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همت و ایثار تالشگران روزه دار ذوب آهنی
در ماه مبارک رمضان
کار و تالش در ذوب آهن اصفهان همواره سخت و طاقت فرسا است و این مهم در ماه مبارک رمضان ،روزه
داری را در دوران شیوع بیماری کرونا ،سخت تر کرده است .در این شرایط تالشگران شرکت عالوه بر انجام
فریضه دینی خود چرخ صنعت را نیز می چرخانند که نشان از همت و پشتکار باالی این پوالد مردان دارد.
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منصور یزدی زاده :

بحران آب و تامین مواد اولیه چالشهای اساسی ذوب آهن اصفهان

منصور یزدیزاده مدیرعامل ذوب
آهن اصفهان در گفت وگوی رسانه
ای ،عملکرد ذوب آهن در سال گذشته و
برنامههای این شرکت برای سال جاری
را تشریح کرد .شرح این گفت و گو در
پیمیآید؛
عملکرد تولید و صادرات ذوب آهن
را در ســال گذشــته چطور ارزیابی
میکنید؟
سال  ۹۹برای اقتصاد کشور و تولیدکنندگان
از جمله صنعت فوالد سال بسیار سختی بود.
کرونا یکی از بزرگ ترین عوامل تأثیرگذار در
فعالیت ذوب آهن اصفهان در ســال گذشته
بود که با وجود مشکالت ناشــی از شیوع آن
و شرایط قرنطینه سعی را بر این گذاشتیم تا
روند تولید را حفظ کنیم ،که خوشبختانه این
اتفاقمحققشد.
در بحث صادرات به دلیل محدودیتهایی که
در واردات کشــورهای دیگر به واسطه کرونا
اتفاق افتاد و مرزها بســته شد ،صادرات ذوب
آهن نیز دچار مشکل شد اما در ماههای پایانی
سال توانست هم نیاز ارزی خود را تامین کند
هم بخشــی از نیاز ارزی بانــک مرکزی را در
قالباسکناسوحوالهارزیتامینکند.
اما در حوزه تامین مواد اولیــه ،ذوب آهن به
سختی توانست نیازهای خود را برطرف کند.
در واقع یکی از تأثیرات منفی کرونا در تامین
مواد اولیه به خاطــر محدودیتهای داخلی
و مشــکالتی بود که در معادن زغالســنگ
کشــور اتفاق افتاد و باعث شد سطح واردات
زغال خارجی افزایش پیدا کند و باعث افزایش
هزینههای ذوب آهن بشود ،اما سعی شد این
افزایش هزینــه را در حوزههای دیگر جبران
کنیم.
از نظر تولید محصوالت کیفی ،ســال بسیار
موفقی را پشت سر گذاشتیم .در بحث تولید
محصوالت کیفی ذوب آهن توانســت ریل
را که کاالیی اســتراتژیک محسوب میشود
تولید و روانه بازار کند .به عبارت دیگر ،ســال
 ،۹۹سال شکوفایی تولید ریل در ذوب آهن
بود .براساس آمار ارائه شــده از سوی وزارت
راه و شهرسازی ،ســال گذشته بیش از ۳۰۰
کیلومتر ریلگذاری توسط ذوب آهن اصفهان

صورت گرفت که یک رکورد بی ســابقه بود.
سال گذشــته ذوب آهن حدود  ۵۰هزار تن
ریل تولید کرد که برای سال اول ،رقم بسیار
خوبی بود و اعتقاد داریم که این عدد باید دو
الی سه برابر شود .همچنین سیاست وزارت راه
وشهرسازی این است که ساالنه هزار کیلومتر
ریلگذاری در کشور انجام دهد که قطعا ذوب
آهن توانایی عملیاتی کردن ایــن عدد را در
راستایتوسعهخطوطریلیدارد.
در مورد ســایر محصوالت ریلــی و صنعت
ریل در سال  ۹۹نیز شــرایط خوبی داشتیم.
طراحی و ســاخت ریل زبانه ســوزن برای
نخستین بار توســط ذوب آهن با مشارکت
یکی از شــرکتهای زیرمجموعه وزارت راه
و شهرسازی اتفاق افتاد که دستاورد بزرگی
برای کشور و ذوب آهن بود .ورود ذوب آهن به
تولید محصوالت کیفی نوید بخش آیندهای
روشن برای شرکت ،سهامداران و پرسنل آن
است.
از برنامههای ذوب آهن در سال ۱۴۰۰
بگویید.
یکی از اولویتهای ذوب آهن درسال جاری،
افزایشتولیدپسازراهاندازیکورهبلندشماره
یک است .وزارت صنعت ،معدن وتجارت قول
تامین مواد اولیه آن را به شــرکت داد که در
تالش هستیم با پیگیریهای مستمر آن قول
راعملیاتیکنیم.اگرامسالاتفاقخاصیپیش
نیاید ،در تالش هستیم در حوزه چدن به تولید
سهمیلیونتندرسالبرسیم.
ارزش صادراتــی ذوب آهــن اصفهان با نرخ
امروز حدود یک و نیم میلیارد دالر است و به
دولت اعالم کردهایم که توانایی صادرات تمام
محصوالت در ذوب آهن وجود دارد .با قیمت
دالر روز ،برای واردات مــواد اولیه و قطعات،
نیاز ارزی شــرکت بالغ بر ۳۲۰میلیون دالر
است که با کســر این عدد و کم کردن قیمت
ریل که جایگزین واردات شده ،حدودا یک الی
 ۱.۱میلیارد دالر توانایی صادرات محصوالت
در ذوب آهن وجود دارد که میتوانیم ارز آن
را در قالب اسکناس یا حواله به بانک مرکزی
بازگردانیم.
اما امروز ،بزرگتریــن نگرانی تولیدکنندگان
صنعتی در اســتان اصفهان ،بحث آب است.
متاســفانه بحران آب ،امسال معضل اساسی
صنایع اســت و نگرانــی و دغدغــه بزرگ
تولیدکنندگان است که باید هرچه سریعتر
مدیریت شود .ذوب آهن نیز تالش میکند هر
گونه همکاری در خصوص مصرف آب را کامال
رعایت کند و با کمیتههای ذی ربط اســتان
و استانداری در ارتباط اســت تا این بحران،
آسیب جدی به تولید استان و اقتصاد کشور
واردنکند.
دیگر چالش اساســی ذوب آهن ،تامین مواد
اولیه در حوزه سنگ آهن و سنگ دانه بندی
است.امیدواریمسهمیههایبرنامهریزیشده

در وزارت صمت ،عملیاتی شــود و با داشتن
سهمیهای مناسب مانند سایر تولیدکنندهها
بخشی از آن نیاز ذوب آهن تامین شود.
نظر شما در مورد عرضه سنگ آهن
دربورسکاالچیست؟
به عنوان یک کارشــناس فــوالدی موافق
این موضوع هســتم که کل زنجیره فوالد به
صورت جهانی دیده شــود .زمانــی که آقای
صالح آبادی رییس ســازمان بورس بودند ،به
عنوان کارشــناس در نشستی دعوت شدم و
این موضوع در آن جلسه که حدودا 10سال
پیش بود ،بررسی شــد .اگر قرار است قیمت
مواد اولیه براساس قیمتهای جهانی تعیین
شــود ،باید تمام موارد را جهانی دید .ما با این
موضوع مشکلی نداریم که سنگ آهن نسبتی
از قیمت های جهانی باشــد اما به شرط این
که قیمت محصول نهایی ،تعداد پرســنل،
یارانهای که به تمام واحدها داده میشود ،نرخ
تسهیالت بانکی و  ...نیز تابعی از استانداردهای
جهانیباشد.
ذوب آهــن ،در شــرایطی کــه کل زنجیره
جهانی نیســت ،با مقیاسهــای جهانی کار
میکند و جزء معدود شــرکتهای فوالدی
داخلی اســت که قیمت تمام شــده اش به
دلیل وارد کردن انرژی ،بســیار باال اســت و
کمترین بهــره را از انرژی یارانــهای میبرد.
پس اگر برگردیم به سوال شــما در رابطه با
بحث عرضه ســنگ آهن در بورس کاال ،این
سوال مطرح میشــود وقتی سنگ آهن در
بورس عرضه میشــود ،چه کســانی آن را
میخرند؟ اگر قرار باشد واسطه بخرد و بعد به
من تولیدکننده بفروشد این کار به طور قطع
درست نیست چرا که فقط هزینههای تولید
ذوب آهن را افزایش میدهد.
ذوب آهــن مصرف کننده ســنگ آهن دانه
بندی است و اگر این محصول در بورس کاال
عرضه میشود ،متقاضیان کنسانتره نباید آن
را خریداری کنند .واحدهای کنسانتره سازی
باید ســنگ آهنهای با عیــار زیر ۵۰درصد
را خریداری کــرده و به کنســانتره تبدیل
کنند .اگر این موارد رعایت شود و خریداران
مشخصباشندویااگررقابتیصورتمیگیرد
بین واحدهای مصرف کننده کاال مانند ذوب
آهن و میدکو (به عنوان واحدهایی که کوره
بلند و مصرف ســنگ آهن دانه بندی دارد)
باشد ،شرایط مطلوب خواهد بود .این شرایط
نامساوی زمانی بیشتر میشود که یک رقابت
منفی بین واحدهــای فوالدی کــه از یارانه
انرژی بهره میبرند و ذوب آهنی که بی بهره
از یارانه اســت ،اتفاق میافتد و آن شــرکت
قیمتی را تعیین میکند که ذوب آهن توان
رقابت با آن را ندارد .به نظر من بهترین مرجع
برای رسیدگی به این موضوع ،وزارت صمت
و بورس کاال اســت که با راهکار مناسب مانع
از ضرر تولید کننده اصلی و ذوب آهن شوند.

به عهد خویش با خدای بزرگ
وفاکرد

ســردار حجازی جانبــازی از دوران دفــاع مقدس بــه فرماندهان و
رزمندگان شهید دورههای ســخت جهاد و مقاومت پیوست و به عهد
خویش با خدای بزرگ وفا کرد.
سردار ســرافراز ،جانباز عالیقدر سید محمد حســین زاده حجازی،
جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه که مدتی مسئولیت سپاه در لبنان
را در کارنامه خود داشت در سالهای اخیر تجارب ارزنده خود را برای
یاری بخشــی به مدافعین حرم و کمک به جبهه مقاومت اسالمی در
عرصهمقابلهباداعشوتروریسمتکفیریبهکارگرفت.
وی پس از شهادت سردار دل ها سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی
به سمت جانشینی فرماندهی این نیرو منصوب و خدمات ارزنده ای از
خودبهیادگارگذاشت.
او در هر نقطهای از این ســرزمین خط زیبایی از یک اثر جاودانه خلق
کرده است و به ظاهر جایگزین کردن شخصیتهایی این چنین بسیار
سخت است و باید یک انقالب شکوهمند به وسعت انقالب اسالمی و
یک جنگ به مقیاس جهانی شکل بگیرد و صحنه مقاومتی از غرب تا
شرق جهان اسالم علیه قدرت استکباری ســازمان یابد و یک مرد در
قلب همه این نبردهای بزرگ ساخته شود تا سید محمد حجازی از آن
خارج شود.روحش شاد و راهش پر رهرو باد.

(( آگهی فراخوان ))
شركت سهامی ذوب آهن اصفهان
ردیف

نوع
فراخوان

شماره

موضوع

مهلت
دریافتاسناد

مهلت ارائه
پیشنهاد

1

مناقصه

9906572 R2

عملیاتاجراییتعمیراتوبهسازی
اتاق فرمان کنورتور و سایر مکان های
بخشفوالدسازی

0802/1400/

1902/1400/

2

مناقصه

9904573 R2

پروژه بازسازی و نوسازی خطوط لوله،
اتصاالت و شیرفلکه های آب رفت و
برگشتدفنیکارگاهاکسیژنقدیم

602/1400/

1802/1400/

3

مناقصه

9906615 R1

خرید 12ردیف لوله فوالدی

0802/1400/

1502/1400/

4

مناقصه

9906399 R1

خرید 5ردیف لوله پلی اتیلن

0802/1400/

1502/1400/

ضمن ًا لیست استعالم های مربوط به خریدهای متوسط (بدون برگزاری مناقصه) در سایت شركت به آدرس
ذیل درج می گردد.
سایر موارد :
 -1زمان دریافت اسناد  :از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان ساعت اداری مهلت دریافت اسناد (مندرج در جدول)
-2جهت دریافت اسناد و كسب اطالعات بیشتر به آدرس  www.esfahansteel.irمراجعه فرمایید.

روابط عمومی شرکت

فراخوان
سامانه جامع تامین كنندكان
به منظور فراهم كردن فرصت برابر برای تامین كنندگان و افزایش ســرعت انجام كار،
ســامانه جامع تامین كنندگان راه اندازی گردید .شــركت در اســتعالم/مناقصه های
شركت ذوب آهن اصفهان صرفا از این سامانه امكان پذیر می باشد.
 .1ورود به سامانه  :در سایت شركت سهامی ذوب آهن (،)www.esfahansteel.ir
در بخش تامین كنندگان ،ســامانه جامع تامین کنندگان را انتخاب نمایید .ورود به
این سامانه برای تامین کنندگان دارای کد فراهم می باشد.
نام کاربری :کد تامین كننده .
رمز عبور برای افراد حقیقی (اشخاص و فروشگاه ها) :شماره ملی .
رمز عبور برای افراد حقوقی :شناسه ملی.
 .2مشــاهده اســتعالم ها و مناقصات :پس از ورود به ســامانه امكان دسترسی به
استعالم ها و مناقصات شركت با ابزارهای جستجو پیش بینی شده وجود دارد.
 .3پاســخ به اســتعالم ها و مناقصات  :تامین كننــدگان كه قب ًال در سیســتم تامین
كنندگان ارزیابی شــده اند و دارای كد تامین كننده می باشند می توانند نسبت به
ارائه پیشنهاد شامل فنی و بازرگانی اقدام نمایند .پاسخ به استعالم ها و مناقصات
شركت صرفا از این درگاه امكان پذیر است .فایل راهنما و فیلم آموزشی جهت درج
پاسخ در سامانه وجود دارد.
در صــورت بــروز هرگونــه اشــكال درخصــوص ورود بــه ســامانه بــا شــماره
 031-5257-3632تماس حاصل نمایید.
شركت سهامی ذوب آهن اصفهان
حوزه معاونت خرید
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سالم آتشکار

معاونبهرهبرداریشرکت:

مصوبه دولت در مورد سهمیه سنگ آهن ذوب آهن اصفهان عملی شود

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

درخواست های شما وپاسخ مسئولین :
آیا امکان استقراریک شعبه تعاونی مصرف در شاهین
شهر وجود دارد؟
شرکت تعاونی مصرف کارکنان :هماهنگی الزم در خصوص
استقرار یک شعبه شرکت تعاونی مصرف کارکنان در شاهین شهر
انجام شده است که زمان افتتاح آن از طریق پیامک اطالع رسانی
می شود.
چرا وام ازدواج کارکنان طی این سال ها افزایش نیافته
است ؟
مدیریت امور اداری  :وام ازدواج در حال حاضر برای افراد شاغل ده
میلیون تومان و برای فرزندان کارکنان  5میلیون تومان می باشد
که دستورالعمل مربوطه در دست بازبینی می باشد و در صورت
تغییر اطالع رسانی می شود.
آخرین اقدامات انجام شده درخصوص پرداخت هدیه
دانش آمــوزان ممتــاز و دانشجــویان را اطالع رسانی
نمایید؟
روابط عمومی شرکت :کلیه اطالعات مربوط به دانش آموزان
و دانشجویان ممتاز به تعداد  6206نفر در سامانه مربوطه ثبت
گردیدکه با توجه به شرایط کرونایی موجود و عدم امکان برگزاری
مراسم تجلیل ،هدایا به صورت کارت بانکی پرداخت می گردد و
زمان آن از طریق هفته نامه آتشکار و پیامک اطالع رسانی خواهد
شد .
*** تعدادی از همکاران نیز موارد زیر را خواستار شده اند .
خط کشی پارکینگ خودروهای سواری در ترمینال آزادگان
برای سهولت استقرار خودروها .
افزایش تعدادی دستگاه اتوبوس برای برای مسیرهای شلوغ و
پرتردد جهت کاهش شیوع کرونا.
تقدیر و تشکر از مجید رجبیان به شماره کارمندی 7057057
که با تخصص ،تعهد ،مهارت های الزم کاری و تکریم ارباب رجوع،
امور محوله در تابل کارگاه میانی نورد را به نحوه احسن انجام
می دهد.
افکارسنجی روابط عمومی

خبر

به مناسبت روز جهانی زمین،
محیط ذوب آهن اصفهان
پاکسازی شد

مجلس حمایت های
الزم را انجام دهد
تا ذوب آهن از این
طریق بتواند حدود
 ۳۰درصد سنگ
آهن مورد نیاز خود
را تامین کند

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان با بیان این
که به دلیل کمبود آب از ابتدای فروردین ماه دو
نیروگاه ذوب آهن اصفهــان متوقف و تولید برق
این مجموعه به شدت کاهش یافته است ،گفت:
در پی کم آبی اختالالتی در اســتفاده از کوره ها
ایجاد شده است و پیش بینی می شود ذوب آهن
اصفهان تا نیمه نخست امسال درگیر بحران آب
باشد.
مهرداد توالییــان در خصوص نامگذاری شــعار
امسال توسط مقام معظم رهبری با عنوان «تولید؛
پشــتیبانیها ،مانعزداییها» ،اظهــار کرد :بحث
چالش تامین مــواد اولیــه در ذوب آهن کماکان
پابرجاســت و انتظار داریم مصوبه دولت در مورد
اختصاص ســهمیه مواد اولیه به ذوب آهن عملی
شود و از ســوی دیگر مجلس حمایت های الزم را
انجام دهد تا ذوب آهــن از این طریق بتواند حدود
 ۳۰درصد سنگ آهن مورد نیاز خود را تامین کند.
وی با بیان این که امسال ذوب آهن با سه کوره بلند
فعالیت می کند و نیازهای این مجموعه صنعتی
بیشتر از سال گذشته اســت ،گفت :امیدواریم با
تامین مواد اولیه مورد نیاز خود و مطابق با شــعار
سال ،رکورد برنامه ریزی شده خود را محقق کنیم
و الزم است در این بحث حمایت های الزم از ذوب
آهنصورتگیرد.
معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان ،تداوم شیوع

کرونا در کشور را چالش دیگر ذوب آهن عنوان کرد
و افزود :پیش بینی می شود همانند سال گذشته،
تا دو ماه آینده وضعیت کرونا اختالالتی را در روند
تولید و تامین مواد اولیه از معادن برای ذوب آهن
ایجادکند.
وی گفــت :ســال گذشــته بــا شــیوع کرونا با
دســتورالعمل مقطعی اســتان ها برخی معادن
تعطیل شدند و ذوب آهن در تامین مواد اولیه خود
دچار مشکل شــد و در ماه نخست سال  ۹۹حدود
 ۵۰هزار تن از میزان تولید پیش بینی شــده خود
عقب ماند ،البته در روزهای آخر ســال گذشــته
توانستیم به صورت میلیمتری رکورد سال ۹۸خود
رابهبوددهیم.
وی همچنین پیش بینی کرد حواشــی کرونا به
لحاظ نیروی انســانی چه در داخل کارخانه و چه
برای صنایع دیگــری ،معادن و شــرکای تجاری
ذوب آهن اختالالتی را ایجاد کند.
به گفتــه توالییان ،ذوب آهن در کمیته ریســک
شــرکت به دنبال افزایش ذخایر و موجودی مواد
اولیه مورد نیاز خود اســت تا در صــورت برخی
نوسانات،دچارمشکلنشود.
وی با اشــاره به بحران آب در اســتان اصفهان که
گریبانگیر صنعت نیز شــده اســت ،تصریح کرد:
متاسفانه شرایط بارندگی در استان مناسب نبود و
این انتقاد را داریم که مدیریت آب استان در سال

 ۹۹در جاری سازی رودخانه زاینده رود به درستی
عمل نکرد و در این بازگشایی ها نه تنها کشاورزان
منفعتی نبردند ،بلکه ذخایر پشت سد خالی شد و
متاســفانه از روزهای نخست امسال درگیر تامین
آبهستیم.
وی با تاکید بر این که در ســال ۱۴۰۰ذوب آهن با
سه کوره بلند اهداف تولیدی باالتری نسبت به سال
های گذشته دارد ،تصریح کرد :بهترین رکورد ذوب
آهن با سه کوره بلند  ۲میلیون و  ۷۰۰هزار تن است
و این رکورد با دو کوره بلند  ۲میلیون و  ۵۳۰هزار
تن بود ،اما در ســال  ،۱۴۰۰تولید  ۳میلیون تن را
با سه کوره بلند برنامه ریزی کرده ایم که با توجه به
اینهدفباید این موانعبرطرف شود.
توالییان تاکید کرد :مطابق ایــن اهداف و با توجه
به فرمایشات مقام معظم رهبری در بحث تولید،
پشتیبانی ها و مانع زدایی ها ،امیدواریم این اتفاق
عملیاتیشود.
وی با اشاره به بزرگترین هدف ذوب آهن در سال
 ،۱۴۰۰توضیح داد :رسیدن به تولید  ۳میلیون تن
یکی از اهداف ســازمانی ذوب آهن است ،از سوی
دیگر صادرات ســاالنه  ۴۰تا  ۵۰درصد تولید این
کارخانه برنامه ریزی شده است که هر گونه اختالل
در مباحث صادراتی ،سیستم ذوب آهن را برهم می
ریزد ،چراکه بازار داخلی کشش محصوالت ذوب
آهن را ندارد.

توالییان گفت :ذوب آهن اصفهان طی هشت سال
گذشــته بر روی بازارهای صادراتی منطقه تالش
کرده اســت و قطع هر یک از این بازارها ،موجب
سپردن آن به سایر رقبا می شود.
وی با اشــاره به برنامه ریزی ذوب آهن برای تولید
محصوالت با ارزش افزوده بــاال ،گفت :تولید ریل
ذوب آهن طی سال گذشته از  ۲۰هزار تن به بیش
از  50هزار تن در سال  ۹۹رســید و ذوب آهن در
بحث ریلنیازکشور رابه صورتکامل مرتفعکرد.
وی با بیان این که در سال  ۱۴۰۰زیاد به پشتیبانی
ها خوش بین نیســتم ،اظهار کرد :به طور قطع در
ســال جاری همین موانع را خواهیم داشت ،اما با
تمام دردسرها ،با عبور از این مانع ها به تولید پایدار
وروبهجلوخواهیمرسید.

معاونخریدشرکتمطرحکرد:

بهجایرونقوجهشتولیدمانعتراشینکنیم
معاون خرید ذوبآهن اصفهان با تأکید بر این
که معضل کمبــود آب و تأمین مــواد اولیه به
ترتیب بزرگترین معضالت نگــران کنندۀ این
شرکت اســت ،گفت :امیدواریم مانند سالهای
گذشــته به جای رونــق و جهش تولیــد ،مانع
تراشی نکنیم.
محمدجعفر صالحی در خصوص شــعار ســال
با اشــاره به چالش ها و موانــع پیش روی ذوب
آهن ،اظهار کرد :امسال معضل اصلی ذوب آهن
تأمین آب است.
وی با تأکید بر این که معضــل کمبود آب برای
ذوب آهن حتی بیشتر از تأمین مواد اولیه نگران

امسال معضل اصلی
ذوب آهن تأمین آب
است

کننده اســت ،تصریح کرد :زمانی که مواد اولیه
کم باشــد ،ذوب آهن با همکاری شرکت های
معدنی ،تالش خود را بــرای تولید انجام خواهد
داد ،اما زمانی که آب نباشــد هیچ کاری صورت
نخواهد گرفت.
معاون خرید ذوبآهن اصفهــان با بیان این که
در ســال  ۱۴۰۰معضل اصلــی مجموعه های
صنعتی اصفهان کمبود و نبود آب است ،تأکید
کرد :معضل دیگر ذوب آهــن تامین مواد اولیه
اســت و امیدواریم همانند سال های گذشته به
جای رونق و جهش تولید ،مانع تراشــی نکنیم
و به شــعار و رهنمود مقام معظم رهبری توجه

ویژه شود.
وی در خصــوص این کــه برای پشــتیبانی از
مجموعه ذوب آهن چه باید کرد ،اظهار داشت:
یکی از شــرایط مهم پشــتیبانی ،ایجاد نکردن
مانع بــرای صنایع بزرگی همچــون ذوب آهن
است تا تولید مسیر خود را ادامه دهد.
صالحی گفــت :نباید با بخشــنامه های متوالی
و متناقض بــرای صنایــع فــوالدی همچون
ذوب آهن اصفهان مانع تراشــی کنیم و از این
مســیر ،حالت بالتکلیفی ایجاد کنیم چون این
یکــی از بزرگترین معضالت ایــن صنعت مادر
است.

محمدجواد ذبیحی تشریح کرد:

اقدامات سال  99و برنامه های سال  1400مدیریت آگلومراسیون شرکت

به مناسبت دوم اردیبهشت ماه ،روز جهانی زمین پاک که امسال با
شعار «احیای زمین ،افزایش بهرهوری برای توسع ه پایدار» نامگذاری
گردیده اســت با حضور تعدادی از مدیران و کارکنان مدیریت امور
شهری و پسماند ،حاشــیه اتوبان در درب گردنه شرکت پاکسازی
شد.
سید یوسف نورزاده سرپرســت نظارت بر فضای سبز مدیریت امور
شهری و پسماند با اشــاره به این که این آئین برای پاک نگه داشتن
زمین از آلودگی های زیســت محیطی و پاکســازی آن در راستای
مسئولیت های اجتماعی شرکت انجام شــد،گفت :بسیاری از زباله
ها مثل پسماندهای غذا ،قابل بازگشــت به چرخه طبیعت هستند
اما برخی مانند شیشه و پالســتیک غیرقابل تجزیه است که باید با
نهادینه کردن فرهنگ از ریختن زباله خــودداری کرده و در حفظ
محیط زیست خود بیشتر کوشا باشیم.
وی افزود :فرهنــگ حفاظت و صیانت از این کره خاکی که ریشــه
حیات همه انســان ها اســت باید در بیــن افراد جامعــه نهادینه
شود.
سرپرست نظارت بر فضای سبز با اشــاره به این که زمین به عنوان
یکی از مخلوقات الهی که به بشر داده شده است ،همواره باید مورد
توجه بشریت باشد ،گفت :تولید زباله که ناشی از فعالیت انسان است
امروزه به یکی از مشــکالت کره زمین تبدیل شده است و به همین
منظور ذوب آهن اصفهان ،حفظ و صیانت از این موهبت الهی را در
سرلوحه کار خود قرار داده است .
وی خاطر نشــان ســاخت :برنامه های متنوع فرهنگی گامی مهم
در افزایش اطالعات شــهروندی دارد و می توانــد منجر به کاهش
زباله گــردد ،دفع زباله بــه صــورت غیراصولی و غیر بهداشــتی
مشــکالت جبران ناپذیر زیســت محیطــی را به دنبــال خواهد
داشت.
نورزاده ،گفت :پاکســازی و نظافت محیط اطراف کارخانه ذوب آهن
اصفهان در راستای مسئولیت های اجتماعی شرکت و حفظ سیمای
ذوب آهن است  .وی بیان کرد :تولید زباله رو به افزایش است و این در
حالی است که بسیاری از این زباله ها نیز غیر قابل بازیافت هستند در
صورتی که با راهکارهای بهینه جلوی ورود بی رویه زباله ها در طبیعت
را نگیریم زمین که مادر محیط زیست است از بین خواهد رفت .

تعویض و بازسازی
رینگ دهانه کوره
پلی زیوس برای
اولین بار در کارخانه

محمدجواد ذبیحی مدیر آگلومراسیون شرکت
با بیان این که فعال ســازی پروژه انتقال مواد از
انبار شمالی به انبار مواد خام و دپوی غربی جهت
حمل سنگ آهن به واگن برگردان ها از اقدامات
این مدیریت در ســال  99بود ،گفت :کف سازی
سکوهای انبار مواد خام با مواد غنی از آهن جهت
افزایش عیار  Feآگلومــره تولیدی ،دانه بندی و
فروش انــواع کک دانه بندی ،اجــرای تعمیرات
اساســی آگلوماشــین  4و واگن برگردان ،برون
سپاری کارگاه تولید آهن اســفنجی به شرکت
توسن اســپادانا ،اجرای  5sدر کارگاه های انبار
مواد خام آهک پــزی و آماده ســازی آن ،انجام

طرح تفکیک ضایعات موجود در انبار شــمالی،
اســتفاده از لجن کنورتور در سکوهای انبار مواد
خام به عنوان ماده اولیه تولیــد آگلومره و بومی
ســازی ســاخت فن EGFاز پروژه هایی بود که
برای پشــتیبانی از تولید بخش در سال گذشته
اجرا شد.
مدیر آگلومراســیون شــرکت ،افــزود :از دیگر
پروژه های این مدیریت در سال  99می توان به
تعویض و بازسازی رینگ دهانه کوره پلی زیوس
برای اولین بار در کارخانــه ،نصب بونکر ذخیره،
بازســازی روشــنایی تعــدادی از کارگاه های
بخش آگلومراسیون و استفاده از پروژکتورهای
 LEDو المپ های کم مصرف ،طراحی و اجرای
سیســتم  Chang – Overروغن مخلوط کن
آگلوماشین  ،4ریومپینگ تابلوهای برق دستگاه
های اشــتابل 1و ،2تفکیک تغذیه پســت های
فشارقوی به منظور افزایش پایداری شبکه برق
و کاهش توقفات ،اصالح طرح لیمیت ســوئیچ
های حادثه پیش گرمکن های پلی زیوس 1و،2
طراحی و نصــب و راه انــدازی الکتروموتورهای
پمپ برکه به منظور انتقــال آب ،تکمیل پروژه
مدرنیزاســیون انبار مواد خام با حذف تابلوهای

قدیمی روسی ،اصالح طرح تابلوهای برق محل
الکتروموتورهای خردکــن  590و  ، 572بومی
ســازی الکتروموتــور  KW 4500مربــوط به
مکنده آگلوماشین  4در داخل کشور ،اشاره کرد.
ذبیحی بــه برنامه های ســال  1400مدیریت
آگلومراســیون نیــز پرداخت و گفــت :انجام
تعمیرات اساســی آگلوماشــین یــک ،انجام
تعمیرات الکتروفیلتر های  2و EGF1 , ESP1
و  110و  120و  130و الکتروفیلتــر های پلی
زیوس ،بهینه سازی مصرف سوخت گاز مشعل
های پلی زیوس ،اجرای طــرح اتصال نوار نقاله
انتقال مواد از انبار شــمالی به نوار توسعه انبار
مواد خام ،برنامه ریــزی جهت دانه بندی کک و
فروش آن و همچنین فروش آهک پخته ،فعال
ســازی پروژه انتقال مواد از انبار شمالی به انبار
مواد خام  ،انجام کف سازی سکوهای انبار مواد
خام با مواد غنی از آهن جهت افزایش درصد Fe
آگلومره تولیدی ،تامین ونصب بارگیر شماره 5
درانبار مواد خام  ،پیگیری اســتقرار  TPMدر
کارگاه های بخش آگلومراســیون و تغییر طرح
مکش غبار گیر واژگون پروژه هایی هستند در
ســال جدید برای حفظ آمادگــی بخش در امر

Report

گزارش

مجامع شرکت های تاصیکو طبق برنامه برگزار میشود

جهت ارائه به موقع
گزارشات ،الزم است
شرکت ها صورت
های مالی ،گزارش
های هیأت مدیره
و سایر اطالعات
درخواستی را به
موقع در اختیار آنان
قرار دهند

ســلیمانی مدیرعامل شرکت ســرمایه گذاری
صدر تامین گفت :طبق برنامه زمانبندی مجامع
شرکت ها برگزار میشود.
غالمرضا ســیلمانی ،مدیرعامل شرکت سرمایه
گذاری صدر تامین در جلســه مشترک با مدیران
حسابرس مســتقل و بازرس قانونی شرکت های
تابعه تاصیکو ضمن تاکید بر برگــزاری به موقع
مجامع براســاس برنامه زمانبندی اعالم شــده،
گفت :با توجه به برگزاری مجامع در اردیبهشت و
خرداد ماه ســال جاری تمامی شرکت ها ملزم به
همکاری جامع و ارائه به موقع صورت های مالی،
گزارشــات هیأت مدیره و اطالعــات کامل و به
موقع به حسابرسان مستقل شرکت ها هستند تا
حسابرسان بتوانند در زمان تعیین شده گزارشات

تولید ،اجرا خواهند شد.
مدیر آگلومراسیون شــرکت به سایر پروژه های
این مدیریت در سال  1400اشاره کرد و افزود :راه
اندازی بونکر ذخیره آهک ،تغییر طرح سیســتم
محدود کننده های حرکتی دســتگاه های کپه
کن 1و2و 3در ســکوهای انبار و حذف لیمیت
ســوئیچ های مکانیکی و استفاده از سنسورهای
القائی ،مدرنیزاســیون سیســتم های کنترلی
الکتروفیلتر  ،110 , 120 , 130مدرنیزاســیون
سیستم حرکتی اشتابل  3و استفاده از تکنولوژی
درایو و حذف سیستم کنتاکتوری ،تکمیل پروژه
مدرنیزاســیون انبار مواد خام با حذف تابلوهای
قدیمی روسی ،تغییر طرح کنترل های جراثقال
ماشــین  4و اســتفاده از کنترلرهای بی سیم،
اصالح طرح سیستم های کنترل سرعت تعدادی
از نوارنقاله های بخش و تغییــر طرح کوپلینگ
تعدادی از نوارنقاله های بخش آگلومراسیون به
منظور کاهش استهالک و تسهیل در تعمیرات
و نگهداری تجهیــزات نیز از دیگر پــروژه های
بخش آگلومراسیون هستند که با اجرای آن ها،
در تولیــدات بخش آگلومراســیون خللی ایجاد
نخواهد شد.

خود را برای برگزاری مجامع ارائه کنند.
در ادامه این جلسه مدیران حسابرسی شرکت ها
تاکید کردند ،جهت ارائه به موقع گزارشات ،الزم
است شــرکت ها صورت های مالی ،گزارش های
هیأت مدیره و ســایر اطالعات درخواســتی را به
موقع در اختیار آنان قرار دهند.
گفتنی اســت؛ این جلسه در راســتای ارتقای
شــفافیت و اجــرای دســتور العمــل هــا و
ابالغیه های شســتا مبنی بر برگزاری مجامع در
کوتاه ترین زمان ممکن پس از پایان سال مالی،
اخذ گزارش مقبول و کاهش بند های حسابرسی
و بــازرس قانونــی گــزارش های حسابرســی
شــرکت های تاصیکو با رعایت تمامی استاندارد
های حسابداری ،برگزار شد.
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در جلسه شورای معاونین شرکت مطرح شد:

مناسبت های هفته

بر تدوین برنامه
استراتژیکجهت
مواجهه با شرایط
کم آبی پیش رو در
تمام سطوح کارخانه
تاکید شد

مدیر امور اداری شرکت:

سازوکارمناسبدرخصوصتأمیننیرویانسانیتدوینمیشود
وضعیت منابع انسانی شرکت برای مدیران عالی و ارشد
شــرکت ،پیش بینی و برآورد بودجه پرسنلی شرکت و
کنترل آن ،پیشنهاد ،اخذ مصوبه هیات مدیره ،پیگیری
و اعمال افزایش آیتم هزینه مسکن ،پرداخت فوق العاده
مسئولیت ،پرداخت فوق العاده ایثارگری ماده  68قانون
خدمات کشــوری به ایثارگران واجد شرایط و همچنین
افزایش واعمال هزینــه نگهداری فرزنــدان معلول و از
کارافتاده و افزایش غرامت فوت به بازماندگان متوفی از
جمله اقداماتی بود که در ســال گذشته در این مدیریت
عملیاتی شد .موسویان ،ارتقای نسخه نرم افزاری حضور
و غیاب و اجرای مزایا و تسهیالت مرتبط با مشاغل سخت
و زیان آور را از دیگر اقدامات مدیریت امور اداری شرکت
برشــمرد و گفت :اســتمرار خدمت  72نفر از جانبازان
شرکت ،پرداخت کمک هزینه ازدواج ،بالغ بر سه میلیارد
ریال ،انعقاد قرارداد بیمه بازنشستگان صندوق فوالد برای
 83000نفر از کارکنان بازنشســته و افراد تحت تکفل
آن ها ،پرداخت کمک هزینه به زنان سرپرســت خانوار،
خانواده های دارای فرزند دو قلو و یا بیشتر و کمک هزینه
مهد کودک به مبلغ  3/1میلیارد ریال ،کمک و مساعدت
به 550نفر از بیماران صعب العالج و افراد مبتال به بیماری
های خاص و پرداخت مبلــغ 3556میلیارد ریال تحت
عناویــن وام اداری ،وام مســکن و وام ازدواج به کارکنان

شرکت ،کمک به معیشت و افزایش سطح خرید کارکنان
با معرفی به بانک های صادرات ،ملی ،مهر و رسالت برای
دریافت وام های جعاله و  ....به تعداد  9345نفر متقاضی،
پرداخت هزینه همراه بیمار به مبلغ  583میلیون ریال و
غرامت فوت به مبلغ بالغ بــر  20میلیارد ریال از فعالیت
هایی است که سال  99توسط همکاران اقدام شد .مدیر
امور اداری شــرکت ،پیگیری و پرداخت های غیر نقدی
کمک معیشــتی به مبلغ 1907میلیارد ریال و معرفی
 3520نفر از پرســنل شاغل فاقد مســکن به اداره کار و
تعاون شهرستان برای دریافت وام ودیعه مسکن را از دیگر
اقدامات این مدیریت برشــمرد و افزود :آزمون پذیرش
مدرک تحصیلی کارشناسی کارکنان در نیمه اول سال
1399با حضور بیش از  1300نفــر از متقاضیان و انجام
مصاحبه تخصصی برگــزار و مدارک واجدین شــرایط
اعمال شد ،ضمن این که آزمون پذیرش مدرک تحصیلی
کارشناســی نوبت دوم در بهمن ماه همزمــان با آزمون
استخدامی در دانشگاه اصفهان و آزمون و مصاحبه جذب
نخبگاننیزدرسالگذشتهبرگزارشد.
وی برگزاری آزمون اســتخدامی برای جذب  509نفر با
همکاریدانشگاهاصفهانوبرگزاریمراحلآزمونکتبی،
مصاحبه و آزمون مهارت در بهمن و اسفندماه با حضور
 9862نفر شرکت کننده را حایز اهمیت دانست و گفت:

در سال گذشته ،فرزندان جانباز ،حادثه دیدگان منجر به
نقص عضو و 2000نفر از همکاران قرارداد فصل 16تغییر
وضعیت یافتند ،قرارداد بیــش از  10هزار نفر از کارکنان
ثبت و برای  5130نفر از کارکنان گواهی اشتغال به کار
صادر شد .مدیر امور اداری شرکت ،دریافت ،ثبت و صدور
 12820نامه ،تفکیک و اســکن اسناد و مدارک به تعداد
 67850برگ،انجامامورپستیبهمیزان 13760مرسوله،
بایگانی نامه ها ،اسناد و مدارک به تعداد  29810نسخه،
بارگذاری  12940برگ ،اســناد در پرونده الکترونیکی
کارکنان و جمع آوری اطالعات سوابق بیمه ای کارکنان
قراردادی شرکت را از دیگر اقدامات این مدیریت در سال
 99برشمرد .وی به اهم اهداف و برنامه های سال 1400
مدیریت امور اداری شرکت نیز پرداخت و گفت :از برنامه
های ســال  1400مدیریت امور اداری شرکت می توان
به اخذ مجوز بازنشســتگی پیش ازموعد بدون سنوات
ارفاقی مشمولین صندوق فوالد ،تدوین دستور العمل و
ایجاد ساز و کار مناسب درخصوص تأمین نیروی انسانی
از طریق شــرکت های پیمانکار و زیرمجموعه ،پیگیری
و ادامه فرآیند جذب و اســتخدام تا مرحله انتخاب و به
کارگماری نیروهای استخدامی ،جذب فارغ التحصیالن
برتر دانشگاه های معتبر و اصالح دستورالعمل پذیرش
مدرکتحصیلی،اشارهکرد.

قرارداد بیش از 10
هزار نفر از کارکنان
ثبت و برای  5130نفر
از کارکنان گواهی
اشتغال به کار صادر
شد

مدیر خرید خارجی شرکت :

مواد اولیه وارداتی در سال 99به موقع خریداری و تحویل کارخانه شد
درکمترینزمانممکنبهكشتیرانیعودتگردید.
مدیرخریدخارجیشرکتپاسخبهكمیتهفنیگمركات
و جلوگیری از پرداخت بابت تفــاوت ارزش اعالمی (كم
اظهاری) توسط گمرك شهید رجایی و بندر امام خمینی
بابت كاالهــای فرومنگنز ،كك و زغالســنگ را از دیگر
اقدامات این مدیریت برشمرد و گفت :ارجاع بیش از 30
فقره پرونده اختالفی به كمیسیون بدوی و تجدید نظر
گمرك جمهوری اســامی ،مكاتبات متعدد با گمرك،
سازماناستاندارد،معاونتحقوقینهادریاستجمهوری
جهت تعیین تكلیف محموله هــای كك و زغال دارای
كسری وزن و لغو تعهد ارزی با بانك های گشایش كننده
اعتبار و كاهش مبلغ تعهدات ارزی سنوات گذشته از106
میلیونیوروبهحدود 47میلیونیوروازسایراقداماتقابل

ذکراینمدیریتدرسال 99است.
پیشدار با بیان این که ماهانه  20سند هزینه جمعداری و
تنخواه تنظیم و به حسابداری شركت ارسال شده است،
گفت :در سال گذشته 26 ،فقره ضمانت نامه گمركی به
مبلغ  448میلیارد ریال برای ترخیص محموالت كك
و زغال با اعتبار یكســاله به جــای پرداخت نقدی مبلغ
اظهارنامهاخذوارایهشد.
مدیر خرید خارجی شرکت ،هماهنگی و رایزنی با بخش
فنی و تولید جهت اخذ اطالعات فنی كاال ها و تجهیزات
وارداتی جهت اســتفاده از بهترین و مناسب ترین تعرفه
برای صرفه جویــی در هزینه های گمركــی به میزان
حداقل  50میلیارد ریال را از سایر اقدامات این مدیریت
در سال 99اعالم کرد.

غالمرضا سلیمانی ،مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری
صدر تامین در اولین جلســه کمیته ریسک تاصیکو و
شــرکت های تابعه در ســال  1400به برگزاری منظم
جلسات کمیته ریســک تاکید کرد و گفت :تصمیمات
این کمیته بسیار مهم و اثرگذار خواهد بود بر این اساس
مسئولیت اصلی مدیریت ریسک در شرکت ها بر عهده
هیأت مدیره اســت .در عمل هیأت مدیــره با تجزیه و
تحلیل ریسک کســب و کار در سطح کالن می بایست
استراتژی و اقدام الزم را در مواجه با ریسک ها به کمک
اعضای کمیته ریسک اتخاذ کنند .وی ادامه داد :یکی از
اهم اهداف هیأت مدیره در هر شرکت ،حصول اطمینان

از عملکرد مطلوب نظام مدیریت ریسک است .اینجاست
که پای حسابرسان داخلی به ماجرا باز میشود و براین
اساس همکاری کمیته حسابرسی با کمیته ریسک در
شرکت ها حائز اهمیت است .حسابرسان داخلی با انجام
فرآیندهای اطمینان بخشــی ،اثربخشی نظام مدیریت
ریســک را ارزیابی کرده و نتیجه را باید به هیأت مدیره
گزارشمیدهند.
مدیرعامل تاصیکو تاکید کرد :مدیریت صحیح ریسک به
معنای کنترل رویدادهای احتمالی در آینده است .برنامه
مدیریت ریسک شــامل فرآیندهای یک شرکت برای
شناسایی و کنترل تهدیدات بر داراییها ،تولید ،پروژه ها

گزارش

همت و ایثار تالشگران روزه دار ذوب آهنی در ماه مبارک رمضان

عالقه ،وظایف سازمانی خود را بدون هیچ کم و کاستی
انجاممیدهند.
محمد جعفری مسئول دبیرخانه و بایگانی مدیریت
مهندسینوردگفت:دبیرخانهقلبکارهایاداریکارکنان
است و از اهمیت به سزایی برخوردار است زیرا تمامی امور
اداری تالشگران این بخش در این قسمت انجام می شود و
تالشمیکنیمدراینبخشباانجاممطلوبکارها،انگیزه
تالشگران افزایش داده و تولید را بیشتر کنیم .وی خاطر
نشان ساخت :تلفیق روزه داری و کار سخت در ذوب آهن
بسیار ارزشمند است ،اثرات معنوی و تربیتی روزه داری در
ماهمبارکرمضاندرشرایطسختکاری،بسیارزیاداست
ودرصورتیکهتالشگران استقامتبیشتریازخودنشان
دهندمیتوانندازاینبرکاتبهرهمندگردند.
مظفر کشوری پور کارشناس ایمنی فنی مدیریت

مهندسی نورد گفت :انجام بازدیدهای ایمنی از کارگاه
های نورد ،انجام بازدیدهای بهداشتی روزانه و نظارت بر
روند ضدعفونی و گندزدایی کلیه کارگاه ها ،سرکشی
های مداوم و دادن تذکرات بهداشتی و ایمنی و برخورد
جدی با متخلفین ناقض ایمنی ،پیگیری رفع اشکاالت
تجهیزاتی که می تواند منجر به ایجاد حادثه گردد و انجام
مانورهایایمنی،بهداشتیوزیستمحیطیازاهماقدامات
کارشناسان ایمنی بخش می باشد .وی یاد آور شد :اگر کار
خود را جهاد در راه خدا بدانیم مطمئناً روزه داری مانعی
برای کار و تالش ما نخواهد بود با این دید می توان سخت
ترازهمیشهکارکردتاتقرببیشتریبهخداوندداشت.
مجتبیامیرنیااپراتورچدنریزیمدیریتکورهبلندگفت:
ماه مبارک رمضان ماهی است که اگر نیت تالش کنیم،
میتوانیم رحمت خداوند را دریافت نماییم و وجودمان را

شکستحملهنظامیآمریکابهایراندرطبس(1359ه.ش)
عملیاتنظامی«مافوقسری»آمریكاعلیهایران،درصحرایطبسباكشتهشدن
هشتنظامیآمریكاییوازدسترفتنیكهواپیماوچندهلیكوپترباشكسترو
به رو و ادامه آن لغو شد .قرار بود این نظامیان پس از تجدید سوخت هلی كوپترها در
صحرایطبس،خودرابهتهرانوبازداشتگاهگروگانهابرسانند.عملیاتنظامیدر
طبس نشانه استیصال و درماندگی آمریكا در برابر كشوری محسوب می شد كه به
تازگیتجربهانقالباسالمیراپشتسرگذاشتهبود.
روزایمنیحملونقلگرامیباد
هفتم اردیبهشت «روز ایمنی حمل و نقل» نامگذاری شده است .در مارس2010
میالدی مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه 64/255سالهای2011
تا 2020را دهه کنش و اقدام برای ارتقاء ایمنی جاده ای با هدف تثبیت و ســپس
کاهشتلفاتجادهایاعالمنمود.اینقطعنامهازذینفعاندرخواستنمودتابرنامه
جهانیایندههرابهمثابهسندیراهنمابرایحمایتواجرایاهدافایندههتهیه
نماید .در همین راستا روز هفتم اردیبهشت ماه به عنوان روز ایمنی حمل و نقل در
تقویمکشورازسویشورایعالیانقالبفرهنگیبرگزیدهشد.
 15رمضان ،میالد حضرت امام حسن مجتبی (ع) و روز اکرام و تکریم
خیرین
در سال سوم هجرت و در شب نیمه ماه رمضان که بهترین ماه های خداست خانه
امیرالمؤمنین(ع)وحضرتفاطمه(ع)میزبانقدوممولودمبارکیشدکهشادیرا
باخودبهخانهوحیآورد.دراینشبفرخنده،سبطاکبرپیامبراکرم(ص)،حضرت
امام حسن (ع) چشم به جهان گشود و شــهر مدینه را غرق نور کرد .حضرت امام
حسن(ع)،آرا مبخشدلهاىدردمند،پناهگاهمستمندانوتهیدستانونقطهامید
درماندگان بود ،گاه پیش از آن كه مستمندى اظهار احتیاج كند و عرق شرم بریزد،
احتیاجاورابرطرفمیساخت.
با پیگیریهای سازمان نوسازی مدارس کشور و به پیشنهاد وزیر آموزشو پرورش
و تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی روز میالد امام حسن مجتبی (ع) در تقویم
رسمیکشوربهنامروزملیتکریمخیریننامگذاریشد.
نهماردیبهشت،روزملیشوراها
انقالباسالمیایران،اصلارزشمندشوراراموردتوجهجدیقراردادوقانوناساسی
هنگامیکهدربیاناصولکلیحاکمبرنظامجمهوریاسالمیدراصلششمشیوه
ادارهامورکشوررابرآراءعمومیمبتنیکردوروشآنراانتخاباتقرارداد،بهموازات
اشاره به انتخاب رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،از انتخاب
اعضای شوراهای اسالمی نیز به عنوان ابزاری برای تحقق حاکمیت مردم و تجلی
ارادهعمومییادکردهاست.
10اردیبهشت،روزملیخلیجفارس
در ایران روز ۱۰اردیبهشت روز ملی خلیج فارس نام گذاری شده که سالروز اخراج
پرتغالیهاازتنگههرمزوخلیجفارساست.
درسال 1621میالدی،شاهعباسصفویتوانستتنگههرمزراازچنگپرتقالیها
درآورد،تاهمیشهبهخاطرایناقدامشازاوبهنیکییادشود.امااینروزدرسالهای
اخیر شرایط دیگری پیدا کرده اســت .وجه اهمیت تاریخی این روز تحت شعاع
تصمیم شورای عالی انقالب فرهنگی و دولت ایران قرار گرفته است .تصمیمی که
 10اردیبهشترابهروزملیخلیجفارسبدلکردهاست.
خلیج فارس از سمت شمال با ایران ،از غرب با کویت و عراق و از جنوب با عربستان،
بحرین و امارت متحده عربی همسایه است .وسعت آن 240/000هزار است و پس
ازخلیجمکزیکووخلیجهودسن،سومینخلیجبزرگجهانمحسوبمیشود.

سالمت

حمل  116پارت كاال
از مبداء گمركات
كشور به مقصد
گمركاختصاصی
كارخانه در سال
گذشته صورت
گرفته است

مدیریتریسک،کنترلرویدادهایاحتمالیدرآیندهاست

کار و تالش در ذوب آهن اصفهان همواره سخت و طاقت
فرسا است و این مهم در ماه مبارک رمضان ،روزه داری را
در دوران شیوع بیماری کرونا ،سخت تر کرده است .در این
شرایط تالشگران شرکتعالوهبر انجام فریضهدینیخود
چرخصنعترانیزمیچرخانندکهنشانازهمتوپشتکار
باالی این پوالد مردان دارد .در این شماره به مناسبت ماه
مبارک رمضان ،ماه نزول قرآن با تعدادی از تالشگران
شرکتگفتگوییداشتیمکهدرادامهمیخوانید:
احمد ملکوتی خواه ،معاون تولید کارگاه نورد  500گفت:
تالشگران نورد  500با توجه به نوع تولیدات این کارگاه
(مقاطع سنگین فوالدی) و ماهیت کار ،با مخاطرات
زیادی نظیر عبور شمش با درجه حرارت باال و سرعت
زیاد ،وجودگرد و غبار و فیوم فلزی ،صدای بسیار زیاد و...
با شرایطی سخت و پرخطر رو به رو بوده و در این شرایط
استفاده کامل از وسایل حفاظت فردی ،ماسک تنفسی
نیز امری اجتناب ناپذیر است که با گرمتر شدن هوا این
سختی ها دو چندان می گردد  .وی با اشاره به این که
ماه رمضان ،ماهی پر از فرصت های ارزشمند است که
باید بهترین و بیشترین بهره را از آن برد افزود :کارکنان
سختکوش کارگاه نورد  500همچون تالشگران بخش
های مختلف کارخانه ،همه این سختی ها را به جان
خریده وعالوه بر انجام فرائض دینی ،مومنانه و با عشق و
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امام حسن مجتبی (ع):
مزاح و شوخی های زیاد و بیجا ،شخصیت و وقار انسان را از بین می برد،
افراد ساکت دارای شخصیت و وقار عظیمی می باشند.

در جلســه اخیر شــورای معاونین شــرکت با توجه
به بحــران کمبود آب در اســتان ،بر تدویــن برنامه
استراتژیک جهت مواجهه با شرایط کم آبی پیش رو
در تمام سطوح کارخانه تاکید شد و از کلیه همکاران
خواسته شد که ضمن صرفه جویی ،پیش بینی الزم
و بردباری در شرایط قطع آب را مدنظر قرار دهند .
تامین پایدار مواد اولیه به ویــژه مواد آهن دار جهت
رشــد تولید ،رعایت پروتکل های بهداشــتی جهت
مصون ماندن از شــکل گیری موج چهــارم بیماری
کرونا و ضرورت تامین وسایل ایمنی و بهداشتی برای
کلیه کارکنــان و تاکید بر فاصله گــذاری اجتماعی
از جمله مواردی بود که در جلســه شورای معاونین
مطرح گردید .

محمدحسینپیشدار،مدیرخریدخارجیشرکتبابیان
این که در سال  99تحریم و شیوع کرونا بر فعالیت تاثیر
گذار بود ولی مواد اولیه وارداتی اســتراتژیك كارخانه به
منظورپشتیبانیازخطتولیدبهموقعخریداریوتحویل
شــد ،گفت 497 :هزار تن كك متالورژی وارداتی590 ،
هزارتن زغالسنگ وارداتی 19 ،هزار تن خرید فرومنگنز
پركربنو 3575تنتجهیزاتوقطعاتخارجیخریداری
شــد و در مجموع به یک میلیون و  106هزار تن کاال در
قالب 208پارتترخیصوتحویلکارخانهشد.
وی از حمل  116پارت كاال از مبداء گمركات كشــور به
مقصد گمرك اختصاصی كارخانه در سال گذشته خبر
داد و افزود :این مقدار کاال با  631دستگاه كانتینر حمل
شد که برای جلوگیری از هزینه های انبارداری ،كانتینرها

Repor t
حدیث هفته

ضرورت برنامه ریزی برای مواجهه با کم آبی

همکاران مدیریت امور اداری شــرکت با انجام فعالیت
هایی در خصوص فرآیندهای مختلف و متعدد از قبیل
تامین منابع انســانی ،تغییرات و ارتقا شغلی ،ارتقا گروه،
اعمال و افزایشــات حقوق و مزایا ،ماموریت های درون و
برون سازمانی و خارج از کشور پرسنل ،حضور و غیاب و
حقوق پرســنل ،اعمال مدارک تحصیلی ،بازنشستگی،
بیمهودرمان،پاسخگوییبه شکایات ،مطالباتپایانکار،
قراردادهای کار و  ...در ســال  99نسبت به حفظ انگیزه و
بهرهوریکارکناناهتمامداشتند.
سید اکبر موسویان مدیر امور اداری شرکت با بیان مطلب
فوق ،گفت :تهیه گزارش ها و تحلیل هــای گوناگون از

گزارش

نشریهداخلی

و صادرات و واردات است .وی افزود :در سال1399کمیته
های ریســک در تمام شــرکت های تابعه تشکیل و با
برگزاری جلسات منظم ،ریسک های کسب و کار و پروژه
های شرکت ها احصاء شد و خدا را شکر در عمل موجب
اصالح و بهبود عملکرد مدیریت ریسک ها در مجموعه
صدرتامین شد .بنا به گفته سلیمانی ،ریسک کسب و کار
و ریسک پروژه های شرکت ها به صورت ماهیانه و فصلی
توسط کمیته ریسک هلدینگ بررسی و ارزیابی می شود
تا بتوان متناسب با آنها در سطح هلدینگ نیز تصمیمات
الزم برای مدیریت ریسک در کل مجموعه تاصیکو اتخاذ
شود.

مدیریتصحیح
ریسک به معنای
کنترل رویدادهای
احتمالی در آینده
است

هفته ســامت ســال  ۱۴۰۰از اول تا هفتم اردیبهشــت ماه با شعار «ساخت
جهانی عادالنهتر و سالمتر» در حال برگزاری اســت  .بر اساس روز شمار هفته
سالمت ،چهارشنبه اول اردیبهشت با عنوان همراهی با مدافعان سالمت برای
ساخت جهانی عادالنهتر و سالمتر ،پنجشنبه دوم اردیبهشت با عنوان مشارکت
اجتماعی،همدلیووفاقملیبرایساختجهانیعادالنهتروسالمتر،جمعهسوم
اردیبهشتباعنوانآموزههایدینیوپیوندنهادهایمذهبیونظامسالمتبرای
ساخت جهانی عادالنهتر و سالمتر ،بود .شنبه چهارم اردیبهشت با عنوان ارتقای
نظام شبکه بهداشتی درمانی و مراقبتهای بهداشتی اولیه برای ساخت جهانی
عادالنهتروسالمتر،یکشنبهپنجماردیبهشتباعنوانرسانهها،آموزشوفرهنگ
سازیبرایساختجهانیعادالنهتروسالمتر،دوشنبهششماردیبهشتباعنوان
پژوهش ،فناوری ،پشتیبانی و مانع زدایی از تولید برای ساخت جهانی عادالنهتر
و سالمتر و روز سه شنبه هفتم اردیبهشت با عنوان مشارکتهای بین بخشی و
مسئولیتاجتماعیبرایساختجهانیعادالنهتروسالمترنامگذاریشدهاست.

خبر

مدیر فناوری اطالعات شرکت:
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برای دریافت نعمتها و رحمتهای بیشتر خداوند ،آماده
کنیم .وی افزود :روزه داری می تواند انسان را تطهیر کند
وباعثتمیزیقلبگرددوچهخوباستکهکارکناننیز
این خلوص نیت را با کار سخت در شرکت عجین کنند تا
مزدوبهرهچندبرابرنصیبشانشود.
سعید رحیمی ،ارشد گروه کارگاه چدن ریزی مدیریت
کورهبلندگفت:باچیرهشدنبههواینفسانسانمیتواند
بهتر از ثمرات روزه داری بهره مند شود و از خود شناسی به
خداشناسی برسد .روزهای این ماه مبارک فرصتی مغتنم
استتاروزهدارانازاینمیهمانیبیشتریناستفادهراببرند
 .رحیمی به طاقت فرسا بودن کار در ذوب آهن اصفهان
اشاره کرد و افزود :روزه داری برای کسانی که به این امر
اعتقاد راسخ دارند نه تنها محدویت نیست بلکه آن ها می
توانندسختترینکارهاراانجامدهند.

شعاروروزشمارهفتهسالمت۱۴۰۰

ماژول های مورد نیاز حوزه های
مختلف ،پیاده سازی شدند

اثرات معنوی و
تربیتی روزه داری در
ماه مبارک رمضان در
شرایط سخت کاری،
بسیار زیاد است

فرهاد صادقی پور ،مدیر فناوری اطالعات
شرکت با بیان این که تعدادی از ماژول های
مورد نیاز حوزه های مختلف در سال  99پیاده
سازی شدند ،از پیاده سازی مدیریت معامالت
( مــــاژول  )Oracle Sourcingدر سال
گذشتــــهخبردادوگفت:مدیریتتامیــن
کنندگان( مـــــاژول Oracle Supplier
 ،)Managementمدیریت تامین خدمات
و قرادادها (Oracle MES, (Contracts and Service Procurement
به صورت پایلوت در مدیریت تولیدات کک و مواد شیمیایی با برقراری ارتباط با
 Level +2اتوماسیون ،مدیریت اسناد و مدارک پروژه ها با استفاده از امکانات
ماژول پروژهPMISو سیستم تولید ریل نیز در سال گذشته پیاده سازی شد .مدیر
فناوری اطالعات شرکت با بیان این که سیستم مدیریت غلتک و قطعات وابسته
نیز توسعه یافته و تکمیل شد ،افزود :در سال گذشته ،وب سایت و پورتال سازمانی
و سامانه های وابسته مبتنی بر ابزار CMSنیز پیاده سازی و بازنگری شد .صادقی
پور به برنامه های سال  1400مدیریت فناوری اطالعات پرداخت و گفت :در سال
جدید ،سیستم های جامع ،HSEتجمیع اطالعات تولید دیسپاچر کل ،مدیریت
ریسکو ارزیابیعملکردکارکنان،سامانهپورتالکارکنانونظام ITILپیادهسازی
خواهند شد .وی آسیب شناسی و تکمیل سیستم های زنجیره تامین را از دیگر
برنامه های این مدیریت دانست و افزود :نوسازی و توسعه تجهیزات سخت افزاری
مرکز داده و پیاده سازی مرکز داده پشتیبان ،بازنگری و تکمیل سامانه آموزش و
بازنگری و تکمیل سیستم مدیریت مشتریان ( )CRMاز برنامه هایی است که در
سالجدیداجراییخواهدشد.

گوناگون

اطالعیه

Various

بیمارستانشهیدمطهری
با توجه به این که بیمارســتان شــهید مطهری میزبــان بیماران از
سرتاســر نقاط اســتان می باشــد و با توجه به نیاز ارائــه خدمات
بیشــتر و همچنین جهت رفاه حال پرســنل شــاغل و بازنشســته
ذوب آهنی ،کلینیکــی واقع در اصفهان ،خ شــریعتی ،نبش کوچه
 ،16طبقه سوم مسجد امام حسن عســکری(ع) راه اندازی گردیده
است.
فعالیت این کلینیک شــامل متخصصیــن (داخلی ،قلــب و عروق،
جراحی مغز و اعصاب ،جراحی زانــو و تعویض مفصل ،فوق تخصص
گوارش ،کبد ،کلیه و مجاری ادراری ،چشم پزشکی ،روماتولوژی )
به صورت تمام وقت و در تمام ایام هفته به غیر از جمعه ها و ایام
تعطیل مطابق با برنامه درمانگاه های بیمارستان می باشد.
بیماران محترم می توانند به آســانی از طریق تلفن ثابت شــماره
 5207و یــا از طریق تلفن همراه بــا شــماره  0315207جهت رزرو
نوبت پزشک مورد نظر خود اقدام نمایند .
*در این مرکز مشاوره جراحی پالستیک و زیبایی و خدمات پوست
و مو نیز انجام می شود.
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بازدید علمی نخبگان بسیجی
اعضاء معاونــت کارآمدی و بهره وری بســیج به
همراه شــورای فرماندهی حوزه مقاومت بسیج
شــهید تندگویان ذوب آهن اصفهان از شرکت
دانش بنیــان بهیــار صنعت واقع در شــهرک
علمــی تحقیقاتــی اصفهــان بازدیــد به عمل
آوردند.
در این بازدید مسئولین شرکت دانش بنیان بهیار
صنعت ضمن تشریح ســابقه تاسیس و فعالیت
های تولیــدی آن به معرفی  ۸۰نــوع محصول
متنوع به ویژه محصوالت کاربــردی در صنعت
ذوب آهن اصفهان پرداختند.
صارمی مسئول فروش این شــرکت گفت :این
مجموعه صنعتــی عالوه بر ســاخت تجهیزات
پزشــکی ،الکترونیکی گمرکی در زمینه ساخت
هواپیمای  ۸نفره مســافربری اقدام نموده است
که از طراحی ،برنامه نویسی ،اجرا و تست آن در
همین واحد صنعتی انجام خواهد شد و ان شاا...

تولدت مبارک

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 سالمتی و موفقیت در تمام مراحل زندگی
داریم .اسامی این نی نی کوچولوها و پدر گرامی
شانبهشرحذیلاست:

تا ابتدای ســال آینده به مرحله آزمایش خواهد
رسید .در ادامه نخبگان بســیجی از مراحل این
پروژه ملی بازدید کردند.
ســرهنگ مختاری فرمانده و نقدی پور رییس
واحد کارآمدی و بهره وری حوزه شهید تندگویان

نیز اهم فعالیت های نخبگان بســیجی معاونت
کارآمدی را تشــریح کردند و آمادگی مجموعه
بسیج را جهت همکاری های هرچه بیشتر با این
واحد تولیدی برای تســهیل و کمک به صنعت
مادر کشور را اعالم داشتند.

اعضای باشگاه باید از آموزشهای تخصصی بهرهمند شوند

بیمارستانشهیدمطهری
مدیرعامل باشــگاه ذوبآهن اصفهان گفت :در
برنامه ما چندین بار وقفه ایجاد شد که این مساله
اذیت کننده است.
مجتبی فریدونی در مورد شرایط فعلی ذوبآهن
اظهار داشت :خدا را شــکر ،همه چیز خوب و آرام
اســت .مدیرعامل باشــگاه ذوبآهن با اشاره به
دو بازی قبلی این تیم عنوان کــرد :تیم از ابتدای
سال 1400روند خوبی را در پیش گرفته ،دو بازی
امیدوار کننده را پشت سر گذاشــتیم .در بازی با
صنعت نفت آبادان موقعیتهای زیادی داشتیم و

بر بال لک لک ها

میتوانستیم با تعداد گلهای زیادی برنده شویم.
مقابل پدیده هم بازی خوبی انجــام دادیم و می
توانستیم برنده باشــیم اما به هرحال تیم میزبان
دقایقی فشار آورد و به گل مساوی رسید .وی افزود:
در کل از شرایط تیم و عملکرد بازیکنان و کادر فنی
راضی هستیم .با این که بازیهای سختی مقابل
تیمهای استقالل ،پرسپولیس ،گلگهر ،سپاهان
و ...داریم اما با این رونــدی که دیدهایم صددرصد
امیدواریم مجتبی حسینی تیم را از انتهای جدول
جدا کند و به جایگاه خوبی برساند.
وی در مورد برگــزاری کالس آموزشــی برای
کارکنان باشــگاه ذوبآهن عنوان کرد :یکی از
حلقههای مفقوده در باشگاه آموزش بود که این
کار را انجــام دادیم .همه اعضای باشــگاه باید از
آموزشهای الزم و تخصصی بهرهمند شــوند و
ما این آموزشها را در ســطوح باالتر باشگاه نیز
برگزار میکنیم و ادامه میدهیــم .فریدونی در
مورد وقفــه زیاد در برنامــه بازیهای ذوبآهن
گفت :چندین بــار در برنامه ما وقفه ایجاد شــد
که این مســأله ما را اذیت میکند .شرایط کار با

این وقفهها سخت میشود .هرچند که تیمهای
کشورمان در آسیا هســتند و بعد از آن هم بحث
تیمملی مطرح است .سازمان لیگ و فدراسیون
هم محدودیتهایــی دارند اما بــه هرحال این
وقفهها برای ما کار را ســختتر میکند ،زمانبر و
هزینه بر است.
وی در مورد این که آیا ممکن اســت با توجه به
زمان زیادی که در برنامــه ذوبآهن وجود دارد،
برپایی اردویی برای تیم در نظر گرفته شود ،اظهار
داشت :مجتبی حسینی با توجه به شرایط کرونا و
محدودیتهایی که برای رفت و آمد و جا به جایی
تیم وجود دارد ،درخواســتی نداشــته اما درکل
آمادگی برپایی اردو برای تیم را داریم.
مدیرعامل باشــگاه ذوبآهن در مــورد آخرین
وضعیت پروندههای مهــدی مهدیپور ،دانیال
اسماعیلیفر و احسان پهلوان گفت :در مورد این
پروندهها در جلســاتی که برگزار شد مستندات
و الیحه دفاعی خودمان را ارائــه دادیم و اکنون
منتظر رای کمیته وضعیت فدراســیون فوتبال
هستیم .هنوز چیزی به ما اعالم نشده است.

نام و نام خانوادگی شاغل

محل كار

نام فرزند

تاریخ تولد

محسنفالحیان

کک سازی

آرسام

1400/01/08

روح اله زارع

کوره بلند

مهراد

1400/01/15

سپهر مهدوی نژاد

کک سازی

آنا

1400/01/01

ابوذر امینی

خدمات

رستا

1400/01/15

علیرضاعابدینی

راه آهن

نیال

1400/01/10

حسینشیرازی

اموال و انبار

محمدمهدی

1400/01/09

مجیدافشاری

کک سازی

بهار

1400/01/05

احمدایمانی

کک سازی

بردیا

1400/01/05

محسنشریفیان

کک سازی

فاطمهبشری

1400/01/17

مصطفیبدیعیانفرد

کک سازی

آرشیدا

1400/01/12

امراله ایزدی

کک سازی

رادمان

1400/01/15

امیرسلیمیان

فروش

آرسام

1400/01/05

سعیدشفیعی

حسابداری

مهرسا

1400/01/15

محمدنظرپور

انرژی

پارسا

1400/01/01

علی اکبر پور پیرعلی

فوالدسازی

ثمین

1399/12/23

علیرضاضیائی

فوالدسازی

آرشا

1400/01/10

روح اله کمالی

آگلومراسیون

حسین

1400/01/16

محمودرجائی

انرژی

صدف

1400/01/15

خبر
آسمانی

معارفه فرمانده پایگاه مقاومت شهید
برونسی حوزه بسیج شهید تندگویان
شرکت

نتیجه مساوی کمترین استحقاق تیم ما بود

همکاران گرامی آقایان  :پژمان کیانپور ،ســیدآرش
کاظمی،رضاکریمی،سعیدگلمحمدی،علیرضاسیبوری،
عبدالرضا قربانی ،غالمرضا سپیانی ،جواداسدی ،نیما
گرجی،محمدعلیملکزاده،علیضامناسکندری،علی
محمدحسینی،عباسدواشیجمالوئی
با تاسف ،مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده محترمتان صمیمانه تسلیت
عرض نموده ،از درگاه خداوند متعال بــرای آن مرحومین رحمت و مغفرت
واســعه و برای شــما و خانواده محترمتان صبوری و شکیبایی مسئلت می
نماییم .خداوند قرین رحمتشان فرماید.

ســرمربی تیم فوتبال ذوب آهــن اصفهان گفت:
بازیکنان با تمام توان بازی کردند و ســعی کردند
برنامه های ما را اجرا کنند و نتیجه مساوی کمترین
استحقاقتیممابود.
مجتبی حسینی بعد از بازی با تیم فوتبال پدیده
در مشهد افزود :برای این بازی برنامه ریزی خوبی
داشتیم نیمه اول کامال در دست ما بود و باید گل
دوم را هم میزدیم.
وی ادامه داد :بازیکنان ما در دقایقی از نیمه دوم
در حفظ توپ خوب عمل نکردند و توپ را زیاد به
حریف دادند که باعث شد حریف از تک موقعیت
خود در تمام بازی اســتفاده کند و گل مساوی را
به ثمر برساند اما در ادامه توانســتیم بازی را در

خانواده داغدار مرحوم محمد رضا عابدینی

روابط عمومی شركت
تشکروسپاس

از كلیه همكاران و دوستان گرامی كه در مصیبت وارده به اینجانبان ضمن
ابراز همدردی ،موجب تسلی خاطر بازماندگان را فراهم نمودند ،صمیمانه
قدردانی نموده ،امید است در شادیهایتان جبران نماییم.

هاشم شیخیان ،محسن هنرور ،محسن رجایی ،حسن شیخ
میری،علیرضایوسفی،سعیدانالویی،عقیلکریمی،محمد
روشنی،مسعودآقایی،حمیدرضاواعظ،نوذرعموریزی،
محمد فرهادی ،غالمرضا گرامی ،مجتبی نجاتی ،سعید
علیرضائی ،امید ســوقد ،حجت اله سلیمی ،سیدسعید
جزایری ،محســن آقایی ،عباس نصیری ،محمدرضا
محمودی ،محسن صادقی ،حســین قربانی ،مرتضی
کبوتری،محمدسلیمیباباشیخعلی،رضاکریمی

طی جلسه ای با حضور سرهنگ مختاری فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان
شرکت ،عباس ناصحی به عنوان فرمانده پایگاه مقاومت شهید برونسی( مدیریت کک
و مواد شیمیایی) معرفی شد و از زحمات منصورمدحی فرمانده سابق این پایگاه که به
افتخاربازنشستگینائلشده،قدردانیبهعملآمد.

بد نیست اما چمن این ورزشگاه زیبا ،باید دارای
کیفیت بهتری باشد.

دوم اردیبهشت ماه روز جهانی زمین پاك گرامی باد

روابط عمومی شركت

با نهایت تاسف و تالم فراوان در گذشت مرحوم محمدرضا عابدینی را خدمت
شما خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم
علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان سالمتی و طول عمر خواستاریم .

اختیار بگیریم و خلق موقعیت کنیم.
سرمربی تیم ذوب آهن گفت :در روزی که هیچ
موقعیتی به حریف ندادیــم گل خوردیم اما این
امر چیزی از شایستگی بازیکنان ما کم نمیکند.
وی در خصوص رتبه سیزدهم تیم ذوب آهن در
جدول  ۱۶تیمی لیگ برتر افزود :باید بجنگیم و
تالش کنیم ،کار سختی است اما با این بازیکنان و
مجموعه میتوانیم به اهداف خود برسیم.
حسینی در خصوص داوری مسابقه هم ادامه داد:
داور به خصوص از سوی میزبان تحت فشار بود.
وی با اشــاره به وضعیت چمن ورزشگاه امام رضا
(ع) مشهد هم گفت :در مقایســه با چمن سایر
ورزشگاه های کشور ،چمن ورزشگاه امام رضا (ع)

روز جهانــی زمین پــاک هر ســاله در  22آوریل
مصادف با  2اردیبهشــت در تمام دنیا برگزار و به
همه مــردم روی زمین یادآور میشــود که نباید
سیاره خود؛ زمین را فراموش کنند .در سال ،1969
جان مک مونل فرزند یک مبلغ دینی مســتقل و
عالقمند به عرصه دین ،علم و صلح ،ایده برگزاری
یک روز جهانی به نام روز زمین پاک را در همایش
یونسکو درباره محیط زیســت مطرح و در همان
سال پرچم زمین پاک را طراحی کرد .اوتانت دبیر
کل وقت سازمان ملل ( )1971-1962از ایده مک
مونل استقبال کرد و این روز به یک روز جهانی در
تقویمهایسراسردنیاتبدیلشد.
هدف از نامگذاری 22آوریل ( 2اردیبهشــت) به
عنوان روز جهانی زمین پاك را می توان آگاه سازی،
جلب افكار عمومی و ایجاد حساسیت در بین اقشار
مختلف جامعه به منظــور نهادینه كردن فرهنگ
حفاظت از محیط زیســت و جلوگیری از آلودگی
محیطزیستومنابعخاكدانست.
به منظور هماهنگی و هم راستا ســازی اقدامات

زیســت محیطی در سطح
جهانی هر ســاله شعاری
به عنوان شــعار روز جهانی
زمین پاك اعالم می گردد .
البته شعار روز جهانی زمین
پاک احیــای زمین تعیین
شده که ســازمان حفاظت
محیط زیست ایران با توجه
به شــرایط اقلیمی کشور
افزایش بهرهوری برای توسع ه پایدار را به آن اضافه
کردهاستوشعارملیکشور(احیایزمین،افزایش
بهرهوریبرایتوسع هپایدار)تعیینشد.چالشهای
فراوان و اما فرصت های بسیار در اقدامات مرتبط با
احیایزمین،اینموضوعرابهمهم ترینموضوعروز
زمینپاکامسالتبدیلکردهوبههمیندلیلشعار
امسال روز زمین پاک ،احیای دوباره زمین همراه با
افزایش بهرهوری برای توسعه پایدار انتخاب شده
است.
مصرف بی رویه منابع زمین خصوصاً منابع تجدید
ناپذیر ،فرسایش خاک در اثر استفاده غیر اصولی
انسان از این منبع ،بیابان زائی و ده ها پدیده مضر
دیگر که بــر کمیت و کیفیت منابــع خاک موثر
هستندهمگیبهعنوانعواملتهدیدکنندهمحیط
زیست و حتی حیات بسیاری از گونه های جانوری
و گیاهی به شــمار می روند بنابراین توجه ویژه به
مباحث حفاظت از خاک و تالش در جهت احیای
مجدد منابع خــاک و در کل احیای منابع زمین از

اهمیتبسیارباالییبرخورداراست.
شركت ذوب آهن اصفهان نیز به منظور جلوگیری
از تحلیل و هدر روی منابــع و نیز كنترل آلودگی
های ناشــی از پسماندهای ناشــی از فرآیندهای
خود ،عالوه بر انجام نظارت های الزم جهت کنترل
میزان مصارف مواد در محدوده مجاز تعریف شده
و همچنین نظارت و کنتــرل فرآیندها در جهت
کاهش میزان تولید پســماندها در مبدأ تولید از
طریق به كارگیری فرآیند های مربوط به مدیریت
پســماندها اقدام به مدیریت پسماندها و ضایعات
حاصلازفرآیندهایشرکتمینماید.
نعمت ها و مواهب خدادادی کم نیستند و همگی
آن ها به عنوان «میراث جاودانــه زمین» به همه
انســان ها تعلق دارند .وقتی معتقد به این باشیم
که محیط زیست ،سبزی درختان ،پاکی آسمان،
سکوت عمیق کوهستان و شرشر دعاگونه جویبار،
همه و همه از لطف بی نهایت خدا سرچشمه می
گیرد ،آن گاه فطرت و وجدان ما ،اجازه نمی دهد که
آن را آلوده کنیم و با «کفران نعمت» ،این مواهب
الهی را به نابودی بکشــانیم .پس بیایید همواره با
مشاركت حداكثری در برنامه های حفاظت محیط
زیست و ایفای نقشی مسئوالنه در این زمینه كوشا
باشیم چرا كه زمین ،خانه من است .نه! زمین ،تنها
خانه من اســت .نه! زمین ،تنها خانه ماست .در آن
زاده می شویم و در آن دفن می شویم.
مدیریت ایمنی ،بهداشت و محیط زیست
HSE

مسابقه کتابخوانی ویژه ماه مبارک
رمضان
به مناســبت ماه مبارک رمضان ،روابط عمومی شرکت در نظر دارد مسابقه کتابخوانی
با محوریت «شرح خطبه  ۱۹۲نهجالبالغه» ویژه خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان را از
تاریخ  5اردیبهشــت ماه (همزمان با آغاز هفته کار و کارگر ) تا پایان ماه مبارک رمضان
برگزارنماید.
همکاران عزیز و خانواده های محترم جهت شــرکت در مســایقه مذکور ،با مراجعه
به ســایت و یا کانال های اجتماعی شرکت در پیام رسان های ســروش ،ایتا به آدرس
 @ atashkarراس ساعت  20هر شب ســوال را مشاهده و تا ساعت  24همان تاریخ
جواب را به شماره  09134025671ارسال نمایند .به  5نفر از کسانی که جواب صحیح
ارسال نمایند به قید قرعه جوایز یک میلیون ریالی اهداءمی گردد ضمنا همزمان با عید
سعید فطر بین کلیه خانواده هایی که در مسابقه حضور داشته و جواب صحیح ارسال
نموده باشند قرعه کشی انجام شــده و به  5نفر از برندگان کارت هدیه  5میلیون ریالی
اهدامیگردد(.جهتدریافتفایلشرحخطبه ۱۹۲بهسایتشرکتمراجعهنمایید).

فراخوان
فراخوان تولید فیلم کوتاه
روابــط عمومــی ذوب آهن اصفهان در راســتای مســئولیت
هــای اجتماعی و معرفــی توانمنــدی ها و نقش این شــرکت
مهم فوالدی در صنعــت کشــور  ،در ســال  1400از تولید ده
فیلم کوتاه داســتانی – مستند داســتانی و مستند حمایت
می کنــد  .عالقمندان مــی تواننــد فیلــم نامه های خــود را
به همــراه رزومــه کامل نویســنده و کارگــردان و بــرآورد
هزینــه ســاخت فیلــم بــه صــورت فایــل  Wordو ، PDF
تا تاریــخ  31اردیبهشــت مــاه هــزار و چهارصد بــه آدرس
zobahanfilm@gmail.comارسالنمایند.
موضوعات پیشــنهادی :ایثارگــری ،تولید ،پشــتیبانی ها،
مانع زدایی ها ،رزق حالل ،نقش آب در صنعت ،کار و تالش،
ظرفیت اســمی تولید ،ذوب آهــن ،رکوردها ،پیشــگامان
صنعت فوالد ،ذوب آهــن و دفاع مقدس ،اخــاق گرایی در
محیط کار و ...
روابط عمومی شرکت

