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به مناسبت روز صنعت و معدن عنوان شد:

نقشذوبآهناصفهاندرتوسعهصنعتکشور،بیبدیلاست

بهمناسبتروزصنعتومعدندربرنامهگفتگویخبریسیمایاصفهان7،تیرماهبهموضوعنقشذوبآهناصفهاندر
توسعهصنعتومعدنکشورپرداختهشد.دراینبرنامهعلیرضارضوانیانرئیسکمیسیونمعامالتذوبآهناصفهان
طی سخنانی با بیان این که متخصصان ذوب آهن اصفهان عالوه بر تولید فوالد در این مجتمع صنعتی ،سایر صنایع را
احداثوبهبهرهبرداریرساندندوبنابرایننقشاینشرکتدرتوسعهصنعتبیبدیلاست،گفت:درذوبآهناصفهان
فرایندتولیدازمرحلهخاکتاکیمیایفوالداستیعنیدراینمجمتعصنعتیتماممراحلتولیدفوالدازآگلومره،کک
سازیتامحصولنهاییوجوددارد.
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برنده انتخابات،کسانی
هستند که انتخابات
را پر شور کردند

@atashkar

SMS: 3 0 0 0 7 3 1 9 4

www.esfahansteel.ir

بانک صادرات ایران در باالترین سطح،
آماده همکاری با ذوب آهن اصفهان

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیس و مسئوالن قوه
قضاییه با تجلیل از حماســه واقعی مردم در انتخابات ۲۸
خرداد ،در تبیین برنــدگان و بازندگان انتخابات  ۲۸خرداد
گفتند :برنده انتخابات ،ملت ایران و همه کسانی هستند که
به شور و هیجان انتخابات کمک کردند بنابراین نامزدهایی
هم که رأی نیاوردند جزء برندگان هستند و در مقابل ،بازنده
انتخابات کسانی هســتند که همه تالش خود را کردند که
مردم را از صندوق رأی دور کنند امــا مردم با حضور خود،
آن ها را طرد و امید و طمعشان به نتیجه انتخابات را ناکام
کردند.
حضرت آیتا ...خامنهای به برخی تحلیلهای غلط درباره آراء
باطله نیز اشاره کردند و گفتند :این آراء ،ابدا ً به معنای جدایی
آن ها از نظام نیست ،بلکه بر عکس است ،زیرا کسی که پای
صندوق رأی آمــده و فرد مقبول خود را در لیســت نامزدها
ندیده ولی اسم شــخص مورد نظرش را نوشته یا رأی سفید
داده ،در واقع عالقهمندی خود را به صندوق رأی و نظام نشان
داده است.
ایشــان برخی حوادث در جریان انتخابــات را مایه تجربه و
عبرت دانستند و گفتند :در مناظرهها تنوع سالیق مشاهده
شد ،در عین حال همه نامزدهای محترم بر خالف القاء دشمن
در این مسئله همنظر بودند که مشــکالت اقتصادی کشور
راهحل دارد و بنبستی وجود ندارد البته یکی میگفت راهحل
من درست است و دیگری میگفت راهحل من.
رهبر انقالب با تقدیــر از برخورد خوب مســئوالن و دیگر
نامزدهای انتخابات بــا رئیسجمهور منتخب گفتند :بعد از
انتخابات و پیروزی نامزد مقبول مردم با رأی خوب و درصد
باالی آراء ،مســئوالن تراز اول و ســایر نامزدها بسیار خوب
برخورد کردند و با دیدار با رییس جمهور منتخب ،تبادل نظر
و پیام تبریک ،طمأنینه و آرامش روحی الزم در کشور را نشان
دادند.
ایشــان با مقایســه این رفتار متین با درگیریهای پس از
انتخابات آمریکا ،خداوند را به دلیل وجود این نعمت در کشور
شــکرگزاری نمودند و افزایش این جهتگیریها را خواستار
شدند .حضرت آیتا ...خامنهای در پایان ابراز امیدواری کردند
نتیجه انتخابات بر مردم و رئیسجمهور منتخب مبارک باشد
و مسئوالن بتوانند وظایفی را که برعهده دارند به خوبی انجام
دهند.
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گزارش

ثبت رکورد در نصب  400تن
سازه فلزی و نسوز در ارتفاع
 70متری
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گزارش

ضرورت همکاری تمام
بخش های شرکت برای
گذر از بحران کم آبی

دیگر مسئولین این مجتمع عظیم صنعتی دیدار و گفتگو
کردند.
در این دیدار ،آخرین شــرایط و تحوالت تولیدی ،مسایل
مالی ،تامین مواد اولیه ،تولید ریل ملی ،فروش و صادرات و
دیگر مسایل شــرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر
گسترشمناسباتوتعامالتفیمابینتاکیدشد.
منصور یزدی زاده در این بازدید گفت :در ســال گذشــته
تعامالت اقتصادی وســیعی با تمامی بانک های کشور و از
جمله بانک صادرات ایران داشتیم که امســال تداوم دارد
و توســعه می یابد .در حال حاضر با توجه به سرمایه عظیم
در گردش ذوب آهن و برنامه های مربوط به توسعه کمی و
کیفی شرکت نیازمند تامین مالی قابل توجهی برای خرید
مواداولیهوفراهمآوردنسایرامکاناتهستیم.
مدیرعامل ذوب آهن تسهیالت مالی با نرخ مناسب را یکی
از خدمات مهم بانک ها دانست و گفت :با توجه به اطمینان
متقابل بین این دوســازمان ،بانک صادرات می تواند ذوب

آهناصفهانراباارائهتسهیالتیاریکند.
مدیر عامل بانک صادرات ایران نیز در این بازدید با اشاره به
ارتباطات متقابل این بانک با مجموعه ذوب آهن اصفهان
گفت :این شرکت وارد گام های بلند صادراتی شده و با تولید
انواع ریل ،کشور را از واردات این نو ع محصول بی نیاز کرده
است.
وی افزود :شــکل گیری ذوب آهن اصفهــان و تولید آهن
آرزوی قدیمی مردم ایران بود که با ایجاد این شــرکت به
سرعت محقق شد و هم اکنون باید تولید ریل در ذوب آهن
اصفهان را به عنوان یک پروژه ملی و استراتژیک در دانشگاه
هاومراکزصنعتیکشورمطرحنمود.
حجت اله صیدی در پایان یاد آور شد :بانک صادرات ایران با
توجه به شرایط موفق تولیدی در ذوب آهن اصفهان و رغبت
و عالقه مندی مدیریت و کارکنان این شرکت در باالترین
ســطح آماده همکاری با ذوب آهن اصفهــان و اختصاص
اعتبارات الزم به آن است.

برپایــی غرفــه ای محصــوالت خود
نظیر انواع تیر آهن و تیــر آهن های
بال پهن ،ورق ســازه هــای فوالدی و
میلگرد هــای مقــاوم در مقابل زلزله
دســتاوردهای خود را در معرض دید
بازدید کنندگان قرار داد.
احمد خرم وزیر اسبق راه و شهرسازی
ضمن بازدید و حضــور در غرفه ذوب
آهن اصفهان در گفتگو با کارشناسان
شــرکت ،ذوب آهن را پیشرو صنایع
فوالدی کشــور خواند و گفت  :ذوب
آهــن اصفهان با تولیــد محصوالت با
کیفیت به ساخت و ساز ساختمان ها و
توسعه زیر ساخت های کشور خدمت
بزرگی کرده است .وی ادامه داد  :محصوالت ذوب آهن
از قدیم زبانزد بود و این مهم یکــی از فاکتورهای مهم
جهت تولیدات محصوالت فوالدی است زیرا با امنیت و
ایمنی مردم سر و کار دارد.
وی گفت  :در صورتی که مســئولین در بخش مســکن

ســرمایه گذرای کنند بخش مهمی از مشــکالت کشور
حل خواهد شد و این مهم باید در دولت آینده به سرعت
صورت گیرد .
محمود رضایی نیز با اشــاره به این که یکی از جلوه های
شهر نشینی ســاختمان های با کیفیت و سطح باال است
گفت :در حوزه ساختمان ســه بخش فعالیت می کنند،
تولید کنندگان ،ســازندگان و اســتفاده کنندگان که با
تعامل بین این سه بخش می توان پیشرفت را در صنعت
ساختمان شاهد باشیم .
وی افزود :از رســالت های مهم تولید کننــدگان تولید
محصوالت با کیفیت است که ذوب آهن اصفهان در این
مورد سر آمد است و می تواند با انتقال دانش خود به دیگر
صنایع فوالدی این مهم را تسری دهد .
معــاون هماهنگی امــور عمرانی اســتانداری فارس به
محصوالت مرتبط ذوب آهن در خصوص ساختمان های
بلند مرتبه اشاره کرد و گفت :شرکت های بزرگ تولیدی
نظیر ذوب آهن با تحقیق و توســعه می توانند نیازهای
بازار را شناسایی و با تامین این نیازها سهم خود را از بازار
افزایش دهند.

شکل گیری ذوب
آهن اصفهان و تولید
آهن آرزوی قدیمی
مردم ایران بود که با
ایجاد این شرکت به
سرعت محقق شد

در این بین صنایع فوالدی عامل پیشــران توســعه
اقتصادی ،اجتماعی و صنعتی هســتند ،زیرا ایجاد و
توسعه این صنایع در هر منطقهای نیازمند یک سری
فعالیتهای زیر بنایی است که چه در مرحله ساخت
و چه در مرحله بهره برداری باعث توسعه آن منطقه
میشــود همچنان که ذوبآهــن در طیف محدود
منجر به توسعه اســتان اصفهان و در طیف گسترده

محمد شــریعتمداری وزیر تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی با
حضور در دفتر حجت االســام و المســلمین سید ابراهیم
رئیسی با وی دیدار کرد.
محمدشریعتمداریدردیداربارئیسجمهورمنتخب،گزارشی
از عملکرد این وزارتخانه و فرصتهــا و چالشهای اجتماعی
پیش روی دولت سیزدهم ارائه کرد.
وزیر تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی در این دیــدار با تبریک
پیروزی حجت االســام و المسلمین رئیســی در انتخابات
سیزدهمین دوره ریاست جمهوری برای وی و دولت آینده

آرزوی موفقیت کرد.
شریعتمداری با ارائه گزارشی از عملکرد وزارتخانه متبوعش به
شهای پیش روی دولت سیزدهم در این
تها و چال 
تبیین فرص 
حوزهپرداخت.
حجت االسالم و المسلمین سید ابراهیم رئیسی نیز در این دیدار
با تشکر از اظهار محبت وزیر کار و رفاه اجتماعی و گزارشی که از
وضعیت این وزارتخانه ارائه کرد ،ابراز امیدواری کرد با همدلی و
همکاری همه بخش ها با دولت آینده ،شرایط کشور به سرعت به
نفعمردمتغییرکندتاامید،اعتمادوآرامشبهجامعهبازگردد.

(( آگهی فراخوان ))
شركت سهامی ذوب آهن اصفهان

از رسالت های مهم
تولیدکنندگان
تولیدمحصوالت
با کیفیت است که
ذوب آهن اصفهان
در این مورد سر آمد
است

روز صنعت و معدن گرامی باد
تر منجر به توسعه کشور شد.
فرارســیدن این روز را به تمام دســت انــدرکاران و
تالشــگران صنعت و معدن تبریک عرض می کنیم
و امیدوارم با وجود جوانان مستعد و پرتالش این مرز
و بوم ،شاهد رشد و شکوفایی روز افزون کشور در این
عرصه باشیم .
مدیرعامل و هیأت مدیره ذوب آهن اصفهان
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شریعتمداری با رئیسی دیدار کرد

ذوب آهن اصفهان با تولید محصوالت با کیفیت به ساخت و ساز کشور
خدمت کرده است

دهم تيرماه ،بر پايــ ه مصوبه شــوراي عالي انقالب
فرهنگي ،روز صنعــت و معدن ناميده شدهاســت.
اختصاص ايــن روز ،فرصت مناســبي اســت تا به
مهمترين موتور محركــه اقتصاد يعني بخش صنعت
و معدن ،نگاهي انديشمندانه شود .چرا كه اين بخش
در مقام عامل مولد اشــتغال پايدار در افزايش توليد
ناخالص ملي و درآمد سرانه ،نقش به سزائي دارد.
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تجلیل از فعاالن عرصه
فرهنگ و هنر شهرستان
لنجان در ذوب آهن اصفهان

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور:

بیست و سومین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان
شــیراز با حضــور احمد خــرم رییس ســازمان نظام
مهندسی ســاختمان کشــور و محمود رضایی معاون
هماهنگی امور عمرانی اســتانداری فارس از هشــتم تا
یازدهم تیرماه برگزار شــد .ذوب آهن اصفهان به عنوان
بزرگترین تولید کننده مقاطع ســاختمانی کشــور با

ميزان مواد اوليه تخصيصی
باید مالک تعهد عرضه
محصول در بورس باشد
رویداد

بانک صادرات ایران در باالترین سطح ،آماده همکاری با ذوب آهن اصفهان

حجت اله صیدی مدیر عامل و جمعی از دیگر مســئولین
بانک صادرات ایران  ۶تیر ماه ضمن حضــور در ذوب آهن
اصفهان و بازدید از خط تولید این شــرکت با منصور یزدی
زاده مدیر عامل ،احمد ســلیمی معاون مالی و اقتصادی و

رویداد

دهم تيرماه ،بر پايه
مصوب ه شوراي عالي
انقالبفرهنگي،
روز صنعت و معدن
ناميده شدهاست

ردیف

نوعفراخوان

شماره

موضوع

مهلتدریافت
اسناد

مهلتارائه
پیشنهاد

1

مناقصه

9903889

یكردیفبالكجرثقیل

264/1400/

264/1400/

2

مناقصه

9902339

هشتردیفقطعاتراپید

264/1400/

264/1400/

3

مناقصه

1400000787

خرید دو ردیف مهرهطبقه
نقشه

264/1400/

264/1400/

4

مناقصه

9905602

خرید50عدد فورم مسی با
پوششسرامیكی

154/1400/

154/1400/

5

مناقصه

9905878

خرید 5088جفت كفش نیم
پوتینایمنیزیر الستیكی

154/1400/

154/1400/

6

مناقصه

36643

اجــرایعملیاتزیرسازی ،
جــدولگذاری،آسفالت،
اصالح،درزگیری،لكهگیری
موضعیجادههاومحــــوطه
هاومسیرهایمختلف(داخل
و خارج)كارخانه ذوب آهن
اصفهان

2004/1400/

2004/1400/

7

تمدید
مناقصه

140000594

خریدلوازمترافیكی

2104/1400/

2104/1400/

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.
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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 هایشما وپاسخمسئولین:
برای رزرو ویالهای چادگان جهت کارکنان چه مراحلی را باید
انجامداد؟
مدیریت خدمات و امور رفاهی :کارکنان جهت رزرو ویال می توانند طبق
سنوات گذشته رأس ساعت  10صبح دوشنبه هر هفته به سایت پرتال
(لینک رفاه و خدمات ـ رزرو اماکن اقامتی و رفاهی) مراجعه نمایند .اولویت
رزرو با کارکنانی است که در دوره های قبل از سهمیه یارانه خود استفاده
نکرده اند .مبلغ یارانه تخصیص یافته ،جهت نفراتی که در سالیان قبل از
مبلغ مذکور استفاده ننموده اند طبق تعدیل سالیانه محاسبه و افزایش
داده خواهد شد به لحاظ رعایت شیوه نامه های بهداشتی مجموعه ها بر
اساس فاصله  24ساعته بین هر رزرو و طبق گراف زمانی مشخص قابل
بهره برداری می باشند .لذا وجود ترافیک تقاضا در زمان رزرو طبیعی
خواهد بود و همچنین طبق برنامه ریزی صورت گرفته و به منظور رعایت
پروتکل های بهداشتی هر ویال صرفاً به اندازه ظرفیت مشخص قابل رزرو
بوده و پذیرش افراد مازاد بر ظرفیت ویال تحت هیچ شرایطی امکان پذیر
نخواهد بود وکلیه کارکنان ضمن رعایت قوانین و مقررات داخلی مجموعه
ها ،ملزم به رعایت دقیق شیوه نامه های بهداشتی (استفاده از ماسک ،مواد
ضدعفونی و  )...می باشند.
علتانتقالطبکارازکارخانهبهفوالدشهرچیست؟
مدیریت بیمارستان شهید مطهری :باتوجه به الزامات معاونت درمان
دانشگاه علوم پزشکی به منظور استاندارد سازی و دریافت مجوز انجام
فعالیت ،بر اساس دستورالعمل های ابالغی با توجه به نظر و تصمیم
مدیران ارشد شرکت ،طب جدید طراحی و ساخته شده است که دارای
مزایایی از جمله :
الف -در ساختمان متالوژی صرفاً اقدامات اولیه طب صورت می گرفت
ولی در محل جدید با عنایت به قرارداد ذوب آهن با شرکت سالمت برکت،
پایش سالمت کارکنان (آزمایشات تکمیلی از جمله تست های ژنتیکی
و )...صورت می گیرد.
ب -در محل قبلی طب در صورت نیاز به اخذ نظریه پزشکان متخصص و
نیز انجام سونوگرافی ،سی تی اسکن و رادیولوژی ،اکو و تست ورزش و غیره،
کارکنان می بایست چند روزی را صرف موارد فوق می نمودند .ولی در محل
جدید با عنایت به حضور پزشکان متخصص در درمانگاه بیمارستان تمامی
این موارد در همان روز مراجعه انجام می شود که این خود باعث صرفه جویی
دروقتوهزینههایاضافیومرخصی کارکنانمیگردد.
پ -در محل طب جدید خدمات جدیدی از جمله دستگاه قدسنج
هوشمند ،دستگاه تشخیص بیماری های اسکلتی عضالنی و اسکن کف
پا و  ...توسط تیم مجرب صورت می گیرد.
ت -در محل طب سابق نمونه آزمایش های نفرات می بایست به محل
بیمارستان ارسال می گردید ولی در محل جدید به علت نزدیکی
آزمایشگاه تخصصی بیمارستان ،نمونه ها در اولین فرصت به آزمایشگاه
ارسال می گردد که این خود در کیفیت نمونه ها تاثیر دارد .ضمناً طی
برنامه ریزی های بعمل آمده قراراست نتایج آزمایش ها ازطریق تلفن
همراه برای کارکنان ارسال گردد.
و -در صورت نیاز به انجام تست کرونا ،این اقدام در محل آزمایشگاه
صورت می گیرد.
د -بر اساس معرفی نامه مدیریت ها ،در زمان مراجعه کارکنان ،طبق
دستورالعمل های مربوطه کارکرد نفرات به مدیریت امور اداری اعالم
می گردد.
چرا هزینه های ورزشی سال  1400جهت کارکنان به صورت
نقدیپرداختنمیشود؟
مدیریت خدمات و امور رفاهی :بر اساس موافقت شورای معاونین کارخانه،
هزینه های ورزشی سال  1400کارخانه درکارت های پارسیان کارکنان
در الیه سطح ، 2بخش ورزش ،شارژ خواهد شد و این مبلغ خارج از بودجه
مصوب رفاهیات می باشد لذا امکان استفاده این مبلغ صرفاً در مراکز
ورزشی معرفی شده که حدود  50مرکز می باشند با تخفیف های در
نظرگرفتهشدهمیسراست.
چرا پرسنل امکان تردد از درب غربی کارخانه را ندارند ؟
مدیریت حراست و مدیریت ایمنی ،بهداشت و محیط زیست  :با توجه به
تردد  24ساعته کامیون های حمل مواد اولیه و ضایعات از درب غربی  ،این
مسیر مخاطرات ایمنی جهت پرسنل ایجاد می نماید  .لذا استفاده از این
مسیر جهت تردد پرسنل ،نیازمند تدوین دستورالعمل ایمنی  ،ایجاد خط
کشی  ،سرعت گیر  ،چراغ راهنمایی و گشت راهور می باشد .
افکارسنجیروابطعمومی

معاون خرید ذوب آهن اصفهان :

ميزان مواد اوليه تخصيصی باید مالک تعهد عرضه محصول در بورس باشد

این کارخانه عظیم
و بانی معادن کشور
به دلیل کمبود
مواد اولیه ای که
حق طبیعی آن
استمتاسفانه
روزها،ماهها و
سالهاست که
نتوانسته با ظرفیت
کامل تولید داشته
باشد

به مناسبت روز صنعت و معدن عنوان شد:

نقش ذوب آهن اصفهان در توسعه صنعت کشور ،بی بدیل است

ذوب آهن اصفهان
عمده تجهیزات و
قطعات مورد نیاز
خود را بومی سازی
کرده است

محمد رضوانی فر مدیرعامل شســتا
گفت :در راســتای ارتقای شفافیت و
افزایش سودآوری ،عرضه محصوالت
تولیدی گروه شســتا را بورسمحور
میکنیم.
محمد رضوانی فر مدیرعامل شرکت
سرمایهگذاری تأمین اجتماعی شستا
با تاکید بر این که در راستای ارتقای
شفافیت و افزایش ســودآوری عرضه محصوالت تولیدی گروه را بورس
محور میکنیم ،افزود :در این راستا در سال جاری محصوالت جدیدی
همچون سیمان ،تیشــو ،MDF ،نمک تصفیه ،تایر ،کاغذ و  MEKرا با
پیگیری در بورس کاال پذیرش و عرضه کردیم.
وی تصریح نمود :در حالی که رشــد ارزش معامالت بورس کاال در بهار
 1400نسبت به مدت مشابه سال گذشــته  2برابر بوده رشد معامالت
گروه شستا در این مدت به  4.8برابر رسیده است.
رضوانی فر در ادامه با اشاره به افزایش چشــمگیر حجم مقداری و نیز
ارزش معامالت گروه شستا در بورس کاال گفت :حجم مقداری معامالت
گروه شستا در بورس کاال با رشــد  4.3برابری از  234هزار تن در بهار
 1399به یک میلیون تن در بهار  1400افزایش یافته است.
وی افزود :همچنین ارزش معامالت گروه شســتا در بورس کاال با رشد
 4.8برابری از  840میلیــارد تومان در بهار  1399بــه  4000میلیارد
تومان در بهار  1400افزایش یافته است.

به مناســبت روز صنعت و معــدن در برنامه گفتگوی
خبری سیمای اصفهان 7 ،تیرماه به موضوع نقش ذوب
آهن اصفهان در توسعه صنعت و معدن کشور پرداخته
شد .
در این برنامه علیرضــا رضوانیان رئیس کمیســیون
معامــات ذوب آهن اصفهــان طی ســخنانی با بیان
این که متخصصان ذوب آهن اصفهــان عالوه بر تولید
فوالد در این مجتمع صنعتی ،ســایر صنایع را احداث و
به بهرهبرداری رســاندند و بنابراین نقش این شــرکت
در توسعه صنعت بی بدیل اســت ،گفت :در ذوب آهن
اصفهان فرایند تولیــد از مرحله خاک تا کیمیای فوالد
است یعنی در این مجمتع صنعتی تمام مراحل تولید
فوالد از آگلومره ،کک ســازی تا محصول نهایی وجود
دارد .بر این اســاس ذوب آهن اصفهــان را باید حامی
معادن دانســت چرا که این مجتمع عظیم صنعتی به
عنوان تنها مصرف کننده محصوالت معادن زغال سنگ،
باعث رونق این معادن شده است و بیش از نیم قرن پیش
نیز معادن ســنگ آهن را به بهره برداری رساندکه هم
اکنون در اختیار این شرکت نیستند .

رضوانیان با بیان این که اطالق مادر صنعت به ذوب آهن
اصفهان اغراق آمیز نیست به پیامدهای اقتصادی فعالیت
های ذوب آهــن پرداخت و گفت :این شــرکت با ایجاد
فرصتهای اشتغالزایی چه به صورت مستقیم و چه در
صنایع باال و پایین دستی موجب کاهش نرخ بیکاری در
شهرستان و استان شده است و نقش غیر قابل انکاری در
رونق اقتصادی منطقه داشته و دارد  .ضمن این که تنوع
محصوالت تولیدی ذوب آهن اصفهان باعث شده تا عالوه
بر فرصت های متنوع شــغلی در صنایع پایین دستی،
شهرکهایصنعتینیزتوسعهیافتهوتکمیلشوند.
رییس کمیسیون معامالت شرکت به بومی سازی اشاره
کرد و گفت :ذوب آهن اصفهان عمده تجهیزات و قطعات
مورد نیاز خود را بومی سازی کرده و در بحث رونق تولید
نیز با برنامه ریزی و تالش همکاران تولید پروفیل های
سنگین را در دستور کار قرار داد که تولید انبوه انواع ریل،
آرک معدن ،تیرآهن های بــال پهن و  ...حاصل آن بوده
است .
وی به بحران کمبود آب و مــواد اولیه پرداخت و تاکید
کــرد :ذوب آهــن اصفهان بــا خرید و انتقال پســاب

شهرســتانهای اطراف ،برداشــت آب از زایندهرود را
به حداقل رسانده اســت در بحث مشکالت تامین مواد
اولیه هم در حالی که در کشور توان تولید و ایجاد ارزش
افزوده وجود دارد صادر کردن مواد اولیه ظلم مضاعف به
منافعملیاست.
رییس کمیسیون معامالت شرکت در خصوص توسعه
معادن زغال سنگ ،گفت :ذوب آهن اصفهان با مالکیت
معادن البرز شرقی این شــرکت را به سودآوری رسانده
است ،ضمن این که در صدد هستیم البرز مرکزی را که
مالکیت آن به ذوبآهن واگذار شده است توسعه داده و
بهسودآوریبرسانیم.
رضوانیان با بیان ایــن که تمام تجهیــزات ،قطعات و
اتوماســیون ذوب آهن اصفهان به روز و مدرنیزاسیون
شده است و شــرکتهای دانش بنیان در این امر نقش
به سزایی داشتند ،به مهار آالینده ها و پروژه های زیست
محیطی نیز پرداخت و گفت :ذوب آهن اصفهان دارنده
بزرگترین جنگل دســت کاشت کشــور است ،که این
جنگل نقش حیاتی در مهار آالینده ها و کاهش گازهای
گلخانه ای دارد ضمن این که ذوب آهن اصفهان با بومی

سازی و ساخت درب های فلکسیل کک سازی توسط
کارکنان این شرکت ،آالیندگی این بخش را کامال مهار
کرده است.
وی تاکید کرد :ذوب آهــن اصفهان با تولید محصوالت
اســتراتژیک ،فشــار تحریم هــا را شکســت و اجازه
نــداد انحصاری بــودن ایــن محصوالت در توســعه
زیرساختهایکشورخللیایجادکند.
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تجلیل از فعاالن عرصه فرهنگ و هنر شهرستان لنجان در ذوب آهن اصفهان

خبر

عرضه محصوالت تولیدی گروه
شستا را بورسمحور میکنیم

کنفرانس آنالین چالش های ســنگ آهن و فوالد در
بورس کاال با حضور محمدجعفر صالحی معاون خرید
ذوب آهن اصفهان،کیوان جعفری طهرانی تحلیل گر
ارشد بازارهای بین المللی سنگ آهن،وحید شیخ زاده
مدیرعامل شرکت فکور صنعت،عسگریان دبیر انجمن
ســنگ آهن ایران و تنی چند از دیگر صاحب نظران
عرصه صنعت و معدن،شنبه پنجم تیرماه برگزار شد.
محمدجعفر صالحی معــاون خرید شــرکت در این
کنفرانس گفــت  :ذوب آهن اصفهــان در کنار تولید
مقاطع طویل ،ورق ســازهای فــوالدی و ...تنها تولید
کننده ریل نیز در غرب آســیا به شــمار می رود .در
گذشته زیرساخت حمل و نقل کشــور با ریل وارداتی
ساخته می شــد اما ذوب آهن اصفهان با تولید ریل به

این واردات پایان داد و در حال حاضر ریل اســتاندارد
این کارخانه در محورهای مختلف کشــور نصب شده
است.
وی افزود  :این شرکت مادر صنعتی با پتانسیل تولید
فوالدهای متنوع و مورد نیاز کشور،سال گذشته نیز به
عنوان تنها شــرکت برتر در عرصه صادرات،مدال ملی
صادرات کشــور را دریافت کرد و همچنین ارز حاصل
از صادراتش را نیز به صورت کامل به کشور بازگرداند
که در این راستا از سوی بانک مرکزی مورد تقدیر قرار
گرفت.
معاون خرید ذوب آهــن اصفهان تصریــح کرد  :این
کارخانه عظیم و بانی معادن کشور به دلیل کمبود مواد
اولیه ای که حق طبیعی آن است متاسفانه روزها،ماهها
و سالهاست که نتوانسته با ظرفیت کامل تولید داشته
باشــد و این خود تحریمی داخلی یعنــی ضرری که
متحمل کارکنان،ســهامداران و در بُعد کالن اقتصاد
کشور شده است.
این مقام مســئول ادامه داد  :از ســوی دیگر افزايش
قيمت زغالســنگ داخلی بر پايه  26/5درصد شمش
خوزستان نیز هزینه های شرکت را به میزان 1 5000
میلیارد ريال در سال هاي 1398و 1399افزایش داد.
صالحی گفــت  :پیاده ســازی نامطلوب اصــل  44و
سیاست گذاری های نادرست آســیب هایی از جمله
صدور مجوزهای بی رویه توسعه باال دست بدون توجه
به ذخایر معدنی،فوالدساز شــدن معادن،عدم توسعه

اکتشافات و صادرات سنگ آهن دانه بندی و فرآوری
شــده و  ...را بر پیکره صنعت فوالد کشور وارد ساخت
و کاهش تولید به حدود  70درصد ظرفیت اســمی را
رقم زد.
وی بیان کرد  :در بــدو تأســیس ذوب آهن اصفهان
معدن بافق (شرکت سنگ آهن مرکزی ایران)،حسب
سیاست های تعریف شده مســئولیت تأمین کل مواد
اولیه آهــن دار این کارخانه را عهده دار بوده اســت اما
این معدن در شرایط جاری به دلیل سیاست گذاری ها،
وارد صنایع پایین دستی شده و در حال حاضر مشکل
تامین خوراک خود را دارد چه برسد به تامین نیاز مواد
اولیه ذوب آهن اصفهان . ...
معاون خرید ذوب آهن اصفهان مهمترین محدودیت
هایی که تولید این شــرکت را تحت الشعاع قرار داده
است چنین برشمرد :تامین ســنگ آهن دانه بندی با
عیار دست کم  60درصد آهن،عدم بهره مندی از یارانه
انرژی مشابه ســایر واحدهای فوالد سازی ،فعالیت با
 70درصد ظرفیت اسمی،کاهش کیفیت سنگ آهن
دانه بندی  ،عدم ســهام داری در معادن ســنگ آهن
کشور ،وابستگی شدید ارزی شرکت به صادرات و قرار
گرفتن نام این شرکت در لیست تحریم دشمن.
این مقام مســئول اظهار داشت  :تولید  55میلیون تن
فوالد در افق  1404برنامه ریزی شده است در صورتی
که زیرساخت های مورد نیاز آن از جمله سنگ آهن را
در کشور نداریم و در این زمینه پاسخگویی هم وجود

ندارد .عمق اکتشــافات به زیر پنج تا هفت متر رسیده
است در صورتی که در دنیا باالی  200متر هستند.
وی خاطر نشان کرد  :از آنجايی كه فارغ از نحوه قيمت
گذاري ،ســهميه تخصيصــی مواد اوليــه واحدهای
فوالدسازی كشور توسط معاونت معدنی وزارت صمت
تعیین و ابالغ می شــود و اصوالً پیگیری و رصد نتايج
آن هم توسط همین بخش است لذا نسبت مستقيمی
بين ميزان مواد اوليه تخصيصــی و توليد فوالد وجود
دارد و ضرورت دارد به ميــزان تخصيص،تعهد عرضه
محصول در بورس مالک قرار گیرد .سهمیه 300هزار
تن کنســانتره در زنجان را بــرای ذوب آهن اصفهان
مشخص کردند،شــرکتی که می گوید متوقف شده و
اصال تولید ندارد !
معــاون خریــد ذوب آهــن اصفهــان راهکارهــا و
پيشــنهادهاي اجرايی برای تداوم توليــد و برنامه 4
ميليون تن چدن در این شــرکت را بدین شرح عنوان
کرد  :تداوم اختصاص سنگ آهن دانه بندی به میزان
یک میلیــون و هفتصد و پنجــاه هزار تــن از معادن
سنگان و چاه گز برای دست کم  10سال آینده،اقدام
براي اجرایی شدن مصوبه ســتاد تسهيل و رفع موانع
توليد مبنی بر واگذاری معدن بــه ذوب آهن،تعيين
سهميه ســنگ آهن دانه بندی برای نياز توليد چهار
ميليون تن ،تعييــن ضریب قيمت ســنگ آهن دانه
بندی مشابه كنسانتره ،گندله و آهن اسفنجی،تعيين
سهميه یك ميليون تنی گندله مورد نیاز.

ذوب آهن اصفهان
همواره مشارکت در
برنامه های فرهنگی
و هنری و حمایت
از اصحاب هنر و
فرهنگ را به عنوان
مسئولیتاجتماعی
خود در اولویت قرار
داده است

آیین تجلیل از فعاالن عرصه فرهنگ و هنر شهرستان
لنجان بــا حضور ایــن فرهیختگان ،حجت االســام
والمســلمین باقریان امام جمعه زرین شــهر ،حجت
االسالم و المسلمین معتمدی مدیرکل فرهنگ و ارشاد
اســامی اســتان اصفهان ،فرهاد نیک نام رئیس اداره
ارشاد اسالمی شهرستان لنجان ،مهدی بهرامی معاون

پشــتیبانی و خدمات اجتماعی ،آیت ا ...رهبر مسئول
هماهنگی تبلیغات اسالمی و تعدادی از دیگر مسئولین
ذوب آهن اصفهــان در تاالر آهن ایــن مجتمع عظیم
صنعتی بر گزار شد .
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان از مدیر
عامل ذوب آهن اصفهان به جهت مشارکت در تجلیل از

هنرمندان شهرستان لنجان تقدیر نمود و گفت :اساس
خلقت بشر ،بر مفاهیمی استوار است که ریشه در فرهنگ
قرآنی ما مســلمانان دارد  .چنانچه سبک زندگی ایرانی
اسالمی را خوب ترویج نماییم باعث بالندگی می شود و
مشکالت جامعه با رشد نهاد خانواده حل خواهد شد و در
نهایتهدایتانسانکهمنظوراصلیدینمیباشدمحقق
می گردد که در این راســتا نهادهایی از قبیل مسجد و
دانشگاهبایستینقشمحوریخودراایفانمایند.
معاون پشتیبانی و خدمات اجتماعی ذوب آهن اصفهان
نیز به سنخیت فرهنگ  ،هنر و صنعت پرداخت و گفت:
در هر جامعه ای که از توســعه متوازن برخوردار است،
صنعت ،هنر و فرهنگ با هم توسعه می یابند و در نهایت
موجب بالندگی جامعه می شوند .
وی افزود :ذوب آهن اصفهان همواره مشارکت در برنامه
های فرهنگی و هنری و حمایت از اصحاب هنر و فرهنگ
را به عنوان مسئولیت اجتماعی خود در اولویت قرار داده
است که امیدوارم مراسم امروز فصل جدیدی در توسعه
این همکاری ها باشد .
علیرضا امیری مدیر روابط عمومی ذوب آهن نیز در این

مراسم گفت :در هر برهه از زمان که صنایع و کارخانجات
از رونق اقتصادی خوبی برخوردار بوده اند ،هنر و فرهنگ
نیز رونق مضاعفــی پیدا نموده اســت و امیدواریم این
ارتباط خوب و ارزشمند که طی سالیان متمادی وجود
داشــته کماکان به قوت خود ادامه داشته باشد و باعث
اعتالی ایران عزیز شود.
رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد شهرســتان لنجان نیز از
همکاری روابط عمومی ذوب آهن اصفهان در برگزاری
این مراسم قدردانی کرد و گفت :مجموعه بزرگ صنعتی
ذوب آهن همواره در ابعاد مختلف فرهنگی وهنری یار و
یاور اصحاب فرهنگ و هنر شهرستان لنجان بوده است .
ویافزود:دراینمراسمبهدلیلمحدودیتمکانوشرایط
شــیوع بیماری کرونا امکان دعوت از همه هنرمندان را
نداشتیم که باید از آن ها عذر خواهی نمود و امیدوارم در
برنامههایآیندهشاهدحضورهمهاینعزیزانباشیم.
در پایان این مراسم با حضور مسئولین اداره کل فرهنگ
و ارشاد اسالمی استان و شهرستان لنجان و مسئولین
ذوب آهن از هنرمندان این شهرســتان بــا اهدای لوح
یادبود ،تجلیل به عمل آمد.
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ضرورت همکاری تمام بخش های شرکت برای گذر از بحران کم آبی
در جلســه اخیر شــورای معاونین شــرکت ،
بر اجرای کامل برنامه شــرکت بــرای عبور از
بحران کم آبی تاکید شد و مقرر گردید با توجه
به کمبــود آب  ،تمام بخش ها  ،بر اســاس این
برنامه  ،فعالیت های الزم برای صرفه جویی در

مصرف آب را با جدیت دنبال کنند .
همچنین در این جلســه بر مــواردی همچون
تسریع در اجرای برنامه ها و پروژه های زیست
محیطی و پایش آن  ،اســتفاده بهینه از پروژه
تزریق پودر زغال به کوره بلند  ،اقدام الزم برای

تهیه برنامه زمان بندی پروژه بازســازی باتری
شماره  2کک ســازی با توجه به مشخص شدن
نحوه تامین مالی آن و برنامه ریزی برای تامین
گندله با توجه به اثرات مطلوب استفاده از آن و
کمبود سنگ آهن پرعیار تاکید شد.

کرونا و چالشهایش نه تنها ســامتی ،بلکه ســبک
زندگــی و تفریح خانوادههــا را تحت تاثیر قــرار داد،
بیماریای که همه معــادالت جهانی را بــر هم زد و
هر روز بــا نشــان دادن چهره جدیــدی از خود تمام
برنامههای پیریزی شده برای آینده را تحت تاثیر قرار
داد.
هر چنــد این بیماری طی یک ســال و نیم گذشــته
همواره نمودار نزولی و صعودی داشــته است اما این
روزها به اذعان مسئوالن بهداشت و درمان کشور خیز
این بیماری فروکش کرده و شهروندان میتوانند پس
از ماهها در خانه ماندن کمی هم به تفریح بپردازند ،اما
با رعایت پروتکلهای بهداشتی.
به دنبال این اتفــاق بار دیگر ذوبآهــن اصفهان نیز
زمینه شــادی کارکنانش بــرای تفریــح در دهکده

تفریحی چادگان را فراهم ســاخت تــا خانوادههای
کارکنان این مجموعه بتوانند ســاعاتی را در کنار هم
در ویالها و مراکز تفریحی شــرکت به شادی و تفریح
بپردازند
در هفته اول تیرماه ،تعدادی از خانوادههای تالشگران
ذوبآهن در این مجموعه حضور یافته و در کنار هم بار
دیگر لبخند و شــادی را تجربه کردند و دوباره صدای
شــادی و نشــاط کودکان و خانواده هــا در ویالهای
مجموعه ذوبآهن در دهکده چــادگان پیچید و روح
زندگی در این مجموعه دمیده شد.
برگزاری تورهای شادی ،راهاندازی فضاهای تفریحی
و دورهمی با رعایت کامل پروتکلهای بهداشــتی از
جمله برنامههایی بــود که این هفته بــرای کارکنان
ذوبآهن در دهکده تفریحی چــادگان در نظر گرفته

مجموعهها و اماکن رفاهی چــادگان و انزلی را فراهم
ی را به
آورده تــا بتوان خدمــات ارزنده و مطلوبتــر 
کارکنان ذوبآهن و خانواد ه محترم آنها ارائه نمود.

براجرایکاملبرنامه
شرکت برای عبور از
بحرانکمآبیتاکید
شد

این روزها به اذعان
مسئوالنبهداشت
و درمان کشور خیز
این بیماری فروکش
کرده است

ثبت رکورد در نصب 400تن سازه فلزی و نسوز در ارتفاع 70متری

حامد محمدی سرپرست برنامه ریزی و پایش تعمیرات
مدیریت مهندسی نت دوم تیرماه با حضور در گفتگوی
ویژه خبری شبکه اصفهان در خصوص عملیات طراحی،
ساخت و نصب ســازه فلزی و نیز عملیات نسوزچینی
دودکشکائوپرهایکورهبلندشماره 2گزارشیارائهداد.
وی با اشاره به عدم امکان توقف کوره بلندها در عمرکاری
حدود چهار دهه برای دودکش مذکور گفت :بالفاصله
پس از وقوع حادثه و تنها ظرف مدت ســه شبانه روز با
تالش بی وقفه همکاران واحد تعمیرات نسبت به جمع
آوری کلیه ضایعات فلزی و نسوز اقدام و در سریع ترین

زمان ممکن شرایط محیطی به شــرایط عادی درآمد.
بالفاصله پس از آن و با توجه به عدم وجود نقشــه های
ساخت  ،انجام محاسبات و عملیات طراحی الزم جهت
تهیه بیش از  220شیت نقشه در دستور کار فوری قرار
گرفت و طی چهار شبانه روز اولین نقشه های طراحی
جهت ساخت به کارگاه اسکلت فلزی و آهنگری ارسال
شد.
محمدی در خصــوص اهمیت و عظمــت اجرای این
فعالیت افــزود :قطر هفــت متری درقســمت ابتدا و
چهارمتری در انتهای دودکــش و ارتفاع  70متری آن
را می توان با یک ســاختمان  25طبقه قیاس نمود .به
عالوه جهت ساخت ،بارگیری و انتقال قطعات دودکش
در کارگاه های ساخت مهندسی نت و به خاطر بزرگی
قطعه ازچهارمکانیزم جرثقیل به طور همزمان استفاده
شده است.
سرپرســت برنامــه ریــزی و پایش تعمیــرات ذوب
آهن،افزود :عملیات باربندی و نصب سازه فلزی مذکور
در نیمه دوم ســال  99و طی حدود  4ماه اجرایی شد.
طبیعتا شرایط جوی درنیمه دوم سال و فصل زمستان
مانند سرمای هوا ،رطوبت باال ،وزش شدید باد و بارش
و  ...مخاطرات فراوانی را در رونــد اجرای کار ایجاد می
کرد ،اما با استفاده از تجارب موفق قبلی و برنامه ریزی

های دقیق شاهد ثبت رکوردی بی نظیر در نصب بیش
از  400تن سازه فلزی و نسوز بودیم .به عالوه برای کلیه
مراحل جوشــکاری به صورت صد درصد تســت غیر
مخرب انجام و کلیه اســتانداردهای الزم جهت اجرای
کار با همکاری مدیریت های بخش کوره بلند و نســوز،
به صورت کامل اجرایی شد.
محمدی با اشــاره به توانمندی های داخلی مدیریت
برنامــه ریزی و نظــارت بــر نگهــداری وتعمیرات و
کارگاههای ساخت افزود :نکته حائز اهمیت در ساختار
جدید مدیریت مهندسی نت این اســت که با توجه به
ترکیب معاونت های ساخت ،تعمیرات و بازرسی فنی،
هماهنگی الزم جهت افزایش راندمان فعالیتی نگهداری
و تعمیرات به بهترین نحوممکن انجــام می گیرد ،به
نحوی که در سال  1399بیش از 1700مورد تعمیرات
جاری 90 ،مورد تعمیرات اساسی و  50مورد پروژه کالن
در ســطح حوزه بهره بــرداری در ذوب آهن اصفهان و
توسط این مجموعه انجام شده است.
وی با اشــاره به تجربه موفق در عملیات نصب اسکلت
فلزی و نسوز چینی دودکش کائوپرها ،اظهار داشت :این
توانمندی در پرســنل ذوب آهن اصفهان جهت اجرای
پروژه های مشــابه شامل طراحی ،ســاخت و نصب در
داخل شرکت همچون گذشــته و همچنین برای سایر

واحدهای تولیدی در سطح کشورکسب گردیده است.
سرپرســت برنامه ریزی و پایش تعمیرات درپاسخ به
سوال مجری برنامه درخصوص اجرای تعمیرات اساسی
مهم خردادماه سال جاری در ذوب آهن اصفهان گفت:
اجرای عملیات تعمیرات اساســی سیستم انتقال مواد
کوره بلند شــماره  2همزمان با تعمیرات تعویض لوله
های اکران دیگ کنورتور  ،2آگلوماشــین شــماره ،4
ایستگاه ریخته گری شماره  5و برج های خنک کننده
آن و جهت جلوگیری از کاهــش تولید و توقفات مکرر
انجام گرفت .این کار مستلزم برنامه ریزی دقیق نیروی
انســانی متخصص و تمام وقت بوده که خوشــبختانه
با موفقیت اجرایی و کلیــه واحد های مرتبط با خطوط
تولید به موقع راه اندازی شد.
محمدی در پایان با اشاره به حمایت های مدیریت عالی
کارخانه و به ویژه معاون بهره برداری و همچنین امانت
دار بودن کلیه پرســنل نسبت به ســهامداران افزود :با
توجه به اجرای عملیات ریومپینگ و مدرنیزاســیون
مختلف در سال های گذشته و عملیات جدیدی مانند
ریومپینگ ایستگاه 8ریخته گری که تا پایان سال جاری
انجام می شود ،چشم انداز روشــنی از تولید بر اساس
همت ،توانایی و تالش کلیه پرسنل شرکت ذوب آهن
اصفهان در پیش رو است.

کلیه مراحل
جوشکاری به صورت
صد درصد تست غیر
مخرب انجام و کلیه
استانداردهای الزم
جهت اجرای کار با
همکاریمدیریت
های بخش کوره بلند
و نسوز ،به صورت
کامل اجرایی شد

تجلیلازبازنشستگانسال99

آیین تجلیل از بازنشســتگان سال  99به تعداد 400
نفر از تاریخ  6تیرماه با اهداء لوح و نشــان یادبود در
فرهنگسرای امام رضا (ع) فوالدشهر برگزار شد.
به همین منظور با تعــدادی از این عزیزان گفتگویی
داشتیم که در ادامه می خوانید:
رحیم ســلیمانی تبار از سخت کوشــان بازنشسته
مدیریت آگلومراسیون ،گفت :خوشحالم که سی سال

در صنعت ذوب آهن مشغول به کار بودم و در گردش
صنعت کشور نقش کوچکی داشتم ،تالشگران ذوب
آهــن از زحمت کش تریــن افراد جامعه هســتند.
کارکنــان ذوب آهن اصفهــان همواره بــا تالش و
کوشــش خود بهترین ها را برای خانواده و صنعت به
ارمغان آوردند .
وی با اشاره به سختی های کار در صنعت فوالد ادامه

داد :به جرات می توان گفــت کار در ذوب آهن مانند
جهاد در جبهه های جنگ اســت و خوشحالم که از
این صنعت بازنشسته شدم .
سید محمد موســوی از عزیزان بازنشســته مدیریت
مهندســی نورد ،گفت :خوشــحالم کــه ذوب آهن به
بازنشستگان خود ارزش قائل است و ما را فراموش نمی
کند ،این باعث دلگرمی بازنشستگان است که مسئولین

در شرکت به فکر بازنشستگان هستند .
موســوی صنعت ذوب آهن اصفهان را از پایه گذاران
صنعت فوالد در کشــور خواند و افزود :مردم جامعه
به صنعت گران به ویژه ذوب آهنی ها ارزش و احترام
خاصی قایل هســتند زیرا می داننــد ذوب آهن پایه
گذار صنعت فوالد اســت و خیلی از صنایع به همین
واسطه در استان به وجود آمدند.
علــی شــواخی از تالشــگران بازنشســته مدیریت
آگلومراســیون ،گفت :بایــد بازنشســتگی را دوره
جدیــدی در زندگی دانســت که دوبــاره به آغوش
خانواده برگردیم و در کنــار آن ها از زندگی لذت می
بریم ،اما شرایط اقتصادی باعث شــده برخی بعد از
بازنشســتگی به فکر کار باشــند تــا بتوانند گذران
زندگی کنند.
شواخی ذوب آهن را کوهی از علم و دانش دانست که
هر فرد به واســطه کار خود می تواند از آن بهره مند
گردد و افزود :ذوب آهن اصفهان به مثابه دانشگاهی
است که کارکنان ســال های ســال از آن بهره مند
می گردند و به جرات می تــوان گفت ذوب آهنی ها
بهترین بازار کار را بعد از بازنشستگی دارند .

آهن پایه گذار
صنعت فوالد است
و خیلی از صنایع
به همین واسطه
در استان به وجود
آمدند

لوزی خطر و شناسایی خطرات مواد شیمیایی
با توجه به الزامات برون ســازمانی،
مدیریت ایمنی ،بهداشت و محیط
زیســت با همکاری مدیریت روابط
عمومی لوزی خطر جهت مخازنی
حاوی مواد خطرناک را تهیه نموده
است که در حال حاضر لوزی خطر
بر روی مخازن واقع در ســایت به
منظور آشنایی پرســنل کارخانه با
مفهوم لوزی خطر و مشخصات ذکر
شده در آن توضیحات زیر ارائه می
گردد .
لوزی خطر چیست؟
مصارف روز افزون مواد شیمیائی و
هیدروکربنی گوناگون که بسیاری
از آنان خطرناک می باشــند باعث
شــده که برای مــواد مذکور عالئم
خاصی قائل شــوند تا بــا یک نظر
اجمالــی بر ایــن عالئم بتــوان بر
خطرات بهداشــتی ،اشتعال و فعل

و انفعاالت این مواد پی بــرد .به همین منظور خطرات
را دســته بندی کرده و با درجات مختلف نشــان می
دهند .کلیه خطــرات احتمالی را در لــوزی خطر که
چهار قسمت دارد با اعداد و عالئم خاص مشخص می
کنند .هر کدام از خانه ها به شرح زیر بیانگر دسته ای از
خطرات می باشد:
 )1خانه باال :به رنگ قرمز بوده و قابلیت اشتعال ماده را
مشخص می کند.
 )2خانه راســت :به رنــگ زرد بــوده و قابلیت فعل و
انفعاالت شیمیائی ماده را مشخص می کند.
 )3خانه چپ :به رنگ آبی بوده و خطرات بهداشــتی
ماده را مشخص می کند.
 )4خانه پائین :بدون رنــگ بوده و خطرات خاص ماده
را بازگو می کند.
شرح خطرات:
 خطرات خاص که در پائین لوزی قرار دارد شــاملخطرات واکنش با آب ،خطر مواد رادیو اکتیو ،اسیدی،
قلیایی و ...
 -هرکدام از سه خانه های دیگر به پنج درجه(از صفر تا

چهار)تقسیم بندی شده اند که هرچه از صفر به سمت
عدد چهار نزدیک تر شود خطرات نیز بیشتر می گردد.
یعنی عدد صفر بیانگر بی خطری و عدد چهار شــدیدا
خطرناک می باشدکه این موضوع در تصویر لوزی خطر
مشخص شده اســت.به عنوان نمونه لوزی خطر زیر
مربوط به کاربید کلسیم می باشد.

مدیریت ایمنی ،بهداشت و محیط زیست

مناسبت های هفته

 12تیرماه؛ حمله آمریكای جنایتکار به هواپیمای مســافربری
ایران () 1367
فاجعه ای در سكوت
 12تیر سالروز حمله ددمنشانه و موشكی ناوگان آمریكایی در سال  1367به
هواپیمای مسافربری جمهوری اسالمی ایران در خلیج فارس است كه باعث به
شهادت رسیدن 290غیرنظامی شد.
در این روز هواپیمای مسافربری ایرباس ایران به شماره  655كه از بندرعباس
عازم دبی بود در ساعت  10و  22دقیقه (هفت دقیقه پس از پرواز) به دستور
فرمانده ناو جنگی وینسنس آمریكا با شلیك دو فروند موشك برفراز آبهای
نیلگون خلیج فــارس و در نزدیكی جزیره هنگام مــورد اصابت قرار گرفت و
سقوطكرد.
این هواپیما حامل 290مســافر و خدمه بود كه تمام آنها اعــم از مرد و زن و
كودك و نوجوان و كهنســال به شــهادت رســیدند.همچنین در این پرواز
غیرنظامی  66كودك زیر  13ســال و  53زن نیز حضور داشتند كه همگی به
شهادت رسیدند.هواپیمای ایرباس خطوطهواپیماییجمهوری اسالمی ایران
در حالی مورد حمله نظامیان آمریكایی مستقر در خلیج فارس قرار گرفت كه
طبق قوانین بین المللی در كریدور هوایی در حال پرواز بود .پس از این جنایت
هولناك ناخدا «ویل راجرز» فرمانده ناو «وینســنس» امریكا تاكید كرد كه
«سنگینی این بار را تا پایان عمر به دوش خواهم كشید».
 14تیرماه؛ روز قلم
روز قلم در تقویم ایران ،به عنوان نمادی بــرای تجلیل از صاحب قلمان و آثار
ایشان انتخاب شده است .بر اساس آموزه های دینی و سوگند خداوند بر قلم،
در صفحات تقویم ،چهاردهم تیرماه با عنوان «روز قلم» به خود جلوه ای دیگر
بخشیده اســت .نام گذاری این روز به نام قلم ،عالوه بر آموزه های دینی ،بی
ارتباط با تاریخ کهن متمدن و فرهنگ ساز این ســرزمین نیست .ابوریحان
بیرونی در کتاب آثار الباقیه خود آورده اســت که چهاردهمین روز از تیرماه
را ایرانیان باســتان ،روز تیر (عطارد) می نامیدند .از طرفی سیاره تیر یا همان
عطارد ،در فرهنگ ادب پارسی ،کاتب و نویســنده ستارگان است .به همین
مناسبت این روز را روز نویسندگان می دانستند و گرامی می داشتند.
 14تیرماه؛ روز شهرداری و دهیاری
چهاردهم تیرماه روز شهرداری و دهیاری است .نقش شهرداریها در پاکیزگی
محیط زندگی و ارتقا حوزههای فرهنگی و اجتماعی بر هیچ کســی پوشیده
نیست.
به منظور آشنایی آحاد جامعه با عملکرد شهرداریها و دهیاریها و همافزایی و
مشارکت مردم با خانواده مدیریت شهری و روستایی و اطالعرسانی سیاستها
و برنامههای کشــور در این خصوص بنابر مصوبه شورای انقالب فرهنگی در
ســال  ۱۳۹۱روز چهاردهم تیر به عنوان روز شــهرداری و دهیاری در تقویم
رسمی کشور نامگذاری شد.
 ۱۸تیر روز ملی ادبیات کودک و نوجوان
 ۱۸تیر به عنوان روز رسمی ادبیات کودک و نوجوان در کشور اعالم شده است.
روزی که مقارن است با روز درگذشت مهدی آذری یزدی نویسنده و بازنویس
خوب کشورمان در سال  ۱۳۸۸که در در بیمارســتان آتی ه تهران دار فانی را
وداع گفت و در حسینی ه خرمشــاه یزد در نزدیکی محل زندگیاش به خاک
سپردهشد.
زندهیاد آذریزدی که او را پرتیراژترین نویسنده تاریخ ادبیات کودک و نوجوان
ایران میدانند ،در مجموع ،بیش از  ۲۰عنوان کتاب برای بچهها نوشته است.
جند سالی می شود که از سوی شورای عالی انقالب فرهنگی ،بنابر پیشنهاد
شورای فرهنگ عمومی 18 ،تیر به عنوان روز رسمی ادبیات کودک و نوجوان
در کشور اعالم شده است.
کشفتوطئهآمریکاییدرپایگاههواییشهیدنوژه(18)1359تیر
 ۱۸تیرماه سال  ۵۹اعضای حزب توده سعی داشــتند کودتایی را علیه نظام
اســامی اجرا کنند ،اما این توطئه خیلی زود لو رفت و با شکست مواجه شد.
چندی پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران ،تنی چند از افسران رژیم شاه که
گروهی با نام «نقاب» تشکیل داده بودند ،کودتایی را با هدف بازگرداندن شاپور
بختیار ،قتل حضرت امام خمینی (ره) و نابودی نظام نوپای جمهوری اسالمی
طرحریزی کردند که این کودتا بهدلیل مرکز هدایت آن ،که در پایگاه شهید
نوژه همدان بود به کودتای نوژه موسوم شد.
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امام علی (ع):
بردباری پـرده اى است پوشنده و عقل شمشيرى است برنده ،بنابراين ،عيوب
اخالقىاتراباحلمتبپوشان،وهوسهاىسركشتراباعقلتبكش.

رونق دوباره چادگان با حضور خانواده های ذوب آهن اصفهان
شــده بود و بــار دیگر
خانوادههای ذوبآهن
پس از یک ســال و نیم
لذت لبخنــد زدن در
کنار همدیگر را تجربه
کردند.
هر چنــد کرونــا طی
حدود یکســال و نیم
گذشــته عمال امکان
بهــره بــرداری از این
اماکــن شــرکت را
گرفت اما مدیریت خدمات و امــور رفاهی این تهدید
را به فرصت تبدیل کرده و اقدامــات مورد نیاز جهت
ساخت ،بازسازی ،توسعه و تجهیز بیش از  28ویال در

Repor t
حدیث هفته

در جلسه شورای معاونین شرکت مطرح شد :

رعایــت پروتکل های بهداشــتی جهت مصون
ماندن از بیماری کرونا  ،ضرورت تامین وسایل
ایمنی و بهداشتی برای کلیه کارکنان و تاکید بر
فاصله گذاری اجتماعی از جمله مواردی بود که
در جلسه شورای معاونین مطرح گردید .

گزارش

نشریهداخلی

مصارف روز افزون
موادشیمیائی
و هیدروکربنی
گوناگون که بسیاری
از آنان خطرناک
می باشند باعث شده
که برای مواد مذکور
عالئم خاصی قائل
شوند

موفقیت همکار ذوب آهنی در
انتخابات شورای شهر
بتول موسايي گله متولد سال
 ١٣٦٧که از ســال  ١٣٨٨در
ذوب آهن اصفهان مشغول به
کار اســت در انتخابات شورای
شــهر مینادشــت ،آرای الزم
را برای پیوســتن به این شورا
کسب نمود .
وی در گفتگــو بــا خبرنگار ما
گفت :بی شــک حضــور بنده
در مجموعه به عنــوان كوچكترين عضو ذوب آهن اصفهان و شــاگردی
در محضر تالشــگران با درایت آن ســبب شــد تا امروز به عنوان عضوی
از اجتماع شــهری محل زیست خود در نگاه همشــهریان با کوله باری از
تجارب و آموخته ها ،انتخاب بخشــی از جامعه شــهری شهر مینادشت
باشم.
موســایی افزود :فرمایشــات مقــام معظم رهبــری مبنی بــر حضور و
بســتر ســازی مشــارکت در انتخابات به عنوان واجب عینی طبق نظر
ولی امر مســلمین از یک ســو و بار رســالتی که همشــهریان بر دوشم
نهادند از ســوی دیگر حجت را تمام کرد تا بر خود واجــب کفایی ببینم
و به عنــوان کاندیدا خــود را در معرض رای همشــهریانم قــرار دهم و
بر حســب وظیفه اجتماعی بر کنش هــای پیرامون خــود تاثیر مثبت
بگذارم .
این منتخب شورای شهر مینادشــت اظهار داشت :اینک که توفیق خدمت
نصیبم گردیده ضمن داشــته هــا و اندوخته های مدیریتــی که در مدت
فعالیت در ذوب آهن اصفهان کســب نموده ام ســعادت داشتم طی سال
های گذشته با برخی نخبگان و شایســتگان و دغدغه مندان شهر جلسات
نقد و بررسی عملکرد مدیران وقت داشته و از دل این گفتگو ها راه حل های
اجرایی و سهل الوصول برای حل مشکالت و معضالت اجتماعی و فرهنگی
و اقتصادی شهر ترســیم کنم  .امید اســت در مقاطع مختلف در مقابل در
خواست های مردمی شهروندان مینادشت در حد بضاعت ترتیب اثر دهد.
شایان ذکر است موسایی ده ســال در مدیریت ايمني بهداشت و محيط
زيســت و بعد از آن تا کنون در مديريت ســازماندهي و روش ها فعالیت
نموده اســت  .وی داراي مدرك تحصيلي كارشــناس ارشــد مهندسي
صنايع ،نويسنده بين المللي در این رشته ،نويسنده و ويراستار ادبي كتاب
هاي دانشگاهي ،دانشــجوي دانشگاه تهران در رشــته ( pmpمديريت
پروژه حرفه اي) و مربي و داور واليبال استان اصفهان است .
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برگزاری مسابقات داخلی پرس سینه و لیفت کارکنان شرکت

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:

منصور یزدی زاده مدیرعامل شــرکت از آنیتا کیانی نویســنده کتاب شکارچی در
سرزمین رنگین کمان که فرزند رضا کیانی شاغل در مدیریت حراست است تقدیر
کرد .آنیتا کیانی به همراه خانواده در دفتر مدیرعامل شــرکت حضور یافت و منصور
یزدی زاده طی ســخنانی ابتکار و خالقیت این عضو خانواده بزرگ ذوب آهن را قابل
تقدیر دانست و با تقدیم هدیه ای ،این نونهال ذوب آهنی را برای فعالیت بیشتر در این
زمینه تشویق کرد .

سهمیه المپیک  2020شنا در دستان
یک ذوب آهنی

مهرشاد افقری فرزند حمید افقری از بازنشستگان ذوب آهن اصفهان در مسابقات
بلغارستان سهمیه ورودی  Bالمپیک  ۲۰۲۰شنا را کسب کرد.
مهرشــاد افقری نماینده شــنا ایران و عضو پایگاه قهرمانی شــنا استان اصفهان
با هدایت گامردیالنچیان در مســابقات انتخابــی المپیک بلغارســتان موفق به
ثبت رکورد  ۵۳,۴۶در ماده  ۱۰۰متر پروانه شــد و باالتر از حــد نصاب ورودی B
المپیک( ،) ۵۳,۵۲شنا کرد.
افقری با ثبت این زمان ،رکورد ملی این ماده را نیز جابجا کرد .رکورد پیشین ۱۰۰
متر پروانه با زمان  ۵۴.۱۷به نام مهدی انصاری بود که مهرشاد افقری با ثبت زمان
 ۵۳.۴۶این رکورد را بهبود بخشید و به نام خود ثبت کرد.
این نخستین سهمیه مستقیم المپیک ( حد نصاب ورودی  )Bدر رشته شنا بعد از
 ۱۴سال اســت .پیش از این تنها یکبار در المپیک  ۲۰۰۸پکن شنا ایران موفق به
کسب سهمیه مستقیم شده بود.
بر اســاس قوانین فدراســیون جهانی شــنا بهترینهایی که حد نصــاب ورودی
 Bالمپیک را کســب کردند در دســته بندی بازیهای المپیک  ۲۰۲۰توکیو قرار
میگیرند .المپیک توکیو کمتر از یکماه دیگر برگزار میشود.

به مناسبت روز ملی صنعت و معدن ،به همت مدیریت
خدمــات و امور رفاهی (سرپرســتی امور ورزشــی) و
همکاری بسیج شهید تندگویان کارخانه 8 ،و  9تیرماه
مســابقات داخلی پرسنل در رشــته پرس سینه و دد
لیفت با رعایت پروتکل های بهداشــتی برگزار گردید،
این دوره از مسابقات با حضور حدود  100نفر از پرسنل
ورزشکار این رشته انجام شد .مسابقات با حضور مهدی
بهرامی معاون پشتیبانی و امور اجتماعی ،روح ا...صالحی
مدیر خدمات و امور رفاهی ،علیرضا احسانی سرپرست
ورزش همگانی و جمعی از همکاران شرکت آغاز شد و
ورزشکاران در روز اول در رشته پرس سینه و در روز دوم
در رشته لیفت با یکدیگر به رقابت پرداختند .در پایان
بهترین رکورد ثبت شده جهت هر نفر در دو رشته نفرات
اول تا سوم به شرح زیر حائز مقام گردیدند و جوایز نفرات
اول تا سوم به صورت لوح قهرمانی ،مدال و کارت هدیه
نقدی توسط سرهنگ مختاری فرمانده بسیج ،صالحی
مدیر خدمات و امور رفاهی و احسانی سرپرست ورزش
همگانی اهداء گردید .
شــایان ذکر است این مســابقات با همکاری و زیر نظر
هیأت بدنســازی و پاورلیفتینگ زرین شهر و با حضور
داوران بین المللی این رشته برگزار گردید .
قهرمــان قهرمانــان(اوورال) :حمیــد حیــدری و
مهردادمهری

داوران :جعفر کریمیان داوربین المللی و دبیر کمیته
پاورلیفتینگ استان ،محمدعلی کریمیان داور ملی،
اصغر ایرانپور داور ملی ،ابراهیــم صادقی داور ملی و

نفرات اول تا سوم هر رده سنی در وزن های مختلف
دسته وزنی

باالی 04سال

زیر 04سال
مقام اول

مقام دوم

مقام سوم

مقام اول

مقام دوم
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رشید حیدری

محمدرضا
رمضانی

علی بیات

 57کیلوگرم

حمیدحیدری

جناب آقای حمید رضا نجاتی
همکار و پیشکسوت گرامی
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر گرامیتان مرحوم نورا ...نجاتی را
خدمت شما و خانواده گرامی تسلیت عرض می کنیم .از درگاه خداوند
متعال برای آن مرحوم ،رحمت و مغفرت واسعه الهی و برای کانون داغدار
صبوری و شکیبایی مسئلت می نمایم .

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان
تسلیت
خانواده مرحوم محسن ایزدی
با نهایت تاسف و تالم فراوان مصیبت وارده را به شما خانواده محترم
تسلیت عرض نموده ،از خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و برای
شما و سایر بازماندگان سالمتی و طول عمر خواستاریم .

تسلیت
همکاران گرامی آقایان:
اسداله رفیعی ،عباس مختاری ،مختار گلمحمدی،
محمدرضا قدیمی ،جمشید منصوری زاد ،علی غالمی،
مهدی خالدی
با تاسف ،مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده محترمتان صميمانه
تسليت عرض نموده ،از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومین رحمت
و مغفرت واسعه و برای شما و خانواده محترمتان صبوری و شکیبایی
مسئلت می نماییم .خداوند قرین رحمتشان فرماید.

روابط عمومی شركت

امین دهقان از مربیان اســبق کوهنوردی ذوب آهن
اصفهان است که توانســته با موفقیت به قله اورست
به ارتفاع  ۸.۸۴۸مترکه بام دنیا محســوب می شــود
در کشــور نپال ،صعود کند .وی متولد  1358مربی و
مدرس فدارسیون کوهنوردی ،مهندس عمران و اولین
نفری می باشد که توانسته از اســتان اصفهان به قله

حسنمعینی

تولید و توزیع برق

محمدماهان

1400/03/06

محمدمحمدی

تولید و توزیع برق

محمدامین

1400/03/22

سیدمیثمحسینی

انرژی

سید امیر حسین

1400/01/29

هوشنگاکبری

خدمات

عرشیا

1400/03/24

منامیرزاده

فناوری اطالعات

یونا

1400/02/15

مسعودمختاری

نسوز

مهرسام

1400/03/27

حامدایرانشاهی

آگلومراسیون

قاسمچاقایی

یوسفهاشمی

نبی ا ...رفیعی

مجید وحید دستجردی

راه آهن

مرسانا

1400/03/11

مجتبیضیایی

ابراهیمرجبی

محمد مرادی
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بهنامبراتی

داوود بهداد

امید شیری

بهفر دری

بابک نوری

ایرج
هنرشناس

 90کیلو گرم

مهردادمهری

محسن نادری

محمدعلی
کریمیان

فرزادعابدینی

حمیدبیرانوند

محمودجعفری

 100کیلو گرم

سپهرنصیرزاده

محمدعلیتوکلی

مهدیرحیمی

فریبرز
سلیمانی

فرزاد حاتمی

غالمرضا
سورانی

 110کیلو گرم

منصورمیرزایی

محمدرضا
سلیمی

سروش
سلیمانی

حمیدرضا
شریفی

 125کیلو گرم

اصغرایرانپور

محمدرضانقدی

مسلمکریمی

+125کیلو گرم

محمدرضاضیایی

حسینکاظمی

در طول برگزاری نمایشگاه که به مدت شش روز (۲۵تا
 ۳۰خرداد) از ساعت  ۹صبح تا ساعت  ۱۹ادامه داشت،
غرفه اختصاصی این شرکت میزبان حضور تجار مختلف
همراه با مذاکرات فشــرده و مهمی بود که گاهی ادامه
مذاکراتکارشناسیتاپاسیازشببهطولمیانجامید.
در حاشیه این نمایشــگاه با تعدادی از بازدید کنندگان
گفتگوییداشتیمکهدرادامهمیخوانید:
نصراله رشنوی سرکنســول ایران در اربیل :ذوب آهن
اصفهان از شرکت های مهم و شــناخته شده در جهان
و خاور میانه اســت و هم اکنون از جایــگاه مطلوبی در
کردستان برخوردار اســت .با توجه به شرایط خاص این
منطقه و رقبای موجود و از طرفی محصوالت با کیفیت
این شــرکت ،ضروریست اســت که ذوب آهن اصفهان
برنامهریزیمناسبیبرایحضوردائمدربازارهایمنطقه
کردستانوعراقداشتهباشد.
ما هم اکنون در حال تعامل برای توســعه فعالیت های
تجاری ایران در این منطقه هســتیم .حضور ذوب آهن
اصفهان در نمایشگاه اربیل باعث خوشحالی تجار و طرف
های تجاری این شرکت شده و
امید اســت که این حضور اثر بخش باعت خیر و برکت
بیشتربرایکشورباشد.

متاسفانه گاهی شــاهد ورود محصوالت غیر استاندارد
دیگر کشورها در این منطقه می باشــیم.هم اکنون در
حال فرهنگ سازی برای سبک سازی محصوالت غیر
استاندارد هســتیم .با توجه به کیفیت و استاندارد قابل
قبول محصوالت فــوالدی ذوب آهن اصفهان و رضایت
تجار و مصرف کنندگان ،امیدواریم که این صنعت بزرگ
کشورمانهمچنانبازارهایفوالدیرادردستبگیرد.
مســئول اتاق بازرگانی اربیــل :ذوب آهن اصفهان یک
نام آشنا و معتبر در جهان اســت و محصوالت آن نیز از
کیفیت مناســبی برخوردار می باشــد .ما با همکاران
طرف ایرانی بســترهای الزم را بار حضور شرکت های
ایرانی در منطقه فراهم کرده ایم و خیلی خوشحالیم که
محصوالت باکیفیت ذوب آهن اصفهان در کردســتان
عراقبکارگیریمیشود.
پوالدخانی از شرکت گلیاوه :ایران هم اکنون بازار خوبی
در عراق بویژه شهر اربیل دارد و می تواند نقش بیشتری
در منطقه و کشــورهایی همچون عراق و سوریه داشته
باشد .مسولین ایرانی باید نسبت به تعدیل افزایش قیمت
در ایران ،عوارض گمرکی ،کاهــش و رفع تعهدات ارزی
توجه ویژه ای داشته باشند و تعامالت گمرکی بین ایران
و عراق با جدیت بیشتری دنبال شود .خوشبختانه ذوب
آهن اصفهان نسبت به کیفیت ،استاندارد و همچنین در
خصوصمشتریمداریتوجهخوبیدارد.
حاج ابراهیم تاج الدین تاجر عراقی :بر اساس سابقه چهل
ســاله ای که در تجارت دارم می توان گفت محصوالت
ذوب آهن اصفهان از کیفیت و استاندارد عالی برخوردار
است .مهمترین موضوع در صادرات و عرضه محصوالت
این شرکت ،حذف واســطه ها و فروش به شرکت های
مهماستکهبایدموردتوجهقرارگیرد.
بنده تعصب خاصی به ایران دارم و فقط محصوالت ایرانی
را خریــداری و در بازارهای منطقه(عراق ،ســوریه و )...
عرضهمیکنم.
مجید مرادیان

مربی اسبق کوهنوردی ذوب آهن بر بام دنیا ایستاد

روابط عمومی شركت

مهدیعظیمی

فوالدسازی

رادین

1400/03/24

نلین

از كليه همكاران و دوستان گرامي كه در مصيبت وارده به اينجانبان ضمن
ابراز همدردي ،موجب تسلي خاطر بازماندگان را فراهم نمودند ،صميمانه
قدرداني نموده ،اميد است در شاديهايتان جبران نماییم.

تسلیت

تورج شفائی

راه آهن

پانته آ

1400/03/23

گزارشی از حضور در نمایشگاه تجاری اقلیم کردستان ـ اربیل

جمهوری اســامی ایران با  ۱۵کشــور در منطقه مرز
خشــکی و آبی دارد ،موضوعی که می تواند زمینه های
الزم برای گسترش بازرگانی خارجی کشــور را فراهم
نماید.
با توجه به رابطه استراتژیک و روبه توسعه ،مرز مشترک
کشور عراق و اقلیم کردســتان ،پتانسیل مهمی برای
تجارت است .بویره اقلیم کردستان که یکی از مسیرهای
اصلی صــادرات کاال از ایران به دیگــر مناطق عراق به
شــمار می آید .بنابر این با درک از اهمیت این موضوع،
انتظار می رود که دولتمردان نیز نسبت به این فرصت
ها ،اهتمام الزم را داشته باشند و با تسهیل امور گمرکی
و ...زمینه را برای حضور فعال و اثر بخش تر در بازاهای
تجاری این منطقــه فراهم نماینــد .در غیر اینصورت
کشــورهایی همچون ترکیه با جدیت در راه تســخیر
ســهم ایران در بازارهای منطقه بویژه کردستان عراق
میباشند.
ذوب آهن اصفهان به عنوان مادر صنعت فوالد کشور و
یک بنگاه بزرگ اقتصادی ،با درک و شــناخت الزم ،در
نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسالمی ایران ،عالوه بر
غرفه اختصاصی ،با یک تیم کارشناســی در این رویداد
تجاریشرکتنمود.

محمدمهدیمیرصالحیان

ایمنی و بهداشت

علی

1400/03/20
1400/03/13

مقام سوم

تشکر و سپاس

مجید سلیمیان ،ابوطالب معتمدی ،علی معظم،
نصرت اله کیخایی ،محمود رسالت ،نبی اله اسدی،
جلیل احمدی ،سعادت یار احمدی ،خانواده مرحوم
یدا ...رمضانی ،خانواده مرحوم علیرضا مناجاتی،
خانواده مرحوم فتحعلی نادری ،خانواده مرحوم
سید محسن کاظمی

رییس کمیته شهرســتان های هیأت استان ،دانش
زارع و فرزاد بویری و محمدرضا سلیمی.

نام و نام خانوادگي شاغل

محل كار

نام فرزند

تاريخ تولد

اورست با موفقیت صعود کند.
دهقان با اشاره به این که امســال تنها ایرانی بودم که
در صعود به اورست حضور داشــتم ،گفت :در استان
اصفهان اولین نفر هستم که به اورست صعود کرده ولی
در کل کشور حدودا بیســت و هفت یا هشت نفر تا به
حال به اورست با موفقیت صعود کردند .وی در ادامه به
هدفش که صعود به هفت قله مرتفع در هر قاره جهان
اشاره کرد و افزود :تنها ایرانی هســتم که توانسته بام
چهار قاره (افریقا ،اروپا ،امریکا جنوبی و آسیا ) از هفت
قله  Seven Summitsرا با موفقیت صعود کند که
بعد از صعود می توانم به جمع کلوپ فتح کنندگان به
بام های هفت قله مهم هر قاره یا هفت چکاد بپیوندم،
در این صورت اولین ایرانی خواهم بود که به این عنوان
دست خواهم یافت .
دهقان گفت :در شرایطی که در جامعه ،وضع اقتصادی
خوب نیســت و عالوه بر آن بیماری کرونا وجود دارد
روح ورزش می تواند معجزه ایجاد کند.
وی خاطر نشــان ســاخت :از این که توانستم پرچم

ایران و اصفهان را بر فراز بام دنیا برافراشته کنم بسیار
خوشحال هستم زیرا مردم کشورمان الیق بهترین ها
هستند .
مربی اســبق کوهنوردی ذوب آهن گفت :آسیب ها،
هزینه های بسیار ســنگین صعود ،دوری از خانواده و
تغذیه متفاوت از مشکالتی است که کوهنوردان با آن
سروکار دارند .وی با اشاره به این که ورزش کوهنوردی
بسیار پرخرج و پر زحمت است و برای صعود اخیرش
به قله اورست در نپال ملک شخصی خود را به فروخته
اســت ادامه داد :در برخی از اوقات که در حال صعود
بودم و واقعا از لحــاظ روانی دیگر قادر به تحمل کردن
شــرایط نبودم ،ائمه اطهار (ع) تنها چیزی بود که به
کمکم می آمدند و باعث می شــد که به حرکت ادامه
دهم و این امر باعث شد که موفق به صعود شدم .
وی ضمن قدردانی از مدیریت عالی شــرکت گفت :از
این که مسئولین در ذوب آهن اصفهان تا اینقدر به فکر
ورزشکاران هستند سپاسگزارم و امیدوارم این شرکت
بتواند برای صعود های آینده حامی مالی بنده باشد .

پیوند
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پیوند مهرورزان
ازدواج و تشکیل خانواده ،فصلی نو و سبز در زندگی انسان است.
این پیوند نیکو را بــه همکاران گرانقــدر ذو ب آهنی که اخیرا ً
ازدواج کرد ه اند و اسامی آنها در پی می آید ،تبریک گفته ،برای
این عزیزان آرزوی زندگی سعادتمند ،فرزندان نیکو و سالمتی
در سایه اهل بیت(ع) و آقا ا مام زمان(عج) آرزومندیم.
نام و نام خانوادگی شاغل
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دادگاه  CASبه نفع ذوب آهن رای داد
تکلیفپروندهفرسایشیوجنجالیرضاشکاری
بازیکن ســابق تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان
سرانجام مشخص شد .این بازیکن که با جدایی
از ذوب آهن راهی روبین کازان روسیه شده بود،
سرانجام بعد از شکایت باشگاه ایرانی به دادگاه
عالی ورزش ،از ســوی این دادگاه به پرداخت
غرامت  ۳۰۰هــزار یورویی به عــاوه جریمه
دیرکرد محکوم شد .باشگاه روبین کازان هم در
این غرامت شریک است و باید در کنار شکاری این پول را به ذوب آهن بدهد.
پیش از این ،فیفا باشگاه روبین کازان را به پرداخت حدود  ۱۰۵هزار یورو به دلیل غرامت
آموزشی (حق رشد) به باشگاه ذوب آهن محکوم کرده بود.
شکاری سال  ۹۵اقدام به فســخ یک طرفه قراردادش با باشگاه ذوب آهن کرد و سپس
راهی روستوف و روبین کازان روسیه شد .ذوب آهن هم با این ادعا که شکاری به صورت
غیر قانونی قراردادش را فسخ کرده ،از این بازیکن و باشگاه روبین کازان به فیفا شکایت
کردوپروندهایحدودا ًهزارصفحهایعلیهاینبازیکندرفیفاتشکیلشد.
ذوبی ها ابتدا از این بازیکن به فدراسیون فوتبال و ســپس به دادگاه عالی ورزش برای
گرفتنغرامتآموزشیوغرامتفسخیکطرفهقراردادشکایتکردند.
باشگاه ذوب آهن مدعی بود شکاری با این باشگاه قرارداد داشته و به صورت یک طرفه
اقدام به فسخ قرارداد و حضور در تیم روبین کازان روسیه کرده است.
رسیدگی این شکایت به خاطر روند رســیدگی و ارائه مدارک و مستندات حدود چهار
سال طول کشید .ذوب آهن ابتدا در بخش غرامت آموزشی باشگاه روبین کازان روسیه
را در فیفا به پرداخت  ۱۰۵هزار یورو (با احتســاب جریمه دیرکرد) به باشگاه ذوب آهن
محکوم کرد .در بخش فســخ قرارداد هم فیفا بحث «ایراد عدم استماع دعوا» را پیش
کشیده بود .یعنی از آنجا که کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران روی این پرونده
رأی داده ،فیفا دیگر قادر به بررسی آن نیست و برای همین پرونده به دادگاه عالی ورزش
ارجاع شد و در نهایت دادگاه کاس محکومیت  ۳۰۰هزار یورویی را برای شکاری و روبین
کازان درنظرگرفت.
شایانذکراست؛شکاریدرحالحاضربازیکنتیمگلگهرسیرجاناست.

اطالعیه
مسابقاتطنابکشیکارکنان
به اطالع همــکاران گرامی می رســاند مدیریت خدمات
وامور رفاهی(سرپرســتی امور ورزشی شرکت) در نظر
داردباهمکاریبسیجشهیدتندگویانکارخانهبارعایت
پروتکلهایبهداشتی،مسابقاتطنابکشیکارکنانبه
شرح زیر برگزار نماید لذا از کلیه مدیریت های شرکت
دعوت میگ ردد با دریافت آلبوم ورزشی و رعایت کامل
آیین نامه مســابقات که در روز قرعه کشــی توزیع می
گردددراینمسابقاتشرکتنمایند.
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روز دوشــنبه ســاعت 9صبح مورخه 144/ 1400/سالن
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