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قطران و  بنزول خام ذوب 
آهن اصفهان در رینگ 

داخلی بورس انرژی

فرهنگ مقاومت در تمام 
جهان از شهید سردار 

سلیمانی تاثیر گرفته است 

شایسته ساالری در 
جذب و به کارگیری 

کارکنان مد نظر باشد
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عملیات اتصال داکت های غبارگیر آگلومره برگشــتی به الکتروفیلتر دیماسوس 
آگلوماشین شــماره یک آگلومراسیون با موفقیت اجرا شــد و مورد بهره برداری 

قرارگرفت.

اتصال داکت های غبارگیر به  الکتروفیلتر 
دیماسوس آگلوماشین یک

رهبر معظم انقاب اســامی در دیدار اعضای شــورای 
مرکزی اتحادیه انجمن های اســامی دانشــجویان در 
اروپا، انجمن های اسامی را یکی از ثروت های جمهوری 
اســامی و دارای مأموریت هایی منحصر به فرد خواندند 
و تأکید کردند: اســتمرار ثبات قدم، اثرگذاری بر محیط 
پیرامونی و تبیین حرف نوی جمهوری اسامی از کارهای 

الزم انجمن های اسامی است.
حضرت آیت ا... خامنــه ای، فعالیت جوانان دانشــجو و 
برخوردار از نــگاه های نو و تحولی را مغتنم دانســتند و 
افزودند: انجمن های اسامی با دو هدف تقویت پایه های 
فکری و اعتقــادی خود اعضاء و همچنیــن اثرگذاری بر 
محیط پیرامونی شکل گرفت اما انجمن های اسامی در 
خارج از کشــور یک مأموریت دیگر نیز دارند که معرفی 

تفکر بنیادی و مرکزی جمهوری اسامی است.
رهبر انقاب، به روز رســانی انجمن های اسامی با حفظ 
اصول و مبانی را الزام دیگری برای شرایط امروز دانستند و 
خاطرنشان کردند: برخی اصول و مفاهیم ثابت و ماندگار 
هستند همچون اصل عدالت که از هزاران سال قبل وجود 
داشته و کهنه نمی شود اما در شکل اجرای عدالت امکان 

تغییر و نوآوری وجود دارد.
حضرت آیت ا... خامنه ای، مســئله علم و پیشرفت علمی 
را گفتمان رایج کشــور در ســال های اخیــر خواندند 
و گفتند: مســئله پیشــرفت علمی و عبــور از مرزهای 
 دانش نباید فراموش و این گونه تصور شــود که توجه به 
 جنبه های دینی و انقابی موجب غفلت از پیشرفت های 

علمی است.
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)) آگهی فراخوان  (( 
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

فراخوان 
فروش میلگرد ساده 70CR2 ) شماره  59 -1401(  

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. 

ذوب آهن اصفهان در نظر دارد میلگرد تولیدی 70CR2 خود را مطابق شــرایط ذیل، با بهترین پیشنهادها به 
فروش برساند. خاطر نشان می ســازدآنالیز میلگرد 70CR2 مشابه محصوالت فروخته شده قبلی می باشد و 

شركت تعهدی در قبال آنالیزهای دیگر نداشته و خریدار متعهد به بارگیری كامل بار می باشد.

ـ كارخانه ذوب آهن اصفهان   - زمان و محل تحویل: فوری و پس از تسویه حساب كاملـ 
2- بارگیری و حمل: به عهده خریدار)تامین مکانیزم حمل و بارگیری با خریدار است( 

3-  بازه و مدت حمــل : حداكثر10 روز كاری بعد ازواریز وجه و ایجاد ســفارش  می باشــد. در صورت تاخیر در 
حمل ، هزینه انبارداری بر روی مانده حمل نشــده ســفارش به ارزش هر كیلوگرم در هر روز 100 ریال اعمال 

خواهد شد.
4-  روش تسویه : پرداخت بصورت كاماًل  نقدی 

5- این شركت در رد یا قبول یا تخصیص تناژ به هر پیشنهادی مختار است. 
مشتریان در صورت تمایل به خرید، قیمت وتناژ پیشــنهادی خود را حداكثر تا )ساعت13( تاریخ 19 /10 /1401 
به ایمیل:  toa@esfahanesteel.ir  ارسال  نمایند. بدیهی است به درخواست هایی كه بعد از این تاریخ 

تحویل گردد، هیچ گونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.
جهت راهنمایــی، مطرح نمودن ســئواالت احتمالی با شــماره تلفن ثابــت و03136272711 داخلــي 223 آقای 

محمدی )همراه 09131005510( در ساعات اداري 8 الي 30 :13 تماس حاصل فرمایید.
6 - برنده فراخوان موظف به تکمیل وجه ســفارش تا دو روز كاری پس از اعالم برنده شــدن می باشد، در غیر 

این صورت پیشنهاد این خریدار ابطال و پیشنهادات  بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

ضمناً  لیست استعالم های مربوط به خریدهای متوسط )بدون برگزاری مناقصه( در سایت شرکت به آدرس ذیل درج می گردد.

روابط عمومی شركت

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان:
ذوب آهن اصفهان از دیر باز در امور مالیات، شفاف عمل کرده است

عباس مزیکی مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان 
13 دی ماه با حضور در ذوب آهن اصفهان گفت: این 
شرکت از گذشته در امر مالیات بسیار خوب و شفاف 
عمل کرده و فعالیت ســامانه پایانه های فروشگاهی 
و ســامانه مؤدیان که از اول آبان ماه آغاز شده است، 

شفافیت در عملکرد ذوب آهن را تایید می کند . 
وی در دیــدار با مهندس ایــرج رخصتی مدیرعامل 
و جمعــی از مســئولین حــوزه مالــی و اقتصادی 
ذوب آهــن اصفهان اظهــار داشــت: ذوب آهن به 
عنوان یک شــرکت بــزرگ، همواره تــاش کرده 
 قوانیــن و مقــررات را به درســتی و با دقــت اجرا 

کند . 
مدیرکل امور مالیاتی اســتان اصفهان گفت: سامانه 
پایانه های فروشگاهی و ســامانه مؤدیان هم اجرای 
صحیح مالیات بــر ارزش افزوده و هم شــفافیت در 
فعالیت های اقتصادی و اجرای بسیاری از قوانین که 
در مجلس تصویب شده را در پی دارد و لذا برای نظام 

مالیاتی اهمیت ویژه ای دارد .
مزیکی با اشــاره به این که از ابتدای آبان ماه، شرکت 
های بورسی استفاده از این ســامانه را آغاز کرده اند، 

گفت: در ابتدای کار الزم است، مشکات این سامانه 
بررسی شود و اطاعات الزم از شرکت های مختلف 

گرفته شود تا روند کار اصاح شود . 
مدیرکل امور مالیاتی اســتان اصفهان افزود: سامانه 
مودیان به لحاظ ایجاد شــفافیت بسیار اهمیت دارد 
که دغدغه بسیاری از فعاالن اقتصادی هم هست. در 
این سامانه چون طرفین باید معامله را تایید کنند و 
این امر در بستر نظام مالیاتی انجام می شود، بسیاری 
از مشــکات حل می گردد و خرید و فروش فعاالن 

اقتصادی با دغدغه کمتری انجام می شود . 
وی با بیان این که ســامانه مذکور، اصل را بر صحت 
اطاعات می گذارد مگر آن که مستندی بر خاف آن 
وجود داشته باشد، اظهار داشت: تکالیف متعددی در 
قوانین مختلف برعهده فعاالن اقتصادی گذاشته شده 
است که اجرای این سامانه، بخشی از این وظایف را کم 
کند. کسانی که از این سامانه استفاده می کنند نیازی 
نیست که که در سامانه 169 اطاعات را ارسال کنند 
و به اظهار نامه ارزش افزوده نیــز نیازی نخواهد بود. 
سرعت اســترداد در نظام ارزش افزوده باالتر می رود 
و به نوعی اعتماد بین مؤدیان، فعاالن اقتصادی و نظام 

مالیاتی در این سامانه افزایش می یابد که کمک می 
کند نظام مالیاتی، مالیات عادالنه و بر مبنای درآمد 

واقعی را وصول کند .
مزیکی اظهار داشت: اجرای این سامانه بر درآمدهای 
مالیاتی نیز موثر است و این کار نه بر اساس تخمین 
ماموران مالیاتی که بر اساس داده های واقعی که در 

سامانه ثبت می شود صورت می گیرد . 
وی اظهار داشت: با همکاری فعاالن اقتصادی و شرکت 
های بزرگ مانند ذوب آهن اصفهان که به شرکت های 
کوچک تر نیز در این راستا کمک می کنند، هم فعاالن 
اقتصادی و هم نظام مالیاتی از این بستر استفاده کنند 

و مشکات در این زمینه کاهش یابد . 
مزیکی در خصوص اجرای این ســامانه در اســتان 
اصفهان گفت: با توجه به نو پا بودن آن، از میزان اجرای 
آن توسط شرکت ها و سازمان ها رضایت وجود دارد 
اما برای اجرای کامل قانون، نیاز داریم که مشــکات 
به نظام مالیاتی منعکس شود تا اجرای سامانه بیش از 

گذشته مطابق قانون باشد . 
مهندس رخصتی مدیر عامل ذوب آهن اصفهان نیز 
با بیان این که تا کنون بالغ بر سه هزار صورت حساب 
الکترونیک در ذوب آهن اصفهان ثبت شــده است، 
گفت: اجرای این رویه جدید قطعاً مشــکاتی دارد و 
در این زمینه باید از اداره کل مالیات استان اصفهان 

قدردانی کنیم که همکاری الزم را داشتند .  
وی با اشاره به این که ذوب آهن اصفهان از گذشته به 
شفافیت اعتقاد راسخ داشته است، افزود: در راستای 
اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان 
و جهت شفافیت بیشتر، اداره جدیدی با همین عنوان 

در ذوب آهن اصفهان ایجاد شده است .
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان و هیات همراه 
پس از دیدار با مدیرعامل و دیگر مسئولین ذوب آهن 

اصفهان، از خط تولید این شرکت بازدید کردند . 

با همکاری فعاالن 
اقتصادی و شرکت 
های بزرگ مانند 

ذوب آهن اصفهان 
که به شرکت های 
کوچک تر نیز در 

این راستا کمک می 
کنند، هم فعاالن 

اقتصادی و هم نظام 
مالیاتی از این بستر 

استفاده کنند و 
مشکالت در این 
زمینه کاهش یابد

03تولید آگلومره و پشتیبانی از خط تولید با بومی سازی تجهیزات

مهلت   ارائه موضوعشمارهنوع فراخوانردیف
پیشنهاد

زمان بازگشائی 
پاكات

5 /11 /41401 /11 /1401تعمیر هفت ردیف رولیک تعمیری128752مناقصه1

ساخت چهار ردیف كمپرسور سرد 140103851 -128747مناقصه2
4 /11 /31401 /11 /1401كن و متعلقات

4 /11 /31401 /11 /1401ساخت 25 ردیف قطعات مکانیکی140106552 -128783مناقصه3

140102476 -128708مناقصه4
عملیات تهیه متریال و آماده سازی 
و اجرای عملیات احداث پست برق 

بالك های ریخته گری
1401/ 10/ 241401/ 10/ 25

25 /10 /241401 /10 /1401الکتروموتور 2300 كیلووات125659مناقصه5

مقدارویژگی / واحدفرآوردهردیف

170CR2 43طول 12 متریمیلگرد ساده سایز 25 مارک

270CR2 37طول 6 متریمیلگرد ساده سایز 30 مارک

370CR2 325طول 12 متریمیلگرد ساده سایز 30 مارک

470CR2 97طول 12 متریمیلگرد ساده سایز 60 مارک

570CR2 200طول 12 متریمیلگرد ساده سایز 80 مارک

670CR2 200طول كوتاهمیلگرد ساده سایز 80 مارک

  مدیریت بازاریابي و فروش داخلي شركت

پیام مدیرعامل شرکت به مناسبت بزرگداشت مقام مادران و همسران شهدا 
در سالروز شهادت حضرت ام البنین

بیس مایه فضیلت است که یاد و خاطره شهدا را زنده نگه بداریم و با این چراغ روشن و نورانی به راهمان ادامه دهیم.
در سال روز وفات حضرت ام البنین و روز بزرگداشــت مادران و همسران شهدا، ضمن تجلیل و تکریم ارج و منزلت این 
بانوان بزرگوار میهن، از صبر و پایداری آن ها در راه ارزش های دیین و ملی تقدیر و ســپاس گزاری می نماییم و با افتخار 

به مقام شهید و شهادت سر تعظیم فرود می آوریم .   
بارالها فرزندان به خون خفته و به عرش پرواز کرده دین و میهن عزیز و سرفرازمان را برایمان شفیع محشر قرار ده و عزت 

و سربلندی خاندان شهیدان را جاودان ساز . الهی آمین

ـ مدیر عامل ذوب آهن اصفهان ایرج رخصیت ـ 

شهادت یعین وارد شدن در حریم خلوت الهی 
                                                                                                                                                                                                                  )مقام معظم رهبری(



w w w . e s f a h a n s t e e l . i ra t a s h k a r w e e k l y @ e s f a h a n s t e e l . i r

3 0 0 0 7 3 1 9 4
17 دی ماه  1401 

 14 جمادی الثانی 1444
7 ژانویه  2022
شماره  1358 2E v e n t

رویداد
نشریه داخلی

سالم آتشکار

درخواست های شما  وپاسخ مسئولین :
 بر چه مبنای مزایای پایان کار محاسبه و پرداخت می شود؟

مدیریت امور اداری: به ازای هر ســال، یک ماه آخرین حقوق و مزایا ثابت فرد 
محاسبه و پرداخت می گردد.

 با توجه به عدم امکان ورود خودروهای شخصی از درب اتوبان چه 
تمهیداتی برای سرویس دهی ایاب و ذهاب در نظر گرفته شده است؟ 

 مدیریت خدمات و امور اجتماعی: با توجه به عدم امــکان ورود خودروهای 
شخصی از درب اتوبان به کارخانه تمهیدات الزم به منظور تامین پایدار ایاب 
و ذهاب کارکنان از درب مذکور به ترمینــال آزادگان و بالعکس و همچنین 
افزایش خودرو برای انتقال افراد از شهرهای اطراف به کارخانه به پیمانکار اباغ 

و اجرا گردیده است.

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

به شرح زیر می باشد:
در راســتای تعامل و مشارکت بیشتر دو مجتمع 
فوالد ساز نشست هم اندیشــی به میزبانی ذوب 
آهن 1۴ دی ماه با حضور مهندس ایرج رخصتی 
مدیرعامــل ذوب آهــن اصفهــان و محمدی 
مدیرعامــل   مجتمــع فــوالد ســبا و جمعی از 

مسئولین دو شرکت بر گزار شد.
مهنــدس رخصتی در این نشســت گفت: ذوب 
آهن و فوالد سبا به دلیل همســایگی و شرایط 
ویژه جغرافیایی بایستی تعامل و همکاری خود را 
در باالترین سطح داشته باشند و از ظرفیت های 
یکدیگر جهت افزایش بهره وری استفاده نمایند. 

محمدی مدیرعامل فوالد ســبا نیز گفت: ذوب 
آهن اصفهان در همه شــرایط ســخت و دشوار 

کمک حال فوالد سبا بوده است و در حال حاضر 
نیز بایســتی به نحوی عمل نمود کــه بتوان از 
ظرفیت ها و توانمندی این دو مجتمع فوالد ساز 

به نحو مطلوب استفاده نمود . 
برخی از مهم ترین نتایج این نشست عبارت است 
از: برنامه ریزی جهت بهــره وری از ظرفیت های 
بااستفاده دو شرکت، بهره گیری باالتر از زمین 
های مجاور در شــرق ، غرب و جنوب فوالد سبا 
که در مالکیت ذوب آهن اســت. بر طرف نمودن 
مشــکات مربوط به تردد کارکنان از درب های 

کارخانه .
شایان ذکر است در این نشست مهرداد توالئیان 
معاون بهر برداری و فــروزان مدیر امور حقوقی 

شرکت و تعدادی از مسئولین فوالد سبا در زمینه 
مباحث مطرح شــده نظرات خود را بیان نمودند 

و مقرر شــد پیرامون اجرایی شــدن نتایج این 
نشست هماهنگی الزم صورت گیرد.

در دیدار مدیرعامل شرکت با مدیران مجتمع فوالد سبا عنوان شد:

هم افزایی و مشارکت در راستای ارتقاءتولید و رفع چالش ها

ذوب آهن اصفهان 
در همه شرایط 

سخت و دشوار کمک 
حال فوالد سبا بوده 

است

به همت مدیریت آموزش و توســعه ســرمایه 
های انسانی شــرکت نشست تخصصی در قالب 
بحث گروهــی با عنــوان میزان مصــرف برق 
در کارخانجــات فوالدی به روش کــوره بلند و 

کنورتور برگزار شد.
 آرش شــفیعی مدیر آموزش و توسعه سرمایه 
های انسانی شرکت با بیان خبر فوق در گفتگو 
با خبرنگار ما گفــت: در راســتای تعامل و هم 
اندیشــی آموزشــی و انتقال دانش و تجربیات 
خبرگان صنعت به روش آمــوزش های نوین، 
نشست تخصصی در قالب بحث گروهی با عنوان 
میزان مصرف برق در کارخانجات فوالد به روش 
کوره بلند و کنورتور و مقایســه آن با استاندارد 
های جهانی بــا حضور مدیران، سرپرســتان و 

کارشناســان ارشــد مدیریت های حوزه های 
بهره برداری و توسعه، با محوریت رفیعی مدیر 
پروژه های پشتیبانی تولید و تاسیسات جانبی 
به عنوان مدرس نشســت، در تاالر فردوســی 
مدیریت آموزش و توســعه سرمایه های انسانی 

برگزار گردید.
مدیر آموزش و توســعه ســرمایه های انسانی 
شــرکت، موضوعات مطرح شده در این نشست 
تخصصی را مشــتمل بر؛ میزان مصرف و تولید 
انرژی الکتریکــی درکارخانجات فــوالد، بهره 
وری انــرژی، راهکار های صرفــه جویی انرژی 
الکتریکی، چشــم انداز مصرف انرژی الکتریکی 
در جهان، استانداردهای مصرف برق در صنایع 
فوالد، اســتانداردهای مصرف برق در اتحادیه 

اروپا، و مقایســه آن با وضعیت مصرف برق در 
شرکت ذوب آهن اصفهان به همراه ارایه روش 
هــای کاهش مصرف بــرق در صنعــت فوالد، 

عنوان نمود. 
هدایــت خانمحمدی نیــز هــدف از برگزاری 

این سلســله نشست ها را اســتفاده از تجربیات 
خبــرگان صنعــت و حرکــت بــه ســمت 
 مصــرف بهینــه انــرژی و تولید اقتصــادی و
بهره مندی از دانش و تجــارب ارزنده همکاران 

در بخش های مختلف شرکت عنوان نمود.

نشست تخصصی مصرف برق در کارخانجات فوالدی

برگزاری سلسله کارگاه های آموزشی ارتقاء سالمت در خانواده

اتصال داکت های غبارگیر به  الکتروفیلتر دیماسوس آگلوماشین یک

هدف از برگزاری این 
سلسله نشست ها   
استفاده از تجربیات 
خبرگان صنعت و 
حرکت به سمت 

مصرف بهینه انرژی 
و تولید اقتصادی و 
بهره مندی از دانش 

و تجارب ارزنده 
همکاران است

این دوره آموزشی 
از محل قرارداد 

ذوب آهن اصفهان 
با دانشگاه اصفهان  
تحت پروژه روان یار 

برگزار گردید

 با طراحی و اجراء 
داکتینگ جدید از 

نقطه حذف ونتیالتور 
به داکت اصلی 

دیماسوس امکان 
حذف ونتیالتور 812 

فراهم شد

برگزاری اولین ســمینار و کارگاه آموزشی ارتقاء 
سامت در خانواده سه شنبه 13 دی ماه در محل 
دانشکده روانشناسی دانشگاه اصفهان با مربیگری 
اساتید برجسته و متخصص و با حضور تعدادی از 

خانواده های ذوب آهن اصفهان برگزار شد. 

ســید حمید حسینی 
مدیر بهداشت و محیط 
زیست شرکت با اعام 
ایــن خبر گفــت: این 
دوره آموزشی از محل 
آهــن  ذوب  قــرارداد 
اصفهــان با دانشــگاه 
اصفهان  تحــت پروژه 

روان یار برگزار گردید. 
وی با بیان این که معاون 
پشــتیبانی خدمات و 
امور اجتماعی از سال گذشته ارتقا سطح سامت 
کارکنان و خانــواده های آن ها را در دســتور کار 
قرار داد، گفت: این برنامه ها در دو مقوله ســامت 
جسمی و روانی کارکنان در نظر گرفته شد که در 

بحث ســامت روان در قالب مشاوره های فردی و 
خانوادگی در مباحثی مانند تحصیلی، زناشویی، 
تربیت فرزندان و... در مرکز مشاوره دانشگاه اصفهان 
و برگزاری سمینار و کارگاه آموزشی ارتقاء سامت 
در خانواده در دانشکده مزبور در حال اجرا می باشد.

مدیر بهداشت و محیط زیست شرکت به تشریح 
محورهای این دوره پرداخــت و گفت: محوریت 
محتوی دوره، توســعه روابط زوجین است بدین 
معنا که از طرق پرســش، بحث و ارائــه راهکار، 
توسعه روابط زناشویی در یک خانواده اتفاق بیافتد.

حســینی افزود: هدف این دوره اصــاح روابط 
زناشــویی به درست و صحیح اســت تا زوجین با 
اصاح روابط خود در مســیر زندگــی بتوانند به 
اهداف زندگی مشترک خود برسند. یکی از مهم 
ترین اهــداف زندگی مشــترک تربیت صحیح 

فرزندان می باشــد. وی افزود: مدعوین به همراه 
همسران خود در دوره شرکت کردند و کارگاه در 
دو زمان و با فاصله ۴0 دقیقه ای برگزار گردید. 10 
دقیقه به استراحت بین کاس اختصاص یافت و 
در 30 دقیقه باقیمانده ، دکترمحمدرضا عابدی، 
اســتاد تمام گروه مشاوره دانشــگاه اصفهان  به 

تبیین سرفصل ها و اهداف دوره پرداخت.
مدیر بهداشــت و محیط زیســت شرکت تأکید 
 کرد: تفاوت شاخص و برجســته این دوره، ارائه
آموزش های مرتبــط به صــورت کارگاهی و با 
مشارکت زوجین می باشــد. خارج شدن جلسه 
از متکلم وحده بودن مربی و حضور دو مشــاور 
و مربی متخصص در یــک کارگاه که بعضا خود 
 این دو مربی هم زوج بودند از نکات برجسته این 

دوره ها می باشد. 

عملیات اتصــال داکت هــای غبارگیر آگلومره 
برگشتی به الکتروفیلتر دیماسوس آگلوماشین 

شماره یک آگلومراسیون با موفقیت اجرا شد و 
مورد بهره برداری قرارگرفت.

مجید رهنما مهندس ارشــد مکانیک انرژتیک 
ایــن بخش بــا اعام ایــن خبر گفــت: جذب 
غبار آگلومــره برگشــتی از انتهــای نوارنقاله 
هــای CB1,2 , A-5 , D14 در آگلوماشــین 
شــماره یک در طرح اولیه به وســیله یک عدد 
ونتیاتور با اســکروبر مرطوب انجام می شد که 
با حذف سیســتم های مرطوب در طرح توسعه 
آگلوماشین ها، غبارگیری  نوارنقاله های مذکور 
با اتصال بــه داکت الکتروفیلتر آگلوماشــین ۴  
تغییر داده شــد، ولی با افزایش غبار در محوطه 
به علت عدم باالنــس داکتینــگ الکتروفیلتر 

آگلوماشــین ۴  مجدداً ونتیاتــور در مدار قرار 
گرفت. 

وی افزود: با توجه به مشــکات ونتیاتورهای 
مرطــوب از جملــه فرســودگی داکــت ها و 
اســکروبر، گرفتگــی و رســوب مــواد داخل 
اســکروبر، نگهــداری و تعمیرات زیــاد نهایتاً 
حذف ونتیاتور در برنامه قرار گرفت. با بررسی 
های کارشناسی انجام شــده و ظرفیت مناسب 
الکتروفیلتــر دیماســوس آگلوماشــین یک با 
طراحی و اجراء داکتینگ جدید از نقطه حذف 
ونتیاتور بــه داکت اصلی دیماســوس امکان 

حذف ونتیاتور 812 فراهم شد. 
رهنما مهم تریــن مزایای انجام ایــن طرح را 

حــذف ونتیاتــور 812، صرفــه جویی 110 
KW/h   درمصرف برق و m3/h 20  مصرف 
آب ســیکل گردشــی و امکان برقراری حذف 
حوضچه 28، قطع ارتباط داکــت الکتروفیلتر 
ماشین ۴ به آگلوماشــین های قدیم و باالنس 

داکتینگ الکتروفیلتر ماشین ۴ عنوان نمود.
شــایان ذکر اســت؛ مدیریت های امور فنی و 
برنامه ریــزی تولید، برنامه ریــزی و نظارت بر 
نگهداری و تعمیرات و همچنین تاشگران این 
واحد بهره برداری در مدیریت آگلومراســیون 
 در اجــرای ایــن پــروژه مشــارکتی فعــال

 داشتند.
محمدعلی قدرتی پور- خبرنگار افتخاری

صدرتأمین  گــذاری  ســرمایه 
دربــاره دالیل جهــش 108۵ 
درصــدی ســود عملیاتــی در 
صورت های مالی حسابرســی 
نشــده 6 ماهه منتهــی به آبان، 

توضیح داد.
امیرحســین نادری مدیرعامل تاصیکو در خصوص تغییر بیش از 
30 درصدی سود عملیاتی شرکت نسبت به دوره مشابه قبل اعام 
کرد: دلیل افزایش 108۵ درصدی عمدتاً ناشی از شناسایی سهم 
ســود در شــرکت فوالد مبارکه به مبلغ 1.1 هزار میلیارد تومان و 
سود فروش سهام شرکت های توسعه معادن و فلزات، مس باهنر و 

سرمایه گذاری توکا فوالد است.
بنابر این گزارش، سرمایه گذاری صدر تامین در صورت های مالی 
حسابرسی نشــده 6 ماهه منتهی به آبان بالغ بر 1.۵ هزار میلیارد 
تومان سود عملیاتی شناسایی کرد که نسبت به مدت مشابه سال 

قبل با رشد 108۵ درصدی رو به رو شد.

طی حکمی، حمید ســرال به 
عنوان مدیر امــور معادن ذوب 
آهــن اصفهان منصوب شــد. 
وی فارغ التحصیل کارشناسی 
ارشد رشته مهندســی مالی و 
کارشناســی مهندسی صنایع 
است و ســال ۷8 در ذوب آهن 

اصفهان استخدام شد. 
ســرال که پیش از این، سرپرســتی مدیریت روابط عمومی ذوب 
آهن را به عهده داشت،  فعالیت در مدیریت های حراست، کیفیت، 
امور فنی بهره برداری، روابط عمومی، مهندســی فروش و شرکت 

پویش معادن را در کارنامه کاری خود دارد .
گفتنی اســت حمیدرضا رضائی مدیر حوزه مدیرعامل و تعامات 
منطقه ای ذوب آهن اصفهان با حفظ ســمت عهده دار سرپرستی 

مدیریت روابط عمومی این مجتمع عظیم صنعتی شد .

در هفته گذشــته دو محصول قطــران و بنزول خــام ذوب آهن 
اصفهان در رینگ داخلی بورس انرژی ایران عرضه شد.

در این هفته رینگ داخلی بورس انــرژی، میزبان قطران و بنزول 
خام ذوب آهن اصفهان، نفتای ســنگین و آیزوریســایکل پاالیش 

نفت تهران، سی او و نفتای سبک پاالیش نفت آبادان بود.
شــایان ذکر اســت؛ بورس  انرژی در واقع یک بورس حامل های 
انرژی مانند گاز، بنزین، نفت، برق، زغال ســنگ و... هســتند که 
امکان انتقــال انرژی را به صورت شــیمیایی یا الکتریکی میســر 

می سازند.
این بــازار بورس به منظــور ایجاد یک بــازار کارآمد و شــفاف با 
کارایی و رقابت پذیری باال به منظور کشــف قیمت و رفع انحصار 
کاالهای حامل انرژی تاسیس شــد که اهدافی همچون، افزایش 
مداوم ورود سرمایه انســانی و بهبود منابع فیزیکی، ارزش آفرینی 
و اطمینان از تأمین منفعت ســرمایه گذاران و سهامداران، افزایش 
و حفظ سامت بازار و کشف قیمت با شــفافیت باال با بهره گیری 
از روش های کارآمد، افزایش گســتره تعامل و همکاری کارآمد با 
نهادهای فعــال در بخش های مختلف بازار مالی کشــور، طراحی 
و انتشــار ابزارهای مالی نوین و کاالهای جدید با در نظر داشــتن 
نیازهای طرفین معامله در این بازار و روشن سازی، تثبیت و ارتقاء 
جایگاه و بهبود عملکرد بورس حامل های انرژی برای خریداران و 

عرضه کنندگان این بازار را مد نظر دارد.

جهش 1085 درصدی سود 
عملیاتی ۶ ماهه  تاصیکو

حمید سرال مدیر امور معادن
ذوب آهن اصفهان شد

قطران و  بنزول خام ذوب آهن 
اصفهان در رینگ   داخلی بورس  انرژی

ذوب آهن اصفهان، 
بهمن موتور و گروه 

صنعتی ایران خودرو 
3 شرکت برتِر بودند 
که بیشترین فروش 
بازار فیزیکی بورس 

کاالی ایران را به ثبت 
رساندند

ذوب آهن اصفهان از برترین های بورس کاالی ایران
ذوب آهن اصفهان از بــدو ورود به بورس کاالی 
ایران همواره از برترین شــرکت های این بازار 

بوده است.
در هفته های اخیــر نیز ذوب آهــن اصفهان، 
بهمن موتــور و گــروه صنعتی ایــران خودرو 
3 شرکت برتِر بودند که بیشــترین فروش بازار 

فیزیکی بورس کاالی ایران را به ثبت رساندند.
بورس کاالی ایران برترین هــای بورس کاال را 
در هفته منتهی به 9 دی براساس ارزش فروش 
شــرکت ها در بازار فیزیکی اعام کرد. جزییات 
رتبه بندی جایگاه شــرکت ها از لحاظ فروش به 

شرح زیر است:
بهمن موتوربا ثبت معامله ۵06 دستگاه خودرو 
دیگنیتی پرستیژ به ارزش بیش از 8۴6 میلیارد 
تومان در رتبه نخســت ایســتاد. گروه صنعتی 

ایران خودروبا فروش 2000 دســتگاه پژو 20۷ 
دســتی به ارزش بیش از 821 میلیارد تومان، 
دوم شــد. ذوب آهن اصفهان با فروش 33 هزار 
و ۵30 تن شــمش بلــوم، تیرآهــن، میلگرد و 
ناودانی به ارزش بیــش از 609 میلیارد تومان، 
سوم شد. ملی صنایع مس ایران با ثبت معامله 2 
هزار و 60 تن مس کاتد، مس کم عیار و سولفور 
مولیبدن به ارزش بیــش از ۵60 میلیارد تومان 
در رتبه چهارم ایستاد. شرکت معدنی و صنعتی 
چادرملوبا ثبت معامله 1۷۵ هزار تن کنسانتره 
و گندله ســنگ آهن و شــمش بلوم به ارزش 
نزدیک ۵2۷ میلیارد تومان پنجم شــد. فوالد 
خوزستان29 هزار تن شــمش بلوم را به ارزش 
بیــش از ۴8۴ میلیارد تومان فروخت و ششــم 
شــد. پاالیش نفت اصفهان با فــروش ۴3 هزار 

و 3۵0 تــن وکیــوم باتوم، 
لوب کات ســبک و سنگین 
بــه ارزش بیــش از ۴۵9 
میلیارد تومان هفتم شــد. 
پتروشــیمی تندگویــان با 
ثبت معامله 13 هزار و 960 
تن پلــی اتیلــن ترفتاالت 
نســاجی و بطری و نخ پلی 
استر در گریدهای مختلف 
بــه ارزش نزدیــک ۴26 
میلیارد تومان، هشتم شد. 
پاالیش نفــت بندرعباس با 
فروش 36 هــزار و 600 تن 

وکیوم باتوم و لوب کات سنگین به ارزش بیش 
از ۴1۴ میلیــارد تومان در رتبه نهم ایســتاد و 

مجتمع سرب و روی انگوران نیز با ثبت معامله 
223 هزار و ۵00 تن خــاک روی و ثبت ارزش 

نزدیک 3۷2 میلیارد تومان دهم شد.

Rگزارش e p o r t

خبرآسمانی
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مراســم بزرگداشت ســومین ســالگرد شهادت 
سردار ســپهبد حاج قاســم ســلیمانی با حضور 
سردار محمود چهارباغی، مهندس ایرج رخصتی 
مدیرعامــل ذوب آهــن اصفهان، آیــت ا... رهبر 
مســئول هماهنگی تبلیغات اســامی و جمعی 
از مســئولین و کارکنــان ذوب آهــن اصفهــان 
و همچنین چنــد تن از خانــواده معزز شــهدا ، 
چهارشنبه 1۴ دی ماه در تاالر آهن روابط عمومی 

این شرکت برگزار شد. 
سردار چهار باغی از همرزمان شهید سردار سلیمانی 
در این مراسم، ســردار دل ها را اسوه و اسطوره ای 
بزرگ بــرای فرهنگ مقاومت در جهان دانســت و 
گفت: آمریکا در برابر این قهرمان ملی ایران همواره 
مغلوب بود و به همین دلیل با نقشه ای جنایتکارانه 

و تروریستی، سردار دل ها را به شهادت رساند . 
وی افزود: مراسم تشییع سردار سلیمانی در ایران 

و عراق، نشــان داد که آن مرد بزرگ چه جایگاهی 
در قلــب مردم ایران و ســایر کشــورها دارد و در 
عمل، جبهه مقاومت برای همیشــه از سردار دل 
ها الگو گرفته اســت و جریانی که با رشادت های 
این قهرمان ملی ما تقویت شــد هیچ گاه فروکش 

نخواهد کرد . 
همــرزم ســردار ســلیمانی در ایــن مراســم، 
والیتمداری و عشق بسیار سردار دل ها نسبت به 
مقام معظم رهبری و بصیــرت واالی او را از جمله 
شاخص های شخصیتی آن اسطوره ایثار نام برد و 
گفت: در کنار آن ها، احتــرام به والدین، احترام به 
خانواده شهدا، انس با قرآن و مطالعه بسیار از دیگر 

ویژگی های شخصیتی آن سردار واالمقام بود . 
سردار چهارباغی، بصیرت را یکی از ضروریات حیاتی 
در شرایط کنونی برای همگان دانست و گفت: آمریکا 
دست از توطئه علیه ایران اسامی بر نمی دارد و عده 

ای فریب خورده نیز در داخل در 
مسیر دشمن حرکت می کنند 
اما ایــن مردم و نظــام مقدس 
جمهوری اسامی قدرت خود 
را به همه دنیا نشــان داده اند و 
قطعاً همچون گذشته، توطئه 
دشمنان به شکست می انجامد. 

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان 
نیز، ابعاد تاثیر شــهید سردار 
ســلیمانی را در سطح جهانی 
امــروز  گفــت:  و  دانســت 

مظلومان جهــان، فرهنگ مقاومتی که ســردار 
سلیمانی بنا نهاد را تنها امید خود می دانند . 

مهندس ایــرج رخصتی اظهار داشــت: ســردار 
دل ها نه تنها اســطوره مقاومت در برابر استکبار 
بلکه اســوه مبارزه با افراطی گری نیز بود و تدبیر، 

رشادت و حماسه سازی او موجب شد، این کشور 
در برابر توطئه های دشمنان خود آسیب نبیند . 

در این مراســم از خانــواده های گرانقدر شــهید 
اسماعیل چراغی و شهید محسن حمیدی تجلیل 
به عمل آمــد و به قیــد قرعه به چهل نفر، ســفر 

زیارتی به شهر کرمان اهداء شد . 

سردار محمود چهارباغی:

فرهنگ مقاومت در تمام جهان از شهید سردار سلیمانی تاثیر گرفته است 

تولید آگلومره و پشتیبانی از خط تولید با بومی سازی تجهیزات

محمدجال پور منصــوری سرپرســت دفتر فنی 
مدیریت آگلومراسیون گفت: آگلومراسیون به عنوان 
یکی از بخش های تولیدی و بهره برداری ذوب آهن 
اصفهان در زمینه زنجیــره ارزش فوالد با طرح ریزی 
یک نظام یکپارچه و سیستماتیک بومی سازی در بدنه 

خود درحال پیگیری ابعاد اقتصاد مقاومتی است. 
سرپرســت دفتر فنی مدیریت آگلومراسیون افزود: 
در این راســتا کمیته های پشتیبان بومی سازی این 
مدیریت مسئولیت انجام مطالعات پشتیبان تطبیقی 
را برعهده گرفته اند و نتایــج به طور منظم بارگذاری 

می گردد. 
وی گفت: تولید آگلومره و پشــتیبانی از خط تولید 
و تداوم کار کوره بلند ها در ایــن برهه زمانی با وجود 
تحریم های سخت و ظالمانه باعث شده تامین قطعات 
رزرو و تجهیزات در اولویت قرار گیرند. در این راســتا 

اقدامات چشمگیری جهت بومی سازی تجهیزات با 
روش مهندسی معکوس طراحی و سپس توسط ذوب 
آهن 80 درصد و تعدادی نیز با مشارکت شرکت های 

داخلی )20 درصد( قطعات ساخته شده اند.
سرپرســت دفتر فنی مدیریت آگلومراسیون، بومی 
ســازی دبل دمپر الکتروفیلترهای EGF , ESP را از 
اقدامات قابل ماحظه دانســت و گفت: پس از بهینه 
ســازی سیســتم های غبارگیری آگلومراسیون از 
نوع مرطوب به نوع الکتروفیلتر، سیستم آب بندی و 
تخلیه غبار الکتروفیلترها با نام دبل دمپر که توسط 
کشور کره جنوبی نصب شده بود به روش مهندسی 
معکوس و حجم سنگین طراحی و نقشه کشی )۵10 
نفر ساعت( مشتمل بر حدود 99 قطعه، هم اکنون در 

مرحله ساخت می باشد.
 EGF جال پــور از فــن دمنــده و روتور مکنــده

آگلوماشــین ۴ به عنوان دو تجهیز بومی سازی شده 
در مدیریت آگلومراسیون یاد کرد و گفت: فن دمنده 
COOLING AIRFAN  که توســط کشــور آلمان 
ساخته شده بود وظیفه خنک کردن آگلومره تولیدی 
آگلوماشــین ۴ را بر عهده دارد که بــرای اولین بار با 
همکاری شرکت منگان درســال 1۴01  ساخته شد 
ضمن این که روتور مکنده EGF آگلوماشین ۴ نیز که 
ساخت کشور آلمان بود و  فرآیند پخت آگلومره تحت 
تاثیر عملکرد این تجهیز می باشــد. عدم تامین این 
تجهیز  باعث توقف خط تولید می گردید با همکاری 
شرکت منگان برای اولین بار در کشور در سال 1۴00 
طراحی و ساخته و بر روی مکنده نصب و بهره برداری 

شد.
 وی ساخت نیم بوش مخصوص کوره های پلی زیوس 
و گیربکس های مختلف هیوسانگ را  از دیگر اقدامات 

بومی سازی شده در مدیریت آگلومراسیون عنوان نمود 
و گفت: ویبراتور سرند با تیپ JR608  و JR806 که 
توسط کشور آلمان ساخته شده بود با همکاری شرکت 

دنده تراش اسپادانا با موفقیت ساخته و نصب شد.

نشریه داخلی

3
حدیث هفته

 امام حسین)ع(: 
ملتی که خشنودی مخلوق را با خشــم خدا معامله کند، هرگز رستگار 

نخواهد شد . 

تمام شرکت ها 
هماهنگ و همگام 

با صدرتامین 
جهت رسیدن به 
استراتژی های 

پیش بینی شده تالش 
کنند

آمریکا دست از 
توطئه علیه ایران 

اسالمی بر نمی دارد و 
عده ای فریب خورده 
نیز در داخل در مسیر 

 دشمن حرکت 
می کنند

کمیته های پشتیبان 
بومی سازی این 

مدیریت مسئولیت 
انجام مطالعات 

پشتیبان تطبیقی را 
برعهده گرفته اند و 
نتایج به طور منظم 
بارگذاری می گردد

بنا داریم با کمک 
بسیج سازندگی 

استان ها به ساخت 
وتعمیرات مسکن 
محرومین شتاب 
بیشتری بدهیم

این اختراع "دستگاه 
سنسور هوشمند 
تست و عیب یابی 

گیربکس"  است که 
با استفاده از آنالیز 
صوت و سیگنال 

های ارتعاشی عیوب 
گیربکس های 

ماشین های مختلف 
را شناسایی می کند

R e p o r t
گزارش

 امیرحســین نادری مدیرعامل ســرمایه گذاری 
صدر تامین در نشستی صمیمانه با مدیران منابع 

شــرکت های  انســانی 
تابعه در محل شــرکت 
ســرمایه گذاری صــدر 

تامین دیدار کرد.
این جلســه بــا حضور 
تامین  سازمان  مدیران 
شــرکت  اجتماعــی، 
ســرمایه گذاری تامین 
اجتماعــی )شســتا( و 
صدر  گذاری  ســرمایه 
تامین برگزار شد و موضوعات و عارضه های مربوط 

به ساختار های منابع انسانی مورد بحث و بررسی 
قرار گرفت.

نادری با اشــاره به اهمیت ســرمایه های انسانی، 
گفت: شایسته ســاالری در جذب و به کارگیری 
کارکنان را مد نظر قــرار دهید و از افــراد نخبه، 
برتر و بومی مناطق جهــت تکمیل کادر تخصصی 

استفاده کنید.
نایب رئیس هیات مدیره شــرکت سرمایه گذاری 
صدر تامین بــا اســتفاده از نمودار های تخصصی 
ذخایر معدنی به اهمیت بهره بــرداری از معادن و 
پیشرفت در این حوزه پرداخت و تاکید کرد: تمام 

شــرکت ها هماهنگ و همگام با صدرتامین جهت 
رسیدن به اســتراتژی های پیش بینی شده تاش 

کنند.
در ادامــه  این جلســه، مدیــران منابع انســانی 
شــرکت های تابعه صدر تامین، مشکات موجود 
در این حوزه را مطرح کردنــد که مدیران مربوطه 
ســازمان تامیــن اجتماعــی، شســتا و تاصیکو 
پاســخ های الزم در خصوص حل مشکات را بیان 
کردند و تاکید شد تا جلســات تکمیلی برای حل 
چالش ها توسط شــرکت ســرمایه گذاری صدر 

تامین برگزار شود.

رزمایش جهادگــران فاطمی وحیدریــون تولید به 
منظور تقدیر وگرامیداشــت گروه هــای جهادی با 
حضورسرهنگ پاسدار اله بداشــتی رئیس سازمان 
بسیج کارگری وکارخانجات کشور، سرهنگ عطایی 
رئیس بســیج کارگری وکارخانجات استان اصفهان 

و ســرهنگ مختــاری فرمانده 
حوزه مقاومت شهید تندگویان و 
جمعی از مسئولین و گروه های 
جهادی شــرکت 10دی ماه در 
تــاالر تشــریفات روابط عمومی 

برگزار شد. 
ســرهنگ اله بداشــتی مسئول 
کارگــری  بســیج  ســازمان 
وکارخانجات کشور با قدردانی از 
تاش های ارزشمند کارگران خط 
تولید و گروه های جهادی گفت: مقام معظم رهبری  
بحث گروه ها وجوانان جهــادی را "زبر الحدید" نام 

نهادند که از فوالد سخت تر هستند.
وی افزود: تقارن دهــه مقاومــت و رزمایش بزرگ 

جهادگران فاطمی وحیدریون تولید که مصادف است 
با سومین سالگرد شهادت ســردار دل ها حاج قاسم 
سلیمانی، باعث شــد که گروهای جهادی با روحیه  
انقابی مضاعفی به فعالیت های خود در عرصه های 

عمومی و تخصصی در همه نقاط کشور بپردازند.  
وی در ادامه بیان داشــت: بنا داریم با کمک بســیج 
ســازندگی استان ها به ســاخت وتعمیرات مسکن 
محرومین شــتاب بیشــتری بدهیم ودر راســتای 
خدمات مومنانه وارائه خدماتی همچون تهیه جهیزیه 
و ازدواج آسان وجوان ســازی جمعیت و همچنین 
رفع موانع تولید و تثبیت اشتغال که مورد حمایت و 
تاکید مقام معظم رهبری می باشد، گام های بلندی 

برداریم.
سرهنگ مختاری فرمانده حوزه شهید تندگویان نیز 

در ابتدای این همایش گزارشی از فعالیت گروه های 
جهادی ذوب آهن اصفهان و برنامه های که در هفته 
رزمایش جهادگران که از 9دی لغایت 16 دی در حال 
انجام است ارائه داد و گفت: جهادگران این شرکت در 
کمک به تولید و صرفه جویی قدم های بلندی برداشته 
اند و در خارج از شرکت در جهت کمک به محرومین 
و نیازمندان فعالیت های ارزشمندی انجام شده است. 
وی از مدیریت عالی و مدیریت های مختلف شرکت 
که با گروه های جهادی همکاری و همراهی داشته اند، 

قدردانی نمود.
در پایان این مراسم از روح ا... جالی، عبدا... نقدی پور، 
خلیل شکرانی، یوسف سلحشور، کاظم هادی، محمد 
سلیمیان از مسئولین و اعضا گروه های جهادی ذوب 

آهن اصفهان تقدیر شد.

شایسته ساالری در جذب و به کارگیری کارکنان مد نظر باشد

برگزاری همایش جهادگران فاطمی و حیدریون تولید

مدال طالی اختراعات لندن بر سینه مخترع جوان ذوب آهنی
پیمان ترکیان فرزند علیرضا ترکیــان از همکاران 
بازنشســته ذوب آهن اصفهان درگفتگو با خبرنگار 
هفته نامه آتشکار از فعالیت های علمی، تحقیقاتی 

و موفقیت های خود گفت .
این مخترع جــوان و پرتاش متولــد1369، اهل 
درچه اصفهان و فارغ التحصیل کارشناســی رشته 
مهندسی مکانیک حرارت و سیاالت از دانشگاه آزاد 
اسامی نجف آباد و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد 

رشته مکانیک از دانشگاه نوشیروانی بابل است . 
وی پایان نامه فوق لیســانس خود را در دانشــگاه 
صنعتی اصفهان انجام داده و از دوران دانشــجویی 
و بعد از فراغــت از تحصیل اقدام بــه فعالیت های 
مختلف پژوهشــی نموده و به دنبــال آن دو نمونه 
از این تحقیقات را در قالب دو اختراع به مســابقات 

جهانی ارسال نموده است .
پیمان ترکیان در این مورد گفت: یک اختراع "ربات 
قابل پوشــیدن جهت توانبخشی افراد دارای ضعف 

عضانی" و به عبارتی " اگزواسکلتون" نام دارد که 
توســط خودم طراحی شــده و با کمک چند تن از 
دوستانش تکمیل و ارائه شده است. در این ربات که 
همانند لباس بوده و به افراد دارای ضعف پوشــانده 
می شود به آنها کمک می کند که کارهای خود را به 

خوبی انجام دهند.
این اختراع در سال 2016 به مسابقات بین المللی 
اختراعات و نوآوری ها )IENA( در آلمان فرستاده 

شده و با اخذ مدال نقره همراه بود .
پیمان ترکیــان در مورد اختراع دیگــر خود افزود: 
این اختراع "دستگاه سنسور هوشمند تست و عیب 
یابی گیربکس" است که با اســتفاده از آنالیز صوت 
و ســیگنال های ارتعاشــی عیوب گیربکس های 

ماشین های مختلف را شناسایی می کند. 
وی افزود: این دســتگاه با الهام از نحــوه کار قلب 
انسان ساخته شده و در تمام وسایل و ماشین های 
دارای گیربکس کاربــرد دارد. اختراع مذکور نیز در 

سال 2018 به مســابقات بین المللی اختراعات و 
نوع آوری هــا )ITEX ( در مالزی راه یافت و همانند 
اختراع قبلی مــدال نقره این مســابقات را به خود 

اختصاص داد . 
پیمان ترکیان دارای چند مقاله علمی تایید شــده 
)isi( و چند مقالــه در مرحلــه داوری، صاحب دو 
اختراع ثبت شــده و همچنیــن دو اختراع در حال 

داوری دارد. 
وی اهــل ورزش تکوانــدو نیز بــوده و در مراکزی 
نیز به صورت دســتیار پژوهش و مشــاور در حال 
فعالیت اســت. در آخرین موفقیت خــود، با ارائه 
اختراع دیگری تحت عنوان "پشــتی و نشیمنگاه 
آرگونومیک قابل تنظیــم و تطبیق با الگوی فقرات 
شــخص کاربر" صاحب مــدال طا از جشــنواره 
اختراعــات لندن)2022( و جایزه ویژه جشــنواره 

اختراعات لهستان شده است.
این جوان موفق از جوانان ایرانی خواســت با توکل 

بر خدا و پشــتکار جدی در راه تحصیل علم، کسب 
فنون و روش هــای جدید علمی گام برداشــته و 
مسئولین نیز در جهت تشــویق و تقویت علمی و 
افزایش روحیه و انگیزه فرزندان کشور بیش از پیش 

تاش نمایند.

Rگزارش e p o r t

 17 دی ماه ؛ اجرای طرح استعماری کشف حجاب به دست رضا 
خان 1314

رضاشــاه در 1۷ دی ســال 131۴ طی جشــن فارغ التحصیلــی دختران 
بی حجاب در دانشسرای مقدماتی رسماً بر کشف حجاب تأکید کرد. در روز 
1۷ دی 131۴ تاج الملوک آیُرملو، همسر رضاشــاه و دخترانشان شمس و 
اشرف بدون حجاب به دانشســرای تربیت معلم رفتند. این نخستین بار بود 

که خانواده شاه بدون حجاب و روبنده در مجمعی عمومی ظاهر می شدند.
واقعه کشف حجاب سلســله وقایعی اســت که به دنبال تصویب قانونی در 
1۷ دی 131۴ش در ایــران رخ داد و به موجب آن، زنــان و دختران ایرانی 
از استفاده چادر، روبنده و روسری منع شــدند. این قانون اوج سیاست های 

رضاخان در زمینه تغییر لباس بود که از سال 130۷ش آغاز شده بود.
19 دی ماه؛ قیام خونین مردم قم 135۶

قیام 19 دی تجمع و راهپیمایی مردم و طاِب شــهر قم در سال 13۵6ش، 
در اعتراض به انتشــار مقاله »ایران و اســتعمار سرخ و ســیاه« در روزنامه 
اطاعات که در بخشــی از آن مطالبی علیه امام خمینی)ره( بیان شده بود. 
این اعتراض از 18 دی آغاز و تا 20 دی به طول انجامید و اوج آن در 19 دی 
رخ داد. قیام 19 دی ســرآغاز سلســه حرکت های اعتراض آمیز مردم علیه 

نظام پادشاهی پهلوی دانسته شده که منجر به انقاب اسامی ایران شد.
هدف از انتشــار این مقاله را تخریب چهره امام خمینی)ره( دانســته اند. از 
دیگر زمینه ها و عوامل قیام 19 دی، مرگ مشکوک سید مصطفی خمینی 
و همچنین فضای باز سیاسی دانسته شــده که از اواسط سال 13۵۵ش در 

ایران آغاز شده بود.
20 دی ماه؛ شهادت میرزا محمدتقی خان امیر کبیر 1230

میرزا محمدتقی خان فراهانی مشــهور به امیرکبیر، نخســتین صدراعظم 
ایران در زمان ناصرالدین شاه قاجار طی 28 مهر 122۷ شمسی تا 22 آبان 
1230 خورشــیدی بود. دارالفنون نام مؤسســه ای بود که در سال 1230 
خورشیدی به ابتکار میرزا تقی خان امیرکبیر در زمان ناصرالدین شاه قاجار 
برای آموزش علوم و فنون جدید در تهران تأســیس شــد و آن را نخستین 

دانشگاه مدرن تاریخ ایران می دانند.
اصاحات امیرکبیــر اندکی پس از رســیدن وی به صدارت آغاز گشــت 
و تا پایان صدارت کوتاه او دنبال شــد. مدت صدارت امیرکبیر 39 ماه بود. 

هم چنین، انتشار روزنامه وقایع اتفاقیه از جمله کارهای وی به شمار می آید.
22 دی ماه؛ تشــکیل شــورای انقالب به فرمان امام خمینی 

)ره(1357
شورای انقاب اسامی مهمترین نهاد در آغاز انقاب بود که مسئولیت قوه 
قانون گذار و اجرایی را بر عهده داشت. روز 22 دی 13۵۷، شورای انقاب به 

فرمان امام خمینی )ره( تشکیل شد
20 جمادی الثانــی؛ روز زن و مــادر ، والدت حضرت فاطمه 

زهرا)س(
روز مادر یکی از تاریخ های مهم در تقویم ایرانیان است چرا که مادر دارایی 
ارزشمند هر انســانی اســت که پاک ترین محبت ، زیباترین نگاه و دلسوز 
ترین قلب را بــرای فرزندان خود دارد. در تقویم شمســی ایران روز والدت 
حضرت فاطمه زهرا )س( که نماد مادر نمونه و بهترین الگوی زنان در قامت 
دین مبین اسام اســت به عنوان روز مادر و زن انتخاب شده است. این روز 
مصادف با والدت واالمقام ترین و برترین بانوی جهان، حضرت فاطمه زهرا 
)س( و برابر با 20 جمادی الثانی است. بنابراین تاریخ روز زن در سال 1۴01 

برابر با تاریخ روز مادر و روز جمعه 23 دی ماه است.
20 جمادی الثانی؛ تولد حضرت امام خمینی)ره( 1320 ه. ق 

در روز چهارشــنبه اول مهر 1281 هجری شمســی مطابق با 20 جمادی 
الثانی 1320 ه. ق. یعنی ســالروز والدت حضرت زهرا )س(، از ساله پاک 
آن بانوی اطهر در شهرســتان خمین مولودی پای به عرصه هستی نهاد که 
او را روح ا... نام نهادند، که بعدها با قیام الهی خویش سرنوشت ایران و جهان 
را دگرگون ســاخت و از این پس نام ایشــان در دفتر عدالت خواهان و ظلم 

ستیزان با درخشندگی بر دوام خواهد بود.

1. میزان بار مجاز SWL روی بدنه حک شده باشد.
2. مسیر حرکت برای جا به جایی اجسام واضح و تعریف شده باشد.

3. در انتهای ریــل حرکت ENDS STOP ترمز هــای انتهای ریل تعبیه 
شده باشد تا دستگاه از ریل خارج نشود .

۴. آالرم هشــداردهنده حرکت برای دســتگاه در نظر گرفته شــود و به 
طوریکه صدا و مفهوم آن برای کارکنان به طور واضح شنیده و درک شود.

۵. چراغ هشــداردهنده رنگ زرد یا قرمز هنگام حرکت دستگاه روشن و 
خاموش شود.

6. تمامی وسایل برقی مجهز به سیم اتصال زمین یا ارت شوند .
۷. پدینگ ضد ضربه )الستیکی( در انتهای ریل برای جلوگیری از آسیب 

به دستگاه نصب شود.
8. از تمامی تجهیزات و وسایل قبل از شروع کار بازدید شود.

9. مسیر حرکت اجسام با رنگ زرد روی کف کارگاه مشخص شود.
10. راه دسترسی ایمن برای تردد راننده در نظر گرفته شود.

11. تجهیزات الزم رادیویی )بی ســیم( برای راننده و ریگر در صورت نیاز 
فراهم شود.

12. پانل کنترل دستگاه فقط در اختیار افراد مجاز باشد و برای جلوگیری 
از حوادث احتمالی حتما به قفل مجهز بوده و کلید آن در اختیار مســئول 

مربوطه قرار گیرد.
13. نشانه های راهنمای حرکت دستگاه )چپ، راست، باال و پایین( همراه 

با شکل عامت روی پانل کنترل نصب شود.
1۴.  راننده جرثقیل مسئولیت مستقیم ایمنی عملیات را بر عهده دارد.

1۵. در صورت بروز شــرایط نا ایمن و موارد خطرنــاک، راننده باید کار را 
متوقف نمایند.

16. راننده باید هنگام حرکت جرثقیل از آژیر هشدار دهنده، بوق ، بلندگو 
و... برای هشدار به پرسنل محوطه عملیات استفاده کند.

1۷. جا به جایی بار از روی سر نفرات ممنوع است.
18. اگر کلید وضعیت اضطراری را هنــگام عملیات باربرداری فعال کرده 

اید، تا حصول شرایط ایمن آن را غیرفعال نکنید.
19. هنگام پایان کار تمام کلید و ســوئیچ هــا را در وضعیت خاموش قرار 
دهید. در صورت نیاز بــه تعمیرات و تنظیمات به ناظــر مربوطه گزارش 

دهید.
20. تمــام جرثقیل هایی کــه در بیرون از ســاختمان نصب شــده اند، 
تمهیداتی برای جلوگیری از اثر مخرب باد برای آن ها درنظر گرفته  شود. 

در اتاق راننده یک کپسول آتش نشانی شارژ شده وجود داشته باشد.
21.  در صورت اســتفاده از جرثقیل مگنت دار  حتمــا مگنت آن روزانه 
بازرسی شــود و هنگام حمل بارهای خطرناک مانندمواد مذاب و بارهایی 
که بوســیله جرثقیل مگنت دار حمل می شود عائم مخصوص داده شود 
که کارگران خود را به محل امن برســانند و تا رســیدن کارگران به محل 

امن، حرکت باالبر باید متوقف شود.

مناسبت های هفته

ایمنی

نکات ایمنی کار با جرثقیل
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V a r i o u s
گوناگون

بر بال لک لک ها

پیوند

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

گرامی شان به شرح ذیل است:

تولدت مبارک

اطالعیه

همزمان با دومین روز از رزمایش جهادگران فاطمی 
و حیدریون، چهل و ســومین واحد مسکونی گروه 
جهادی ذوب آهــن اصفهان جهــت نیازمندان، با 
حضور اله بداشتی رئیس ســازمان بسیج کارگری و 

کارخانجات کشور، در شهر چرمهین افتتاح شد.
در این آیین که رئیس بسیج کارگری و کارخانجات 
اســتان، امام جمعه، شــهردار و اعضای شــورای 
اسامی شــهر چرمهین،  فرمانده بســیج و معاون 
روابط عمومــی ذوب آهــن اصفهان نیــز حضور 
داشتند، اله بداشتی با قدردانی از اقدامات و حمایت 
های مدیریت این شــرکت از گــروه های جهادی 
گفت: ایــن واحد بــزرگ صنعتی عــاوه بر نقش 
آفرینی در تولید و صنعت، در عرصه های فرهنگی 

و اجتماعی نیز پیشگام بوده است.
وی گفــت: کمک بــه محرومیت 
زدایی با اســتفاده از ظرفیت های 
گروه های جهادی بســیج، کمک 
های مومنانه، مشارکت در ساخت 
منازل مسکونی جهت نیازمندان و 

... از جمله این موارد است.
وی از تاش هــا و زحمــات گروه 
های جهــادی ذوب آهن اصفهان 

قدردانی نمود.
شــایان ذکر اســت عملیات  اجرایــی این واحد 
مســکونی که توســط گروه جهادی این شرکت 
ساخته شده، از شــهریور ماه ســال جاری آغاز و 

پنجم دی ماه به پایان رسید.
دو واحد دیگر از منازل مسکونی ساخته شده توسط 
گروه جهادی بسیج ذوب آهن اصفهان نیز آماده بهره 

برداری است.

آیین های تشییع و وداع با پیکرهای مطهر 10 شهید 
دفاع مقدس از شــهدای گمنام تازه تفحص شــده 
همراه با کاروان اهالی بهشت 10 دی ماه در ترمینال 
آزادگان ذوب آهــن اصفهان با حضور مســئولین و 

کارکنان شرکت برگزار شد .
ســرهنگ مهران مختاری فرمانده حــوزه مقاومت 
بسیج شهید تندگویان شرکت در این خصوص گفت: 
امروز شهرستان لنجان و ذوب آهن اصفهان متبرک 
است به کاروان اهالی بهشت که پیکر ده شهید گمنام 
در آن تشــییع شد . همه ما مدیون شــهدا و حماسه 
ســازی این عزیزان هســتیم . شــهدا هم به زندگی 

عاقمند بودند ولی بــا بصیرت واالی 
خود، تصمیم گرفتند جان خود را برای 

این مرز و بوم و اسام فدا کنند .
وی افزود: شــهدای دفــاع مقدس در 
مسیر رســیدن به عدالت، نهایت ایثار 
را به نمایش گذاشــتند. ثمره خون آن 
اســطوره ها را امروز در تفکر ملت بصیر 
ایران خصوصاً جوانان شاهد هستیم که 
استوار و مقتدر پای خون شهدا و والیت 
فقیه زمان خود ایســتاده انــد تا زمینه 

ظهور حضرت قائم )عج( مهیا شود.

علیرضا احسانی درباره شرایط بد تیم بسکتبال ذوب 
آهن اصفهان برای حضور در رقابت های ســوپر لیگ 
باشــگاه های غرب آســیا، گفت: درباره عدم جذب 
بازیکنان خارجی انتقاداتی به تیم ما وارد شــد که ما 
فکر می کردیــم به جای انتقاد از ما حمایت شــود. با 
عدم جــذب بازیکن خارجی اجــازه نمی دهیم ارز از 
مملکت خارج شود و به جای این که ارز را به بازیکن 
خارجی بدهیم، سعی می کنیم برای بازیکنان ایرانی 
شــرایط بهتری را فراهم کنیم که فکر می کنم جای 

حمایت هم دارد.
وی ادامه داد: ما فکر می کردیم تشویق شویم که این 
طور نشد. اگر انتقادی هست می پذیریم ولی ما کمک 
کردیم ارز از کشور خارج نشــود. ضمن این که بحث 
جذب بازیکن خارجی با وجود شــرایط سخت مالی، 
برای ما امکان پذیر نیســت. ما در باشگاه یک برنامه 
مشخص برای هزینه ها داریم و به همین دلیل امکان 

جذب بازیکنان خارجی وجود ندارد.
مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن درباره زمــان بد پرواز 

این تیم به مسابقات غرب آسیا نیز 
گفت: ما وقتی قرار بود در مسابقات 
خارجی شــرکت کنیم یــک کار 
گروه بــرای اعزام ها شــکل گرفت 
که نماینــده ما در ایــن گروه یک 
نفر است. با تصمیمات گرفته شده 
در کار گروه پرواز تیم ســاعت 6 و 
۴۵ دقیقه از تهران پرید و ســاعت 
8 و ۴۵ دقیقه در بیروت نشست که 
فکر می کنم زمان مناســبی است. 
متاســفانه تیم شــهرداری گرگان 
12 - 13 ســاعت در پرواز بود ولی 

ما مشکلی نداشتیم.
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن درباره ناقص اعزام شدن 
ترکیب این تیم به مســابقات نیز گفــت: وقتی طبق 
قوانین فیبا اعزام 18 نفر مجاز اســت، ما نتوانستیم 
بیش از آن کسی را با تیم اعزام کنیم. انتخاب نفرات 
اعزامی را بر عهــده کادر فنی گذاشــته بودیم و هر 

کسی که با تیم اعزام شد را کادر فنی انتخاب کردند. 
وی در پایان صحبت های خود گفت: تیم ما نســبت 
به سال قبل از نظر مهره ای خیلی بهتر است. نفراتی 
جذب شده اند که ملی پوش هســتند. سال گذشته 
بازیکنی چون حسن زاده کنار ما نبود که امسال آمد. 
جوانان ما هم ســال قبل کم تجربه تر بودند اما امسال 

با شرایط بهتری پا به میدان می گذارند. 

فدراسیون جهانی بسکتبال از عملکرد تیمی 
بازیکنــان تیم ذوب آهن اصفهــان تعریف و 

تمجید کرد.
فیبا با انتشار گزارشــی نوشت: ذوب آهن تنها 
تیم در این مسابقات است که متکی به یک یا 
دو بازیکن برای امتیاز آوری نیست. فیبا با بیان 
اینکه ذوب آهــن “super scorer” ندارد 
و یک تیم واقعی است،  به امتیاز آوری تقریبا 

همه بازیکنان نماینده ایران نیز تاکید کرد.
طبق آمار منتشر شده توسط فیبا، 9 بازیکن 

از 11 بازیکن موفق به امتیاز آوری شــده اند. ۵ نفر از 
این بازیکنان نیز مثبت 10 امتیاز را به ثبت رسانده اند.

FIBA در ادامــه گزارش خود با تمجیــد از عملکرد 
تیمی بازیکنان ذوب آهن نوشــت: آن ها نشان دادند 
که به اشــتراک گذاشــتن توپ و پــاس کاری زیاد، 
بخشی از هویت آن ها اســت. ذوب آهن ممکن است 
همانند ســایر تیم ها هنوز بازیکنی در نقش "ســوپر 
گلزن" نداشــته باشــد،  اما آن ها راه های خود برای 
گلزنی و ثبت امتیاز را پیــدا می کنند تا همه را تحت 

تأثیر قرار دهند.

مربی تیم فوتبال ذوب آهن گفــت: روی بچه ها کار 
کرده ایم. بازی به بازی پیشرفت می کنیم و قطعاً در 

نیم فصل تیم را تقویــت می کنیم تا با 
گرفتن امتیازات بیشتر جایگاه مان را در 

جدول بهبود ببخشیم.
محمد نــوری درباره شــرایط تیمش، 
خاطر نشــان کــرد: کادر فنی زحمات 
زیادی برای تیم می کشد و روی بچه ها 
کار کرده ایــم. بازی به بازی پیشــرفت 
می کنیم و در هفته هــای آینده نتایج 

بهتری کسب خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: قطعاً در نیم فصل تیم را 
تقویت می کنیم تا بــا گرفتن امتیازات 

بیشتر جایگاه مان را در جدول بهبود ببخشیم.

مربی تیم فوتبال ذوب آهن با اشــاره به رقابت های 
جام حذفی یادآور شد: قرعه سختی در جام حذفی به 
ما خورد و باید در خانه مس رفســنجان بازی کنیم. 
آنها تیم خوبی دارنــد، اما مطمئناً با تمــام قوا برابر 
حریف ظاهر می شویم و تا مراحل پایانی شاید برای 

قهرمانی بجنگیم.
نــوری در پایــان اضافه کــرد: به  هرحال شــرایط 
جام حذفی به گونه ای اســت که یــک تیم می تواند 
با چهار یا پنج بازی یک جام قهرمانی بگیرد و ســال 
بعد نیز به لیگ قهرمانان آســیا صعود کند. باشگاه 
ذوب آهن بــرای حضــور پرقــدرت در جام حذفی 

برنامه ریزی خواهد کرد.

در آستانه یوم ا... 9 دی جلســه ای با عنوان ایستگاه 
گفتگو در راستای مشــکات فضای مجازی و نحوه 

ارتباط فرزندان در خانواده و فضای مجازی در محل 
سالن جلســات واحد بهره برداری آگلومراسیون به 
همت حوزه شهید تندگویان و پایگاه مقاومت بسیج 
والفجر و با حضور گیاهچین به عنوان میهمان مراسم 

و تعدادی از کارکنان این مدیریت  برگزار شد.
گیاهچین هــدف از برگزاری این نشســت را ارتقاء 
آگاهی خانواده ها در مورد نحــوه مدیریت فرزندان 
در اســتفاده از فضای مجازی و خســارات و آسیب 
های احتمالی خانواده ها در این فضا و ارتقاء ســطح 
تعامل بین پدر و مادر با فرزندان و مســائل تربیتی را 

بیان نمود.

وی بر وقایع اخیر کشور اشــاره و به نقش دشمن بر 
اســتفاده از فضای مجازی و دروغ پراکنی و شایعه 
ســازی با توجه به تکنیک های عملیات روانی اشاره 
نمود و راهکار هایی را عنــوان کرد و با پخش کلیپ 
هایی از شایعات و جعل واقعیت ها به تبیین برخی از 

مسائل پرداخت.
نجار فرمانده پایگاه والفجر نیز بر برگزاری این جلسات 
و بصیرت افزا تأکید کرد و از همکاری فرمانده حوزه 
مقاومت بسیج شهید تندگویان و مدیر آگلومراسیون 

جهت تشکیل این جلسه بصیرتی قدردانی کرد.
محمدعلی قدرتی پور- خبرنگار افتخاری

تمجید FIBA از عملکرد تیمی ذوب آهن

تیم را در نیم فصل تقویت می کنیم

ایستگاه گفتگو با محوریت فضای مجازی و نحوه ارتباط با فرزندان

برای بازیکنان ایرانی شرایط بهتری را فراهم می کنیم

افتتاح واحد مسکونی گروه جهادی ذوب آهن اصفهان در شهر چرمهین

تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام در ذوب آهن اصفهان

تسلیت

همکاران گرامی آقایان:
مهدی غالمی، یوسف غالمی، مهدی کاردانی، محسن 

مرادیان، محمد صالحی، شهرام مقدس، مجید آنالویی، 
حسین کریمی

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

جمع آوری اطالعات دانش پژوهان ممتاز 
سال تحصیلی۱۴۰۰-۱۴۰۱

جمع آوری اطالعات دانش آموزان ممتاز 
سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

به اطالع کلیه همکاران عزیز می رساند، روابط عمومی شرکت در 
نظر دارد طی ثبت نام به تشویق دانش آموزان ممتاز بپردازد.

واجدین شرایط می توانند با مراجعه به مسئولین روابط صنعتی 
قسمت خود و تکمیل فرم مربوطه نســبت به ثبت نام اقدام و 

مدارک مورد نیاز را به روابط صنعتی قسمت خود تحویل نمایند .
* مهلت ثبت نام از شنبه ۳ دی لغایت چهارشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۱

* شرایط ثبت نام
۱- مقطع ابتدایی کلیــه دروس در هر دو نوبــت تحصیلی خیلی 

خوب )شامل نمره شایستگی(
۲- مقطع متوسطه اول )هفتم، هشتم و نهم(          معدل ۱۸/۵ 

به باال
۳- مقطع متوســطه دوم )دهم، یازدهم و دوازدهم(      معدل 

۱۸ به باال
۴-دانش آموزانی که معدل کل آن ها در مقطع متوســطه اول 
در ســال جاری نســبت به ســال گذشــته ۴ نمره افزایش داشته 

باشند.
۵-دانش آموزانی که معدل کل آن ها در مقطع متوسطه دوم 
در ســال جاری نســبت به ســال گذشــته ۳ نمره افزایش داشته 

باشند.
دانش آموزان مشمول شرایط بند ۴ و۵ ، الزم است اصل کارنامه 

دوسال پیاپی را ارائه نمایند .
۶- دانــش آموزانی که در مدارس تیزهوشــان و اســتعدادهای 

درخشان در هر دو مرحله آزمون و مصاحبه قبول شده باشند.
۷-دانش آموزان مدارس تیزهوشان و استعدادهای درخشان 

با کسر یک نمره در شرط معدل .
۸-از دانــش آمــوزان ممتــاز کــه در ســال تحصیلــی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ 
درکلیه المپیادها و مسابقات علمی، فرهنگی و هنری در سطح 
کشوری و جهانی موفق به کســب رتبه اول تا ســوم شده اند با 

ارائه مدارک معتبر .
۹-از دانــش آموزان اســتثنائی ) معلول یــا کم تــوان ذهنی ( با 

کسر ۵ )پنج( نمره در شرط معدل .
۱۰-از طالب حوزه علمیه )معادل مقطع متوسطه اول و دوم( در 

صورت کسب شرط معدل کل
 *مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام :

۱- اصل کارنامه حــاوی ریز نمرات بدون خط خوردگی یا خدشــه و 
با تایید و مهر آموزشــگاه محل تحصیل ضمــن درج معدل کل با 

عدد و حروف.
۲- فتوکپی از کارنامــه حاوی ریز نمرات. ) توســط روابط صنعتی 
روگرفت کارنامــه برابر اصــل گردد و مهــر وامضاء شــده و اصل 

کارنامه به شخص عودت داده شود( .
۳- دریافت فرم ثبت نام دانش آمــوزان ممتاز از پرتال و یا روابط 
صنعتی وتکمیل آن با خط خوانا و با تائید و مهر  روابط صنعتی یا 

کارگزینی قسمت و امضاء شاغل.

جمع آوری اطالعات دانشجویان ممتاز 
سال تحصیلی۱۴۰۰-۱۴۰۱

واجدین شــرایط می توانند به مسئولین روابط صنعتی قسمت 
خود مراجعه نموده و با ارائه کارنامه یا گواهی قبولی)ممهور به 
مهر دانشگاه(، فرم ویژه ثبت نام دانشجویان  ممتاز را دریافت  
نموده و پس از تکمیل نمودن همراه مدارک مورد نیاز به روابط 

صنعتی قسمت خود تحویل نمایند.
مهلت اخذ مــدارک از شــنبه ۳ دی  لغایت چهارشــنبه ۱۴ دی ماه 

۱۴۰۱
* شرایط ثبت نام

۱-    دانشجویان حائز معدل بر اســاس رده بندی دانشگاه های 
کشور 

• برای اطــالع از حد نصــاب معدل و لیســت رده بندی دانشــگاه 
ها به روابــط صنعتی قســمت مربوطه یا پرتال شــرکت مراجعه 

فرمایید 
•  از دانشجویان پزشــکی و مقاطع دکترا و فوق دکترا، بدون رده 

بندی دانشگاه و با حدنصاب معدل ۱۶ 
•  برای دانشــجویان ورودی های مهرماه معدل تــرم اول و دوم 
سال ۱۴۰۰ و برای دانشجویان ورودی های بهمن ماه معدل ترم 

دوم ۱۳۹۹ و ترم اول ۱۴۰۰ مورد قبول است 
•  بــا توجه بــه اینکــه معــدل ســال تحصیلی مــورد نیاز اســت، 
دانشــجویان مقطــع کارشناســی ارشــد و دکتــری کــه درحــال 
گذرانــدن پایان نامه می باشــند، مــدارک خود را بعــد از دریافت 

نمره پایان نامه ارسال نمایند. 
۲-    پذیرفته شــدگان از طریق آزمون های سراسری در دانشگاه 

های  دولتی در مهر ۱۴۰۱ و پذیرفته شدگان در بهمن ۱۴۰۰
۳-    دانشجویان حائز رتبه برتر علمی در سطح ملی و بین المللی

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام :
۱- اصل کارنامه حــاوی ریز نمرات بدون خــط خوردگی یا هرگونه 
خدشــه بــرای دانشــجویان حائز معــدل و گواهــی ثبت نــام در 
دانشگاه برای قبول شدگان در آزمون سراسری دانشگاه ها، با 

تائید و مهر دانشگاه مربوطه .
۲- فتوکپــی کارنامــه حــاوی ریــز نمرات توســط روابــط صنعتی 
روگرفت کارنامــه برابر اصــل گردد و مهــر وامضاء شــده و اصل 

کارنامه به شخص عودت داده شود .
۳- دریافت فرم ثبت نام دانشــجویان ممتاز از پرتــال و یا روابط 
صنعتی و تکمیل آن با خط خوانا و با تائید و مهر روابط صنعتی یا 

کارگزینی قسمت و امضاء شاغل.

مهلت ثبت نام به هیچ وجه تمدید نخواهد شــد و از 
پذیرش مدارک بعد از زمان تعیین شده معذوریم.

*جمــع آوری مــدارک تنهــا از طریــق روابــط صنعتی 
قســمت هــا انجــام خواهــد پذیرفــت . بنابرایــن از 
مراجعــه مســتقیم بــه روابــط عمومــی خــودداری 

فرمایید.
*از دریافــت مــدارک ناقص یــا دارای خــط خوردگی، 
خدشــه و فاقد مهر و امضاء روابط صنعتی قســمت 
یا آموزشگاه مربوطه یا فاقد امضاء ولی دانش آموز 

ممتاز، خودداری خواهد شد .
قابل توجه سرپرستان محترم روابط صنعتی :

* سرپرســتان روابــط صنعتــی پس از کنتــرل صحت 
شــرایط الزم ، مدارک را به سرپرستی امور فرهنگی و 

تشریفات تحویل نمایند .
* اصــل کارنامه پــس از رویت توســط روابط صنعتی 
قســمت ها و  کپــی برابر اصل نمــودن،  بــه ثبت نام 

کنندگان عودت داده شود.
*از سرپرستان محترم تقاضا می شود مفاد اطالعیه 

را به اطالع عموم همکاران برسانند.
)مســئولیت هرگونه تاخیر در ثبت نام ناشی از عدم 

اطالع پرسنل بر عهده روابط صنعتی قسمت است( 

مالحظات

مهم؛ با تالش همکاران روابط عمومی، فقط اطالعات دانش 
آموزان ممتاز ســال تحصیلی ۱۴۰۱ -  ۱۴۰۰ در مقاطع ابتدایی، 
متوســط اول و متوســطه دوم به صورت سیستمی دریافت 
و در پرتال شــرکت قســمت کارکنان بارگذاری گردیده است و 
نیاز به ارائه کارنامه نمی باشد. در صورتی که دانش آموز شما 
واجد شــرایط می باشــد و اطالعات ایشان در ســامانه مذکور 

وجود ندارد به روابط صنعتی قسمت خود مراجعه فرمایید.

تاریخ تولدنام فرزند محل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1401/09/12گندمنورداحسان لعل خفتان

1401/09/22هاناكک سازیاسماعیل رجبی

1401/09/29آنیتاكک سازیمیثم میرعباسی

1401/10/04آرماناتوماسیوناحمد قائدی

1401/10/04آریناتوماسیوناحمد قائدی

1401/10/01نورانوردحسین حیدری

1401/10/04آریننوردرضا رنجبر

1401/10/05محمد هادیحراستعلیرضا سلیمیان

جشنواره

جشنواره علمی و ترویجی زکات
• قالــب ارائــه محتــوا: مقالــه، شــعر، خاطــره، انشاءنویســی، 
خوشنویســی، آثارتجسمی، نقاشــی، طراحی، گرافیک، عکس، 

پوستر، فیلم، موشن گرافیک، کلیپ، تیزر
• موضوعــات مقاله: تخمیــن ظرفیــت زکات بخش کشــاورزی و 
دامداری اســتان اصفهـــان  الگوی مناســب جمــع آوری زکات بر 
اســاس تجربیات و مبانی اسالمی  مقایســه روش های مختلف 
اقتصادی)همچــون  معیارهــای  مبنــای  بــر  زکات  تخصیــص 
معیارهــای کارایــی و بهینگــی و...(  تأثیر زکات بر ســبک زندگی  
فرهنگ ســازی برای ترویــج زکات، زکات و تأمیــن مالی طرح های 
خیـــر، ابعاد جدید فقهی  و  حقوقی زکات،  مقایسه تحلیلی زکات 
بــا ســایرمالیات ها، زکات و رفــع فقـــر، شناســایی و اســتفاده از 

تجربیات جهانی زکات
• شــیوه ارســال آثــار: مقــاالت و آثار هنــری خــود را به صــورت 
فایل فشرده به همراه شناسنامه اثر که در کانال جشنواره قابل 
esf-zakat@emdad. دریافت می باشد به پست الکترونیکی

ir و یا به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایید.

اطالعیه

مدیریــت آموزش و توســعه ســرمایه های انســانی در راســتای 
اشــاعه فرهنگ قرآنی در شــرکت در نظر دارد طرح نهضت قرآن 
 آمــوزی را بــرای کارکنــان عالقــه منــد برگــزار نمایــد. عالقمندان 
می توانند با مراجعه به روابط صنعتی مربوطه و تکمیل نسبت 

به ارسال فرم ثبت نام به این مدیریت اقدام نمایند.
- نهضت قــرآن آمــوزی ســطح ۱ )۲۰ ســاعت – آشــنایی بــا انواع 

حروف، عالئم و صداها در قرآن(
- نهضت قــرآن آموزی ســطح ۲ )۲۰ ســاعت – آشــنایی بــا تلفظ 

صحیح حروف در قرآن(
- نهضت قــرآن آموزی ســطح ۳ )۳۰ ســاعت – آشــنایی با نحوه 

صحیح قرائت قرآن و بررسی اجمالی ترجمه آیات(
الزم به ذکر اســت؛ نفراتی که تمایل به شــرکت در دوره ســطح ۲ 
را دارند بایــد دوره ســطح ۱ و نفراتی که تمایل به شــرکت در دوره 

سطح ۳ دارند باید دوره سطح ۲ را گذرانده باشند.
مدیریت آموزش و توسعه سرمایه های انسانی


