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تجلیل از پیشکسوتان 
ایثارگر و رونمایی از آثار 

فرهنگی دفاع مقدس

عارضه یابی کلید حل 
مشکالت و اتکا به توان 

داخلی است

ذوب آهن اصفهان برنده 
تندیس طالیی و گواهینامه 

برند سبز شد

 تشریح فواید پروژه انتقال 
پساب به ذوب آهن اصفهان

و پاسخ به ابهامات 
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معاون عملیات فرماندهی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی:

 تالشگران ذوب آهن اصفهان با عزم جهادی 
در سنگر تولید حضور فعال دارند

w w w . e s f a h a n s t e e l . i r

با گسترش برنامه های فنی مهندسی مدیریت نورد، پس از تولید آرک TH36 و ریل 
مترو UIC54 ، میلگرد آلیاژی 30 نیز طی یک ماه اخیر به عنوان ســومین محصول 

تولیدی به سبد محصوالت ذوب آهن اصفهان اضافه شد.  

تولید سومین محصول جدید در ماه اخیر 
میلگرد آلیاژی 30 در ذوب آهن اصفهان تولید شد 

اهمیت اربعین در آن اســت که در این روز، با تدبیر الهی 
خاندان پیامبر )ص( یاد نهضت حســینی برای همیشــه 
جاودانه شد و این کار پایه گذاری گردید. اگر بازماندگان 
شــهدا و صاحبان اصلی در حــوادث گوناگــون از قبیل 
شهادت حسین بن علی )ع( در عاشورا  به حفظ یاد و آثار 
شهادت کمر نبندند، نســل های بعد، از دستاورد شهادت 
استفاده زیادی نخواهند برد. اگر زینب کبری)س( و امام 
ســجاد )ع( در طول آن روزهای اســارت - چه در همان 
عصر عاشــورا در کربال و چه در روزهای بعد در راه شــام 
و کوفه و خود شــهر شــام و بعد از آن در زیــارت کربال و 
بعد عزیمت به مدینه و سپس در طول سال های متمادی 
که این بزرگواران زنــده ماندند - مجاهــدات و تبیین و 
افشاگری نکرده بودند و حقیقت فلســفه عاشورا و هدف 
حســین بن علی)ع( و ظلم دشــمن را بیان نمی کردند، 
 واقعه عاشــورا تا امروز، جوشــان و زنده و مشــتعل باقی

 نمی ماند.
درســی که اربعین به ما می دهد، این اســت که باید یاد 
حقیقت و خاطره شــهادت را در مقابــل طوفان تبلیغات 
دشــمن زنده نگهداشــت. شــما ببینید از اول انقالب تا 
امروز، تبلیغات علیــه انقالب و امام و اســالم و این ملت، 
چه قدر پرحجم بوده است. چه تبلیغات و طوفانی که علیه 
جنگ به راه نیفتاد جنگی که دفاع و حراســت از اسالم و 
میهن و حیثیت و شــرف مردم بود. ببینید دشمنان علیه 
شهدای عزیزی که جانشان یعنی بزرگترین سرمایه شان  
را برداشــتند و رفتند در راه خدا نثار نمودند، چه کردند و 
مستقیم و غیرمستقیم، با رادیوها و روزنامه ها و مجله ها و 
کتاب هایی که منتشر می کردند، در ذهن آدم های ساده 

لوح در همه جای دنیا، چه تلقینی توانستند بکنند.
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جنگ سخت امروز 
به جنگ نرم تبدیل 
شده که محور آن 

جنگ اقتصادی است 
و این ها رزمندگان 
و مجاهدان جبهه 
انقالب هستند که 
در این صنعت نقش 

آفرین هستند

مراســم فرهنگی، رزمی گرامیداشــت چهل و یکمین 
ســالگرد جنگ تحمیلی و هفته دفاع مقدس در ذوب 
آهن اصفهان 31 شــهریورماه همزمان بــا اولین روز 
از هفته دفاع مقدس و به منظور یادآوری رشــادت ها 
و حماســه های  شهدا، رزمندگان و ســایر ایثارگران و 
خانواده های شان در سال های دفاع مقدس و همچنین 
ارج نهــادن به فــداکاری های شــهدای مدافع حرم و 

امنیت و شهدای سالمت برگزار شد .
 در این مراسم که همچون سال های گذشته به همت 
ســتاد برگزاری مراســم هفته دفاع مقدس ذوب آهن 
اصفهــان و با محوریت حوزه مقاومت بســیج شــهید 
تندگویان در محوطه یادمان شــهدای گمنام شرکت 
برگزار گردید، جمعــی از فرماندهان نظامی و انتظامی 
اســتان، روحانیــون و مســئولین نهادهــای دولتی 
شهرستان لنجان، مدیران ، بسیجیان و سایرکارکنان و 
مجاهدان جبهه صنعت و جمعی از خانواده های معظم 

شهدا و ایثارگران حضور داشتند.
 دفاع مقدس در ایران اســالمی بــا فرهنگ 

حسینی پیوند خورده است
سردار سرتیپ نیلفروشــان معاون عملیات فرماندهی 
کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در این مراسم گفت: 
هفته دفاع مقدس یادآور روزهای جهاد و مقاومت، ایثار 
و شهادت است. در ســال جاری نیز این هفته با اربعین 
حسینی همراه شــده و به ما و نســل های بعدی پیام 
می دهد که دفاع مقدس در ایران اســالمی با فرهنگ 

حسینی پیوند خورده است. 
وی افزود: تمام مردم وکارکنــان کارخانه هایی مانند 
ذوب آهن اصفهــان نیز با ایثارگری و تقدیم شــهدای 
بزرگوار توطئه دشمن را خنثی نمودند. پیشرفت های 
فنی و موشــکی کشــور در حال حاضر نیز از تجربیات 
دفاع مقدس و فعالیت ســرداران شــهید حاج قاســم 

سلیمانی و حسن تهرانی مقدم است. 
سردار سرتیپ نیلفروشــان اظهار داشــت: در دوران 
دفاع مقدس، فرمانده گردان امام حســین )ع( لشــگر 
نجف بودم، بســیاری از نیروهای گردان کــه امروز در 
جبهه صنعت حضور فعال دارند را امروز در این مراسم 
مالقات کردم. نفراتی که زمان جنگ دوشــادوش هم 
خط های دشمن را می شکستند و پیروزی های بزرگی 
را برای این نظام به ارمغان آوردند.همچنین شــهدایی 
که  جزء همرزمان من در میــدان های مختلف بودند، 

فرزندانشان در این شرکت مشغول به فعالیت هستند . 
وی افزود: امــروز به این صنعــت افتخار کــردم زیرا 
نیروهای انقالبی، مومن و ایثارگر و مدیریت مجموعه با 

عزم جهادی در سنگر تولید حضور فعال دارند. 
فرمانده عملیات ســپاه پاســداران تصریح کرد: جنگ 
ســخت امروز به جنگ نرم تبدیل شــده که محور آن 
جنگ اقتصادی اســت و این ها رزمندگان و مجاهدان 
جبهه انقالب هســتند که در این صنعت نقش آفرین 

هستند. 
منصور یزدی زاده نیز در ســخنانی به ذکر یاد و خاطره 
شهدای ســال های دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، 
شهدای ســالمت کشــور و  290 شــهید ذوب آهن 

پرداخت. 
وی یادآور شد: تمام موفقیت ها و هرآن چه که در کشور 
داریم مدیون حماسه آفرینی های رزمندگان، شهدا و 
ایثارگران و خانوادهای آن ها است. تمام تالش و افتخار 
امروز ما نیز توســعه محصوالت فوالدی و خودکفایی 

اقتصادی کشور است . 
وی با اشاره به نقش ذوب آهن در دفاع مقدس و حماسه 
های رزمنــدگان آن و تداوم این فعالیــت ها در زمان 
حاضر افزود: ما در جهت پیشــرفت در جبهه صنعت و 

تولید تالش کرده و به عنوان مثال تولید ریل مورد نیاز 
6 محور در کشور توسط این شــرکت طراحی و تولید 
شده است. در این زمینه در سال 1399 به میزان 700 
کیلومتر ریل گذاری  در کشور با محصوالت ذوب آهن 

انجام شده است.
خاطره گویی در مورد ســردار دل ها ســپهبد 

شهید حاج قاسم سلیمانی
در این مراسم ســردار ایرانمنش از همراهان سردار دل 
ها سپهبد شهید حاج قاسم ســلیمانی، خاطرات خود 
در مورد زندگی و رزم این شــهید عزیز را بیان نمود و 
گفت: شهید حاج قاسم سلیمانی سیر و سلوک اخالقی 
و معرفتی را در جنگ طی کرده بود و در تمام زمینه ها 
از رزم تا تمامی امور زندگی نمونه بود . او خســتگی را 
خسته کرده بود و شهادتش موجب بیداری جوانان شد.

تقدیر از خانواده های شهدا و رزمندگان 
در ادامه این مراسم از  خانواده های شهدا و رزمندگان 
جبهه های مختلف تقدیر و لــوح های یادبوی  به آن ها 

تقدیم شد. 
همچنین شرکت کنندگان  مراسم هفته دفاع مقدس 
برسر مزار دو شهید گمنام  آرمیده در شرکت در محل 
یادمان شــهدا حاضر شــده و به تجدیدپیمان با شهدا 

پرداختند. 
گفتنی است در این مراســم گروه هنری شهر آشوب 
شهر بروجرد سیر زندگی یک شــهید غواص عملیات 

کربالی 4 را به نمایش گذاشتند . 

معاون عملیات فرماندهی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی:
 تالشگران ذوب آهن اصفهان با عزم جهادی در سنگر تولید حضور فعال 

دارند

)) آگهی فراخوان  (( 
شرکت 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 كسب 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 شركت

مهلت   ارائه موضوع مهلت    دریافت اسنادشمارهنوع فراخوانردیف
پیشنهاد

زمان بازگشائی 
پاكات

21  /7 /201400 /7 /1400خرید سه ردیف رولیك نورد 49514650مناقصه1

21  /7 /201400 /7 /1400خرید 43 ردیف هادی نورد 49502650مناقصه2

21  /7 /201400 /7 /1400خرید 32 ردیف رینگ  نورد 49497650مناقصه3

خرید 2 ردیف دیواترینگ 47544مناقصه4
18  /7 /171400 /7 /1400كوره بلند

خرید 2 ردیف فیدموتور و بورمته 47577مناقصه5
18  /7 /171400 /7 /1400كوره بلند

خرید 2 ردیف چكش پخت 47599مناقصه6
18  /7 /171400 /7 /1400آگلومراسیون

خرید 3 عدد گیربكس فوالدبر 47609مناقصه7
18  /7 /171400 /7 /1400فوالدسازی

خرید یك مجموعه بالك ریل 47529مناقصه8
11  /7 /101400 /7 /1400جرثقیل

خرید یك مجموعه قطاع مربوط 2 -44661مناقصه9
11  /7 /101400 /7 /1400به لودكا

45854مناقصه10
سرور به همراه متعلقات 

 HPE Proliant DL380
Gen1024SFF CTO Server

1400/ 7/ 71400/ 7/ 10

دو دستگاه الكتروموتور 630 44606مناقصه11
7 /7 /61400 /7 /1400كیلووات ضدانفجار

12 /7 /111400 /7 /1400چهارردیف سوئیچ شبكه46110مناقصه12

10 /7 /101400 /7 /1400رك یو پی اس 160 كیلو ولت آمپر9906653مناقصه13

PLC1400/ 7/ 151400/ 7/ 15 9902418مناقصه14

11 /7 /101400 /7 /1400مبدل حرارتی 9900259مناقصه15

18  /7 /171400 /7 /1400خرید پیچ و مهره فشاری ناژیمنو140001811مناقصه16

نظر به تاکید مدیریت عالی شرکت بر ضرورت ایجاد فضا و 
کانال ارتباطی مناسب و سهل الوصول جهت تعامل مداوم 
و پاسخگویی شــفاف و سریع به تالشــگران ذوب آهن، 

سامانه ارتباط مستقیم با مدیرعامل راه اندازی شد.
بر این اساس همکاران گرامی می توانند نظرات، انتقادات 
و پیشنهادات خود را به ســامانه پیامکی 300071361 

ارسال نمایند.
بدیهی است مطالب مطرح شده در اسرع وقت بررسی و 

در صورت نیاز پاسخ داده می شود.

سامانه ارتباط مستقیم با مدیرعامل

حوزه مدیرعامل و تعامالت منطقه ای
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نشریه داخلی

ذوب آهن اصفهان 
نگاه ویژه ای به 

استفاده از نیروهای 
بومی و اشتغال زایی 

در منطقه دارد

 این امر وظیفه 
خبرنگاران است 
که اطالعات الزم 

در مورد ابعاد 
مختلف فعالیت ها 
و پروژه های مرتبط 
با شهرستان را از 

مسئولین جمع آوری 
کنند تا افکارعمومی 
قضاوت صحیحی از 
این امر داشته باشد

اولین دستگاه در 
پاییز سال 99 و 

دومین دستگاه در 
تابستان 1400 راه 

اندازی شد

خبر

Nخبر e w s

در ادامه نشست های تعاملی مدیرعامل با مسئولین 
شهرستان و اســتان، منصور یزدی زاده مدیرعامل 
جلساتی با حسین ایزدی شهردار و سید نوربخش 
صیدائی رییس شورای شهر فوالدشهر و همچنین 
علی اکبر محمودی شهردار و اعضای شورای شهر  

زاینده رود دیدار و گفتگو کرد.
منصور یزدی زاده در این نشســت ها به اقدامات 
ذوب آهن در جهت اشــتغال زایی برای جوانان 
منطقه اشاره کرد و گفت: ذوب آهن اصفهان نگاه 

ویژه ای به اســتفاده از نیروهای بومی و اشتغال 
زایی در منطقه دارد اما حل مشکل اشتغال تنها 

با فعالیت یک شرکت امکان پذیر نیست .
در این نشست ها که کورش اسفندمند مدیر حوزه 
مدیرعامل و مدیر تعامــالت منطقه ای ذوب آهن 
نیز حضور داشت به منظور پیگیری مباحث مربوط 
به تعامالت منطقه ای برگزار شــد، فعالیت های 
مشــترک فرهنگی و اجتماعی ذوب آهن اصفهان 

و منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت . 

جلســه هم اندیشــی با موضوع پروژه انتقال پساب 
به ذوب آهــن اصفهان بــا حضور حجت االســالم و 
المســلمین باقریان امام جمعه زرین شهر، کوروش 
اســفندمند مدیر حوزه مدیرعامل و تعامالت منطقه 
ای، علیرضــا امیری مدیــر روابط عمومی، حســین 
رفیعی مدیر مهندســی پروژه های پشتیبانی تولید و 
تاسیسات جانبی، محمدحســین غالمی سرپرست 
برنامه ریزی و نظارت بر محیط زیســت و تعدادی از 
مردم لنجان در مسجد امام موســی کاظم )ع( زرین 
شــهر پس از نمازجماعت و همراه با مراسم عزاداری 

حضرت اباعبدا... الحسین برگزار شد .
پیــش از برگــزاری این جلســه هم اندیشــی، طی 
فراخوانی از مردم منطقه در خواســت شد، سواالت و 
نظرات خود را در خصوص پروژه مذکور ارائه دهند تا 

توسط کارشناسان ذوب آهن پاسخ داده شود.
در این جلسه که به منظور روشنگری و اطالع رسانی 

ابعاد مختلف پروژه انتقال پســاب شــهرهای اطراف 
به ذوب آهن اصفهان و پاســخگویی کارشناســان به 
ابهامات مربوطه برگزار شد، امام جمعه زرین شهر در 
این خصوص گفت: طی جلسات مختلف با مسئولین 
ذوب آهن تا حدودی با این پروژه بزرگ آشــنا شدم 
و معتقدم این شــناخت از ابعاد پروژه انتقال پســاب 
به ذوب آهن می تواند ابهامات و شــایعات نادرســت 

پیرامون آن را رفع نماید.
 حجت االســالم و المســلمین باقریان افــزود: این 
امر وظیفه خبرنگاران اســت که اطالعــات الزم در 
مورد ابعــاد مختلف فعالیت ها و پــروژه های مرتبط 
با شهرســتان را از مســئولین جمــع آوری کنند تا 
افکارعمومی قضاوت صحیحی از این امر داشته باشد. 
اما متاســفانه تعداد کمی از فعاالن فضای مجازی به 
جای حمایت از روشنگری در خصوص موضوع، تنها 
شایعه سازی می کنند و جلساتی که می تواند در امر 

روشنگری موثر باشــد را مورد انتقاد و هجمه قرار می 
دهند.

در ادامه مدیر مهندسی پروژه های پشتیبانی تولید و 
تاسیسات جانبی ذوب آهن در پاسخ به سواالت مطرح 
شده از سوی شــهروندان زرین شهر گفت: ذوب آهن 
اصفهان جهت پروژه های مربوط به خرید پساب های 
فوالدشهر و شهرهای اطراف قراردادی با سازمان آب 
و فاضالب استان اصفهان به مبلغ ۵00 میلیارد تومان 
به روش بیع متقابل منعقد نمــوده و باعث  به وجود 
آمدن سیستم بهداشتی و مدرن جمع آوری و انتقال 
فاضالب در شهرفوالدشــهر  شــده که دارای اثرات 

مثبت زیست محیطی است . 
وی در پاسخ به این سوال که آیا انتقال پساب به ذوب 
آهن موجب آالیندگی زیســت محیطی می شــود ؟ 
اظهار داشــت: برای رعایت اســتانداردهای زیست 
محیطی، فاضــالب در تصفیه خانه فوالدشــهر ابتدا 
تصفیه شــده و پس از آن بدون انتقال به زرین شهر و 
به طور مســتقیم به ذوب آهن اصفهان منتقل شده و 
در تصفیه خانه ای مــدرن در ذوب آهن اصفهان که با 
مشاوره یک شرکت معتبر اتریشی طراحی و ساخته 
می شود دوباره تصفیه شده و به آب قابل استفاده در 

صنعت تبدیل می شود .
رفیعی افزود: آب اســتفاده شــده در ذوب آهن نیز  
دوباره در این تصفیه خانــه بازچرخانی  و تصفیه می 
شود تا جهت استفاده، مشخصات الزم را داشته باشد. 
مجموعه این اقدامات ذوب آهــن که دو هزار میلیارد 
تومــان هزینــه دارد موجب می شــود، این مجتمع  
عظیم صنعتی میزان برداشــت آب از زاینده رود را به 

حداقل برساند .
مدیر مهندســی پــروژه هــای پشــتیبانی تولید و 
تاسیســات جانبی ذوب آهن اظهار داشــت: احداث 
تونل کوهرنگ دو و بهره برداری از ان در سال 1364 
که یکی از منابع تامین آب زاینده رود است، بخشی به 
خاطر صنعت بوده  و این کارخانه از زاینده رود معادل 
1 مترمکعب در ثانیه حق آبــه دارد و در حال حاضر با 
توجه به سیاست های این شرکت در مقابله با بحران 
کم آبی با اقدامات صرفه جویی آب، میزان برداشــت 

آب خام از زاینده رود تا ۵0 درصد کاهش یافته است .
محمدحسین غالمی سرپرست برنامه ریزی و نظارت 
بر محیط زیســت ذوب آهن اصفهان نیز گفت :پساب 
شــهرهای اطراف جهت انتقال به ذوب آهن به خوبی 
در مبدا تصفیه شــده بــه گونه ای که از پســاب هم 
شــرایط بهتری دارد بنابراین فاضالب به این شرکت 

منتقل نمی شود .
وی افزود: با اجرای این پروژه، مجموعه پســاب های 
ذوب آهــن اصفهان نیز وارد تصفیــه خانه BOT می 
شــود و مورد تصفیه بیولوژیکی قــرار گرفته و پیش 
تصفیه می شــود . سپس با پســاب اماکن که تصفیه 
شده، مخلوط و دوباره تصفیه می شــود تا تبدیل به 

آب صنعتی گردد.
غالمی گفت: این شــرکت طی 1۵ ســال گذشته با 
مجموعه اقداماتی که در جهــت کاهش مصرف آب 
انجام داده، میزان برداشت آب خام از زاینده رود را تا 
۵0 درصد کاهش داده است و تالش می کند با پروژه 
انتقال پســاب، 30 تا 40 درصد دیگر برداشت آب از 

زاینده رود را کم کند .

دستگاه تراش CNC پیشرفته آلمانی ریل در کارگاه 
میانی نورد با دستان توانمند تالشگران شرکت بومی 
ســازی شــد و مورد بهره برداری قرار گرفت در این 
راســتا اقدامات مهمی برای بومی سازی این دستگاه  
انجام شــده که به همین منظور گفتگویــی داریم با 
مهران قمی مدیر هماهنگی امور مهندســی و نظارت 

شرکت که در ادامه می خوانید :

قمی با اشاره به این که عملیات نصب فیزیکی دستگاه 
های CNC و همچنین تابلوهــای مربوطه در ابتدای 
سال 1397 به پایان رسید گفت: مشکالتی در زمینه 
تکمیل و راه اندازی ایــن تجهیزات و پیش بینی عدم 
امکان دریافت سرویس فنی پیمانکار اصلی از سازنده 
این دســتگاه ها و شــدت گرفتن تحریم هــا، پروژه 
تکمیل این دستگاه ها در دستور کار این مدیریت قرار 

گرفت.
وی خاطر نشان ساخت: 2 دســتگاه ساخت شرکت 
Georg از مــدل GWD-N1500 و یک دســتگاه 
 WKDF-1400 از مدل Waldrich ساخت شرکت
می باشد. از آنجا که کنترلرهای اصلی این تجهیزات 
ساخت زیمنس و گذشت زمان باعث گردیده بود که 
مدل  های نصب شده بر روی دســتگاه ها در چرخه 
تولید زیمنس و جود نداشــته و فاقد پشیبانی فنی و 
خدماتی باشــند. لذا انتخاب کنترلرهای مناسب که 
قابلیت هماهنگی با تجهیــزات مکانیکی و همچنین 
ادوات و سنسورها و تجهیزات محرک موجود را داشته 

باشد، خود به چالش جدیدی تبدیل گردید.
مدیــر هماهنگی امور مهندســی و نظارت شــرکت 
گفت: از گــروه  ها و شــرکت های متعــدد از جمله 
کارشناســان دفتر زیمنس ایران بحــث و تبادل نظر 
گردید. حاصل بررسی های به عمل آمده، استفاده از 
کنترلر زیمنس مدل SINUMERIC 840DI برای 
2 دســتگاه و مدل 840DSL برای دستگاه دیگر بود. 
وی افزود : قابلیت تعریف چندین صفــر برای ابزار و 
امکان فراخوانی مجدد، قابلیت تعویض ابزار در حین 
اجرای برنامه و بازگشــت به موقعیت قبلی و جبران 
سایش ابزار در حین کار، جبران اشکاالت مکانیکی به 
توســط پارامتر Backlash، قابلیت انتقال اطالعات 
از کامپیوتر به ماشــین CNC، مجهز نمودن دستگاه 
با ابــزار Handwheel، قابلیت ارتقاء به سیســتم 
اندازه گیری Measuring device ، امکان اجرای 
سیکل های خشن تراشی، پرداخت کاری و پیچ بری و 
امکان رویت تعداد سیکل های طی شده و باقی مانده 

از قابلیت های عملیاتی و اپراتوری دستگاه می باشد .

وی گفت: پس از طی مراحــل اداری و تهیه گرافی از 
نوع فاز به فاز عملیات اجرایی، از تیرماه 99 در یک بازه 
زمانی 18 ماهه آغازگردید کــه در این فرایند در طی 
فرآیند تامین و تحویل تجهیزات با توجه به مشکالت 
تحریم و تغییرات متعدد قیمت ارز، همه گیری ویروس 
کرونا و همچنین وجود حساســیت های ویژه امنیتی 
برروی تجهیــزات الکترونیکی قابل برنامه نویســی، 

همواره با فراز و نشیب های متعدد مواجه بوده است. 
وی ادامــه داد: اولین دســتگاه در پاییز ســال 99 و 
دومین دستگاه در تابســتان 1400 راه اندازی شد و 
مورد بهره برداری قرار گرفت و امید است که سومین 
دستگاه که مدل کامال متفاوتی است در پاییز 1400 
به اتمام برسد، استفاده از این دستگاه ها عالوه بر این 
که کامال نیازهای غلتک های قفســه های نورد6۵0 
جهت تولید ریل را برآورده مــی کند، ترافیک کاری 
در کارگاه تراش غلتــک کارگاه میانی و وابســتگی 
کارخانه به خدمات تراشکاری بیرون از شرکت را نیز 

کاهش می دهد.

نشست تعاملی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با مسئولین فوالدشهر و زاینده رود

سالم آتشکار

درخواست های شما  وپاسخ مسئولین :
محل خرید عینک و سمعک طرف قرارداد بیمه تکمیل درمان دانا 

در اصفهان را اطالع رسانی نمایید؟
مدیریت خدمات مالی و بیمه: عینک طبی بینا ســبز خیابان سجاد، چهارراه 
سپهساالر، خیابان ارباب و عینک طبی آریا، خیابان امام خمینی، قبل از خیابان 
شریف رو به روی کز سکه  به عنوان طرف قرارداد آماده ارائه خدمات می باشند . 

  داروخانه های طرف قرارداد بیمه تکمیل درمان دانا در اصفهان را 
اطالع رسانی کنید؟

مدیریت خدمات مالی و بیمه: با پیگیری های انجام شده وابالغ شیوه نامه جدید 
به داروخانه ها در شــهر اصفهان، داروخانه  دکتر زمانی واقع در خانه اصفهان، 
خیابان گلخانه جنب مســجد المحمود و داروخانه بهشــت، واقع درخیابان 
 بزرگمهر، رو به روی مسجدالکریم  به عنوان طرف قرارداد آماده ارائه خدمات
می باشند سایرداروخانه ها نیز به مرور اطالع رسانی می گردد در ضمن کارکنان 
می توانند در صورت عدم اجرای صحیح قرارداد دارویی  طبق شــیوه نامه؛ با 

شماره داخلی 26۵1  ؛ اداره بیمه شرکت تماس حاصل نمایمد. 
ابراز گالیه از نحوه سرویس دهی ایاب و ذهاب داخلی از ترمینال 

آزادگان به قسمت های تولیدی  کارخانه.
مدیریت خدمات و امور رفاهی: با توجه به حجم تردد نفرات در صبح از ترمینال 
آزادگان به قســمت های مختلف داخل  شرکت، کارشناسان و ناظرین پیگیر 
ســرویس دهی مطلوب طبق گراف زمانی مشخص شده بدون هیچ تأخیری 

برای کارکنان  در حال انجام می باشند.     
*** تعدادی از همکاران نیز خواستارانجام موارد زیر شده اند .

 برنامه ریزی جهت وصل کردن آبگرم رختکن ها در زمان تعویض شــیفت 
کارکنان.  

  هماهنگی جهت انعقاد قرارداد با کلینیک دندانپزشکی سجاد در شهرضا .
  افکارسنجی روابط عمومی

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

به شرح زیر می باشد:

میرهاشم موســوی اظهار داشت: 
در اختیار داشتن ارزیابی دقیق و 
کارشناسی از شرایط کالن سازمان 
تأمین اجتماعــی از ویژگی های 
مثبت و قابل توجه حوزه اقتصادی 
و سرمایه گذاری است و باید حوزه 
اقتصادی و ســرمایه گذاری را در 
چارچــوب کالن ســازمان مورد 

توجه قرار دهیم.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی بر لزوم طراحی برنامه عملیاتی در حوزه 
مذکور تأکید کرد و گفت: در جلســات کارشناســی باید به درک مشترک 
از حوزه اقتصادی برســیم و در مدت کوتاهی برنامه عملیاتی دقیقی برای 

پیشبرد کارها طراحی کنیم.
موسوی با اشاره به سرعت باالی تحوالت اجتماعی که شرایط کار و فعالیت 
ســازمان ها را تغییر می دهد، گفت: باید بتوانیم در برابر این تحوالت قدرت 
تصمیم گیری و فعالیت موثر داشته باشیم. عدم قطعیت از دیگر مسائل مهم 
ناشــی از دنیای در حال تحول امروز است و شاهد هستیم که درباره مسائل 
مختلف مرتبط با حوزه سرمایه گذاری و اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی 
نیز، دیدگاه هــای مختلفی مطرح اســت و با ابهام و عــدم قطعیت مواجه 
می شــویم و این ابهام و عدم قطعیت درباره مفاهیم مختلف مثل اصالحات 

پارامتریک و سایر مسائل نیز وجود دارد.
وی با بیان این که تأمین اجتماعی در ذات خود سازمانی پیچیده است، گفت: 
این سازمان عالوه بر وجه اجتماعی دارای کارکرد اقتصادی است که موجب 
پیچیدگی بیشتر مســائل می شــود. لذا ما راهی جز مدیریت و برنامه ریزی 

راهبردی برای تامین اجتماعی نداریم و باید الزامات آن را رعایت کنیم.
مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی بــا بیان این که هیــچ کاری را بدون 
برنامه ریزی پیش نخواهیم برد، اظهار داشــت: برنامه ریــزی ما با مطالعه 

الگوهای موفق تأمین اجتماعی و با مشارکت بدنه سازمان طراحی می شود.
وی با تأکید بــر تفویض اختیــارات الزم در این زمینه به حــوزه اقتصادی 
ســازمان تأمین اجتماعی، گفت: هر اختیاری که در حــوزه اقتصادی نیاز 
باشــد، در چارچوب و معیار مشــخص به حوزه تخصصی واگذار می شود 
و متناسب با این مسئولیت از دوستان پاســخ می خواهیم. نظارت و کنترل 
نیز براساس شاخص هایی انجام خواهد شــد که واحدهای تخصصی اعالم 

و تبیین می کنند.

 سومین دوره آموزشی 3 روزه عارضه یابی و توانمندسازی توسط هلدینگ 
صدرتامین با محوریت شتاب دهنده دانش بنیان صدرفردا به صورت ویدیو 
کنفرانس با مدیران ذوب آهن اصفهان و سایر شرکت های تابعه صدر تأمین 

از 30 شهریور ماه تا یکم مهرماه برگزار شد.
 30 شــهریور ماه  اولین جلسه از سلســله دوره های آموزشی عارضه یابی 
و توانمند سازی توسط شــرکت ســرمایه گذاری صدر تامین “تاصیکو” با 

محوریت شتاب دهنده دانش بنیان صدرفردا برگزار شد.
 غالمرضا سلیمانی، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری صدر تامین در ابتدای 
این جلســه، ضمن خوش آمد گویی به مدیران شرکت های زیر مجموعه و 
قدردانی از شرکت شتاب دهنده به عنوان برگزار کننده این جلسات اظهار 
داشت: دوره های آموزشی عارضه یابی نشان دهنده عزم و تالش صدر تامین 

و شرکت های تابعه برای جدیت در کار تولید است.
 مدیر عامل شــرکت ســرمایه گذاری صدر تامین گفت: خروجی حاصل از 
برگزاری مجامع شرکت های تابعه صدر تامین نشــان می دهد که اهداف 
هلدینگ و شــرکت های تابعه به نتیجه رسیده اســت اما به هر حال نقاط 
ضعفی هرچند مختصر دیده می شــود و وجــود دارد بنابراین تالش داریم 
با برگزاری منظم دوره های آموزشــی عارضه یابی، نقــاط ضعف موجود را 

بررسی و برطرف کنیم.

هیچ کاری را بدون برنامه ریزی، اجراء 
نخواهیم کرد

عارضه یابی کلید حل مشکالت و 
اتکا به توان داخلی است

دستگاه های CNC پیشرفته آلمانی ریل بومی سازی شد

درجلسه هم اندیشی کارشناسان ذوب آهن و مردم لنجان صورت گرفت :
 تشریح فواید پروژه انتقال پساب به ذوب آهن اصفهان و پاسخ به ابهامات 

انتقال پساب 
چرمهین یکی 
از اقدامات مهم 

ذوب آهن اصفهان 
برای این شهر است 

که امید است به 
زودی اجرایی شود

به منظور تعامل بیشــتر با مردم منطقه و در راستای 
ایفای مســئولیت های اجتماعــی ذوب آهن اصفهان 
جلسه تعاملی منصور یزدی زاده مدیرعامل شرکت با 

حجت االسالم سید مصطفی 
واهبــی زاده امــام جمعــه 
چرمهین 27 شهریور برگزار 

شد.
یزدی زاده با اشاره به ارتباط 
ســازنده این حوزه با مردم 
منطقه و شهرســتان، گفت: 
ذوب آهن اصفهــان با توجه 
بــه ظرفیت هایی کــه دارد 
در راســتای مسئولیت های 
اجتماعی و برقراری تعامالت 
سازنده و مناسب در کنار سایر ارگان ها و مردم منطقه 
خواهد ایستاد، این شــرکت آمادگی دارد با همکاری 

سایر نهادهای شهرســتان و دریافت مجوزهای الزم، 
طرح انتقال پســاب از چرمهین و ســایر شــهرهای 

شهرستان را مجددا بررسی و در دستور کار قرار دهد.
حجت االسالم واهبی زاده با قدردانی از اقدامات ذوب 
آهن اصفهان در ســطح منطقه و شهرستان، گفت: در 
شــهر چرمهین با مسائل و مشــکالت زیادی رو به رو 
هســتیم و از مســئولین این مجموعه بزرگ صنعتی 
می خواهیم که در کنار ما باشند و در حل این مشکالت 
ما را یاری کنند. وی به پیشینه خوب ذوب آهن در حل 
مشکالت منطقه اشاره کرد و گفت: در خصوص مسائل 
مختلف از جمله امور فرهنگی، اجتماعی و زیرساختی 
کمبودهایی داریم که امیدواریم با یاری این شــرکت 

خوشنام این معضالت حل گردد.

امام جمعه چرمهین اقدامات ذوب آهن اصفهان را در 
خصوص تعامالت منطقه ای بسیار مثبت ارزیابی کرد 
و گفت: انتقال پســاب چرمهین یکی از اقدامات مهم 
ذوب آهن اصفهان برای این شــهر است که امید است 

به زودی اجرایی شود. 
وی گفت: تولید ریل یکی از محصوالت استراتژیک و 
مورد نیاز کشور است که ذوب آهن اصفهان توانست با 
نیروهای متخصص و بومی خود به این مهم دست یابد 

که این مهم شایسته تقدیر است.
گفتنی است در این نشست کوروش اسفندمند مدیر 
حوزه مدیرعامــل و تعامالت منطقــه ای ذوب آهن 
اصفهان نیز گزارشــی از تعامالت شرکت با مسئولین 

شهرستان و استان ارایه نمود.

 در راستای مسئولیت های اجتماعی ذوب آهن اصفهان انجام شد
نشست تعاملی منصور یزدی زاده با امام جمعه چرمهین

حجت ا... عبدالملکی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به 
تشریح پلتفرم  ملی برای رفع بی کاری سخن پرداخت.

وی در دومین نشســت ســتاد اشــتغال قرارگاه رفاه 
مردم گفت: منظــور از پلتفرم، ایجاد یــک الگو و نظام 
ایجاد اشتغال اســت و در این پلتفرم مشخص می شود 
بانک ها، اصناف، تعاونی هــا، بخش خصوصی، متولیان 
بازار و دیپلماسی اقتصاد خارجی چگونه باید در زمینه 

اشتغال آفرینی کار کنند.
عبدالملکی گفــت: این پلتفرم باید یــک نظریه مبنا و 
اصلی داشته باشــد و به نحوی تنظیم شــود که همه 

بازیگران آن بر اساس ضوابط خود، ایفای نقش کنند. 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: پلتفرم ملی 

اشتغال باید حداکثر انطباق را با شرایط، محدودیت ها 
و سیاســت های دســتگاه ها داشته باشــد و یک نوع 

هماهنگی ایجاد کند.
عبدالملکی با بیان این که قرار اســت یک هم افزایی و 
انسجام اتفاق بیفتد و ستون فقرات این پلتفرم، جامعه 
مخاطب ما هستند، توضیح داد: اولویت اول، بیکاران و 
اولویت دوم، صاحبان مشاغل غیر رسمی با درآمد پایین 

است. 
وی تأکید کرد: پلتفرم ملی اشتغال باید به نحوی طراحی 
شــود که هر نهادی به تعدادی از این کد های ملی که یا 
بیکار هستند یا کار شایسته ندارند، خدماتی در راستای 

ایجاد اشتغال ارائه دهد.

عبدالملکی افــزود: در  این باره بانک هــا می توانند در 
زمینه تأمین مالی، وزارتخانه هــا در حوزه های مربوط 
به بوروکراســی و قوانیــن، اصناف دربــاره بازاریابی و 

بازار رسانی کمک کنند. 
وی الحاق ایران به سازمان شانگ های را اتفاق مهمی در 
سطح بین المللی دانست و گفت: این عضویت که پس 
از سال ها اتفاق افتاد، گشایش های خوبی را برای کشور 

ایجاد می کند.
عبدالملکی گفت: رئیس جمهور تأکیــد دارد که حوزه 
اشــتغال وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی به عنوان 
موتور محرکه اشتغال کشور کار را پیش ببرد تا نتایج آن 

حاصل شود. 

پلتفرم ملی برای رفع بیکاری تشریح شد 

اولویت اول، بیکاران 
و اولویت دوم، 

صاحبان مشاغل 
غیر رسمی با درآمد 

پایین است
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اولین کنفرانس بین المللی برند سبز که با حضور محمد 
قنبری دبیرکل کنفرانس بین المللی برند سبز، شهریار 
شفیعی مدیر و موسس آکادمی برند ایران، اصغر عبدلی، 
عضو هیات عملی دانشگاه شهید بهشتی و کارشناس 
محیط زیست و مشاور ارشد فراکسیون محیط زیست 
 مجلس شــورای اســالمی 30 شــهریورماه در مرکز 
همایش های بین المللی رایزن تهران برگزار شد، ذوب 
آهن اصفهان توانست با کســب امتیازات الزم تندیس 

طالیی برند سبز را  به دست بیاورد .
مجید مکاری مدیر ایمنی، بهداشــت و محیط زیست 
گفت: ارتقا توســعه و ترویج دانش مدیریت و توســعه 
برند سبز، تعامل متخصصین و پژوهشــگران و تبادل 
تجارب تکنیک های برندسازی سبز ، تبیین چالش ها 
و راهکارهای برند سبز، کمک به توسعه پایدار صادرات 
در حوزه تولید محصــوالت و خدمات ســبز و تبیین 

اهمیت و اهمیت تشکل های زیســت محیطی به امر 
برند سازی سبز از اهداف این کنفرانس بود . وی خاطر 
نشان ساخت: رویکرد سبز و برند سازی در این زمینه از 
اهمیت ویژه ای در حوزه کسب و کار رقابتی جهانی امروز 
برخوردار است و عمل کردن به رسالت های اجتماعی در 

حوزه محیط زیست یکی از الزامات توسعه پایدار است . 
مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست گفت: اظهار نامه 
مشارکت در فرایند برند ســبز توسط مدیریت ایمنی، 
بهداشت و محیط زیست بر اساس الزامات جایزه مذکور 
تدوین و به دبیرخانه جایزه بین المللی برند سبز ارسال 

گردید و پس از ارزیابی توســط ارزیابان این موسسه و 
انجام دفاعیات الزم ذوب آهن اصفهان موفق به کسب 

تندیس طالیی و گواهینامه برند سبز شد .
رسول قربعلی نجف آبادی شــاغل در مدیریت تحقیق 
و توسعه شرکت که یکی از ســخنرانان این کنفرانس 
بود گفت: احداث و نگهــداری از فضای ســبز یکی از 
راهکارهای بهبود شرایط زیست محیطی همواره مدنظر 
صنایع بوده که نگهداری از این مجموعه ها مســتلزم 
هزینه و دغدغه های زیادی است و می تواند تجارب خود 
را در این زمینه به اشــتراک بگذارد و همچینین الگوی 

مناسبی برای دیگر صنایع باشد .
شایان ذکر اســت که در کنار این کنفرانس نمایشگاه 
جانبی برگزار شد که ذوب آهن نیز آخرین دستاوردهای 
خود را در این زمینه در معرض دید عالقمندان به نمایش 

گذاشت .

نشریه داخلی

R e p o r t
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حدیث هفته

 فرا رسیدن اربعین حسینی بر عموم آزایخواهان جهان تسلیت باد
درغروب عطش آلود، وقتی برق شقاوت خنجری آبگون بر حنجره آخرین شهید 
نشست، وقتی صدای شکستن استخوان در گوش سم   اسب ها پیچید و آنگاه که 
خیمه ها در رقص شعله  ها گم شدند، جالدان همه چیز را تمام شده انگاشتند، 
هشتاد و چهار کودک و زن در ازدحام نیزه و شمشیر، از ساحل گودالی که همه 
هستی  شان را در آغوش گرفته بود، گذشتند. چهل روز گذشت. حقیقت، عریان تر 
و زالل تر از همیشه از افق خون سر برآورد، کربال به بلوغ خویش رسید و جوشش 
خون شهید، خاشاک ستم را به بازی گرفت، خونی که آن روز در غریبانه  ترین 
غروب، در گمنام  ترین زمین، در عطشــناک  ترین لحظه بر خاک چکه کرد، در 
آوندهای زمین جاری شــد و رگ  های خاک را به جنبش و جوشــش و رویش 
خواند. بیستم ماه صفر همزمان با چهلمین روز شهادت جانگذار حضرت سید 
الشهدا، امام حسین )ع( و 72تن از یاران باوفایش به دست یزیدیان است که در 
تقویم شیعه به نام »اربعین« به ثبت رسیده است. اربعین نگاه دوباره به عاشورا 
و مرور مضامین بلند به خصوص خطبه های آتشین عقیله بنی هاشم، حضرت 

زینب )س( و  اسیر آزادی بخش، حضرت  امام سجاد )ع( است.
غروب روز عاشورا، سپاه یزید، اهل بیت عصمت و طهارت )ع( را اسیر و به صورت 
پیاده همراه با شکنجه ها و آزارهای بسیار در مسیر، از کربال به سوی شام و کاخ 
یزید برد. حضرت زینب )س( و امام سجاد )ع( پس از این که در شام آزار و اذیت 
های فراوانی را تحمل کردند به صورت پیاده به سوی دشت کربال برگشتند که در 
چهلمین روز از این واقعه به این مکان مقدس رسیدند. شیعه عزادار امام حسین 
)ع( نیز پس از آن، هر ساله در چهلمین روز عاشورا به یاد شهدای کربال خون می 

گریند و زیارت اربعین را قرائت می کنند.
پنجم مهر سالروز عملیات ثامن االئمه )ع( و شکست حصر آبادان

پس از فرمان حضرت امام خمینی)ره(  در 14 آبان 13۵9 مبنی بر اینکه»حصر 
آبادان باید شکسته شود«این مسأله عالوه بر جنبه نظامی، جنبه شرعی نیز پیدا 
کرد و حیثیت نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران را از سه جنبه: نظامی، 

سیاسی ومذهبی، به محک آزمون سپرد.
طرح عملیات در 1۵ شهریور 1360 تکمیل وســرانجام در ساعت 1 بامداد روز 
۵ مهر 1360 نیروهای اسالم با رعایت اصل غافلگیری کامل و پس از گسترش 
روی خط به طور ناگهانی بر مواضع مقدم دشمن هجوم برده و خاکریزهای اولیه 
دشمن را بدون زد و خورد اشغال کردند. ایثار و از خود گذشتگی رزمندگان اسالم 
با وجود گرمای شدید، مقاومت سرسختانه دشــمن را در هم شکست و بعد از 
42 ساعت تالش مداوم لشگر 77 خراسان و رزمندگان سپاه و نیروهای مردمی 
عملیات با موفقیت کامل به پایان رسید و نیروهای دشمن درمنطقه عملیاتی 

خسارات سنگینی را متحمل شدند و جزیره آبادان از محاصره خارج شد.
روز جهانی گردشگری و جهانگردی

سال هاست که روز 27 سپتامبر مصادف با ۵ مهر به عنوان روز جهانی گردشگری 
نام گذاری شده است. امسال هم مانند گذشــته این روز در گوشه و کنار جهان 
گرامی داشته می شود. امروزه گردشگری یکی از پرسودترین صنایع دنیا به شمار 
می آید و از اهمیت زیادی برخوردار شده است. حاال هر دولتی تالش می کند تا با 
استفاده از منابع کشورش گردشگران بیشتری را به سمت خود بکشاند و میزان 

درآمدش را باال ببرد. 
7 مهرماه؛ روز آتش نشانی و ایمنی گرامی باد

در روز 7 مهر 13۵9 وقتی که دشمن بعثی به پاالیشگاه آبادان حمله هوایی کرد، 
آتش نشانان منطقه و شهر های اطراف برای مهار آتش به پاالیشگاه رفتند که در 
حین عملیات خاموش کردن آتش، مجدداً هواپیماهای دشمن اقدام به بمباران 

پاالیشگاه می کنند که منجر به شهادت تعداد زیادی از آتش نشانان می شود.
طرح تعیین روز آتش نشانی و ایمنی در سال 1379 توسط ستاد هماهنگی امور 
ایمنی و آتش نشانی کشور پیشنهاد و توسط شورای عالی انقالب فرهنگی کشور 
تائید شد. این روز با هدف ترویج ایمنی و پیشگیری از حوادث در سطح کشور و 
هم چنین یادآوری حماسه آفرینی ها و از خود گذشتگی های آتش نشانان میهن 

اسالمی در عرصه دفاع مقدس نامگذاری شده است. 
روز جهانی ناشنوایان )30 سپتامبر(

فدراسیون جهانی ناشــنوایان در ســال 19۵1 به عنوان نهادی غیردولتی با 
هدف حمایت از ناشنوایان و شناسایی و بهبود مشکالت زندگی روزمره آن ها 
و همچنین فراهم کردن شرایط تحصیل، اشــتغال و زندگی برابر با سایر افراد 
تشکیل شد. این فدراســیون همواره بر برابری حقوق و احترام برای همه افراد 
جامعه بدون توجه به رنگ، نژاد، جنســیت، ملیت و عوامل دیگر تاکید کرده 
است و بیش از 130 کشور جهان در آن عضو هستند. در این هفته مراسم های 
مختلفی از سوی کشورهای جهان برگزار می شــود. در ایران نیز از سال 1380 
شورای فرهنگ عمومی این روز را گرامی داشته و برای ناشنوایان عزیز این روز 

را جشن می گیرند. 
روز جهانی سالمندان

در تقویم جهانی یک اکتبر هر سال به عنوان روز جهانی سالمندان نامگذاری و 
گرامی داشته می شود. یکم اکتبر 2021 برابر است با 9 مهرماه 1400. سازمان 
ملل در سال 1982 شورای جهانی سالمندی را تشــکیل داد و در همان سال 
طرحی را برای تعیین یک روز جهانی برای سالمندان ارائه داد تا این که در سال 
1990 این شورا اول اکتبر را روز جهانی سالمندان تعیین کرد. به همین مناسبت 
همه ساله در ایران هفته ای تحت عنوان هفته ملی سالمند تعیین و برنامه های 

متنوعی برگزار می شود.

ذوب آهن اصفهان  به پشــتوانه جمعیت عظیم ایثارگر خود  و در راســتای 
فعالیت ها و مسئولیت های اجتماعی اش از طریق نشریات وخصوصاً هفته نامه 
آتشکار به عنوان ارگان خبری شرکت همواره گزارشات، خبرها، مصاحبه ها و 
خاطرات زیادی از شهدا، رزمندگان و جانبازان ذوب آهنی مرتبط با جبهه ها 
در هشت سال دفاع مقدس را تهیه و منتشر نموده است. این شرکت چندین 
کتاب نیز در همین زمینه منتشر و در اختیار عالقه مندان قرار داده است.  بعد 
از انتشار جلد 1 روایت حماســه، خاطرات رزمندگان ذوب آهن از جبهه های  
جنگ حق علیه باطل در هشت سال دفاع مقدس  در سال 1399  جلد 2 کتاب 
مذکور توسط  روابط عمومی ذوب آهن اصفهان در شهریور ماه 400 همزمان با 
هفته دفاع مقدس چاپ و توزیع شد.  این کتاب مشتمل برخاطرات رزمندگان 
، آزادگان ، جانبازان شاغل و بازنشسته و شهدای ذوب آهن اصفهان و خانواده 
های شان از حضور در جبهه ها بوده که در مواردی با خاطرات سال های دور 
تر  و مرتبط با مبارزات قبل ازانقالب اسالمی گره خورده است .  این کتاب در 
قالب 64 خاطره به ترتیب  نام نویسندگان آن ها  بر اساس حروف الفبا ویرایش 
و تنظیم شده است. امید است که تالش های صورت گرفته اهداف مد نظر و 

نتیجه مناسب را به همراه داشته باشد. 

مناسبت های هفته

خبر

 امام حسین )ع(:
 شیعه ما کسی است که دلش از هرگونه خیانت و نیرنگ و مکری پاک است.

احداث و نگهداری 
از فضای سبز یکی 

از راهکارهای بهبود 
شرایط زیست 
محیطی همواره 

مدنظر صنایع بوده 
است

به مناســبت فرا رســیدن چهــل و یکمیــن هفته 
بزرگداشت دفاع مقدس ، مراسم تجلیل از  ایثارگران 
و پیشکسوتان و رونمایی از آثار فرهنگی دفاع مقدس 
به همت ذوب آهن اصفهان و ناحیه مقاومت بســیج 
شهرستان لنجان ، 30 شهریور ماه در تاالر آهن روابط 

عمومی ذوب آهن برگزار شد .
در این مراســم که با حضــور جمعــی از فرماندهان، 
پیشکســوتان و فعاالن دوران دفاع مقدس و مقامات 
نظامی و اداری شهرستان از جمله فرماندار، امام جمعه 
و جمعی از مدیران و همکاران ذوب آهن برگزار شــد ، 
ضمن یادآوری حماســه های بزرگ رزمندگان  اسالم 
از تعدادی از حماســه آفرینان و خانواده های شهدای 
دفاع مقدس شهرســتان لنجان وکارکنان ذوب آهن 

اصفهان  تجلیل شد.
پیشــگامی و رســالت ذوب آهن اصفهان 

درعرصه دفاع مقدس
  منصور یزدی زاده مدیــر عامل ذوب آهن اصفهان در 
این آیین به شــرح فداکاری های رزمندگان اسالم در 

دوران دفاع مقدس و نقــش ذوب آهن اصفهان در این 
زمینه پرداخت و گفــت: تجلیل از ایثارگــران به این 
معنا اســت که ما همچنان به یاد آن ها بوده و قدردان 

حماسه سازی های آن ها هستیم.
وی تأکید کــرد: در حال حاضــر در نبــرد و تحریم 
اقتصادی به سر می بریم  و ذوب آهن اصفهان عملکرد 
خود را با الگوها و ارزش های دفاع مقدس می ســنجد 
و عالوه بر  فعالیت هــای تولیدی در راســتای انجام 
مسئولیت های اجتماعی خود  به فعالیت های مختلفی 
در زمینه های اجتماعی به ویــژه در جهت زنده نگاه 
داشــتن  ارزش های انقالب اســالمی، دفاع مقدس و 
تقدیر و تجلیل از حماسه آفرینان این صحنه ها اهتمام 
همیشــگی دارد. با این حال به دلیل محدودیت های 
کرونایی صرفاً و به عنوان نمونه، تعداد معدودی از این 

عزیزان مورد تجلیل قرار گرفتند.
حجت االسالم والمسلمین قاســم باقریان امام جمعه 
زرین شهر نیز با اشــاره به حماسه سازی ایثارگران در 
8 سال دفاع مقدس و لزوم تجلیل از آن ها به تعامالت 

منطقه ای ذوب آهن اصفهان و شهرستان پرداخت و 
گفت: ذوب آهن اصفهان هم مانند هر بنگاه اقتصادی و 
صنعتی دیگر مسایل خود را دارد و ما مسئوالن و مردم 
شهرستان ضمن مطالبه و استفاده از امکانات و کمک 
های این شــرکت باید در جهت رفع مشکالت به ویژه 

مواد اولیه و انرژی به ذوب آهن کمک کنیم.
 رونمایی از سه اثر انتشاراتی

 در این مراســم از 3 اثر چاپــی در زمینه دفاع مقدس 
رونمایی شد. در جدید ترین فعالیت فرهنگی، هنری 
این شرکت  از جلد دوم کتاب روایت حماسه با محتوای 
خاطرات رزمنــدگان ذوب آهن اصفهان از جبهه های 
جنگ حق علیه باطل در 8 سال دفاع مقدس و کتاب 
جوی و دریا  در خصوص زندگی شهید صنعتگر ذوب 
آهن اصفهان، مرتضی ســلیمیان به روایت همسرش 
رو نمایی شــد. در این مراسم همچنین از کتاب چشم 
هایی که نوشتند، نوشته علی هاشمی بر اساس زندگی 

جانباز حاج کاظم سلیمیان نیز رونمایی شد.
 تقدیر از رزمندگان و خانواده های شــهدا و 

ایثارگران لنجان و ذوب آهن
 در این آییــن تقدیر نامه ای با امضــاء مدیرعامل ذوب 
آهن اصفهان، فرماندار و فرمانده ناحیه مقاومت بسیج 
شهرستان لنجان به خانواده های گرانقدر سردار شهید 
محمد علی شاهمرادی، شهید مدافع حرم پویا ایزدی 
و خانواده چند شــهید دیگر و تعــدادی از ایثارگران و 

پیشکسوتان دفاع مقدس لنجان و ذوب آهن اهداء شد.

تجلیل از ایثارگران 
به این معنا است که 
ما همچنان به یاد آن 

ها بوده و قدردان 
حماسه سازی های 

آن ها هستیم

در ذوب آهن اصفهان صورت گرفت:

تجلیل از پیشکسوتان ایثارگر و رونمایی از آثار فرهنگی دفاع مقدس

در اولین کنفرانس بین المللی برند سبز رخ داد :
ذوب آهن اصفهان برنده تندیس طالیی و گواهینامه برند سبز شد

با توجه به کیفیت 
عالی شکل ظاهری 

محصول، ارزش 
باالیی جهت 

بازارهای داخلی و 
صادراتی دارد

با گسترش برنامه های فنی مهندســی مدیریت نورد، 
 ، UIC54 و ریل متــرو TH36 پــس از تولیــد آرک
میلگرد آلیــاژی 30 نیز طی یک ماه اخیــر به عنوان 

ســومین محصول تولیدی به ســبد محصوالت ذوب 
آهن اصفهان اضافه شد.  

علیرضا مهرابی سرپرست خدمات فنی و تولید مدیریت 
مهندســی نورد با اعالم این خبر گفت: با همت و تالش 
شــبانه روزی پرســنل نورد 300 و خدمات فنی تولید، 
میلگرد 30 آلیاژی با گریــد  cr2  70   برای اولین بار در 

ذوب آهن اصفهان تولید شد.    
وی افزود: بیشــترین زمینه مصرف ایــن محصول در 
گلوله های آسیاب ســیمان )رول فورج شده( است که با 

درخواست بخش خصوصی و در تناژ باال تولید شد. 
سرپرست خدمات فنی و تولید مدیریت مهندسی نورد 
تصریح کرد: کلیه مراحل مطالعاتی،طراحی و تراش غلتک 
و طراحی هادی آن در مجموعه خدمات فنی و تولید نورد 
انجام شد. مهرابی گفت: میلگرد جدید با رعایت کلیه آیتم 

 ovality های استاندارد 10060 و به ویژه کیفیت عالی 
)بیضوی بودن ( زیر سه دهم تولید شد که این عدد داخل 
استاندارد، یک میلی متر می باشد و با توجه به کیفیت عالی 
شــکل ظاهری محصول، ارزش باالیی جهت بازارهای 
داخلی و صادراتی دارد.  وی بیان کرد: با برنامه ریزی های 
انجام گرفته در آینده نه چندان دور،پروفیل های جدید 

نیز در مدیریت مهندسی نورد تولید می شود. 
محمد صدری سرپرســت نورد 300 نیــز گفت: پس 
از درخواســت معاونت فروش مبنی بــر تولید میلگرد 
ساده ســایز 30 با همکاری کارشناســان دفتر طراحی 
کالیبر،نقشه کالیبراســیون و جدول نوردی تهیه شد و 

تولید این محصول در دستور کار قرار گرفت. 
وی اظهار داشت: تولید میلگرد ساده سایز سنگین با توجه 
به ابعاد درخواستی، نســبت به میلگرد آجدار به تجربه و 

مهارت نفرات و آمادگی تجهیزات و قطعات مصرفی نیاز 
داشت و لذا برنامه ریزی و سرویس های الزم انجام گردید 

و میلگرد آلیاژی 30 با موفقیت تولید شد.

تولید سومین محصول جدید در ماه اخیر 
میلگرد آلیاژی 30 در ذوب آهن اصفهان تولید شد 

جلد دوم کتاب روایت حماسه 
منتشر شد

در جلسه اخیر شورای معاونین شرکت بر اطالع رسانی 
بیشتر در خصوص طرح طبقه بندی مشاغل و دیگر موارد 

مربوط به امور کارکنان تاکید شد . 
همچنین در این جلسه استفاده بیشــتر از هات شارژ و 
ارائه گزارش هفتگی، بررسی و مطالعه فنی در خصوص 
استفاده از کک تولید شده در کک سازی طبس و ضرورت 
تامین پایدار مواد اولیه به ویژه مواد آهن دار  یادآور گردید  .   
اتخاذ شیوه های مختلف جهت کاهش مصرف آب، رعایت 
پروتکل های بهداشــتی جهت مصون ماندن از بیماری 
کرونا و ضرورت تامین وسایل ایمنی و بهداشتی برای کلیه 
کارکنان و تاکید بر فاصله گذاری اجتماعی از جمله دیگر 

مواردی بود که در جلسه شورای معاونین مطرح شد . 

ضرورت تامین پایدار 
مواد اولیه به ویژه 

مواد آهن دار

در سال جاری، ذوب 
آهن اصفهان بتواند 
به اهداف تولیدی 

خود دست یابد

منصــور یــزدی زاده مدیرعامــل و مهرداد 
توالئیــان معاون بهــره بــرداری ذوب آهن 
اصفهان در بخش های آگلومراســیون و نورد 
حضور یافتنــد و ضمن بازدیــد از تعمیرات و 
فعالیت های اخیر، با تالشــگران این بخش ها 

دیدار و گفتگو کردند . 
ایــن بازدید ها از آگلوماشــین یــک پس از 
تعمیرات اساســی اخیر و همچنین بازسازی 
الکتروفیلتر این بخش به عنــوان یک پروژه 

زیســت محیطی، مراحل نصــب اره و دریل 
نورد 6۵0 و پست نورد 300 پس از بازسازی 

صورت گرفت .  
مدیرعامــل شــرکت در ایــن بازدیدهــا از 
تالشگران شــرکت که با همت خود در انجام 
پروژه های جدید و تعمیرات اساســی موفق 
بودند، قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود که 
در ســال جاری، ذوب آهن اصفهان بتواند به 

اهداف تولیدی خود دست یابد . 

بازدید مدیرعامل شرکت از خط تولید

تاکید بر اطالع رسانی بیشتردر خصوص طرح طبقه بندی مشاغل  در شورای معاونین شرکت
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حمید دادخواه سرپرســت تعمیــرگاه الکتریکی 
مدیریت تولید و توزیع بــرق گفت: عملیات تراش 
کلکتــور موتورهــای DC به منظــور جلوگیری 
از خوردگــی زغال هــا و جرقه هــای الکتریکی 
اجتناب ناپذیر اســت زیــرا بر اثر بهــره برداری 
طوالنــی مدت، ناهمــواری هایی بر روی ســطح 
کلکتــور پدید می آیــد که می بایســت عملیات 
 اصالحــی روی ســطح مســی کلکتــور انجــام

پذیرد. 
 وی افــزود: یکــی از مهــم تریــن و بــزرگ ترین 
الکتروموتورهای DC کارخانــه ذوب آهن اصفهان، 
الکتروموتور D1  قفســه 900 نورد 6۵0 اســت که 
قفســه اول نورد هم محسوب می شــود. قطر این 
آرمیچر حدود 3 متر و وزن آن حدود ۵6 تن می باشد 

که سطح کلکتور این آرمیچر به اصالح نیاز داشت. 
سرپرســت تعمیرگاه الکتریکــی مدیریت تولید 
و توزیع برق تصریح کــرد: عملیات تراش کلکتور 
به علت مشــکالت جــدی و مهم ازجملــه نبود 
دستگاه تراش مناسب در کشــور با توجه به قطر 
و وزن آن و همچنین حمل و نقل سنگین و بسیار 
حساس آرمیچر مذکور، به تعویق افتاده و مجبور 
به استفاده از آمیچر رزرو آن شده بودیم. با کمک 
مدیریت های تولید و توزیع برق و مهندسی نورد و 
از طریق طرح خالقانه و ابتکاری در مدت ۵ شبانه 
روز، این کلکتور، تراشــیده و اصــالح گردید و در 

خط تولید قرار گرفت.
دادخواه در پاسخ به این ســوال که این تعمیرات 
چه مزایایی در بر دارد چنیــن گفت: تراش ایمن 

و بدون برق آرمیچر جهــت جلوگیری از حوادث 
غیرمترقبــه نظیر بــرق گرفتگــی و افزایش دور 
ناخواسته آرمیچر و همچنین کنترل دور چرخش 
آن از جملــه مهمترین مزایای ایــن تعمیرات به 
شــمار می رود. همچنیــن براده برداری ســطح 
کلکتور که از شــاخصه های بســیار مهم در طول 
عمر آرمیچر عظیم و انحصاری مذکور می باشــد 
به طور دقیق و تحت کنترل انجام گرفته است که 

استفاده بهینه از این تجهیز را در پی دارد. 
سرپرســت تعمیرگاه الکتریکی مدیریت تولید و 
توزیع برق عملیات مذکــور را از نظر صرفه جویی 
در وقت و هزینه های تعمیراتی بسیار حائز اهمیت 
دانست و اشاره کرد از این مســیر بالغ بر چندین 

میلیارد تومان صرفه جویی انجام گرفته است. 

جلسه شــورای امر به معروف شــرکت با حضور 
اعضاء در دفتر مدیرعامل برگزار شد. 

در این جلســه آیت ا... حبیب ا... رهبر مســئول 
هماهنگی تبلیغات اســالمی ذوب آهن اصفهان 
به تبیین شــرایط امر به معــروف و نهی از منکر 
و آخرین وضعیــت اجرای این فریضــه مهم در 

شرکت پرداخت.

منصور یزدی زاده مدیرعامل شــرکت نیز الزام 
این فریضه و نقش اعضاء در اجرای آن را تشریح 
و تبیین نمود. در این جلســه اعضاء در خصوص 
مسئولیت خود و وظایف محوله و اقدامات صورت 

گرفته، گزارشی ارایه نمودند.
همچنین جلســه کمیته عالی پدافند غیرعامل 
شرکت در دفتر مدیرعامل برگزار شد. مدیرعامل 

شرکت در این جلسه با تایید مباحث مطروحه بر 
لزوم حساسیت در این حوزه تاکید نمود.

دبیر کمیته نیز  با گزارشــی از آخرین وضعیت 
پدافند غیرعامل شرکت، اهداف و برنامه های این 

کمیته را تشریح نمود.
در این جلسه اعضاء بر حســب وظایف محوله از 

اقدامات صورت گرفته، گزارشی ارایه نمودند.

شرکت تعاونی مســکن کارکنان ذوب آهن اصفهان 
در شهریورماه ســال 1386 توسط جمعی از کارکنان 
و بازنشســتگان  ایــن شــرکت و با حــدود 600 نفر 
سهامدار و ارزش هر سهم 6.000.000  ریال به شماره   
32728 به ثبت رســید که در طی این 14 سال تعداد 
سهامداران بالغ بر حدود 2 هزار نفر افزایش یافته است.

طی ســال های 87 تا 97 پروژه هــای 126 واحدی 
نشاط، 117 واحدی شــفق، ۵0 واحدی فروغی، 18 
واحدی مهتاب، 1۵ واحدی ارتش، ۵ پروژه ای است که 

توسط شرکت تعاونی به اعضا واگذار شده است.
بنا بر گزارش شرکت تعاونی مســکن کارکنان ذوب 
آهن اصفهان؛ از آنجا که این تعداد واحد به نســبت 
ســهامداران و کل خانواده ذوب آهن اصفهان شامل 
1۵.000 نفر شــاغل و 8۵.000 نفر بازنشسته بسیار 
ناچیــز و طی ســال هــای 1392 تــا 1398 پروژه 
جدیدی توسط شــرکت تعاونی تعریف نشده بود، با 
تغییر مدیریت و رویکرد شــرکت از زمستان 1398، 
عالوه بر تعریف و پذیره نویسی 6 پروژه جدید تالش 
شد تا بسیاری از ساختارهای شرکت تعاونی تغییر و 

پایه گذاری شود .
شرکت تعاونی مســکن کارکنان ذوب آهن اصفهان 
پروژه های در دســت اقدام خود را به شــرح زیر اعالم 

کرد؛
 پروژه مسکونی 46 واحدی دماوند 1  

پس از اخذ پروانه ســاخت در آبــان 1399عملیات 
گودبرداری آغاز، عملیات اجرایی شامل سازه نگهبان، 
اجرای بتن مگر، آرماتوربندی و بتن ریزی فونداسیون 
اجرای دیوار حائل زیر زمین دوم، آرماتوربندی و بتن 
ریزی سقف اول و دوم به اتمام رسیده است و در حال 
حاضر آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی ستون ها 
و دیوارهای برشی طبقه همکف به اتمام رسیده و قالب 

بندی و آرماتوربندی سقف در حال تکمیل است .
پروژه مسکونی 91 واحدی دماوند 2  

پس از اخذ پروانه ســاخت در دی ماه ســال 1399، 
تجهیز کارگاه صــورت گرفته عملیــات گودبرداری 
انجام شده، اجرای بتن مگر، آرماتوربندی و بتن ریزی 
فونداسیون پایان یافته، عملیات آرماتوربندی ستون 

ها و دیوارهای حائل در حال انجام است .

 پروژه مسکونی 66  واحدی دماوند 3  
در حال حاضر متأسفانه با توجه به افزایش شدید بهای 
مســکن و عدم انجام تعهدات مالک، پرونده در قالب 
شــکایت حقوقی شرکت تعاونی مســکن از مالک در 

محاکم قضایی در حال پیگیری است .
پروژه مسکونی 78  واحدی دماوند 4  

در حال حاضر پــس از اخذ پروانــه در تیرماه 1400، 
عملیات گودبرداری پروژه به پایان رســیده است و در 
حال حاضر طراحی سازه نگهبان و اجرای آن و سپس 

اجرای اسکلت در دستور کار قرار دارد . 
 پروژه مسکونی 42  واحدی هایلند ) رامسر ( 
پس از اخذ پروانه ســاخت در خردادماه سال 1400 ، 
عملیات تجهیــز کارگاه و گودبرداری پــروژه به اتمام 
رسیده است و در حال حاضر مقدمات اجرای اسکلت 

در دستور کار قرار دارد .
 پروژه مسکونی 56  واحدی دماوند 5  

در حال حاضر زمین تحویل شرکت تعاونی شده است. 
حصارکشــی و تجهیز کارگاه انجام شده و فرآیند اخذ 

پروانه در جریان است .
ســند زمین پروژه های دماوند 1، 2 ، 4 و هایلند به نام 
شرکت تعاونی مســکن کارکنان ذوب آهن اصفهان 
منتقل شــده و همگی دارای پروانه ساخت می باشد و 
عملیات اجرای ساخت در تمامی پروژه های مذکور در 

حال انجام است .
با توجه به نزدیکی شــهرهای زرین شهر و فوالدشهر 
به کارخانه ذوب آهن، تقاضای بسیاری از سهامداران 
شرکت تعاونی جهت مشــارکت در پروژه های زرین 
شــهر و فوالدشــهر وجود دارد از ایــن رو گام بعدی 
شــرکت تعاونی تعریف پــروژه بر اســاس تقاضا در 

شهرهای فوالدشهر و زرین شهر خواهد بود.

تعمیر و تراش کلکتور موتور D1 قفسه 900 نورد 650 با موفقیت انجام شد

گزارش تفضیلی پروژه های شرکت تعاونی مسکن کارکنان

خبرآسمانی

همکاران ذوب آهنی بر بام ایران
ابراهیم هنرشناس شاغل در 
عباس  سفارشات،  مدیریت 
نصیری شــاغل در مدیریت 
فنــی و پشــتیبانی اجرای 
پروژه هــا و عبدالــه دایی 
صادق شــاغل در مدیریت 
امور تولید با مربیگری علی 
عقیلی شــاغل در مدیریت 
امور تولید در یک برنامه سه 
روزه توانستند به قله دماوند 
را به ارتفاع ۵610 متری از 

مسیر جنوبی صعود کنند .

تسلیت

همکاران گرامی آقایان:
عبداله محمدی، محمدرضا قادری، احسان شیخی، 
علیرضا شاپوری راد، عباس نجفی، افشین کیخسرو 

کیانی، اکبر یادگاریان، یحیی غالمیان، مهدی جعفری، 
محمد مرادی، بهمن ادیبی، سیداسماعیل صالحی

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 بازماندگان 
صبوری و شکیبایی مسئلت می نماییم. خداوند قرین 

رحمتشان فرماید.  

روابط عمومی شرکت 

تشکر و سپاس

از کلیه همکاران و دوستان گرامی که در مصیبت وارده به 
اینجانب ضمن ابراز همدردی، موجب تسلی خاطر بازماندگان 

را فراهم نمودند، صمیمانه قدردانی نموده، امید است در 
شادیهایتان جبران نمایم.

محمد زارع، مهدی ابراهیمی، علی صابری، وحید 
شوقی، ایرج کریمی، مهدیقلی چوپان سامانی، اکبر 
مهدی، لطفعلی یزدانی، محمدحسن منتظری، رحیم 

امانی،  محمدرضا فاضلی، محسن جابری، صادق 
حقیقی، محمد صادقی

عباسعلی  علی خاص  
1360/06/24 كرخه

مسیب  راه خدایی  
1360/06/26 شوش

منصور شرافت دارگانی  
1362/06/23  رقابیه

عیسی  رحیمی  
29/06/1359 سوسنگرد

سالــروز عـروج 
ملکــــــوتی
شهدای گـرانقدر 
ذو ب آهن اصفهان
گرامـــــی   باد

بر بال لک لک هابرگزاری جلسات شورای امر به معروف و کمیته عالی پدافند غیرعامل

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

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.

تاریخ تولدنام فرزند محل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1400/06/03سید طاهانوردسید بهنام سیدی

1400/05/21رادمهركوره بلندعباس كاظمی

1400/05/21مهردادكوره بلندعباس كاظمی

1400/05/25ویاناكک سازیحمیدرضا صفری

1400/03/18رونیاراهبریمهدی مرادی

1400/05/19مبینخدماتحسن شفیعی

1400/04/27امیرعباسنوردحمزه خواجه گودری

1400/06/07رویاكوره بلندحسینعلی جزینی

1400/06/08عارفهفوالدسازیعلی جعفری

1400/06/07رستافوالدسازیمحسن مهدی پور

1400/05/26امیرعلیفوالدسازیمحمد قاسمی

1400/05/25خورشیدراه آهنعلی زمانی

1400/05/26آرمینراه آهنمهدی صالحی

1400/06/09رایانراه آهنامیر حسین سهرابی

تولید و توزیع بهنام نادری
1400/06/03تیامبرق

1400/05/25آریناتوماسیونحسن جوانمردی

1400/06/13امیرعلیفوالدسازیمرادعلی شاكرمی

1400/06/04سارانوردمیثم مهرابی

1400/06/21نیالامور شهریحامد جعفری

تاریخ ازدواجمحل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1400/06/01كک سازیحمید طاهری

1400/05/07كک سازیمحمد علی قاسمی

1400/06/26آگلومراسیونحسین زمانی

اطالعیه

اطالعیه

به آگاهی همكار گرامی  می رساند؛ با توجه 
به محدودیت های قانونی ســقف سنی در 
خصوص پرداخت فوق العاده عائله مندی، 
مقتضی اســت در صورت ادامــه تحصیل 
فرزنــدان فاقــد شــرایط )افراد بــاالی 18 
ســال مشــمول مقررات تامیــن اجتماعی 
و فرزندان پســر باالی 20 ســال مشــمول 
مقررات صنــدوق فوالد( نســبت به ارائه  
گواهی اشتغال به تحصیل تا 17 مهرماه  به 

روابط صنعتی مربوطه اقدام نمایید.
مدیریت امور اداری

برگزاری دومین مسابقات مهارت فنی 
جوشكاری

مدیریــت آموزش و توســعه ســرمایه 
های انســانی در نظر دارد بــا همكاری و 
نظارت ســازمان فنــی حرفه ای اســتان 
اصفهــان دومیــن دور مســابقه مهارت 
در رشته جوشــكاری را از 17 /07 /1400 
لغایــت22 /07 /1400 در بیــن ســطوح 
مختلف برگــزار نماید. بر اســاس نتایج 
آزمون، افرادی را به عنوان خبره مهارت 
جوشكاری انتخاب تا عالوه بر اعطاء نشان 
مهارت به این افراد، به نحو ارزنده ای از 
آن ها تقدیر نمــوده و از تجربه و مهارت 
این افراد در زمینه تدریس در رشــته 
جوشــكاری در شركت اســتفاده نماید. 
زمان  برگزاری آزمون هرگروه از طریق 

پیامک برای آن ها  ارسال می گردد.

مدیریت آموزش و توسعه سرمایه های 
انسانی


