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صرفه جویی ۶۰ درصدی گاز مصرفی
در ذوب آهن اصفهان
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بیست و یکم اوت هر سال که مصادف با 31 مرداد است، روز جهانی مساجد نامگذاری 
شده است. در سال 1348 مسجداالقصی که قبله اول مسلمین جهان است توسط 

صهیونیست ها به آتش کشیده شد.

فعالیت های مساجد و نمازخانه های 
ذوب آهن اصفهان

رهبر انقالب اسالمی در مراسم تنفیذ، وجود تنوع سیاسی را از 
دیگر مضامین بسیار مهم خواندند و افزودند: گرایش های مختلف 
سیاسی دولت ها، نشان دهنده تنوع سیاســی در کشور و این 

واقعیت نشانه آزادی و سالمت انتخابات است.
حضرت آیت ا... خامنه ای، جا به جایی قــدرت در قوه مجریه را 
امیدآفرین برشمردند و گفتند: حضور افراد جدید با اراده های تازه 
و ابتکارات نو، برای همه به خصوص جوانان امید می آفریند که 
این امیدواری بسیار مغتنم است. ایشان افزودند: این جا به جایی 
برای صاحبان فکر و نظر و اندیشه نیز فرصتی است که با دقت و 

تأمل، خطاهای دوران گذشته را پیدا کنند و راه حل ارائه دهند.
رهبر انقالب با اشاره به شعارهای انتخاباتی آقای رئیسی مبنی بر 
»مردمی بودن و از مردم شنیدن و در میان مردم بودن«، گفتند: 
مردمی بودن موضوع بسیار مهمی است و رییس جمهور محترم 
و همکارانشان باید تالش کنند این شــعار در واقعیت محقق 
شود و به معنی واقعی و بدون در نظرگرفتن امتیازهای طبقاتی 
و گروهی، در میان همه مردم باشند. حضرت آیت ا... خامنه ای 
خاطر نشان کردند: البته حضور در میان مردم نباید موجب غافل 
شدن از ارتباط با نخبگان شود و ارتباط و تبادل نظر با نخبگان، 
الزم و مفید است. رهبرانقالب با تأکید بر اینکه دولت باید مظهر 
وفاق ملی و نگاه مالطفت آمیز به عموم مردم باشد، افزودند: یکی 
از کارهای مهمی که به مردمی بودن دولت کمک می کند، تعهد 
به گفتگوی صادقانه و بدون پیرایه های سیاسی با مردم است. باید 
با مردم صادقانه حرف زد، مشکالت و راه حل ها را گفت و توقعات 

را بیان کرد و کمک های الزم را نیز به مردم تقدیم کرد.
حضرت آیت ا... خامنه ای یکی دیگر از جنبه های مردمی بودن را 
مبارزه بی امان با فساد و مفسد برشمردند و افزودند: آقای رئیسی 
در مسئولیت قبلی، مبارزه با فساد را شروع کرد و اقدامات خوبی 
انجام داد اما اصل قضیه و بسترها و زمینه های فساد در قوه مجریه 

است که باید با آن به طور جدی مبارزه کرد.
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قرارداد های اختیار 
معامله ازجمله 

ابزار های نوین مالی 
هستند که چندی 

است به بازار سرمایه 
راه  یافته است. بر 

اساس این قرارداد، 
دو طرف توافق 

می کنند در آینده 
معامله ای انجام 

دهند

معامالت قرارداد های اختیار خرید وفروش سهام "ذوب" از 
دهه آخر مرداد ماه در بازار ابزار های مشــتقه فرابورس آغاز 
شــد. معامالت مربوط به این قرارداد، تنها به صورت برخط 
بوده و صرفاً از طریق کارگزارانی که مجوز معامالت برخط 

در این بازار را دارا باشند، قابل انجام خواهد بود.
معامالت قرارداد های اختیار خرید و فروش سهام شرکت 
سهامی ذوب آهن اصفهان در سررسید آذرماه ۱۴۰۰ برای 

اولین بار در بازار ابزار های مشتقه فرابورس انجام شد.
مجید عبدالحمیدی کارشــناس بــازار ســرمایه در این 
خصوص بیان کــرد: معامالت قرارداد هــای اختیار خرید 
وفروش سهام "ذوب" از امروز دوشــنبه ۱۸ مرداد در بازار 
ابزار های مشــتقه فرابورس آغاز شــد. معامالت مربوط به 
این قرارداد، تنهــا به  صورت برخط بــوده و صرفاً از طریق 
کارگزارانی که مجــوز معامالت برخط در این بــازار را دارا 

باشند، قابل انجام خواهد بود.
عبدالحمیدی در ادامه گفــت: قرارداد های اختیار معامله 
ازجمله ابزار های نوین مالی هستند که چندی است به بازار 
سرمایه راه  یافته است. بر اساس این قرارداد، دو طرف توافق 

می کنند در آینده معامله ای انجام دهند.
عبدالحمیدی با اشاره به اســتقبال ضعیف از قرارداد های 
اختیار معامله اظهار کرد: گرچه بیش از ۳ ســال از معرفی 
این قرارداد ها در بازار ســرمایه می گذرد، ولی گویا توجه به 
شایستگی آن ها به  تازگی شروع  شده است. برخی از سرمایه  
 )options( گذاران از انجام معامالت اختیــار معامله ها
خودداری می کنند، چرا کــه بر این باورنــد آن قرارداد ها 
پیچیدگی های خاص خود را دارند و لذا شــناخت و فهم و 

درک درست آن ها مشکل اســت. برخی از سرمایه گذاران 
هم تجربه تلخی از اولین تجارت خود روی این ابزار ها دارند، 
زیرا نه خود آن ها و نه کارگزار آن ها آموزش علمی و عملی 
مناســبی را در چگونگی به  کارگیری آن ابزار ها ندیده اند. 
به  کارگیری نامناســب و نادرســت از قرارداد های اختیار 
معامله، مثل هر ابزار قدرتمند دیگری، می تواند به مشکالت 

عدیده ای منجر شوند.
این کارشــناس بازار سرمایه در معرفی بیشــتر ابزار های 
مشــتقه عنوان کرد: این نوع از اوراق بهادار معموالً ریسک 
باالیی دارند و همچنین این توانایــی را دارند که اقتصاد را 
به هم بریزند، اما این تفکر کمی اغراق  شــده است. معنای 
»مشــتقه« بودن این اســت که قیمت آن به قیمت چیز 
دیگری وابسته یا از آن مشتق شــده است. مثل آبمیوه که 
از میوه مشتق است و بنزین که مشتق از نفت است. اختیار 
معامله از اوراق بهادار مالی مشتق است، یعنی ارزش آن ها 
به ارزش دارایی های دیگر بستگی دارد. مشتق بودن به این 
معنی اســت و انواع مختلفی از اوراق بهادار وجود دارند که 
تحت عنوان مشــتق قرار می گیرند، مثالً پیمان های آتی، 
قرارداد ســلف و قرارداد های معاوضه که خود انواع زیادی 

دارد.
وی در رابطه با کاربرد های ابزار های مشتقه گفت: کاربرد اول 
برای پوشش دهندگان ریسک است؛ اشخاصی که مالک، 
تولیدکننده یا مصرف کننده دارایی پایه هستند، برای قرار 
گرفتن در منطقه امن، می توانند وارد قرارداد اختیار معامله 
شوند. به عنوان  مثال مصرف کننده صنعتی یک ماده اولیه که 
بازار آن ماده، دارای نوسان قیمتی زیادی است، می تواند وارد 

سمت خرید اختیار آن ماده اولیه شود و هزینه مواد اولیه در 
آینده را تثبیت کند. سمت فروش برای طیف وسیع  تری از 
دارایی ها قابل  تعریف است. مثالً فردی که مالک سهام یک 
شرکت اســت و معتقد به روند رو به کاهش قیمت سهام 
است، می تواند اختیار فروش آن ســهام را خریداری کرده 
و از ریســک افت قیمت دارایی اجتناب کند. کاربرد بعدی 
برای سفته  بازان و استفاده از اهرم در معامالت است. هدف 

سفته باز، کسب سود از تحرکات دارایی پایه است.
عبدالحمیدی افزود: درصورتی که سرمایه گذار به بهتر )بدتر( 
شدن شرایط معامله یک دارایی پایه اعتقاد داشته باشد، به 
 جای خرید )فروش( دارایی می تواند اقدام به خرید و فروش 
اختیار معاملــه آن کند. مهم ترین نقطه قوت اســتفاده از 
قرارداد اختیار به جای سرمایه گذاری مستقیم بر دارایی پایه 
را می توان استفاده از اهرم ایجاد شده دراین  بین دانست، چرا 
که پرمیوم پرداختی برای اختیار، عموماً در مقایسه با قیمت 
دارایی پایین، درصد کمی اســت. کاربرد سوم جذاب برای 
آربیتراژگران است. هدف این دسته از معامله گران، کسب 
سود بدون ریسک از طریق ورود هم  زمان در دو بازار است. 
در واقع به دلیل عدم دقت کافی در بازار معامالت ســهام و 
تغییرات شدید مثبت و منفی قیمت سهام، فرصتی ایجاد 
می شــود که شــخص آربیتراژگر، قرارداد اختیار خرید با 
قیمت پایین تر را با پرمیوم پرداختی پایین خریداری می کند 
و قرارداد اختیار خرید با قیمت اعمال بیشــتر را به پرمیوم 
دریافتی بیشــتری می فروشــد و به این روش کسب سود 
می کند. معموالً در بازار های کارآ، این نوع فرصت ها در زمان 

کوتاهی از بین می روند.
وی در مورد تجربیــات جهانی معامله ابزار های مشــتقه 
اختیار خرید و فروش، اظهــار کرد: تجربه جهانی مرتبط با 
ابزار اختیار به اوایل قــرن ۱۸ در اروپا و آمریکا برمی  گردد، 
اما مبادله رسمی در قالب اختیار معامله سهام، ابتدا در سال 
۱۹۷۵ در بورس سهام آمریکا )AMEX( و بورس فیالدلفیا 
)PHLX( راه اندازی شــد. بورس شــیکاگو )CBOT( در 
۱۹۷۳ یک بورس انحصاری برای اختیــار معامالت روی 
سهام تشکیل داد. هم  اکنون در ایران قرارداد های اختیار بر 
روی سهام تعدادی از شرکت های بزرگ و تأثیرگذار بورس 
طراحی و قابل انجام است و خبر خوشحال کننده ورود سهم 

ذوب از بازار فرابورس برای اولین بار است.
عبدالحمیدی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به راه اندازی 
سامانه مدیریت ریســک و امکان محاسبات وجه تضمین 
بر اســاس ضوابط وجه تضمین قــرارداد اختیار معامله در 
بورس تهران و فرابورس، امــکان اتخاذ موقعیت باز فروش 
در قرارداد های اختیار معامله به  شرط کفایت وجوه تضمین 

برای تمامی فعاالن بازار سرمایه وجود دارد.

در گفت وگو با بورس نیوز تاکید شد:

پخش قرائت زیارت عاشوراخبری خوب برای "ذوب"

با برنامــه ریزی هــای روابط 
قرائــت  شــرکت،  عمومــی 
زیارت عاشورا توسط مداحان 
ذوب آهنــی همــه روزه از 
تاریــخ 23 تــا 27 مردادمــاه 
ســاعت 7:30 لغایت 8 از الیو 
 )atashkar.ir( اینســتاگرام 
باشــد.  مــی  دســترس  در 
همــکاران و خانــواده هــای 
گرامــی آن ها مــی توانند از 
طریق ذکر شده از این مراسم 

پر فیض بهره مند شوند.

اطالعیهاطالعیه

واکسیناسیون همکاران گرامی
به منظــور تســهیل در انجام واکسیناســیون 
کارکنان گرامی و پیمانکاران محترم و با برنامه 
ریزی های انجام شده توســط مرکز بهداشت، 
کلیه افراد باالی 53 ســال)متولدین  1347 و 
قبل از آن( با در دســت داشــتن اصــل کارت 
ملی و کارت پرســنلی در روزهای یکشــنبه و 
سه شنبه از ساعت 8 صبح الی   12:30  به محل 

اورژانس کارخانه مراجعه نمایند.
کمیته عالی مقابله با کرونا 
شرکت ذوب اهن اصفهان

با عنایت بــه گســترش روز افــزون فضای 
مجــازی و اهمیــت بهــره گیــری از ایــن 
فرصت در راســتای معرفی دســتاوردهای 
ذوب آهــن اصفهــان، از همکاران شــاغل 
در شــرکت کــه در ایــن زمینه بــه صورت 
تخصصــی فعالیت دارنــد تقاضا می شــود 
 رزومــه خود را تــا 31 مردادمــاه به آدرس

   atashkarweekly@esfahansteel.ir
ایمیل نمایند. شــماره تلفــن 4978 جهت 

کسب اطالعات بیشتر معرفی می شود.  
روابط عمومی شرکت

)) آگهی فراخوان  (( 
شركت سهامی ذوب آهن اصفهان

سایر موارد :
1- زمان دریافت اسناد : از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان ساعت اداری مهلت دریافت اسناد )مندرج در جدول(

2-جهت  دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به آدرس www.esfahansteel.ir   مراجعه فرمایید.

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

روابط عمومی شرکت

موضوعشمارهنوع فراخوانردیف
مهلت ارائه 

پیشنهاد

26/ 00/05دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره43464مناقصه1

31/ 00/05خرید 9 عدد دستگاه تنفسی با متعلقات و كپسول9901096مناقصه2

تسلیت
جناب آقای دكتر كوهستانی پزوه

مدیركل محترم گمركات استان اصفهان
با تاسف، در گذشت مادر گرامیتان را به جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، برای آن مرحومه 

علو درجات و برای بازماندگان صبر و سالمتی آرزومندیم.
مدیرعامل و هیأت مدیره ذوب آهن اصفهان
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رویداد
نشریه داخلی

ساالنه در این واحد 
تولیدی بیش از 800 
میلیون متر مکعب 
گاز فرآیندی تولید 

می شود

این تغییر طرح، سهم 
عمده ای در کاهش 
توقفات خط تولید و 

کوره داشته است

اگر شستا باالی یک 
و نیم میلیارد دالر 

سود دارد این جهش 
سودآروی به نرخ ارز 
بیش از 8 برابر است 
که اتفاق ساده ای 

نیست

نسخه الکترونیک به 
صورت آنالین امروز 
در بیش از 90 درصد 
روستاهای کشور به 
دلیل وجود اینترنت 
قابل دسترسی است

ذوب آهن اصفهان با تولید و مصرف گاز های فرآیندی 
عالوه بر خودکفایی در مصرف برق ســاالنه بیش از ۶۰ 

درصد در مصرف گاز طبیعی صرفه جویی می کند.
مدیر انرژی و بهینه ســازی مصرف سوخت ذوب آهن 
اصفهان گفت: ساالنه در این واحد تولیدی بیش از ۸۰۰ 
میلیون متر مکعب گاز فرآیندی تولید می شود که با این 
میزان تولید، دغدغه قطع یا کاهش حامل های انرژی را 

نخواهیم داشت.

اصغر امینی ۷۵ درصد از تولید فوالد در دنیا را از طریق 
روش کوره بلند بیان کرد و گفت: با استفاده از این روش 
صرفه جویی باالی ۶۰ درصــد در حامل های انرژی به 
دست می آید، در حالی که در کشورمان تنها ۱۰ درصد 
از این روش برای تولید فوالد و ۹۰ درصد از روش احیای 

مستقیم استفاده می شود.
وی افــزود: در روش کوره بلند گاز هــای فرآیندی از 
دو طریق تولید گاز در کوره هــای بلند و باتری های 

کک سازی تولید و با اســتفاده از شبکه ۷ کیلومتری 
به نیروگاه برق منتقل می شــود تا بــرق مورد نیاز به 
میزان ۲۲۰ مگاوات بر ساعت تولید شود. مدیر انرژی 
و بهینه ســازی مصــرف ســوخت ذوب آهن گفت: 
جلوگیری از آالیندگی های زیســت محیطی ناشی 
از انتشــار گاز، مصرف بهینه انرژی و صرفه جویی در 
مصرف حامل هــای انرژی از مهمتریــن مزایای این 

طرح است.

خبر

در جهت سهولت دسترســی کارکنان به مراکز تزریق واکسیناسیون و صرفه 
جویی در زمان کاری ،  مرکز داخلی واکسیناسیون در محل شرکت افتتاح می 
گردد.  مجید مکاری مدیر ایمنی بهداشت و محیط زیست شرکت ضمن اعالم 
این خبر گفت: با توجه به مذاکرات انجام شده و موافقت مرکز بهداشت شهرستان 
لنجان ، انجام واکسیناسیون پرسنل مطابق با دستورالعمل های وزارت بهداشت 
در محل اورژانس کارخانه میســر گردیده و کلیه پرسنل شرکت و پیمانکاران 
مشمول ) در حال حاضر از سن ۵۳ سال به باال ( بر اساس اعالم وزارت بهداشت 
می توانند در روزهای یکشنبه و سه شنبه با در دست داشتن اصل کارت ملی یا 

کارت پرسنلی به محل مربوطه مراجعه نمایند. 
وی در ادامه افزود: پیگیری های الزم مبنی بر واکسیناسیون جمعی کارکنان 
در حال انجام بوده و الزم اســت تا زمان واکسینه شدن کامل پرسنل ، اقدامات 
بهداشتی الزم در جهت پیشگیری از ابتال به بیماری ازجمله استفاده مستمر از 
ماسک ، اطمینان از کفایت تهویه در اماکن سربسته و رعایت فاصله اجتماعی 

انجام پذیرد.

گسترش بومی ســازی، ارتقاء 
فناوری و توسعه روابط تجاری در 
بازارهای داخلی و بین المللی در 
دنیای رقابتی امروز، سازکارهای 
ویژه ای را می طلبد که از جمله 
آن می تــوان بــه عضویت در 
انجمن ها، تعامل بــا خبرگان و 
به صورت کلی مجهز شــدن به 

دانش روز اشاره کرد.  
 در این راستا شرکت مهندسی 
و پویش ســاخت ذوب آهن اصفهان با توجه به حضور موفق در پروژه های 
درون ســازمانی و همچنین در طرح های صنعتی سطح کشور، عضویت در 
انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران)ســتصا( را نیز به کارنامه کاری 
خود اضافه نمــود.  از جمله مزایــای عضویت در این انجمــن، تالش برای 
گسترش ساخت داخل تجهیزات پروژه ها و ممانعت از خریدهای خارجی 
که توان ســاخت داخل آن ها وجود دارد، مطالبه گــری از جانب اعضاء در 
هر موضوع مرتبط با توسعه کســب و کار و رفع موانع در مسیر تولید، ایجاد 
ارتباط با ســفارتخانه ها و کشــورهای هدف صادراتی و ... می باشد. شایان 
ذکر است انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران)ستصا( زیر نظر وزارت 

صمت فعالیت دارد. 

 مدیرعامل شستا خبر داده کار های سابیک انجام شده و تا ۱۲شهریور ماه در 
بورس عرضه می شود و دو شرکت دیگر هم مراحل اصلی را طی کرده است.

در حالی که شــاخص بورس در دو ماه اخیر روند صعودی به خود گرفته هر 
هفته عرضه اولیه جدیــدی اعالم می شــود. در همین حال بــرای دوره تا 

۱۲شهریور ماه امسال نیز عرضه اولیه سابیک وعده داده شده است.
 رضوانی فر گفته است: کار های سابیک انجام شده و تا ۱۲شهریور ماه عرضه 
می شود و دو شرکت دیگر هم مراحل اصلی را طی کرده است. سیمان آبیک، 
انتی بیوتیک ساری و افق نیروگاه توس شــرکت های آماده برای عرضه اولیه 

است.
وی همچنین توضیح داده است: آمادگی داریم تا هشــت شرکت را در سال 

۱۴۰۰ عرضه اولیه کنیم.
وی تصریح کرد: تالش داریم رایتل را در سال ۱۴۰۰ عرضه اولیه کنیم و برای 
رایتل منتظر برگزاری مجمع هســتیم و امیدنامه آن در حال به روز رسانی 

است. فکر می کنم رایتل در ۱۴۰۰ عرضه اولیه شود.

افتتاح مرکز داخلی واکسیناسیون 
در ذوب آهن اصفهان

عضویت پویش ساخت ذوب آهن 
اصفهان در انجمن سازندگان 

تجهیزات صنعتی ایران 

 سابیک تا 12شهریور در بورس 
عرضه اولیه می شود 

Nخبر e w s

به منظور کاهش توقفات پیش گرمکن کوره های دوار 
پلی زیوس طراحی، نصب و اجرای سیستم جدید قطع 
کن گوشواره زنجیر پیش گرمکن توسط کارکنان کارگاه 
پخت آهک مدیریت آگلومراســیون شرکت با موفقیت 

انجام  شد. 
احمدرضا نجار مهندس ارشد مکانیک انبار مواد خام و 
پخت آهک مدیریت آگلومراسیون شرکت با اعالم این 
مطلب افزود:  گیر کردن گوشــواره ها )دیواره کناری( 
زنجیر پیش گرمکن به دلیل خارج شدن از محل حلقه 
ها و شکســتگی بین بلوک های هدایت کننده اطراف 
پیش گرمکن و همچنین مشخص نبودن مکان دقیق 
درگیری، یکی از علت های عمده توقفات در قســمت 

پیش گرمکن های کوره های دوار پلی زیوس بود. 

نجار در پایان با اظهار رضایتمندی از این اجرای طرح، از 
کارکنان کارگاه آهک و سایر همکاران در جهت اجرای 
تغییر طرح و مساعدت همه جانبه در این موفقیت تشکر 
و قدردانی نمود.  محمد نفر سفیددشتی مکانیک کارگاه 
آهک گفت: با ابتکار و طراحی و اجرا و نصب سیســتم 
کنترل کننده گوشواره زنجیر مذکور، عالوه بر شناسایی 
به موقع گوشواره معیوب از گیر کردن آن بین بلوک های 

جانبی پیش گرمکن جلوگیری گردید.
 وی افزود: این تغییر طرح، ســهم عمده ای در کاهش 
توقفات خــط تولید و کوره داشــته و خســارت های 
تجهیزاتــی از قبیل خم شــدن پین اســتیل زنجیر، 
شکستگی صفحات زنجیر و آسیب به نســوز کوره و...  و 

بروز حوادث کاری جلوگیری  گردید.

مدیرعامل ســازمان تامیــن اجتماعی گفت: نســخه 
الکترونیک به صورت آنالین امروز در بیش از ۹۰ درصد 

روستاهای کشور به دلیل وجود اینترنت قابل دسترسی 
است.

مصطفی ساالری گفت: سال ها در قوانین مختلف تاکید بر 
وجود آمدن نظام نسخه الکترونیک سالمت وجود داشته و 
همواره مطرح شده است، اما برای انجام این کار زیرساخت 
وجود ندارد، متاســفانه روش معمول برای انجام ندادن 

اقدامات بهانه ای به نام نبود زیرساخت است.
ساالری ادامه داد: نســخه الکترونیک به صورت آنالین 
امروز در بیش از ۹۰ درصد روســتاهای کشــور به دلیل 

وجود اینترنت قابل دسترسی است.
وی درباره سامانه نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک 
افزود: این سامانه به عنوان بزرگترین طرح تحول دیجیتال 
کشور به منظور حذف کاغذ از چرخه درمان و توقف چاپ 

و صدور دفترچه کاغذی، آغاز تشکیل پرونده الکترونیک 
سالمت برای تمام شــهروندان، جلوگیری از تجویزهای 
پزشــکی و دارویی مضاعف و تکراری از ۱۸ ماه گذشته 
توسط سازمان تامین اجتماعی شروع و در تاریخ ۱ اسفند 
۱۳۹۹ به توقف  صدور و تحویــل دفترچه های کاغذی 

منجر شد.
ســاالری با اشــاره به اینکه هم اکنون ۸۰ تا ۹۰ درصد 
نسخه ها به صورت الکترونیکی تجویز شده است، گفت: 
امکان نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک در همه 
مراکز درمانی کشور اعم از بیمارســتان ها، درمانگاه ها، 
مطب ها، داروخانه ها، مراکز تصویربرداری، فیزیوتراپی، 
آزمایشگاه ها و... به دو شیوه متفاوت که شامل سامانه آن 
مرکز و یا در سامانه سازمان تامین اجتماعی می شود به 

واسطه سازمان فراهم است.
وی ادامه داد: در راستای دســتیابی به درمان رایگان ۴۵ 
میلیون نفر بیمه شدگان ســازمان در سراسر کشور، سه 
طرح مهم برای کاهش هزینه درمان صورت گرفته است، 
از نیمه  اسفند سال ۹۹ کلیه بیمه شدگان سالمند که ۶۵ 
سال به باال هستند در کلیه بیمارستان های دولتی سراسر 
کشور توسط سازمان تامین اجتماعی حمایت شده اند 
و پرداخت ۱۰۰ درصدی هزینه درمان بســتری آنان به 

واسطه سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته است.
به گفته ساالری همچنین همه بیمه شدگان بدون لحاظ 
شرط سنی در بیمارستان های دولتی تمامی شهرهای 
فاقد بیمارستان ملکی سازمان تامین اجتماعی که شامل 

۹۰ درصد شهرستان های کشور هستند از نیمه ماه

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( 
در مراسم افتتاح پروژه ها و رونمایی از محصوالت جدید 
شرکت تماد با اشاره به میزان سود این شرکت تولیدکننده 
مواد اولیه دارویی شستا، گفت: ســود سه سال گذشته 

شستا معادل دو برابر کل ۱۸ سال قبل 
از آن است. 

محمد رضوانی فر افزود: فروش ســال 
گذشته شرکت تماد ۷۳۰ میلیارد تومان 
بود و با تالش مضاعفی توانست سود ۳۶۰ 

میلیارد تومانی را محقق کند.
وی گفــت: اهل فن می داننــد افزایش 
حاشیه سود خالص با این شیب تند در 
مدتی کوتاه چه تدابیری را نیاز دارد که از 
آن جمله تهیه مواد اولیه، بهای تمام شده، 
کنترل هزینه ها، کاهــش دوره وصول 
مطالبات، اصالح سیاست های فروش، 
کاهش تخفیف ها، باید رخ دهد تا حاشیه 

سود خالص به دست بیاید.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( 
تاکید کرد: بر اساس آمار قابل مقایسه شرکت های بورسی 
و شرکت های شستا، که اطالعات آن درکدال وجود دارد 

و قابلیت قیاس دارد، یک مقایسه کوچک نشان می دهد 
در سه سال گذشته تیپیکو مرتب ســهم بازار را گرفته 
است و در دو سال گذشــته بیش از ۳۰۰ نوع محصول به 
بازار عرضه داشته که ۷۰ محصول برای اولین بار در کشور 

بوده است.
وی گفت: در دو سال گذشــته هلدینگ دارویی شستا، 
پخش هجرت ، توزیع داروپخش، ره آورد تامین، ژالتین 
کپسول و کلرپارس را به عنوان ۵ عرضه اولیه در بازار بورس 
داشت، این کار بزرگی است و کسانی که فعال عرضه سهام 
در بازار سرمایه هســتند می دانند در کنار مدیریت این 
حجم فروش و روند سودآوری و عرضه محصول جدید، 
ورود به بورس ۵ شــرکت بزرگ و موثــر دارویی در یک 

فرصت محدود چه چالش هایی دارد.
رضوانی فر تاکید کرد: سود آوری در تیپیکو ماحصل تالش 
در کنترل هزینه ها، اصالح خریدها، تنوع بخشی به منابع  
خرید، کاهش قیمت خرید، فروش بهتر و اعمال تخفیفات 
کمتر، کاهش دوره وصول مطالبات و سایر تدابیر است که 

نتیجه آن سودآروی ۳۷۰۰ میلیارد تومانی تیپیکوست،  
مجموعه سامانه هایی که در تیپیکو انجام شده قطعا در 
صنعت نظیر ندارد. برای خریدهای مواد اولیه و محصوالت 
Finished و کنترل پروژه هــا، به روز کردن GMP ها، 
چه مجموعه ای از سامانه های مدیریتی در حال راهبری 
است که کارها با سرعت مناسب بر اســاس برآوردهای 

دقیق و با کمترین هزینه نهایی شود.
وی گفت: اگر شســتا باالی یک و نیم میلیارد دالر سود 
دارد این جهش سودآروی به نرخ ارز بیش از ۸ برابر است 
که اتفاق ساده ای نیست. سود حاصله در سه سال گذشته 

معادل دو برابر کل ۱۸ سال قبل بوده است.
مدیرعامل شــرکت ســرمایه گذاری تامین اجتماعی 
)شستا( تصریح کرد: برخی از این محصوالت برای اولین 
بار در کشــور و برخی برای اولین بار در هلدینگ دارویی 
تامین به همت تیــم تحقیقــات API و تیم تحقیقات 
Finished و توســعه دارویی تولید می شود که امکان 

صادراتی بودن و حضور بیشتر در بازارهای جهانی را دارند.

توسط کارکنان مدیریت آگلومراسیون انجام شد:
طراحی سیستم قطع کننده زنجیر پیش گرمکن کوره های پخت آهک 

سالم آتشکار

درخواست های شما  وپاسخ مسئولین :
 کلینیک دندانپزشکی طرف قرارداد بیمه تکمیل درمان دانا در 

خمینی شهر را   اطالع رسانی کنید؟
مدیریت خدمات مالی و بیمه: کلینیک غدیر واقع در میدان قدس، ساختمان 
شهروند، طبقه فوقانی موسسه مهر و کلینیک آبان، واقع درخیابان منظریه، 
میدان نماز، ابتدای خیابان سروش به عنوان طرف قرارداد آماده ارائه خدمات 

می باشند .
 داروخانه های طرف قرارداد بیمه تکمیل درمان دانا در خمینی شهر  

را اطالع رسانی کنید؟
مدیریت خدمات مالی و بیمه: با پیگیرهای انجام شده و ابالغ شیوه نامه 
جدید به داروخانه ها در خمینی شهر، داروخانه دکتر یکتائیان واقع در میدان 
آزادی،کلینیک خیریه حضرت ولیعصر و داروخانه دکترگلستانه واقع در خیابان 
بوعلی جنب بانک رفاه  به عنوان طرف قرارداد آماده ارائه خدمات می باشند در 
ضمن کارکنان می توانند در صورت عدم اجرای صحیح قرارداد دارویی طبق 

شیوه نامه با شماره داخلی ۲۶۵۱  اداره بیمه شرکت تماس حاصل فرمایند. 
 ابراز گالیه کارکنان از ثبت انگشتی حضور و غیاب با توجه به 

افزایش بیماری کرونا در سطح شرکت.
مدیریت امور اداری : براساس تصمیمات اتخاذ شده دستگاه های تشخیص چهره 
تا پایان شهریور ماه جایگزین سیستم انگشتی می گردد لذا کارکنان باید در حال 
حاضر ضمن رعایت شیوه نامه های بهداشتی به صورت انگشتی، حضور وغیاب 

خود را ثبت نمایند.
 آیا پیمانکار جهت تهیه لباس کار و کفش ایمنی کارکنان برای سال 

1400 انتخاب گردیده است؟
مدیریت خرید مواد مصرفی: بعد از انجام تشریفات قانونی پیمانکار مشخص 
گردیده و طبق مفاد قرارداد طی بازده زمانی ۶ تا ۹ ماه، کفش و لباس کارکنان 
خط تولید آماده می گردد در ضمن به اطالع می رساند کلیه درخواست های 
قبلی انجام شده و در حال حاضر هیچ گونه مشکل وکمبودی در لباس و کفش بر 

اساس سهمیه وجود ندارد .   
*** تعدادی از همکاران نیز خواستار انجام موارد زیر شده اند .

* ارائه راهکاری جهت پرداخت وام مسکن مرحله دوم کارکنان .

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

به شرح زیر می باشد:

صرفه جویی ۶0 درصدی گاز مصرفی در ذوب آهن اصفهان

اجرای طرح نسخه الکترونیک در 90 درصد روستاهای کشور

قرار گرفتن زغال 
سنگ در لیست 

تحریم های استکبار 
جهانی

مراســم تقدیر از منصور شریف، مدیرعامل سابق 
شرکت معادن زغال سنگ البرز شرقی ذوب آهن 
و معارفه بابک براتی مدیرعامل جدید این شرکت 
با حضور منصور یزدی زاده مدیرعامل و جمعی از 
مسئولین شرکت ۱۷ مردادماه در جلسه شورای 

معاونین برگزار شد . 
منصور یزدی زاده در این جلســه با اشاره به قرار 

گرفتن زغال سنگ در لیست تحریم های استکبار 
جهانی بر افزایش تولید این محصول تاکید کرد .

وی از خدمات سی ساله منصور شریف مدیرعامل 
سابق شــرکت معادن زغال ســنگ البرز شرقی 
تقدیر کرد و ابراز امیدواری نمود که روند افزایش 
تولید بــا مدیریت جدید و همت تالشــگران این 

شرکت ادامه یابد .

تاكید مدیرعامل ذوب آهن اصفهان بر ضرورت افزایش تولید زغال سنگ 

سود سه سال گذشته شستا معادل دو برابر کل 18 سال قبل از آن است 

رونق وآبادانی 
مساجد شرکت به 
تعمیر و نگهداری و 

حضور گرم و خالصانه 
همکاران در آن است 
که در هر زمان و در 
حال حاضر با رعایت 
مسایل بهداشتی و 
رعایت فاصله الزم 

در صفوف نماز 
جماعت محقق

می شود

با آیت ا... حبیب اله رهبر مســئول هماهنگی تبلیغات 
اســالمی ذوب آهن اصفهان، جایگاه و اهمیت مسجد و 
نماز جماعت در میان مسلمانان و به ویژه وضعیت مساجد 
و نمازخانه های شرکت را مورد بحث و بررسی قرار داده ایم 
.آیت. ا... حبیب اله رهبر در ابتدا با اشاره به آیاتی از قرآن 
کریم و احادیث رســیده از معصومیــن )ع( گفت: رونق 
وآبادانی مساجد شــرکت به تعمیر و نگهداری و حضور 
گرم و خالصانه همکاران در آن است که در هر زمان و در 
حال حاضر با رعایت مسایل بهداشتی و رعایت فاصله الزم 

در صفوف نماز جماعت محقق می 
شود. در صدر اسالم از مساجد غیر از 
انجام عبادت و اقامه نماز برای تحقق 
اهداف مختلف مســلمانان استفاده 
می شد. در طول تاریخ، حیات اسالم 
و تشیع و تبلیغ و انتقال معارف الهی 
به مســجد و متولیــان آن مرتبط 
است . در عصر حاضر نیز مساجد در 
شــکل دیگری کاربردهای عبادی و 
اجتماعی مختلفی دارند. نماز و اقامه 
نماز جماعت ، برکات و نتایج گسترده ای به همراه دارد و 
انجام نماز همسایگان مساجد، جز در مسجد جایز نیست. 
وقتی نماز در مسجدی با بیش از ۱۰ نفر اقامه شود مالیک 
الهی از ثبت ثواب و پاداش آن ناتوان هستند. آیت ا... حبیب 
اله رهبر مسئول هماهنگی تبلیغات اسالمی ذوب آهن 
اصفهان در ادامه به شرایط موجود و فعالیت های مساجد 
شرکت اشــاره کرد و افزود:  در حال حاضر ۶ باب مسجد 
و ۴۰ باب نمازخانه در سطح شــرکت وجود دارد. در ۲۵ 

مرکز شامل ۵ مسجد و ۲۰ نمازخانه، نماز جماعت ظهر 
و عصر برگزار می گردد. همچنین در ۴ مرکز عالوه بر نماز 
ظهر و عصر، نماز جماعت مغرب و عشــا نیز برگزار می 
گردد.  در مراکزی که نماز جماعت برپا می شود، روحانی 
و امام جماعت  در هر نوبت بین دو نماز به مدت ۱۰ دقیقه 
در زمینه مسایل دینی، شــرعی و تبیین رهنمودهای 
مقام معظم رهبری ســخن می گویند. امور فرهنگی و 
تبلیغاتی این مراکز و از جمله تعیین امام جماعت و تامین 
ملزوماتی از قبیل کتب قرآن و دعا، گالب، مهر، سجاده ، 
پیگیری برقراری سیستم گرمایشی و سرمایشی و ... به 
عهده تبلیغات اسالمی و امور نظافت و بهداشت و معرفی 
خادمان مراکز نیز به عهده مدیریت  برنامه ریزی و نظارت 
برخدمات رفاهی و اجتماعی شرکت است . بر اساس سنت 
قدیمی همه ساله قبل از ماه مبارک رمضان و یا ماه های 
محرم و صفر ساختمان ها غبار روبی و فرش ها و موکت 
های مراکز شستشــو داده می شــود. در موارد الزم و به 
درخواست نمازگزاران نیز هر چند سال یک بار کف پوش 
مراکز فوق تعویض می گردد.  در گرامیداشت مناسبت 

های مختلف دینی و تاریخی اقالم تبلیغاتی مانند پرچم، 
تراکت و پوستر در اختیار مراکز قرار داده می شود. در طول 
سالیان گذشته همه ساله به مناسبت ماه مبارک رمضان 
کتب ارزشمند از قبیل قرآن کریم، نهج البالغه، مفاتیح و 
دیگر کتب دینی و تاریخی مرتبط با مسایل اسالمی به 
نمازگزاران هدیه داده شده است که در این جا الزم است 
از مساعدت مدیریت عالی شرکت در این زمینه و تمامی 

همکاران و نمازگزاران تشکر کنم.

آیت ا... رهبر تشریح کرد:
فعالیت های مساجد و نمازخانه های ذوب آهن اصفهان
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به گزارش روابط عمومی تاصیکو، ســومین مجمع 
عادی ســالیانه صدر تامیــن پــس از عرضه این 
هلدینگ در بورس با حضور اعضای هیأت رئیســه 
مجمع عمومــی، مدیران هلدینگ و شــرکت های 
تابعه، نماینده سازمان بورس و سایر اعضای مجمع 
برگزار شــد و نماینــدگان ســهامداران حقوقی و 
حقیقی نیز به صورت حضوری یا آنالین در جریان 

این نشست قرار گرفتند.
غالمرضا سلیمانی، مدیرعامل صدر تامین عملکرد 
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ را ارائه 

کرد.
ســلیمانی گفــت: راهبردهای هلدینــگ در افق 
۱۴۰۳ تعیین شــده و اقدامات یک ســال اخیر به 
عنوان بخشــی از این برنامه بزرگ عملیاتی شــده 
است. خوشــبختانه بر این اســاس هم وعده های 
سال گذشته در مجمع به نتیجه رسیده است و هم 

توقعات به حق سهامداران برآورده شده است.
مدیرعامل صدرتامین ابراز امیــدواری کرد که در 
دوسال آینده بسیاری از برنامه های عملیاتی به ثمر 

نشسته و نتایج آنان مشخص خواهد شد.
مدیرعامل تاصیکو ارزش بازار هلدینگ صدر تامین 
را ۴۳۰۹۴ میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: ســود 
عملیاتــی تلفیقی هلدینگ مبلــغ ۶۳۹۱ میلیارد 
تومان اســت که تغییر ۱۱۴ درصدی نســبت به 

سال مالی گذشــته را نشــان می دهد. هم چنین 
سود خالص تلفیقی هلدینگ مبلغ ۶۱۴۷ میلیارد 
تومانی تغییر ۱۲۰ درصدی نســبت به گذشته را 

نشان می دهد.
وی جمــع دارایی های صــدر تامیــن را ۱۶۸۱۳ 
میلیارد تومان با نرخ بازدهی ۳۷ درصد عنوان کرد و 
گفت: نرخ بازدهی حقوق صاحبان سهام ۴۸ درصد 
است که نسبت به ســال قبل مالی ۱۷ درصد رشد 
داشته است و سود واقعی هر ســهم ۱۹۸۳ ریال با 
تغییری ۴۲ درصدی نســبت به عملکرد سال ۹۸ 

است.
سلیمانی در بخش دیگری از گزارش خود به مبحث 
جهش تولید اشــاره کرد و گفت: عملکرد سال ۹۹ 
نسبت به سال ۹۸ در حوزه فروش حدود ۹۹ درصد 
افزایش یافته است و سود ناخالص تجمیعی شرکت 
ها با ۱۲۹ درصد رشــد و ســود خالــص تجمیعی 
شرکت ها ۱۴۴ درصد رشد داشته است و همزمان 
صادرات شرکت ها نســبت به سال پیشین آن رشد 

حدود ۱۴ درصدی را تجربه کرده است.
مدیرعامل شرکت ســرمایه گذاری صدر تامین در 
ادامه به تشــریح عملکرد مالی هلدینگ پرداخت و 
تاکید کرد در این حوزه نیز مجموعه رشد مناسبی 
را نشــان می دهد از جمله ســود ناخالص تلفیقی 
هلدینگ ۲۷۷۰، ســود عملیاتی تلفیقی هلدینگ 

۶۳۹۱ و ســود خالص ۶۱۴۷ میلیارد تومانی 
ناشی از همین رشد قابل توجه است.

سلیمانی در ادامه به شــاخص های کلیدی 
عملکرد مجموعه اشــاره کرد و گفت: حاشیه 
ســود خالص ۹۱ درصدی و حاشــیه ســود 
عملیاتی ۹۵ درصدی از شاخص های کلیدی 
یک ســال اخیر است که نشــان گر عملکرد 

مثبت مجموعه بوده است.
مدیرعامل شــرکت ســرمایه گــذاری صدر 
تامیــن در ادامه بــه دســتاوردهای کلیدی 
مجموعــه پرداخــت و گفــت: افزایش ۷۱ 
درصــدی درآمدهــای عملیاتــی تلفیقی، 
افزایش ۱۲۰ درصدی ســود خالص، افزایش 
حاشــیه ســود خالص از ۷۱ به ۹۱ درصد در 

ســال ۹۹، افزایش نرخ بازدهی دارایــی ها به ۳۷ 
درصد و افزایش بازده حقوق صاحبان ســهم به ۴۸ 
درصد، افزایش ۳۲ درصدی ارزش پرتفوی بورسی 
هلدینگ و افزایش ۳۳ درصــدی خالص داریی ها 
بخشی از دستاوردهای مجموعه در یک سال اخیر 

است.
ســلیمانی در پایــان گــزارش تفصیلــی خود به 
ســهامداران تاکیــد کرد: تــا پایان ســال ۲ هزار 
میلیارد تومان پــروژه افتتاح می شــود و احداث 
طالی کردســتان و طالی سیســتان و بلوچستان 

نیز آغاز خواهد شــد. راه اندازی شــرکت حفاری و 
مدیریت بهینه پرتفو از دیگر وعده های ســلیمانی 

به سهامداران بود.
پس از ســخنان مدیرعامل صدر تامیــن، گزارش 
حســابرس مســتقل و بازرس قانونی قرائت شد و 
اعضای هیأت رییســه مجمع به سواالت حسابرس 

و هم چنین سهامداران پاسخ دادند.
در نهایت مصوبات جلسه با تایید حاضران قرائت و 
نهایی شد از جمله سود قابل تقسیم شرکت معادل 
۲۵۵۷۵ میلیارد ریال عنوان شد و پیشنهاد تقسیم 

۸۲۵ ریال به ازای هر سهم به تصویب رسید.

مدیرعامل هلدینگ صدرتامین در مجمع عمومی مطرح کرد:
تخصیص 825 ریال سود به ازای هر سهم تاصیکو
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حدیث هفته

 تاسوعا و عاشورای حسینی بر عموم شیعیان تسلیت باد
محرم مدرسه عشقی اســت که باید در آن درس آموخت. کربال صحنه 
وقوع حماســه جاویدی اســت که وجدان انســان های آگاه، صالبت 
آسمانی اش را ســتایش می کند و در برابر قداســت و عظمت آن سر 
تعظیم فرود می آورد. نام آنانی که در معراج کربال تن به خاک سپردند 
و به افالک پرکشــیدند، بعد از گــذر قرن ها هم چنان بــر تارک تاریخ 
می درخشد. عاشــورا که می رسد، دل های شــیعیانش در آتش عشق 
حسین)ع( می سوزد هر عاشقی که واقعه عاشــورا را خوانده باشد و به 
راز و رمز آن پی برده باشــد، دل از این عاشــقی بر نمی کند. و ادامه راه 
عاشقی، سرگشتگی و حیرانی در پیمان با حسین)ع( و سر نهادن بر سر 
پیمان با اباعبدا... است چرا که حســین تا ابد ماندگار است. راستی که 

لبیک به حسین)ع( و درک رسالت او پیمان با همه خوبی هاست.
روز مقاومت اسالمی )23 مرداد ( 

جنگ ۳۳ روزه حزب ا... لبنان و پایداری و مقاومــت آنها در برابر رژیم 
غاصب صیهونیســتی عالوه بر قدرت نمایی حــزب ا... و پیروزی اراده 
و ایمان بر زور و زر اربابــان قدرت به نوعی تداعی گر نقشــه راه انقالب 
اسالمی و نشات گرفته از نهضت مردم ایران در مقابل رژیم ستمشاهی 

پهلوی بود.
 ۲۳ مرداد روزی اســت که به تعبیر رهبر معظم انقــالب، حزب ا... به 
جهان عرب و اسالم عزت دوباره بخشید. روزی که هیمنه پوشالی رژیم 
صهیونیســتی فرو ریخت و بذر مقاومت ثمره داد. شورای عالی انقالب 
فرهنگی کشور به مناسبت پیروزی حزب ا... لبنان در برابر ارتش رژیم 
صهیونیســتی در جنگ ۳۳ روزه، ۲۳ مرداد را روز »مقاومت اسالمی« 
نام گذاری کرد تا بدین ترتیب، تجلیل از واژه مقدس »مقاومت« را برای 

همیشه ماندگار و جاویدان کند.
2۶ مرداد سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسالمی 

بیست و ششمین روز از مرداد ماه یادآور بازگشت سرافرازانه آزادگان به 
میهن در سال ۱۳۶۹ و فرصتی برای مرور رشادت های این غیور مردان 

است.
ســال ۱۳۶۹ ســالی پر تالطمی برای مــردم ایران بــود، در گرماگرم 
تابســتان، روز ۲۶ مرداد ســال ۱۳۶۹ باالخره جمهوری اسالمی ایران 
با سربلندی توانست رزمندگانی را که مجاهدانه از دین و شرف و خاک 
کشــور دفاع کرده بودند و در دست دشمن اسیر شــده بودند ، به وطن 

بازگرداند.
روز ۲۶ مرداد ســال ۱۳۶۹، میهن اسالمی شــاهد حضور اولین گروه 
آزادگان سرافرازی بود که پس از سال ها اسارت در زندان ها و اسارتگاه 
های رژیم بعث عراق، قدم به خاک پاک میهن اســالمی خود گذاشتند. 
ستاد رســیدگی به امور آزادگان که در ۲۲ مرداد ۶۹ تشکیل شده بود، 
تبادل حدود ۵۰ هزار آزاده را با همین تعداد اسیر عراقی و با هماهنگی 
دســتگاه های دیگر برعهده گرفت. با این تفاوت که اسرا آن ها نظامی 

بودند و اسرای ما بیشتر بسیجی و غیرنظامی.
روز جهانی عکاسی )19 آگوست ( 

نخســتین رونمایی عکاســی برای عموم  به عنوان روز جهانی عکاسی 
نخستین بار توسط انجمن های عکاسی در آمریکا اعالم شد ولی شورای 
عکاسی بین المللی هند)۵( در سال ۱۹۹۱ نخستین نهادی بود که این 
روز را رسما به عنوان روز جهانی عکاسی جشــن گرفت و از آن هنگام 
تا امروز هر سال کشورهای بیشــتری این تاریخ را بعنوان »روز جهانی 

عکاسی« در تقویم های خود  گنجانده اند.
روز جهانی انسان دوستی

۱۹ آگوست، روز جهانی انسان دوستی اســت. روزی که به انسان های 
بشردوست و کسانی که جان خود را برای کار بشردوستانه فدا کرده اند، 
اختصاص داده شده اســت. روز جهانی انسان دوســتی توسط سازمان 
ملل متحد در روز ۱۹ آگوست ســال ۲۰۰۹ میالدی به منظور تقویت 

هماهنگی کمک های اضطراری سازمان ملل متحد، تعیین شد.
کودتای 28 مرداد

کودتای ۲۸ مرداد، کودتایی اســت که با طرح و حمایت مالی و اجرایی 
ســرویس اطالعات مخفی بریتانیــا )اس آی اس( و آژانــس اطالعات 
مرکزی آمریکا )ســیا( و با همراهی بخشــی از ارتش شاهنشاهی ایران 
و کمک طرفــداران محمدرضا پهلــوی و پشــتیبانی مخالفان محمد 
مصدق در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ رخ داد در آمریکا از آن به نام عملیات تی پی 

آژاکس  نیز یاد می شود.
روز تجلیل از اسرا و مفقودان )28 مرداد(

اسیران ایرانی، با پیروی از کاروان اسیران عاشــورا، در اسارت آزادگی 
آفریدند و دشــمن ریاکار را رسوا ســاختند. به احترام اسیران جنگی و 
مفقودان آن، روز یازده محرم هر سال را که هم زمان با مصیبت دردناک 
اســارت اهل بیت پیامبر اســت، »روز تجلیل از اســرا و مفقودان« نام 
گذاری کرده اند. بزرگ و پاینده باد نام اســیران آزاده و شهیدان گم نام 

بی قرار که نشان آن ها در بی نشانی شان است.

مناسبت های هفته

 امام حسین )ع(: 
آن که در کاری که نافرمانی خداست بکوشد امیدش را از دست می دهد و 

نگرانی ها به او رو می آورد.

با زودی کاال از شیوع کرونا جلوگیری نمایید
کارکنان شریف ذوب آهن اصفهان در شرایط سخت در 
 صنعت فوالد در طول شبانه روز مشغول به کار و خدمت 
می باشــند و برای  اجابت درخواســت ها و نیازمندی 
های کانون گــرم خانواده خصوصــاً مایحتاج ضروری 
همیشه دغدغه ای وجود دارد در  شرایط کرونایی امروز 
دنیا و همچنین نداشتن وقت الزم برای خرید مناسب 
و نیز پراکندگی مراکز خرید و نبــود فضاهای موجود 
برای پارک خودرو و ترافیک سرســام آور و محدودیت 
های ترافیکی  اکنون که فروشــگاه هــای اینترنتی به 
یک روش رایج خرید تبدیل شده است شرکت تعاونی 
مصرف برای رفع تمامی این موارد و برای جلب رضایت 
کارکنان تالشــگر ذوب آهن اقدام بــه راه اندازی یک  
 فروشــگاه مجازی و اینترنتی به نــام زودی کاال نمود
)www.zoudikala.ir( بــه گونــه ای که کارکنان 
شریف کارخانه می توانند از محل کار خود در هر زمان 
ســفارش الزم را با ارائه و بدون پرداخت از محل اعتبار 
کارت تعاونی خرید انجام و بســته مورد نیاز خود را در 

کمترین زمان ممکن دریافت نمایند .

همیشه تالش و همت و عزم تعاونی مصرف بر این بوده 
است که در هر شرایط اگر مسئولیتی به عهده آن گذاشته 
شــود در رابطه با خدمت به جامعه کارکنــان کارخانه 
به نحو احســن انجام وظیفه نماید در این راســتا در دو 
 سال اخیر باتوجه به نظر ویژه مدیریت عالی کارخانه در
 مناسبت های مختلف از قبیل شب یلدا، پایان سال و در 
ماه مبارک رمضان هر کدام به تعداد حدود ۱۳۰۰۰ بسته 
غیر نقدی را از با کیفیت ترین اقالم تهیه و در مناسب ترین 

وضعیت و کوتاه ترین حالت توزیع نموده است .
موضوع قابل توجه دیگر این که در برنامه تهیه یخچال 
و فریز های شرکت پارس به تعداد ۱۳۳۵ یخچال فریزر 
دوقلو و ۲۹۱ دستگاه یخچال از تاریخ ۹۹/۵/۱۹ تا پایان 
سال که در کارخانه بنابر نیازمندی های کارکنان تهیه 
نموده بود از طریق شرکت تعاونی مصرف کارکنان ذوب 
آهن اصفهان در کوتاه تریــن زمان ممکن برنامه ریزی 
گردیده وعملیات تخیله و تحویل به کارکنان بر اساس 

لیست های ارائه شده از طرف امور اداری انجام پذیرفت.
در خصوص بیمه بــا همکاری بیمــه داد اندیش نوید 

اســپادانا که متعلق به شــرکت 
تعاونی مصرف می باشــد تعداد 
۲۶۰۰  بیمــه نامه شــاغلین به 
صورت اقساط بدون کارمزد صادر 
گردیده اســت. همچنین در سال 
گذشــته به تعداد ۴۱۷۳۲ نفر از  
این عزیزان نیز توسط شرکت بیمه 
داد اندیش تحت پوشــش بیمه 

تکمیل درمان قرارگرفته اند .
بخشــی از لوازم خانگی مورد نیاز 
شاغلین کارخانه به تعداد ۳۷۰۰ 

نفر فرم اقساطی توسط طرف های تجاری تعاونی تامین 
شده است.

تعــداد ۱۵۰ خانوار از شــاغلین در ۶ ماهه دوم ســال 
۹۹ از خدمات مســافرتی و گردشگری از طریق آژانس 
مسافرتی مهرو ماه متعلق به شــرکت تعاونی مصرف 

کارکنان بهرمند گردیده اند .
همه ماهه مایحتاج مورد نیاز سهامداران از قبیل برنج، 

گوشت و شــوینده و ...   به صورت اقساط قرض الحسنه 
۴ ماهه  از فروشگاه های سوپر مارکت  توسط کارت های 

تعاون کارت ارائه می گردد.
 همچنین  لوازم خانگی، صوتی تصویری، موبایل موتور و 
دوچرخه، فرش و.. به صورت اقساط  از طریق طرف های 

قرارداد تعاونی در اختیار آن ها قرارمی گیرد .
 خدمت رســانی به شــاغلین ســخت کوش کارخانه
ذوب آهن از وظایف اصلی و افتخار این مجموعه  می باشد .

درخت کاج یکی از مهم ترین درختان مورد اســتفاده 
در فضای سبز شرکت می باشــد، در چند سال اخیر 

یکی از معضالت درختان کاج شــیوع آفت خطرناک 
سوسک پوستخوار بوده که عالوه بر خسارت مستقیم 

به این درختان می تواند به عنــوان ناقل بیماری های 
قارچی نیز عمل نماید.

حمله این آفت در پــی ایجاد تنش هــای مختلف از 
جمله تنش های آبی صورت می گیرد و هر ساله باعث 
خشــک شــدن و نهایتا قطع تعداد زیادی از درختان 
کاج در نواحی مختلف می گردد. سوســک پوستخوار 
کاج تقریبا در تمامی استان های ایران از جمله تهران، 
اصفهان، مرکزی،فارس و... انتشار داشته و در صورت 
عدم کنتــرل آفت و افزایــش تراکم آن مــی تواند به 
درختان سالم نیز ایجاد آسیب نماید و موجب خشک 
شدن آن ها شــود. از این رو و پس از روئیت خسارت 
وارد شــده به برخی درختان کاج، شــرکت تارابگین 

به عنوان عهده دار وظیفه خطیــر حفظ و نگهداری از 
فضای سبز مجموعه ذوب آهن اصفهان که یک سرمایه 
ملی به شمار می رود پس از کســب دستورات الزم از 
دستگاه نظارت بر فضای سبز )مدیریت امور شهری و 
پســماند(مبنی بر مبارزه با آفت مذکور اقدام به انجام 
مشــاوره های الزم با متخصصین این امر در ســطح 
کشور نمود وبرای اولین بار و به روش بیولوژیک یعنی 
نصب ۲۵عدد تله به همراه فرمــون در نقاط مختلف 
فضای سبز شرکت ذوب آهن به مبارزه با  آفت مذکور 
اقدام نمود که طبق بررســی اولیه انجام شده توسط 
متخصصین ذی ربط میزان اثر بخشی اقدام انجام شده 

رضایت بخش بوده است.

عملکرد سال 99 
نسبت به سال 98 در 
حوزه فروش حدود 
99 درصد افزایش 

یافته است

رعایت پروتکل های 
بهداشتی جهت 
مصون ماندن از 

بیماری کرونا

برای اولین بار  به 
روش بیولوژیک یعنی 

نصب 25عدد تله 
به همراه فرمون در 
نقاط مختلف فضای 
سبز شرکت ذوب 

آهن به مبارزه با  آفت 
سوسک پوستخوار 

اقدام شد

بیمارستان شهید مطهری فوالدشهر به دستگاه سی تی اسکن مولتی اسالیس تجهیز شد

 علیرضا آجدانی رییس بیمارستان شهید مطهری 
درگفتگو با خبرنــگار ما به هــدف از تجهیز این 
بیمارســتان به دســتگاه سی تی اســکن مولتی 

پرداخــت  اســالیس 
و خاطــر نشــان کرد: 
شــهید  بیمارســتان 
مطهری فقــط در دوره 
کرونا بیــش از ۱۰ هزار 
ســی تی اســکن انجام 
داده اســت و بــا توجه 
بــه افزایش چشــمگیر 
تعداد مراجعه کنندگان 
ســی  انجــام  جهــت 
تــی اســکن و نیــاز به 
تجهیزات  از  اســتفاده 
جدید،دستگاه پیشرفته خریداری و جایگزین شد. 
با راه اندازی این دستگاه نیازی به اعزام بیماران به 

ســایر مراکز تصویر برداری وجود ندارد و خدمت 
رســانی کیفی به مراجعین در بیمارستان شهید 

مطهری انجام می گیرد. 
 وی برخــی از مهمترین مزیت های اســتفاده از 
دستگاه ســی تی اســکن جدید را چنین تشریح 
کرد: دسترســی ســریعتر و راحت تر جهت انجام 
خدمات تخصصــی، اطمینــان از کیفیت و دقت 
 بــاالی دســتگاه و خدمت رســانی بــه صورت

۲۴ ساعته.  
رییس بیمارســتان شــهید مطهری تصریح کرد: 
MDST دستگاه سی تی اســکن مولتی اسالیس
به تشــخیص سرطان،بررســی بیماری های ریه، 
تشخیص مشــکالت تنفسی، تشــخیص آمفیزم 
یا توده های کبدی، تشــخیص بیماری های مادر 

زادی ماننــد بزرگی یا کوچکــی جمجمه، تعیین 
محل تومورها، لخته های خونــی، مایعات اضافی 

یا عفونت ها کمک می کند. 
علیرضا آجدانی ســایر کاربرد های این دستگاه را 
چنین عنوان کرد: بیوپسی، جراحی و رادیوتراپی، 
تشــخیص صدمات اســتخوانی و مفاصل مانند 
شکستگی های پیچیده استخوانی، ارزیابی درمان 
به واسطه مقایسه تصاویر سی تی اسکن قبل و بعد 
از فرآیند درمان و بررســی بیماری های داخلی و 
خونریزی ها مانند صدماتی کــه در اثر تصادفات 

ایجاد می شوند.
شایان ذکر اســت، مقرر بود طی مراسمی افتتاح 
رســمی انجام گیرد اما با توجه به شــیوع ویروس 

کرونا این برنامه لغو گردید.  

بیمارستان شهید 
مطهری فقط در دوره 
کرونا بیش از 10 هزار 
سی تی اسکن انجام 

داده است

شرکت تعاونی 
مصرف  برای جلب 
رضایت کارکنان 

تالشگر ذوب آهن 
اقدام به راه اندازی 

یک  فروشگاه 
مجازی و اینترنتی به 

نام زودی کاال نمود

خبر

دوره آموزشــی کارکنان جدید االســتخدام ذوب آهــن اصفهان از 
۱۶ مردادمــاه در محل مجتمع آموزشــی شــفق شــرکت در حال 
برگزاری است. در این دوره آموزشــی که به مدت یک ماه و با رعایت 
پروتکل های بهداشتی برگزار می شود، تعداد۵۰۹ نفر  از کارکنان تازه 
استخدام در دوره آموزشــی قوانین و مقررات اداری و دوره آموزشی 
ایمنی فنی حضــور دارند. بهرام امینی مدیر آموزش و توســعه منابع 
انســانی شــرکت ضمن اعالم این خبر افزود: در حال حاضر با توجه 
به شرایط ســخت کرونایی و محدودیت های آموزشــی، برنامه های 
آموزشی این مدیریت به صورت آن الین برگزار می شود ولی با توجه 
به اهمیت آموزش های بدو اســتخدام کارکنان ، سعی شده است که 
دو دوره آموزشــی قابل اهمیت قوانین و مقررات اداری و ایمنی فنی 
برای کارکنان جدید االســتخدام به صورت حضوری و البته با فاصله 

اجتماعی الزم و توجه به پروتکل های بهداشتی برگزار شود.
 وی گفت: این افراد طــی یک ماه  و در ۱۲ گــروه، هفته ای ۲ روز در 
مجتمع شفق حاضر شده و آموزش های الزم را فرا می گیرند. الزم به 
توضیح است که  نیروهای  استخدامی جدید شرکت، تعداد ۴۶۰ نفر 
در مقطع دیپلم و ۴۹ نفر در مقطع لیسانس هستند که در۱۰ گروه  و 
رشته شغلی شامل ۷ رشته در مقطع کارشناسی و ۳ رشته در مشاغل 
اپراتوری  در بهمن ماه گذشــته طی یک آزمون  اســتخدامی توسط 
دانشــگاه اصفهان از بین داوطلبان مرد و زن با توجه به نیاز شــرکت 

برگزیده و به استخدام در آمده اند.

آغاز دوره آموزشی کارکنان
جدید االستخدام شرکت 

تاکید بر تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر 
در شورای معاونین 

در جلسه اخیر شورای معاونین شــرکت که در دفتر 
مدیرعامل برگزار شــد ، بر تولید محصوالت با ارزش 

افــزوده باالتر و رفــع موانــع تولید در 
راستای دستیابی به اهداف تعیین شده 

در تولید تاکید شد .
تامین پایدار مواد اولیه به ویژه مواد آهن 
دار جهت رشــد تولید ، رعایت پروتکل 
های بهداشــتی جهت مصون ماندن از 
بیماری کرونا و ضرورت تامین وســایل 
ایمنی و بهداشــتی برای کلیه کارکنان 
و تاکیــد بر فاصلــه گــذاری اجتماعی 
از جمله مواردی بود که در جلســه شــورای معاونین 

مطرح گردید . 

برگزاری آیین استقبال از محرم در آگلومراسیون 
شرکت

آیین اســتقبال از ماه محرم مطابق با 
ســنوات گذشــته با حضور همکاران 
والیی، پرشور و حسینی کارگاه آماده 
ســازی بخش آگلومراسیون در محل 
اتاق فرمان این کارگاه برگزار شــد. در 
این آیین با اشــاره به این که عزاداری 
امام حســین )ع( نقش به سزایی در 
احیای ارزش های دینی دارد، بار دیگر 
عطر و بوی محرم و پاسداشــت شعایر 
حســینی در تمامی مراحل سرلوحه 

زندگی قرار گرفت.
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مسابقه کتابخوانی الکترونیکی دهه محرم 
)از کتاب حماسه حسینی(

ویژه خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان
قابل توجه همکاران عزیز و خانواده های محترم 

روز یکشــنبه 24 مردادماه از طریــق پیامــک، user name )نام 
کاربری( و pasword)گــذرواژه( برای کلیه کارکنان ارســال می 
گــردد همــکاران عالقمند جهت شــرکت در مســابقه وارد ســایت 
www.zobpub.ir شــده و پس از ورود به سامانه الکترونیکی 
امور فرهنگی روابــط عمومی، ضمن مطالعه فایــل کتاب)در صفحه 
اول سایت( پاسخ های صحیح را استخراج و تا پایان روز عاشورا)۲۸ 

مرداد( در مسابقه شرکت نمایند 
به قید قرعه به  72   نفر از عزیزانی که پاسخ صحیح ارسال نمایند از 
طرف امور شهدا، جانبازان و ایثارگران شرکت هدایای نفیس اهدا 

می گردد. 
شــایان ذکر این که بــرای هر کاربــر 7  ســوال فعال و مــدت زمان 
پاسخگویی به سواالت 30  دقیقه می باشــد. همکاران عزیز ابتدا 
کتاب را بطــور کامل مطالعه نموده و ســپس اقدام به پاســخگویی 

نمایند.
روابط عمومی  شرکت

مسابقه

بر بال لک لک ها

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

گرامی شان به شرح ذیل است:

تولدت مبارک

طی جلسه ای از دو عضو هیأت مدیره باشگاه ذوب آهن 
اصفهان تکریم و دو عضو جدید این هیأت مدیره معرفی 

شدند.
با جدایی "رسول کربکندی" و "مهدی بهرامی" از هیأت 
مدیره باشگاه ذوب آهن، منصور یزدی زاده در احکامی، 
"مرتضی یزدخواســتی" عضو موظف هیــأت مدیره و 
"بهزاد کرمی" معاون بازاریابی و فروش شرکت ذوب آهن 
را به عنوان اعضای جدید هیأت مدیره باشگاه معرفی و 

منصوب کرد.
مرتضی یزدخواســتی پیش از این سابقه مدیرعاملی و 
نائب رییس هیأت مدیره شرکت صبا فوالد خلیج فارس، 
عضویت در هیأت مدیره شــرکت های فوالد تکنیک ، 

قائم رضا، متک، نصب 
قائم، مهندسی و مشاور 
بیدک، فوالد اکســین 
و همچنین مدیرعامل 
و رییــس هیأت مدیره 
شرکت شــهرک های 
صنعتی استان اصفهان 
را در کارنامه کاری خود 

ثبت نموده است.
بهزاد کرمی نیز ریاست 
هیأت مدیره شــرکت 

تارابگین و فوالد راوند خاورمیانه و همچنین عضویت در 
هیأت مدیره شرکت بورس کاالی ایران را در کارنامه خود 

دارد.

مواد مرجع آزمون های اندازه گیری گاز در فوالد
تهیه و تامین مواد مرجع داخلی در زمینه آزمون های 
کوانتومتری، ســختی ســنجی و اندازه گیری گاز در 

فوالد
  کشور سازنده قبلی: آمریکا و انگلستان

شرکت طراح وسازنده داخلی: ذوب آهن اصفهان
تاریخ تولید: ۱۳۹۷

محل نصب و بهره برداری: آزمایشگاه های متالوگرافی 
و اسپکتروگرافی، مدیریت آزمایشگاه مرکزی 

کلیات:
کیفیت کار هر آزمایشگاه منوط به میزان اعتماد پذیری 
به دقت و صحت عملکرد آن آزمایشگاه  می باشد. یکی 
از راه های کســب این اعتماد پذیری استفاده از  مواد 
مرجع همگن و پایدار در کنترل میزان خطاهای اندازه 
گیــری تصادفی و سیســتماتیک در آزمــون و انجام 
کالیبراسیون های الزم می باشــد. با توجه به نوسانات 
نرخ ارز و بروز مشکالت اقتصادی در تامین ارز، قیمت 

مواد مرجع خارجی کــه از طریق تامیــن کنندگان 
خارجی تامین می گردد رشد فزآینده ای پیدا نمود و 
با توجه به مصرف باالی این اســتانداردها، هزینه های 
انجام آزمون نیز به دنبال آن به شدت افزایش پیدا نمود.

شــرایط تهیه مواد مرجع داخلی از بافت مواد اولیه و 
محصوالت کارخانه مطابق با استانداردهای معتبر که 
بتوانند شــاخص های آماری مورد انتظار را به منظور 
اعتماد به مقادیر تخصیص یافته و همگن بودن، برآورده 
نمایند به عنــوان یکی از برنامه های بومی ســازی در 
آزمایشگاه مرکزی هدف گذاری گردید و خوشبختانه 
آزمایشگاه های متالوگرافی و اسپکتروگرافی موفق به 
تولید بلوک اســتانداردهای داخلی برای آزمون های 
ســختی ســنجی و اندازه گیری گاز در فوالد و آزمون 
کوانتومتری گردیدند و از دانش و مهارت کســب شده 
در تولید مواد مرجع، بلوک های سختی سنجی برای 
پژوهشــگاه اســتاندارد جهت برگــزاری آزمون های 

مهارت ارسال گردید.

اهداف پروژه :
۱-کاهش هزینه های ناشــی از تامین مواد مرجع از 

تامین کنند گان خارجی.
۲- تهیــه مواد مرجع متناســب با محــدوده خواص 
محصوالت کارخانــه به منظور کنتــرل بهتر خطای 

اندازه گیری دستگاه ها.
۳- برطرف نمودن به مواد مرجع مورد نیاز با توجه به 

بروز مشکالت تامین آن ها.
دستاوردها :

۱- میزان صرفه جویی حدودا ۲۰ تا ۳۰ میلیون ریالی 
به ازاء هر یک از بلوک ماده مرجع.

۲- کســب دانش و مهارت الزم در تامین مواد مرجع 
مطابق با استانداردهای معتبر.

۳- افزایش حســن شهرت آزمایشــگاه ذوب آهن به 
عنوان یک آزمایشــگاه توانمند در زمینــه تولید مواد 
مرجع و همکاری با نهادهای تحقیقاتی معتبر کشــور 

از جمله پژوهشگاه استاندارد.

پیوندآسمانی
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 اخیراً 
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.

تسلیت

همکاران گرامی آقایان:
سعید امید قائمی،جواد تیموری، محسن  رحیمیان، 

مرتضی دهقانی، علی قادری 

با تاسف، مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده محترمتان صمیمانه 
تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومین رحمت 
و مغفرت واسعه و برای شما و خانواده محترمتان صبوری و شکیبایی 

مسئلت می نماییم. خداوند قرین رحمتشان فرماید.  

روابط عمومی شركت 

تشکر و سپاس
از کلیه همکاران و دوستان گرامی که در مصیبت وارده به اینجانبان 

ضمن ابراز همدردی، تسلی خاطر بازماندگان را فراهم نمودند، صمیمانه 
قدردانی نموده، امید است در شادیهایتان جبران نماییم.

یاسر كرمی، حسن علی اكبری، حسینعلی اسماعیلی، 
اصغر حیدری، مجید ترابی، عباس حیدری، رضا 

مهرابی، مرتضی كرمی، محمود امینی، جالل شفیعی، 
سعید حسینوند، بهمن خجسته بخت كوپائی، دانش 

زارع، محمدعلی زارع، خانم پروانه نصرالهی، 
خانواده مرحوم رضا شفیعی

تغییرات در هیأت مدیره باشگاه ذوب آهن اصفهان

بومی سازی های ذوب آهن اصفهان

مجتبی فریدونی در خصوص انتخاب مهــدی تارتار به 
عنوان ســرمربی جدید تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان 
اظهار داشت: خدا را شکر قرارداد خوبی بسته شد. مهدی 
تارتار مربی کارکشــته، بی حاشــیه و محجوبی است. 

ان شــاءا... برای هر دو طرف 
خیر باشد.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن 
در مــورد این کــه به خاطر 
نتایج فصل گذشــته به نظر 
می رســد بار مســئولیت و 
فشــار کاری بیشتری روی 
دوش تارتار باشد، گفت: نه، 
به امیدخدا امسال از ابتدا با 
اصولی حرکت می کنیم که 
به شرایط سال گذشته دچار نشویم. امیدواریم بر اساس 
صحبت هایی که با تارتار انجام دادیم و لیست ارائه شده 
از طرف وی، بتوانیم تیم خوبی ببندیم و دچار مشکالت 

قبلی نشویم. وی در مورد لیست مهدی تارتار تصریح کرد: 
می توانیم ۷ بازیکن لیگ برتری و ۱۰ بازیکن لیگ یکی 
جذب کنیم. فعال دو سه بازیکن لیگ برتری مد نظر است 
که می خواهیم با آن ها وارد مذاکره شویم. بقیه نفرات طی 

روزهای آتی مشخص خواهد شد.
فریدونی در مورد این که هدفگذاری باشــگاه با سرمربی 
جدید چیست، اظهار داشــت: هدف ما این است که تیم 
خوبی داشته باشیم. به دنبال تعیین رتبه نیستیم اما قطعا 
جایگاه خیلی بهتری نســبت به فصل گذشته به دست 
می آوریم که بر طبق قرارداد و براساس جایگاه، پاداش در 

نظر گرفته شده است.
وی در مورد دستیاران تارتار در ذوب آهن گفت: دستیاران 

وی همان مربیانی هستند که در پیکان همراهش بودند.

مهدی تارتار سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن شد

عیادت از همکاران

سالــروز عـروج 
ملکــــــوتی
شهدای گـرانقدر 
ذو ب آهن اصفهان
گرامـــــی   باد

ابوالقاسم شادیانیان 
1365/05/19 ذوب  آهن

احمد علیجانی احمدآبادی 
1362/05/22 حاجی  عمران

ایرج  بهادرانی
1365/05/21 میدان تیرفوالدشهر

محمود معین ریزی  
1360/05/18 دارخویین

آسمانی

آسمانی

سالمت

خبر

برای تزریق واکســن به رژیم غذایی ویژه ای نیاز ندارید اما الزم است با مواد غذایی که 
به سالمت و افزایش کارایی سیســتم ایمنی بدن در زمان واکسیناسیون کمک می 
کند آشنا شوند تا بتوانند عالئم و عوارض احتمالی ناشی از واکسیناسیون را به حداقل 

رسانده و سیستم ایمنی خود را تقویت کنید. 
نکات مهم تغذیه ای قبل از واکسیناسیون:

۱- در زمان واکسیناسیون نباید ناشتا باشــید .زیراممکن است زمان تزریق واکسن 
دچار سرگیجه یا افت فشار شــده و غش کنید. برای جلوگیری از بروز این مشکالت 
در هنگام واکسن زدن ، الزم است صبحانه یا میان وعده ساده ای مصرف کنید و شب 
قبل از واکسیناسیون نیزغذای سبک مانند سوپ حاوی مرغ، سبزی های سبز تیره 
تازه)اسفناج، جعفری، کلم بروکلی(میل کنید. این موضوع به ویژه در مورد افرادی که 
ترس از آمپول زدن دارند باید رعایت شود. مصرف شیر، میوه، تخم مرغ، لقمه نان و پنیر  
همراه با سبزیجات مثل گوجه فرنگی یا خیار )به عنوان صبحانه یا میان وعده قبل از 

تزریق واکسن توصیه می شود.(
۲- شب قبل از واکسیناســیون خواب خوب و راحتی داشته باشید و بهداشت خواب 
را رعایت کنید. خواب خوب، آرام و پیوســته همچنین به دفع مواد زاید از بدن کمک 
می کند. بنابراین از کار کردن با هرگونه دستگاه الکترونیکی همچون گوشی همراه و 
کامپیوتر و تماشای طوالنی مدت تلویزیون از حداقل یک ساعت قبل از خواب تا حد 
امکان پرهیز کنید. این کار باعث می شود بتوانید خواب راحت و عمیقی داشته باشید 
و بدن شما در آرامش کامل تا صبح استراحت کند. مصرف غذاهای ساده و سبک می 
تواند زمینه ساز یک خواب خوب باشد. سعی کنید بین مصرف شام و زمان خواب حدود 
دو ساعت فاصله باشد. همچنین مصرف یک لیوان شــیر گرم به داشتن یک خواب 

راحت کمک می کند.
 قبل و بعد از واکسیناسیون کدام مواد غذایی را بیشتر بخوریم؟

1- آب و مایعات فراوان: مقدار زیادی آب و مایعات بنوشید. تامین آب بدن به میزان 
کافی قبل و بعد از تزریق واکسن کووید ۱۹ بسیار مهم است. مصرف مایعات کافی نه 
تنها سبب عملکرد بهتر بدن در شرایط واکسیناسیون می شود، بلکه از افت فشارخون 
در افرادی که معموال ترس از آمپول و یا واکسن دارند نیز جلوگیری می کند. افرادی 
که مبتال به بیماری های قلبی-عروقی، فشار خون باال یا بیماری های ریوی هستند در 
خصوص میزان مصرف مایعات باید با پزشک خود مشورت کنند. مواد غذایی آبدار مانند 
میوه ها، سبزی ها، انواع سوپ و آبگوشــت عالوه بر کمک به تامین آب بدن، سیستم 
ایمنی بدن را نیز تقویت می کنند. توجه کنید که نوشیدنی های شیرین مانندآب میوه 
هایی که دارای قند افزوده هستند و شربت های خیلی شیرین، نوشابه های گازدار و به 
طورکلی همه نوشیدنی های خیلی شیرین موجب تضعیف سیستم ایمنی و اختالل در 
عملکرد آن می شوند. بهترین نوشیدنی آب است. مصرف آب میوه تازه و طبیعی، دوغ 
کم نمک و بدون گاز، شربت های خانگی کم شیرین نیز برای تامین آب بدن مناسب 

هستند.
2- مواد غذایی ضد التهاب: مصرف بیشــترغذاهای تازه و طبیعی مانند میوه ها، 
سبزی ها، ماهی های چرب، آجیل و مغز دانه ها به کارکرد بهتر سیستم ایمنی کمک 
می کند اضافه کردن چاشــنی هایی مثل زنجبیل، نعناع فلفلی، دارچین، فلفل، زرد 
چوبه، سیر و پیاز در تهیه غذا به دلیل خاصیت ضد التهابی توصیه می شود. همچنین 
ماهی نوعی غذای ضد التهاب محسوب می شــود .ماهی های چرب مانند ماهی آزاد، 
ساردین، شاه ماهی، قزل آال، کپور و روغن کبد ماهی بیشترین امگا ۳را به عنوان عامل 
ضد التهابی دارند. آجیلو انوع مغزها و دانه ها ) بادام، گردو، پسته، فندق، بادام زمینی و 

کنجد(، روغن کنجد و روغن زیتون نیز ازمواد غذایی ضد التهاب محسوب می شوند.
3- مصرف بیشتر سبزی ها و میوه ها: به طور کلی مصرف روزانه ۳واحد از گروه 
سبزی ها و ۲-۴ واحد از گروه میوه ها ،آنتی اکسیدان ها شامل روی، سلنیم، ویتامین 

A و ویتامینC را که برای عملکرد بهتر سیستم ایمنی الزم هستند را تامین می کند. 
4- مصرف منابع غذایی پروتئینی: مصرف روزانــه مقادیر کافی ازمنابع غذایی 
پروتئین شــامل انواع حبوبات، تخم مرغ، انواع گوشــت به ویژه گوشت سفید )مرغ، 
ماهی( نیز برای عملکرد طبیعی سیســتم ایمنی بدن توصیه می شود شیر و لبنیات 
شامل ماست، پنیر وکشک نیز عالوه بر تامین کلسیم و فسفر از منابع تامین پروتئین 

می باشند.
5- مکمل ویتامین :گروه های غذایی اصلی شامل گروه نان و غالت )به ویژه سبوس 
دار(، گروه میوه ها، گروه ســبزی ها، گروه شــیر و لبنیات، گروه گوشت و تخم مرغ و 

حبوبات تامین می شود و نیازی به استفاده از مکمل های ویتامینی نیست.
مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست

در راســتای مســئولیت های اجتماعی، اعضای کمیته عیادت شــرکت به همراه 
جالل ابوترابی، مدیرعامل شرکت تارابگین از محمود عبداللهی از کارکنان حادثه 
دیده این شــرکت عیادت نمودند و از وضعیت عمومی و رونــد درمان وی مطلع 
گردیدند. همچنین این گروه از همکار بازنشســته قلی موسایی عیادت و وضعیت 

عمومی و روند درمان وی را پیگیری نمودند.

نفرات برتر ایمنی در تیر ماه 
  مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت با قدردانی از همکارانی که با رعایت اصول و مقررات ایمنی موجبات آرامش و افزایش بهره وری در ذوب 
آهن اصفهان را فراهم می کنند. افراد زیر را به عنوان نفرات برتر ایمنی در تیر ماه سال جاری معرفی کرد. این همکاران می توانند با مراجعه به دبیرخانه 

مدیریت HSE هدایای خود را دریافت کنند.
بنا بر اعالم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت، طی سال 1399 و چهار ماه اول 1400 بالغ بر 2۶8 نفر 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.

     اسماعیل عابدینی
شماره  پرسنلی:   462147 

کک سازی

  عباس بنائی
شماره  پرسنلی: 423661 

آگلومراسیون

  مهران رحیمی
شماره پرسنلی:   443212 

راه آهن و ترابری

  علی اکبر صادقی
شماره پرسنلی:  398985 

نت راه و ساختمان

  رحیم صلواتی   
شماره پرسنلی:  

453376 کیفیت

حمید نادری   
شماره پرسنلی:  410870 

اتوماسیون و ارتباطات

 علی اصغر صالحی
شماره پرسنلی:  7001805 

اموال و انبارها

 علی یادگار
شماره پرسنلی:  433268 

انرژی و بهینه سازی سوخت

 ابراهیم میری
 شماره پرسنلی:7012403 

آزمایشگاه مرکزی

 غالمرضا فرهادی
شماره پرسنلی:   7045299 

نت مکانیک

 محمد کرمی جهانی
شماره پرسنلی: 7022552 

کوره بلند

  منوچهر ترکی
شماره پرسنلی:  7062353 

پشتیبانی و برنامه ریزی حمل

 ابراهیم علیرضایی
شماره  پرسنلی: 7043409 

تولید و توزیع برق

  محسن کرمی
شماره  پرسنلی:  7293765 

آبرسانی

  ناصر صادقیان
شماره پرسنلی: 7022444 

خدمات و امور رفاهی

  محمود معینی 
شماره پرسنلی: 7055744 

نسوز

  حجت اله سلیمی
شماره  پرسنلی: 7009087 

نورد

  یونس محمدهاشمی
شماره پرسنلی: 435007 

نورد

  بهروز امانی
شماره  پرسنلی:  7031804 

راهبری  ماشین آالت 

 حمید علیمرادی
شماره  پرسنلی:  7075938 

فوالدسازی

تاریخ تولدنام فرزند محل کار نام و نام خانوادگی شاغل 

1400/04/29ناز آفرینخریدمحمد مهدی میرزائی

1400/04/18رمیصاکک سازیمحسن سلیمی

1400/05/05محمد معراجکک سازیمحمدرضا قربانی

1400/04/22الیکاکک سازیعلی سهرابی

1400/04/20آرادتولید و توزیع برقامیرعباس بختیاروند

1400/04/24فاطیماکک سازیامین اله رحیمی

1400/4/30رایاننوردروح اله غالمی

1400/05/05عرفاننوردمجتبی پارسافر

تاریخ ازدواجمحل کار نام و نام خانوادگی شاغل 

1400/04/16کک سازیفرهاد انتظاری

1400/04/21کوره بلندجواد نقدی

1400/03/21نوردامین قاسمی

تغذیه در دوران واکسیناســیون بر 
علیه ویروس کرونا


