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در مجمع عمومی عادی ساالنه ذوب آهن اصفهان عنوان شد:

ذوب آهن اصفهان
با سود آوری بر مدار توسعه

خاطر ه روز عیــد قربان ،خاطر ه بزرگی اســت؛ ده ه اول
ی الحجــه ،ده ه خاطرهها اســت .در مــاه ذیالحجه،
ذ
هر دههای یــک خصوصیتــی دارد؛ دهــه اول ،هم دهه
خاطرههای پرشکوه و مهم و آموزنده است و هم ده ه تضرع
و توجه و انابه الیا ...اســت .خاطرهها از خاطرات مربوط به
حضرت موسی(ع) شروع می شــود که چهل شب میعاد
حضرت موســی(ع) با پروردگار عالم در کــوه طور طول
کشیده که در تفسیر هست که این چهل شب از شب اول
ذی القعده است تا شب عید قربان است .اول ،قرار سی شب
است ،بعد ده شب اضافه می شــود که همین ده شب ذی
الحجه اســت که این موضوع ،اهمیت این شب ها را نشان
می دهد.
بعد نوبت می رســد بــه روز عیــد قربان ،ایــن قربانی
شگفتانگیز و شگفتیســاز در تاریخ که بینظیر است.
حضرت ابراهیم مأمور می شــود که نوجوان خودش را به
دست خودش به قتل برســاند -امر الهی است ،آزمایش
الهی است -آن هم فرزندی که سال های متمادی از وجود
او محروم بوده ،خب پیدا است چقدر انسان به فرزند اواخر
عمر و دوران پیری دلبسته اســت .ببینید این ها حوادث
عجیب تاریخ دین ،تاریخ دیــنداری ،تاریخ ایمان ،تاریخ
اســام اســت .این هم خاطر ه عید قربان است که خب
ن جور خاطرههای شــکوهمند و پرمعنا و
این دهه اول ای 
راهنماییکنندهاست.
ی الحجه ،ده ه والیت و مسئل ه غدیر است که
ده ه دوم ذ 
از هم ه احکام الهی ،این والیت جایگاه برتری دارد ،چون
تأمینکننده و تضمینکننده هم ه احکام الهی اســت که
ماجرای غدیر و آن داستان بسیار مهم بیانگر آن است.
ده ه سوم هم باز دههای است که در آن هم حوادث مهمی
وجود دارد؛ از جمله و شــاید مهمترینش داستان مباهله
است که آن جا هم مسئله ،مســئل ه توحید است؛ یعنی
بحث پیغمبر با مســیحیان آن روز ،نصارای نجران که به
مباهله منتهی شــد ،بحث درباره حضرت عیسی(ع) بود
که حضرت می فرمودند حضرت عیســی(ع) بند ه خدا و
پیغمبر خدا است ،آن ها چیزهای دیگری می گفتند؛ قرار
شــد مباهله کنند که بعد در قضایای مباهله که معروف
است و شنیدهاید آن ها مجبور شدند عقبنشینی کنند.

رویداد

اراضی ذوب آهن اصفهان
تعیین تکلیف و ساماندهی
می شوند
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رویداد

رشد فروش  ۱۳۰درصدی
ذوبآهن اصفهان در  ۳ماهه
نخستامسال
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گزارش

با کاهش برق صنایع،
تعهدات عرضه در بورس
کاال هم کاهش می یابد
03

گزارش

طرح های توسعه ای و
سرمایه گذاری تاصیکو
برای مناطق محروم

در مجمع عمومی عادی ساالنه ذوب آهن اصفهان عنوان شد:

با توجه به درخواســت تعدادی از همکاران گرامی و مکاتبه
با مدیرعامل شرکت در خصوص دریافت سهام ترجیحی در
زمان واگذاری ذوب آهن اصفهان ،در پاســخ به درخواست
این همکاران به اطالع می رساند؛
مطابق "بند ( )1آئيننامه اجرايي مــاده ( )16قانون برنامه
سوم توســعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ايران مورد
تنفيذ در ماده  9قانــون برنامه چهارم توســعه اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ايران ضوابط اجرايي واگذاري سهام
ترجيحي به كارگــران و كاركنان واحدهاي مورد واگذاري"
وی در ادامه با اشاره به بازسازی کوره بلند شماره یک بعد از
پنج سال توقف با اتکا به توان داخلی شرکت و بومی سازی،
گفت :این اتفاق موجب افزایش ظرفیت تولید شــرکت به
میزان  800هزار تن در ســال و کاهش ریسک تولید ذوب
آهن شده اســت .مدیرعامل شــرکت ذوب آهن اصفهان
با اشــاره به بهبود وضعیت نقدینگی شرکت نسبت به 10
سال گذشته ،اظهار کرد :طی سال گذشته سود شرکت به
میزان  15هزار و  819میلیارد ریال رسید که دالیل افزایش
میزان درآمد و سود شرکت ناشی از تمرکز بر تولید  ،فروش
محصوالتصنعتیومحصوالتباارزشافزودهباالتر،تمرکز
شرکت بر صادرات به دلیل ارزش افزوده باالتر ،افزایش تورم و
افزایشسطحعمومیقیمتهااست.
رشد  ۲۴۵درصدی سودآوری شرکت های تابعه
ذوب آهن در سال99
وی یادآور شــد :ذوب آهن ،شــاهد رشــد  ۲۴۵درصدی
سودآوری شرکت های تابعه خود نســبت به سال  ۹۸بوده
است .یزدی زاده با بیان اینکه با همت تالشگران ذوب آهن
برای نخستین بار خروج از زیان انباشته پس از یک دهه در
این شرکت اتفاق افتاده است ،گفت :ذوب آهن طی یک دهه
برای نخستین بار در سال 99به این نقطه رسید تا بتواند سود
را بین سهامداران توزیع کند و سال گذشته میزان سود500
میلیارد تومان را پیش بینی کرده بودیم ،اما به  974میلیارد
تومانسودقابلتوزیعدستیافتیم.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با اشاره به برخی دستاوردهای
مهم این شرکت ،گفت :تملک معادن زغالسنگ سوادکوه،
تکمیل فاز نخست پروژه انتقال پساب فوالدشهر ،طراحی،
ساخت و نصب درهای فلکســیبل باطری  ۳ککسازی در
مسیر صنعت سبز ،دســتیابی به دانش فنی طراحی نسوز
بدنه کوره بلند برای نخستین بار در کشور ،افزایش  ۴۰هزار
میلیارد ریالی حد اعتباری شرکت در بانکها ،دریافت لوح
تقدیرازبانکمرکزیو...ازجملهایندستاوردهابودهاست.
وی ادامه داد :یکی از عوامل تاثیرگــذار بر تولید ذوب آهن،
عدم تامین یک میلیون و  ۷۵۰هزار تن سنگآهن بوده که
تغییرات پیاپی در وزارت صمت در سال قبل یکی از عوامل
اصلی آن بوده است .یزدی زاده درباره پروژه تزریق پودر زغال
در کاهش مصرف کک ،گفت :کاهش هزینه های ارز ناشی
از واردات کک ،کاهش وابستگی به کک با توجه به محدود
بودنذخایرزغال،افزایشبهرهوریکورهبلندازجملهدالیل
تاکیدبراجرایاینپروژهاست.
وی درباره دالیــل تاخیر در اجرای این پــروژه ،گفت :عدم
استفاده از کارشناســان و شــرکت های خارجی به دلیل
تحریم ،عدم امکان بازدید و طی دوره های آموزشی پرسنل
در کشــورهای دارای ایــن تجهیزات ،عــدم وجود تجربه
بهره برداری از این پروژه در کشور ،عدم امکان تثبیت شرایط
کاری در کوره بلندها به دلیل برخی مشکالت در تامین مواد
اولیهباکیفیتوکمآبیازجملهدالیلتاخیراست.
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پاسخ به درخواست دریافت سهام ترجیحی شرکت

ذوب آهن اصفهان با سود آوری بر مدار توسعه

مجمع عمومی عادی ســاالنه ذوب آهن اصفهان با حضور
سهامداران،نمایندگانصاحبانسهام،اعضایهیاتمدیرهو
نمایندهسازمانبورسواوراقبهادارتهران،درتاالرتشریفات
و تاالر آهــن ذوب آهن اصفهــان با رعایــت پروتکلهای
بهداشتی پنجشــنبه  24تیرماه برگزار شــد  .نمایندگان
ســهامداران عمده ذوب آهندر جایگاه هیات رییسه قرار
گرفتند و ســعید عبودی رییس هیاتمدیره شرکت صدر
تامینریاستمجمعراعهدهدارشد.
منصور یــزدیزاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهــان در ارایه
گزارش هیاتمدیره مربوط به عملکرد سال 99و برنامههای
آتی این شرکت گفت  :سال  99سالی خاص و ویژه به لحاظ
شیوع ویروس کرونا و محدودیت صادرات و واردات مواد اولیه
برای تمام کشورها بود اما با این وجود طی سال های 98و99
رشــد  4و  5درصدی و در مجموع دو سال ،رشد  9درصدی
را در تولید داشتیم .یزدی زاده با اشاره به دستاوردهای مهم
شرکت ذوب آهن اصفهان ،تاکید کرد :دریافت گواهینامه
اســتاندارد ملی ایران برای تولید ریل ملــی  ،ركورد توليد
ريل به ميزان  58هزار تن با افزايش  282درصدی نســبت
به ســال  ، 1398طراحی و تولید ســوزن ریل ،E1A160
طراحی و تولیــد ریل معدن  R18در نــورد  ،650پذیرش
ریل ملی در بورس کاال ،انعقاد نخســتین قرارداد صادرات
ریل و به کارگیری ریل در  6محور راه آهن کشــور از جمله
دستاوردهایریلیذوبآهندرسال 99بودهاست.
تولید ریل  ،آغاز تولید محصوالت با ارزش افزوده
باالدرذوبآهنبود
یزدی زاده با بیان اینکه ذوب آهــن  10درصد تولید فوالد
کشور را دارد که تولید آن مشابه  75درصد سایر فوالدسازان
دنیاست،افزود:روشسایرتولیدکنندگانفوالدکشورمشابه
معادل  5درصد تولیدکنندگان فوالدی دنیا با گاز اســت،
بنابراینذوبآهنبرایماندندرگویرقابت،استراتژیتنوع
بخشی به تولیدات خود را در پیش گرفته است که تولید ریل
آغاز تولید محصوالت با ارزش افــزوده باال بود و به دنبال آن
محصوالت دیگر همچون کالف های صنعتی ،تکمیل سبد
ورق سازه های فوالدی ،طراحی و تولید تیرآهن نیمه سبک
و....دردستورتولیدقرارگرفت.
ویبهتنوعبخشیمحصوالتدرنورد 650اشارهکردوگفت:
همواره ذوب آهن در نورد 650با ظرفیت مازاد مواجه بود که
با ورود ریل به این کارگاه ،ظرفیــت خالی را پر کردیم و این
موجب تکمیل ظرفیت  ،تنوع بخشی محصوالت و کاهش
ضایعاتتولیداتشدهاست.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با تاکید بر اینکه کمبود مواد
اولیهولزومتولیدمحصوالتباارزشافزودهباالیکیازچالش
های ذوب آهن است ،تصریح کرد :امروز توسعه تیرآهن بال
پهن در ذوب آهن ضرورت دارد ،البته باید توجه داشت که
بیشترین حاشیه سود برای این شرکت به ترتیب مربوط به
تولیدریل،سپسکالف،آرک،تیرآهنومیلگردسادهاست.
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مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در ادامه به برخی چالش های
ذوب آهن اشــاره کرد و افزود :خشکسالی ،کمبود آب ،عدم
پایداری تامین مواد آهندار ،قرار گرفتن ذوب آهن در لیست
تحریم ،پایین بودن سرمایه در گردش ،شیوع کرونا ،ظرفیت
پایین تولید زغال کشور ،تغییرات مداوم قیمت نهادههای
تولید ،عدم بهرهمندی نیروگاههای شــرکت از گاز از جمله
اصلیترینچالشهایاینشرکتاست.
به گفته یزدی زاده ،تغییر رژیم کوره بلند به ســمت سایر
مواد آهن دار ،خریــد برق از بورس انــرژی ،افزایش تولید،
کاهش مصــرف کک ،تملک معادن ســنگآهن ،تکمیل
پروژههای تامین آب ،تولید محصول با ارزش افزوده باالتر،
اصالح قراردادهــای خرید ،افزایش موجــودی مواد اولیه،
تداوم صادرات محصوالت به  ۲۲کشور با وجود قرار گرفتن
در لیســت تحریم ،انتقال نماد ذوب از فرابورس به بورس،
مدیریت هزینههای شرکت با اصالح نرمهای مصرف و ...از
جملهبرنامههایذوبآهندرسال 1400است.
وی ادامــه داد :تداوم پــروژه های تصفیه پســاب ،تعیین
تکلیف قطعی مطالبات سازمان تامین اجتماعی ،تشکیل
کنسرسیویم و کلنگ زنی واحد تولید ورق های الکتریکی
به ارزش  415میلیون یورو از دیگر برنامه های این شرکت
در سال جاری است .مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان
همچنین اظهار کرد :طی ســه ماهه نخست امسال تولید
محصوالت ذوب آهن به میزان  ۱۲درصد در چدن  ۳ ،درصد
درشمشویکدرصددرمحصولاصلیرشدداشتهاست.
وی گفت :به طور قطع اگر امسال ذوب آهن محدویت های
آبی را نداشت ،دســت کم  50هزار تن تولید محصوالتش
بیشتربود.
مصوباتمجمع
مصوبات این مجمع بدین شــرح اســت  :صورتهاي مالي
تلفيقي گروه و شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان (سهامي
عام) شامل صورت وضعيت هاي مالي به تاريخ 30اسفند ماه
 1399و صورت هاي سود و زيان  ،تغييرات در حقوق مالكانه
وجريانهاينقديبرايسالماليمنتهيبه،1399/12/30
با اکثريت آرا مورد تصويب مجمع قرار گرفــت .با توجه به
خروج ذوب آهن اصفهان از زیان انباشــته ،برای اولین بار به
سهامداران سود تعلق گرفت ومقرر گرديد از محل سود قابل
تخصيص  9هزار و  738میلیارد ریال به میزان  35.4درصد
معادل 3هزار و 444میلیارد ریال ( به ازای هر سهم 56ریال)
بهعنوان سود سهام  ،با رعايت مفاد اصالحيه قانون تجارت،
به سهامداران پرداخت شود .همچنین موسسه حسابرسي
هوشيار مميز به عنوان حســابرس مستقل و بازرس قانوني
اصلي شرکت و موسسه حسابرســي تدوين و همكاران به
عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني علي البدل ،برای
مدتیکسالانتخابگرديدند.همچنینروزنامههايدنياي
اقتصادو صمتجهتدرجاطالعيهوآگهيهايشرکتبراي
مدتيکسال،تعيينگرديد.

مصوب شــوراي عالي اصل  44قانون اساســي وزارت امور
اقتصادي ،تخصيص ســهام ذوب آهن فقط طي يك مرحله
و به شــاغليني كه در تاريخ 1512/ 1390/داراي يك سال
ســابقه بيمه بوده اند ،صورت پذيرفته است .لذا افرادی که
مطابق قانون یاد شــده واجد شــرایط نبوده اند ،در ليست
اسامي ارســالي از طرف مديريت هاي فن آوري اطالعات و
امور اداري قــرار نگرفته اند و در نتيجه ســهام ترجيحي به
ايشان تعلق نگرفته است.
مديریت راهبري شركت ها ،امور مجامع و سهام

فراخوان

طی سال گذشته
سود شرکت به
میزان  15هزار و
 819میلیارد ریال
رسید که دالیل
افزایش میزان درآمد
و سود شرکت ناشی
از تمرکز بر تولید،
فروش محصوالت
صنعتی و محصوالت
با ارزش افزوده
باالتر ،تمرکز شرکت
بر صادرات به دلیل
ارزش افزوده باالتر،
افزایش تورم و
افزایش سطح
عمومیقیمتها
است

آگهيفراخوانعموميشناساييوارزيابيسرمايهگذار
موضوع:تامینمالیپروژهاحداثخطکالفباظرفيت 550هزارتندرسال
شركت سهامي ذوب آهن اصفهان در نظر دارد با مشاركت سرمايهگذاران واجد صالحيت نسبت به تامین
مالی پروژه احداث خط کالف با ظرفيت 550هزار تن در سال در کارگاه نورد 350اقدام نمايد.
از سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی واجد شرایط که از توانمندی مالی الزم برخوردار باشند دعوت ميشود
مشــخصات و اطالعات پروژه را از تاريخ  1400/04/23الي  1400/05/03از وب سايت ذوب آهن اصفهان
( -www.esfahansteel.irبخش تأمين كنندگان  -فراخوانها) دريافت و پيشــنهاد ســرمايهگذاري
همراه با اطالعات ســوابق و تجارب قبلي خود را حداكثر تا تاريخ  1400/5/31به آدرس :اصفهان  -انتهاي
اتوبان ذوبآهن  -كارخانة ذوب آهن اصفهان  -ســاختمان توحيد -طبقة هفتــم  -دفتر مديريت خريد
تجهيزات و قراردادهاي توســعه و يــا از طريــق آدرس ايميــل Commercial@EsfahanSteel.ir
ارســال نمايند .براي دريافت اطالعات بيشــتر ،بازديد از محل و يا تشكيل جلسه ،پيشنهاد دهندگان مي
تواندباتلفنذيلتماسحاصلنمايد:
تلفن(:پاسخگوييسؤاالتبازرگاني-03152573655سؤاالتفني)03152572251
دورنگار0315257- 2061:
روابط عمومي شرکت

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

شماره

موضوع

مزايده

K400/01

فروشاقالماسقاط
موجود در انبار 36

مزایده

K400/02

فروشاقالممستعمل
موجود در انبار 32

مهلت دريافت
اسناد

مهلتبازدید

مهلت ارائه
پيشنهاد

1400/04/22
لغایت
1400/05/02

1400/04/26
لغایت
1400/05/02
بجزایامتعطیل

ساعت 15مورخ
1400/05/02

ضمن ًا لیست استعالم های مربوط به خریدهای متوسط (بدون برگزاری مناقصه) در سایت شركت به آدرس
ذیل درج می گردد.
سایر موارد :
 -1میزان تضمین شركت در مزایده :پنج درصد مبلغ قيمت پيشنهادي
 -2نوع تضمین شركت در مزایده :ضمانت نامه معتبر بانكی یا واریز وجه به شــماره حساب سیبا  109700970008بانك ملی
شــعبه ذوب آهن اصفهان و یا به شماره حســاب  102263027003سپهر بانك صادرات شــعبه ذوب آهن و ارائه رسيد آن
 اوراق مشاركت بی نام و يا مطالبات تایید شده مزایده گران -3تاریخ بازگشائی پاكت هاي )مزایده( :دوشنبه 1400/05/04
 -4مدیریت برگزار كننده مزایده :مدیریت اموال ،انبار و امالک
تلفن تماس 03152572392 - 03152574318 :آقاي عبدالهی
 -5محل تحویل پاكتها :شركت ســهامی ذوب آهن اصفهان دبیرخانه محرمانه مديريت حراســت واقع در درب اصلی جنب
بانك ملی
 -6نحوه دریافت اسناد :از طریق سایت اینترنتی شركت سهامی ذوب آهن اصفهان به نشانی www.esfahansteel.ir
اسناد به صورت فایل  PDFمی باشد.

روابط عمومی شرکت
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توضیحاتمدیریتخدماتواموررفاهیشرکت
در پی تماس های همکاران در خصوص مبلغ ورزشی شارژ شده
در کارت پارسیان ،مدیریت خدمات و امور رفاهی توضیحاتی
ارایهنمودکهدرادامهمیآید:
در خصوص مبلغ شارژ در کارت پارسیان برای استفاده در
فروشگاه ها و مراکز ورزشی به اطالع همکاران گرامی می رساند
بر مبنای مشوق های مالیاتی ،بودجه تخصیص یافته به ورزش
همگانی شرکت صرفا باید در ورزش کارکنان هزینه گردد بر این
اساس در سال های گذشته این بودجه در استخرها و باشگاه
های بدنسازی طرف قرارداد با ذوب آهن اصفهان برای استفاده
کارکنان و خانواده آن ها هزینه می شد ،با شیوع ویروس کرونا
و تعطیلی مراکز و باشگاه های ورزشی ،امکان عقد قرارداد با
مراکز ورزشی مذکور عمال میسر نبوده و خانواده بزرگ ذوب
آهن نیز از خدمات این مراکز محروم هستند ،بنابراین مدیریت
خدمات و امور رفاهی پیشنهاد نمود سرانه ورزشی کارکنان در
الیه اختصاصی ورزش کارت پارسیان شارژ شود تا همکاران
بتوانند در زمان مقتضی از خدمات مراکز و فروشگاه های معرفی
شده با درصد تخفیف تعیین شده بهره مند شوند .مزید آگاهی
به استحضار همکاران گرامی می رساند هزینه های انجام شده
در ورزش کارگری بر اساس مشوق های مالیاتی قابل برگشت
می باشد و جهت استفاده از این قانون مبلغ مذکور صرفا باید در
ورزش کارکنان هزینه گردد تا تخصیص سرانه ورزشی کارکنان
برایسالهایآتیهمامکانپذیرباشد.
مدیریتخدماتواموررفاهی

انتصاب

مدیر برنامه ریزی و سفارشات
خرید شرکت منصوب شد

طی حکمی ،مهدی شاطری به عنوان
مدیر برنامه ریزی و سفارشات خرید
شرکتمنصوبشد.
شــاطری دارای مدرک کارشناسی
صنایع از دانشگاه صنعتی اصفهان و
کارشناسی ارشــد صنایع از دانشگاه
آزاد واحد نجف آباد است و سال 1378
در ذوب آهن اصفهان استخدام شده
است.
ویپیشازایندرسمتهاییمانندکارشناسمدیریتاتوماسیونوارتباطات،
کارشناس مهندسی صنایع ،کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک ،معاون مدیر
مهندسیصنایعومعاونمدیرخریدتجهیزاتمشغولبهخدمتبودهاست.

انتصاب سرپرست جدید واحد
خانه سازی ذوب آهن اصفهان
طی حکمی از ســوی مهدی بهرامی
معاون پشتیبانی و خدمات اجتماعی
ذوب آهن اصفهان ،موســی سلیمانی
مدیر امور شهری و پســماند با حفظ
سمت به عنوان سرپرست واحد خانه
سازی شرکت منصوب شــد .در این
حکم آمده اســت :با عنایت به سوابق،
تعهد و تجربیات ارزشــمند جنابعالی
و به اســتناد صــورت جلســه مورخ
 1400/04/15کمیته عالی خانه سازی با حفظ سمت به عنوان سرپرست واحد
خانه سازی شرکت منصوب می گردید .انتظار است با برنامه ریزی و سازماندهی
ظرفیت های شرکت و با هماهنگی سایر مدیریت های مرتبط نسبت به پیشبرد
پروژهخانهسازیشرکتدرمحلهظفر() B9فوالدشهراهتمامورزیدهوبهصورت
مرتبنتیجهرابهکمیتهعالیخانهسازیمنعکسنمایید.درجلسهمعارفهموسی
سلیمانیکه23تیرماهدرمحلدفترمعاونتپشتیبانیوخدماتاجتماعیبرگزار
شد ،مهدی بهرامی معاون پشتیبانی و خدمات اجتماعی ذوب آهن اصفهان بر
ساماندهی وتقویت ارتباط متقابل با نظام مهندسی ،شرکت عمران ،شهرداری و
سایر ادارات مرتبط و سرعت کار سرپرستی واحد خانه سازی تاکید نمود .موسی
ســلیمانی نیز گفت :با کمک همکاران و با تمام توان در خدمت پیشبرد اهداف
شرکت خواهیم بود .شایان ذکر است موسی سلیمانی فوق لیسانس الکترونیک
بودهوقب ً
الدرسمتهایمختلفوازجملهمشاورعالیوبازرسعالیمدیرعاملو
سرپرستیبنیادشهیدوامورایثارگرانخدمتکردهاست.

300073194
تقدیر وزیر راه و شهرسازی از زحمات بی دریغ مدیریت و کارکنان ذوب آهن اصفهان

سالم آتشکار
تعــدادی از همــکاران
درتماس با شماره  104سالم
آتشکار روابط عمومی سؤاالت
خود را مطرح وپاسخ مسئوالن
بهشرحزیرمی باشد:
درخواست هایشماوپاسخمسئولین:
تعهداتداروهایگیاهیبیمهتکمیلدرمانبهچهصورتمیباشد؟
مدیریت خدمات بیمه و مالی :لیست داروهای گیاهی که جنبه درمانی داشته
باشند در قسمت اطالع رسانی این مدیریت در پرتال قابل مشاهده است در این
مورد 30درصدهزینههابرعهدهبیمارو 70درصدباقیماندهبرعهدهبیمهتکمیل
درمان دانا می باشد .در ضمن حق فنی داروخانه به صورت پلكانی طبق تعرفه
بخش خصوصی اعالمی از طرف معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت و درمان
کشور در تعهد بیمه دانا است .همچنین پرداخت ملزومات دارویی نظیر :سرنگ،
برانولوغیرهبهعهده بیمهدانا میباشد.
داروخانه های طرف قرارداد بیمه تکمیل درمان دانا در شهر
فوالدشهررااطالعرسانینمایید؟
مدیریت خدمات بیمه و مالی :با پیگیرهای انجام شده وابالغ شیوه نامه جدید
به داروخانه ها در فوالدشهر ،داروخانه دکتر جانقربان واقع در مسکن مهر محله
 E5نبش میدان امامت واقع در مجتمع تجاری رویال و همچنین داروخانه دکتر
بصیرتدرمحله B6جنبشرکتعمرانفوالدشهربهعنوانطرفقراردادآماده
ارائهخدماتمیباشنددرضمندرموردسایرشهرهانیزلیستداروخانههایآن
درقسمتلینکاینمدیریتدرپرتالقابلمشاهدهمیباشد.
آیا با توجه به برگزاری مناقصه خرید لباس و کفش جهت سال1400
پیمانکارمشخصگردیدهاست؟
مدیریت خرید مواد مصرفی :با توجه به برگزاری مناقصه و بازگشایی اسناد آن در
حالحاضرکلیهدرخواستهادرقسمتبررسیفنیمیباشدکهپسازطیاین
مرحلهدرصورتدارابودنشرایط،پیمانکارانتخابمیگردد.
***تعدادیازهمکارانازسرویسدهیمنظمواخالقخوبآقایجعفرجوکار
رانندهشیفتخیابانشاهزیداصفهانابزاررضایتنمودهاند.
***درخواستایجادسیستمسرمایشیدراتاقفرمانبرقنیروگاهحرارتی.
تعدادی از همکاران شاغل در این قسمت ابراز گالیه کرده اند که حدود سه ماه
استدراینقسمتسیستمسرمایشیوجودندارد.
افکارسنجی روابط عمومی

atashkarweekly@esfahansteel.ir

محمد اســامی ،وزیر راه و شهر ســازی با اهداء لوح به
منصور یــزدی زاده مدیرعامل ذوب آهــن اصفهان ،از
تالش های بی دریغ مدیریــت و کارکنان این مجموعه
تقدیرکرد.
در متن این لوح تقدیر آمده اســت؛ بی شــک توسعه
زیربناهای حمل و نقل ،عمران و آبادانی و شــکوفایی
اقتصادی را برای میهن اسالمی مان به ارمغان می آورد
و این مهم بدون اتکال به الطاف الهی و اعتماد به همت
مهندســان و متخصصان دلســوز این مرز و بوم تحقق
نخواهدیافت.

بی شک توسعه
زیربناهایحمل
و نقل ،عمران و
آبادانی و شکوفایی
اقتصادی را برای
میهن اسالمی مان به
ارمغان می آورد

تولید ریل ملی ،خودکفایی و عدم وابستگی به واردات
ریل یکی از آرزوهای دیرینه صنعت راه ســازی کشور و
برگ زرینی است از همت واال و اراده سترگ تالشگران
این مرز و بوم در راه اعتالء و سربلندی ایران اسالمی که
موجب تسریع در توسعه شبکه ریلی کشور خواهد شد.
اینجانب ضمن تقدیر از زحمــات بی دریغ جنابعالی و
کارکنان شرکت ذوب آهن اصفهان در تحقق این پروژه
عظیم ،از خداوند منان توفیق روز افزون و خدمت بیش از
پیش به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران را برایتان
مسألتدارم.

پویش بازرگان ،بازوی قدرتمند ذوب آهن در تامین و فروش
جلسه تعاملی مسئولین ذوب
آهن اصفهان و شــرکت پویش
بازرگان بــا هدف بررســی و
توســعه همکاری هــای فی
مابین با حضــور مدیران عامل
و تعدادی از معاونین شــرکت،
رییس هیأت مدیره ،مدیرعامل
و اعضاء هیأت مدیره شــرکت
پویش بازرگان برگزار شد.
منصور یــزدی زاده مدیرعامل
ذوب آهن اصفهان با اشــاره به
این که این شرکت 40 ،درصد

ذوب آهن اصفهان
 40درصد از سهام
شرکت پویش
بازرگان را دارد

از سهام شــرکت پویش بازرگان را دارد ،گفت :شرکت
پویش بازرگان بازوی قدرتمند ذوب آهن اصفهان در
تامین مواد اولیه و فروش محصوالت به شمار می رود
و نقش عمده ای در دستیابی ذوب آهن جهت تحقق
ســه میلیون تن چدن مذاب خواهد داشــت .وی بر
برنامه ریزی شرکت پویش بازرگان جهت پذیرش در
بورس اوراق بهادار تاکید کرد و گفت :این امر موجب
شفافیت و افزایش اعتبار و برند این شرکت می شود.
محمدکاظم مشــکواتی ،رئیس هیــأت مدیره پویش
بازرگان نیز بــه جایگاه ذوب آهن اصفهــان به عنوان
بزرگترین تولید کننده مقاطع ســاختمانی و صنعتی
اشــاره کرد و گفت :پویش بازرگان تمام تالش خود را

به کار می گیرد تا در ســال تولید ،پشتیبانی ها و مانع
زدایی ها دســتیابی ذوب آهن اصفهان به تولید سه
میلیون تن محقق شود.
وی تصریــح کرد :شــرکت پویش بــازرگان آمادگی
خود را جهت همــکاری دو جانبــه در زمینه تأمین
مواد اولیه ،خرید محصــوالت ذوب آهن از بورس کاال
و حضور در پــروژه های توســعه ای ذوب آهن اعالم
می نماید.
در پایان معاونین فروش و خرید ذوب آهن مذاکراتی
با مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره پویش بازرگان در
راســتای تعامالت فی مابین انجام دادند و مقرر شد
جلساتی در این خصوص برگزار گرد .

عضو هیأت مدیره ذوب آهن اصفهان:

توسعه معادن کشور مدیون ذوب آهن است

صنایع معدنی یک
صنعتپیشرفته
بوده و توانسته
زنجیره را تا تولید
محصول نهایی و
نیمه نهایی تکمیل و
صادر کند

عضو هیأت مدیــره ذوب آهن اصفهــان ،گفت :صنایع
معدنی در یک دوره ای آن چنان مورد توجه قرار نداشت
زیرا میزان حجم نفت و گاز و پتروشیمی در اقتصاد کشور
به قدری باال بود که صنایع معدنی به عنوان یک صنعت
کوچک دیده می شد .اما به تدریج صنایع معدنی بزرگ
شــد و صادرات آن افزایش پیدا کرد و ارزآوری آن برای
کشور قابل توجه شد .تا جایی که در شرایط تحریمی نیز
نشان داد که میتواند جای خالی نفت را در اقتصاد کشور
پر کند.
احسان دشــتیانه ،اظهار کرد :در شرایط فعلی و با توجه
به شرایط تحریم می بینیم آمار دقیقی از صادرات نفت
منتشر نمیشود اما در مقابل شرایط برای صنایع معدنی
متفاوت اســت به طوری که در ســال گذشته صادرات
صنایع معدنی از نفت بیشتر بوده و این امر نشان میدهد

که صنایع معدنی یک صنعت پیشرفته بوده و توانسته
زنجیره را تا تولید محصول نهایی و نیمه نهایی تکمیل
و صادر کند.
به گفته وی ،دیگر در بخش فوالد ،مواد خام صادر نمی
شود اما نفت به صورت خام صادر می شود .برای مثال در
زنجیره فوالد ،شمش فوالد ،ورق ،میلگرد و تیرآهن صادر
می کنیم یا در صنعت مس نیز محصول نهایی به دیگر
کشورهاصادرمیشوند.
دشتیانهافزود:درمجموعمیتوانگفتصنایعمعدنیدر
ایران خیلی پیشرفت کردند و منابع و ذخایر استراتژیکی
که در مس و ســایر مواد معدن داریم آینده روشنی در
انتظار صنایع معدنی کشور داشته و می تواند به عنوان
یک صنعت الگو در تربیت نیروی انســانی و متخصص
باشد.

عضو هیأت مدیره ذوب آهن اصفهان درباره جایگزینی
معدن و صنایع معدنی برای نفت نیز اظهار کرد :نمیتوان
گفت که معدن و صنایع معدنی جایگزین نفت می شوند
بلکه مکمل بوده و هرکدام از صنایع نقش خود را دارند .اما
در شرایط تحریم ،صنایع معدنی نشان داد که میتواند
جای خالی نفت را پر کند و در مواقع ســخت به کشور
کمککند.بااینحالمابایدکلیهصنایعراداشتهباشیم.
وی ادامه داد :صنعت و کشور ما مدیون ذوب آهن است
زیرا ذوبآهن مادر صنعت بوده و دانشگاهی برای تربیت
نیروی متخصص و مهندســین برای ایران است و اولین
کارخانه بزرگ در اشــل صنعتی اســت و میتوان گفت
حرکت به سمت صنعتی شــدن با ذوب آهن آغاز شده
و دین زیادی به ذوب آهن به دلیل نقشی که در توسعه
صنعت به ویژه فوالد داشته ،وجود دارد.

دشتیانه تاکید کرد :امروز هم به واسطه تولید ریل توسط
ذوب آهن ،ایران به یکــی از  ۱۷تولیدکننده ریل تبدیل
شده و صنعت ماندگار و پر افتخار بوده است.

برای اولین بار در ذوب آهن اصفهان انجام شد

بازسازیکاملسیستمالکتریکیلکوموتیوهایروسیشرکت

فرآیند حمل و نقل
ریلی مواد اولیه،
چدن و سرباره و
محصوالت نوردی
همچنان ادامه دارد و
خواهد داشت

دایره جریه (دپو تعمیــرات لکوموتیوها) مدیریت راه
آهن و ترابری تعمیــر و نگهداری وســائل نقلیه ریل
رو را برعهده دارد و در این راســتا تعداد  28دســتگاه
لکوموتیو در سه تیپ مختلف آلمانی ،روسی و چینی و
در مجموع  320وسیله نقلیه ریل رو اعم از لکوموتیو،
واگن های لبه کوتاه ،واگن های لبه بند ،جرثقیل های
ریلی ،کالســکه های چدن و ســرباره و شمش کش و
دامــکار را در برنامه های تعمیر و نگهداری ســالیانه ،
ماهیانه و روزانه در دستور کار قرار دارد .

احمد الدریــان مدیــر راه آهن و ترابری شــرکت با
بیان مطلب فوق ،گفت :این تعمیــرات عموماً در دو
دسته تعمیرات مکانیکی و برق و الکترونیک قرار می
گیرند که با توجه به تحریم های ظالمانه و محدودیت
های مختلف بین المللی به دســت پرتوان پرســنل
ســختکوش دایره جریه و همــکاری مدیریت های
سفارشــات ،خرید داخلی و خریــد خارجی تاکنون
محقق شــده و فرآیند حمل و نقل ریلی مواد اولیه،
چدن و ســرباره و محصوالت نوردی همچنان ادامه
دارد و خواهد داشت.
وی با بیان این که در حــال حاضر لکوموتیوهای تیپ
 TGM4و  TGM6روسی با بیش از  40سال قدمت،
سیســتم های الکتریکی آن ها اعم از ســیم کشی و
سیستم های کنترل و فرمان الکتریکی فرسوده شده
اســت ،گفت :مدیریت راه آهن و ترابری به پشــتوانه
تخصص و سختکوشی پرسنل تعمیرات این مدیریت
تصمیم گرفت تا برای اولین بار در  50ســال گذشته
نسبت به نوسازی کامل سیســتم های الکتریکی این
لکوموتیوهای روســی اقدام نماید و در شروع کار سه
دستگاه لکوموتیو روسی به شــماره های  005و009

و 0010را که مشــکالت الکتریکی
بیشتری داشــتند انتخاب شدند و
در این راســتا ابتدا لکوموتیو  005و
سپس لکوموتیو  009در سال 1399
به طور کامل مورد تعمیرات اساسی
سیستم الکتریکی قرار گرفتند.
الدریانعمدهفعالیتهایاینتعمیرات
را به شرح زیر عنوان کرد؛ دمونتاژ کامل
کلیه قطعات و ســیم های الکتریکی
لکوموتیو( 2000متر سیم) ،اصالح
مســیرهای کابل ها وســیم ها در
لکوموتیــو و تابلوهــای الکتریکی
وکنســول اپراتوری ،سیم کشــی کامل  2000متر
سیم نسوز ســیلیکونی با روکش فایبرگالس جهت
مقاومت بیشــتر در مقابل حــرارت وگازوییل و انواع
روغن ها ،کالیبره نمودن قطعات ابزار دقیق ،دماسنج
ها ،فشــار ســنج ها و  ،...طراحی وکالیبــره کردن
مدارات کنترل امنیــت فرمان درقســمت تعویض
دنده (مارش) ،اجــرای مدارات پمــپ روغن کاری
موتور دیزل ،طراحی و نــوآوری مدار کنترل حرارت

آب لکوموتیوها که در صورت بــاال رفتن دما از مقدار
مجاز باعث خاموشــی موتور دیزل لکوموتیو میگردد
تا آسیب نبیند ،تعمیر برد الکتریکی کنترل اتوماتیک
سیســتم گیربکس هیدرولیک و باز طراحی مدارات
روشــنایی چراغ هــا و تغییر المپ هــای قدیمی و
پروژکتورها به نوع . LED
الزم به ذکر است لکوموتیو  0010که از سال 1394
از بهره برداری خارج شــده بود در دســت تعمیر و
اورهال الکتریکی و مکانیکی می باشد .

News

خبر

اراضیذوبآهناصفهانتعیینتکلیفوساماندهیمیشوند

این اراضی و سایر
تملکات موجود در
آن محدوده ،از اموال
جدانشدنی و سرمایه
های گران بهای
شرکت بوده است

پیرو مصوبه شــورای معاونین ذوب آهــن اصفهان در
خصوص تعیین تکلیف و ساماندهی اراضی تحت تملک
شــرکت ،از این اراضی که در پالک هــای مختلف و در
اطراف کارخانه قــرار دارند بازدید به عمــل آمد  .در این
بازدید که  19تیر ماه انجام گرفت ،کورش اســفندمند
مدیر حوزه مدیرعامل و تعامالت منطقــه ای و مدیران
و کارشناســان مدیریت های امور شــهری و پسماند،
امورحقوقی و اموال ،انبار و امالک شرکت حضور داشتند.
در این بازدید زمین های شرکت واقع در منطقه صنعتی
اشــترجان ،ونهر ،طاد و زمین و ساختمان سابق شرکت
رهنورددرمحدودهشهرستانفالورجانوجادهاشترجان
که تماماً به عنوان پالک ثبتی  648شناخته می شوند و

همچنیناراضیتحتمالکیتشرکتواقعدرشهرستان
لنجان و جاده شــهرکرد به نام های باغ فردوس و دشت
طبس مورد بازدید قرار گرفت و آخرین وضعیت امالک
و اراضی مذکور که تحت تاثیر وضعیت کم آبی سال های
اخیر بود مورد مشاهده قرار گرفتند .به دنبال این بازدیدها
و در جلسه ای که در محل سالن جلسات دفتر مدیرعامل
با حضور بازدید کنندگان برگزار شد ،مشاهدات و نتایج
این بازدیدها ،پیشــنهادها و راه حل هــای ممکن برای
تعیین تکلیف و ساماندهی زمین های مذکور مورد بحث
وبررسیقرارگرفت .دراینجلسهکورشاسفندمندمدیر
حوزه مدیرعامل و تعامالت منطقه ای با تاکید بر حفظ و
حراست از زمین های متعلق به ذوب آهن اصفهان گفت:

این اراضی و سایر تملکات موجود در آن
محدوده ،از اموال جدانشدنی و سرمایه
های گران بهای شــرکت بوده و همگان
باید در حفظ ،نگهداری و استفاده بهینه
ازآندرراستایاهدافشرکتبکوشیم.
عباسعلی علیخانی مدیر اموال ،انبار و
امالک شرکت نیز در گزارشی نقشه،
شــماره پالک ها و مساحت هر یک از
قطعه زمین های مورد نظر و اقدامات
انجام شده در مورد اســناد و مدارک
تملکات فوق و تثبیت مالکیت آن ها
را تشریح کرد.

رشد فروش ۱۳۰درصدی ذوبآهن اصفهان در ۳ماهه نخست امسال

میزان فروش شرکت
در  ۳ماهه  ۱۴۰۰در
مقایسه با مدت
مشابه سال  ۹۹با
رشد  ۱۳۰درصدی
همراه شده است

گزارش عملکرد ماهانه شرکت ذوب آهن اصفهان با نماد
ذوب برای دوره منتهی به  ۳۱خرداد  ۱۴۰۰منتشر شد و
بر اساس آن میزان فروش شــرکت در  ۳ماهه  ۱۴۰۰در
مقایسه با مدت مشابه ســال  ۹۹با رشد  ۱۳۰درصدی
همراهشدهاست.
میزان فروش شــرکت ذوب آهن اصفهان در خردادماه
 ۱۴۰۰برابر با  ۲۶,۷۴۷,۷۸۴میلیون ریال بوده اســت
که از این میزان ســهم فروش در بازار داخلی به میزان
 ۱۴,۱۲۲,۶۶۴میلیون ریال و ســهم بازار صادراتی نیز
 ۱۲,۶۲۵,۱۲۰میلیون ریال شــده اســت .همچنین
میتوان گفــت محصول پرفروش این شــرکت در بازار

داخلی تیرآهن و در بازار صادراتی نیز شمش کاالیی بوده
است.
در  ۲ماهه اول امسال شرکت ذوب آهن اصفهان ،فروشی
برابر بــا  ۴۹,۱۰۶,۵۹۷میلیون ریال داشــته که از این
میزان سهم فروش بازار داخلی  ۲۴,۴۰۰,۵۴۰میلیون
ریال و بازار صادراتی نیز ۲۴,۷۰۶,۰۵۷میلیون ریال بوده
است.
در مجموع ،شــرکت ذوب آهــن اصفهــان از ابتدای
ســال مالی جدید تا انتهای خرداد ماه ،فروشــی برابر با
 ۷۵,۸۵۴,۳۸۱میلیون ریال داشته که در مقایسه با مدت
مشابه سال گذشته که عدد  ۳۲,۹۴۲,۹۱۴میلیون ریال

به ثبت رسیده ،با رشــد  ۱۳۰درصدی در فروش همراه
شدهاست.
گفتنی است میزان فروش داخلی شــرکت ذوب آهن
در  ۳ماهــه اول امســال  ۳۸,۵۲۳,۲۰۴میلیون ریال و
در بازار صادراتی نیــز  ۳۷,۳۳۱,۱۷۷میلیون ریال بوده
است .همچنین این شرکت طی بهار امسال موفق شده
اســت :تیرآهن به میزان  ۱۷۳هزار و  ۷۰۱تن ،میلگرد
 ۶۴هزار و  ۴۱۲تن ،کالف  ۱۲هزار و  ۹۳۳تن ،شــمش
کاالیی  ۷هزار و  ۴۷۷تن ،ریل  ۱۳هزار و  ۶۸۰تن و سایر
محصوالت (نبشی ،ناودانی و )...به میزان  ۲هزار و ۳۵۱
تنتولیدکند.
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با کاهش برق صنایع ،تعهدات عرضه در بورس کاال هم کاهش می یابد
منصور یــزدی زاده ،مدیرعامل شــرکت ذوب آهن
اصفهان گفت :موضــوع کمبود بــرق تبدیل به یک
بحران ملی شده اســت .در اصفهان ،صنایع با کمبود
آب مواجه بودند ،کمبود برق هم مزید بر علت شــده
است.
یزدی زاده گفت :شرکت ذوب آهن اصفهان در زمینه
تامین برق مشــکلی ندارد و نیاز خود به این انرژی را
از طریق نیروگاه برق خود تامین می کند .اگر آب به
نیروگاه های ذوب آهن اصفهان نرسد ،تولید برق این
شرکت متوقف می شود و ذوب آهن اصفهان که خود

به شبکه ،برق می دهد ،خود فشــاری بر روی توانیر
می شود.
مدیرعامــل ذوب آهــن اصفهــان با بیــان این که
مشــکل آب ما را حل کنید ،مشــکل برق را ما حل
می کنیم ،گفت :اگر تخصیــص میزان  ۶۰۰لیتر آب
بر ثانیه حفظ شــود ،فعالیت نیروگاه های تولید برق
ذوب آهن اصفهان ادامه پیدا می کند و به شبکه نیز
می توانیم برق بدهیم.
مدیرعامل ذوب آهــن اصفهان بیان کــرد :اگر برق
مورد نیاز تامین نشــود بر اســاس اهمیت تولیدات

درجه بندی می شود و تولیدات این شرکت به ترتیب
رده بندی ،متوقف می شــود ،از صنایع پایین دستی
همچون نورد توقف تولید شروع خواهد شد.
وی افــزود :وزارت صمت بایــد بداند که بــا در نظر
گرفتن  ۱۰درصد برق بــرای صنایع فوالدی ،به طور
قطع تولیدات کاهش و یا متوقف می شود ،زمانی که
نتوانیم محصوالت فوالدی تولید کنیم ،پس تعهدات
برای عرضه در بــورس کاالی ایــران ،اتوماتیک وار
کاهش می یابد .بایــد از طریق این وزارتخانه موضوع
برق و آب پیگیری شود.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صدر تامین گفت۱۵ :
طرح توسعه ای و پروژه با سرمایه گذاری  ۳۶۳۶۰میلیارد
ریال و اشــتغال زائی  ۱۵۰۰نفر در سطح کشور با هدف
توسعهمناطقمحرومکشورکلیدخوردهاست.
غالمرضا سلیمانی ،مدیرعامل شــرکت سرمایه گذاری
صدرتامین در تشریح این طرح ها ،گفت :در حال حاضر در
 ۱۱استان کشور طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری این
هلدینگ در دست اجرا قرار دارند و گزارش فعالیت های
آن ها ماهانه از ســوی معاونت پروژه ها بررسی و نتایج به
صورتشفافازسویروابطعمومیاعالممیشود.
ســلیمانی گفت :تولید انواع بلوک و پانل سبک گازی و
مالت شرکت صنایع خاک چینی ایران با سرمایه گذاری
 ۴۷۰۰میلیارد ریالی و اشــتغال زایی  ۱۰۵نفر ،فرآوری

سرمایه گذاری  ۱۶۱۰میلیارد ریالی و اشتغال زایی ۱۱۰
نفر نیز از ســایر پروژه هایی هستندکه توسط تاصیکو در
مناطقمحرومدرحالاجرامیباشند.

بادرنظرگرفتن
 ۱۰درصد برق برای
صنایعفوالدی،به
طورقطعتولیدات
کاهشویامتوقف
میشود

در حال حاضر در ۱۱
استان کشور طرح ها
و پروژه های سرمایه
گذاری این هلدینگ
در دست اجرا قرار
دارند

بهمناسبتسالروزپیوندآسمانیحضرتعلی(ع)وزهرایاطهر(س)صورتگرفت

تجلیل و تکریم از زوج های جوان شرکت

بیتردیدازدواجیادآورپیوندیمقدسومیثاقیالهیاست
که مایه آرامش و اطمینان فــرد ،تحکیم بنیان خانواده و
ثبات و پایداری و امنیت اجتماع می گردد و وجود همسر
ومونسباوفابهتریننعمتخداوندوارزشمندترینگوهر
روشناییبخشدرخانوادهاست.بنابراین،زندگیموفقدر
سایهازدواجموفقوازدواجموفق،درگروعملبهدستورات
الهی اســت 21 .تیرماه مصادف با اول ذی الحجه سالروز
پیوند آســمانی حضرت امام علی (ع) و حضرت فاطمه
(س)،علیرضاامیریمدیرروابطعمومیشرکتوسرهنگ
مختاری با حضــور در محل کار زوج هــای جوان ضمن
تبریک و تهنیت به این عزیزان با اهدای گل و هدایایی از

آن ها به مناسبت آغاز زندگی مشترکشان تجلیل به عمل
آوردند ،در حاشــیه این دیدار امیری مدیر روابط عمومی
گفت :امید است با ســرلوحه قرار دادن زندگی و تأسی از
ابعاد شــخصیتی حضرت امام علی(ع) و حضرت فاطمه
(س) زندگی ســعادتمندانه ای را درکنار یکدیگر تجربه
کنید و برای آن ها در تمامی عرصههــای زندگی آرزوی
خوشبختی،سعادتوبهروزینمود.سرهنگمختارینیز
در طلیعه زندگی مشترک این زوج های جوان برای آن ها
خوشبختیوشادزیستنراآرزونمود.
هفته نامه آتشــکار برای همه این عزیزان آرزوی زندگی
خوبوخوشهمراهباسربلندیآرزومنداست.

زندگی موفق در
سایه ازدواج موفق و
ازدواج موفق ،در گرو
عمل به دستورات
الهی است

دستاوردهایشرکتپویشدرمانذوبآهناصفهان
شرکت پویش درمان با هدف ارتقاء سطح ارائه خدمات به
پرسنلوبازنشستگانذوبآهنومردممنطقهوهمچنین
تکمیل نمودن خدمات تخصصی در بیمارســتان درجه
یک شهید مطهری در طول یک سال گذشته نسبت به
راه اندازی طرح های توسعه این مجموعه در زمینه های
مختلفاقدامنمود.اینطرحهابدینشرحمیباشند:
الف)اخذمجوزMRIهمراهباواردننمودن دستگاهMRI
به بیمارستان و تکمیل شدن  70درصد از پروژه ساخت و
آمادهسازیتجهیزاتموردنیاز.
ب) اخذ مجوز ،نصــب و راه انــدازی  CTScanمولتی

اسالیس ،این دستگاه تصویر برداری پیشرفته با موفقیت
نصب گردید تا از ایــن بعد کلیه بیمــاران بتوانند از این
تکنولوژیبهرهمندشوند.
ج) اخذ مجوز و ورود دستگاه سنگ شکن به بیمارستان
شهیدمطهریواجرایفرآیندآمادهسازیمکانفیزیکی.
د)اخذمجوزدیالیز.
و)اخذمجوز.ICU
ه)اخذمجوز.PostCCU
ن) اخــذ مجــوز و ورود دســتگاه همــراه و راه اندازی
دانسیتومتری(سنجش تراکم استخوان) ،این دستگاه

در حال خدمت رسانی به مراجعین می باشد.
ر)ساختوتجهیزواحدپایشسالمتوطبکار.
ط) برنامه نویســی و ایجاد واحد Call centerو سامانه
خود ارزیابی کرونا جهــت کلیه کارمنــدان ذوب آهن
اصفهانباحجمبالغبر 14000نفر،اینسایتقابلیتهای
فراوانیازجملهبیماریابیبهصورتغیرحضوری،ارجاعبه
آزمایشــگاه های طرف قرارداد در راستای عدم حضور در
بیمارستان،راهنماییهایدرمانی،خودمراقبتیدرمنزل،
تنظیمرژیمغذایی،ضرورتمراجعهبهمراکزدرمانیو...را
شاملمیشود.

اخذ مجوز و ورود
دستگاه سنگ شکن
به بیمارستان شهید
مطهری و اجرای
فرآیند آماده سازی
مکانفیزیکی

کمیته ایمنی انجمن زغالسنگ ایران از معادن ذوب آهن سواد کوه بازدید کرد

اولین جلسه کمیته  HSEانجمن زغال سنگ ایران با
هدف آشنایی اعضاء و برنامه ریزی دستور کار کمیته

با حضور رمضان کریتی ثانی مدیرعامل شرکت زغال
ســنگ پروده طبس و رییس کمیته  HSEانجمن،
زارع نیا رییس اداره صنعت معدن تجارت شهرستان
طبس ،مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره و مسئولین
شرکت پیشرو معادن ذوب آهن سوادکوه و تنی چند
از دیگر مسئولین این کمیته برگزار شد.
رمضان کریتی مدیرعامل شــرکت زغال سنگ پروده
طبس و رییس کمیته  HSEانجمن زغالســنگ ایران
گفت :این انجمــن با هدف ســازماندهی فعالیت های
مرتبط با زغال سنگ و ارتقاء جایگاه صنعتی این حوزه
با مشارکت و حضور مدیران واحدهای فعال زغالی کشور
تشکیلشد.
وی افزود :این انجمن بهبود سطح شاخص های ایمنی

خنکدار سرپرست ایمنی شرکت پیشرو معادن ذوب
آهن سوادکوه از معدن تونل هشــت بازدید کرد و در
راستای توجه بیشتر به مسائل ایمنی نکاتی را عنوان
کرد.
شایان ذکر است از تاسیســات و تهویه مرکزی تونل
هشت معدن کارمزد بازدید شد و به منظور رفع نواقص
موجود و اشــتراک دانش و تجربه شرکت راهکارهای
الزم در کمیته ایمنی ارائه شد.
گفتی است در پایان جلســه و پس از تبادل نظر اعضا،
موافقت گردید دستورالعمل شــرایط و الزامات ایمنی و
حرفه ای حضور نیرو در معادن زیرزمینی زغال سنگ و
استفاده از تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی ،مشخص و
نهایی شده و در همه معادن به اجرا درآید.

این انجمن بهبود
سطح شاخص های
ایمنی معادن زغال
سنگ را به عنوان
یک اولویت مهم
در راستای حفظ
سالمت نیروی
انسانی و تجهیزات
در دستور کار قرار
داده است

ساماندهی محیط کار اتاق ماشین واحد یک بازیابی مواد

قبل اجرا

26تیرماهسالروزتشکیلنهادشوراینگهبان
 26تیرماه در تاریخ جمهوری اسالمی ایران سالروز تشکیل نهاد شورای نگهبان
است .با نگاهی به مبانی نظام جمهوری اســامی ایران و اصول گوناگون قانون
اساسی در خصوص جایگاه شــورای نگهبان باید بیان نمود که اوال این نهاد در
کنار نهاد والیت فقیه در حکومت اسالمی مهمترین ارکان تضمینکننده اجرای
شریعت بهعنوان اصلیترین رکن نظریه مردمساالری دینی محسوب میگردد
و مطابق با اصل  ۴قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تضمین رعایت موازین
اسالمیدرقوانینومقرراتالزماالجرابرعهده فقهایشوراینگهبانقرارگرفته
است.
نهممردادسال1366جمعهخونینمکه
الحجه سال 1407قمری ،هزاران
نهم مردادماه 1366شمسی برابر با ششم ذی ّ
زائر ایرانی و تعدادی از زائران دیگر کشورهای اسالمی در مکه ّ
معظمه و خانه خدا،
در حال انجام فریضه الهی برائت از مشــرکین بودند که به دست ماموران دولت
وهابیعربستانسعودیموردتهاجموحشیانهقرارگرفتهوبهشهادترسیدند.بر
اثراینیورشبیرحمانهدرخانهامنالهی،چهارصدنفراز ُح ّجاجایرانیبهشهادت
رسیده و بیش از هزار نفر نیز زخمی شدند .حمله به زائران خانه خدا نشان داد که
سردمدارانوهابیعربستان،نهتنهالیاقتخدمتبهحرمینشرفیندراینکشور
را ندارند ،بلکه برای اثبات سرسپردگی خویش حاضرند احکام ُمحکم الهی را نیز
زیرپابگذارند.
دفاعمقدسوپذیرشقطعنامه598شورایامنیت
پذیرشقطعنامهی،598شورایامنیتسازمانمللازسویجمهوریاسالمی
ایران در 27تیرماه ،1367انعكاس ویژه ای در محافل سیاســی و خبری جهان
داشت و این ،هشتمین قطعنامه ای بود كه شورای امنیت از ابتدای تجاوز عراق
به ایران ،صادر كرده بود .نگرشی به قطعنامه های صادره به وضوح نزدیك شدن
شورای امنیت را به مواضع محكم و اصولی جمهوری اسالمی نشان می دهد ،و
ســرانجام پس از 8سال ایســتادگی ،مواضع بر حق جمهوری اسالمی ایران بر
جهانیانبهاثباترسید.
سالروزشهادتحضرتاماممحمدباقر(ع)
هفتمماهذیالحجهمصادفاستباسالروزشهادتپنجمیناخترتابناکآسمان
والیت حضرت امام محمد باقر ( ع)  ،شهادت این بزرگوار را به تمامی ارادتمندان
خاندان اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت می گوییم  .امام باقر (ع) كه پیوسته
مورد خشم و غضب خلیفه وقت ،هشام بن عبدالملك بود ،در روز دوشنبه ۷ذی
الحجه سال  ۱۱۴هجری قمری در  ۵۷سالگی به شهادت رسید .بدن مطهر آن
ّ
دریایبیکراندانشخداییدرخاکبقیع،درکنارپدروجدبزرگوارشامامحسن
مجتبیوامامسجاد(ع)بهخاکسپردهشدهاست.
روزعرفه
نهمذیالحجهراروز َع َرفهگویند.اینروزگرچهعیدنامیدهنشدهاماهمچونعید
خوانده شده است .از ســوی دیگر از آنجا که امام سوم شیعیان حرکت خود را به
سویکربالپسازمراسمحجآغازکردبرایشیعیانازاهمیتبهسزاییبرخوردار
است .دعای امام حسین(ع) در روز عرفه از مهم ترین اعمال این روز است که پس
ازنمازظهروعصرخواندهمیشود.
دهمذیالحجه،عیدقربانمبارکباد
روز عید قربان از اعیاد مهم اسالمى است .این روز یادآور اخالص و بندگى حضرت
ابراهیم(ع)دربرابرپروردگارخویشاست،آنجاکهفرمانحقبراىذبحاسماعیل
صادر شد ،و ابراهیم (ع) ،اسماعیل را به قربانگاه برد و کارد بر حلقومش نهاد ،ولى
ندایى رســید که اى ابراهیم از عهده این آزمون الهى برآمدى! دست نگهدار که
فرمانبردارىخویشرابهدرستىاثباتکردهاى.جبرئیلهمراهبا«قوچى»فرود
آمدوابراهیمآنراقربانىکرد،وسنتقربانىدرمناازآنروزبرقرارشد.
این روز ،روز عید و خوشحالى و سرور است .زیرا عالوه بر این که بنده اى مخلص از
آزمونىدشوار،سربلندبیرونآمدوبندگىخویشرادرپیشگاهخداىبزرگثابت
کرد ،گروه عظیمى از بندگان مخلص خدا به او تأسى جسته ،به زیارت خانه خدا
مىشتابندومراسممناوازجمله،قربانىراانجاممىدهند.

خبر

روابــط عمومی کمیته امــداد امام
خمینــی(ره) شهرســتان لنجان
اعالم نمود ،در سالروز نورانی ترین و
معنوی ترین پیوند آسمانی حضرت
علی مرتضی(ع) و فاطمه زهرا (س)
تعداد  ۲۰سری جهیزیه به ارزش 3
میلیارد ریال ،با همکاری خیرین و
شورایزکاتومرکزنیکوکارینسل
نسیم شهرستان تهیه و بین زوج های کم در آمد و بی بضاعت این شهرستان
توزیعگردید.
گفتنی است؛ در راستای فرهنگ سازی ازدواج آسان ،کاروان نمادین جهیزیه
های مذکور از گلستان شهدای زرین شــهر با فرمان مادر بزرگوار شهید سردار
حســین قجه ای و با رمز یا زهرا(س) در شــهرهای مجاور حرکت نموده و در
معرضدیدوتشویقمردمقرارگرفت.

جمع آوری پانصد میلیون تومان
زکات در سه ماهه 1400

بعد اجرا

در راستاي اجراي طرح ســاماندهي محيط كار( )5Sبا
تالشهمکاراندرمدیریتتولیداتککوموادشیمیایی
به جمع آوری ،تفکیک ،ساماندهی قطعات و ضایعات و
تمیزکاری محوطه ها در قسمت اتاق ماشین واحد یک
بازیابیمواداقدامشد.جوادخسرویمهندسبازیابیمواد
واحد یک در این خصوص گفت :با توجه به انجام تعمیرات
اساسی بر روی سرد کننده های اولیه شماره ، 8 ، 7 ، 6 ، 2
دمونتاژ و مونتاژ الکتروفیلترهای شماره 2و ، 3لزوم انجام

مناسبت های هفته

تهیه و توزیع  20سری جهیزیه در
بین زوج های شهرستان لنجان

درراستایارتقاءسطحایمنی

معادن زغال ســنگ را به عنوان یــک اولویت مهم در
راستای حفظ ســامت نیروی انســانی و تجهیزات در
دستور کار قرار داده است.
مدیرعامل شــرکت زغال ســنگ پروده طبس تصریح
کرد :بر اساس تجربه و سوابق اجرایی اعضاء و همچنین
تجربه موفق کمیته  HSEو مدیریت بحران ،جلسات و
بازدیدهایمستمربرنامهریزیشدهاست.
افشین مختاری مدیرعامل شرکت پیشرو معادن ذوب
آهن ســوادکوه گفت :این شــرکت اولویت اول تولید را
ایمنی قرار داده اســت و از بدو ورود در خصوص بهبود
وضعیت ایمنی تونل ها با خرید انواع استحکامات ،خود
نجات ،چراغ تونلی و  ...و همچنین بهبود شرایط تهویه
در معادن شرکت اقدامات گسترده ای انجام داده است.

3

امام علی (ع):
دل را از هر آلودگی مصون دار که خود بیشترین آسیب را می بینی ،پر غل
وغشتریندلها،کینهتوزیاست.

طرحهایتوسعهایوسرمایهگذاریتاصیکوبرایمناطقمحروم
مواد اولیه جمبزه با سرمایه گذاری  ۶۰۰میلیارد ریالی و
اشتغال زایی ۵۶نفر ،تامین مواد اولیه صنعت نسوز و پروژه
دولومیت نهاوند با ســرمایه گذاری  ۶۰۰میلیارد ریالی و
اشــتغال زایی  ۴۰نفر و معدن طالی قلقله کردستان با
سرمایه گذاری  ۵۳۲۷میلیارد ریالی و اشتغال زایی ۱۳۹
نفربخشیازاینپروژههاهستند.
سلیمانی یکی از مهم ترین اقدامات انجام شده در شرکت
سرمایه گذاری صدرتامین را اکتشــاف و فرآوری ذخایر
معدنیفلزیشاملمس،طال،نقرهو...دراستانسیستانو
بلوچستان برشمرد و افزود :معدن طالمسی یکی از معادن
قدیمی مس و نیکل ایران واقع در شهرستان نایین منطقه
انارکاستاناصفهانباسرمایهگذاری ۱۷۲میلیاردریالی،
احداث کارخانه تولید ســولفات پتاسیم و کلرید کلسیم

Repor t
حدیث هفته

غالمرضا سلیمانی اعالم کرد:

گرمسار با سرمایه گذاری  ۲۳۷۷میلیارد ریالی و اشتغال
زایی بیش از  100نفر ،پروژه نمک تصفیه تبلور مجدد با
سرمایه گذاری ۶۱۴میلیارد ریالی و اشتغال زایی ۵۰نفر،
انتقال کارخانه پشم شیشه جهت رعایت الزامات محیط
زیستازسطحشهرشیرازبهمنطقهویژهاقتصادیشیراز،
 ۳پروژه زغال سنگ پروده طبس با هدف افزایش ظرفیت
تولیدباسرمایهگذاری 9580میلیاردریالیواشتغالزایی
 520نفر ،بهبود راندمــان و افزایش تولید در مس باهنر با
سرمایه گذاری ۶۲۳۰میلیارد ریال و اشتغال زایی بیش از
 ۲۰۰نفر ،راه اندازی شرکت مهندسی اکتشافی و حفاری
در استان سیستان و بلوچستان با ســرمایه گذاری۸۶۰
میلیارد ریال و اشتغال زایی  ۶۲نفر و تولید کاغذ سنگی
با چشــم انداز تکمیل زنجیره آهک در اســتان ایالم با

گزارش

نشریهداخلی

 5Sو جمع آوری و ساماندهی قطعات به شدت احساس
می شد .لذا قطعات مصرفی در محل های مشخص شده و
قطعاتاسقاطیبهانبارهایکارخانهمنتقلگردید.
محمــود گرمابی فورمــن مکانیــک کارگاه نیز گفت:
پراکندگــی قطعات ناشــی از تعمیرات عــاوه بر عدم
استفاده بهینه از قطعات مذکور و امکان هدر رفت منابع
باعث افزایش ضریب ریسک های ایمن حاصل از تردد و
اجرای کار در کارگاه شده بود و همچنین فرهنگ سازی

 5Sدر رده های مختلف سازمانی و پیمانکاران باعث ارتقاء
کیفیتکارواستفادهبهینهازسرمایهخواهدشد.
مدير برنامه ريزي و مهندســي صنايع گفت :با ارزيابي
عملكرد اين گروه در شناسايي و جمع آوري اموال شركت
()S1وجانماييوطبقهبنديآنباعثسهولتدسترسي
وكاهش آســيب به تجهيزات ( )S2شــده است .اجراي
اين طرح منجر به زيبا ســازي محيط كار و حفاظت از
تجهيزاتشدهاست.

پراکندگیقطعات
ناشی از تعمیرات
عالوه بر عدم
استفاده بهینه از
قطعات مذکور و
امکان هدر رفت
منابع باعث افزایش
ضریب ریسک های
ایمن حاصل از تردد و
اجرای کار در کارگاه
شده بود

زکات دســتوری الهــی و ظرفیت
عظیمی است که علیرغم تالش ها و
اقدامات انجام شده ،هنوز به صورت
کاملازظرفیتآنبهرهبردارینشده
ودرواقعظرفیتزکاتدرشهرستان
لنجانمغفولماندهاستدرحالیکه
با جمع آوری و هزینه نمودن وجوه
مربوط به زکات می توان بسیاری از
مشکالت اقتصادی محرومان را حل کرده و برای رشد و توسعه مناطق محروم
اقدامکرد .حجهاالسالمحمیداکبریمسئولزکاتشهرستانلنجاندرگفتگو
باهفتهنامهآتشکار،عملکردسهماههاولسال 1400جمعآوریوهزینهنمودن
زکات در شهرستان لنجان را تشــریح کرد و گفت :در دوازده ماهه سال ۱۳۹۹
دو میلیارد تومان به صورت نقد و کاال اعم از واجب و مستحب و فطریه و کفارات
در شهرستان توسط شوراهای زکات در روستاها و مراکز نیکوکاری و خیریه ها
جمع آوری و بخشی از مشکالت معیشتی و تحصیلی و مسکن و تأمین جهیزیه
نیازمندانشهرستانمرتفعگردید.ویهمراهیذوبآهناصفهاندراینراستا
راموردتحسینقراردادوبیانکرد:ذوبآهناصفهاندرراستایمسئولیتهای
اجتماعیخوددراینزمینهسنگتمامگذاشتهاست.ویافزود:درسهماههسال
 ۱۴۰۰پانصدمیلیونتومانزکواتجمعآوریکردیم.ویدرپایانابرازامیدواری
نمود که با همراهی همگان جمع آوری زکات به حد عالی و جایگاه مناسب خود
رسیدهودرکمرنگشدنآسیبهایاجتماعینقشمهمیراایفانماید.
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نفرات برتر ایمنی در خرداد ماه
طی حکمی از ســوی هیأت ورزش کارگران اســتان اصفهان غالمرضا عابدی به
عنوان مسئول انجمن تکواندو کارگران این استان منصوب شد.
در این حکم آمده است؛ با توجه به توانمندی و ســابقه طوالنی در امور ورزش به
سمت مسئول انجمن تکواندو کارگران استان اصفهان منصوب می شوید.

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 خرداد ماه سال جاری معرفی کرد .این همکاران می توانند با مراجعه به دبیرخانه
مدیریت  HSEهدایای خود را دریافت کنند.
بنا بر اعالم مدیریت ایمنی ،بهداشت و محیط زیست شرکت ،طی سال  1399و سه ماه اول  1400بالغ بر  248نفر 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.

به امید خدا روی سکو خواهیم رفت
سجاد مرادی قهرمان المپیک و عضو
اسبق تیم ملی دو و میدانی کشور اظهار
داشت :خوشبختانه پس از دو سال وقفه
مجددا باشگاه ذوب آهن در ارتباط با دو
و میدانی فعالیت خودش را آغاز نمود
و امیدوارم که همچنان ادامه یابد زیرا
باشــگاه ذوب آهن جز معدود باشگاه
های کشــور اســت که تنها محدود
به یک تیم فوتبال نیســت و در همه
رشته های ورزشی در هر دو رده آقایان و بانوان در سطح لیگ های برتر کشور و استان
فعالیت می کند .سرمربی تیم دو و میدانی باشگاه ذوب آهن در ادامه گفت :سعی کردیم
برای تشکیل تیم دو و میدانی ذوب آهن از سراسر کشور بهترین ها را جذب نماییم لذا
چند ملی پوش را نیز به ترکیب تیم اضافه نمودیم و از طرفی سعی کردیم که در انتخاب
اعضا تیم مهارت های تاکتیکی و تکنیک و هم قدرت بدنی را لحاظ کنیم لذا به امید خدا
امسال روی سکو خواهیم رفت .پر مدال ترین ورزشکار ایران در ارتباط با رقابت های دو
و میدانی پیش رو اظهار داشت :نخستین لیگ امسال  26و  27تیرماه و لیگ های دوم و
سوم پس از رقابتهای المپیک و در اواخر خرداد ماه و اوایل شهریور برگزار خواهد گردید
که مهم ترین رقبای ما تیم های ســپاهان ،سایپا ،پلیمر خلیج فارس و سلکتور تهران
هستند.

محمدرضا زارعی
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رضا ایدر
شماره پرسنلی409634 :
کوره بلند

ابراهیم صادقی
شمارهپرسنلی436445:
نورد

علی ذوالفقاری
شماره پرسنلی453359 :
تولیدات کک و مواد شیمیایی

احمدخاشعی
شمارهپرسنلی428868:
آبرسانی

امید اصفی
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اتوماسیون و ارتباطات

مهدی ابراهیمی
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محمدحسیناحمدیان
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تولیداتککوموادشیمیایی

پارسا ولی نژاد
شماره پرسنلی462742 :
نت راه و ساختمان

احمد محمدی
شمارهپرسنلی7011464:
راه آهن و ترابری

عبدالرضا حسین زاده
شمارهپرسنلی7017489:
خدمات و امور رفاهی

محمدحسین بابائی
شمارهپرسنلی7050653 :
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عبداله محمدی
شماره پرسنلی7022529 :
اموالوانبارها

کاظم شکرالهی
شمارهپرسنلی7058587:
نسوز

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

حمید سرمدی
شمارهپرسنلی7044983:
انرژیوبهینهسازیسوخت

اسماعیل رمضانی
شمارهپرسنلی7065967:
آزمایشگاهمرکزی

حسین صالحی مورکانی
شماره پرسنلی7046265:
راهبریوماشینآالت

امین امیری
شماره پرسنلی7180717:
فوالدسازی

مجید سلطانی
شمارهپرسنلی7047953:
نتمکانیک

حمیدرضا محمدی
شمارهپرسنلی7202483:
پشتیبانیوبرنامهریزیحمل

در آیینی با حضور مدیر ،معاونان و سرپرســتان کارگاه
ساخت مدیریت نت مکانیک و فرمانده پایگاه مقاومت

بســیج مقــداد از مقام
آوران در رشــته هــای
مختلف ورزشی تجلیل
شــد .محمدرضا یزدان
پناه مدیر نــت مکانیک
گفت :همــه  1900نفر
کارکنان مهندســی نت
قهرمان هســتند چرا که
در پشتیبانی از خط تولید
تالش می کنند و در این
بینهمکارانینیزهستند
که عــاوه بر تــاش در
محیطکاردرعرصهورزشفعالیتدارند.

وی افزود :مقام آوردن در رشته ورزشی یعنی چندین ماه
وسالتالشمستمرکهمایهافتخاراست.
یزدان پناه گفت :استعدادهای ورزشی در مدیریت نت
بسیار باالست و باید کمک کنیم تا ضمن شکوفایی این
استعدادها،فرهنگورزشنیزنهادینهشود.
در این آییــن از محمدرضــا نقدی ،قهرمــان پرس و
ددلیفت  120کیلو باالی چهل سال ،محمدرضا ضیایی،
قهرمان پرس و ددلیفت  120کیلو زیر  40ســال ،دادود
شمس ،قهرمان مسابقه دو کارکنان و مهدی منتظری
که در آزمون فدراســیون تکواندو موفق شده کمر بند
دان هفت این روزش را کســب کنــد ،تجلیل به عمل
آمد.
خلیلشکرانی-خبرنگارافتخاری

پایگاه های حضرت زینب و فاطمه زهرا(س) ،میزبان گرامیداشت روز
حجاب و عفاف

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

سعادت یار احمدی ،جعفر اسماعیل زاده ،رمضانعلی
عابدینی ،اسفندیار آذری بنی ،رضا جابری ،سجاد
دینی ،محمد رضا محمدی ثابت ،حمیدرضا قاسمی،
سعید ترابی ،مهدی قاسمی

اطالعیه
پیش فـروش واحد تجاری
به اطــاع کلیه ســهامداران شــاغل و بازنشســته ذوب آهن
اصفهان می رساند ،شرکت تعاونی مصرف کارکنان ذوب آهن
اصفهان با مشارکت ســرمایه گذار (برادران شاه رجبیان ) در
نظردارددرمرحلهاولتعدادمحدودیواحدتجاریدرمجتمع
تجاری،رفاهیوتفریحیایرانسنترمحله A3فوالدشهررابه
صورتنقدواقساطپیشفروشنماید.
متقاضیانمیتوانندجهتاطالعازنحوهپیشفروشباشماره
های09113075046و03152634761تماسحاصلنمایند.
شرکت تعاونی مصرف کارکنان ذوب آهن اصفهان

نام و نام خانوادگي شاغل

محل كار

نام فرزند

تاريخ تولد

غالمعلیجوادی

تولید و توزیع برق

عماد

1400/03/24

غالمرضاآقابابائی

فوالدسازی

درسا

1400/04/08

سجادمحمدیان

کک سازی

مهراد

1400/02/15

پیوند مهرورزان

تجلیل از مقام آوران ورزشکار مهندسی نت

تسلیت
همکاران گرامی آقایان:
سیدحسینصفوی،اکبریزدانی،رسولجزینی،جمید
جمدی،داودجزینی،محمدابوالحسنی،علیملکمحمدی،
علیرضاسلیمیان،حجتالهطاهری،ابراهیمطاهری،
محمدحسینپیرمرادیان،محمدجعفرحاجیبابایی

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:

پیوند
آسمانی

گرامیداشت شهید واالمقام محمد
تقی جعفری

همزمان با گرامیداشت ســالگرد شــهید واال مقام محمدتقی جعفری ،پدر همکار
بسیجی حسین جعفری فرمانده پایگاه سردار شهید سلیمانی ،سرهنگ مختاری به
اتفاق شورای فرماندهی حوزه شهید تندگویان با حضور در گلزار شهدای زرین شهر
و مزار این شهید سرافراز ،با آرمان های شهدا تجدید میثاق نمودند .شهید محمدتقی
جعفری در تاریخ  ۲۲تیرماه سال ۱۳۶۱در  ۲۵سالگی ،در شرق بصره (عملیات رمضان
) به درجه رفیع شهادت نائل آمد و پس از پانزده ســال ،پیکر پاکش به آغوش وطن
بازگشت و در محل گلســتان شهدای زرین شهر به خاک سپرده شــد .در جوار مزار
این شهید واالمقام ،حاج اکبر سلیمیان از همرزمان و راویان دفاع مقدس ،بخشی از
خاطرات و رشادت های این شــهید گرانقدر را بیان نمود .همچنین حسین جعفری
فرزند شهید با قدردانی یاد آوری نمود :راه شهدا همیشه زنده خواهد ماند و همه باید
درجهت رشد و تعالی کشور تالش کنیم.

تولدت مبارک

به مناسبت گرامیداشت روز حجاب و عفاف ،جلسه ای با
حضور تعدادی از خواهران بسیجی پایگاه حضرت زینب
(س) شاغل در مرکز پزشکی و درمانی شهید مطهری
ذوب آهن اصفهان برگزار شد.
در این جلســه که علیرضا آجدانــی و قدیری رییس و
معاون بیمارســتان و مرادیان معــاون روابط عمومی
شــرکت حضور داشــتند ،ســرهنگ مختاری ضمن
قدردانی از زحمات و تالشــهای کادر پزشکی و درمانی
این مرکز گفت :خدمات ارزشمند رزمندگان خط اول
جبهه سالمت به ویژه در دوران کرونا ،ستودنی است.
وی حضور بســیجیان درجمع کارکنــان و خواهران

بســیجی و گرامیداشــت روز حجاب و عفاف را نشانه
توجه و اهتمام بسیج نسبت به مسائل فرهنگی دانست
و گفت :سیره ،اخالق و روش زندگانی حضرت فاطمه و
حضرت زینب(سالم ا...علیهما) بهترین الگوی حجاب و
عفاف است ،گرچه این مقوله مهم فقط مختص خانم ها
نیست ،بلکه آحاد جامعه را در بر می گیرد.
در پایان این جلسه تعدادی از خواهران این پایگاه مورد
تقدیرقرارگرفتند.
به همین مناسبت جلسه دیگری نیز به میزبانی پایگاه
حضــرت فاطمه زهرا(س)در ســالن جلســات روابط
عمومی برگزارگردید .در این جلســه که فرمانده بسیج

شــرکت و تعدادی از خواهران بسیجی حضور داشتند،
علیرضــا امیری مدیــر روابط عمومی شــرکت ضمن
گرامیداشــت هفته عفاف و حجاب ،رعایت اعتدال در
همه امور زندگــی را از مصادیق کلــی حجاب و عفاف
عنوان نمود و گفت :این موضوع مربوط به آحاد جامعه
است.
در پایان این جلسه نیز با اهدای گل از خواهران بسیجی
پایگاه حضرت فاطمه زهرا(س) قدردانی شد.
شایان ذکر اســت؛ همکاران روابط عمومی با حضور در
محل کار بانوان شاغل در قسمت های مختلف شرکت
با اهدا گل روز حجاب و عفاف را به آن ها شادباش گفتند.

دیدار اعضای جدید شورای شهر اصفهان با مدیرعامل باشگاه ذوب آهن
مصطفی نباتی نژاد و علی صالحی اعضای جدید شورای
شهر اصفهان  20تیرماه با مجتبی فریدونی مدیرعامل
باشگاه ذوبآهن اصفهان دیدار و گفتگو کردند .در این
جلسه که رســول کربکندی عضو هیأت مدیره باشگاه،
کرباسچی معاون فنی ورزشــی ،یبلویی معاون مالی و
پشتیبانی باشــگاه و رمضانی مدیر روابط عمومی و امور

بینالمللباشگاهحضورداشتنددر
خصوص حمایت های شورای شهر
از باشگاه ذوب آهن و فعالیت های
مشــترک در حوزه های ورزشی،
اجتماعی و فرهنگی بحث و تبادل
نظرشد.

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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دانستنی هایی درباره پالستیک که
از شنیدن آن ها شوکه خواهید شد
آیا می دانید در حال حاضر بیش از  5تریلیون تکه پالســتیک در اقیانوسها شناور
هستند.
آیا می دانید در سراسر جهان 73درصد از سواحل انباشته از پالستیک هستند.
آیا می دانید در سال  1950حدود  2.5میلیون تُن پالستیک تولید شد و این عدد در
سال  1993به  162میلیون تن رسید و بر اساس آخرین آمار که مربوط به سال 2015
است در آن سال  448میلیون تن پالستیک تولید شد .حال تصور کنید که این عدد در
سال  2021چقدر خواهد شد.
آیا می دانید از جمله فاجعهبارترین خطرات وجود پالســتیک رها شــده در محیط
زیست ،زیان رساندن به جانوران است .بسیاری از پرندگان و بهخصوص پرندههایی که
بیشتر در کنار سواحل زندگی میکنند با مشکل ازدیاد پالستیک در محیط زندگیشان
روبهرو هســتند .پیشبینی شده که تا سال  2050پالســتیک بخشی اصلی خوراک
پرندهها را تشکیل خواهد داد.
آیا می دانید آنچه آمارها نشان میدهند در سال  2015از میان هم ه پالستیکهای
موجود در دنیا تنها  9درصدشان بازیافت و  12درصدشــان سوزانده شده بودند و 79
درصد در محیط زیست رها گردیده یا در زمین دفن شدند .اگر با دقت بیشتری به این
ارقام توجه کنید ،متوجه خواهید شــد که معضل وجود زباله در طبیعت تا چه اندازه
جدی و هولناک است.
آیا می دانید که میزان تولید و فروش پالستیک از آنچه تصورش را میکنید ،بیشتر
است .طبق آخرین آمارها در هر دقیقه حدود  1میلیون پالستیک به فروش میرسد.
این عدد نشان میدهد که شما حتی اگر یک وسیله یا کیسه پالستیکی کمتر خریداری
کنید ،چقدر از میزان تولید و فروش این ماده خطرناک کاسته خواهد شد و هر فرد تا چه
مقدار میتواند در بهبود وضعیت کره زمین و حفظ محیط زیست نقش آفرینی کند.
آیا می دانید که به صورت میانگین طول عمر یک قطع ه پالســتیکی از  450سال تا
ابد است! به عبارت دیگر اگر پالستیک تولید و فروش کنونیاش را ادامه بدهد ما برای
آیندگانمانکرهایپالستیکیباقیخواهیمگذاشت.
آیا می دانید بیشترین استفاده پالستیک برای بســته بندی می باشد که متاسفانه
بسیاری از پالستیکهایی که در این زمینه مصرف میشوند هیچگاه بازیافت نخواهند
شد و این موضوع در کشورهای جهان سوم قابل لمستر است.
آیا می دانید  70درصد جانورانی که در مناطق ســاحلی زندگی میکنند با معضل
پالســتیک مواجه هســتند و یا به عنوان غــذا آن را مصرف کردهاند و یا در اشــیای
پالستیکیاسیرشدهاند.
آیا می دانید بسیاری از وسایل پالستیکی قابلیت چندبار مصرف دارند اما شاهدیم که
در حال حاضر از  40درصد پالستیکها ،تنها یکبار استفاده میشود و انسانها بدون
تامل و حتی یک ثانیه درنگ پالستیکها را به زباله تبدیل میکنند.
مدیریتخدماتشهریوامورپسماند

