
سخن اول

هفته وحدت در کالم 
رهبر معظم انقالب 

اسالمی)مدظله العالی(

نشـــریه  داخلـــی شنبه 24 مهر ماه 1400    |    9 ربیع االول 1443   |     16 اکتبر  2021    |     شماره 1298

 اقدام پویش معادن 
برای بازسازی و نوسازی 

ماشین آالت سنگین 
ذوب آهن اصفهان

تولید سی هزارمین  ذوب 
در گارگاه ریخته گری و 

مدلسازی مدیریت نت

تاکید بر ضرورت تامین مواد 
اولیه فوالدسازان بزرگ کشور 

ذوب آهن اصفهان بیشتر از 
سازمان های دولتی قوانین 

رفاهی را برای جامعه ایثارگر 
اجرا کرده است
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رویداد

دو اقدام بزرگ ذوب آهن اصفهان برای
بهبود معیشت همکاران 

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

گزارشی از عملکرد شرکت ذوب آهن اصفهان با نماد ذوب برای دوره منتهی به 31 
شهریور 1400 منتشر شد که بر اساس آن میزان فروش ذوب آهن اصفهان در 6 ماهه 
نخست امسال با رشــد 112 درصدی فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه 

شده است.

رشد 112 درصدی فروش ذوب آهن
 اصفهان

بین  االحترام  مشترک  هفته  وحدت،  هفته   
مسلمین را قدر بدانید.

 این قضیه اتحاد مسلمین را همه  فَِرق اسالمی چه 
شیعه و چه سنی، چه مذاهب مختلف اهل سّنت، 

چه مذاهب شیعه، باید جدی بگیرند.
 دشمن مایل است بین فرقه های اسالمی اختالف 
بیندازد و بین اقوام و قشرها و گروه های ملت، 

جدایی ایجاد کند.
 امروز، استعمار با توجه به وجود عامل وحدت، 
سعی می کند شکاف ها و اختالف ها را از طریق 
مختلف قومی و مذهبی، میان شیعه و سّنی به وجود 

آورد.
  حرف ما در هفته وحدت و به عنوان پیام وحدت، 
این است که مسلمانان بیایند با هم مّتحد بشوند و با 

یکدیگر دشمنی نکنند.
 شیعه و سّنی نباید بگذارند دشمن از اختالفاتشان 

سوء استفاده کند.
 امروز در دنیای اسالم یکی از دردهای بزرگ، درد 

تفرقه و جدایی است.
  این ندای وحدت در دنیا، جا افتاده است. این 
وحدت را آسان نشکنید، هر که بشکند، خیانت 

کرده است.
  اگر ما متحد و برادر باشیم و بر اختالفات خویش 
فائق بیاییم، حربه دشمن ُکند و از ضربه پذیری 

دنیای اسالم کاسته خواهد شد.
  وحدت را مهم بشمارید و هفته وحدت را یک هفته 

حقیقتاً پر محتوا و پر مغز قرار بدهید.
  جدا کردن بدنه های این ملت بزرگ از یکدیگر، 

خدمت به دشمنان این ملت است.
  باید در سایه  وحدت کلمه، کشورمان را بسازیم.

ما، وحدت  انقالب  عمده   های  پیام  از  یکی    
مسلمین است.

 یکی از اصول اسالم، وحدت مسلمین و اخوت 
اسالمی است.
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حجــت ا... عبدالملکــی، وزیر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی، با تاکید بر این که افراد دارای معلولیت، 
حق و حقوقی دارند تا به صــورت عادی، زندگی و 
کار و تالش کنند، تصریح کرد: دولت قرار اســت 

سامانه ای را به همین منظور ایجاد کند.
وی با اشــاره به واگذاری ۱۴۰۰ واحد مســکونی 
به خانواده های دارای دو معلول در سراســر کشور 
تاکید کرد: بر اســاس آمار بهزیســتی، ۱۰ هزار 
خانواده دارای دو معلول دیگر در صف انتظار قرار 
دارند که بــرای احقاق حق این عزیــزان نیز باید 

برنامه ریزی و تالش کنیم.
عبدالملکی ابراز امیدواری کرد، ســایر واحدها تا 

آخر امسال یا سال آینده آماده شود.
وی تاکید کرد: نداشتن مسکن، برای خانواده های 
دارای دو معلول، معضل بزرگی اســت و باید برای 
۱۰ هزار خانواده باقی مانــده نیز تفاهم نامه هایی 

امضاء شود تا دغدغه مسکن نداشته باشند.

عبدالملکی با اشاره به الگوی اقتصادی دین اسالم 
گفت: تهیه مســکن برای جامعه اسالمی بسیار پر 
اهمیت است. اســتفاده از بیت المال برای مسکن 
تنها بخشــی بوده که پیامبر بر آن تاکید داشــته، 
چرا که مسکن یکی از نیازهای اولیه و اصلی برای 

مردم به ویژه نیازمندان و محرومان است.
وی تاکید کرد: مســکن حق هر فــرد و خانواده 
ایرانی، مضمون مبنایی اصل ۳۱ قانون اساســی 
جمهوری اسالمی است، در رتبه بندی تامین این 
نیاز، محرومان و افــراد دارای معلولیت در اولویت 
هستند و حاکمیت وظیفه دارد از بیت المال برای 
کســانی که مســکن ندارند و در تهیه آن ناتوان 

هستند هزینه کند.
وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی تصریح کرد:  
متاســفانه با شــرایط کنونی، هزینه های مسکن 
۳۰ تا ۶۰ درصد هزینه هــای خانواده ها را می بلعد 
که حتی از توان افــراد عادی و قشــر کارمند نیز 

خارج است، اما با تهیه مســکن می توان نیمی از 
هزینه های اقتصادی خانواده ها را رفع کنیم.

وی در پایان تصریح کرد: نهادهای انقالب اسالمی 
در طول ۴۳ سال گذشته یکی از بازوهای حرکت 
در این بخش بودند که هم اکنــون نیز به حرکت 

نوآورانه و جهادی آن ها نیاز داریم.

وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی بــا صدور حکمی 
میرهاشم موسوی، سرپرست سازمان تأمین اجتماعی 
را به عنوان نایب رئیس ستاد رفاه و نظام جامع تأمین 

اجتماعی منصوب کرد. 
در حکم صادر شــده از ســوی حجت اله عبدالملکی 

آمده است:
بازســازی انقالبی و عقالنی عرصه هــای مدیریتی با 
هدف حرکت عالمانه و خالقانه بــر روی ریل انقالب 
اسالمی، آنگاه که در نظام اسالمی با حوزه های مرتبط 
با رفاه عمومی مــردم تالقی پیدا می کنــد، ارزش و 
اهمیت مضاعف می یابــد و موفقیت در این امر خطیر 
نیازمنــد کار جهادی و بهره گیــری از طرفیت متنوع 
و گســترده نخبگان و کارشناسان کشــور است که 
تشــکیل قرارگاه "رفاه مردم" در وزارت تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی گامی برای آغاز این مأموریت است.
به موجب ایــن حکــم و نظر بــه تعهد، تجــارب و 
شایســتگی ها، جنابعالــی را که از مدیران با ســابقه 
کشور هستید به عنوان نایب رئیس ستاد "رفاه و نظام 
جامع تأمین اجتماعی" در قرارگاه رفاه مردم منصوب 

می نمایم.

الزم اســت همه واحدهای ســازمانی و اجرایی تحت 
مدیریــت وزارتخانه با آن ســتاد همکاری داشــته و 
هماهنگی کامل مسئولین ســتاد با جانشین قرارگاه، 

مورد انتظار است.
گفتنی است؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ریاست 
ســتاد رفاه و نظام جامع تأمین اجتماعی را بر عهده 
دارد و ابراهیم جواهری، معاون حقوقی، مجلس و امور 
بین الملل ســازمان تأمین اجتماعی دبیر این ســتاد 

است.

کیفیت محصوالت یکــی از اولویت های 
شرکت های بزرگ به منظور جلب رضایت 
مندی مشــتری اســت ، در واقع محصوالت 
فوالدی به سبب استفاده در حمل و نقل عمومی 
و مصارف ساختمانی ، باید دارای استاندارد و 
کیفیت عالی باشــند زیرا به امنیت مردم گره 
خورده است . محصوالت ذوب آهن اصفهان از 
دیرباز به لحاظ کیفیت ، از شــهرت ویژه ای 
برخوردار اســت و این شــرکت در رعایت 
اســتانداردهای مربوطه و همچنین تدوین 
اســتانداردهای ملی در حوزه صنعت فوالد از 
شهرت ویژه ای برخوردار است  . به مناسبت 22  
مهرماه روز جهانی استاندارد با حسین دیباجی 
مدیر کیفیت فراگیر این مجتمع عظیم صنعتی 

گفتگو نمودیم که در ادامه می خوانید :

دیباجی به محصوالت جدیــد ذوب آهن اصفهان 
 TH36  از قبیل ریل مترو ، ریل ســوزن ، میلگرد
و آرک معــدن V21 اشــاره کرد و گفــت : تولید 
محصــوالت جدید با کیفیت یکــی از رویکردهای 
جدید ذوب آهن اصفهان به منظــور رفع نیازهای 
کشور ، کسب بازارهای بیشــتر و صادرات  است و 
همواره مورد تاکید مهندس یزدی زاده مدیرعامل 

شرکت قرار دارد . 
 وی افزود :  میلگرد آلیاژی با کــروم باال و قطر ۳۰ 
میلی متر و 5۰ میلی متر از دیگر محصوالت جدید 
ذوب آهن اصفهان اســت که دارای استانداردهای 

بین المللی و کیفیت باال می باشد .
مدیر کیفیت فراگیر ذوب آهــن اصفهان به هدف 
اصلی این شــرکت که تولید محصوالت با کیفیت 
و برخــوردار از اســتانداردهای بین المللی اســت 
اشــاره کرد و گفت : تمام محصــوالت ذوب آهن 
اصفهــان دارای اســتانداردهای روز جهانــی می 
 باشــد ، داشــتن گواهینامه های مختلــف مانند
ISO 45001 ،ISO 9001 ،ISO 10002 

ISO 10004 ، ISO 14001 ،  مبین این امر است 
که کیفیت یکی از الزامات مهم در تولید محصوالت 

این شرکت می باشد . 
وی درصد باالی رضایت مندی مشــتری را بیانگر 
کیفیــت محصــوالت ذوب آهن دانســت که در 
کالس جهانی است و خاطر نشــان ساخت : تولید 
محصوالت به نحوی در ذوب آهــن اصفهان انجام 

می شــود که مدیریت کیفیت مد نظر قرار دارد و 
محصول خروجــی از ذوب آهن همیشــه چندین 
سطح باالتر از استانداردها قرار دارد و این مهم باعث 
محبوبیت محصــوالت ذوب آهن بین مشــتریان 

است .
دیباجی گفت : متخصصیــن ذوب آهن اصفهان به 
این توانایی دســت یافتند که ریل کــه دارای آلیاژ 
خاص و یک محصول اســتراتژیک است را در انواع 
مختلف آن به راحتی تولید کننــد و به جرات می 
توان گفت ریــل تولیــدی ذوب آهن در ســطح 

استانداردهای اروپایی می باشد . 
وی بــه تاکید مدیــر عامل شــرکت بر توســعه 
محصوالت اشاره کرد و یاد آور شد : ورق سازه های 
فوالدی در ابعاد و سطوح مختلف، محصول جدید 
ذوب آهن به منظــور رفع نیازهای مشــتریان در 

داخل و خارج کشور است .
مدیر کیفیت فراگیر ذوب آهن اظهار داشت : ذوب 
آهن اصفهان با توجه به داشتن متخصصین توانمند 
در بخش کنترل کیفیت می تواند محصوالتی تولید 
کند که دارای اســتانداردهای بین المللی است و  

همواره بازرسین کیفیت این امر را تایید می کنند .
 وی افزود : آزمایشــگاه ذوب آهن اصفهان یکی از 
نقاط قوت این شرکت در تولید محصوالت با کیفیت 
است زیرا با داشتن کادری مجرب همواره بر تولید 
نظارت دارد تا برند ذوب آهــن را ارتقا دهد و از نظر 

کیفی بهبود بخشد .

)) 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

معاون سرمایه های انسانی و توسعه مدیریت شرکت خبر داد:

افتتاح مرکز فوق تخصصی پایش سالمت و طب کار ذوب آهن اصفهان

موضوعشمارهنوع فراخوانردیف
مهلت    دریافت اسناد

مهلت   ارائه 
پیشنهاد

زمان بازگشائی 
پاكات

5 /8 /41400 /8 /1400خرید 2 ردیف دیواترینگ كوره بلند47544تجدید مناقصه 1

خرید 2 ردیف فیدموتور و بورمته 47577تجدید مناقصه 2
5 /8 /41400 /8 /1400كوره بلند

خرید 2 ردیف چكش پخت 47599تجدید مناقصه 3
5 /8 /41400 /8 /1400آگلومراسیون

47643R1مناقصه4

عملیات تهیه ، ساخت ، نصب ، تست و 
راه اندازی یك دستگاه جدا كننده آب 
و قطران )دكانتر( در واحد دو بازیابی 

مواد كك سازی

1400/ 7/ 27000000

اجرای 9500 متر مربع اسكلت بتنی 140003مناقصه5
5000000 /8 /1400 پروژه  ساختمانی واقع در شهر رامسر
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استفاده از بیت المال 
برای مسکن تنها 
بخشی بوده که 

پیامبر بر آن تاکید 
داشته است

میرهاشم موسوی به عنوان نایب رئیس ستاد حاکمیت وظیفه دارد برای تهیه مسکن ناتوان ها هزینه کند
رفاه و نظام جامع تأمین اجتماعی منصوب شد

محصوالت ذوب آهن 
اصفهان از دیرباز 
به لحاظ کیفیت ، 
از شهرت ویژه ای 

برخوردار است

مدیر کیفیت فراگیر شرکت :
تولید محصوالت با کیفیت مورد نیاز بازار از اولویت های ذوب آهن است
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شماره  1298 2E v e n t
رویداد

نشریه داخلی

تغییرات کوچک در 
سطوح پایین باعث 

تغییرات بزرگ 
در سطوح باالیی 

می شود

میزان فروش شرکت 
ذوب آهن اصفهان در 
شهریورماه امسال به 
میزان 29,466,881 

میلیون ریال بوده 
است

خبر

Rگزارش e p o r t

محمد جعفر صالحی معاون خرید ذوب آهن اصفهان در 
پنجمین نمایشگاه بین المللی معدن و صنایع معدنی و 
تجهیزات وابسته با حضور در غرفه این شرکت گفت: یکی 
از نگرانی ها و دغدغه های اصلی کنونی در صنایع فوالدی 
که چندی است شاهد اثرات آن هستیم، معروف به "اثر 

شالق چرمی" در  زنجیره تامین 
می باشد که نوسان در بحث عرضه 
وتقاضا به وجود می آورد. اثر شالق 
چرمی نوسانی در زنجیره تأمین 
اســت که عامل اصلی به وجود 
آورنــده آن تغییــرات در میزان 
تقاضا اســت. با حرکت از سطح 
مشتری جزء به سطوح باالتر در 
زنجیره تأمین، تغییرات کوچک 
در سطوح پایین باعث تغییرات 
بزرگ در سطوح باالیی می شود. 
این تغییرات موجب نوســانات 

بزرگی در مجموعه زنجیره تأمین خواهد شد.
وی افزود: مشــکل قطع برق در نیمه اول سال و مشکل 
گاز در نیمه دوم سال با شروع فصل سرما که با آن مواجه 

خواهیم شد از جمله مشکالت پیش رو است .

صالحی اظهار داشــت: مشــکل دیگر در بحث قیمت 
های دستوری و انتظار کاهش قیمت است که به نوعی 
به جامعه تزریق شده اســت و بازار را در حالت رکود قرار 
داده که امیدواریم تا اواخر آبان ماه جرقه های از حرکت 

را مشاهده کنیم.
معاون خرید ذوب آهن همچنین بــه اهمیت برگزاری 
این نمایشگاه اشــاره کرد و افزود: یکی از  دستاوردهای 
این نمایشگاه این اســت که امکان بهره گیری از نظرات 
و تبادل نظر با کارشناســان و خبرگان با تجربه ازجمله 
پیشکسوتان ذوب آهن فراهم می شودکه به نوعی مخزن 

تجربه و دانش هستند. 
وی افزد: به نظر می رســدکه شــرایط کرونایی در حال 
رقیق شدن است و امید است که این نمایشگاه ها بتوانند 

به وضعیت سابق برگردند . 
دکتر نمازی زاده رئیس اندیشــکده صنعت و معدن نیز 
در غرفه ذوب آهن اصفهان حضــور یافت و به خبرنگار 

ما گفت: مهمترین چالش صنعت فوالد کشور موضوع 
سنگ آهن است و بایستی این معضل را با کمک شرکت 

های دانش بنیان حل کنیم.
وی افزود: یکی از مشکالت این بود که در بحث خصوصی 
سازی در کشــور، مالکیت شــرکت ها را واگذار کرد اما 

مدیریت را واگذار نکرد.
رئیس اندیشــکده صنعت و معدن  اظهار داشت: حوزه 
سیاست گذاری در کشــور باید به صورت غیر متمرکز 

باشد تا تصمیمات کاربردی تری گرفته شود. 
دکتر نمازی زاده با اشــاره به جایگاه ذوب آهن اصفهان 
به عنوان مادر صنعت فوالد کشــور گفت: نظرات فنی و 
کارشناسی ذوب آهن اصفهان به عنوان پایه گذار بخش 
معدن در خصــوص تامین مواد اولیــه صنایع فوالدی 
اهمیت ویژه ای دارد و باید در تصمیم گیری ها و سیاست 
گذاری ها، نظر این شرکت های پیشگام که جبهه تولید را 

حفظ می کنند، مورد توجه قرار گیرد. 

گزارشــی از عملکرد شــرکت ذوب آهن اصفهان با 
نماد ذوب برای دوره منتهی به ۳۱ شــهریور ۱۴۰۰ 
منتشر شد که بر اساس آن میزان فروش ذوب آهن 
اصفهان در ۶ ماهه نخســت امســال با رشد ۱۱۲ 
درصدی فروش نســبت به مدت مشــابه سال قبل 

همراه شده است.
بنــا بــر ایــن گــزارش، میــزان فروش شــرکت 
ذوب آهن اصفهان در شــهریورماه امسال به میزان 
۲۹,۴۶۶,۸۸۱ میلیون ریال بــوده که از این میزان، 
ســهم بازار داخلــی ۱۶,۲۲۹,۷۷۹ میلیون ریال و 
سهم بازار صادراتی نیز ۱۳,۲۳۷,۱۰۲ میلیون ریال 

بوده است. تیرآهن محصول پرفروش بازار داخلی و 
شمش کاالیی نیز محصول پرفروش بازار صادراتی 

شرکت ذوب آهن در شهریور امسال بوده است.
با نگاهــی بــر عملکرد 5 ماهه نخســت شــرکت 
ذوب آهــن متوجــه خواهیــم شــد کــه میزان 
فــروش صورت گرفتــه در ایــن مدت بــه میزان 
۱۳۰,۹۱۲,۸۹۸ میلیــون ریــال بــوده و تقریبــاً 
بــازار داخلــی و صادراتی به نســبت مســاوی در 
آن ســهم داشــته اند، چراکه درآمد بــازار داخلی 
۶۷,۴۸۹,۰۷۲ میلیون ریال و ســهم بازار صادراتی 

نیز ۶۳,۴۲۳,۸۲۶ میلیون ریال بوده است.

در مجموع می تــوان گفت: ذوب آهــن اصفهان از 
ابتدای ســال مالی جدید تــا انتهای شــهریورماه 
امســال، فروشــی برابر با ۱۶۰,۳۷۹,۷۷۹ میلیون 
ریال داشته که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال 
قبل که عدد ۷5,۶5۸,۰۶۴ میلیــون ریال به ثبت 
رسید، با رشــد ۱۱۲ درصدی در فروش همراه شده 

است.
میــزان فروش داخلی در ۶ ماهه نخســت امســال 
۸۳,۷۱۸,۸5۱ میلیــون ریال و فــروش صادراتی 
شرکت ذوب آهن ۷۶,۶۶۰,۹۲۸ میلیون ریال بوده 

است.

دومین دوره مســابقه مهارت جوشــکاری با همکاری 
سازمان فنی و حرفه ای اســتان  از ۱۷ تا ۲۲ مهرماه در 
محل کارگاه جوشکاری مدیریت آموزش و توسعه منابع 
انسانی شرکت  برگزار شد. بهرام امینی مدیر آموزش و 
توســعه منابع انســانی در گفتگو با خبرنگار آتشکار به 
تشریح  اهداف دومین دوره مسابقه مهارت جوشکاری 
در شرکت پرداخت و گفت: این مسابقه با توجه به نقش 
اساســی و کاربردی تخصص و مهارت جوشــکاری در 
صنعت و جایــگاه ویژه آن در ذوب آهــن با هدف حفظ 
دانش موجود، شناسایی جوشکاران موفق و برتر شرکت، 
تقویت آموزشــی آن ها، بهره برداری از توان بالقوه فنی 
آن ها به عنوان مربی در آموزش و به روز رســانی مهارت 
و توان دیگر جوشکاران برگزار شد که ۸۰ نفر از همکاران 

جوشکار در آن شرکت کردند. 
مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی  شرکت با بیان این 
که این مسابقه مورد استقبال و مشارکت همکاران قرار 
گرفت، از نفرات برگزیده درخواســت نمود که به عنوان 
سفیران آموزش شرکت در انتقال مهارت خود به دیگر 
کارکنان، شــرکت کرده و پاســخگوی نیاز های فنی 

کارخانه باشند.
وی افزود: چنین مسابقاتی طبق دوره های قبل در آینده 
در سایر رشته های فنی و شغلی دیگر کارخانه نیز برگزار 
خواهد شــد و انتظار می رود که همکاران با اســتقبال 

بیشتری در آن شرکت کنند. 
ایمان آقابابایی مربی جوشکاری و بازرس جوش اداره 
کل ســازمان فنی حرفه ای استان اصفهان که نظارت 

و داوری ایــن مســابقه را 
برعهــده دارد با تشــریح 
چگونگی برگزاری مسابقه 
جوشــکاری در ذوب آهن 
اصفهان، گفت: این مسابقه 
اســتانداردهای  بر اساس 
مطــرح در این مهــارت و 
اجرای نقشه کارهای عملی 
برگــزار شــد. وی افزود: 
آزمون تئوری این مسابقه 
با ۲5 درصد نمره و آزمون 

عملی نیز با ۷5 درصد نمره توســط اســاتید سازمان 
فنی حرفه ای استان اصفهان انجام شد و با جمع بندی 

نمرات، نفرات برتر معرفی می شوند.
گفتنی است؛ به ده نفر برگزیده لوح تقدیر و جوایز نقدی 

اهداء خواهد شد.

در 6 ماهه نخست امسال تحقق یافت؛
رشد 112 درصدی فروش ذوب آهن اصفهان

سالم آتشکار

درخواست های شما  وپاسخ مسئولین :
آیا در شهــرستان فالورجان و شهــرکرد کلینیک 

دندانپزشکی طرف قرارداد وجود دارد؟ 
مدیریت خدمــات مالی و بیمــه: کلینیک ســروش، فالورجان، 
خیابان طالقانی، بن بست جنب شــهرداری و کلینیک پارسیان، 
 شهرکرد، خیابان کاشــانی، رو به روی اســتانداری طرف قرارداد 

می باشند .
داروخانه های طرف قرارداد بیمه تکمیل درمان دانا در 

اصفهان را اطالع رسانی کنید؟
مدیریت خدمات مالی و بیمه: داروخانه دکتر ســراج زاده واقع در 
خیابان حکیم نظامی بعد از ســنگ تراش ها و داروخانه داراشفاء 
حضرت زهرا واقع درخیابان عالمه مجلسی به عنوان طرف قرارداد 
آماده ارائه خدمات می باشند ســایرداروخانه ها نیز به مرور اطالع 
رســانی می گردد . در ضمن کارکنان می تواننــد در صورت عدم 
اجرای صحیح قرارداد داروئی طبق شــیوه نامه با شــماره داخلی 

۲۶5۱  اداره بیمه شرکت تماس حاصل فرمایند. 
چه  به  اجتماعی  تامین  قانون  در  بازنشستگی  شرایط 

صورت می باشد؟
 مدیریت امور اداری: احراز بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی 
دارای شــرایطی می باشــد از جمله ۱- رسیدن به ســن مقرر در 
قانون )سن بازنشســتگی  براســاس بند ۱ ماده ۷۶ قانون تامین 
اجتماعی۶۰ سال سن برای مردان و55 سال برای زنان است(  ۲- 
داشتن ســنوات پرداخت حق بیمه به میزان مقرر در قانون تامین 
اجتماعی ) ۳۰ سال تمام در صورتی که سن مردان 5۰ سال و سن 

زنان ۴5 سال تمام ( باشد .
شرایط بازنشستگی در کارهای سخت و زیان آور چگونه 

می باشد؟
مدیریت امور اداری: طبق قانون بازنشســتگی در مشاغل سخت 
و زیان آور، افرادی که حداقل ۲۰ ســال متوالی و ۲5 سال متناوب 
در کارهای سخت و زیان آور اشــتغال داشته اند و در هر مورد حق 
بیمه مذکور را به سازمان پرداخته باشــند بدون شرایط سنی و با 
رعایت سایر مقررات ســازمان تامین اجتماعی می توانند تقاضای 
بازنشســتگی کنند . در ضمن هرســال ســابقه پرداخت بیمه در 

کارهای سخت و زیان آور ۱,5 سال محاسبه خواهد شد .
*** تعدادی از همکاران نیز خواستار انجام موارد زیر شده اند .

 برنامه ریزی جهت توزیع غذا جهت کلیه کارکنان جنرال شیفت.
 تدابیری جهت تشویق و تسریع در واکسیناسیون کارکنان .
 برنامه ریزی جهت باز نمودن باشگاه باستانی شهرک واحد .

  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:

استاندار کرمان در پنجمین نمایشــگاه بین المللی معدن، صنایع 
معدنی، ماشــین آالت و تجهیزات وابســته بر ضرورت تأمین مواد 
اولیه شــرکت های بزرگ فوالد ســاز تاکید کرد و افزود: می توان 
در کارگروه ها برای تهاتر محصول ریل ذوب آهن اصفهان با گندله 

وکنستانتره گل گهر سیرجان  تصمیم گیری و برنامه ریزی کرد.
علی زینی وند در آیین گشــایش این نمایشــگاه با حضور در غرقه 
ذوب آهن اصفهان به نقش این شــرکت در صنعتی شــدن کشور 
پرداخت و گفت: با احداث ذوب آهن اصفهان، بســیاری از صنایع 
باال و پایینی دســتی از جمله معادن، راه آهن، صنعت ساختمان، 

سدسازی و... رونق یافت.
حسین مهرابی معاون اقتصادی استانداری کرمان نیز با حضور در 
غرفه ذوب آهن گفت: شــرکت های بزرگ فــوالدی با محصوالت 
باارزش افزوده بــاال و ارزآوری آن برای کشــور باید مورد حمایت 

جدی قرار گیرد. 
 وی با بیان این که نمایشــگاه ها باید حلقه هــای مفقوده زنجیره 
بین کارگزاران اقتصــادی و بازارهای محصول باشــند، افزود: در 
شرایط ســخت اقتصادی کنونی و تحریم های ســخت و ظالمانه 
باید ارتباطی خوبــی بین معادن و صنایع برقــرار کنیم و با تعامل 
 و بهره گیری از شــرکت های دانش بنیان، بهــره وری را افزایش 

دهیم.
ســید مهدی طبیب زاده رییس اتاق بازرگانی استان کرمان نیز در 
غرفه ذوب آهن اصفهان در گفتگو با خبرنگار ما، گفت: نگرانی برای 
اتمام ذخایر معادن کشف شــده در بیست سال آینده بسیار جدی 
است بنابراین باید برای اکتشــاف های جدید برنامه ریزی و اقدام 

کرد.
وی افزود: باید با اتکا به توان، دانش و تحربه های ارزشمند داخلی 

در راستای به روز بودن و استفاده از فرصت ها گام برداریم.
شایان ذکر اســت پنجمین نمایشــگاه بین المللی معدن، صنایع 
معدنی، ماشــین آالت و تجهیزات وابســته، ۱۷ مهرماه  در محل 
دایمی نمایشگاه های بین المللی جنوب شرق گشایش یافت. این 
نمایشگاه با مشارکت ذوب آهن اصفهان و ۸۷ شرکت داخلی تا ۲۰ 

مهرماه پذیرای عالقه مندان و بازدیدکنندگان بود.

در پنجمین نمایشگاه بین المللی معدن کرمان
عنوان شد:

تاکید بر ضرورت تامین مواد اولیه 
فوالدسازان بزرگ کشور 

معاون خرید ذوب آهن اصفهان در پنجمین نمایشگاه معدن کرمان:
اثر » شالق چرمی « در زنجیره تامین صنایع معدنی شکل گرفته است

دومین مسابقه مهارت جوشکاری در ذوب آهن اصفهان برگزار شد

قرارداد خرید 24 
دستگاه اتاق انواع 
کمپرسی و تریلی با 

شرکت دنیای ماموت 
منعقد گردید

: چنین مسابقاتی 
طبق دوره های قبل 
در آینده در سایر 
رشته های فنی و 

شغلی دیگر کارخانه 
نیز برگزار خواهد شد

مراسم افتتاحیه مرکز پایش ســالمت و طب کار ذوب 
آهن اصفهان واقع در بیمارستان شهید مطهری با حضور 
منصور یزدی زاده مدیرعامل و جمعی از مسئولین این 
شــرکت  ۲۱ مهرماه در ســالن اجتماعات بیمارستان 

مذکور برگزار شد . 
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان به همراه  مهرداد توالئیان 
معاون بهره بــرداری، مهدی نصر معــاون برنامه ریزی 
و توسعه، مهدی بهرامی معاون پشــتیبانی و خدمات 
اجتماعی، احمد اکبری معاون ســرمایه های انسانی و 
توســعه مدیریت، محمد جعفر صالحی معاون خرید، 
احمد سلیمی معاون مالی و اقتصادی، علیرضا رضوانیان 
رئیس کمیسیون معامالت شــرکت، علیرضا آجدانی 
رئیس بیمارستان شهید مطهری و دیگر مسئولین این 
بیمارستان ضمن افتتاح مرکز پایش سالمت و طب کار 
از مراحل نهایی راه اندازی بخشMRI و سنگ شکن در 

بیمارستان شهید مطهری بازدید کردند . 
یزدی زاده در حاشیه این مراســم به خبرنگار ما گفت: 
مرکز پایش سالمت و طب کار شرکت با مبنا قرار دادن 
پیشــگیری که مقدم بر درمان اســت، تاسیس شده و 
تالش می کند با پایش ســالمت کارکنان، پیش بینی 
الزم در خصوص وضعیت سالمت آن ها و بیماری های 

احتمالی را ارائه دهد تا افراد بتوانند نسبت به پیشگیری 
اقدام نمایند . 

وی افزود: بــرای خانواده هــای ذوب آهنی این موضوع 
اهمیت ویــژه ای دارد که بدانند کارکنــان ذوب آهن 
اصفهان به جهت حفظ سالمتی، تحت مراقبت هستند 
و اقدامات الزم نه تنها برای درمان، بلکه جهت پیشگیری 

از بیماری و مشکالت جسمی جهت آنها انجام می شود . 
مدیرعامل ذوب آهــن اصفهان اظهار داشــت: پایش 
ســالمت در فاز اول برای کارکنان ذوب آهن اصفهان و 

سپس برای کل اعضاء خانواده بزرگ این مجتمع عظیم 
صنعتی اجرا می شود . 

یزدی زاده همچنین با اشاره به پیشرفت مطلوب پروژه 
راه اندازی بخش MRI و ســنگ شکن گفت: با توجه به 
این که راه اندازی این پروژه ها هزینه زیادی دارد ، لذا از 

توانایی بخش خصوصی در این امر استفاده شد . 
وی با اشــاره به این که تا دو ماه آینده این بخش به بهره 
برداری می رسد، افزود: شهرستان لنجان فاقد امکانات 
MRI اســت که به لحاظ درمانی اهمیت ویژه ای دارد و 

لذا ایجاد این بخش در بیمارستان شهید مطهری بسیار 
ضروری بود . همچنین مرکز سنگ شکن که هم در این 
منطقه وجود ندارد بــه زودی راه اندازی می شــود و به 
خدمات این مرکز درمانی که کل منطقه را پوشش می 

دهد ، اضافه خواهد شد . 
رئیس بیمارستان شــهید مطهری نیز با اشاره به اینکه 
مرکز  پایش سالمت و طب کار با هدف پیش بینی و پیش 
گیری از امراض و بیماری ها ایجاد شــده، افزود: در این 
مرکز، تست های نوینی نظیر انواع آزمایشات پیش بینی 
سرطان، تست های ژنتیک، تست های فوق تخصصی 
ساختار قامت و اشــکاالت اسکلتی و عضالنی انجام می 
شود و یک مرکز فوق تخصصی است که نظیری در استان 
اصفهان ندارد . وی با اشــاره به اینکه این خدمات جهت 
خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان و مردم منطقه ارائه می 
شود، افزود: در این مرکز عالوه بر پایش های استاندارد، 
آزمایش های شخصی سازی شده نیز انجام می شود و بر 
اساس نتایج این آزمایش ها ، نحوه پیگیری به افراد اطالع 

رسانی شده و مشاوره های تخصصی الزم ارائه می شود . 
رئیس بیمارســتان شــهید مطهری از بنیاد برکت و به 
ویژه از شرکت ســالمت الکترونیک برکت که در این راه 
همکاری و تعامل سازنده ای داشت، قدردانی نمود .                                                              

افتتاح مرکز فوق تخصصی پایش سالمت و طب کار ذوب آهن اصفهان

در این مرکز عالوه 
بر پایش های 

استاندارد، آزمایش 
های شخصی سازی 

شده نیز انجام 
می شود

کوره ۶ تنی قوس الکتریکــی کارگاه ریخته گری و 
مدلســازی مدیریت مهندسی نت، ســی هزارمین 
ذوب خود را برای تأمین قطعات و تجهیزات مورد نیاز 

کارخانه تولید کرد. 
بهمن خجسته بخت، سرپرست کارگاه ریخته گری و 
مدلسازی با اعالم این خبر گفت: سی هزارمین ذوب  
این کوره از ابتدای تأسیس کارخانه ذوب آهن و آغاز 

به کار این کارگاه به دست آمد.
وی با تاکید بر نقش ایــن گارگاه در تأمین قطعات 
 و تجهیــزات مورد نیــاز کارخانه افــزود: مجموعه 

کارگاه هــای ســاخت مدیریت مهندســی نت در 
راستای حمایت و پشتیبانی از خط تولید ایجاد شده 
است و وجود ۱۸ هزار مدل قطعه ریخته گری در این 
کارگاه گواه بر نقش عظیم این کارگاه در پشتیبانی 
از تعمیرات بخش های مختلــف کارخانه ذوب آهن 

اصفهان است.
خجســته بخت، تصریح کرد: همه همکاران در این 
کارگاه با افتخار در تالش هستیم تا نیازهای ساخت 

و تعمیرات کارخانه عظیم ذوب آهن را تأمین کنیم.
خلیل شکرانی- خبرنگار افتخاری 

تولید سی هزارمین  ذوب در گارگاه ریخته گری 
و مدلسازی مدیریت نت

در راســتای انعقاد قرارداد 
فیمابیــن شــرکت پویش 
معادن با ذوب آهن اصفهان 
واگــذاری  خصــوص  در 
ماشــین آالت پایگاه ۴۰۰ 
و۶۰۰ ذوب آهــن و انجام 
ماشــین  راهبری  عملیات 
آالت مذکور به منظور ارائه 
خدمــات مورد نیــاز ذوب 
آهن و با توجه به عمر باالی 

این ماشــین آالت بازسازی، بهســازی و نوسازی 
این ناوگان در برنامه فعالیت های شــرکت پویش 

معادن قرار گرفت.
حســن محمدی مدیرعامل شرکت پویش معادن 
ذوب آهن اصفهان با اعالم این خبر گفت: قرارداد 
خرید ۲۴ دســتگاه اتاق انواع کمپرســی و تریلی 
با شــرکت دنیای ماموت منعقد گردیــد و اولین 
محموله آن شــامل تعداد ۷ اتاق کمپرســی، ۱۸ 
مهرماه وارد کارخانه شــد و در ادامــه نیز مابقی 

اتاق ها پس از دریافت در محــل کارخانه بر روی 
کامیون ها نصب خواهد شد.

وی افزود: با توجه به خرید ۴ اتاق عقب کمپرسی 
در ابتدای ســال جاری با انجام این فعالیت تعداد 
۱۰ دســتگاه کامیون که به علت نداشتن اتاق به 
طور کامل متوقف بودند، وارد چرخه فعالیت شدند 
و با تکمیل آن ها و نوســازی اتاق ها، ریزش مواد 
اولیه در طول مسیرهای داخلی کارخانه که منجر 
به پرت مواد اولیــه و آلودگی محیط می شــد به 

حداقل خواهد رسید.

 اقدام پویش معادن برای بازسازی و نوسازی 
ماشین آالت سنگین ذوب آهن اصفهان
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حدیث هفته

24 مهرماه؛ روز ملی پارالمپیک
با اعالم رسمی IPC مبنی بر ضرورت تشکیل کمیته ملی پارالمپیک، این 
کمیته  ملی فعالیت خود را پس از برگزاری نخســتین مجمع عمومی در 
۱۷بهمن ۱۳۷۹خورشیدی آغاز کرد. یکی از مهم ترین اقدامات این سازمان 
برگزاری روز پارالمپیک و سایر برنامه های آموزشی در ۲۴مهر است، این روز 
با تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی  از ۱۳۹۴خورشیدی به عنوان روز 
ملی پارالمپیک در تقویم رسمی کشور به ثبت رسید در واقع انتخاب روز ملی 
پارالمپیک به عنوان یک نقطه قابل اتکا در ورزش معلوالن و جانبازان مطرح 

می شود و باعث شد، ورزش آن ها جایگاه و شان واقعی خود را پیدا کند.
24 مهرماه؛ روز پیوند اولیاء و مربیان

بیست و چهارم مهرماه، روز پیوند اولیا و مربیان است. در هفته پیوند که از 
این روز آغاز می شود به دعوت مدیر مدرسه، اولیای دانش آموزان، در جلسه 
ای گرد هم می آیند و مدیر گزارشــی از فعالیت های سال گذشته خود و 
همکارانش را به اولیا ارائه می دهد و مشکالت مدرسه را با آن ها در میان می 
گذارد و در پایان تعدادی از اولیا برای عضویت در انجمن داوطلب می شوند. 
پس از رای گیری نمایندگان اولیا در انجمن تعیین می شوند. انجمن اولیا و 

مربیان یکی از قدیمی ترین نهادهای مدنی است.
24 مهرماه؛ واقعه دلخراش به آتش کشیده شدن مسجد جامع 

کرمان 
واقعه دلخراش به آتش کشیده شدن مسجد جامع کرمان در ۲۴ مهر سال 
۱۳5۷ سند محکمی اســت بر جنایات رژیم منحوس پهلوی علیه مردم 
مسلمان کرمان که در مجلس چهلم شهدای حادثه جانگداز ۱۷ شهریور 
تهران و سالگرد شــهادت آیت ا... حاج آقا مصطفی خمینی شرکت کرده 
بودند. حادثه تاسف بار به آتش کشیدن مســجد جامع کرمان نمادی از 
حق طلبی و عدالت خواهی مردم شهیدپرور و والیتمدار کرمان و سند معتبر 
دفاع این ملت در مقابله با شاه و جنایات رژیم شاهنشاهی است که باید به 

عنوان یک نماد تاریخی ثبت و ماندگار شود.
24 مهرماه؛ روز جهانی غذا

این روز به افتخار تاسیس سازمان فائو در سال ۱۹۴5 نامگذاری شده و در 
سراسر جهان گرامی داشته می شود. در این روز، سازمان های بین المللی، 
به منظور برقراری روابط در زمینه کشاورزی و زمینه سازی برای جلوگیری 
از فقر و گرســنگی و نابودی محیط زیســت، تالش می کنند. استفاده از 
تجربیات، نحوه تغذیه، انتقال فن آوری از کشــورهای توســعه یافته به 
کشورهای در حال توسعه، موجب رونق و پیشرفت در صنعت مواد غذایی 

در ملل جهان سوم می شود. 
26 مهرماه؛  روز تربیت بدنی و ورزش

هفته تربیت بدنی همه ساله از ۲۶ مهر تا دوم آبان به منظور آشنایی جامعه 
با اهمیت و اثرات کاربرد ورزش در زندگی فردی و اجتماعی، اشاعه و توسعه 
و ترویج ورزش در خانه و خانواده و هدایت و ارشــاد جامعه به ورزش های 

همگانی برگزار می شود.
27 مهرماه؛ آغاز هفته وحدت و همدلی

اکثر محدثان و مورخان بر این قول اتفاق دارند که تولد پیامبر، در ماه »ربیع 
االول« بوده، ولی در روز تولد او اختالف دارند. معروف میان محدثان شیعه 
این است که آن حضرت، در هفدهم ماه ربیع االول، روز جمعه، پس از طلوع 
فجر چشم به دنیا گشود، و مشــهور میان اهل تسنن این است که والدت 
آن حضرت، در روز دوشــنبه دوازدهم همان ماه اتفاق افتاده است . فاصله 
میان این دو تاریخ، دوازدهم ربیع االول و هفدهم ربیع االول به عنوان »هفته 
وحدت« نامیده شده اســت. در هفته وحدت که بر محور پیامبر وحدت 
آفرین و والدت خجسته او شکل گرفته است. امت اسالمی سرود وحدت، 

سر می دهند. 
29 مهرماه؛ روز ملی صادرات

بیست و نهم مهرماه روز ملی صادرات شناخته و معرفی شده است. تعیین 
یک روز از روزهای ســال برای صادرات ضمن ترویج فرهنگ صادرات در 
میان توده مردم، تقدیر از سربازان و ایثارگران جبهه اقتصادی، فرصتی برای 
تبادل افکار، شناخت گیرها و تنگناها و بررسی راهکارهایی برای رسیدن به 

هدف واالی جهش صادرات  می باشد.
روز ملی صادرات می بایست ســمبلی برای ارج نهادن به تالش های انجام 
شــده از ســوی صادرکنندگان برای نفوذ و حضور در بازارهای جهانی و 
زمینه ای برای گفت وگوی رودررو باشــد. در غیر این صــورت جامعه از 
تعقل گرایی دور می ماند و فقط در عرصه تقدیرگرایی باقی خواهد ماند و 
تغییر و تحول که الزمه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است، 

هرگز به وقوع نخواهد پیوست.

برای یاد کــردن از مرحوم 
داریــوش آذری کــه ۲۰ 
مهرماه، پانزدهمین سالگرد 
رفتنش بــود، نمــی توان 
چیزی نوشــت اما به فوالد 
ســبا که چون فرزند او بود، 

اشاره نکرد. 
فوالد سبا، واحدی فوالدی 
که یکی از فرزنــدان ذوب 
آهن اصفهان است، یادآور 

تالش ها و مجاهدت های تالشگرانی است که با همه وجود برای راه اندازی 
آن تالش کردند. در این بیــن البته نام مرحوم مهنــدس داریوش آذری 
درخشش بیشتری دارد که جدا شــدن فوالد سبا از ذوب آهن را همچون 
غم از دست دادن فرزند می دانست .  ۲۰ مهر ماه ۱۳۸۷ یادآور روزی است 
دردناک که در ذهن همکاران ذوب آهنی، خاطره ای تلخ به یادگار گذاشت. 
مهندس آذری در صبح آن روز غم انگیز با همــکاران خود تماس گرفت، 
دستور داد سالن جلسات برای نشستی مهم مهیا شود، اما ساعتی بعد، خبر 
فوت نا به هنگام او در حادثه تصادف، همگان را در بهت و اندوه فرو برد. روزی 
که مرحوم آذری دار فانی را وداع گفت، سه سال بود که از جدا شدن فوالد 
سبا از ذوب آهن می گذشت و شــاید او که مدیرعامل فوالد سبا بود و در 
اسفند ماه ۱۳۸۴ خبر از افزایش تولید آن واحد فوالدی داده بود ، در لحظات 
آخر به فوالد سبا می اندیشــید .   امروز تمام همکاران او، مهندس آذری را 
نماد عشــق به ذوب آهن و همت و تالش بی پایان می دانند و تنها این نام 

نیکوست که باقی می ماند. روانش شاد و یادش گرامی  

مناسبت های هفته

یادداشت

 رسول اکرم)ص(:  
کسی که مومنی را مورد تمســخر قرار دهد، به خاطر ارج و عزت مومن نزد 

خداوند همانند این است که ذات باری تعالی را مورد طعن قرار داده باشد.

احمد اکبری معاون ســرمایه های انسانی و توسعه 
مدیریت ذوب آهن اصفهــان، در خصوص دو خبر 
خوش و اقدامــات  اخیــر جهت بهبود معیشــت 
کارکنان این شــرکت در آســتانه میالد با سعادت 
حضرت محمد )ص( گفت: امید است این دو اقدام 

مقدمه ای بر اصالحات و بهبودهای بعدی باشد. 
وی گفت: طرح طبقه بندی مشاغل از سال ۱۳۹۲ 
اجرا شــد اما عدم تایید نهایی آن مانــع از اصالح و 
بازنگری در این زمینه شــده بود . خوشبختانه این 
طرح با همت همه دســت اندرکاران به تایید نهایی 
رسید که اقدام بزرگی بود و بسیاری از مسائل ما را 

در حوزه روابط کار تسهیل  و روان می کند . 
اکبری اظهار داشت: متعاقب تایید این طرح، هیات 
مدیره و مدیرعامل موافقــت کردند که یک اصالح 
و ترمیمــی در حقوق همکاران با توجه به شــرایط 
سخت اقتصادی و به جهت بهبود معیشت همکاران 

صورت گیرد که در این خصوص بر اســاس جلسات 
شورای معاونین و کمیته جبران خدمات، در حقوق 
مهرماه این اصالح به صــورت افزایش ضریب ریالی 
حقوق و دستمزد انجام می شود و به جای اینکه یک 
آیتم در حقوق و دستمزد افزایش یابد، این افزایش 
به تمام آیتم های حقوق تسری پیدا کرده و تبعات 

حقوق نیز که متاثر از آن است، افزایش می یابد. 
وی افــزود: بــا توجه بــه موافقت هیــات مدیره و 
مدیرعامل، این افزایش حقوق از ابتدای سال جاری 
در نظر گرفته شده و در اولین فرصت ممکن معوقه 

آن نیز پرداخت خواهد شد . 
معاون ســرمایه های انســانی و توســعه مدیریت 
اظهار داشــت: نکته مهم این اســت که این اقدام از 
پیشــنهادات دیگری که تا کنون مطرح بود و دنبال 
می شد، جهت بهبود معیشت این عزیزان بسیار بهتر 

و موثرتر است . 

اکبری  در خصوص خبر خوب دوم برای همکاران، 
اظهار داشــت: همکارانی که با عنــوان قرارداد کار 
معین یا قرارداد مســتقیم از ســال ۱۳۸۸ به جمع 
همکاران ما پیوستند، همواره پیگیر پذیرش سوابق 
خارج از شــرکت خود بودند تا بتوانند از مزایای آن 

در ارتقاء حقوق و سایر موارد بهره مند شوند.
وی افزود: در جهت پذیرش این ســوابق با موانعی 
مواجه بودیم کــه یکی از آن هــا، بالتکلیفی طرح 
طبقه بندی مشــاغل بود چون این موضوع در این 
طرح پیش بینی شــده بود. خوشــبختانه با تایید 
نهایی طرح مذکور و موافقت مدیرعامل شــرکت، 
این موضوع بیشــتر از پیش بینی طرح طبقه بندی 
مشــاغل که امکان پذیــرش 5۰ درصد ســوابق را 
فراهم کرده بود، انجام شــد و مقرر شد ۱۰۰ درصد 

سوابق مرتبط این همکاران پذیرفته شود .
معاون ســرمایه های انســانی و توســعه مدیریت 

شــرکت، این موضوع را یک اقدام بزرگ برای ارتقاء 
همکاران دانست که بیش از ۸ هزار نفر را شامل می 
شــود و افزود: تالش می کنیم از حقوق مهرماه این 
اقدام اجرا شود و به این مطالبه همکاران هم پاسخ 

مناسب داده شود .  

مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان گفت: این شــرکت 
برای تأمیــن آب مورد نیاز خود، پروژه اســتفاده از 
پساب شــهرهای اطراف را در دست اجرا دارد که تا 
۲ سال آینده وابســتگی خود به آب تازه)خام( را به 

حداقل می رساند.
منصور یــزدی زاده در درباره معضــل تأمین مواد 
اولیه در ذوب آهن اصفهــان اظهار کرد: این معضل، 
مختص ذوب آهن نیســت و همــه تولیدکنندگان 

فوالد به نوعی با این مشکل مواجه هستند.

وی افزود: در زمان تأســیس ذوب آهــن اصفهان، 
حجــم تولیــدات به انــدازه زمــان فعلــی نبود و 
شــرکت های باالدســتی این صنعت هــم درگیر 
ساخت فوالد نشــده بودند، بنابراین به راحتی نیاز 

مواد اولیه شرکت های فوالدی تأمین می شد.
مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان گفــت: در مقاطعی 
تولیدکننــدگان ســنگ آهن به دلیل ســود خوب 
حاصل از فروش ســنگ آهن، ســرمایه گذاری های 
ســنگینی در تولید فــوالد انجام دادنــد؛ اگرچه 
ســرمایه گذاری در صنعت فوالد ارزشمند است اما 
نباید به تهدیدی برای شــرکت های موجود تبدیل 
شود. ورود شرکت های تولید ســنگ آهن به حوزه 
تولید و صادرات فوالد نیز در ظاهر ارزشــمند است 
اما در باطن به قیمت آسیب زدن به سایر شرکت ها 

تمام می شود.
یزدی زاده خاطرنشان کرد: مشکل تأمین مواد اولیه 
برای صنایع فوالدی در حال تبدیل شــدن به یک 
معضل حاد اســت و اگر وزارت صمت هرچه زودتر 
برای این موضوع گره گشــایی نکند، حتماً در آینده 

معضالت بیشتری را شاهد خواهیم بود.

وی ادامه داد: یکی از این معضالت که ممکن است 
فوالدســازان در آینده با آن مواجه شــوند، افزایش 
هزینه تولید اســت که با سیاســت کاهش قیمت 
دولت تضــاد دارد؛ بنابراین اگر دولــت می خواهد 
قیمت ها منطقی و معقول باشند، باید تا حد ممکن 
برای تأمین مواد اولیــه از واحدهای فوالدی بزرگ 
حمایت کند تا این واحدها نیز بتوانند تولیدات خود 

را افزایش دهند.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهــان تصریح کرد: هزینه 
سربار در این شرکت ها باالست، بنابراین اگر شاهد 
این اتفاق باشــیم به دلیل افزایش تولید، می توانیم 

قیمت ها را نسبت به شرایط کنونی کاهش دهیم.
یزدی زاده با بیان این که علی رغم شــرایط موجود، 
شــرکت ذوب آهن دست روی دســت نمی گذارد، 
گفت: به ناچار در شرایطی که سنگ آهن دانه بندی 
کیفی نداشته باشیم، از گندله و کنسانتره بیشتری 
استفاده می کنیم؛ این مســأله اگرچه شرایط ادامه 
تولید را فراهــم می کند اما باعــث افزایش قیمت 
تمام شــده محصوالت خواهد شد که با روح کاهش 

قیمت تمام شده در تضاد است.

وی تصریــح کرد: دولــت باید به صــورت تکلیفی 
شــرکت های تولیــد ســنگ آهن را ملــزم بــه 
سرمایه گذاری در اکتشــافات، استخراج و عمیق تر 
شــدن کند؛ برای این مســأله دولــت می تواند از 
شــرط جلوگیری از ابطال پروانه اســتفاده کند و 
شرکت های ســنگ آهنی را ملزوم به افزایش تولید 
کند که البته این ظرفیت به خوبی در کشــور وجود 

دارد.
مدیرعامــل ذوب آهــن اصفهان درباره مشــکالت 
تأمین انرژی نیــز اظهار کــرد: انرژی مــورد نیاز 
ذوب آهن توسط خود این شــرکت تأمین می شود؛ 
بخشی از زغال و ُکک مورد نیاز با قیمت جهانی وارد 
و برق مورد نیاز هم توســط نیروگاه داخلی شرکت 
ذوب آهن و با استفاده از گازهای فرایندی و کم ترین 

استفاده از گاز طبیعی تأمین می شود.
یزدی زاده با بیان این که بزرگترین درد در اســتان 
اصفهان، معضل آب است که باید به خوبی مدیریت 
شــود، ادامه داد: اســتان اصفهان در سطح کشور 
استانی بسیار ارزش آفرین است و نباید تولیدات آن 

به خاطر نبود آب آسیب ببیند.

با توجه به موافقت 
هیات مدیره و 
مدیرعامل، این 
افزایش حقوق از 

ابتدای سال جاری 
در نظر گرفته شده 

است

مشکل تأمین مواد 
اولیه برای صنایع 
فوالدی در حال 

تبدیل شدن به یک 
معضل حاد است

مدیرعامل ذوب آهن مطرح کرد:

انرژی مورد نیاز ذوب آهن توسط خود این شرکت تأمین می شود

در غم مردی که فوالد سبا را چون 
فرزند دوست داشت

حجت االسالم و المسلمین 
فرهنــگ رئیس شــورای 
سیاست گذاری ائمه جمعه 
اســتان با حضور در ذوب 
آهن اصفهان ، در نشستی 
تعاملــی بــا مدیرعامل و 
مســئولین این شــرکت 

دیدار و گفتگو کرد . 
در این نشســت ، مدیرعامل شرکت در 
خصوص دستاوردهای اخیر ذوب آهن 
از جملــه تولیــد محصــوالت صنعتی 
جدید و مــورد نیاز کشــور، تولید انواع 
 ریل و افزایش صادرات توضیحاتی ارائه 

داد . 

رئیس شــورای سیاســت گذاری ائمه 
جمعه استان اصفهان نیز از ذوب آهن به 
عنوان یک شرکت بسیار موثر در توسعه 
صنعت کشــور یاد کرد و ابراز امیدواری 
نمود که با تــالش کارکنان این مجتمع 
عظیم صنعتی ، شاهد شکوفایی هرچه 

بیشتر آن باشیم . 

در پــی راه اندازی دســتگاه CNC  نــورد ذوب آهن 
اصفهان با تعدادی از دست اندرکاران این پروژه گفتگو 

نمودیم که در ادامه می خوانید؛
غالمرضا شیرانی سرپرســت کارگاه میانی مهندسی 
نورد گفت: کارگاه میانی از قسمت هایی شامل کارگاه 
تراش غلتک، کارگاه مکانیکــی، کارگاه پ ژ ت، برق و 
مکانیک تشکیل شده که هر کدام وظیفه ای به عهده 
دارند، در واقع کارگاه میانی، یک قســمت پشتیبانی 

برای خط تولید نورد می باشد.
درکارگاه میانی بــه دلیل حجم کاری بــاال و خصوصا 
نیاز به دقت باال در تــراش غلتک ها و رولیک های مورد 
نیاز جهت تولیدات نــورد به ویــژه تولید محصوالتی 

همچون ریل و وجود تحریم های ظالمانه، توانســتیم 
مبادرت به نصــب و راه اندازی دســتگاه های CNC با 
استفاده از توانمندی و تجارب نیروهای داخلی همچون 
نصب)ســاختمانی(، برق،مکانیک، اتوماسیون و برنامه 
نویســی و تراشــکاری نماییم و تا این لحظه دو عدد از 
دستگاه های CNC بهره برداری گردیده که انشاا... بقیه 

دستگاه ها نیز به زودی به یهره برداری خواهند رسید.
قطعا نصــب و راه اندازی این تجهیزات در ســرعت و 
کیفیت تولید مهندسی نورد سهم به سزا و چشمگیری 
دارد و شاهد تراش کمتر و راندمان بیشتر کمی وکیفی 
در غلتک ها و رولیک ها و به تبع آن باال رفتن کیفیت 
ابعاد و ســطوح محصوالت نورد خواهیم بــود. اگر در 

تمامی پروسه ســاخت در کارگاه میانی،به مرور زمان 
بتوانیم دســتگاه های CNC را جایگزین دستگاه های 
قدیمی و ســنتی بکنیم، اگر چه ممکن اســت هزینه 
نســبتا زیادی در ابتدای کار به شرکت تحمیل گردد 
ولی در نهایت قطعات ،بــا کیفیت و کارایی باال تری به 

خط تولید نورد ارسال خواهد شد.
عباس کشــتکار شــاغل در مدیریت اجرای پروژه ها 
گفت: یکی از مهــم ترین و حســاس ترین تجهیزات 
موجــود در کارگاه میانی نورد دســتگاه های تراش 
غلتک CNC می باشد که ســه مجموعۀ آن به همراه 
5 دســتگاه تراش معمولی به همراه تجهیزات ریل از 

آلمان به کارخانه ارسال گردید.
کشتکار به پنج مجموعه تراش غلتک معمولی که در 
سال ۹۶ راه اندازی و تحویل کارگاه نورد گردید اشاره 
کرد و گفت: مقرر شد تأمین کنترلر و قطعات کسری 
و آماده سازی و برنامه ریزی دســتگاه ها با استفاده از 

تجارب پیمانکاران داخلی انجام گردد. 
وی گفت: با راه اندازی دستگاه های تراش غلتک فوق 
که از تکنولوژی باالتری نسبت به دستگاه های موجود 
بر خوردار می باشــند و عملیات تــراش غلتک های 
کارگاه های نورد از جمله غلتــک های مربوط به ریل 

با سرعت و دقت باالتری انجام می گیرد. 
رضــا احســانی سرپرســت مکانیــک کارگاه میانی 

مهندسی نورد گفت : دســتگاه ها در نظر گرفته شده 
جهت عملیات ماشــین کاری غلتک های ریل شامل 
۳ دستگاه CNC  سنگین تراش که دو دستگاه ساخت 
شــرکت Georg و یک دســتگاه ســاخت شرکت 
Waldrich آلمان و مربوط به سال ۱۹۹۰ می باشد و 
 )manual( ۴ دستگاه دیگر به صورت کنترل دستی

ساخت شرکت هرکولس می باشند .
سرپرســت مکانیــک کارگاه میانی مهندســی نورد 
گفت : پس از اجرای فوندانســیون، عملیات جانمایی 
و نصب تجهیزات توسط کارشناســان داخلی انجام  و 
آماده راه اندازی شدند ولی به دلیل کمبود در قطعات 
الکترونیکــی و وجــود برخی مشــکالت مکانیکی و 
هیدرولیکی عمال امکان راه اندازی آن ها وجود نداشت 
که با همت کارشناسان داخلی، پرسنل کارگاه میانی 
و همکاری بخــش خصوصی قطعات مذکــور تامین 
 CNC و ســرویس و تعمیرات و راه اندازی دو دستگاه
شرکت Georg انجام شــد و مورد بهره برداری قرار 

گرفتند.
احسانی  با اشــاره به این که با دســتگاه های موجود، 
نیاز شرکت در راستای ماشین کاری غلتک های کلیه 
خطوط نــورد تیر آهن، میلگرد و ریــل مرتفع خواهد 
شد افزود: به زودی دستگاه ســوم راه اندازی و در مدار 

قرارخواهد گرفت .

ذوب آهن   یک 
شرکت بسیار موثر 
در توسعه صنعت 

کشور است

تأکید بر رعایت 
پروتکل های 

بهداشتی جهت 
مصون ماندن از 

بیماری کرونا

قطعا نصب و راه 
اندازی این تجهیزات 
در سرعت و کیفیت 

تولید مهندسی 
نورد سهم به سزا و 

چشمگیری دارد

در جلســه اخیر شــورای معاونین ، با توجــه به نظر 
مســاعد هیــات مدیــره و مدیرعامــل در خصوص 
ترمیــم و اصالح حقــوق کارکنان شــرکت تصمیم 
گیری شــد و مقرر گردید که این افزایش از مهر ماه 
اعمال شــده و معوقه شــش ماهه اول ســال جاری 
 نیز با توجه به شــرایط نقدینگی شــرکت پرداخت 

گردد . 
همچنین در این جلســه مقرر شــد ســوابق کاری 
مرتبط کارکنان قرارداد کار معین پذیرفته شــود تا 

این همکاران بتوانند از مزایای آن بهره مند گردند. 
باالرفتن ســرانه نظام پیشــنهادات شــرکت بر اثر 
اقدامات انگیزشــی که به ویژه با دســتورمدیرعامل 
صورت گرفته است ، اتخاذ شیوه های مختلف جهت 
کاهش مصرف آب ، رعایت پروتکل های بهداشــتی 
جهت مصون ماندن از بیماری کرونا و ضرورت تامین 
وسایل ایمنی و بهداشتی برای کلیه کارکنان و تاکید 
بر فاصله گذاری اجتماعی از جمله دیگر مواردی بود 

که در جلسه شورای معاونین مطرح شد . 

تصمیمات شورای معاونین در جهت ترمیم و اصالح حقوق کارکنان

نشست تعاملی رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان و مدیرعامل ذوب آهن

سومین دستگاه CNC  راه اندازی و در مدار تولید قرار خواهد گرفت

معاون سرمایه های انسانی و توسعه مدیریت شرکت خبر داد:
دو اقدام بزرگ ذوب آهن اصفهان برای  بهبود معیشت همکاران 



موفقیت

علی اصغر محمدی فرزند مهدی 
شاغل در مدیریت ایمنی، 
بهداشت و محیط زیست
قبولی در آزمون مدارس 

استعدادهای درخشان دوره 
دبیرستان، رتبه برتر در جشنواره 

جابر ابن حیان 

زهرا زارعی چمگردانی فرزند سعید 
شاغل در مدیریت خدمات و امور 

رفاهی 
قبولی در آزمون مدارس استعدادهای 

درخشان دوره دبیرستان

محمدطاها محمودی فرزند اکبر 
شاغل در مدیریت نت مکانیک
کسب گواهینامه سازمان بین 

المللی یونسکو در مسابقات 
جهانی نقاشی 

کیانا سورانی فرزند عبداله 
شاغل در مدیریت تولید و 

توزیع برق
قبولی در آزمون مدارس 

فرزانگان امین دوره دبیرستان 

آتنا اسماعیلی فرزند احمد 
شاغل در مدیریت فوالدسازی

کسب مقام دوم مسابقات 
آفالین مارشال انجمن 

موی تای بانوان شهرستان 
نجف آباد

علی و مهال بدیهی فرزندان امیر شاغل در مدیریت امور فنی و برنامه 
ریزی تولید 

علی، رتبه اول مسابقات فرهنگی هنری ناحیه یک اصفهان در بخش 
تئاتر، مهال، رتبه اول مسابقات فرهنگی و هنری ناحیه یک اصفهان در 

رشته معرق

محمد جواد قاسمی فرزند 
عبداله شاغل در مدیریت 

مهندسی نورد
کسب رتبه برتر در کارگاه 

تخصصی محافظت و مراقبت 
با رویکرد حفاظت و همراهی 

اشخاص حقیقی و حقوقی

فیاضه، ملیکا و یاسمن قاسمی فرزندان محمد شاغل در مدیریت خرید تجهیزات 
کسب مقام در   مسابقات کاراته چند جانبه استانی مجازی کاتا؛ فیاضه در رده سنی بزرگساالن مقام سوم 

مشترک و دوم تیمی، ملیکا در رده سنی جوانان مقام اول و اول تیمی و یاسمن در رده سنی امید مقام دوم و 
اول تیمی.

امیر پارسا محمدی فرزند ولی 
اله شاغل در مدیریت فناوری 

اطالعات 
قبولی در آزمون مدارس 

استعدادهای درخشان دوره 
دبیرستان

الهام علوی فرزند مصطفی 
شاغل در مدیریت تولیدات کک 

و مواد شیمیایی
کسب رتبه اول پنجاه و یکمین 

کنفرانس بین المللی ریاضی 
ایران با مقاله ریاضی و طب

مهدی قمشه ای فرزند محمد 
حسین شاغل در مدیریت تولید 

و توزیع برق
قبولی در آزمون مدارس 

استعدادهای درخشان دوره 
دبیرستان، کسب مقام اول 

مسابقات قرآن و معارف اسالمی 
در رشته قرائت قرآن

خانواده موفق
روابط عمومی شــرکت با تبریک به ایــن عزیزان و 
خانواده های محترمشــان، برای این اعضای خانواده 

بزرگ ذوب آهن موفقیت بیشتر را آرزو مند است.
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V a r i o u s
گوناگون

فرمانده حوزه مقاومت بسیج شــهید تندگویان با 
چراغعلی حیدری جانباز دفــاع مقدس دیدار کرد. 

که  دیــدار  دراین 
مشکین  حســین 
نورد  تولید  معاون 
غالمرضــا   ،۳5۰
فرمانده  شــیرانی 
پایــگاه مقاومــت 
شــهید  بســیج 
چمران و جمعی از 
این  اعضاء شورای 
پایــگاه نیز حضور 
داشتند، سرهنگ مختاری با دلجویی از این جانباز 

ســرافراز که در ســال ۱۳۶5 در عملیات بدر دچار 
عارضه نخاعی شده اســت، گفت: جانبازان سرمایه 
های عظیــم این ملت هســتند و باید مســئولین 
مراقبت بیشــتری بکنند تا شــرمنده این عزیزان 

نشوند.
جانباز ســرافراز غالمعلــی حیدری نیــز در این 
دیدار، دفــاع از والیــت و کیان ایران اســالمی را 
گوشــزد کرد و تولیــد در مجتمــع صنعتی چون 
ذوب آهــن را از مصــداق هــای والیتمــداری 
زمــان  از  برهــه  ایــن  در  وطــن دوســتی   و 

برشمرد.

آسمانی

آسمانی

خبر

خبر

ذوب آهنی ها واکسینه شدند

افتتاح پایگاه مقاومت بسیج
شهید پویا ایزدی

بازیکنان تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان دوز دوم واکســن خود را دریافت 
کردند. 

بازیکنان و کادر فنی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان، ۱۹ مهرماه با حضور 
در یکی از مراکز واکسیناسیون شــهر اصفهان، دوز دوم واکسن بیماری 

کووید-۱۹ را دریافت کردند.
گاندو های اصفهانی نزدیک به ۳۰ روز پیش نیــز دوز اول خود را دریافت 
کرده بودند. واکســن تزریقی به بازیکنان ذوب آهن، سینوفارم بوده و هم 

اکنون تمامی بازیکنان و کادر فنی ذوبی ها واکسینه شده اند.
همچنین دیگر بازیکنــان ذوب آهن که در اســتان هایی غیر از اصفهان 

حضور دارند، واکسینه شده اند و آماده حضور در لیگ برتر هستند.
ذوبی ها باید در هفته اول لیگ برتر، روز چهارشــنبه ۲۸ مهرماه به مصاف 

تیم فوتبال صنعت نفت آبادان بروند.

پایگاه مقاومت بسیج شــهید پویا ایزدی تارابگین با حضور خانواده این شهید 
واالمقام، فرماندهان ناحیه مقاومت بسیج لنجان و حوزه مقاومت بسیج شهید 

تندگویان و با دستان دردانه شهید پویا ایزدی افتتاح شد.
سرهنگ محمدی فشــارکی در این مراســم گفت: نظر به فرامین مقام معظم 
رهبری مبنی بر حمایت و پشتیبانی از تولید و نقش موثر بسیجیان در امر باید 
گفت امروز بسیج بازوی پرتوان تولید اســت. سرهنگ مهران مختاری فرمانده 
حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان نیز گفت: طبق بررسی های انجام شده و 
بنا بر تقاضای پرسنل این شرکت مبنی بر تأسیس یک پایگاه بسیج در شرکت 

تارابگین، این درخواست پیگیری و به سرانجام رسید.
در این مراسم طی حکمی، جالل ابوترابی، مدیرعامل شرکت تارابگین به عنوان 

فرمانده این پایگاه منصوب و از خانواده شهید پویا ایزدی نیز تجلیل شد.

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.

حسین مهربان، اکبر کاظم زاده، علی بریمانی، جواد 
تیموری، جعفراسماعیل زاده، بهروز احمدی، محمد 

باقری، سعید غالمی، علی غالمی، ایمان امینی مطلق، 
مجتبی جعفری، سیدحسن حسینی، غالمرضا موید، 

غالمرضا سلمانی، عبدالرضا زمان پور، جعفر ابراهیمی، 
اصغر سوادکوهی،  جواد اکبری، فضل اله نادری، بهزاد 

صالحی، محمدرضا رفیعی، اکبر یادگاریان، محمد 
رضایی اصل، عباس بیگیان، احمد بیگیان، محمدمهدی 

فرهمند

تسلیت
همکاران گرامی آقایان:

محمد سمیعی اصفهانی، محمد  ضیایی، سعید ضیایی، 
محمد  زارع، محمدحسین میرخلف زاده، محسن سلمانی 

سده، داریوش گودرزی، حسین یزدانی، سید مجید 
احمدی، فریدون رحیمی، علیرضا صالحی، منصور هادی

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

Vدیدار I S I T
دیدار فرمانده بسیج شهید تندگویان با جانباز دفاع مقدس

پارســا جعفری اظهارکرد: امســال چند پیشنهاد از 
تیم های مختلف داشــتم، امــا با نظر مهــدی تارتار 
و مربیــان دیگری که داشــتم ذوب آهــن را انتخاب 
کردم، زیرا ذوب آهن باشــگاه بزرگ تر و ریشــه داری 
اســت و از ســوی دیگر کارکــردن زیر نظــر مهدی 
تارتار و حســین اینانلــو افتخار بزرگی اســت و این 
 مســئله در پیوســتنم به ذوب آهــن تاثیــر زیادی 

داشت.
وی در خصوص ارتبــاط دروازه بان های ذوب آهن که 
به صورت رقابت اســت یا رفاقت، گفت: قطعا رفاقت 
بیشتر است، شــهاب گردان گلر بزرگی است و حبیب 
فرعباســی هم دروازه بان خوبی است و امیدوارم سال 

خوبی در کنار هم داشته باشیم.
دروازه بان جدید این فصل ذوب آهن با اشــاره به فراز 

ونشــیب های ذوب آهن در فصل گذشته خاطرنشان 
کرد: امســال شــروع خوبی داشــتیم و در بازی های 

دوستانه ای که داشــتیم نتایج خوبی گرفتیم و به این 
فصل تیم خوش بین هســتم، از دروازه بان ها گرفته 
تا تمام خطــوط از عقب تــا خط حملــه، همچنین 
بحث مدیریتی و کادر فنی نیز بســیار خوب اســت و 
امســال یک ذوب آهن متفاوت نسبت به سال گذشته 

می بینیم.
جعفری ادامه داد: تمرینات امسال نظم خاصی داشت و 
آنها را زود شروع کردیم و روند رو به پیشرفتی داشتیم 
و امسال سال خوبی برای ذوب آهن است و شخصا می 

گویم قطعا باالی جدول هستیم.
وی اضافه کــرد: اردوی خوبی داشــتیم و بازی های 
دوســتانه ای را در اردوهای تهران، کردان و اصفهان 
داشتیم و مطمئن هســتم که در این اردو هم بهتر از 

قبل خواهیم شد.

مهدی تارتار در خصوص شــرایط حال حاضر ذوب آهن 
اظهار داشت: خدا را شکر با تالش باشگاه و هیات مدیره 
دو اردوی خوب داشتیم و توانستیم برنامه های تاکتیکی 
را پیاده کنیم. شرایط بد نیست و برای اولین بازی لیگ با 

صنعت نفت آبادان آماده می شویم.
وی در مورد قرعه کشــی فصل جدید لیگ برتر عنوان 
کرد: به بازیکنان هم گفتم؛ دوســت دارم هفته های اول 
با تیم های قوی تر بازی کنیم. چون بعــد از ۸-۷ هفته 
تیم ها جا می افتند. مدعیان در  کــورس قرار می گیرند 
و امتیاز گرفتن از آن ها سخت می شــود. در هفته دوم با 
استقالل و در هفته چهارم با تیم پرقدرت سپاهان بازی 
داریم و امیدوارم با دست پر از زمین خارج شویم. سرمربی 
ذوب آهن در خصوص این که با توجه به نتایج بازی های 
دوستانه پیش فصل، آیا این تیم روند خوبی دارد، گفت: 
با توجه به شــرایط دو سال گذشــته می تواند پیشرفت 
خوبی برایمان باشد. البته خیلی ایده آل نیست. باید صبور 

باشیم تا ذوب آهن را کم کم به شــرایط خوب گذشته 
برگردانیم. همه باید در این مسیر کمک کنند. تارتار در 
مورد شعار امسال ذوب آهن اظهار داشت: شعاری را که 
به اتفاق کادر فنی با توجه به شرایط دوسال گذشته در 

نظر گرفتیم کار و تالش ســخت، پایان خوب و ماندگار 
است. امیدوارم خاطره خوبی از خودمان دراصفهان به جا 
بگذاریم. البته کارمان سخت است. وی در خصوص نقل 
و انتقاالت ذوب آهن گفت: واقعا ســاختار تیمی را کامال 
تغییر دادیم حدود ۸۰-۷۰ درصد از هفت سهمیه لیگ 
برتری، توانستیم افراد مدنظر را جذب کنیم. از لیگ یک 
هم بازیکن جذب کردیم. در  کل از نقل و  انتقاالت با بودجه 
معمولی که داشتیم راضی هستم. نقل و انتقاالت تقریبا 
برای ما تمام شده است. تارتار در مورد این که پیش از این 
در تیم های او حرکاتی مانند کروکودیل )خوابیدن بازیکن 
پشــت دیوار دفاعی( یا پرتاب اوت آکروباتیک مشاهده 
شده و آیا امســال هم در ذوب آهن حرکت جذابی دیده 
می شود، گفت: ما فوتبال روز دنیا را دنبال  می کنیم. سالی 
که حرکت کروکودیل را اجرا کردیم عده ای به تمسخر 
گرفتند اما هرچه ببینیم و آموزنده باشد را سعی می کنیم 

یاد بگیریم و در تیم اجرا کنیم.

کار و تالش سخت، پایان خوب و ماندگار

حضور تارتار و اینانلو در آمدنم به ذوب آهن تاثیر داشت

مایلی به نقــش ذوب آهن در ۸ ســال دفاع مقدس 
اشــاره کرد و آماری از جامعه ایثارگــری ذوب آهن 
اصفهان که در مجموع ۱۶۶۲۷ نفر است بدین شرح 
ارائه داد :  ۲۹۰ شــهید ، ایثارگر شــاغل و بازنشسته 
۱۲5۲۷ نفر ، جانبازان شــاغل و بازنشســته ۱5۳۲ 
نفر، فرزند جانباز شــاغل و بازنشســته ۱۰۹۳ نفر، 

فرزند شهید شاغل و بازنشســته 5۹5 نفر ، ۸۴ آزاده 
شــاغل و بازنشســته ،برادر شهید شــاغل ۹5 نفر ، 
خواهر شــهید شاغل ۶ نفر ، همســر جانباز شاغل 5 
نفر ، همسر ایثارگر شاغل ۱ نفر ، فرزند ایثارگر شاغل 
 ۴۰۰ نفر که جامعــه ایثارگری ذوب آهن را شــکل

 می دهند .
وی با اشاره به اینکه سرپرستی امور شهدا جانبازان و 
ایثارگران شرکت ســعی کرده در طول سال خدمات 
ارزنده ای را به این جامعــه عرضه کند گفت :  بازدید 
از خانواده های شهدا جانبازان و ایثارگران ، تورهای 
انزالی، چادگان و مشهد مقدس که بعد از شیوع کرونا 
کمک هزینه سفر به مشــهد مقدس برای خانواده ها 
شــارژ می گردد ، برگزاری جشــن و مراسمات این 
مجموعه مانند هفته دفاع مقدس و جشــن دهه فجر 
در تاالر آهن، دعوت همســران شهدا در قالب جشن 
روز زن ، جشــن روز جانباز که به همــراه خانواده ها 
در چادگان و ... برگزار می شــود  نمونه ای از برنامه 

تفریحی سیاحتی می باشــد که برای این قشر انجام 
می گردد.

سرپرست امور شــهدا ، جانبازان و ایثارگران شرکت 
گفــت : در ۴ ماهه ابتدای امســال ۴۲۹ مورد بازدید 
از خانواده های معظم شــهداء ،جانبازان و ایثارگران 
شرکت صورت گرفته اســت . همچنین در سال ۹۹ 
و اردیبهشت ۱۴۰۰ نیز در راســتای ترویج فرهنگ 
غنی و واالی ایثار و شــهادت و در راستای مسئولیت 
های اجتماعی شــرکت با هماهنگی مدیریت روابط 
عمومی از طرف امور شــهدا، جانبــازان و ایثارگران 
در اســتان کرمان از ۱۸ خانواده شهید مدافع حرم و 
همچنین استان چهارمحال و بختیاری از ۷ خانواده 
شــهید مدافع حرم بازدید و هدایایی به ایشان اهدا 
گردید. وی یاد آور شــد : علی رغم خصوصی شــدن 
ذوب آهن اصفهان در سال ۹۲ ولی این شرکت بیشتر 
از مراکز و سازمان های دولتی برای رفاه حال جامعه 

ایثارگر، قوانین را رعایت کرده است .

ذوب آهن اصفهان بیشتر از سازمان های دولتی قوانین رفاهی را برای 
جامعه ایثارگر اجرا کرده است

فرمانده حوزه مقاومت بســیج شهید تندگویان ذوب 
آهن اصفهان به مناســبت هفته نیــروی انتظامی با 
فرماندهی انتظامی شهرستان لنجان دیدار و گفتگو 

کرد.
در این دیدار که فرمانده واعضای شــورای فرماندهی 
ســپاه ناحیه لنجان، مســئول حــوزه نمایندگی و 
حفاظت اطالعات ســپاه لنجان نیز حضور داشتند، 
سرهنگ محمدی فشــارکی با تبریک هفته نیروی 
انتظامی بــه  کارکنان جهــادی و مردمــی نیروی 
انتظامی و تشکر از تعامل بسیار خوب بین این دو نهاد 
گفت:  توفیق خدمت به مردم نعمتی گرانبهاست که 
نصیب هر کسی نمی شود پس باید قدر دانسته و در 

این راه از هیچ تالشی فروگذاری نکنیم.
سرهنگ نیکبخت فرمانده انتظامی شهرستان لنجان 
نیز با تقدیر از حضور عوامل بســیج، امتیاز عملکرد 

خوب نیروی انتظامی شهرســتان را در سایه تعامل و 
همدلی با کارکنان سپاه و بســیج شهرستان دانست 

و گفــت: در حال حاضــر باالترین ســطح تعامل در 
شهرستان بین این دو نهاد بر قرار است.

همزمان با هفته نیروی انتظامی صورت گرفت :
دیدار  فرمانده بسیج ذوب آهن اصفهان با فرماندهی انتظامی شهرستان لنجان

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 

1400/06/09ماهلینكک سازیحسین سلیمیان

1400/07/01هیرادنوردقاسم فرهادی

1400/07/04رهامنوردرضا توكلی

1400/06/31آیسانآگلومراسیونمحمد رحیمی

1400/06/28آندیاكیفیتصادق نور محمدی

1400/04/18زهرانسوزبهروز قاسمی

1400/07/05مهدیآزمایشگاه مركزیحسین شیاسی

1400/06/23سورناراهبریحمیدرضا فتاح پور

1400/06/30رادویننوردحمیدرضا بریائی

ثبات نظام جمهوری اسالمی ایران و آرامش کشور مدیون  شهدا و ایثارگرانی است که با بهره گیری از فرهنگ غنی ایثار و شهادت در راه مکتب و میهن خود جان 
فشانی نمودند و در این بین واحدهای صنعتی کشور و پیشــگام همه آنها ذوب آهن اصفهان در آن دوران نقش خود را در ابعاد مختلف تامین و تدارک نیرو و 
خدمات فنی به خوبی ایفا نمود . امروز نیز این شرکت نقش مهمی در راستای حفظ ارزش های دفاع مقدس ایفا می کند. به همین مناسبت با اکبر مایلی سرپرست امور 

شهدا ، جانبازان و ایثارگران شرکت گفتگو نمودیم که در ادامه می خوانید : 


