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والدت حضرت امام
رضا (ع) مبارک باد

مهردادتوالییان:

بحرانکمآبی،مانعانجامتعهداتتولیدیو
صادراتی ذوب آهن نشد

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان با بیان این که به دلیل شرایط سخت کم آبی،
ذوبآهنحدود ۲تا ۳درصدازبرنامههایخودعقباست،گفت:اگرآببهحدیکم
شودکهنتوانیمبدنهکورههاراخنکنگهداریم،احتمالاتفاقاتناگوارهمچونانفجار
درکورهوتوقفچندسالهآنوجوددارد.
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ذوب آهن اصفهان تندیس زرین
رضایتمندی مشتری را دریافت کرد

مقام معظم رهبری(مدظله العالی):

قشرهای ضعیف جامعه،
توقعات و گالیههای
به جایی دارند

رویداد
02

ذوب آهن اصفهان
برداشت از زاینده رود را به
حداقل می رساند
رویداد

02

پیشرفت  ۹2درصدی
پروژه ریلی منطقه گلگهر
با ریل ذوب آهن اصفهان

رهبر معظم انقالب اسالمی در ســخنرانی تلویزیونی برای
ملت ایران ،انتخابات را رویدادی سرنوشتساز و تأثیرگذار
در همه مسائل عمده اقتصادی و غیر اقتصادی خواندند .
حضرت آیــتا ...خامنهای بــا تأکید بر لزوم نــگاه فراتر از
سلیقههای سیاسی به حقایق عرصه سیاست کشور گفتند:
تشییع پیکر شهید حاج قاسم سلیمانی از جمله این حقایق
بود و همه ،فراتر از سلیقههای سیاسی در آن شرکت کردند.
رهبر انقــاب ،گفتند :در کشــور امکانــات و فرصتهای
زیادی وجود دارد که اســتفاده از آنها بــه آدمهای پرکار،
خســتگیناپذیر و قدرتمند نیاز دارد که این قدرتمندی از
حضور و رأی باالی مردم نشأت می گیرد و به رئیسجمهور
آینده برای کاهش مشکالت توان بیشتری می دهد.
رهبر انقالب گفتند :قشــرهای ضعیف جامعــه ،توقعات و
گالیههای به جایی دارند که عمده آن ها در مورد معیشت،
مسکن و اشتغال است و مسئوالن کشــور باید واقعاً به این
مســائل رســیدگی میکردند و انتظار این است که دولت
آینده در رأس برنامههای خود به این مسائل رسیدگی کند.
حضرت آیتا ...خامنهای تواناییها و امکانات کشور را فراوان
دانســتند و افزودند :هر گاه از این تواناییها استفاده شده،
کارهای بزرگی انجام گرفته اســت همچون اصل پیروزی
انقالب و یا ایســتادگی ملت ایران در دفاع مقدس و نمونه
آخر آن هم تولید واکسن ایرانی کرونا است.
ایشان با اشاره به تواناییها و تجهیزات دفاعی کشور ،تأکید
کردند :بنابراین مأیوس کردن ملت ایران با چنین تواناییها
و بنیه قوی کاری غلط و نشدنی است.

رویداد

روابط عمومی ذوب آهن
اصفهان نشان عالی روابط
عمومی را دریافت کرد
گزارش

با واکنش سریع نیروهای امدادی و ایمنی شرکت از
بروز حادثه انسانی و تجهیزاتی جلوگیری شد
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شرکت مهندسی و پویش
ساخت ،توانمند با پشتوانه
تجربه متخصصان ذوب آهن
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محمد شریعتمداری همگام با کارگران خواستار ابطال دادنامه  ۱۷۹شد
محمد شــریعتمداری ،وزیــر تعــاون ،کار و رفاه
اجتماعــی ،همگام بــا کارگران خواســتار ابطال
دادنامــه  ۱۷۹دیــوان عدالت و احیــای امنیت
شــغلی کارگــران شــده اســت .وی در نامهای
چندیــن صفحــه ای خطــاب به رئیــس دیوان
عدالت ،با تشــریح آســیب های این دادنامه برای
فضای کســب و کار ،ابطال ایــن دادنامه را به نفع
قانــون کار و امنیت شــغلی کارگران خواســتار
شد.
حســین حبیبی ،عضو هیات مدیــره کانون عالی
شــوراهای اســامی کار کشــور در ایــن رابطه
گفت :این دادنامه باید باطل شــود چرا که امنیت
شغلی کارگران را نابود کرده اســت ،این دادنامه

قراردادهای موقت در کارهای با طبیعت مستمر را
گســترش داد و حاکمیت اراده در عقد قراردادکار

را فقط برای کارفرمایان قائل شد.
به گفته وی ،این افزایــش قراردادهای موقت کار
آن چنــان روابــط کار و نیروی کار را بــه نابودی
کشــاند که میرود با نابودی امنیت شغلی و مالی
 ۶۵درصد جمعیت کشــور ،امنیت ملی کشور نیز
به خطر بیفتد.
حبیبی اضافه کــرد :دراین بین با تشــکر از آقای
شریعتمداری وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی که
با نوشــتن نامه  ۴۴۵۸۲ضمن اعالم خطر تضییع
حقوق کارگــران ،ابطــال دادنامــه  ۱۷۹هیأت
عمومی دیوان عدالت اداری را خواســتار شد وی
از دیوان عدالت خواست ســریعتر این دادنامه را
باطل کند.

منصور یزدی زاده عنوان کرد:

رفع محدودیتهای صادراتی با عرضه در بورس کاال

با نابودی امنیت
شغلی و مالی ۶۵
درصد جمعیت
کشور ،امنیت ملی
کشور نیز به خطر
بیفتد

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت :منوط کردن صادرات
فوالد به رعایت کف عرضه برای جلوگیری از تنش در بازار
داخلی زمانی تاثیر مثبت دارد که توســط همه واحدها
رعایتشود.
منصور یــزدی زاده افــزود :درحالحاضــر ذوب آهن
اصفهان ،فوالد مبارکه ،فوالد خوزستان ،فوالد خراسان و
عمده شرکتهای بزرگ فوالدی کف عرضهها را رعایت

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان تاکید کرد:

برنامه های توسعه ذوب آهن با جدیت در حال اجرا است

نشست مدیران عامل ذوب آهن اصفهان و سرمایه
گذاری توســعه معادن و فلزات با موضوع بررسی
زمینه های همکاری مشــترک  22خردادماه در
محل ســرمایه گذاری توســعه معــادن و فلزات
برگزار شد.
در این جلســه منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب
آهن اصفهان و امیرحســین نــادری مدیرعامل
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به همراهی
هیأت مدیره و مدیران ارشــد این دو شــرکت در
خصوص ظرفیت های موجود بــرای همکاری در
زمینه های تامین مواد اولیــه ،تولید و بازرگانی به
بحث و تبادل نظر پرداختند.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با اشــاره به حرکت
این شرکت به ســمت تولید محصوالت صنعتی،

گفت :این مجتمع عظیم صنعتی ،بــا تولید انبوه
ریل که در انــواع مختلف مطابق اســتانداردهای
جهانی صورت می گیرد ،نقش مهمی در توســعه
حمل و نقل ریلی کشور ایفا می کند .
وی افــزود :ایــن شــرکت  80درصــد قطعات و
تجهیــزات خود را بومی ســازی کرده اســت که
نشان از توان فنی متخصصین این مجتمع عظیم
صنعتی اســت و این دانش و توان چشمگیر برای
سایر واحدهای صنعتی کشــور نیز منشا خدمات
بسیاری می باشد .
یزدی زاده گفت :برنامه های توســعه ذوب آهن با
جدیت در حال اجرا اســت و در آینــده نزدیک از
طریق توســعه همکاری با مجموعه های توانمند
همچون شرکت ســرمایه گذاری توسعه معادن و

فلزات به نتایج خوبی دست خواهیم یافت.
مدیرعامل سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
با اشــاره به پتانســیل باالی ذوب آهن در زمینه
دانش فنی به عنوان پیشگام این عرصه گفت :ما به
عنوان مجموعه سرمایه گذاری وظیفه داریم بستر
الزم را برای توســعه صنعت در کشور فراهم کنیم
و در این راســتا از هرگونه همکاری با شرکت های
فعال در صنعت اســتقبال می کنیم .بدون شــک
این هــم افزایی ها در نهایت ارتقای ســودآوری و
رضایت سهامداران را در پی خواهد داشت.
نادری تاکید کرد :به دنبال آن هستیم که همکاری
ما با ذوب آهــن ،تولید محصــوالت جدیدی را در
زنجیره فوالد کشور در پی داشته باشد.
شــایان ذکر اســت :در این جلســه مقرر شــد
تفاهمنامه کلی همکاری های ایــن دو مجموعه
تهیه و کمیته راهبری ویــژه ای جهت پیگیری و
مدیریت اجرای آن تشکیل شود .این همکاری ها
می تواند در زمینه ســرمایه گذاری مشــترک دو
مجموعه در حوزه های مختلفی چون تولید کک
متالوژی ،واگن ســازی (چرخ و محور) ،توسعه و
انتقال تکنولوژی ،اسکله و حمل و نقل ،لجستیک
و تأمین تجهیزات ،مواد نســوز ،صادرات و ســایر
زمینه های مورد عالقه طرفین باشد.
مشارکت در تأمین منابع مالی پروژه ها و کمک در
تکمیل طرح های توسعه از طریق نخستین شرکت
سهامی عام پروژه محور که توسط سرمایه گذاری
توسعه معادن و فلزات در بازار سرمایه شکل گرفته
به عنوان ظرفیــت دیگری در همــکاری های فی
مابین مطرح گردید.

میکنندولیمتاسفانهسایرینرعایتنمیکنند.
وی گفت :مســئله مورد تاکید وزارت صمت هم عرضه
محصوالت فوالدی در بــورس کاال و پرهیز از فروش در
بازار آزاد اســت تا ســایر واحدها هم به میدان بیایند و با
فرمول افزایش عرضه بتوان ثبات در بازار داخلی را حفظ
کرد .لذا اگر همه شرکتها محصوالتشــان را در بورس
کاال عرضه کنند ،دولت هم اطمینان خاطر پیدا میکند
و دیگر دلیلی ندارد که صــادرات را به رعایت کف عرضه
گرهبزند.
یزدی زاده افزود :در چنین شرایطی دیگر دلیلی بر دخالت
دولت نیســت و تنظیم بازار هم به عهده سازوکار بورس
گذاشته میشود که بازار را بر اساس اصول عرضه و تقاضا
اداره کند و به جلو پیش رود .بنابراین اگر همه واحدها از
بزرگ و کوچک  ،بورس کاال را به عنوان محور اصلی عرضه
بپذیرند و البته بورس کاال هم شرایط الزم برای عرضه و
معامالت همه واحدها را فراهم کند ،قیمتها هم متأثر از
یک سری مؤلفهها نظیر نوسان نرخ ارز و نرخهای جهانی و
تورمانتظاریبهطورمنطقیشکلمیگیرد.

معاونپشتیبانیوخدماتاجتماعیشرکتذوبآهناصفهانمطرحکرد؛

مشارکتکاملذوبآهناصفهاندربرگزاریانتخابات

این شرکت  80درصد
قطعات و تجهیزات
خود را بومی
سازی کرده است
که نشان از توان
فنیمتخصصین
این مجتمع عظیم
صنعتی است

معاون پشتیبانی و خدمات اجتماعی شرکت ذوبآهن
اصفهان گفت :در قانون پیش بینی شده که هر دستگاهی
باید در حد توان خود در انتخابات مشارکت داشته باشد،
بنابراین مجموعــه بزرگ ذوب آهن اصفهــان نیز بنا بر
وظیفه خود مشــارکت کاملی با دســتگاه های متولی
برگزاریانتخاباتداشت.
مهدی بهرامی با اشــاره به مجموعه اقدامات مجموعه
ذوب آهن اصفهان در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست
جمهوری ،اظهار کرد :باید توجه داشت که جامعه فعال
ذوب آهن به همراه بازنشســتگان و خانواده هایشــان
باالی  ۱۰۰هزار نفر هستند ،بنابراین مجموعه ذوب آهن
اقدامات ترغیبی برای مشارکت آن ها در انتخابات انجام
داد ،چراکه اقتدار سیاســی منجر به اقتــدار اقتصادی و
صنعتی می شود .وی افزود :به همین منظور ذوب آهن
اصفهان از طریق کانال ها و رســانه های مختلف زمینه
مشارکتکارکنانخوددرایندورهانتخاباترامهیاکرد.
معاون پشتیبانی و خدمات اجتماعی شرکت ذوبآهن
اصفهان با اشــاره به این که انتخابات نیاز به پشــتیبانی
دســتگاه های اجرایــی دارد ،افزود :اگرچــه ذوب آهن
شرکتی خصوصی اســت و دســتگاه اجرایی محسوب
نمی شود ،اما با توجه به این که انتخابات مربوط به اقتدار
ملی اســت ،بنابراین در زمینه های مختلف به خصوص
پشتیبانی همچون مشــارکت کارکنان در امر برگزاری

انتخابات و تامین نیازهای ســتاد برگــزاری انتخابات از
طریق استانداری و ســتاد انتخابات استان و شهرستان
لنجانحمایتهایمختلفیراانجامداد.
بهرامی گفت :در بحث نیروی انسانی ،به عنوان مجریان
انتخابات ،ناظرین صندوق ها و  ...با درخواســت از سوی
متولیان برگزاری انتخابات از ســوی پرسنل ذوب آهن
همکاریالزمبهعملآمد.
وی ادامه داد :در بحث تدارکات ،پشتیبانی ،لجستیک و ...
شرکت ذوب آهن اصفهان پتانسیل های خود را در اختیار
ســتاد برگزاری انتخابات قرار داد و در استان اصفهان با
محوریت اســتانداری و همچنین شهرســتان لنجان را
پشتیبانیکرد.
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سالم آتشکار
تعــدادی از همــکاران
درتماس با شماره  104سالم
آتشکار روابط عمومی سؤاالت
خود را مطرح وپاسخ مسئوالن
بهشرحزیرمی باشد:
درخواست هایشماوپاسخمسئولین:
ضوابط پرداخت هزینه های بستری در سال جاری به چه صورت
میباشد؟
مدیریتخدماتبیمهومالی:طبقمفادقراردادمنعقدهبابیمهتکمیلدرماندانا
کلیه هزینه های بستری نظیر :جراحی ،شیمی درمانی ،رادیوتراپی ،آنژیوگرافی
قلب ،جراحی مغز و اعصاب ،جراحی سرطان ،جراحی بینی در صورتی که جنبه
درمانیداشتهباشد،هزینههایزایمان،کورتاژتشخیصیودرمانی،انواعپیوندها،
انواعسنگشكن،گامانایف،خارجکردنپین،پیوندقرنیه،پیوندکلیه،پیوندکبد،
پیوندریه،پیوندمغزواستخوان،استرابیسم(لوچیچشم)،جراحیماموپالستی،
بالن معده ،چاقی مفرط ،افتادگی پلك ،انواع ترمیم پلك دربیمارستان ها ومراکز
جراحیمحدودباکسرفرانشیز10درصدقابلپرداختمیباشد.
جهت تهیه و خرید عینک و سمعک در شهر فوالدشهر به چه
مراکزیبایدمراجعهکرد؟
مدیریت خدمات بیمه و مالی :عینک طبی پرنسس واقع درخیابان طالقانی رو
به روی بانک مسکن و همچنین عینک طبی آیریس در محله ب 4بلوار شهید
مطهری ،مراکزی هستند که نسبت به ارائه خدمات به کارکنان اعالم آمادگی
نمودهاند.
آخرین وضعیت درخواست خرید لباس کار و کفش سهمیه 1400
کارکنانبهرهبرداریبهچهصورتمیباشد؟
مدیریت خرید مواد مصرفی :کلیه اقدامات قانونی در خصوص انتخاب پیمانکار
واجد شرایط برای خرید لباس دو تیکه نسوز آتشکاری ،تراشکاری وخرید کفش
درحالانجاممیباشدکهبهمحضانتخاببراساسمفادقرارداداقداممیگردد.
برنامه های ورزش همگانی برای کارکنان در سال جاری به چه
صورتمیباشد؟
مدیریت خدمات و امور رفاهی :مبلغی به عنوان سرانه ورزشی در بودجه مصوب
پیشبینیشدهاستکهباتوجهبهشرایطکروناییتعاملبااماکنورزشیسطح
استان جهت ارائه خدمات ورزشی به کارکنان و خانواده ایشان در دستور کار می
باشد از جمله استخر ،بدنسازی و همچنین مراکزخرید لوازم ورزشی و برگزاری
مسابقاتداخلیدررشتههایفوتبال،فوتسال،دوهمگانی،والیبال،تنیسروی
میز،دارت،طنابکشیو...
***تعدادیازهمکاراننیزانجاممواردزیرراخواستارشدهاند.
برنامه ریزی جهت پرداخت هدایای دانش پژوهان ودانشجویان ممتاز سال
تحصیلی.98-99
هماهنگیجهتاستفادهازتورهایچادگانبرایکارکنان.
افکارسنجیروابطعمومی

مهردادتوالییان:

بحران کم آبی ،مانع انجام تعهدات تولیدی و صادراتی ذوب آهن نشد

با توجه به محدودیت
های زیاد در حوزه
آب و برق که به
شدت ذوب آهن را
تحت تاثیر منفی
قرار داده ،تعمیرات
اساسی کوره بلند
شماره  ۲انجام شد

ذوب آهن اصفهان برداشت از زاینده رود را به حداقل می رساند

این صنعت اقدام به
احداث شبکه جمع
آوری ،خطوط انتقال
و تاسیسات تصفیه
خانه فاضالب کرده
است

معاون توســعه و بهره برداری فاضــاب آبفای اصفهان
گفت :ذوب آهن با شــبکه گــذاری ،اقدام به اســتفاده

از پساب شــهری کرده اســت چرا که
شهرســتان های لنجــان ،فالورجان و
فوالدشهر فاقد زیرســاخت های شبکه
فاضالب بودند که این صنعــت اقدام به
احداث شبکه جمع آوری ،خطوط انتقال
و تاسیســات تصفیه خانه فاضالب کرده
است.
امیرحسین حکمتیان با اشاره به اقدامات
موثر صنایع بزرگ اصفهــان در مصرف
بهینهآباظهارداشت:صنایعینظیرفوالد
مبارکه ،نیروگاه و پاالیشــگاه هم با احداث تصفیه خانه

تکمیلیدرراستایبهرهگیریازپساباقدامکردهاند.
وی تاکید کرد :ذوب آهن اصفهان با شبکه گذاری پساب،
برداشت از زاینده رود را به حداقل ممکن می رساند.
معاون توســعه و بهره برداری فاضالب آبفای اصفهان
تصریح کرد :بــا توجه به اعتبارات محــدود دولتی در
سنوات گذشته برای احداث تاسیســات فاضالب در
شهرستان های مبارکه و لنجان ،قطعا تا  ۳۰سال آینده
مردم این شــهرها از خدمات دفع بهداشتی فاضالب
بهره مند نمی شــدند ،اما با مشــارکت شرکت های
فوالدی بزرگ و آبفای اصفهان در این پروژه ،شــاهد
پیشرفتهستیم.

تعامل با اداره مبارزه
با پولشویی سازمان
امور مالیاتی منجر به
کشف قابل توجهی
فرار مالیاتی شد

بهروز مهدلو ،مدیرکل امور مالیاتی استان
اصفهان با ارســال نامه ای به منصور یزدی
زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان از اقدامات این
شرکت در مبارزه با پول شــویی و فرار مالیاتی
قدردانی کرد .در این ارتباط با جواد تیموری مدیر
خدمات مالی و بیمه شرکت گفتگو نمودیم که در
پیمیآید:
تیموری به پیشــینه شــکل گیری اداره مبارزه با پول
شویی شرکت پرداخت و گفت :بر اساس مفاد  18آیین
نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی و به منظور انجام
تكالیف قانونی مبارزه با پول شویی و همچنین در راستار
رفع بند واخواهی حسابرسان مســتقل بر روی صورت
های مالی شرکت مبنی بر عدم رعایت مفاد قانون و آیین
نامه و دستورالعمل مبارزه با پول شویی  ،این اداره ،سال
 1393در ذوب آهن اصفهان تشكیل گردید .
وی در تشریح وظایف اداره مبارزه با پول شویی شرکت،
به کار گیری آخرین اطالعات و آموزش های مربوطه با

مراجعه به سایت دبیرخانه شــورای عالی مبارزه با پول
شــویی و نظارت بردریافت ها و پرداخت های شــرکت
در راستای اجرای ماده  15دستورالعمل اجرایی مبارزه
با پول شویی در شــرکت های تجاری و موسسات غیر
تجاری و دیگر مفاد قانون و آییــن نامه اجرایی مبارزه با
پول شویی را از وظایف این اداره دانست و گفت :کنترل
رعایت اخذ فرم تعهدنامه ،رعایت قانــون مبارزه با پول
شویی از پیمانکاران ،اخذ گزارش از مبادی خرید و فروش
شركت جهت بررسی و كنترل اطالعات هویتی ساپالیر
های تامین كنندگان كاال و خدمات و خریداران محصول
شــركت و پیگیری الزم جهت رفع نواقص ایجاد شده،
راه اندازی سامانه در پرتال شركت جهت ارسال گزارش
عملیات و معامالت مشكوك به اداره مبارزه با پول شویی،
جلوگیری از انعقاد قرارداد یا معامله با افراد یا شركت های
ممنوع المعامله ،آموزش ،انتقال اطالعات وهمكاری در
تدوین دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پول شویی در
شركت های تابعه ،جمع آوری اطالعات مورد نیاز جهت

پاسخ به اســتعالم های گروه مبارزه
با پول شــویی و فرار مالیاتی استان
اصفهان و ارائه راهكارهای شناسایی
كامل اشخاص حقوقی در جهت اثبات
اصالــت و جلوگیری از ورود شــركت
های صوری و كاغذی به حوزه خرید
و فروش شــركت از اهم وظایف اداره
پول شویی شرکت است.
مدیر خدمات مالی و بیمه شرکت در
خصوص فعالیت های مبــارزه با پول
شویی که منجر به تقدیر مدیر کل سازمان امور مالیاتی
اصفهان از ذوب آهن شــد ،گفت :تعامل با اداره مبارزه با
پول شویی ســازمان امور مالیاتی از قبیل پاسخ به موقع
به استعالم های ارسالی از طرف اداره مذکور به این اداره
و بالعکس که منجر به کشف قابل توجهی فرار مالیاتی
شد سازمان امور مالیاتی با ارســال نامه به مدیر عامل
ذوب آهن اصفهان از اقدامات این شــرکت در مبارزه با

پولشوییتشکروقدردانیکرد.
وی به برنامه ها و اهداف ایــن اداره نیز پرداخت و گفت:
اجرای دقیق مفاد قانون و مقررات مبارزه با پول شــویی
در کلیه معامالت شــرکت ،برگزاری دوره های آموزش
مبارزه با پول شــویی برای کارکنــان ذی ربط و اجرای
چک لیســت های کنترلی جهت حصــول اطمینان از
اجرای قانون آیین نامه و دســتورالعمل مبــارزه با پول
شویی در شرکت از اهداف و برنامه این اداره است.

معرفینفراتبرترمسابقهمهارتتراشکاریذوبآهناصفهان

چنین مسابقاتی در
آینده در سایر رشته
های فنی و شغلی
کارخانه برگزار
خواهد شد

درجلسه ای که  22خرداد ماه در محل دفتر مدیریت
آموزش و توســعه منابع انسانی شــرکت برگزار شد،
نفرات برتر اولین دوره آموزشــی و مســابقه مهارت
تراشــکاری در ذوب آهــن اصفهان معرفی شــدند و
هدایای خــود را دریافت کردند .بهــرام امینی مدیر
آموزش و توسعه منابع انسانی با تشریح اهداف مسابقه
مهارت تراشــکاری در سطح شــرکت که با همکاری
ســازمان فنی و حرفه ای اســتان اصفهان برگزارشد،
گفت :مســابقه مذکور بــا توجه به نقش اساســی و
کاربــردی تخصص و مهارت تراشــکاری در صنعت و
جایگاه ویــژه آن در ذوب آهن ،با هــدف حفظ دانش
موجود ،شناســایی تراشــکاران موفق و برتر شرکت،
تقویت آموزشی آن ها و بهره برداری از توان بالقوه فنی
آن ها در آموزش و به روز رســانی مهارت و توان دیگر
تراشکاران برگزارشد .
مدیر آموزش و توســعه منابع انسانی شرکت از نفرات

برگزیده درخواســت کرد به عنوان ســفیران آموزش
شــرکت ،مهارت خود را به دیگر کارکنان انتقال داده
و پاسخگوی نیاز های فنی کارخانه باشند.
وی تاکید کرد :چنین مســابقاتی در آینده در سایر
رشته های فنی و شــغلی کارخانه برگزار خواهد شد
و در مراحل بعدی نیز چنین مسابقاتی با حضور تیم

های مشــابه از کارخانجات دیگر به صورت مسابقه و
انجام طرح های مشترک برگزار می شود و انتظار می
رود که همکاران با اســتقبال بیشتری در آن شرکت
کنند.
شایان ذکر است؛ در این مســابقه  70نفر از همکاران
تراشکار شرکت کرده و  47نفر از آن ها موفق به حضور

پیشرفت  ۹2درصدی پروژه ریلی منطقه گلگهر با ریل
ذوب آهن اصفهان

این پروژه ریلی
یکی از شاخصترین
پروژههای ریلی
حوزه صنعت در
ایران اسالمی
محسوب میشود

75کیلومتر شــبکه
ریلی منطقه گلگهر
با استفاده از  ۹۰۰تن
پروفیل ریلی ساخت
شــرکت ذوبآهــن
اصفهــان اجرا شــده
است .
فرماندار ویژه سیرجان
در حاشیه بازدید از این
پروژه با اعالم این خبر
گفت :عملیات احداث زیرساختهای شبکه ریلی منطقه گلگهر
شاملدومرحلهزیرسازیوروسازیاستکهزیرسازیشبکهریلی
با همت نیروهای ورزیده و نخبه شرکت توسعه ،عمران و مدیریت
منطقهگلگهرشاملانجامکلیهعملیاتهایخاکی،احداثابنیه
فنی شامل ۱۵پل آبرو ۴،تقاطع غیرهمسطح زیرگذر و ۵تقاطع
غیرهمسطحروگذردراولویتبرنامههایعمرانیقرارگرفت.

در امتحان پایانی شــدند و پس از طــی آزمون های
تئوری و عملی در اســفند ماه ســال  1399با داوری
اساتید ســازمان فنی حرفه ای استان اصفهان  6نفر از
همکاران به ترتیب زیر برگزیده و معرفی شدند:
 -1امیر عباس کریمی شاغل در کارگاه  ،48دیپلم و 2
سال سابقه کار.
 -2رحمان رحمانی شــاغل در کارگاه  ، 48سیکل و
دارای  15سال سابقه کار.
 -3محمد دادیان ،شــاغل در کک سازی ،فوق دیپلم
ودارای  11سال سابقه کار.
 -4محمد میرابیان ،شاغل در مدیریت تولید و توزیع
برق ،لیسانس و دارای  13سال سابقه کار.
 -5مجید حق پناه ،شاغل در کک سازی  ،فوق دیپلم و
دارای  8سال سابقه کار.
 -6اسماعیل مشهدی شاغل در کارگاه  ،48سیکل و
دارای  20سال سابقه کار.

News

خبر
در چهارمین اجالس سراســری رضایتمندی مشتری با رویکرد نقش مدیران
اقتصادی در پیشبرد اقتصاد مقاومتی و جهش تولید که از طرف معاونت توسعه
مدیریت و منابع وزارت تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی ۲۵ ،خرداد ماه در ســالن
همایش رایزن تهران برگزار گردید ،ذوب آهن اصفهان موفق شد تندیس زرین
رضایتمندیمشتریرادریافتکند.تندیسمذکورطبقارزیابیصورتگرفته
در رابطه با فعالیت های انجام شده در حوزه مدیریتی و رهبری بازار و مشتری
مداری ،برآورده کردن مناســب یا فراتر از انتظارات مشــتری ،میزان رضایت
مشتریانوارزیابیآن،فعالیتهایبهبودمربوطبهرسیدگیبهشکایاتمشتری
و ...به ذوب آهن اصفهان اهدا شــد  .در این اجالس که با حضورغفاری ،معاون
برنامه ریزی و توسعه وزارت راه و شهرســازی ،جنیدی معاون حقوقی رئیس
جمهور ،رسولی معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل
شرکت راه آهن ،پهلوانی رئیس ســازمان ملی بهره وری ایران ،نیکویی رئیس
سازمان گسترش اقتصاد مقاومتی ،قوامی معاون امور حقوقی و مجلس وزارت
اموراقتصادیودارایی،توانگرینمایندهمجلسوبرخیدیگرازمسئولینبرگزار
شــد ،محمد رضا کجباف مدیر بازاریابی و فروش داخلــی ذوب آهن اصفهان
تندیسزرین اینشرکترادریافتنمود.
دراینرویدادشرکتهایتولیدیوصنعتیازقبیلمجتمعفوالدبناب،شرکت
سنگ آهن مرکزی ایران ،ایران خودرو ،بانک صادرات ،شرکت مخابرات ایران و...
تندیسرضایتمندیمشتریدریافتنمودند.

ویاضافهکرد:منافعاینطرحشاملارتقاءاستانداردهای
زیست محیطی منطقه ،افزایش سطح بهداشت عمومی
و حفاظت کیفی از منابع آب هــای زیرزمینی و کاهش
بارگــذاری آب مصرفی مورد نیاز صنعــت در رودخانه
زاینده رود است.
معاونتوسعهوبهرهبرداریفاضالبآبفایاصفهانگفت:
امیدواریم پروژه های احداث شبکه جمع آوری ،خطوط
انتقال و تاسیســات تصفیه خانه فاضالب در شهرستان
های مبارکه و لنجان با مشارکت شــرکت های بزرگ
فوالدی و آبفای استان اصفهان در حداقل زمان ممکن
بهبهرهبرداریکاملبرسد.

تقدیر مدیرکل امور مالیاتی استان از اقدامات مبارزه با پول شویی ذوب آهن اصفهان

نشست تعاملی ذوب آهن
و استانداری اصفهان

ذوب آهن اصفهان تندیس زرین
رضایتمندی مشتری را دریافت کرد

داریم ،اما به دلیل شرایط ســخت کم آبی ذوب آهن در
بحث تولید اصلی خود شــامل چدن و فوالد تقریبا دو تا
سه درصد از برنامه های پیش بینی شده خود عقب است.
معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان تاکید کرد :البته
این اتفاق موجب نشده تا ذوب آهن از تعهدات صادراتی
خود عقب بماند ،چراکه تعهدات تولیدی و صادرات در
فواصل کوتاه اســت ،اما از برنامه پیش بینی شده خود
اندکیعقبماندهایم.

معاونتوسعهوبهرهبرداریفاضالبآبفایاصفهان:

خبر

در راســتای توســعه تعامل
منطقه ای و مسئولیت های
اجتماعی ذوب آهن اصفهان،
کوروش اسفند مدیر تعامل
منطقه ای و حوزه مدیرعامل
و ســعید صادقی مدیر کل
حوزه استانداری اصفهان در
نشستی،بهزمینههایتعامل
و همکاری این مجتمع عظیم
صنعتیوسازمانهاودستگاههایمنطقهپرداختند .مدیرکلحوزهاستانداری
اصفهان،توجهمدیریتعالیذوبآهنبهتعاملمنطقهایراارزندهوقابلتقدیر
دانستوگفت :هدفازایننشستهاایجادشرایطبرایتسهیلارتباطاتبرون
بخشی بین دستگاه های اجرایی و ذوب آهن اصفهان است و مقرر شد در مواقع
ضروری  ،امکان رایزنی و ارتباط دوسویه با مدیران دستگاه های اجرایی برای این
شرکتفراهمشود.
وی افزود  :ذوب آهن اصفهان از قدمت بسیاری برخوردار است و در حوزه های
مختلف صنعتی  ،اقتصادی و اجتماعی اثر گذار اســت و لذا مســئولیت های
اجتماعی این شرکت ایجاب می کند که ارتباطات منطقه ای خود را گسترش
داده و در همکاری متقابل با دســتگاه های اجرایی  ،در تحول و توسعه منطقه ،
نقشخودرابهخوبیایفانمایدوازحمایتایندستگاههانیزبرخوردارباشد.
کوروش اســفندمند مدیر تعامل منطقه ای و حوزه مدیرعامل ذوب آهن نیز ،
اهمیت ارتباطات منطقه ای این مجتمع عظیم صنعتی را در راستای مسئولیت
های اجتماعی و همچنین بهره گیری از ظرفیــت های منطقه در جهت حل
مشکالت این مجتمع صنعتی مهم توصیف کرد و ابراز امیدواری نمود که این
ارتباطات،همکاریوتعاملسازندهبهصورتاستراتژیکوهدفمنددنبالشود.

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهــان با بیان این که
به دلیل شرایط ســخت کم آبی ،ذوب آهن حدود  ۲تا ۳
درصد از برنامه های خود عقب اســت ،گفت :اگر آب به
حدی کم شود که نتوانیم بدنه کورهها را خنک نگه داریم،
احتمال اتفاقات ناگوارهمچون انفجــار در کوره و توقف
چند ساله آن وجود دارد.
وی افزود  :همزمان با تعمیرات اساسی ایستگاه ریخته
گری شماره  ،۵نصب برج های خنک کننده هیبریدی
ایســتگاه ریخته گری شــماره  ،۵تعمیرات اساســی
آگلوماشین شــماره  ۴و تعمیرات اساسی تعویض لوله
های اکران دیگ کنورتور شــماره  ،۲تعمیرات اساسی
درجه  ۳کوره بلند شماره  ۲شرکت نیز با موفقیت انجام
شد .مهرداد توالییان در خصوص تعمیرات اساسی کوره
بلند شماره ۲ذوب آهن ،اظهار کرد :این تعمیرات اساسی
از نوع درجه سه بود که از نظر زمانی در هفت شبانه روز
انجام شــد .وی تصریح کرد :این تعمیرات اساسی برای
حفظ شرایط تولید است .فلسفه تعمیرات اساسی حفظ
و پایداری شرایط موجود است تا در آینده ضرری به تولید
واردنشود.
معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان تاکید کرد :با توجه

به محدودیت های زیاد در حوزه آب و برق که به شــدت
ذوب آهن را تحت تاثیر منفی قرار داده ،تعمیرات اساسی
کوره بلند شماره ۲انجام شد ،اگرچه این تعمیرات پیشتر
برایبازهزمانیدیگریبرنامهریزیشدهبود.
وی با بیان این که  ۱۶۰نقطه کوره بلند شــماره  ۲ذوب
آهن تعمیرات اساســی انجام شده است ،گفت :از جمله
قســمت های اصلی این تعمیر مربوط به زینک خانه و
دیگریمربوطبهقسمتپلشیبداربود.
توالئیان تاکید کرد :بــه طور معمول بــرای تعمیرات
اساســی ،قطعات مورد نیــازی که از ســال های قبل
خریداری و نگهداری شــده اســت ،در زمان مناســب
تعمیرات اساسی برای نوســازی مورد استفاده قرار می
گیرد .وی در مورد تعمیرات اساســی کوره بلند شماره
 ۳ذوب آهن نیز ،توضیح داد :اگــر برخی اقالم مورد نیاز
این کوره همچون مواد نســوز از خارج وارد کشور شود،
پیش بینی می شود تعمیرات اساسی کوره شماره ۳ذوب
آهن در مهر و آبان امســال انجام و این کوره برای تعمیر
متوقف شود ،در غیر این صورت کار خاصی برای تعمیرات
اساســی آن وجود ندارد .معاون بهره برداری ذوب آهن
اصفهان درباره تاثیر کم آبی و آسیبی که به بخش های

مختلف تولید و به خصوص کوره های بلند ذوب آهن می
زند ،گفت :آسیب ها دو دسته اند؛ باید توجه داشت که به
طورمعمولتجهیزاتوکارخانجاتصنعتیزمانیخوب
کار می کنند که به صورت پایــدار و یک نواخت در مدار
باشند ،اما اگر به هر دلیل کوره های بلند چند روز توقف و
دوباره کار کنند و این شرایط تداوم یابد ،از نظر تکنولوژی
آسیب زیادی به کوره وارد می شود که عالوه بر افت تولید،
موجب بسته شدن و یا به اصطالح ماسیدگی مواد داخل
کوره می شود .وی با اشاره به آسیب های جدی کم آبی
به کوره های بلند ذوب آهن ،توضیح داد :اگر آب به حدی
کم شود که نتوانیم بدنه کوره را خنک نگه داریم ،احتمال
اتفاقات ناگوار همچون انفجار در کوره و توقف چند ساله
آن وجود دارد .توالئیان با اشاره به نگرانی ذوب آهن از کم
آبی ،تاکید کرد :امروز ذوب آهن با ریســک بسیار باال در
حال حرکت اســت و این تعمیرات اساسی موجب شده
تا تولید ذوب آهن در این بازه  ۱۰روز کاهش یابد ،که این
موجبنیازبه آبکمتر شده است.
وی با بیان این که در حال حاضر به دلیل شرایط سخت کم
آبی ذوب آهن اصفهان حدود ۲تــا ۳درصد از برنامه های
خود عقب است ،اظهار کرد :اگرچه در ماه سوم سال قرار

سهراب بهاالدینی ،حجم عملیات خاکی زیرسازی شبکه ریلی
را یکمیلیون مترمکعب ،خاکبرداری و خاکریزی اعالم کرد
و افزود :این عملیات با هزینه حدود  ۴۰۰میلیارد ریال اجرا شده
است .وی افزود :در بخش روسازی شبکه ریلی منطقه گلگهر
با برنامهریزی تخصصی 75 ،کیلومتر شبکه ریلی با بهرهگیری از
 ۹۰۰تن ریلی ملی ساخت شرکت ذوبآهن اصفهان اجرا شده
است.
فرماندار ویژه سیرجان تاکید کرد :این پروژه ریلی با یاریگرفتن
از توان تولید داخلی ملی و همچنین توانمندی پیمانکاران بومی
ل گرفته است .این پروژه ریلی یکی از شاخصترین پروژههای
شک 
ریلی حوزه صنعت در ایران اسالمی محسوب میشود و ایستگاه
مبادلهای آن با  ۲۹خط موازی ریلی ،عریضترین ایستگاه ریلی
اجرا شده در سطح کشور به شمار میآید .این پروژه که بهصورت
 ۶خط آنتنی طراحی و اجرا شده است و حدود92درصد پیشرفت
فیزیکی دارد ،ظرفیت حمل بار آن نیز در ســال ۱۰میلیون تن
است.

در مراسم اختتامیه جایزه صنعت روابط عمومی ایران:

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان نشان عالی
روابط عمومی را دریافت کرد

درمراسماختتامیهجایزهصنعتروابط
عمومی ایران ،نشــان عالی خالقیت
و داستان ســرایی به مدیریت روابط
عمومی ذوب آهن اصفهان رسید  .در
این مراســم که همزمان با پنجمین
رخداد بررسی مســائل و چالش های
روابط عمومی ایران توســط موسسه
کارگزار روابط عمومی عمومی ایران۲۳
خردادماه در محل مرکز همایش های
سازمان مدیریت صنعتی در تهران برگزار شد ،روابط عمومی های برتر کشور در موضوعات مختلف معرفی
شدند .شایان ذکر است  ۱۷۰۰اثر از  ۱۳۰سازمان کشــور به دبیرخانه جایزه صنعت روابط عمومی ایران
ارسال شده بود که بر اساس ارزیابی و بررسی آثار توسط هیأت داوران ۲۳ ،روابط عمومی برتر معرفی شدند.
در ارزیابی اعالم شده نشان عالی خالقیت و داستان سرایی به مدیریت روابط عمومی ذوب آهن اصفهان
تعلقگرفت.دریافت نشان مذکوربهدلیلویژگیهاینهفتهدرآثارارسالیروابطعمومیذوبآهناصفهان
شاملکارهایفرهنگیهنریدرزمینههایفیلم،کتاب،پوستروغیرهمیباشد.
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منصور یزدی زاده :

مجمع عمومی شرکت مهندسی و پویش ساخت ذوب
آهن  ،بیســت و پنجم خردادماه با حضور منصور یزدی
زاده مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان بــه عنوان رئیس
مجمع،مرتضییزدخواستیعضوهیأتمدیره،غالمعلی
اکوان نماینده هلدینگ صدرتأمیــن به عنوان ناظرین

مجمع ،تعدادی از معاونین و مدیران ،مدیرعامل و اعضای
هیأت مدیره شرکت مهندسی و پویش ساخت ،در سالن
جلساتدفترمدیرعاملبرگزارشد.
منصور یزدی زاده گفت :شــرکت مهندســی و پویش
ساخت در سال های گذشــته پروژه های خوبی را انجام

با واکنش سریع نیروهای امدادی و ایمنی شرکت از
بروزحادثهانسانیوتجهیزاتیجلوگیریشد

حادثه شعله ور شدن لوله گاز فرایندی ذوب آهن اصفهان
در  ۲۵خردادماه سال جاری با اقدام به موقع آتش نشانان
این مجتمع عظیم صنعتی و با همکاری آتش نشانی های
منطقه ،بدون حادثه انســانی و تجهیزاتی ،به طورکامل
مدیریتوکنترلشد.
مهرداد توالئیان معاون بهره بــرداری ذوب آهن در این

خصوص گفت  :این حادثه بر اثر ســوراخ
شدن مسیر گاز کک در یکی از مسیرهای
فرعی که مورد استفاده نبود شکل گرفت.
در واقــع ،خوردگی و پارگی لوله مســیر
مذکور منجر به نشت گاز شد و با توجه به
هیدروژن فعــال در گاز کک و همچنین
گرمایشدیدهوا،شعلهورگردید.
وی با اشــاره به این که در مسیرهایی که
گاز در آن جاری است و مورد استفاده قرار
نمی گیرد ،پوسیدگی لوله رایج است ،اظهار
داشت  :خوشــبختانه با اقدامات به موقع،
حادثه انسانی و تجهیزاتی نداشتیم و برای
مهار این حادثه ،مسیرهای گاز بسته و مهار شده است و به
طورکاملاینرویدادتحتکنترلاست.
وی افــزود :در خط تولید ذوب آهن اصفهان با مشــکل
خاصی مواجه نشدیم و با مهار کامل این حادثه ،تولید نیز
شرایطعادیخودرادنبالمیکند.

بازدیدمعاونینشرکتازپروژههایزیستمحیطی
پیرو تصمیمات اتخاذ شده در خصوص
انجام بازدیدهــای میدانی مســتمر از
مراحــل مختلف پــروژه های زیســت
محیطی شــرکت در جهت شناســایی
و رفــع محدودیــت هــای احتمالی در
مسیر پیشــبرد این پروژه ها در حداقل
زمان ممکن و بــا توجه به لــزوم انجام
برنامه هــای بهبود زیســت محیطی،
مطابق بــا برنامه های زمانبنــدی ارایه
شــده در برنامه جامع محیط زیســت
شرکت در خصوص پیشبرد پروژه های
زیست محیطی مطابق گراف های مصوب
مربوطه،بازدیدمیدانیازپروژههایزیستمحیطیبخش
آگلومراسیونباحضورمعاونینپشتیبانیواموراجتماعی
و برنامه ریزی و توسعه و نمایندگان مدیریت های ایمنی
بهداشت و محیط زیســت ،آگلومراسیون و هماهنگی

امور مهندسی و نظارت  25خردادماه انجام شد .در این
بازدید آخرین وضعیت پروژه های زیست محیطی بخش
آگلومراسیون شــامل پروژه های اصالح و بهینه سازی
الکتروفیلتر  EGF،ESP1،110و پلی زیوس آهک مورد
بررسیوتصمیماتالزماتخاذگردید.

داده و باید به گونه ای عمل نماید تا به یک شرکت توانمند
در زمینه خدمات مهندسی با پشتوانه تجربه متخصصان
ذوب آهن تبدیلگردد.
وی با تشــکر از تالش های مدیر عامل و اعضای هیأت
مدیره شــرکت مهندسی و پویش ســاخت جهت ارائه
گزارش مقبول و مطلوب مربوط به سال مالی منتهی به
 1399/12/30افزود :این روند بهبود و شفافیت باید در
سالهای آتینیز ادامهداشتهباشد.
مدیرعامل ذوب آهن تصریح کرد :در ارجاع کار به شرکت
های تابعه عالوه بر در نظر گرفتــن نیاز های کارفرما در
مواردی که شركت دچار چالش می باشد ،سود و منفعت
این شــرکت ها نیز باید مد نظر قرارگیــرد .همچنین
برکاهش هزینه ها و افزایش سود آوری در سال جاری،
تسریع در انجام پروژه ریل آسانسور و ساخت قفسه های
نورد 650نیزتاکیدنمود.
مرتضی یزدخواســتی عضو هیأت مدیره ذوب آهن نیز
گفت :شرکت مهندسی و پویش ســاخت ذوب آهن با

مناسبت های هفته

شرکتمهندسی
و پویش ساخت در
سالهایگذشته
پروژه های خوبی را
انجام داده است

تشکیل کمیته های مشترک برای توسعه تعامل با
شرکتسرمایهگذاریمعادنوفلزات

رشــد تولید  ،رعایت پروتکل های بهداشــتی جهت
مصون ماندن از بیماری کرونا  ،ضرورت تامین وسایل
ایمنی و بهداشــتی برای کلیه کارکنــان و تاکید بر
فاصله گذاری اجتماعی از جملــه مواردی بود که در
جلسه شورای معاونین مطرح گردید .

در این جلسه مقرر
شد مبلغ مربوط
به سرانه ورزشی
کارکنان در قالب
کارت پارسیان شارژ
گردد

حضور هدفمند و موثر ذوب آهن اصفهان در اقلیم
کردستانعراق

با توجه به اهمیت حضور در بازارهای منطقه ای به ویژه
کشور عراق و اقلیم کردســتان ،ذوب آهن اصفهان با
شناخت از نیارهای منطقه ای ،در نمایشگاه اختصاصی
جمهوری اسالمی در اقلیم کردســتان عراق (اربیل)
حضوری هدفمند و فعال دارد.

آییــن افتاحیه این نمایشــگاه در
مقابل غرفه ذوب آهن اصفهان و با
حضور قبــاد طالبانی معاون رییس
جمهور اقلیــم کردســتان عراق،
رشنودی سرکنسولگری ایران،امیر
خوشــنام اســتاندار اربیل و کاک
عبدا...مسئول عالقات ایران و اربیل
برگزار شد.
در غرفــه اختصاصــی ذوب آهن
اصفهــان بخشــی از مهمتریــن
دســتاوردها و نمونه محصوالت به
نمایش گذاشته شد.
در این نمایشگاه تجاری که ازتاریخ  ۲۶تا  ۲۹خرداد
در حال برگزاریست ،مســئولین و کاشناسان فروش
شــرکت به طور فعال ،در حال مذاکره با کاشناسان و
تجار منطقه ای می باشند.

در غرفه اختصاصی
ذوب آهن اصفهان
بخشی از مهمترین
دستاوردها و نمونه
محصوالت به نمایش
گذاشته شد

همزمان با والدت با سعادت حضرت معصومه(س) و به همت ذوب آهن اصفهان صورت گرفت

اجتماعبزرگدخترانشهرستانلنجاندرمراسمدردانههایشهر

فرشتگان آسمانی شهرستان لنجان  ،این دختران آینده
ساز که تجلی زیبایی خدا هستند ،در اجتماعی با شکوه با
نام دردانه های شهر ،گردهم آمدند تا در میالد با سعادت
حضرت معصومه(س) و روز دختر در دهه کرامت ،سرود
شادیسردهند.
اجتماع بزرگ دختران شهرستان لنجان و مراسم دردانه
هایشهربههمتحوزهمقاومتبسیجشهیدتندگویانو
روابطعمومیذوبآهن،بارعایتفاصلهگذاریاجتماعی
و پروتکل های بهداشتی  ۲۲خرداد ماه در ورزشگاه قیام
زرینشهربرگزارشد.

این مراسم که با حضور حجت االسالم
قاسم باقریان امام جمعه زرین شهر،
مجید مرادیان معاون روابط عمومی
و ســرهنگ مختاری فرمانده حوزه
مقاومت بسیج شهید تند گویان ذوب
آهناصفهانهمراهبود،حجتاالسالم
داستان پور از اساتید حوزه و دانشگاه
و فعال فرهنگــی و اجتماعی  ،ضمن
تبریک والدت حضرت معصومه (س)
گفت :نامگــذاری روز والدت حضرت
فاطمه معصومه (س) بــه نام دختر
فرصتی برای الگو برداری از شخصیت
آن بزرگوار و بهترین راه دستیابی دختران امروز و مادران
فردای به زندگی سالم ،همراه با موفقیت و سعادتمندی
است.
وی افزود :دختران مظهر نشاط زندگی و آرامش هستند
و در صورتی که جهل ،ناتوانی و نگرانی و استرس را از خود
دور کنند می توانند بهترین سرنوشت را برای خود رقم
بزنند.
وی گفت :همانگونه که مردان در فعالیت های اجتماعی
و تصمیم گیری های مهم حق مشارکت دارند ،زنان نیز

می توانند قابلیت های خود را در این خصوص بروز داده
و با نقش سالم و ســازنده در اجتماع ،مسئولیت زن را به
خوبیعملیسازند.
وی یاد آور شــد  :نقش محوری مادر در سازندگی کشور
بسیار موثر اســت ،همچنانکه در دین اسالم مانعی برای
مشــارکت زنان در فعالیت های اجتماعی ،اقتصادی و
سیاســی وجود ندارد  .در واقع طبق تعالیم اسالم ،زنان
نقشــی مؤثر در اجتماع دارند و باید هم گام با مردان در
مسایلمهماجتماعینقشآفرینینماید.
مجید مرادیان معــاون روابط عمومــی ذوب آهن نیز با
اشاره به این که این مراسم با مشــارکت حوزه مقاومت
بسیج شهید تندگویان برگزار شده است گفت :اجتماع
بزرگ دختران شهرستان لنجان در دهه کرامت و سالروز
والدت حضرت معصومه (س) و در راســتای مسئولیت
های اجتماعی که ذوب آهن اصفهان در منطقه و کشور،
برگزار شد .وی  ،مراسم دردانه های شهر را گامی درجهت
تجلیل و بزرگداشت مقام زن و دختر و توجه به جوانان که
آینده سازان کشور هستند  ،توصیف نمود و افزود  :تربیت
نسل ،مهم ترین نقش زنان اســت و جامعه در این مسیر
حساس باید پشــتیبان و حمایت کننده زنان در عرصه
اجتماعباشد.

معاون روابط عمومی شرکت گفت  :بانوان و دختران باید
از کرامت ،ارزش و جایگاهی که اسالم به آنها بخشیده در
جهترشدوکمالخودبهرهببرند.
وی با اشاره به این که دختران مایه برکت خانواده هستند،
بیانکرد:دخترانباالگوقراردادنرفتاروآموزههایدینی
حضرت معصومه(س) می توانند ســبب رشــد و تعالی
خانوادهباشند.
سرهنگ مختاری با اشاره به این که همه باید به حقوق،
کرامــت و ارزش دختران و زنان احتــرام بگذارند،گفت:
همزمان با روز والدت حضرت معصومه (س) مراسمی در
ورزشگاه قیام زرین شهر برگزار شد تا از بانوان و دختران
رای اولی که در شهرستان لنجان سکونت دارند تجلیل
گردد .
وی با اشاره به اینکه در این تجمع دو هزار نفری  ،دختران
خانواده بزرگ ذوب آهن نیز شرکت داشتند افزود :یکی از
اهداف مهم این مراسم ،تبین شاخصه های زن و دختر در
تراز انقالب اسالمی است و قطعاً این برنامه ها در راستای
مسئولیتهایاجتماعیذوبآهناصفهان،تداومخواهد
داشت.
شایان ذکر است در ابتدای این مراسم از رضا شیری قاری
نوجوانوحافظقرآنتجلیلبهعملآمد.

نامگذاری روز والدت
حضرت فاطمه
معصومه (س) به
نام دختر فرصتی
برای الگو برداری از
شخصیت آن بزرگوار
است

سیســتم ثبت اطالعات نقل و انتقال امــوال در ERP
شرکت،راهاندازیشد.عباسعلیعلیخانیمدیراموال،انبار
و امالک شرکت با اعالم این خبر ،گفت :امکان دسترسی
کلیه کارکنان در سیســتم مذکــور با یوزر و پســورد
اختصاصیتوسطمدیریت، ITفراهمگردیدهاست.
وی افزود :کلیه پرســنل از یکم تیرماه سال جاری باید
درخواســت های نقل و انتقاالت اموالی خــود را در این
سیستم انجام دهند .ضمناً دستورالعمل استفاده از فرم
نقل و انتقاالت اموال جهت راهنمائی همکاران در پرتال
شرکت،درجگردیدهاست.
علیخانی با بیان این که با همــکاری کلیه مدیریت های

شــرکت به ویژه کارکنان مدیریت  ITاز سال  1391تا
 1396عالوه بر تمرکز سیستم جمعداری ،مراحل اموال
گردانی ،رفع مغایرت و اصالح اطالعات پرسنل و تفکیک
کاال های اموالی اشخاص ازکاالهای اموالی نصبی و اصالح
کلیه آیتم کدهای مرتبط و ...برای اولین بار در شــرکت
انجام شد ،افزود :از سال  1397با استفاده از ظرفیت های
 FIX ASSETو ســپس  INVENTORYدر سیســتم
 ، ERPعالوه بر حذف کامل جمعداری ،به مرور فرم های
سیستمی جایگزین فرم های کاغذی شد و هم اکنون با
اتصال سخت افزاری انبارهای مستعمل و اسقاط ،حلقه
کنترلی شامل انبار نو ،استفاده کننده و سپس انبارهای

اسقاط و مستعمل ،این سیستم تکمیل و راه اندازی شد
که با اجرای کامل دستورالعمل مربوطه ،عالوه برکاهش
قابل توجه مصرف کاغذ ،شفافیت اطالعات و چابکی قابل
توجهینیزدراینامرایجادخواهدگردید.
مدیر اموال ،انبار و امالك شــرکت تأکید کــرد :پس از
اجرای دستورالعمل اشاره شده ،میانگین تسویه حساب
جمعداران قبلی در مقایســه با میانگین تسویه حساب
پرسنلفعلیازدوسالبهدوروز،کاهشخواهدیافت.
علیخانی گفت :امید است با تکمیل فرآیند های مرتبط با
خرید ،نگهداری ،تحویل ،استفاده ،برگشت و فروش اقالم
مازاد در  ERPدر آینده نزدیک شاهد پیاده سازی کامل

والدت حضرت امام رضا (ع) بر همه مســلمانان و عاشقان آن امام
مبارکباد
یازدهم ذیقعده سال  148هجری ،مدینه حال و هوایی دیگر داشت و نه تنها در
زمین بلکه از آسمان هم صدای تهنیت گفتن مالئک به گوش میرسید و شکوفا
شدن غنچه دیگری از گلهای بوستان والیت را که فضای عالم را معطر ساخته بود
بشارتمیداد.ناماو«علی»وکنیهاش«ابوالحسن»بود.
حضرت امام رضا(ع) پس از شــهادت پدر بزرگوارش در زندان بغداد (سال 183
تشد.
هجری)درسن 35سالگیعهدهدارمقامامامتووالی 
29خردادماه،سالروزدرگذشتدکترعلیشریعتی
دکترعلیشریعتینقشیاساسیدربیدارگریاسالمیوطرحاسالمبهعنوانیک
ایدئولوژی پویا و کارساز داشته و به حق یکی از بزرگترین متفکران تجدید حیات
اسالمدرجهانمعاصرمیباشد.
 29خرداد سالروز درگذشت دکتر علی شریعتی است .به همین مناسبت هر ساله
به پاس خدمات ارزنده او به نسل جوان این کشــور آثار و اندیشه های او همچون
استادشهیدمرتضیمطهریموردنقدوبازخوانیمستمرقرارمیگیرد.بیشکاو
و استاد مطهری دو اندیشمند و دو متفکر تأثیرگذار در جامعه ایرانی بوده و هستند
کهاندیشههایآنانمقدماتنظریانقالباسالمیایرانرافراهمکرد.
شهادت زائران حرم رضوی به دســت ایادی آمریکا در روز عاشورا
 1373ه .ش 30خرداد
این حادثه بمب گذاری در ساعت  ۱۴و  ۲۶دقیقه روز دوشنبه  ۳۰خرداد ۱۳۷۳
همزمان با روز عاشورا و در حالی که در رواقها ،صحنها ،بستها و اطراف آرامگاه
امامهشتمشیعیان،مردمحضورداشتندومشغولعزاداریبودند،رویداد.
شرایط ویژه پس از انفجار ،موجب شد درهای صحنها و حرم بسته شود به نحوی
که در ساعات اولیه ،تنها مسئوالن و خادمان آســتان قدس رضوی امکان ورود
و خروج به حرم را داشــتند .در این انفجار ،به بنای آرامگاه ،آسیب کمی رسید و
کاشیکاریها و آیینهکاریهای بسیار ظریف  ۸۰۰ساله حرم ،تا حدودی آسیب
دید.
سالروزشهادتدکترچمرانوروزبسیجاساتیدگرامیباد
در سال  1311شمســی در محله ســرپولک  ،بازار آهنگرهای تهران در خانواده
ای مذهبی ،فرزندی به دنیا آمــد که او را مصطفی نامیدنــد .وی دوران ابتدایی
را در مدرســه انتصاریه محله پامنار گذراند و دوره متوسطه را در دبیرستان البرز
و دارالفنون به پایان رسانید و با ورود به دانشــکده فنی در رشته الکترومکانیک
تحصیالت عالی خود را آغاز کرد .چمران با شــروع جنگ ،به اهواز رفت و ستاد
جنگهای نامنظم را بنیانگذاری کرد .از دیگر کارهای مهم وی ایجاد هماهنگی
بین نیروهای ارتش ،ســپاه و نیروهای داوطلب مردمی بود که در منطقه حضور
داشتند .مصطفی چمران در ۳۱خرداد ماه ۱۳۶۰در مسیر دهالویه-سوسنگرد بر
اثراصابتترکشخمپارهبهپشتسرشدر ۴۹سالگیبهشهادترسید.
روز تبلیغ و اطالع رسانی دینی ـ سالروز صدور فرمان امام خمینی
(ره)مبنیبرتاسیسسازمانتبلیغاتاسالمی1360
سال  ۱۳۶۰ه .ش سازمان تبلیغات اســامی به فرمان حضرت امام خمینی(ره)
تاسیس شد .این نهاد با هدف اعتالی فرهنگ پر بار اسالمی و تبلور حیات معنوی
و تبیین و ترویج شاخص های اعتقادی با سیاســتگذاری ،برنامه ریزی ،هدایت،
ساماندهی،پشتیبانیونظارتبرتبلیغاتدینیـمردمی،زمینهسازیبراییافتن
نیروهای مؤمن و تأسیس تشکل های الزم و برنامه ریزی و هماهنگی به منظور
تقویت و هدایت مداوم انجمن های اسالمی ،تالش در جهت احیاء و اشاعه معارف
و ...فعالگردید.

خبر

اجرای طرح ارزیابی و توسعه
مهارت های روسأی دفاتر مدیران
ذوب آهن اصفهان
اجــرای طــرح کانون
ارزیابی و توسعه مهارت
هــای روســای دفاتر
مدیــران ذوب آهــن
اصفهــان  26خرداد ماه
در سطح کارخانه شروع
شده اســت .این طرح
آموزشی یک روزه برای
تمامی روسأی دفاتر معاونین و مدیران ذوب آهن طی 6هفته متوالی و در روزهای
چهارشنبههرهفتهبهاجرادرمیآید.
طی برنامه ی کانون ارزیابی و توسعه مهارت های روسای دفاتر مدیران شرکت،
این افراد مورد ارزیابی های مختلف آموزشی ،مهارتی و ارتباطی قرار گرفته و بعد
ازتعیینشدنویژگیهایمختلفشخصیتیوتوانمندیهایحرفهای،پروفایل
فردی و آموزش های مورد نیاز آن ها مشخص و جهت ارایه آموزش های الزم به
مدیریت آموزش و توسعه سرمایه های انسانی شــرک ارایه می شود .این طرح با
همکاری اساتید و متخصصان شرکت جهان آرای اسپادانای اصفهان که در زمینه
ارایه خدمات مدیریت آموزشی در سطح استان صاحب نظر و فعال بوده به اجرا
درآمده است .بهرام امینی مدیر آموزش و توسعه سرمایه های انسانی شرکت در
گفتگو با خبرنگار آتشکار ضمن تشریح طرح کانون ارزیابی و توسعه مهارت های
روسایدفاترمدیرانذوبآهناصفهانوتشکرازاستقبالوحضورهمکارانمورد
نظر ،گفت :هدف اصلی این طرح شناسایی ویژگی ها وتوانمندی های مسئولین
دفاتر مدیران شرکت و توسعه و ارائه مهارت های آموزشی ،حرفه ای و ارتباطی این
افراداست.ازآنجاکهعملکردمناسباینافرادپاسخگویخواستههایهمکاران
بوده و بخشی از وظایف و مراجعات مدیران را به سرانجام رسانده و یا از حجم آن
ها می کاهد ،اجرای برنامه مذکور بسیار ضروری به نظر می رسید که توسط ذوب
آهن اصفهان برنامه ریزی و به اجرا درآمد .در مرحله بعد نیز برنامه های توسعه ای
الزمبرایافرادارزیابیشدهارایهمیگردد.

بهسازی و بازسازی فنس ضلع
جنوبیکارخانه

راه اندازی سیستم ثبت اطالعات نقل و انتقال اموال در ERPشرکت
یکی از مهم ترین
فرآیندهای شرکت
در این سیســتم
باشیم.
وی به همــکاران
توصیــــه کــرد:
جهت رفــاه خود
و جلوگیــــری از
مشــکالت بعدی
برای تسویه حساب اموالی به توصیه های اعالم شده در
پرتالشرکت،توجهنمایند.

3

امام رضا (ع):
مؤمن ،مؤمن واقعى نیست ،مگر آن كه سه خصلت در او باشد :سنتى از
پروردگارش و سنتى از پیامبرش و سنتى از امامش .ا ّما سنت پروردگارش،
پوشاندن راز خود است ،ا ّما سنت پیغمبرش ،مدارا و نرم رفتارى با مردم
است و سنت امامش ،صبر كردن در زمان تنگدستى و پریشان حالى است.

در جلسه شورای معاونین شرکت مطرح شد :

در جلســه اخیر شــورای معاونین
شــرکت که در دفتــر مدیرعامل
برگزار شــد ،گزارشــی از نشست
تعاملی با شرکت ســرمایه گذاری
معادن و فلــزات ارائه شــد و مقرر
گردید کمیته های مشــترک برای
ســرمایه گذاری و دیگــر تعامالت
تشکیل شود .
در این جلســه مقرر شــد ،با توجه
به شرایط ناشی از شــیوع بیماری
کرونــا و عــدم امکان اســتفاده از
اماکن ورزشــی ،مبلــغ مربوط به
سرانه ورزشی کارکنان در قالب کارت پارسیان شارژ
گردد و مقرر شد در انعقاد قرارداد بیمه عمر و حادثه
کارکنان تسریع شود.
تامین پایدار مواد اولیه به ویــژه مواد آهن دار جهت

Repor t
حدیث هفته

شرکت مهندسی و پویش ساخت ،توانمند با پشتوانه تجربه متخصصان ذوب آهن
توجه به جدا شدن پروژه های خدماتی از این مجموعه،
رویكرد خوبی را در پیش گرفته است تا بتواند در راستای
رسالت تعریف شده برای این شرکت دورنمای مناسبی را
تعریف کند و البته نیاز به تقویت بنیه علمی و تخصصی
کارکنان این شرکت،باید بیش از گذشته مورد توجه قرار
گیرد.
امیرایرانپورمدیرعاملشرکتمهندسیوپویشساخت
ذوب آهن باتشــکر از حمایت های هیات مدیره و مدیر
عامل ذوب آهن ،سایر مدیران و همكاران در بخش های
مختلف و همچنین تالشگران شرکت مهندسی و پویش
ساخت ذوب آهن گزارشــی در خصوص فعالیت های
شركت در سال  1399و چشم اندازها و برنامه های سال
 1400بهمجمعارائهنمود.
شایان ذکر است در این جلسه ،صورت های مالی منتهی
به  1399 / ۱۲ / 30شــركت مهندسی و پویش ساخت
ذوب آهن مورد تصویب مجمع عمومی عادی ساالنه قرار
گرفت.

گزارش

نشریهداخلی

امکان دسترسی
کلیه کارکنان در
سیستممذکور
با یوزر و پسورد
اختصاصیتوسط
مدیریت  ، ITفراهم
گردیده است

بنا بر اعالم مدیریت امور شهری و پسماند شرکت؛ با توجه به فرسوده بودن و بروز
آسیبهایجدیدرطولمسیرنردههایفنسجنوبیونماینامناسباینفنس
در مجاورت مسیر تشــریفات کارخانه و اهمیت موارد امنیتی از یک سو و تاثیر
چشماندازهایدیداریبرافزایشنشاطپرسنلوحفظفضایکارخانهدرمواجهه
با مراجعان بیرونی از سوی دیگر ،با همت پرسنل سرپرستی بهسازی و بازسازی
اماکن ،برنامهریزی ،نظارت و عملیات اجرایی ،شــامل دمنتاژ نردههای فرسوده،
ســاخت و نصب مقاطع جدید ،زیرســازی و رنگآمیزی کامل نردهها،از فلکه
نهالستان تا منتهیعلیه دیوار جنوبی فنس بهرهبرداری به متراژ حدود ۵کیلومتر
و همچنین رنگآمیزی کامل ایستگاه ها و گیتهای ورودی و خروجی ترمینال
آزادگان پس از گذشــت حدود یک سال فعالیت مستمر در اردیبهشت ماه سال
جاری به اتمام رسید و باعث تغییر چشماندازهای نه چندان زیبای قبلی و بهبود
جلوههایدیداریونشاطبخشدراینمحدودهشد.

خبر
آسمانی

برندگان مسابقه کتابخوانی راه روح ا...
مشخص شد
به مناسبت چهل و دومین سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی (ره)،
با همت اداره تبلیغات اســامی شهرســتان لنجان و با مشارکت روابط
عمومی ذوب آهن اصفهان مســابقه کتابخوانی الکترونیکی راه روح ا ...از
وصیت نامه الهی ،سیاسی امام خمینی(ره) برگزار گردید.
در پایان مسابقه که  928نفر از  15اســتان شرکت نموده اند تعداد 327
پاسخ صحیح دریافت شد که به قید قرعه  50نفر از این عزیزان به عنوان
برنده معرفی می گردد.
برندگان عزیز برای دریافــت هدیه خود از تاریخ  8لغایــت  26تیرماه به
آدرس زرین شــهر بلوار معلم طبقه دوم مجموعه بــزرگ مصلی -اداره
تبلیغات اسالمی مراجعه نمایند .الزم به ذکر است هدایای عزیزان خارج
از استان اصفهان از طریق پست ارسال می گردد.
(تلفن تماس  03152274006و )03152274007
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نفرات برتر ایمنی در اردیبهشت ماه
مدیریت ایمنی ،بهداشت و محیط زیست شرکت با قدردانی از همکارانی که با رعایت اصول و مقررات ایمنی موجبات
آرامش و افزایش بهره وری در ذوب آهن اصفهان را فراهم می کنند .افراد زیر را به عنوان نفرات برتر ایمنی در اردیبهشت
ماه سال جاری معرفی کرد .این همکاران می توانند با مراجعه به دبیرخانه مدیریت  HSEهدایای خود را دریافت کنند.
بنا به اعالم مدیریت ایمنی ،بهداشت و محیط زیست شرکت ،طی سال  1399و فروردین و اردیبهشت ماه  1400بالغ بر  228نفر
از کارکنان کارگاه های مختلف شرکت به عنوان نفر برتر ایمنی معرفی شده و کارت هدیه بیست میلیون ریالی خود را از این
مدیریت دریافت نموده اند.

رجبعلی کرمی
شمارهپرسنلی402974:
راه آهن و ترابری

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 ســامتی و موفقیت در تمام مراحل
زندگیداریم.اسامیایننینیکوچولوهاوپدر
گرامیشانبهشرحذیلاست:

نام

همراه

استان

شهر

فاطمهشرعینژاد

3990***0190

سمنان

سمنان

فاطمهحجیزاده
مهدیآباد

0530***5390

خراسانجنوبی

بیرجندمهدیآباد

فاطمهایزدپناه
کاظمی

1691***1290

خراسانرضوی

مشهدمقدس

سمیهاسماعیلی

۸۸۴۲***۲۱۹۰

البرز

البرز

احمدایوانکی

6694***3390

تهران

تهران

محمدرضاکریمیان

0502***3090

اصفهان

باغبهادران

مسلمایوبیراد

9764***0990

اصفهان

فوالدشهر

اسماعیلکریمیان

6125***8390

اصفهان

زرینشهر

زهراشیخسلیمانی

0221***3190

اصفهان

داران

فاطمهجعفرزاده

2276***2090

آذربایجانشرقی

تبریز

محمدباقراحمدی

۱۸۰۴***۱۰۹۰

قم

قم

مرتضیقراباغی

۵۹۰۳***۱۹۹۰

همدان

فامنین

سمیهسراوند

0347***8190

همدان

نهاوند

مجیدصالحی

9885***8390

اصفهان

چمگردان

بهارنوری

۲۶۳۵***۳۱۹۰

اصفهان

اصفهان

زهرهحاجابوالحسنی

۸۷۱۳***۳۱۹۰

اصفهان

فالورجان

سعیدوکیلی

۰۳۶۶***۳۱۹۰

اصفهان

فالورجان

فاطمهحسناروح
اللهی

8322***8390

اصفهان

نجفآباد

بهارهکریمیان

3198***3190

اصفهان

لنجان

فرزادبرومند

8424***3090

اصفهان

فوالدشهر

حمیدکریمیان

6221***3190

اصفهان

زرینشهر

مهدیهادیزاده

۰۶۶۷***۰۹۹۰

اصفهان

زرینشهر

شهربانوعسگری

۰۶۶۷***۰۹۹۰

اصفهان

زرینشهر

سپیدهایزدی

۰۶۶۷***۰۹۹۰

اصفهان

زرینشهر

فرخامیدنیا

۰۶۶۷***۰۹۹۰

اصفهان

زرینشهر

فاطمهعلیزاده

۸۷۷۹***۳۱۹۰

اصفهان

فالورجان

مهینتاجخلیلی

۰۵۸۹***۳۱۹۰

اصفهان

فالورجان

اطالعیه

علیعلیزاده

۰۵۸۹***۳۱۹۰

اصفهان

فالورجان

علیعباسی

2993***8390

اصفهان

زرینشهر

داریوش

4241***8390

اراک

اراک

سمیرافارسی

3361***2190

تهران

رباطکریم

فاطمهصغری
سلیمیان

۲۱۲۸***۳۱۹۰

اصفهان

زرینشهر

زینبباغبانی

۰۳۱۵***۳۱۹۰

اصفهان

زرینشهر

مسابقه دوی همگانی پرسنل
به اطالع همکاران می رساند مدیریت خدمات و امور رفاهی
(سرپرســتی ورزش همگانی) در نظر دارد با همکاری بسیج
کارخانه نســبت به برگــزاری مســابقه دوی همگانی داخلی
پرســنل اقدام نماید  .لذا همکارانی که برای مشــارکت در
این مسابقه تمایل دارند می توانند براساس شرایط زیر در
مسابقهشرکتنمایند.
• زمان برگزاری مســابقه تاریــخ 14/ 1400/رأس ســاعت 10
صبحشروعثبتنامساعت 9صبح.
• محل و مسافت مسابقه  :پیچ نهالستان تا روبروی بانک ملی
بهمسافت4کیلومتر
بهکلیهشرکتکنندگانالبسهدادهمیشود.
• مســابقات در دو رده ســنی زیر  40ســال و باالی  40ســال
برگزارمیگردد.
• به نفرات اول تا سوم حکم و مدال و به نفرات اول تا دهم هر
رده سنی کارت هدیه مسابقات اهداء می گردد و به تعدادی
از نفرات که از خط پایان مســابقه عبور نمایند به قید قرعه
کشیکارتهدیهاهداءمیگردد.
• در موقع ثبت نــام ارائــه کارت ملی و کارت بیمه ورزشــی
الزامیمیباشد.
• شــماره تلفــن  3466آقــای مــرادی جهت پاســخگویی به
سواالتاحتمالیهمکارانمعرفیمیگردد.
• هرگونــه موارد پیش بینی نشــده در زمان ثبــت نام اعالم
خواهدشد.
مدیریت خدمات و امور رفاهی شرکت

محمدحسینضیائی
ریزی

9307***3190

اصفهان

زرینشهر

جوادصباغی

8055***3190

اصفهان

لنجان

پریسازراعتی

۹۴۸۶***۱۹۹۰

ایالم

ایالم

حسنبابایی

4800***3190

اصفهان

اصفهان

مهدیفوالدی

2116***3190

اصفهان

اصفهان

الههملکیدیزیچه

۴۵۳۶***۳۱۹۰

اصفهان

مبارکه

سعیدمتولیانرزوه

۴۸۹۲***۳۱۹۰

اصفهان

اصفهان

سجادمحمدی
زردخشویی

۲۷۸۹***۰۹۹۰

اصفهان

فوالدشهر

حسنکرمی

5265***3190

اصفهان

سدهلنجان

عمار صفری

7377***7390

اصفهان

شهرضا

علیباقریان

6770***3190

اصفهان

زرینشهر

سیدعلیپورحسینی

0490***4190

یزد

یزد

سیفهللاسلیمیان

۲۸۶۷***۱۲۹۰

اصفهان

لنجان

امیدحیدری

2617***3190

اصفهان

فوالدشهر

رسولصفری

9770***3190

اصفهان

زرینشهر

بهرامقاسمیکله
مسیحی

۴۱۴۴***۳۱۹۰

اصفهان

زرینشهر

صالحهصداقت

9726***1990

اصفهان

نجفآباد

تشکر و سپاس
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.

مرتضی رمضانی ،ابراهیم سنچولی ،رسول بزم شاهی،
سعادت شریفی ،شهرام عادل جو ،منصور قربانی ،سعید
عبادی ،حمیدخدابخشی ،سیدعلی اکبر حجازی ،بابک
محمدی ،رحمت ا ...صالحــی ،محمدجواد جاللی،
حسین احمدی ،علی احمدی ،مجتبی قربانی ،رسول
احمدی ،علیرضا مبینی ،خسرو صفدریان ،صابر ملک
زاده ،عقیل فریدونی ،خانــواده مرحوم محمد علی
سلیمیان ،خانواده مرحوم خلیل کیانی

نام و نام خانوادگی شاغل

مهدی باقری
شماره پرسنلی423203 :
فوالدسازی

محسن سلیمیان
شمارهپرسنلی419281:
نورد 300

مجتبی معینی
شمارهپرسنلی463677:
کک سازی

غالمرضا صادقیان
شماره پرسنلی1744143:
نتراهوساختمان

محسننوری
شمارهپرسنلی436534:
نت مکانیک

مهدیصالحی
شمارهپرسنلی7001535:
اتوماسیون و ارتباطات

محمد محمدی
شماره پرسنلی450484 :
آبرسانی

مسعود نقاش
شماره پرسنلی7008353:
آزمایشگاهمرکزی

سید مرتضی کسائی
شمارهپرسنلی460289:
تولید و توزیع برق

غالمرضا حیدری
شماره پرسنلی7023738 :
آموزشوتوسعهمنابعانسانی

محموداشراقی

اموال و انبار

مهدیس

1399/10/21

محمدرضاصالحی

فوالدسازی

کیانا

1400/02/26

محسننصر

آگلومراسیون

آریان

1400/03/07

بهروز داوری

کوره بلند

هلنا

1400/03/03

محمدقاسمی

کک سازی

آیدا

1400/03/06

داودسلیمانی

کک سازی

نیکراد

1400/02/25

محمد جواد رجبی

فوالدسازی

امیرعباس

1400/03/03

عبداله کریم پور

نورد

سلین

1400/03/03

سید محمد حسن فتوحی

نورد

نورا

1400/02/22

محمدسورانی

انرژی

رستا

1400/3/12

مسعودبابائی

اکبر مرتضایی
شمارهپرسنلی7040857:
انرژیوبهینهسازیسوخت

محمد نفر
شمارهپرسنلی7058388 :
آگلومراسیون

مهرداد انصاری
شمارهپرسنلی7058816:
اجرایینسوز

سید احمد موسوی
شماره پرسنلی7075454:
کورهبلند

جواد ضیائی
شمارهپرسنلی7123008:
نورد 500

برگزاری مسابقات داخلی دارت آقایان و بانوان

به مناســبت هفته نکوداشــت محیط زســیت
وگرامیداشــت روز دختر مدیریت خدمات و امور
رفاهی با همکاری بسیج ذوب آهن مسابقات دارت
آقایان وبانوان را بارعایت پروتکل های بهداشتی به
شرح زیر برگزار نمود.
مسابقاتبانوان
در بخش بانــوان که  23خــرداد ماه در ســالن
بدنســازی نظارت برگزار گردید تعداد 15نفر از

همکاران بــه رقابت پرداختند .این مســابقات به
صورت تک حذفی برگزارشــد و در پایان ریحانه
ابراهیمی مقام اول ،زهرا اســدی مقام دوم و زهرا
السادات حسینی و سمیه باقری مشترکا به مقام
سوم دست یافتند مسئول برگزاری مسابقات خانم
عابدیبود.
مسابقاتآقایان
در بخش آقایــان کــه  25خردادماه در ســالن

بدنســازی نظارت برگزار گردید ،تعداد 20نفر از
همکاران بــه رقابت پرداختند .این مســابقات به
صورت تک حذفی برگزار شــد و در پایان محمد
اعرابی مقام اول ،مجتبی رنجبــر مقام دوم و علی
سیاح و سید مصطفی حســینی مشترکا به مقام
سوم این مسابقات دست یافتند .
در پایان هرکدام از مسابقات به نفرات برتر حکم،
مدال قهرمانی وکارت هدیه نقدی اهدا گردید.

برگزاری اولین گردهمایی پیشکسوتان بسیج ذوب آهن اصفهان

اولیــن گردهمایــی بصیرتــی پیشکســوتان
حوزه مقاومت بســیج شــهید تندگویان ذوب
آهن اصفهــان  25خــراد مــاه در محوطه باز

باشــگاه قدس شــرکت برگزار گردید .در این
گردهمایی با حضور حدود  40نفر از بسیجیان
قدیمی شــرکت برگزار شد ،ســرهنگ حمید

تسلیت
همکاران گرامی آقایان:
عباسعلی ایرانپور ،عبدالرضا شجاعی ،وحید اعرابی،
اکبرعلی اعرابی ،سعید اعرابی ،ایمان اعرابی ،مرتضی
هادیان ،محمد اعرابــی ،احمد الدریان ،جعفر کریمی،
حمیدرضا سعیدی ،محسن یاراحمدی

با تاســف ،مصیبــت وارده را خدمت شــما و خانواده محترمتــان صمیمانه
تســلیت عرض نموده ،از درگاه خداوند متعال بــرای آن مرحومین رحمت و
مغفرت واسعه و برای شــما و خانواده محترمتان صبوری و شکیبایی مسئلت
می نماییم .خداوند قرین رحمتشان فرماید.

روابط عمومی شركت

رضا محمدی فشــارکی فرمانده سپاه لنجان و
سرهنگ مهران مختاری فرمانده حوزه مقاومت
بســیج شــهید تندگویان ذوب آهن اصفهان
در زمینه رســالت بســیجیان پیشکسوت در
پاســداری از ارزش ها و دســتاوردهای انقالب
اســامی و تالش در جهت حضــور حداکثری
مردم در انتخابــات  28خرداد به ایراد ســخن
پرداختند.
در ادامه این برنامه عبدا ...حسن پور از آزادگان
ذوب آهــن در زمینه خاطرات جبهــه و دوران
اسارت به خاطره گویی پرداخت .در این برنامه
عزیز قلی ناصری فرمانده بســیج اقــوام نیز به
تشــریح اهداف برگــزاری گردهمایی مذکور و
برنامه های آینده این بخش پرداخت.

تسلیت
خانواده داغدار مرحوم رمضان هادیان
با نهایت تاسف و تالم فراوان در گذشت مرحوم رمضان هادیان را خدمت شما
خانواده محترم تســلیت عرض نموده واز خداوند متعال برای آن مرحوم علو
درجات و برای شما و سایر بازماندگان سالمتی و طول عمر خواستاریم .

روابط عمومی شرکت

محل كار

نام فرزند

تاریخ تولد

کوره بلند

لیانا

1400/02/05

محمدمعین

اتوماسیون

مانی

1400/03/10

سعیدربیعی

اموال و انبار

سامتین

1400/03/03

ضرغام نره ای

آگلومراسیون

آالء

1400/02/30

رحیمسلطانی

آگلومراسیون

آرین

1400/03/02

روح اله جعفری

فروش

آریا

1400/03/03

