
سخن اول
رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( 

تأکید کردند:
لزوم تحلیل جامعه شناختی 

و روانشناختی از نقش عنصر 
دین در دفاع مقدس
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ذوب آهن اصفهان با تولید 
محصوالت صنعتی در حوزه 

توسعه معادن نیز پیشرو 
است

برای تولید و صادرات ریل 
درخواست های زیادی 

دریافت کرده ایم

مشارکت ذوب آهن اصفهان 
در برگزاری مراسم با شکوه 

13 آبان در شهرستان لنجان

تأمین پایدار مواد اولیه 
فوالدی ها، صنعت ساختمان 
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تعمیرات اساسی کنورتور شماره 3 و بازسازی و نوسازی دیواره های اکران دیگ با ثبت رکورد بیست شبانه 
روز در اجرای تعمیرات با موفقیت انجام شد.

محمدرضا یزدان پناه مدیر مهندسی نگهداری وتعمیرات وکارگاه های ساخت کارخانه با اعالم این خبر گفت: 
تعمیرات مهم و اساسی تعویض دیواره های اکران دیگ کنورتور شماره 3 بخش فوالدسازی با تعویض لوله های 

اکران از لبه تا 12 متری دیگ شامل دو جداره دیواره تا 6متری، بر اساس گراف 20 شبانه روز  آغاز شد... 

ثبت رکورد در تعمیرات اساسی کنورتور شماره 3 
فوالدسازی

حضرت آیت ا... خامنه ای در دیدار دست اندرکاران کنگره 
سه هزار و ۵۳۵ شهید استان زنجان با اشاره به افتخارات 
پر شمار زنجان در عرصه های علمی، عملی و میدان های 
اجتماعی، و نام آوری شخصیت های برجسته و ممتاز از 
جمله شهید نامدارِ هسته ای، شهید شهریاری گفتند: 

شهیدان در رأس افتخارات زنجان هستند.
رهبر انقالب ، شهیدان را برگزیدگاِن خداوند متعال خواندند 
و افزودند: شهادت قله ای است که دستیابی به آن بدون 
اخالص و ایثار، صدق و معنویت، مجاهدت و گذشت، 
توجه به خدا و کار برای مردم، و تالش برای تحقق عدالت 

و استقرار حاکمیت دینی امکان پذیر نیست.
ایشان برگزاری همایش های بزرگداشت شهیدان را وظیفه 
و حسنه ای بزرگ دانستند و خاطرنشان کردند: با گذشت 
چندین سال از دفاع مقدس، جریان بزرگداشت شهیدان 
و  جامعه شناختی  تحلیل  همچون  ابتکارهایی  با  باید 
روانشناختی از خاطرات آن دوران و نقش عنصر پر قدرت 

دین ادامه پیدا کند.
حضرت آیت ا... خامنه ای با انتقاد از کسانی که نقش عنصر 
دین را در فداکاری های دوران دفاع مقدس نادیده می گیرند، 
گفتند: آمادگی جوانان برای سینه سپر کردن در مقابل 
خطرات و رضایت پدران و مادران و یا همسران آنها به اعزام 
عزیزان شان و سپس صبر بر شهادت آن ها، بدون تردید 
ریشه در نگاه دینی و انجام وظیفه برای کسب رضای الهی 
دارد و این حاالت و احساسات خانواده های شهدا همگی در 

خور تحلیل است.
ایشان همچنین خدمات کم نظیر مردمی در حاشیه دفاع 
مقدس مانند تهیه غذا و آذوقه برای رزمندگان، شستشوی 
لباس های آنان و نیز تشییع جنازه های عظیم و به یادماندنی 
شهیدان را از جمله مسائل مغفول و نیازمند ثبت و توجه 
دانستند و در خصوص نام گذاری معابر شهرها به نام شهیدان 
گفتند: چه افتخاری برای یک شهر و کوچه ها و خیابان های 
آن باالتر از این که نام یک شهید بزرگ و فداکار بر روی آن 
باشد. شهر باید به نام شهیدان مزیّن باشد و شوراهای شهر 

نیز بدانند که شهر با نام چه کسانی مفتخر می شود.
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)) آگهی فراخوان  (( 
شركت 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

بیش از 15 نوع 
محصول جدید 
برای امسال در 
سبد محصوالت 
تولیدی ذوب 

آهن اصفهان قرار 
گرفت که تاکنون 

بی سابقه بوده است 
و محصوالتی که 

در ذوب آهن تولید 
شده است دارای 

ارزش افزوده باالیی 
است

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان تأکید کرد:
رکورد در سودآوری حاصل توسعه صادرات و محصوالت با ارزش افزوده باالتر است

 منصور یزدی زاده در نمایشگاه ماینکس گفت :ذوب آهن 
اصفهان موفق شد رکورد سود آوری خود را تنها در ۶ ماهه 
اول ســال ۱۴۰۰ ارتقاء دهد و با افزایش ۱۹۵ درصدی به 
سود بیش از ۲ هزار میلیارد تومان برسد و حاشیه سود این 

شرکت برای اولین بار از ۱۲ درصد عبور کرد . 
مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان در اولین روز نمایشــگاه 
فرصت های ســرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی 
ایران در کنفرانس خبری گفت: عمده ســود آوری ذوب 
آهن اصفهان حاصل بهبود فراینــد، تولید محصوالت با 
ارزش افزوده باالتر و رشد صادرات بوده است و تنها حدود 
۳۰ درصد از این افزایش ســود حاصل تــورم و افزایش 

قیمت ارز می باشد . 
 وی افزود : فرایند تولید ذوب آهن اصفهان با ســایر تولید 
کنندگان متفاوت است و حامل های انرژی را که وارد می 
کنیم، ۵۰ درصد هزینه های ما را حامل های انرژی تشکیل 
می دهد ولی در حال حاضر که رشــد قیمت حامل های 
انرژی را شاهد هســتیم این میزان برای رقبای ما تنها به 
۱۰ درصد رسیده که نشان دهنده یک رقابت ناعادالنه می 

باشد. 
مدیرعامل ذوب آهن خاطرنشان ســاخت: صادرات ذوب 
آهن اصفهان که به بیش از ۱۷ کشور جهان صورت گرفته 
است با رشد ۲۴ درصدی تناژ و رشد بیش از ۱۰۰ درصدی 
درآمد به بیش از ۶۰۰ هزار تن در ۶ ماهه اول ســال جاری 

رسید که در آمد ارزی آن بالغ بر ۳۴۳ میلیون دالر شد . 
وی افزود: تالش ما این بود که با رشــد صادرات ، ازافزایش 
قیمت های جهانی بیشترین بهره را ببریم و در داخل با رشد 
تنوع محصوالت و تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر از 
جمله انواع ریل، آرک معدنی، ناودانی، تیرآهن های سبک 
و میلگرد های آلیاژی را روانه بازار کردیم و نیاز کشور به این 

محصوالت تامین شد.

مدیرعامل ذوب آهن گفت: یکی از استراتژی ها ما در جهت 
افزایش ســود، پیوند دادن صادرات به  واردات اســت . در 
واقع از کشورهایی که کک و زغال وارد می کنیم در مقابل 
صادرات محصول انجام می دهیم که منجر به ایجاد ارزش 

افزوده شده است. 
 یزدی زاده افــزود: بیش از ۱۵ نوع محصــول جدید برای 
امسال در سبد محصوالت تولیدی ذوب آهن اصفهان قرار 
گرفت که تاکنون بی سابقه بوده است و محصوالتی که در 
ذوب آهن تولید شده است دارای ارزش افزوده باالیی است.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت: با توجه به تولید ریل در 
ذوب آهن اصفهان محصوالتی که تولید می شود به وزارت 
صمت اعالم می شود تا در جهت واردات در جریان باشند 
که چه محصوالتــی در داخل تامین می شــود و نیازی به 

واردات آن محصول نیست .
وی افزود: با توجه به این کــه ذوب آهن کمترین بهره را از 
یارانه انرژی دریافت می کند امیدواریم در زمستان مشکلی 
در زمینه انرژی نداشته باشیم. روش تولید ذوب آهن، کوره 
بلندی است و لذا در زمســتان با محدودیت گاز در بخش 
های تولید چــدن و فوالد با مشــکل چندانی مواجه نمی 
شــویم هر چند بخش نورد با کمبود گاز مشــکل خواهد 
داشت. درمجموع  امیدواریم ســایر صنایع فوالدی هم در 

این زمینه مشکلی نداشته باشند . 
یــزدی زاده گفت: ظرفیت تولید فوالد مــا به ۴۰ میلیون 
تن رسیده است و مشــکلی در جهت تامین آن برای یک 
میلیون واحد مســکونی نداریم. مهم ترین مشــکل ما در 
زمینه بوروکراسی های اداری است که بهتر است اتاق فکری 
ایجاد و تمامی تولیدکننــدگان نیز در این اتاق فکر حضور 
داشته باشند تا موانع رسیدن به ساخت یک میلیون واحد 
مسکونی بررسی شود و به دغدغه تولیدکنندگان فوالد و 

سایر صنایع مرتبط با مسکن رسیدگی شود . 

وی افزود: در زمینه صادرات ریل با توجه به توان تولید ریل 
۳۶ متری به دنبال بازارهای صادراتی هستیم. اما در زمینه 
توقف صادرات ریل به افغانســتان بایــد عنوان کنم بحث 
قرارداد ریل ما مربوط به دولت قبلی افغانســتان بوده ود 
در خصوص ارتباط با دولت جدید تابع سیاست های نظام 

مقدس جمهوری اسالمی هستیم. 
مدیرعامل ذوب آهن گفت: امیدواریم با توجه به شــرایط 
تحریمی که وجود دارد موانع موجود برطرف شود . تا کنون 
مانعی به لحاظ تحریم ها در واردات و صادرات نداشته ایم و 
بیشتر تحریم های ما و مشکالت، داخلی هستند. امیدواریم 
قراردادهای جدیدی منعقد شود و شــاهد صادرات ریل  

باشیم. 
وی افزود: در حوزه ریل با تولید انواع ریل های شهری توان  
تامین کلیه ریل های مورد نیاز متــرو را داریم ، همچنین 
در پروژه ریلی چابهارـ  زاهدان تمام ریل آن از سوی ذوب 
آهن تولید می شود . یزدی زاده به پروژه های جدید توسعه 
این شرکت اشاره کرد و گفت: پروژه ساخت پلنت اکسیژن 
که تولید آن ۲۵ هزار متر مکعب است  شرایط تولید فوالد 
را بهبود می بخشــد . پروژه پســاب در حوزه تامین آب و 
حفظ محیط زیست در حال انجام است که با خرید پساب 
شهرستان اطراف انجام شده است . احداث کوره پاتیلی و 
همچنین ساخت باتری شــماره ۲ کک سازی را در دست 
اجرا داریم که ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار تــن به تولید کک ما می 
افزاید و با توجه به افزایش قیمــت کک، ارزش افزوده آن 

۲۵۰ تا ۳۰۰ دالر در هر تن است.
مدیرعامل ذوب آهن به شــرایط خوب شرکت های تابعه 
این مجتمع عظیم صنعتی نیز اشاره کرد و گفت: در شش 
ماهه اول سال جاری، خوشبختانه شاهد سود آوری تمام 
این شرکت ها برای اولین بار بودیم و تولید نیوجرسی سبز 

نیز برای اولین بار توسط شرکت تارابگین صورت گرفت.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان تأکید کرد:

ركورد در سودآوری حاصل توسعه صادرات و 
محصوالت با ارزش افزوده باالتر است

مهلت   ارائه موضوعشمارهنوع فراخوانردیف
پیشنهاد

زمان بازگشائی 
پاكات

7 /9 /21400 /9 /1400خرید مهره  ناژیمنو قفسه نورد140001811مناقصه1

ساخت 11 ردیف خنك كننده ، غلتك 2 -50512مناقصه 2
26 /8 /251400 /8 /1400و بازوی كشاننده

7 /9 /51400 /9 /1400خرید رولیك صافكاری قفسه نورد140002278مناقصه3

ذوب آهن اصفهان موفق شد رکورد سود آوری خود را تنها در 6 ماهه اول سال 1400 ارتقاء دهد و با افزایش 1۹5 درصدی به سود بیش از 2 هزار میلیارد تومان برسد و 
حاشیه سود این شرکت برای اولین بار از 12 درصد عبور کرد . 

فصل نامه پیک خانواده شماره 13 ویژه پاییز 1400 
منتشر شد. در این شماره می خوانیم: ذوب آهن 
و ذوب آهنــی باید تغییر كند » گفتگــو با علیرضا 
رضوانیان رییس كمیســیون معامالت ذوب آهن 
اصفهان «، با كمترین امكانات و از شهری كوچک بر 
قله های وزنه برداری دنیا » گفتگو با فرزاد بویری 
«، همــه زندگــی ام را مدیون ذوب آهن هســتم، 
ورزش داروی قوی برای مقابله بــا بیماری كرونا، 
آموزش و پرورش در دوره هخامنشــیان، بیماری 
زیرپوست شبكه های اجتماعی، ورزش مرا صبور 

كرد ، رخسار دلبند و ...

مهلت شركت در مســابقه نقاشــی پیک خانواده 
شــماره 13 )پاییز 1400 ( تا 15 آذرماه تمدید شد. 
همكاران گرامی می توانند آثار فرزندان خود را 
به سرپرستی ارتباطات رسانه ای و نشریات روابط 
عمومی تحویل نمایند. در ضمن جهت شــركت در 
این مسابقه، استفاده از صفحه مربوط به مسابقه 

نقاشی در فصل نامه پیک خانواده ضروری است .

»نذر« كمک كردن به نیازمند است؛ حاال آن نیازمند 
فقیر باشد، بیمار باشــد، پرنده ای زخمی باشد، یک 
زندانی بدهكار باشد، یا خســته ای تنها كه نیازمند 
لبخندی محبت آمیز است. اهالی خرد و فهم معتقدند 
یكی از بهترین نذرها، »نذر كتاب« اســت؛ ســیراب 

كردن تشنگان دانایی و نیازمندان دانش.
از همكاران گرامی تقاضا می شــود جهت مشاركت در 
طرح نذر كتاب، كتاب های   خود را با عناوین و موضوعات 
مختلف در هر رده ســنی جهت تجهیز كتابخانه ها، به 

روابط صنعتی بخش خود تحویل نمایند . 
روابط عمومی شركت

فصـل نامـه
 پیک خانواده
 منتشـر  شد

تمدید مهلت شركت 
در  مسابقه نقاشی

 پیک خانواده

نذر كتاب ، نذر اندیشه

در جهت اجرای ماده »۱۹۵« قانون کار و با هدف نهادینه سازی فرهنگ خالقیت و نوآوری، ترویج و تقویت فرهنگ کار و تالش و 
تجلیل از کارگران، گروه های کار و واحدهای اقتصادی نمونه، سی  و سومین جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید در سال 

۱۴۰۰ آغاز شده است.
 گروه های کار و واحدهای اقتصادی می توانند از تاریخ ۲۷مهر تا ۲۶آبان ســال جاری با مراجعه به ســامانه جشنواره به نشانی

http:/ / emtenan.mcls.gov.ir ضمن ثبت مشــخصات شــخصی و تکمیل اطالعات مربوطه و بارگذاری مدارک و 
مستندات الزم در فرآیند انتخاب جشنواره امتنان قرار گیرند.

پس از ثبت نام با شماره تلفن ۴۹۴۴ )خانم چراغی( تماس حاصل نموده و نسبت به تأیید ثبت نام خود اقدام نمایید.
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نخبگان جامعه کار 
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نشریه داخلی

در این جلسه برای 
نخستین بار زیست 

 بوم ملی اشتغال 
جمهوری اسالمی 
ایران رونمایی شد

مباحث و مسایل 
پدافند غیرعامل در 
مجموع بزرگی مانند 
ذوب آهن اصفهان 
مصادیق زیادی دارد

این شرکت 
توانسته ریل را 
در انواع مختلف 
که از محصوالت 
استراتژیک برای 
کشور است، تولید 

کند

خبر

Rگزارش e p o r t

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در نخستین 
جلسه شــورای عالی اشــتغال کشــور در دولت 
ســیزدهم ایجاد یک میلیــون و ۸۵۰هزار فرصت 
شغلی تا پایان ۱۴۰۱ با همکاری بخش خصوصی 

تصویب شد. 
حجت ا... عبدالملکی اظهار کرد: نخســتین جلسه 
شــورای عالی اشــتغال کشــور به ریاست سید 
ابراهیم رئیســی، در دولت ســیزدهم برگزار شد. 
او با بیان ایــن که باالترین مرجــع تصمیم گیری 
درباره سیاست اشــتغال کشــور این شورا است، 
تصریح کــرد: وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
به عنوان دبیر آن شناخته می شــود و مسئولیت 
برنامه  ریزی  هــا را نیز برعهــده دارد. وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی با بیان این که هدف این شورا 
چاره اندیشی برای مساله بیکاری، یعنی دو مشکل 
اصلی کشور در کنار گرانی است، خاطرنشان کرد: 
در این جلسه برای نخســتین بار زیست  بوم ملی 
اشتغال جمهوری اســالمی ایران رونمایی شد که 
دو بخش روش هــای ایجاد اشــتغال و هماهنگی 

میان دستگاهی را تضمین می کند. 

وی اظهــار کــرد: همچنیــن ۱۶توافقنامه مورد 
تایید برای امضا اعالم شد تا بیش از یک میلیون و 
۸۵۰هزار فرصت شغلی با هماهنگی دستگاه های 
مختلف و همــکاری بخش خصوصی کارســازی 
شود. عبدالملکی تاکید کرد: رئیس جمهور در این 
جلسه بر تســریع این روند تاکید داشت. به همین 
دلیل امکان ایجاد اشــتغال بیشــتر در این مدت 

ممکن خواهد بود. 
وی افزود: بر همین اســاس مقرر شد به جای هر 
سه ماه یک بار، شــاهد برگزاری این جلسه در هر 
ماه باشیم تا ایجاد اشتغال که از مطالبات مردمی 

است، در سریع ترین زمان ممکن به ثمر برسد. 
وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی بــا بیان این که 
ایجاد اشــتغال مســئولیت این وزارتخانه نیست، 
بلکــه هماهنگی اشــتغالزایی میان  دســتگاهی 
در دســتور کار این نهاد قــرار دارد، تصریح کرد: 

همدلــی، هماهنگــی و نگاه مشــترک برای حل 
مشــکل بیکاری موجب هم افزایی در دولت شده 

است.
عبدالملکی با تاکید بر این که با برداشــته شــدن 
موانع بوروکراتیک، بخش خصوصی توانایی ایجاد 
شغل را خواهد داشت، گفت: در الگوی زیست  بوم 
اشــتغال جمهوری اسالمی دســتگاه های دولتی 
مباشرت کار تولید و اشــتغال انجام را نمی دهند، 
بلکه زمینــه را بــرای بخش خصوصی تســهیل 

می کنند. 
وی با اشــاره به این که دولت وظیفه مانع زدایی و 
پشتیبانی را برعهده دارد، اظهار کرد: آمار دقیقی 
از وضعیت اشــتغال و بیکاری وجود ندارد و از این 
پس همه دســتگاه ها تالش خواهند کرد با کمک 
یکدیگر بانــک اطالعاتــی جامعــی از بیکاری و 

اشتغال تهیه کنند.

آیین گرامیداشــت هفته پدافند غیرعامل با حضور 
منصور یزدی زاده مدیرعامــل، معاونین، مدیران و 
جمعی از همکاران شــرکت، ۱۰ آبــان ماه در محل 

یادمــان شــهدای 
گمنــام ذوب آهن 

اصفهان برگزار شد.
در  زاده  یــزدی 
حاشیه این آیین با 
بیان این که پدافند 
مجموعه  غیرعامل 
اقدامــات  از  ای 
است  غیرمسلحانه 
افزایش  موجب  که 
بازدارندگی، کاهش 
آســیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری، ارتقای 
پایداری ملی و تســهیل مدیریت بحــران در مقابل 

تهدیدات و اقدامات دشمن اســت، گفت: مباحث و 
مسایل پدافند غیرعامل در مجموع بزرگی مانند ذوب 
آهن اصفهان مصادیق زیادی دارد که خوشبختانه طی 
سال های اخیر جنبه های مختلف پدافند غیرعامل در 

این شرکت مورد توجه قرار گرفته است.
وی توجه به مسایل شیمیایی، سایبری و ... در ذوب 
آهن را برای مصون سازی در مقابل اقدامات دشمن 
برشمرد و افزود: در کمیته پدافند غیرعامل شرکت 
که با حضور معاونین و مدیران مرتبط برگزار می شود 
با شناخت ریســک ها برای هجوم و تهدید احتمالی 
دشــمن برنامه ریزی کرده و با پیش بینی های الزم 

اقدامات پیشگیرانه را به عمل می آوریم.
مدیرعامــل ذوب آهن اصفهــان از تعریف، طراحی 

و اجرای پروژه های ایمن ســاز در این شرکت خبر 
داد و افزود: ذوب آهن اصفهــان قطعات، فن آوری و 
تجهیزات زیادی را از نقــاط گوناگون دنیا خریداری 
می کند که برای اطمینان از عدم ســوء اســتفاده و 
بهره برداری دشمن از طریق این تجهیزات، مدیریت 
فن آوری و اطالعــات با همکاری و هماهنگی بخش 
سایبری مدیریت حراست، اقدامات پیشگیرانه را به 

عمل می آورند.
وی تأکید کرد: بهره مندی شــرکت از شــبکه های 
گسترده سازمانی و تجهیزات مدرن، این ضرورت را 
ایجاد کرده که در خصوص پیشگیری و ایمن سازی، 
ذوب آهن اصفهان در مقابــل تهدیدهای احتمالی 

دشمن بسیار خوب اقدام کند.

عضو هیات مدیره ذوب آهن اصفهان گفت: نخســتین 
قرارداد صادرات ریل به افغانســتان بــه ارزش چهار 

میلیون و ۳۳۲ هزار دالر به ثبت رسید.
وی خاطرنشــان کرد: با ایــن قرارداد امــکان اتصال 
افغانستان از طریق ایران به دریای عمان و خلیج فارس 

و از سمت غرب به اروپا نهایی می شد.
مهرداد توالییان تصریــح کرد: از این طریق شــاهد 
افزایش حجم مبادالت تجاری و ترانزیتی به افغانستان 
و ارتقا ســطح مراودات تجــاری ایران با این کشــور 
می شــدیم اما با رســانه ای شــدن ماجرا، اجازه ورود 

محموله ما به افغانستان داده نشد.
معاون بهره برداری شــرکت همچنین اظهار داشت: 
حجم توســعه ریلی در کشور زیاد اســت و هم اکنون 
تقاضاهای فراوانی برای احداث راه آهن  در کشور وجود 

دارد.
وی با اشــاره به اینکه تامین ریل داخل کشور اولویت 
ماســت و پس از آن به تعهدات خود در خارج از کشور 
عمل خواهیم کرد، ادامه داد: درخواست های متعددی 
از کشــورهای منطقه برای تولید و صادرات ریل مورد 

نیاز آنها دریافت کرده ایم.
عضو هیأت مدیره ذوب آهن اصفهان با بیان این که در 
دوران جنگ و متناسب با تقاضاهای آن زمان ناظر به 
تعداد اندک تولیدکنندگان فوالد در کشور، ذوب آهن 
در ســاخت برخی از قطعــات و محصــوالت نظامی 
مشارکت داشــت اما امروزه دیگر خدمات ویژه ای به 
صنایع نظامی نمی دهد و تمام تــوان و تمرکز خود را 

روی تولید محصوالت ریلی گذاشته است.
توالییان اظهار داشــت: در این مســیر، نیــاز بازار را 
مطالعه و اقدام به تولید ریل برای داخل کردیم و برای 

کشورهای خاورمیانه هم ظرفیت تولید ریل داریم.
معاون بهره برداری شــرکت گفت: بیشــتر خریداران 
محصوالت ذوب آهن در بازار بورس، بازرگانان بزرگی 
هستند که شــبکه توزیع فوالد در دســت آنهاست و 
 بین آهن فروشــان و مصــرف کننده نهایــی معامله 

می کنند.
وی با بیان این که ذوب آهن توان تامین و تولید میلگرد 
و تیرآهن برای ساخت یک میلیون مسکن را در کشور 
دارد، گفت: امروزه ساختمان ها با روش بتنی و اسکلت 

فلزی ساخته می شــود و در این زمینه ما قادر به رفع 
هرگونه تقاضا هستیم.

توالییان در پاسخ به این سوال که تولید تیرآهن های 
شماره ۳۰و۵۰ عامل برج ســازی در کشور شده است 
و چرا اقدام به تولید تیرآهن های ســبک تر نمی کنید 
تا مهاجرت معکــوس از کالنشــهرها رخ دهد، گفت: 
ذوب آهن یک بنگاه اقتصادی است و بر اساس سفارش 
بازار اقدام به تولید می کند و در زمــان حاضر نیز بازاِر 

خرید و فروش میلگرد و تیرآهن راکد است.
وی با اشاره به دوران رکود این شــرکت در سال های 
۹۲ و ۹۳ یادآور شد: در ســال های اخیر اجرای پروژه 
عمرانی بزرگی را در کشــور شــاهد نبودیم و به طور 
طبیعی بعد از چهار سال، اگر طرح ساخت یک میلیون 
مسکن در کشور شــکل بگیرد، ذوب آهن نیز از حالت 

رکود خارج خواهد شد.
عضو هیات مدیره ذوب آهن اصفهان با اشاره به این که در 
دوران رکود، بیشترین تمرکز ما روی صادرات بود، گفت: 
در سال های گذشــته، محصوالت زیادی در انبار ذوب 
آهن ذخیره بود اما بازار به سمتی پیش رفت که اکنون 

ما بر اساس سفارشات اقدام به تولید محصول می کنیم.
معاون بهره برداری شــرکت افزود: با وجودی داشتن 
کارگاه تولید میلگرد، اکنون از تولید آن کاســته ایم تا 
بتوانیم زیان انباشت شــده از اوایل دهه ۹۰ را جبران 
کنیم، به همین دلیل به ســمت تولیــد محصوالت با 

ارزش افزوده باالتر مثل تولید ریل رفته ایم.

علیرضا شــهیدی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و 
سرپرست سازمان زمین شناســی و اکتشافات معدنی 
کشور با حضور در غرفه ذوب آهن در دهمین نمایشگاه 
بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در معدن و صنایع 
معدنی گفــت: ذوب آهن اصفهان بــا تولید محصوالت 
صنعتی در حوزه توسعه معادن نیز پیشرو است که نمونه 

آن تولید آرک های معدنی با کیفیت باال می باشد .
وی دســتاورد ذوب آهن در تولید محصوالت جدید و با 
کیفیت را یک راه حل برای سهم بازارهای جدید دانست 
و خاطر نشان کرد: این شرکت توانســته ریل را در انواع 
مختلف که از محصوالت استراتژیک برای کشور است، 
تولید کند که این نشان از توان متخصصین این شرکت 

 است. شــهیدی با اشــاره به این که با حضور مهندس 
یــزدی زاده در ذوب آهن اصفهان اقدامات مهمی در این 
شرکت انجام شده است، گفت: امید است با عادالنه سازی 
توزیع مواد اولیه شرکت های فوالدی، ذوب آهن اصفهان 
بتواند با حداکثر توان به تولید محصوالت با ارزش افزوده 

باال بپردازد.
گفتنی است؛ دهمین نمایشگاه بین المللی فرصت های 
سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران با حضور 
صد و ده شرکت داخلی و خارجی ۱۱ لغایت ۱۳ آبان ماه 
در مصالی امام خمینی برگزار شد و ذوب آهن اصفهان 
با برپایی غرفه ای دســتاوردهای خود را در معرض دید 

بازدیدکنندگان گذاشت.

ذوب آهن اصفهان با تولید محصوالت صنعتی در حوزه توسعه معادن نیز پیشرو است

سالم آتشکار

درخواست های شما  وپاسخ مسئولین :
پرداخت هزینه های درمان کارکنان حادثه دیده ناشی از کار 

توسط بیمه تکمیل درمان دانا به چه صورت می باشد؟
مدیریت خدمات مالــی و بیمه: پرداخت کلیه هزینه هــای درمانی مرتبط با 
حادثه به کارکنانی که در طول مدت قرارداد دچار حادثه ناشی از کار می شوند 
نظیر تخت خصوصی، پرستار، لوازم بهداشتی، فیزیوتراپی )حتی فیزیوتراپی 
در منزل(، تشــک مواج، لوازم طبی، داروهای خارجی، هر نوع اروتز و پروتز و 
بریس، کفش ارتوپدی و طبی، لباس اسکار و هر دارو  و  وسیله ای که از پیشرفت 
بیماری یــا جراحات جلوگیری مــی نماید، بر اســاس حداکثر تعرفه بخش 
خصوصی در سال مورد عمل بدون کسر فرانشیز و همچنین کلیه نسخ دارویی 
مرتبط با حادثه به عهده بیمه تکمیل درمان دانا  است و هزینه های سرپایی و 
بستری مرتبط با حادثه، بدون کسر فرانشیز مربوطه و بر اساس حداکثر تعرفه 

بخش خصوصی نیز برعهده بیمه دانا  می باشد.
 ابرازگالیه از نحوه سرویس دهی مسیر مورکان بخش باغبادران.

مدیریت خدمات و امور رفاهی: براساس بررسی کارشناسان، خرابی یک دستگاه 
از سه خوردو هیوندا مربوط به مسیر مورکان در چند روز گذشته و عدم تعیین 
ماشین جایگزین، موجب شلوغی و نارضایتی شــده که مقرر گردید در اسرع 

وقت نسبت به خودور جایگزین اقدام گردد.
آخرین اقدامات انجام شده در خصوص هزینه های دندانپزشکی 

توسط بیمه تکمیل درمان کارکنان را اصالع رسانی نمایید؟  
مدیریت خدمات مالــی و بیمه: جهت ارائه خدمات دندانپزشــکی مطلوب و 
مناسب تر تا سقف پانصد هزارتومان به ازای هر خانوار برعهده بیمه گزار )بیمه 
دانا( می باشد که در صورت مراجعه به مراکز طرف قرارداد باید اسناد و مدارک 
خود را به نمایندگی بیمه دانا تحویل نمایند ضمنا کلینیک های طرف قرارداد 

نیز در پرتال شرکت قابل مشاهده می باشد .
*** تعدادی از همکاران نیز خواستار انجام موارد زیر شده اند .

 برنامه ریزی جهت ایجاد محدودیت برای رانندگان ماشــین های سنگین و 
لکوموتیوهایی که در شب بدون چراغ تردد می نمایند. 

 تدابیری جهت رعایت تکریم ارباب رجوع  توسط مسئولین مربوطه در سطح 
شرکت.  

 برنامه ریزی جهت تور انزلی برای تازه مزدوجین شرکت.
                       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:

محسن گلیجانی رییس اداره نسوز و سیمان وزارت صمت با حضور در غرفه 
ذوب آهن اصفهان و گفتگو با مدیران شــرکت، گفت: ذوب آهن اصفهان به 
عنوان تولید کننده فوالد نقش به سزایی در توسعه واحدهای تولید کننده 

نسوز داشته است . 
وی خاطر نشان ساخت: صنعت نسوز یک صنعت ســفارش پذیر است و با 
توجه به نیازهای بازار، تولیدات خود را انجــام می دهد و پژوهش و تحقیق 
در این صنعت پر رنگ تر شده و امید اســت به زودی واردات صنعت نسوز 

کمتر شود . 
گلیجانی ســرمایه گذاری در واحدهای تولید نســوز را باعث پیشرفت این 
صنعت دانست و گفت: سرمایه گذاری های انجام شده در صنعت نسوز کافی 
نیست و احتیاج به حمایت بیشتری در این زمینه دارد که این مهم با نقش 

آفرینی شرکت های بزرگ مانند ذوب آهن می تواند موثر باشد .
 وی افزود: در سطح کشور ۵۰ شــرکت نسوز وجود دارد که بیش از ششصد 
هزار تن ظرفیت تولید آن است که بخش وســیعی از این تولیدات مصارف 

صنعت فوالد می باشد . 
رییس اداره نسوز و سیمان وزارت صمت با اشاره به این موضوع که با پژوهش 
های انجام شده نوآوری و دستاوردهای زیادی در بخش نسوز حاصل شده 
است، گفت: نقش ذوب آهن اصفهان در توســعه شرکت های تولید کننده 
نسوز همانند شرکت های دانش بنیان است و امید است بتوانیم با همکاری 

بیشتر در صد باالیی از نیاز صنعت را در بخش نسوز در داخل تامین نماییم.

با تالش و پیگیری مسئولین شــرکت تارابگین و تکیه بر امکانات مجموعه، 
پروژه تأمین ۴ هزار متر نیوجرسی مفصل دار آزادراهی بزرگراه کاشان -قم 

به اجرا درآمد .
شرکت تارابگین به عنوان برگزیده مناقصه تامین نیوجرسی مذکور با تکیه 
بر توان باالی متخصصان و نیروی کارآمد انسانی خود  برای کسب مجوزهای 
وزارت راه و شهرسازی اقدام نمود و با ارائه نتایج  مورد تائید این وزارتخانه در 

زمینه تولید نیوجرسی موفق به ثبت سفارش مذکور گردید .
شایان ذکر است تولید قالب های نیوجرســی ۴ متری با استفاده از امکانات 
و تجهیزات موجود در شرکت طراحی و ساخته شــده که امید است طبق 
برنامه ریزی های انجام شــده تولید این محصوالت در مدت زمان کمتر از 
۳ ماه انجام پذیرد و برگ زرین دیگری از توانمندی این شــرکت در عرصه 

صنعت کشور بر افتخارات شرکت تارابگین افزوده شود .

محسن گلیجانی رییس اداره نسوز و سیمان وزارت صمت : 

ذوب آهن اصفهان نقش به سزایی در 
توسعه واحدهای نسوز داشته است 

تأمین 4 هزار متر نیوجرسی آزاد راه 
کاشان - قم توسط شرکت تارابگین

یک میلیون و ۸50هزار فرصت شغلی تا پایان 1401

گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل در ذوب آهن اصفهان

معاون بهره برداری شرکت عنوان کرد:
برای تولید و صادرات ریل درخواست های زیادی دریافت کرده ایم

در این مسیر، نیاز 
بازار را مطالعه و اقدام 

به تولید ریل برای 
داخل کردیم و برای 

کشورهای خاورمیانه 
هم ظرفیت تولید ریل 

داریم

هشــتمین کنفرانس بین المللی اســتیل پرایس 
با عنوان )فوالد، مواد اولیــه و چالش های پیش رو 
با نگاهی ویژه بــه داینامیک صــادرات و بازارهای 
جدید(، نهم آبــان ماه با حضور وجیــه اله جعفری 
معاون وزیر و رییس هیــات عامل ایمیدرو، منصور 
یزدی زاده مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان و جمعی 
از مدیران عامل شــرکت های فــوالدی، معدنی و 
صاحب نظران این دو بخش در هتل المپیک تهران 

برگزار شد.
منصور یزدی زاده گفت: در بحث تامین مواد اولیه 
با چالش همراه هستیم و این موضوع می تواند نیاز 

به واردات را پر رنگ کند.
وی با اشاره به قیمت حامل های انرژی افزود: ذوب 
آهن اصفهان و شــرکت میدکو تنها تولیدکنندگان 
کوره بلندی فوالد در کشــور هســتند که به دلیل 
خروج معدنی ها از تخصص خودشــان با مشکالت 
فراوانی برای تامین سنگ آهن مواجه هستند لذا با 

توجه به شــرایط موجود باید به سمت واردات مواد 
اولیه رفت.

این مقام مسئول گفت: روند توســعه در مجموعه 
های مختلف با توجــه به بحران آب و مــواد اولیه 
نگرانی هایــی را به همراه داشــته اســت که باید 

برطرف شود.
 یــزدی زاده بیان کــرد: مــا در داخــل نیازمند 
همبستگی در سیاست گذاری ها هستیم تا چالش 
ها را پشــت ســر بگذاریم. وی اضافه کرد: سرمایه 
گذاری کشــورهای حــوزه خلیج فــارس هم یک 
تهدید اســت و هم یک فرصت، بایــد تکنولوژی را 
ارتقــاء داده و افق خود را بــر روی تولید فوالدهای 

خاص متمرکز کنیم.
یزدی زاده اظهــار کرد: ادغام یکــی از راهکارهای 
مناسب برای توسعه اســت و باید به دور از تعصب 

انجام شود.
وی تاکید کرد: طــرح احداث یــک میلیون واحد 

مسکونی که از ســوی دولت مطرح شد قابل تحقق 
اســت و ذوب آهن اصفهان آمادگی خود را در این 

خصوص اعالم کرده است.
در ایــن زمینه با تشــکیل اتــاق فکر و بــه دور از 
بوروکراســی ها می توان این رســالت مهــم را به 

سرانجام رساند.

وی ادامــه داد: ذوب آهن اصفهــان تولید کننده 
مقاطع ســاختمانی استاندارد در کشــور است اما 
متاســفانه هنوز هم محصوالت ســاختمانی غیر 
استاندارد در کشــور تولید می شــود بنابراین نیاز 
است مسئولین برای این مشکل که با سالمت مردم 

ارتباط مستقیم دارد برنامه ریزی کنند.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در هشتمین کنفرانس بین المللی استیل پرایس عنوان کرد:

تأمین پایدار مواد اولیه فوالدی ها، صنعت ساختمان را رونق می دهد

در بحث تامین 
مواد اولیه با چالش 
همراه هستیم و این 
موضوع می تواند 

نیاز به واردات را پر 
رنگ کند
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حدیث هفته

 6 نوامبر، 15 آبان ؛ روز جهانی پیشگیری از سوء استفاده از محیط 
زیست در جنگ ها و مناقشات مسلحانه

سازمان ملل متحد از سال ۲۰۰۱، روز ششــم نوامبر را به عنوان »روز جهانی 
پیشگیری از سوء اســتفاده از محیط زیســت به هنگام جنگ و درگیری های 
مسلحانه« نام گذاری کرده است تا افزایش آگاهی های عمومی نسبت به تاثیرات 
زیان بار این پدیده صورت گیرد.  جنگ پدیده ای است که عالوه بر وارد کردن 
صدمات جبران ناپذیری به جان و مال انسان ها موجب خسارت های بسیاری 
به منابع طبیعی و محیط زیست می شود. محیط زیست مقوله ای جهان شمول 
است و نمی توان حد و مرزی برای آن مشخص کرد بنابراین هنگامی که محیط 
زیست در گوشه ای از جهان تخریب می شود آثارش تا کیلومترها دورتر مشاهده 
می شود. در حقیقت حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی برای بقای انسان 

ها و حیات وحش امری ضروری است.
1۸ آبان؛ روز ملی کیفیت

کیفیت  زمانی  قابل  دستیابی  است  که  فرآیندها و فعالیت های  سازمان  به  طور 
مستمر با نیازها و انتظارات  مشتری های  سازمان  طراحی  شود و به  اجرا درآید.

در این روز، به برترین و سرآمدترین سازمان های ایرانی حائز شرایط در بخش های 
مختلف کشور شامل سازمان ها، بنگاه های اقتصادی بزرگ، واحدهای عملیاتی، 
مؤسسات بخش عمومی، بنگاه های کوچک و متوســط مستقل و بنگاه های 
کوچک و متوسط وابســته که در زمینه ارتقاء کیفیت و سرآمدی کسب و کار، 
فعالیت های چشم گیری انجام داده اند جوائزی اعطا می شود. عالی ترین مرجع 
تصمیم گیری در جایزه ملی کیفیت ایران، شــورای سیاست گذاری می باشد 
و مطابق نظام نامه جایزه، دبیرخانه جایزه ملی کیفیت ایران مستقر در مؤسسه 
استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مجری جایزه بوده و کلیه عملیات اجرایی 
مرتبط با جایزه را عهده دار است. یک کمیته فنی متشکل از ۲۱ نفر کارشناس 
متخصص در زمینه مدیریت کیفیت و مباحث سرآمدی نیز، دبیرخانه و شورای 

سیاست گذاری را در طرح ریزی و اجرای ملی کیفیت ایران یاری می نمایند.
1۹ آبان ،10 نوامبر؛ روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه

سازمان جهانی یونسکو که در حوزه های علم، فرهنگ و آموزش فعالیت می کند، 
در سال ۱۹۹۹ میالدی  در نشستی در بوداپســت، دهم نوامبر را به عنوان »روز 
جهانی علم در خدمت صلح و توســعه« نامگذاری کرد. این نام گذاری هرچند 
ارج گزاردن به علم و فناوری علمی  و بانیان علم خوانده شده است؛ در عین حال 
تالش در راستای ایجاد پیوند میان فناوری های علمی و بهبود کیفیت زندگی  
عمومی و کاهــش و مهار  تهدیدهای اقلیمی ناشــی از تولیــد و فناوری های 
تکنولوژیک  نیز بوده اســت. روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه ، هرچند 
عنوان کلی است ؛ اما این عنوان کلی در بردارنده اهداف و برنامه های جزیی تری 
است که کشــورها و نهادهای علمی باید تالش کنند تا به آن دست یابند، این 

اهداف عبارتند از:  بهره مندی آحاد جامعه از ثمرات علم، فناوری و نوآوری.

تالشــگران و متخصصــان 
شرکت فوالد بوتیای ایرانیان 
هشت آبان ماه سال جاری موفق به 
تولید اولین ذوب و اولین شمش به 
صورت همزمان درشیفت اول شدند . 
فوالد بوتیای ایرانیــان که به مدیرعاملی 
محمدرضا خســروی راد به بهره برداری 
رسید، سومین شرکت فوالدی هلدینگ 

میدکو است. شــرکت فوالد ســیرجان ایرانیان به مدیرعاملی رمضان قربان 
ابراهیمی و شرکت فوالد زرند ایرانیان به مدیرعاملی ماشاا... سهراب نژاد، دیگر 
شرکت های فوالدی این مجموعه هستند. شرکت فوالد بوتیای ایرانیان)سهامی 
خاص( در ســال ۱۳۹۰ با سرمایه گذاری شــرکت مادر تخصصی)هلدینگ( 
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه " میدکو " ) سهامی عام ( شروع به کار 
نمود. این شرکت با هدف تکمیل زنجیره تامین فوالد کشور و رسالت جلوگیری 
از خام فروشی مواد معدنی اقدام به ایجاد کارخانجات تولید کنسانتره،  گندله، 
احیا مستقیم، فوالد سازی و ریخته گری و نیروگاه سیکل ترکیبی ۴۵۰ مگاواتی 
نموده است. مجتمع کارخانجات  فوالد بوتیای ایرانیان با احتساب ۱۰۳ هکتار 
اراضی فضاهای جنبی و غیر صنعتی مجموعا در زمینی به مساحت ۶۶۳ هکتار 
در استان کرمان و در ۲۷ کیلومتری غرب شــهر کرمان احداث شده است. این 
موفقیت را به تمامی هموطنان، دست اندرکاران صنعت فوالد از جمله تالشگران 
میدکو، همکاران فوالد بوتیای ایرانیان و جامعه پیشــگامان ذوب آهن به ویژه 
خســروی راد مدیرعامل، ممیز، احمدیان، مقدس، ممیــزان و حجازی فر از 

مسئولین این شرکت تبریک می گوییم.

در آیین بزرگداشت پنجاهمین سالگرد تأسیس انجمن روابط عمومی که ۱۲ آبان 
ماه با حضور اساتید و پیشکسوتان روابط عمومی و تجلیل از بزرگان این حرفه در 
مرکز همایش های سیتی سنتر اصفهان برگزارشد، جایزه روابط عمومی ناب به 
ذوب آهن اصفهان رسید. جایزه روابط عمومی ناب بر اساس معیارهای سبک 
مدیریت ناب که از سبک های نوین مدیریتی است، طراحی شده که برای اولین 
بار توسط انجمن روابط عمومی ایران، ارزیابی های مربوطه صورت گرفت و این 

جایزه به روابط عمومی ذوب آهن اصفهان و مجتمع فوالد مبارکه رسید.
این آیین با حضور بزرگان عرصه روابط عمومی، علوم ارتباطات و رسانه، از جمله 
حسینعلی افخمی مدیر گروه روابط عمومی دانشگاه عاّلمه طباطبایی، خسرو 
رفیعی رئیس انجمن روابط عمومی ایران و اعضای هیأت مدیره انجمن، غالمرضا 
کاظمی دینان رئیس شورای سیاســتگذاری هفته بزرگداشت روابط عمومی 
کشور، شکری خانقاه استاد دانشگاه و تنی چند از مدیران روابط عمومی وزارتخانه 
ها، مدیران و کارشناسان روابط عمومی به همراه میهمان هایی از انجمن های 
روابط عمومی سایر استان ها برگزار شد . در این آیین حمید شکری خانقاه در 
خصوص استانداردهای جهانی و لزوم تدوین الگوی ایرانی برای روابط عمومی 
سخنرانی کرد . همچنین در این آیین، ســخنرانی ساروخانی به صورت ویدئو 
کنفرانس پخش شــد و از کتاب روابط عمومی و ارتباط با رسانه نوشته مهدی 

فرقانی و مهدخت علوی بروجردی رونمایی گردید .

مناسبت های هفته

خبر

 حضرت محمد )ص( :   
خشم از شیطان و شیطان از آتش آفریده شــده است و آتش با آب خاموش 

می شود، پس هرگاه یکی از شما به خشم آمد، وضو بگیرد.

 مراسم یوم ا... ۱۳ آبان در شهرستان لنجان و مناطق سه 
گانه آموزش و پرورش زرین شهر، فوالدشهر، باغبادران 
و شهرهای تابعه این شهرستان با حضور مدیران آموزش 
و پرورش این مناطق، مســئوالن ادارات و ائمه جماعات 
این شهرها و دیگر شهرهای لنجان با مشارکت ذوب آهن 

اصفهان برگزار شد . 
 این مراســم در زرین شهر، مرکز شهرســتان لنجان با 
حضور فرماندار و نماینده مردم  لنجان در مجلس شورای 
اسالمی و جمعی از مسئوالن ادارات، فرهنگیان و دانش 

آموزان در میدان مرکزی این شهر برگزار گردید.
 حضور مادر دانش آموز شهید بهنام محمدی از تهران از 
جمله برکات معنوی این مراسم در مناطق این شهرستان 

بود.
حجت االسالم و المسلمین سید محسن طباطبایی امام 
جمعه باغبادران در مراسم ۱۳ آبان و تجلیل از ۲۰۰ دانش 
آموز نخبه که در ورزشــگاه آزادی این شهر برگزار شد، از 
همکاری های ذوب آهن اصفهان در برنامه های فرهنگی، 

اجتماعی قدردانی کرد و اظهار داشت: ذوب آهن اصفهان 
عالوه بر رســالت اصلی اش که فعالیت اقتصادی است، 
همکاری و مساعدت این شــرکت بزرگ صنعتی را در 
برنامه های فرهنگی نیز شاهد هستیم و تعامل جبهه اول 

صنعت کشور با منطقه قابل تقدیر و تشکر است.
 از نکات بارز این مراسم، حضور پررنگ پوالد مردان ذوب 

آهن با لباس های متحدالشکل در بین دانش آموزان این 
شهرستان به نشانه همبستگی و اتحاد صنعت با فرهنگ 

و آموزش بود.
در پایان این مراســم نیز بیانیه سراسری ۱۳ آبان قرائت 
شد که با تکبیر ا... اکبر خامنه ای رهبر شرکت کنندگان 

مراسم، تأیید شد.

شــرکت کنندگان این مراســم و دانش آمــوزان در 
شهرهای مختلف لنجان، سپس با حضور در گلستان 
شهدا و مزار شــهدای گمنام و غبارروبی و گل افشانی 
قبور مطهر شــهدا و نثار فاتحه، با شــهیدان تجدید 
پیمان نمــوده و یاد وخاطــره این عزیــزان را گرامی 

داشتند.

دوره آموزشــی توســعه شایســتگی های حرفه ای 
مدیران هلدینگ صــدر تامین با توجــه به اهمیت 
ارزیابی و ارتقاء شایســتگی های حرفــه ای مدیران 
ارشد ۱۲ و ۱۳ آبان ماه در ذوب آهن اصفهان برگزار 

شد . 
این دوره آموزشــی در تداوم برنامه های آموزشــی 
هلدینگ صدر تامین و در راســتای اجرای مدل های 

مختلف تعالی ســازمانی توســط مدیریت آموزش 
و توسعه منابع انســانی ذوب آهن اصفهان در محل 
سالن جلسات مدیرعامل این شرکت با حضور ۳۰ نفر 
از معاونین و مدیران  شرکت های ذوب آهن اصفهان 

و فرآورده های نسوز ایران برگزار شد.
 در این دوره آموزشــی دو روزه که با بازدید حاضران 
از خط تولید ذوب آهن اصفهان همــراه بود، ابراهیم 

شیخ به تشــریح مدل های توسعه و پیشرفت شرکت 
ها و مدیران آن ها با رویکرد توســعه شایستگی های 
حرفه ای مدیران پرداخت و با مشارکت و ارائه نظرات 
حاضران که به صورت آموزش کارگاهی اجرا شــد به 
ارزیابی سوابق و نتایج پیاده سازی ارزیابی ها و مدل 
های مدیریتی در شرکت های صدر تامین و از جمله 
ذوب آهن اصفهان و شرکت فراورده های نسوز ایران 

پرداخت. 
مدرس ایــن دوره آموزشــی بــه اهمیــت منابع و 
سرمایه های انسانی در مســیر  بلوغ سازمانی مبتنی 
بر اساس مدل )پی ســی ام(، مفهوم، الگو و معماری 
مدل شایســتگی، برتریــن مدل های شایســتگی 
های سازمانی و شایســتگی های مدیران در جهان، 
کاربردهای کانــون ارزیابی و نتایــج آن، روش های 
رسمی و غیر رســمی آموزش و یادگیری، نقش فن 
آوری در توسعه منابع انســانی، تشریح مدل توسعه 
فردی در شرکت ناسا، توانمندی و تحلیل فرایندهای 
منابع انســانی، رهبری ســازمانی و تعریف و اولویت 
بندی پروژه های بهبود پرداخــت و تجربیات خود از 
سال ها حضور در ســازمان ها و تدریس فرایندهای 

منابع انسانی  در کشور را  مطرح کرد. 
احمد اکبری معاون ســرمایه های انســانی و توسعه 
مدیریت ذوب آهن اصفهان در این جلســه به تشریح  
تاریخچــه وآخرین شــرایط تولید و مســایل منابع 
انسانی این شــرکت پرداخت و اظهار امیدواری نمود 
که دوره آموزشی مذکور با نتایج مناسب و تداوم الزم 

برای  مدیران حاضر و سایر مدیران همراه باشد.  
شایان ذکر است ابراهیم شیخ دارای مدرک دکترای 
مدیریت دولتی از دانشــگاه عالمه طباطبائی تهران 
اســت. وی ســال ها در مقاطع تحصیلی کارشناسی 
ارشــد و دکترا در رشــته های مدیریت و مهندسی 
صنایع در دانشــگاه های صنعتی شــریف، دانشگاه 
تهران، صنعتی خواجه نصیر و دانشــگاه آزاد اسالمی 
تدریس کرده و در حوزه منابع انســانی و مقوله های 
مختلف از جمله الگوهای مشــارکت شــهروندان در 
مدیریت شــهری، مدیریت منابع انسانی، حاکمیت 
شــرکتی و نقش و مســئولیت اعضای هیأت مدیره، 
ارتباطات در مدیریــت و ســازمان، وظایف و نقش 
ارزیابان در کانون های ارزیابی، دارای تألیفات متعدد 

است. 

این دوره آموزشی 
در تداوم برنامه های 
آموزشی هلدینگ 
صدر تامین و در 

راستای اجرای مدل 
های مختلف تعالی 

سازمانی توسط 
مدیریت آموزش و 

توسعه منابع انسانی 
ذوب آهن اصفهان 

برگزار شد

ذوب آهن اصفهان 
عالوه بر رسالت 

اصلی اش که فعالیت 
اقتصادی است، 

همکاری و مساعدت 
این شرکت بزرگ 

صنعتی را در برنامه 
های فرهنگی نیز 

شاهد هستیم

این مرکز در حدود 
دو ماه و نیم فعالیت 
خود حدود 15000 دز 
واکسن را به پرسنل 
اعم از ذوب آهنی و 
پرسنل شرکت های 
پیمانکاری تزریق 

نموده است

در ذوب آهن اصفهان برگزار شد

دوره آموزشی توسعه شایستگی های حرفه ای مدیران هلدینگ صدر تامین 

تعمیرات اساســی کنورتور شــماره ۳ و بازسازی و 
نوسازی دیواره های اکران دیگ با ثبت رکورد بیست 

شبانه روز در اجرای تعمیرات با موفقیت انجام شد.
محمدرضا یــزدان پناه مدیر مهندســی نگهداری و 
تعمیرات وکارگاه های ســاخت کارخانه با اعالم این 
خبر گفت: تعمیرات مهم و اساســی تعویض دیواره 
های اکران دیگ کنورتور شماره ۳ بخش فوالدسازی 

با تعویض لوله های اکران از لبه تــا ۱۲ متری دیگ 
شامل دو جداره دیواره تا ۶متری، بر اساس گراف ۲۰ 
شبانه روز آغاز شد و با تالش شــبانه روزی کارکنان 
توانمند مدیریت مهندســی نت و کارکنــان پروژه 
ای شرکت های توسعه صنعت و شــرکت عالی نژاد، 
عملیات تعمیراتی و بازســازی و نوسازی، سه شیفت 
زودتر از موعد پیش بینی شده در ۴ آبان ماه به اتمام 

رسید وکنورتور در مدار تولید قرار گرفت.
 وی با اشاره به فشردگی اجرای تعمیرات در بازه زمانی 
۲۰ شــبانه روز، افزود: از ویژگی هــای این تعمیرات 
پوشش ۲۴ ســاعته نیروهای پروژه ای و نیز تعمیراتی 
این مجموعه بود و با توجه به تحت الشعاع قرارگرفتن 
میــزان تولید فوالد در بخش فوالدســازی ناشــی از 
توقف کنورتور، ضمن استفاده از تجارب موفق اجرای 
عملیات مشابه در کنورتور شماره۲ در اردیبهشت ماه 
ســال جاری، کلیه جوانب اجرایی کار به صورت کامل 
فراهم و تمهیدات الزم جهت افزایش راندمان اجرایی، 
برنامه ریزی و عملی شد. به نحوی که ضمن سرلوحه 
قرار دادن نکات ایمنــی در کلیه مراحــل این پروژه 
گســترده، بدون هدر رفت زمان و علــی رغم تداخل 

جبهه های کاری به صورت مــوازی تمامی فعالیت ها 
پیگیری و تعمیرات با موفقیت به اتمام رسید.

 مدیر مهندســی نگهداری وتعمیرات وکارگاه های 
ســاخت کارخانه، با بیان اهمیت تعمیرات اجرا شده 
اظهار داشــت: با توجه به تعویض دو جداره لوله های 
دیگ در قســمت لبه دیگ تا کلکتورها و ۶ متر باالتر 
از کلکتورها، اطمینــان الزم جهت عدم وجود عیوب 
قبلی و افزایش راندمــان تولید فوالد کارخانه حاصل 
شده است و قطعا این تعمیرات و بازسازی انجام شده 
در کنورتور شــماره دو به عنوان تعمیرات شــاخص 
کارخانه در سال جاری در راستای اطمینان خاطر از 
مهیا بودن شرایط برای افزایش ظرفیت تولید فوالد و 

نیز کاهش توقفات غیر برنامه ای خواهد بود.
یزدان پنــاه تأکید کرد: مدیریت های فوالدســازی، 
تعمیرات و نوسازی راه و ساختمان، راهبری ماشین 
آالت، تولیــد و توزیع برق، اتوماســیون و ارتباطات، 
HSE، خرید تجهیــزات، سفارشــات و کنترل کاال، 
بیمارستان شهید مطهری، خدمات و امور رفاهی در 
اجرا و پشتیبانی از این تعمیرات حضور فعال داشتند.

محمود شــفیعی معــاون برنامــه ریــزی و تعمیر 

تجهیزات مکانیک در خصــوص این تعمیرات گفت: 
با توجه بــه تهیه گراف ۲۰ روزه تعمیــرات با رعایت 
تمامی جوانب اجرایی، در حین اجرای این تعمیرات 
موارد متعــددی از افزایش حجــم کاری در دیگ به 
وجود آمدکه با تقســیم نواحی کاری و طبقه بندی 
فعالیت ها سعی شد تا تاخیرات به وجود آمده در این 

زمینه جبران گردد.
وی با اشاره به سایر فعالیت های اجرایی این تعمیرات 
اضافه کرد: با توجه به فرصت زمانی مناسب به وجود 
آمده ایــن تعمیــرات، فعالیت های مهــم دیگری 
همچون تعویض کلیه ریل هــای فوالدبر و دامکار و 
متعلقات آن ها، سرویس درام کنورتور در ۴۲ متری، 
تعویض زانویی غبارگیر، دمونتاژ و سرویس تجهیزات 
مکنده غبار کنورتــور، دمونتاژ، ســرویس و مونتاژ 
فیلترهای ۱۸ متری، پالک برداری و تخلیه رسوبات 
خــط تصفیــه گاز، تعویــض رولیک هــای کارتکا، 
بازســازی اکران های اطراف کنورتور و ... با موفقیت 

انجام شد.

پس از نیم قــرن بهره برداری و اســتفاده از مونوریل 
و تروله هــا در کارگاه زغال واحد یــک و با توجه به 
مســتهلک شــدن آن ها که باعث ایجــاد حوادث 
تجهیزاتــی و توقف در امــر تخلیه زغــال  گردیده 
بود با همت تالشــگران واحد یک زغــال و تعمیرگاه 
مرکزی بــه صــورت کامــل و بــدون کوچکترین 
 وقفــه در امــر تخلیــه برنامــه ریــزی و تعویــض 

گردید. 
علی محمــد تفکری سرپرســت واحد یــک زغال 
مدیریت تولیدات کک و مواد شــیمیایی با اعالم این 
خبر و با بیان این که دمونتاژ مونوریل های قدیمی با 
جایگزینی مونوریل جدید به منظور عدم ایجاد وقفه 
در امر تولیــد به صورت مرحله ای انجام شــد افزود: 

درخواســت و تهیه ترولی کابل های جدید، طراحی 
و تغییرات صــد در صــدی ترولی کابل ها توســط 
مهندسین بخش، طراحی و تغییر در سیم بکسل نگه 
دارنده و طراحی ضربه گیر جهت باالبردن استحکام 
ترولی کابل ها از جمله فعالیت های انجام شــده در 

این پروژه است.
تفکری، افــزودن موقعیت یاب تلشــک و همچنین 
داچیک هــای کنتــرل کننده تلشــک مونتــاژ به 
سیســتم اتوماســیون را از دیگر اقدامــات مهم این 
پروژه بر شــمرد و از زحمات همکاران مدیریت های 
تولیــدات کک و مواد شــیمیایی و نت ســاختمان 
 کــه در این فعالیــت همــکاری داشــتند قدردانی

 نمود. 

بدون هدر رفت زمان 
و علی رغم تداخل 
جبهه های کاری به 

صورت موازی تمامی 
فعالیت ها پیگیری و 
تعمیرات با موفقیت 

به اتمام رسید

با همت تالشگران 
واحد یک زغال و 

تعمیرگاه مرکزی به 
صورت کامل و بدون 

کوچکترین وقفه 
در امر تخلیه برنامه 

 ریزی و تعویض 
گردید

ثبت رکورد در تعمیرات اساسی کنورتور شماره 3 فوالدسازی

مشارکت ذوب آهن اصفهان در برگزاری مراسم با شکوه 13 آبان در شهرستان لنجان

آیین اختتامیه پایان کار مرکز واکسیناسیون توحید 
وتجلیل از دســت اندرکاران واکسیناسیون کارکنان 
شرکت با حضور مسئولین شــبکه بهداشت و درمان 
لنجــان و جمعی از مســئولین ذوب آهــن ۱۲ آبان 
ماه در محل این مرکز  برگزار شــد. در این مراســم 
که وحدتی رییس شبکه بهداشــت و درمان لنجان، 
احمدی سرپرست it شبکه بهداشت لنجان، علیرضا 
آجدانی رییس بیمارستان شهید مطهری، سرهنگ 
مهران مختاری فرمانده حوزه مقاومت بســیج شهید 
تندگویان، موسی ســلیمانی مدیر خدمات شهری و 
پسماند و روح ا... صالحی مدیر خدمات و امور رفاهی 
حضور داشتند، حمید حسینی مدیر ایمنی، بهداشت 

و محیط زیست شرکت گفت: این مرکز در حدود دو 
ماه و نیم فعالیت خود حدود ۱۵۰۰۰ دز واکســن را 
به پرســنل اعم از ذوب آهنی و پرسنل شرکت های 

پیمانکاری تزریق نموده است .  
وی از اســتقبال خوب کارکنان و همکاری شــبکه 
بهداشت و درمان لنجان و مدیریت های بیمارستان 
شهید مطهری، حراســت، خدمات شهری و پسماند، 
خدمات و امور رفاهــی و روابط عمومــی که در این 
عرصه همیاری نمودند قدردانــی نمود. در پایان این 
مراســم از کارکنان پرتالش مرکز واکسیناســیون 
 توحید شــرکت با اهدا لــوح یاد بود تقدیــر به عمل 

آمد .

تجلیل از دست اندرکاران واکسیناسیون کارکنان شرکت

تعویض مونو ریل تلشک واحد یک زغال مدیریت تولیدات کک و مواد شیمیایی

اولین ذوب و شمش فوالد بوتیای 
ایرانیان

روابط عمومی ناب ذوب آهن 
اصفهان در پنجاهمین سالگرد 

تاسیس انجمن روابط عمومی
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V a r i o u s
گوناگون

خبرآسمانی

ذوبی ها در لحظات پایانی پاالیشگاه 
آبادان را خاموش کردند 

با دیدگاه قهرمانی وارد عرصه رقابت ها 
شده ایم

تیم  بســکتبال ذوب آهن اصفهان در 
ادامه هفته پنجــم رقابت های لیگ 
برتر گروه "الف" مقابل حریف خود به 

برتری رسید. 
در چارچوب رقابت هــای لیگ برتر 
بســکتبال از هفته پنجم گروه "الف" 
تیم های بسکتبال ذوب آهن اصفهان 
 - پاالیش نفت آبــادان به مصاف هم

 رفتند.
در این دیدار تیم ذوب آهن توانســت با نتیجه ۷۳ بر ۷۰ این تیم را از پیش رو بردارد. 
تیم ذوب آهن با پیروزی در این دیدار با ۳ برد و یک شکست در رده سوم گروه الف قرار 
گرفت. پاالیش نفت آبادان هم با یک برد و ۳ شکست در رده ۶ جدول گروه الف ایستاده 
است. در این دیدار سجاد مشایخی از ذوب آهان با کسب ۲۱ امتیاز، ۴ ریباند و ۴ پاس 
منجر به گل بهترین بازیکن میدان شد. در مقابل هم رضا رنجبر از پاالیش نفت با کسب 

۱۱ امتیاز، ۱۴ ریباند و ۲ پاس منجر به گل بهترین بازیکن تیمش بود.

سرپرست تیم بسکتبال ذوب آهن اصفهان می 
گوید با دید قهرمانی وارد لیگ شدیم و در بازی 
مقابل شهرداری گرگان مدافع عنوان قهرمانی 
عملکرد خوبی داشتیم اما آن ها با تکیه بر توان 
باالی بازیکن خارجی خود به پیروزی رسیدند. 

شــهاب الدین شــرفی در خصوص وضعیت 
تیمش پیش از بازی با پاالیــش نفت آبادان، 
گفت: رقابت های بسکتبال امسال نیز همانند 
فصل گذشته به صورت متمرکز در تهران انجام 
می شود که تاکنون ۳ بازی ما انجام شده است، بازی نخست ما در این فصل در مقابل 
خانه بسکتبال خوزستان به دلیل ابتالی بازیکنان این تیم به ویروس کرونا لغو شد، در 
بازی دوم به مصاف تیم قدرتمند و مدعی شهرداری گرگان مدافع عنوان قهرمانی رفتیم 
و با وجود عملکرد بسیار خوب تیم و تساوی در وقت های قانونی تیم گرگان توانست با 
بهره گیری از بازیکنان خارجی در وقت های اضافی نتیجه را به سود خود خاتمه دهد. 
وی افزود: این دوره ما با دیدگاه دست یافتن به عنوان قهرمانی به عرصه رقابت های لیگ 
برتر بسکتبال باشگاه های کشور ورود کردیم . بازیکن اسبق تیم بسکتبال ذوب آهن 
تصریح کرد: هیأت مدیره، مدیرعامل و معاونت فنی باشــگاه پشتیبانی الزم را از تیم 
داشتند. امیدواریم حمایت از تیم بسکتبال ذوب آهن تا پایان فصل ادامه داشته باشد و 

ما نیز بتوانیم از نام و اعتبار باشگاه ذوب آهن به شایستگی دفاع کنیم.

تسلیت

همکاران گرامی آقایان:
محمد سعیدی، حسنعلی شیخی، علیمراد مالکی، علیرضا 
مالکی، مهدی ادیبی، اسماعیل احمدی، عباس احمدی، 
غالمحسین ترابی، محمد امانی، حمیدرضا مسیبی، خانم 

مهناز ترابی 

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 شركت

تشکر و سپاس

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

نمودند، صمیمانه قدرداني نموده، امید است در شادیهایتان 
جبران نماییم.

احمد راهدان، سیدمسعود دیباجی، حسین براتی، مجید 
مجیدزاده، ابراهیم توكلی، سعیدمختاری

افزایش حقوق كاركنان و اعطای گروه به كاركنان قرارداد كار معین ناشی از پذیرش 
سوابق خارج از شركت این همکاران

با توجه به نظر مساعد مدیر عامل شركت در خصوص افزایش حقوق كاركنان و بر اســاس مصوبه قبلی هیأت مدیره شركت قرار 
بود مبلغ 20 درصد مزد شغل به عنوان آیتم خارج از مركز )مزایای غیر مستمر( از ابتدای ســال جاری در احكام حقوقی كاركنان 
درج گردد. با توجه به تایید نهایی طرح طبقه بندی مشاغل شركت بدون این آیتم و همچنین ماهیت غیر مستمر بودن آیتم خارج 
از مركز و لزوم بهره مندی كاركنان از این افزایش ها پس از بازنشســتگی از یک طرف و تاثیر افرایش های مزد سالیانه بر روی 
این افزایش ها از طرف دیگر، مقرر گردید، این افزایش ها در مزد شــغل و ســایر آیتم های حقوقی مستمر اعمال تا میزان بهره 
مندی كاركنان از این افزایش ها ملموس تر گردد. بدین لحاظ مزد شغل افزایش و به تبع آن آیتم هایی نظیر حق سرپرستی، حق 
جذب، فوق العاده شایستگی، مزد رتبه شناور، سختی كار، حق ماندگاری نیز افزایش یافت. ذكر این نكته حائز اهمیت است  كه 
با توجه به آیتم های حقوقی پیش گفته ممكن اســت دو نفر در یک رده شــغلی افزایش های متفاوتی داشته باشند. نكته دیگر 
این كه اگر همكاران مزد شغلی حقوق مهر ماه را با حقوق شهریور ماه مقایسه كنند به دلیل محاسبه 31 روز كار در شهریور و 30 
روز در مهرماه می تواند موجبات اشتباه محاسبه برای آن ها را به همراه داشته باشد.  ضمنًا سایر آیتم های حقوقی پیش گفته 

بایستی به 30 روز اصالح و افزایش ریالی جدید محاسبه گردد.
در این خصوص اعطای گروه به پرسنل قرارداد كار معین ناشی از احتساب سوابق كار مرتبط قبل از استخدام نیز مقرر گردید در 
صورت داشتن سوابق و ارائه آن به مدیریت امور اداری به شــرط رعایت سایر شرایط مندرج در دستور العمل  گروه استحقاقی 
)رعایت حداقل یک ســال از اعطای گروه قبلی، نداشــتن پرونده در كمیته انضباط كار، دارا بودن یكســال قــرارداد كار، رعایت 

مسائل مربوط به ایمنی و گذراندن دوره های آموزشی (  برای این قبیل كاركنان لحاظ گردد.
در پایان ذكر این نكته ضروری است كه با توجه به اصالح احكام حقوقی از ابتدای ســال معوقات محاسبه و در وجه پرسنل قابل 

پرداخت خواهد بود                 
معاونت سرمایه های انسانی و توسعه مدیریت شركت

شناسایی و انتخاب بازیکنان تیم های ورزش كارگری كارخانه 
به اطالع همكاران گرامی می رســاند شناســایی و انتخاب بازیكنان تیم هــای ورزش كارگری كارخانه جهت حضور در مســابقات 
اســتانی و كشــوری در دســت اقدام اســت لذا از همه ورزشــكاران عالقمند دعوت می گردد مطابق با جدول زیر ضمن تماس با 

سرپرستان مربوطه در محل تمرین این تیم ها حضور و نسبت به معرفی خود به مربیان اقدام الزم را به عمل آورند . 

مدیریت خدمات و امور رفاهی

تغییر ساعت كاری كاركنان
ضمن آرزوی سالمتی و تندرستی برای همكاران محترم ، در راستای تبعیت از مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری كرونای كشور 
ابالغی از طرف دولت محترم و تصمیمات شورای محترم معاونین و كمیته عالی كرونا شركت، مراتب زیر جهت آگاهی و اجرا اعالم 

می گردد:
1- با توجه به بهبود نسبی شرابط كشور از نظر كنترل شیوع ویروس كرونا و افزایش سطح واكسیناسیون دركشور و استقبال آن 
در مجموعه شركت از روز شنبه مورخ 08/15/ 1400 ساعات كار پرسنل به ساعات روال قبل از شیوع بیماری كرونا)مطابق جدول 

زیر( تغییر می یابد:

اطالعیه 

اطالعیه 

اطالعیه 

بر بال لک لک ها

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

گرامی شان به شرح ذیل است:

تولدت مبارک

تاریخ تولدنام فرزند محل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1400/07/27علیایمنی و بهداشتحسین رئیسی

1400/07/27هلناتولید و توزیع برقابراهیم رفیعی

1400/07/24آویناكوره بلندابراهیم خدادادی

1400/06/17رزاتحقیق و توسعهمحمود نوروزی

1400/07/21پرینازكوره بلندجعفر كریمی

1400/07/05نیكا ساداتنت مكانیکسید علیرضا موسوی

1400/06/20رهامایمنی و بهداشتعلی صادقی

1400/06/27طنینكک سازیحسین علی پور

برنامه ریزی و حسین حاجی حیدری
توسعه

1400/07/28رادمهر

1400/06/26فرهامكک سازیمهرشاد مهدوی

1400/07/01دلوینكک سازیرسول شفیعی

1400/01/14سید عرفانكک سازیسید حسن جزایری

1400/07/03رستاكک سازیمحسن سعیدی

1400/07/19ایرنخرید خارجیبابک كاویانی

1400/07/14سلیننوردمحمد ملک پور

1400/06/29هلیانوردسیف اله شریفی 

1400/06/29نوانوردحمید عابدی

1400/06/16فاطمهحراستمحمد علی توكلی

1400/07/04محمد صدراآگلومراسیونعلیرضا خوندابی

1400/07/19مهرسااتوماسیونجواد صادقی

1400/07/07حسینفوالدسازیمجتبی شفیعی

1400/07/14امیرعلیفوالدسازیحجت اسدی

1400/07/21رادمهرآگلومراسیونرضا فتاحی

1400/07/03كیاشاراهبریبهزاد امامیان

1400/07/11مطهرهراهبریمصطفی متقیان

1400/07/12ویانانسوزوحید صفری

1400/07/05سید رادینكوره بلندسید امین شكر اللهی

1400/07/11یوناكوره بلندنریمان مهدی

1400/06/30رستاكوره بلندمصطفی بهارلوئی

1400/06/11آرساممهندسی پروژه هافرهاد جهانشاه

1400/07/18سامینتولید و توزیع برقآرمین علیزاده

پیوندآسمانی
پیوند مهرورزان

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

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

تاریخ ازدواجمحل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1400/5/4اتوماسیونمحمد احمدی

غالمحسین نبی فودانی 
1361/08/11 عین  خوش

محمدحسین  زكی زاده  
1361/08/11 عین  خوش

سیداحمد موسوی درب امامز 
1360/08/11 دزفول

عبدالعلی پارسا 
1361/08/11 عین  خوش

رضا جاللی  
1362/08/13 خاك  عراق 

احمد محمدی ملك اباد 
1361/08/11 موسیان

نصرت اله  آجدانی  
1359/08/13  اهواز

یحیی  جعفری  
1362/08/13 خاك  عراق

لطف اله  زمانی  
1362/08/10  كردستان

سالــروز عـروج 
ملکــــــوتی
شهدای گـرانقدر 
ذو ب آهن اصفهان
گرامـــــی   باد

توضیحات ساعت خروجساعت ورودنوع شیفت

ثبت خروج ازساعت 15:45 به بعد716روزكار دائم

ثبت خروج از ساعت 14:50 به بعد6:4514:50روزكار شیفت

ثبت ورود حداكثرتا 14:4522:5014:45عصركار

بدون تغییروطبق روال جاری22:456:50شبكار

2- از روز یادشده جهت كاركنانی كه حداقل یک دوز واكســن دریافت ننموده اند ، محدودیت هایی از حیث كاركردی وتسهیالت 
رفاهی اعمال می گردد، لذا ضروریســت با توجه به ظرفیت موجود واكسیناســیون در كشــور و اســتقرار اكیپ واكسیناتور در 
شركت، كاركنان مذكور كه هنوز نسبت به دریافت واكســن اقدام ننموده اند، در فرصت باقیمانده در جهت تحقق ایمنی سازی 
جمعی، هرچه سریعتر نسبت به این موضوع اهتمام و اقدام نموده تا مشمول محدودیت های شدیدتری كه از اول آذرماه برنامه 

ریزی، اطالع رسانی  و اعمال می گردد، نشوند .
3- طبق برنامه ریزی و هماهنگی صورت گرفته ، مدیریت خدمات و امور رفاهی شركت نسبت به انجام  سرویس های حمل و نقل 
متناســب با تغییرات اعالم شــده همچنان با رعایت كامل پروتكل های بهداشــتی و فاصله گذاری اجتماعی اقدام خواهد نمود و 
رستوران های شركت از تاریخ فوق نیز با رعایت كامل ضوابط بهداشتی و شیوه نامه های مربوطه نسبت به توزیع ناهار )ترجیحًا 

در ظروف بهداشتی و بیرون بر( دایر خواهد شد .
4 - مدیریت ایمنی، بهداشــت و محیط زیست، موظف است نســبت به اســتخراج و در اختیار قرار دادن هفتگی آمار نفراتی كه 
نســبت به دریافت واكســن در طول ایام مانده تا ابتدای آذرماه اقدام نموده اند، جهت برداشتن محدودیتهای مورد نظر اقدام 
نموده و بیمارستان شهید مطهری نیز موظف است نسبت به اعالم نفراتی كه به دلیل مشكالت جســمی و بیماری های خاص یا از 

نظر پزشكی امكان دریافت واكسن را در حال حاضر ندارند ، به مدیریت امور اداری شركت، اقدام نماید.  
5 - ضروریست كلیه كاركنان شركت كه واكسینه شده اند، جهت حفظ سالمت خود و خانواده محترم همچنان با رعایت كامل موارد 
بهداشــتی) اســتفاده از ماســک و فاصله گذاری ( و عدم عادی انگاری، كلیه پروتكلهای مربوطه را مد نظر قرارداده و باالخص از 

ایجاد دورهمی در زمان سرو ناهار اكیدًا خودداری نمایند.
معاونت سرمایه های انسانی و توسعه مدیریت شركت

شماره داخلی  /موبایلسرپرستنام رشته ورزشیردیف

09305390099مجتبی رنجبرفوتبال1

09358799023مهرداد خورشیدیانفوتسال2

09133132660دانش زارعوالیبال آقایان3

09131335771محمد حجتیتنیس روی میز آقایان4

3194خانم ناصرنیاتنیس روی میز بانوان5

3383خانم باباییآمادگی جسمانی بانوان6

09305390099مجتبی رنجبرشنای آقایان7

09132941096مهران نورالهیدارت آقایان8

2243خانم عابدیدارت بانوان9

09138789820كورش مرادیدوی صحرانوردی آقایان10

09131297993محسن كاظمیوزنه برداری11

موفقیت

مریم نقدی فرزنــد علیرضا شــاغل در مدیریت 
مهندســی نورد موفق شــد رتبه برتر در پنجاه و 
یکمین کنفرانس بین المللی ریاضی ایران با مقاله 
ریاضی و طب  را کسب کند. برای این فرزند موفق 
خانواده بزرگ ذوب آهن، آرزوی توفیقات بیشــتر 

داریم . 

خانواده موفق
روابط عمومی شــرکت بــا تبریک به ایــن عزیز  و 
 خانواده ی محترمشان، برای این عضو خانواده بزرگ 

ذوب آهن موفقیت بیشتر را آرزو مند است.


