.

امیر یونسی مهندس برق واحد 2 کک سازی نیز  ضمن 
تشریح اقدامات انجام شده جهت بهینه سازی تجهیزات 
الکتریکی ماشین تخلیه و دربازکن ، گفت: در راستای 
کاهش آلودگی هوای منطقه و پایبندی به خط مشــی 
زیست محیطی شرکت، سیستم تمیز کننده سلول های 
کک جهت جلوگیری از نشت گاز کک مورد بررسی قرار 
گرفت.این سیستم شامل دو مکانیزم تمیز کننده درب و 
تمیز کننده رام سلول است که بر روی دو ماشین تخلیه 

و دربازکن قرار دارد. 

تکمیل فرایند کنترل آالیندگی درب های باتری شماره 3 با اجرای پروژه تمیز کننده 

کک سازی ذوب آهن اصفهان در مسیر سبز

سی و نهمین جلسه کمیته امالک ذوب آهن 
اصفهان برگزار شد 

با توجه به اهمیت واکسیناسیون عمومی اقشار مختلف 
مردم کشــور و به ویژه کارکنان مراکــز بزرگ تولیدی 
و صنعتی  در کنترل و مهار بیمــاری کرونا،  ذوب آهن 
اصفهــان نیز همــراه با اقدامــات متنوع بهداشــتی و 
واکسیناســیون گروه های پرخطر ، در اقدامی جدید و 
فراگیر از روز شنبه 6 شهریور ماه واکسیناسیون عمومی 

کارکنان خود در مقابل بیماری کرونا را شروع کرد.
در این برنامه که توســط مدیریت ایمنی، بهداشــت و 
محیط زیست و بیمارستان شــهید مطهری ذوب آهن 
و با همکاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان لنجان 
انجام شــد، مرحله اول تزریق واکســن کرونای تمامی 

کارکنان ذوب آهن و شرکت های 
اقماری انجام می شــود. مرحله 
دوم این واکسیناسیون نیز مطابق 
با زمان مقرر اعالم و انجام خواهد 
شد. منصور یزدی زاده مدیر عامل 
شرکت در روز اول واکسیناسیون 
بــا حضــور در مرکــز تجمیعی 
واکسیناسیون در محل رستوران 
توحید ، ضمن بازدید از نحوه انجام 
کار از وزارت بهداشــت و درمان و 
دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان 
به دلیل موافقت آن ها و از شبکه 
بهداشت و درمان لنجان و تمامی 
همکاران و دســت اندر کاران به لحاظ انجــام این اقدام 
بزرگ بهداشــتی قدردانی نمود و یادآور شد: ذوب آهن 
اصفهان در جهت مقابله با شیوع بیماری کرونا از ابتدای 
این بحران، از هیچ اقدامی غافل نشده و واکسیناسیون 
گروه های پرخطر از جمله کادر درمــان در اولویت قرار 
گرفت و انجام شد که نتایج بسیار خوبی نیز در این راستا 

حاصل گردید .
وی افــزود : این مجتمــع عظیم صنعتی بــا توجه به 
برخورداری از بیمارستان شهید مطهری و تجربه در امر 
درمان ، از ماه ها قبل آمادگی خود را برای مشــارکت در 

امر واکسیناسیون اعالم کرد و مرکزی نیز در فوالدشهر 
جهت شهرســتان لنجان به این امر اختصــاص داد و 
همچنیــن در داخل ذوب آهن نیز بــا هماهنگی مرکز 
بهداشت لنجان این کار صورت گرفت که در مرحله اول 
براساس اولویت های سنی اعالم شده وزارت بهداشت ، 

واکسیناسیون برای کارکنان ذوب آهن انجام شد .
مدیرعامل ذوب آهن اظهار داشــت: بــا پی گیری های 
صورت گرفتــه و باتوجه به اینکه ایــن واحد صنعتی از 
 مراکز پرخطر محسوب می شود ، سهمیه ای به کارکنان
ذوب آهن همچون سایر صنایع اختصاص یافت و از امروز 
6 شهریورماه ، واکسیناسیون کلیه کارکنان آغاز گردید تا 

این تالشگران با آرامش خاطر در محل کار حاضر شوند .
علیرضا آجدانی رئیس بیمارستان شهید مطهری نیز در 
بازدید از روند انجام واکسیناسیون، ضمن بیان اهمیت و 
ضرورت انجام واکسیناسیون عمومی در مقابل بیماری 
کرونا گفت : برای جلوگیری از شیوع دوباره بیماری کرونا 
بهترین راهکار واکسیناسیون است زیرا بدن در مقابل این 
بیماری ایمن می گردد . وی افزود : در این طرح تمامی 
شاغلین و شــرکت های اقماری شــاغل در ذوب آهن 

اصفهان واکسینه خواهند شد .
رییس بیمارستان شهید مطهری گفت : به دلیل کمبود 
واکسن در اســتان اصفهان ، تهیه آن طوالنی شد که با 
تالش هایی که صــورت گرفت این امر مهیــا گردید تا 

سالمت کارکنان به خطر نیافتد . 
وی افزود : بعد از انجام هر دو مرحله تزریق واکســن نیز 
رعایت نکات بهداشتی و به خصوص استفاده از ماسک و 

رعایت فاصله اجتماعی نباید فراموش شود.
مجید مکاری مدیر ایمنی، بهداشــت و محیط زیست 
 ذوب آهن اصفهــان نیز در این خصوص گفــت : با اخذ
موافقت های الزم و همکاری و نظارت شبکه بهداشت و 
درمان شهرستان لنجان واکسیناسیون تمامی کارکنان 
شرکت که تا کنون موفق به تزریق نشــده اند با رعایت 
پروتکل های بهداشــتی و بدون ایجاد وقفه در امر تولید 

انجام خواهد شد.
وی گفت: در انجام این کار هیچ محدودیت سنی وجود 
نداشته و همکاران با اعالم مســئولین خود در روزهای 
اعالم شده به مرکز مربوطه در رستوران توحید شرکت 

مراجعه می نمایند.
مکاری اظهار داشــت :  برای ســرعت عمل الزم در امر 
واکسیناسیون و عدم معطلی همکاران ، 6 ایستگاه تزریق 

در نظر گرفته شده و این کار به سهولت انجام می شود.
علیرضا امیری مدیر روابط عمومی شرکت نیز ، مشارکت 
ذوب آهن اصفهان در امر واکسیناسیون را یک مسئولیت 
اجتماعی مهم برای این شرکت دانست و اظهار داشت : 
این امر ضمن حفظ سالمت کارکنان که اهمیت اصلی را 

دارد ، منجر به حفظ شرایط تولید شرکت نیز می گردد .

واکسیناسیون عمومی کرونا در ذوب آهن اصفهان
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نشســت تعاملی حمایــت از محرومــان منطقه با 
تاکید بر فعالیت های گروه هــای جهادی با حضور 
منصــور یــزدی زاده مدیرعامل ، مهــدی بهرامی 
معاونی پشــتیبانی و خدمات اجتماعی ذوب آهن 
، احمد یوسفی مدیر کمیته امداد امام خمینی )ره( 
شهرستان لنجان ، انوری مدیر مسکن کمیته امداد 
استان اصفهان ، سرهنگ محمدی فرمانده و سروان 
علیزاده معاون بسیج سازندگی ســپاه شهرستان ، 
سرهنگ مختاری فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید 
تندگویان و علیرضا امیری مدیر روابط عمومی ذوب 

آهن در این شرکت برگزار شد . 
یزدی زاده در این جلسه گفت : ذوب آهن اصفهان تا 
آنجا که در توانش باشد ، کمک به محرومان منطقه را 
به عنوان یک مسئولیت اجتماعی مد نظر دارد و این 
کار موجب رضایت خاطر همه مسئولین و کارکنان 

این شرکت است . 
وی افزود : بهترین کمک به محرومان ، بسترسازی 

برای اشتغال آنهاست و می توان در این راستا رشته 
های شــغلی را در قالب تعاونی ، شــرکت یا کارگاه 
ســازماندهی کرد که افزایش بهره وری را به دنبال 
دارد و در ایــن راه کمیته امداد و بســیج می توانند 

بسیارکارساز و موثر باشند . 
مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان افزود : این شــرکت 
در خصوص تامیــن نیازهای خود نیز مــی تواند از 

محرومان منطقه حمایت کند.
مدیر کمیته امداد امام خمینی )ره( شهرستان لنجان 
در این نشست ، فعالیت های گروه های جهادی ذوب 
آهن را قابل تقدیر دانست و گفت : این مجتمع عظیم 
صنعتی طی سال های گذشته در ساخت 24 واحد 
مسکونی مشارکت و کمک نموده و این سازمان را در 
حل مشکالت مربوط به مسکن محرومان یاری داده 
اســت که امیدوارم این کمک ها با توجه به شرایط 

اقتصادی کشور ، افزایش یابد .
سرهنگ محمدی فرمانده سپاه لنجان نیز  از مدیریت 

ذوب آهن اصفهان و فعالیت گروه های جهادی  این 
شــرکت در جهت کمک به محرومان منطقه تقدیر 
کرد و این کمک ها را در شرایط کنونی جامعه بسیار 

ضروری و حیاتی دانست . 
وی با اشــاره به نقش مهــم بســیج در حمایت از 
محرومان افزود : با انســجام و آمــوزش محرومان 
وهمچنین تاسیس تعاونی می توان به ویژه به افرادی 

که درآمدی ندارند ، کمک اساسی و مهم نمود .

معاون پشــتیبانی و خدمات اجتماعــی ذوب آهن 
اصفهان نیز گزارشــی از فعالیت های این شرکت در 
راستای مســئولیت های اجتماعی ارائه داد و افزود:  
کمک به محرومــان منطقه یکــی از اولویت های 
اصلی این فعالیت ها است که در این راستا از کمیته 
امداد شهرســتان حمایت های الزم صورت گرفته 
و همچنین تالش کردیم در شــرایط کرونا به دانش 

آموزان کمک کنیم.  

برگزاری نشست تعاملی
حمایت از محرومان منطقه در ذوب آهن اصفهان

Rگزارش e p o r t
آشنایی با مجتمع تجاری، اداری  و ورزشی ایران سنتر تعاونی مصرف ذوب آهن اصفهان

نشریه داخلی
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حدیث هفته

 13 شهریور، روز تعاون
تعاون و همکاری در رشد و شــکوفایی جامعه نقش بسزایی دارد. بدیهی 
اســت با گســترش فرهنگ تعاون، وحدت و هم دلــی در جامعه حاکم و 

ابتکارها و نوآوری ها شکوفا می شود.
در جهان امروز، برای کسب توفیق در کلیه مســائل اقتصادی و فرهنگی 
باید همکاری باشد تا بتوان به مقاصد عالی دســت یافت. به منظور ایجاد 
این همکاری، در اصل44 قانون اساســی، بخش تعاونی اقتصاد جمهوری 
اســالمی ایران، مطرح و شــرح و تفصیل آن در 13 شــهریور 1370، به 
تصویب مجلس رسید. در این راستا، وزارت تعاون به منظور اعمال نظارت 
دولت و حمایت و پشــتیبانی از بخش تعاونی در تاریــخ 10 دی 1370 

تشکیل گردید.
13 شهریور، روز بزرگداشــت ابوریحان بیرونی و روز مردم 

شناسی 
ابوریحان بیرونی را بزرگ ترین دانشــمند مســلمان و یکی از بزرگ ترین 
دانشــمندان ایرانی در همه اعصــار می دانند. همین طــور او را پدر علم 

انسان شناسی و هندشناسی نیز می دانند.
ابوریحان محمد بن احمد بیرونی در 14 شــهریور 352 خورشیدی )29 
ذیقعده 362 قمری برابر 5 ســپتامبر 973 میــالدی( در حوالی خوارزم 
متولد شد. ســالهای اول زندگی را در خوارزم به تحصیل علوم گذرانید و 
مدتی در خدمت مامونیان خوارزم بود تا آن که به مســافرت پرداخت. در 
ابتدای سفر چند ســالی را در جرجان )در جنوب شرقی دریای مازندران( 
در خدمت شمس المعالی قابوس وشــمگیر گذرانید و کتاب آثار الباقیه 
را در آنجا به نام قابوس به ســال 390 هجری تالیف کرد. این کتاب از گاه 

شماری و جشن های ملل مختلف سخن می گوید.
ابوریحان بیرونی، پس از سال ها تالش و کوشش در راه علم و فضیلت، در 
22 آذر 427 شمســی بدرود حیات گفت. گفته می شود او در اواخر عمر، 
هم نابینا و هم ناشنوا شده بود، ولی در مورد محل وفاتش اختالف است و 

محّل آن مشخص نیست. 
قیام  خونین 17  شهریور

حادثه تظاهرات 17 شــهریور که به جمعه ســیاه معروف شــد، به واقعه 
کشتار تظاهرکنندگان در محالت فقیر نشــین جنوب تهران و همچنین 
میدان ژاله، توســط نیروهای نظامی ارتش شاهنشاهی گفته می شود که 
در هفدهم شهریور 1357 و در جریان ناآرامی هایی که به پیروزی انقالب 
ایران در این سال انجامید، رخ داد. تنها چند روز پس از واقعه آتش سوزی 
ســینما رکس آبادان در 28 مرداد 1357، دولت جمشــید آموزگار که با 
شعار دولت فضای باز سیاســی روی کار آمده بود، مجبور به استعفا گردید 
و در روز 4 شــهریور، محمدرضا پهلوی از جعفر شــریف امامی که فرزند 
روحانی و رئیس مجلس ســنا بود و به برخی مخالفت ها بــا دولت هویدا 

مشهور بود، دستور داد تا دولتی با شعار آشتی ملی تشکیل دهد.
اندکی بعد و در روز ســیزدهم شــهریور، راهپیمایی بــزرگ عید فطر در 
تپه های قیطریه تهران، تبدیل به تظاهرات بر ضّد حکومت شاهنشــاهی 
شــد. به دنبال این تظاهــرات، ناآرامی های دیگری نیز تا روز شــانزدهم 

شهریور به وقوع پیوست. 

کشور سازنده قبلی : آلمان
شــرکت طراح وســازنده داخلی : آزمایشگاه نســوز مدیریت آزمایشگاه 

مرکزی 
تاریخ تولید: 1397 

کلیات :
جهت تایید برگه مشخصات فنی مواد نسوز وارده به کارخانه گاهاً  نیاز به 
تســت نمونه ها در دمای باال تا دمای حدود 1500 درجه سانتیگراد می 
باشد که با توجه به کوره های موجود در آزمایشگاه مرکزی حداکثر امکان 
تســت نمونه ها تا دمای 1300 در جه ســانتیگراد امکان پذیر میباشد. با 
طراحی و ساخت این کوره با مواد دیرگداز موجود در کارخانه و همچنین 
المنتهای، مستعمل دستگاه RUL توانایی تست نمونهها تا دمای 1500 

در جه فرآهم گردید ونیاز به برون سپاری انجام آزمونها برطرف گردید.
اهــداف پــروژه : فراهــم آوردن امکان بررســی وصحت ســنجی برگه 

مشخصات فنی مواد نسوز وارده به کارخانه
دستاورد : استفاده از مواد نسوز و المنتهای مستعمل موجود در کارخانه. 

مجمع عمومی عادی ســاالنه موسســه خیریه قائم الرضا سه شنبه دوم 
شهریورماه 1400 به صورت حضوری و مجازی با حضور وجیه ا... جعفری 
رئیس هیــات عامل ایمیدرو، منصــور یــزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن 
اصفهان، محمد ابکاء مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری پرشیا فلز اسپادانا 
و مدیرعامل موسســه خیریه قائم رضا و تنی چند از دیگر مســئولین در 
محل شرکت پرشیا فلز اســپادانا برگزار شد. در این جلســه پس از ارائه 
گزارش هیات مدیره، حســابرس و بازرس قانونی شــرکت،صورت های 
مالی منتهی به 30 اسفند ســال 1399 مورد تصویب مجمع قرار گرفت و 
همچنین در ارتباط با بندهای گزارش حسابرس و بازرس قانونی، تکالیف 

مجمع تعیین گردید. 
شــایان یادآوری اســت در این نشســت در خصوص اهمیت برنامه های 
توســعه ای شــرکت برای رویارویی با چالش های موجود و لزوم بررسی 
راهکارهای بهبود نحوه تعامل آن شــرکت با شرکا و طرف های کسب کار 

به ویژه شرکت ذوب آهن اصفهان بحث و تبادل نظر شد.  

مناسبت های هفته

بومی سازی

خبر

 حضرت امام محمد باقر ) ع (:
 خداوند در روز قیامت در حساب بندگانش، به اندازه عقلی که در دنیا 

به آنها داده است، دّقت و باریک بینی می کند.

شــرکت تعاونی مصرف ذوب آهن اصفهــان با تجربه 
52 ســاله،در راســتای رونق این مجموعه و افزایش 
چشمگیر سرمایه ســهامداران این شــرکت در سال 
1393 ســاخت پروژه عظیم ایران ســنتر در شــهر 
فوالدشهر را در حاشیه باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب 
آهن و در مجاورت بزرگراه این شهر با زیربنای 54500 
مترمربع در چهار طبقه و هشــت ســقف بــا بهترین 

متریال کلید زد.  
بهــره بــرداری از ایــن مجتمــع تجاری توســعه 
فرهنگی،اجتماعی،رفاهــی و جــذب گردشــگران و 
همچنین رشــد اقتصادی منطقه محلی و اشتغالزایی 
برای اقشــار جامعه در یک محیط مطلوب را رقم می 

زند. 

در خصوص نمای ظاهــری این مجموعــه می توان 
گفــت تلفیقی از معمــاری مدرن و صنعتی اســت و 
سطح  استوانه ای شکل پارت c  آن یادآور پاتیل های 
کارخانه ذوب آهن و زحمت کشــان این مجموعه می 
باشد. همچنین برخورداری از پارکینگ وسیع عمومی 
و مجاورت با پایانه حمل ونقل عمومی از جمله مزایای 

این مجتمع به شمار می رود. 
واحدهای تجاری شــیک و مقاوم ، رســتوران، کافی 
شاب ،فودکورت به همراه سالن های همایش و سینما، 
کنسرت و تاتر و فضاهای ورزشــی و شهر بازی، مهد 
کودک و خانه بازی کودکان سالن های بازی هیجانی 
و... از جمله امکانات مجتمع تجاری ایران ســنتر می 

باشد که جذابیت آن را دو چندان کرده است. 

ایــن مجموعه مجهــز به تاسیســات کانال کشــی، 
تاسیســات برقی، مکانیک و راه پله هــای برقی قابل 
دسترسی به تمام نقاط مجتمع است و هر واحد تجاری 

آن نیز دارای سند تجاری مستقل نیز می باشد .
  امروزه  مطمئن ترین و  بهترین حوزه سرمایه گذاری  
بخش امالک و مستغالت به ویژه امالک تجاری است 
زیرا سرمایه گذاری در این حوزه دارای سود تضمینی 

بوده و ریسک کمتری دارد .
در  همین راســتا و بنا بر تصمیم هیات مدیره شرکت 
تعاونی مصرف و ســرمایه گذار، تعــداد محدودی از 
واحدهای تجاری آن به صورت نقد واقساط بلند مدت و 

پیش فروش به سهامدران عزیز واگذار می شود. 
www.tavonizob.ir : آدرس وب سایت

صادرات وزنی فوالد شرکت های 
بزرگ طــی چهار ماه امســال، با 
رشد 101درصدی همراه شد و از 

2.8 میلیون تن عبور کرد. 
 از ابتــدای فروردیــن تــا پایان 
تیرمــاه 1400 تعــداد بیســت 
شــرکت فوالدی توانستند افزون 
بر 2 میلیون و 852هزار تن انواع 

محصول فوالدی روانه بازارهــای صادراتی کنند. در 
این میان شرکت های بزرگ، بیشــترین سهم را در 
رشد صادرات ایفا کرده اند به طوری که میزان صدور 
فوالد مبارکه 241درصد، فوالد خوزستان 85درصد، 
ذوب آهن اصفهــان 51درصد، فــوالد آلیاژی ایران 
283درصد و فوالد خراســان 164درصــد افزایش 
یافت و همچنین شــرکت های فــوالد کاوه جنوب 
)بیلــت(، بناب و فــوالد کویر به ترتیــب 76درصد، 

148 درصد و 56درصد رشــد عملکرد در صدور این 
محصوالت داشته اند.

رشد 52 درصدی صادرات تیر ماه
در همین حال عملکرد صادراتی این تعداد شــرکت 
در تیر ماه نیز بــه رغم قطعی برق حکایت از رشــد 
52درصدی دارد. طی مدت مورد بررســی 774هزار 
تن انواع محصوالت فوالدی به خارج از کشــور صادر 

شد. 

این مجتمع عظیم 
صنعتی طی 

سال های گذشته 
در ساخت 24 واحد 
مسکونی مشارکت و 

کمک نموده است

دریافت خدمات 
الزم در آینده در 

شرکت و مهم تر در 
سطح کشور منوط به 
داشتن کارت واکسن 

است، همکاران 
الزم است که در این 

زمینه اقدام کنند

از مهمترین علل 
حذف کانترویت 

مسیر نوار نقاله می 
توان به پیشگیری 
از تکرار حوادث 

تجهیزاتی و انسانی 
اشاره کرد

برخورداری از 
پارکینگ وسیع 

عمومی و مجاورت 
با پایانه حمل ونقل 
عمومی از جمله 

مزایای این مجتمع به 
شمار می رود

دیدار مدیرعامل ذوب آهن اصفهان و فرمانده 
انتظامی استان

شرکت های بزرگ پیشتاز صادرات فوالد شدند

حذف کانترویت از نوارنقاله A.KC9.3  انبار 
مواد خام بخش آگلومراسیون

منصور یزدی زاده مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان و 
ســردار محمدرضا میر حیدری  فرمانــده انتظامی 
اســتان در خصوص همکاری و تعامــالت فی مابین 

دیدار و گفتگوکردند. 
ســردار میر حیدری در این دیدار با اشــاره به نقش 

مهــم ذوب آهن اصفهــان در 
صنعت کشــور گفت : امســال 
به تدبیرمقــام معظم رهبری با 
عنوان تولید ، پشــتیبانی ها و 
مانع زدایی ها نامگذاری شــده 
اســت و لذا نیــروی انتظامی 
وظیفه خــود می دانــد که در 
راستای اعتالی اقتصادی کشور 
، باتمــام تــوان  در جهت رفع 

موانع تولید اقدام کند. 
مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان 
نیز به اقدامات مهم این شرکت 
از جمله تولید ریل اشــاره نمود و گفت : در شــرایط 
تحریم ، این مجتمع عظیــم صنعتی ، نه تنها وظایف 
تولیدی خــود را انجام داد بلکه بــا تولید محصوالت 
صنعتی جدیــد از جمله ریــل ، مانــع از ضربه زدن 

تحریم به توسعه حمل و نقل ریلی کشور شد . 

عملیات حذف کانترویت از نوار نقالــه A.KC9.3  در 
کارگاه انبار مواد خام بخش آگلومراسیون با موفقیت به 

پایان رسید. 
بهزاد قاسمی مســئول مکانیک کارگاه مذکور با اعالم 
این خبر گفت : از آنجا که کارگاه مکانیک آگلومراسیون 
وظیفه نگهداری و ســرویس تجهیزات مکانیکی این 
بخش را بر عهده دارد و ایــن تجهیز نیز به عنوان اصلی 
ترین شریان ارســال مواد اولیه به بخش های مختلف 
کارخانه به شمار می رود،تصمیم گرفته شد با انجام این 
اقدام اصالحی به اهداف مورد نظر دست یافته و ضمن 
ایمن سازی محیط کار ، صرفه جویی قابل توجهی برای 

کارخانه ایجاد شود. 
احمدرضا نجار مهندس ارشد مکانیک انبار موادخام نیز 
طی سخنانی گفت: از مهمترین علل حذف کانترویت 
مســیر نوار نقاله می توان به پیشگیری از تکرار حوادث 
تجهیزاتی و انســانی اشــاره کرد که پس از رفع موانع 

موجود و بستر سازی مناسب، اقدام الزم انجام گرفت. 

مهندس ارشد مکانیک انبار موادخام در پایان از همراهی 
و مســاعدت های مدیر امور فنی در راستای تسهیل در 
روند تغییر طرح های این مدیریت،مدیر آگلومراسیون، 
معاون تجهیزات مکانیکی بخــش و همچنین تالش 
صادقانه پرســنل کارگاه مکانیک انبار مواد خام تشکر 

کرد. 

نشســت برنامه ریزی و هماهنگی واکسیناسیون 
عمومی کرونا در ذوب آهن اصفهان با حضور مهدی 
بهرامــی معاون پشــتیبانی و خدمــات اجتماعی 
و دســت اندر کاران این پــروژه از جمله همکاران 
مدیریــت ایمنــی، بهداشــت و محیط زیســت ، 
بیمارســتان شــهید مطهری و مســئولین روابط 
صنعتی قسمت های مختلف شــرکت دوشنبه 8 
شهریور ماه در تاالر تشریفات روابط عمومی برگزار 

شد. 
معــاون پشــتیبانی و خدمات اجتماعی شــرکت 
در این جلسه ضمن قدردانی از دســت اندرکاران 
واکسیناسیون عمومی کارکنان  و با تشریح اقدامات 
انجام گرفته در این زمینه  گفت: با توجه به ضرورت 
و اهمیت واکسیناســیون عمومی کارکنان مراکز 
بزرگ تولیدی و صنعتــی در کنترل و مهار بیماری 
کرونا، ذوب آهن اصفهــان نیز همراه بــا اقدامات 
متنوع بهداشــتی قبلی خود در برنامه ای جدید و 
با هماهنگی مراکز بهداشتی در استان و تهران اقدام 
به تهیه واکسن نمود و از روز شــنبه 6 شهریور ماه 
جاری واکسیناســیون عمومی کارکنــان خود در 

مقابل بیماری کرونا را شروع نمود .  
وی با بیان اینکه این برنامه تا روز 20 شــهریور ماه 
جاری ادامه خواهد داشت ، اظهار داشت: با توجه به 

فرصت زمانی اعالم شده تمامی کارکنان و همکاران 
شرکت های اقماری و رانندگان باید در این فرصت 
مراجعه نموده و از تسهیالت فراهم شده و سهمیه 
واکسن موجود اســتفاده نمایند، چرا که در صورت 
عدم مراجعــه، محدودیت ها ی کشــوری و برنامه 
ریزی برای مرحله دوم تزریق واکســن در شرکت ، 

مشکالتی را در پی خواهد داشت.
معاون پشــتیبانی و خدمات اجتماعی گفت : از آن 
 جا که دریافت خدمات الزم در آینده در شــرکت و 
مهم تر در ســطح کشــور منوط به داشتن کارت 
واکسن است، همکاران الزم است که در این زمینه 

اقدام کنند. 

علیرضا آجدانی رییس بیمارستان شهید مطهری 
ذوب آهن در ســخنانی با اشــاره به رونــد ایجاد 
و گســترش بیماری منحــوس کرونــا در جهان و 
اقدامات تحقیقی کشــورهای مختلــف در زمینه 
ساخت واکسن کووید 19گفت: در حال حاضر نباید 
به حرف های مختلف منتشر شده در فضای مجازی 
توجه کرد و خود را اسیر و نگران آن ها کنیم. مبارزه 
با کرونــا همانند دیگــر بیماری ها بر اســاس علم 
و تجربه اســت و با توجه به تهیه واکسن از خارج و 
ســاخت داخل باید با مراجعه به مراکز بهداشتی از 

انواع واکسن های ارایه شده استقبال کنیم . 
وی  ضمن اشاره به نحوه  تهیه و ساخت واکسن ها 

و چگونگی عمل آن در بدن افراد بیمــار و افراد در 
معرض خطر گفت: واکســن برکت ایرانی ویژگی 
های مثبتی دارد و با ســویه های ایرانی تهیه شده 
و عوارض خطرناکی ندارد. افرادی هم که از واکسن 
های برکت و سینوفارم در مرحله اول استفاده کرده 
اند در مراحل بعدی می توانند از انواع دیگر واکسن  

های موجود هم استفاده کنند. 
علیرضا آجدانی در ادامــه تاکید نمود: تمامی مردم 
جامعه ، به ویژه همکاران ذوب آهنی و خانواده های 
شان همراه با رعایت نکات بهداشتی و تزریق واکسن 
های ارایه شده در مراکز بهداشتی از زدن ماسک و 

رعایت فاصله اجتماعی نباید غافل شوند.  
مجید مکاری مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست 
ذوب آهن اصفهان در پایان این جلســه با اشاره به 
آمار بیماری کرونا در سطح شــرکت و اثرات آن بر 
زندگی فردی و تولید گفت: بــا موافقت ، همکاری 
و نظارت شــبکه بهداشــت و درمان شهرســتان 
لنجان مرکز تجمیع واکسیناسیون کرونا در محل 
رستوران توحید شرکت با 6 ایستگاه تزریق فراهم 
شده است. لذا  واکسیناسیون تمامی کارکنان ذوب 
آهن با هماهنگــی روابط صنعتی قســمت ها و با 
رعایت پروتکل های بهداشتی و بدون ایجاد وقفه در 

امر تولید تا 20 شهریورماه  انجام خواهد شد. 

در این میان 
شرکت های بزرگ، 
بیشترین سهم را در 
رشد صادرات ایفا 

کرده اند

در نشست برنامه ریزی و هماهنگی واکسیناسیون  عمومی کرونا در ذوب آهن اصفهان:
مشارکت همکاران در تسریع واکسیناسیون ، ایمنی در برابر کرونا را افزایش می دهد

پروژه های بومی سازی ذوب آهن اصفهان:

طراحی وساخت کوره 1600 درجه 
سانتیگراد جهت پخت مواد دیرگداز 

مجمع عمومی موسسه خیریه
قائم الرضا برگزار شد
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V a r i o u s
گوناگون

همزمان با اقدامــات همه جانبه و پیشــگیرانه مبارزه 
با ویروس کرونا در  ذوب آهن اصفهان ، بســیجیان این 
شــرکت نیز در یک حرکت ارزشــمند  نسبت به تهیه 
کپسول های اکسیژن پزشــکی رایگان با عنوان "نذر 

نفس"  جهت بیماران کرونایی اقدام نمودند.
سرهنگ مختاری فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید 
تندگویان ضمن بازدید از محل نگهداری کپسول های 
اکسیژن پزشــکی )حوزه مقامت بســیج امام علی )ع( 
لنجان(، با اشاره به اهمیت این حرکت انسان دوستانه 
گفت: خوشــبختانه ذوب آهن اصفهان به عنوان خط 
اول جبهه صنعت تا کنون، در خصوص مبارزه با کرونا، 
اقدامات گسترده پیشگیری و درمان را در سطح شرکت 

و منطقه با اهتمام و جدیت ویژه ای دنبال نموده است.
وی گفت : هم اکنون با مساعدت مدیریت این شرکت 
بویژه مدیریت انرژی و بهینه ســازی سوخت، کپسول 
اکسیژن پزشکی تهیه و در صورت نیاز بصورت رایگان 
در اختیار بیماران کرونایی نیازمند به اکسیژن قرار می 

گیرد.

وی گفــت: در این طــرح )نذر 
بیشــتر  افزایش  نفس(امکان 
این تعداد کپسول ها هم وجود 

دارد.
مهنــدس نقدی پور مســئول 
کانون بسیج مهندسین صنعت 
شهرســتان لنجان نیز گفت: 
با توجه بــه مشــکالت مالی 
تعدادی از بیمــاران کرونایی 
در تامین کپســول اکســیژن 
پزشکی، با مساعدت مدیریت 

های حراست و انرژی وبهینه سازی سوخت ذوب آهن 
اصفهان و همکاری حوزه های مقاومت، شهید تندگویان 
و امام علی)ع( شهرســتان لنجان، هــم اکنون امکان 

استفاده رایگان از این خدمات فراهم شده است. 
وی گفــت: با توجه به حساســیت حمــل و چگونگی 
استفاده از این کپسولها، عالوه بر تهیه "بروشور" ایمنی 
و توضیحات، یکی از کارشناسان مدیریت انرژی وبهینه 

سازی سوخت شرکت نیز برای راهنمایی های الزم، در 
محل حضور دارد.

مهندس نقدی پور که خود از  همکاران مدیریت انرژی 
وبهینه سازی سوخت شرکت می باشــد یاد آور شد: با 
هماهنگی های بعمل آمده پس از تامین نیاز کارخانه ، 
ظرفیت شارژ روزانه تعداد 150 کپسول اکسیژن در این 

شرکت وجود دارد.

در این مسابقه که به صورت الکترونیکی برگزار شد، 
1041 نفر در مسابقه شرکت نموده و 716 نفر پاسخ 
صحیح ارسال نمودند و از این نفرات به قید قرعه 72 

نفر برگزیده شدند.

برندگان عزیز جهت دریافت هدایــای خود از تاریخ 
13 شــهریورماه با همراه داشــتن کارت پرســنلی 
به امورشــهدا، جانبازان و ایثارگران شــرکت )آقای 

عمرانی( مراجعه نمایند.

اسامی برندگان در پورتال شرکت قسمت اطالعیه ها 
درج شده است.

تلفن تماس: 4320

دفاع هوایی در تمام عملیات  هــای دوران دفاع مقدس 
بســیار ملموس، حائز اهمیت و سرنوشت  ساز بود. یکی 
از افتخارات اســتثنایی پدافند هوایی حضور مقتدرانه 
برای امنیت فضای منطقه در تمام عملیات های به وقوع 

پیوسته در سال های دفاع مقدس است.
نقش حیاتی و عملکرد درخشان پدافند هوایی در دوران 8 
سال دفاع مقدس و در عملیات های مختلف، برای طراحان 
نظامی و ملت بزرگ ایران اسالمی که دوران دفاع مقدس 
را درک کرده اند بر هیچ کس پوشیده نیست. فعالیت های 
شبانه روزی و مداوم مجموعه یگان های پدافند هوایی در 
تأمین امنیت هوایی نقاط حساس و حیاتی کشور، مراکز 
تولید و صادرات نفتی کشــور و دفاع بیش از 280 مرکز 
اقتصادی، سیاســی، نظامی و غیره در طول هشت سال 

دفــاع مقــدس و مقابله با 
حمالت هوایی ارتش رژیم 
بعث کــه بــه جدیدترین 
هواپیماها و سالح ها مجهز 
بــود از نقش های اساســی 
پدافند هوایی در هشت سال 

دفاع مقدس است.
یاد و خاطره حماسه آفرینان 
پدافنــد هوایی کشــور در 
هشت ســال دفاع مقدس 
را گرامــی می داریم و دهم 
شهریور روز پدافند هوایی را 

به کارکنان همیشه بیدار و هوشیار نیروی پدافند هوایی 
 به ویژه نیروی مســتقر در ذوب آهــن اصفهان تبریک

می گوییم .  

مراسم معارفه مهدی تارتار سرمربی جدید تیم فوتبال 
باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان سه شنبه 9 

شهریورماه در ورزشگاه ملت اصفهان برگزار شد . 
در این مراسم که مسئولین ذوب آهن اصفهان و باشگاه 
فرهنگی ورزشــی این مجتمع عظیم صنعتی حضور 

داشتند ، از اصحاب رسانه نیز تجلیل به عمل آمد . 

مجتبی فریدونی مدیر عامل باشگاه ذوب اهن اصفهان 
در این مراســم گفت: هیچ یک از بازیکنان جدید  ذوب 
آهن سفارشی نبوده و با مالک و معیارهای فنی انتخاب 

شدند . 
وی اظهار داشت: دو سال اخیر برای هواداران ذوب آهن 
و مردم اصفهان ســالهای خوبی نبود و تا آخرین روز با 

استرس و نگرانی همراه بود.
وی گفت:  حتی رقیب های ذوب آهــن هم دنبال این 
هســتند که تیم فوتبال ذوب آهن را همچون گذشته  

قوی و پویا  در میدان  ببینند .
وی ساختار نامناسب تیم ذوب آهن در فصل اول را علت 
شکست ها و ضعف تیم در دو سال اخیر دانست و گفت 
: نباید از بازی خوب  تیــم ذوب آهن در برخی  اوقات در 
دو سال گذشته غافل شــد . ضمن اینکه فشار روحی  و 
استرس ها در دو سال گذشته نیز در عدم موفقیت تیم 

نقش داشته است.
فریدونی انتخاب تارتار را یک  انتخاب شایســته خواند 
و افزود: برای جذب بازیکنان جدیــد یک کمیته نقل 
و انتقاالت تشــکیل دادیم و قرارداد های آنها در تهران 
و پس از شور و مشــورت های بسیار تنظیم شد. ضمن 
اینکه تمام بازیکنان جدید صــد در صد با نظر و معرفی 

تارتار انتخاب شدند.

برندگان مسابقه کتابخوانی ویژه ماه محرم از کتاب حماسه حسینی

پدافند هوایی  و امنیت آسمان کشور

معارفه سرمربی جدید ذوب آهن و تجلیل از اصحاب رسانه

تهیه کپسول های اکسیژن پزشکی جهت بیماران کرونایی توسط ذوب آهن اصفهان

نذر نفس ، احیای دوباره زندگی
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

تاریخ تولدنام فرزند محل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1400/03/20علیایمنی و بهداشتمحمد مهدی میرصالحیان

1400/03/13پانته آراه آهنتورج شفائی

1400/03/24رادینفوالدسازیمهدی عظیمی

1400/03/06محمد ماهانتولید و توزیع برقحسن معینی

1400/03/22محمد امینتولید و توزیع برقمحمد محمدی

1400/01/29سید امیر حسینانرژیسید میثم حسینی

1400/03/24عرشیاخدماتهوشنگ اكبری

1400/02/15یونافناوری اطالعاتمنامیرزاده

1400/03/27مهرسامنسوزمسعود مختاری

1400/03/23نلینآگلومراسیونحامد ایرانشاهی

1400/03/11مرساناراه آهنمجید وحید دستجردی

1400/03/24آترینابازاریابیكورش اورتانی

1400/04/08امیرحسینكیفیتاصغر كمالی

1400/04/08محمدحسنكیفیتاصغر كمالی

1400/04/01هانیساامورشهریجواد اسدی

1400/03/25یاشارآگلومراسیونفرشاد احمدی

1400/03/03مسیحاراه آهنعلیرضا معنوی

140/04/06مهرادنوردسعید كیانی

1400/03/23آوانوردشریعت خدابخشی

1400/04/02محمدحسیننت مكانیکداود محمدی

1400/04/05مهرادنوردمحسن گوگونانی

1400/03/24عمادتولید و توزیع برقغالمعلی جوادی

1400/04/08درسافوالدسازیغالمرضا آقابابائی

1400/02/15مهرادكک سازیسجاد محمدیان

1400/04/03بهرادنسوزمصطفی موحدی

1400/03/23سلیننسوزمیثم عشوری

1400/04/14مهشیدنورداحمدرضا خزایی

1400/04/14گلشیدنورداحمدرضا خزایی

1400/04/17محمد متینكوره بلندمهدی كاظمی

1400/04/11محمد كسریكوره بلندحسن میر عالئی

1400/03/31یكتاكک سازیروح اله اعرابی

1400/04/12پارساكک سازیمسعود نادری

1400/04/20نیكاكک سازیقاسم نادری بنی

1400/04/15مهدیارنوردعلی سمیع

1400/04/15حنانهحراستذبیح اله بهمنی

1400/04/06آرتینبیمارستاناحسان یزدی

1400/04/20سامیارآگلومراسیونعلی هارونی

1400/04/22ارغوانكک سازیعلیرضا طهماسبی

1400/04/02حسناراهبریمحمد یزدانی

1400/04/08اشكاننت حسن امینی

1400/04/15مهرسانت رضا بینائی

1400/04/19فرهادفوالدسازیعباس سلیمیان

1400/04/19محمدتولید و توزیع برقحجت اله احمدی

1400/04/24سید مهدیارحسابداری صنعتیسید حسن حجازی

1400/04/27ماهورنوردمحمد تركیان

1400/04/27هامیننوردمحمد تركیان

1400/04/23هانانوردرسول حسینی

1400/04/27امیرعباسنورداحمد مهرابی

1400/05/04پارساراه آهنمحمد ابراهیمی

1400/04/29ناز آفرینخریدمحمد مهدی میرزائی

1400/04/18رمیصاكک سازیمحسن سلیمی

1400/05/05محمد معراجكک سازیمحمدرضا قربانی

1400/04/22الیكاكک سازیعلی سهرابی

1400/04/20آرادتولید و توزیع برقامیرعباس بختیاروند

1400/04/24فاطیماكک سازیامین اله رحیمی

1400/4/30رایاننوردروح اله غالمی

1400/05/05عرفاننوردمجتبی پارسافر

1400/05/04امیر مهدیآگلومراسیونمسعود مهاجری

1400/05/01كوثرآگلومراسیونمجید عباسیان

1400/04/12نفسراه آهنسید امین عبدالهی

1400/05/10آوینانت علی اصغر جعفری

1400/05/14سید محمد حسینتولید و توزیع برقسید مجید صفوی

1400/05/12معصومهكوره بلندكاظم مجیری

1400/05/13ابالفضلحسابداری صنعتیعلی قربانی

1400/05/11دایاناانرژیابوالفضل اشراقی

1400/05/06آویساآزمایشگاه مركزیحمزه فتاحیان

1400/04/23مهرادسفارشاتمحمد معظم

1400/05/17امیدتولید و توزیع برقعبدالرضا خانی

1400/05/02پارساآگلومراسیونجالل شفیعی

1400/04/28محمد آراداتوماسیونعباس مهدشتی

1400/04/21محمد حسنآگلومراسیونحسین عالئی

1400/05/17كوثرنوردمصطفی معینی

1400/05/14دالرامنوردبهرام اسكندری

1400/05/18پرهانكک سازیرضا ابراهیمی

1400/05/11سلینكک سازیمجتبی معینی

1400/05/12سید حسام الدینفوالدسازیسید حسین موسوی مقام

1400/05/07ایلیانوردمحمد ابراهیم جعفریان

1400/05/17عرفانكیفیتسعید جعفری

1400/05/15محمد صدرانتعلی قنبری

1400/05/14رستانترضا براتی

1400/05/25مهرادانرژیحجت اله عموئی

آسمانی

آسمانی

پیوند

خبر

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.

مشارکت جدی بسیجیان در 
واکسیناسیون کارکنان

از ابتدای شروع کرونا، حوزه مقاومت بســیج شهید تندگویان ذوب آهن 
اصفهان، فعالیت های چشمگیری، در عرصه مقابله با ویروس کرونا انجام 

داده است .
 تشــکیل تعداد 12 گروه  و انجام عملیات ضد عفونی در سطح شرکت، 
مشارکت جدی  و انجام هفت مرحله کمک مومنانه به تعداد 7 هزار بسته 
معیشتی، اقدامات گروه های جهادی در مناطق محروم و مشارکت فعال 
در تعمیر و ساخت مسکن نیازمندان از جمله اقدامات بسیجیان خط اول 

جبهه صنعت  می باشد.
همچنین"نذر نفس" اهدا کپســول اکســیژن به نیازمندان شهرستان 
و همچنین معرفی تعداد 18 نفر از بســیجیان جهــت آموزش و حضور 
مســتمر در امر واکسیناســیون پرســنل نیز از اقدامات و فعالیت های 
 اخیر بســیجیان ذوب آهن اصفهان اســت که هم اکنون باجدیت دنبال 

می شود.

تاریخ ازدواجمحل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1400/02/23راه آهنرضا نوری

1400/04/04آگلومراسیونفرزاد عطائی

1400/04/04كک سازیامین گل كار

1400/04/17كک سازیحسینعلی ستاری خواه

1400/04/21فوالدسازیمهدی عسگری

1400/03/13فوالدسازیاسمعیل امیری

1400/05/03نوردرسول تاكی

1400/04/16كک سازیفرهاد انتظاری

1400/04/21كوره بلندجواد نقدی

1400/03/21نوردامین قاسمی

1400/05/15كیفیتاصغر ایرانپور

1400/05/05نوردمرتضی زارع

1400/05/17كک سازیعباس تركی

1400/05/07كک سازیمهدی عباسی

1400/05/15كک سازیابوالفضل شیخی

1400/03/20نوردمهدی ابراهیمی

1400/05/07نوردمحمد دهخدا

تشکر و سپاس

از کلیه همکاران و دوســتان گرامي که در مصیبت وارده 
به اینجانبــان ضمن ابراز همدردي، موجب تســلي خاطر 
بازماندگان را فراهم نمودند، صمیمانه قدرداني نموده، امید 

است در شادیهایتان جبران نماییم.
جواد حسینی، محمد باقری، صدراله رعایایی، محمدرضا 
امین صبوری، علی قــادری، محمدجواد طالبی، علی 
نیا، علیرضا علیمرادی،  محمد کریمی، علی هاشــمی 
سعید صادقی، مجتبی شفیعی، سعید رحیمی، محمدعلی 
حاجی باقری، اکبر عنایتی، حیدرعلی حقانی، محمدرضا 
محمد  شــیرمحمدی،  ابراهیم  نورانی،  طغیانی،مجید 
صفری، علی ســلیمانی، رضا رضائی، اسماعیل طغیانی، 
مهدی ادیبی، عبداله عابدینی، علــی اصغر عابدینی، 
علیرضا عابدینی، رضا طغیانی، سیدمجید صفوی،  اکبر 

خاکسار حقانی، خانواده مرحوم محمد رضا محمودی. 

تسلیت

همکاران گرامی آقایان:
اکبر  بهادرام، حجت اله حیدری،  علیرضا رضایی، جالل 
امینی، حمید بهرامی، محمد مختاری،  رسول حیدری، 
ایمان اعرابی، سعید اعرابی، محمدصادق حالج پور، علی 
اکبر آزادیخواه، امیرحسین متین خواه، بهمن خلیلیان، 
اسماعیل شریفی زاد، حمید مهرابی، محمدعلی رحیمی، 
مصطفی جعفــری، اصغرابراهیمی، ایرج نصریان، خانم 

پریسا ترکیان
با تاسف، مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده محترمتان 

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

فرماید.  
روابط عمومي شرکت

تسلیت

خانواده داغدار داوری،
خانواده داغدار محمد حسین مدحی

با نهایت تاســف و تالم فــراوان مصیبت وارده را به شــما خانواده 
محترم تســلیت عرض نموده واز خداوند متعال برای آن مرحومین 
علو درجات و برای شــما و سایر بازماندگان ســالمتی و طول عمر 

خواستاریم .

روابط عمومي شرکت

تسلیت

خانواده داغدار سید فضل اهلل صفوی

با نهایت تاسف و تالم فراوان مصیبت وارده 
را به شــما خانواده محترم تسلیت عرض 
نموده واز خداونــد متعال برای آن مرحوم  
علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان 

سالمتی و طول عمر خواستاریم .

روابط عمومي شرکت


