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ذوب آهن نماد ایثار و جهاد 
بخش صنعت در دفاع مقدس

در طرح ساخت یک میلیون 
مسکن،حساب ویژه ای برای 

ذوب آهن باز کردیم

آتش نشانان محور حمایت 
از ایمنی کارکنان و تولید 

شرکت هستند

انرژی گران، تامین ناپایدار 
مواد اولیه و قیمت دستوری؛ 

مثلث بحران ساز برای
ذوب آهن  اصفهان
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رویداد

رویداد

گزارش

گزارش

رکورد تولید  25 ساله کالف در ذوب آهن 
اصفهان، شکسته شد

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

  پس از ابالغ سیاست های کلی بند ج اصل 44 قانون اساسی توسط رهبر معظم انقالب اسالمی در 
تیرماه 1385 و الزام دولت به واگذاری 80% سهام بخش های دولتی به بخش خصوصی و پس از این 
که مطابق با این قانون در سال 88، شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در لیست خصوصی سازی 

شرکت های دولتی قرار گرفت...

گزارش روند تهیه و اجرا تا تایید نهایی طرح طبقه بندی مشاغل ذوب آهن اصفهان

با تاییدیه نهایی طرح طبقه بندی مشاغل شرکت، 
امکان بازنگری و اصالحات فراهم شد

مراســم عزاداری اربعین حضرت اباعبدا... الحسین)ع( از 
طریق ارتباط تصویری از دانشــگاه تهران با حسینیه امام 

خمینی)ره(  در حضور رهبر انقالب اسالمی برگزار شد.
در این مراســم حضرت آیــت ا... خامنه ای در ســخنان 
کوتاهی، مقطع عاشــورا تــا اربعین را از مقاطع بســیار 
مهم تاریخ اســالم خواندند و گفتند: اگر روز عاشــورا اوج 
مجاهدت و فداکاری جان های عزیــز و بزرگوار بود، دوره  
۴۰ روزه  پس از آن نیز اوج مجاهدت برای تبیین و افشای 
حقایق بود و ایــن تبیین مجاهدانه امام ســجاد، حضرت 
زینب و جناب ام کلثوم و صبــر فوق العاده خاندان پیامبر، 

مکمل آن فداکاری و موجب ماندگاری قیام کربال شد.
رهبر انقالب با اشــاره به هجمه تبلیغاتی دشــمنان علیه 
ملت ایران بــرای تأثیرگذاری بر افکار عمومی با روشــها 
و ابزارهــای مختلف، حرکــت تبیینــی را خنثی کننده 
هجمه های تبلیغاتی دانستند و افزودند: شما دانشجویان 
عزیز کــه میوه دل ملت و امید واقعی کشــور هســتید با 
اهمیت دادن به مســئله تبیین حقایق، هــر کدام مانند 

چراغی اطراف خود را روشن و ابهام زدایی کنید.
ایشــان امکانات ناشــی از فضای مجازی و رسانه ای برای 
روشنگری و پاسخ به ابهامات را مغتنم  خواندند و گفتند: 
البته اصل قطعی در قضیه جهاد تبیین و بازگویی حقایق، 
اســتفاده از شــیوه های اخالقی و بیان مســائل همراه با 
منطق، متانــت، عقالنیت کامــل و اســتفاده از عواطف 
انسانی، و پرهیز از دشــنام، تهمت، دروغ و فریبکاری در 

مواجهه با افکار عمومی است.
حضرت آیت ا... خامنه ای با ابراز خرسندی از مجهز بودن 
جوانان به فکــر، عقالنیت و آگاهی های فــراوان، بر لزوم 
تقویت روزافزون این ویژگی ها تأکید و خاطرنشان کردند: 
راه حضرت سیدالشــهداء، راه مبارک و شیرینی است که 
به نتیجه و توفیق قطعی می رســد و شما جوانان ان شاءا... 
خواهید توانســت با الهام از این راه و معارف نورانی، کشور 

را به قله های سعادت مادی و معنوی برسانید.
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سال گذشته ذوب 
آهن به واسطه 

دستور سرپرست 
وزارت صمت، کوره 
بلند شماره یک را 

راه اندازی کرد و قرار 
شد سنگ آهن مورد 
نیاز آن تامین شود، 
اما این کار نشد در 
حالیکه ذوب آهن 

مطابق وعده این کار 
را انجام داد

منصور یزدی زاده شامگاه )شــنبه- ۳ مهر ماه( در 
الیو اینســتاگرامی و گفتگوی اختصاصی با اقتصاد 
آنالین با محوریت گزارش عملکرد شرکت با تاکید 
بر اینکه ذوب آهن در گذر زمان بیشــتر تجهیزات و 
تکنولوژی های خود را به روز کرده است، گفت: ذوب 
آهن اصفهان در شرایطی که از یارانه انرژی بهره مند 
نیســت برای این که در مقیاس جهانی بماند، چاره 
ای به جز تولید محصول با ارزش افزوده باال ندارد، به 
همین دلیل به سمت تولید ریل پیش رفت، از سوی 
دیگر باید هزینه های تولیــد خود را مدیریت کند تا 

در داخل رقابت پذیر باشد. 
به گفته یزدی زاده، امروز در ســبد محصوالت ذوب 
آهن به ترتیب محصوالتی همچون ریل، انواع کالف، 
تیرآهن، شمش های کیفی و در آخر میلگرد دارای 

ارزش افزوده باال هستند.
وضعیت تولید ریل در ذوب آهن

وی در ادامه در خصوص پــروژه تامین و تولید ریل، 
گفت: اگــر ذوب آهن تنها بخواهــد در کارگاه نورد 
۶۵۰ ریل تولید کند، به خصــوص بعد از نصب اره و 
دریل، ظرفیت تولید ریل تا ۴۰۰ هزار تن را خواهد 
داشت، اما به دلیل اینکه کارگاه نورد ۶۵۰ کارگاهی 
استراتژیک است، در آن انواع نورد، تیرآهن، آرک و ... 
تولید می شود و به نوعی سبد مورد نیاز محصوالت 

در این کارگاه تولید می شود.
مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان با تاکید بر این 
که در حال حاضر ذوب آهن ساالنه توان تولید ریل 
مورد نیاز کشور را به طور کامل دارد، اظهار کرد: در 
بهترین شــرایط ذوب آهن توان تولید ساالنه ۱۲۰ 
هزار تن انواع ریل را دارد و همچنین توان صادراتی 

این محصول وجود دارد.
ایرادات قیمت گذاری دستوری 

وی در ادامــه درباره قیمــت گذاری دســتوری و 
ایرادات آن برای ذوب آهن، گفــت: پیش از قیمت 
گذاری دســتوری باید دید تولیدکننــدگان از کجا 
رانت می گیرند و باید دید کجا ســنگ آهن رایگان 
می برد، باید زنجیره فوالد را مورد بررسی قرار دهیم، 
امروز یک عدم تعادلی در زنجیره فوالد ایجاد شده، 
 در حالی کــه بایــد در زنجیره فوالد تعــادل ایجاد 

کنیم.
مدیرعامل شــرکت ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه 
ذوب ۸ درصد تولید فوالد کشــور را برعهده دارد و 
باید ۸ درصد ســنگ آهــن را تحویل این شــرکت 
دهیــم، توضیــح داد: ذوب آهــن امــروز خواهان 
حداقل ۶ میلیون تن ســنگ آهن اســت و با توجه 
به اینکــه یارانه انرژی نمی گیرد همــواره در تامین 
 ســنگ آهن از غافله عقب می ماند و دچار مشــکل 

می شود.

بدقولی وزارت صمت در تامین سنگ آهن 
ذوب آهن

مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان در ادامه گفت: 
به جای سرمایه گذاری در تامین مواد اولیه مورد نیاز 

صنعت فوالد به سمت توسعه فوالد رفته ایم.
یــزدی زاده با بیان این که ذوب آهــن اصفهان تنها 
شرکتی است که سنگ آهن دانه بندی مصرف می 
کند، گفت: ذوب آهن به میــزان ۶ میلیون تن مواد 
آهن دار نیاز دارد کــه از این میزان بــه حدود یک 
میلیون تن گندله و کنسانتره و ۵ میلیون تن سنگ 

آهن با عیار باالی ۶۰ نیاز دارد.
مدیرعامل شــرکت ذوب آهن اصفهان اظهار کرد: 
سال گذشته ذوب آهن به واسطه دستور سرپرست 
وزارت صمت، کوره بلند شماره یک را راه اندازی کرد 
و قرار شد ســنگ آهن مورد نیاز آن تامین شود، اما 
این کار نشد در حالیکه ذوب آهن مطابق وعده این 

کار را انجام داد.
راهکارهای ذوب آهن برای حل مشــکل 

تامین مواد اولیه
وی با بیان این که امسال با وجود مشکالت آب و برق 
به واسطه راه اندازی کوره شــماره یک، رشد تولید 
چدن داشــته ایم، تصریح کرد: در حال حاضر ســه 

کوره ذوب آهن به شدت نیازمند سنگ آهن است.
یزدی زاده تاکید کرد: اگر قرار اســت دولت فکری 
به حال ســنگ آهن ذوب آهن نکند، این شرکت به 
ســمت واردات خواهد رفت در این شــرایط قیمت 
گذاری دســتوری برای محصوالت این شرکت معنا 

ندارد و صادرات برای ما به صرفه خواهد بود.
وی با بیــان این که از ســوی دیگر وقتــی به ذوب 
آهن ســنگ آهن نمی دهند تنها می توانیم تولید 
محصوالت کیفــی داشــته باشــیم و محصوالتی 
همچون میلگرد را دیگر نبایــد تولید کنیم، تصریح 
کرد: امروز ذوب آهن نیازمند حمایت منطقی است 
و در حال حاضر مشــکل تامین مواد اولیه برای سه 
کوره بلند با گنجایش ۵ هزار مترمکعب داریم و اگر 
مواد اولیه کیفی مورد نیــاز ذوب آهن به طور کامل 

تامین شود، تولید ساالنه این سه کوره باید باالی ۳ 
میلیون و ۶۰۰ هزار تن باشــد، اما امروز این امکان 

وجود ندارد.
نگاه مثبــت ذوب آهن به ســاخت یک 

میلیون واحد مسکونی 
وی در ادامه درباره برنامه ذوب آهن برای ســاخت 
یک میلیون واحد مسکونی در دولت سیزدهم، اظهار 
کرد: امروز کشور نباید با داشــتن پتانسیل زمین و 
تولید محصوالت مختلف ساختمانی دغدغه مسکن 
داشته باشد، بنابراین  باید در اتاق فکری موانع تولید 

را بررسی کنیم. 
وی ادامــه داد: ایــن اتاق فکــر بایــد دغدغه های 
تولیدکنندگان زنجیره تولید مسکن از جمله فوالدی 
ها، کاشی، سیمان و ... را برطرف کند در این شرایط 
شاید در سال نخست نه، اما طی سه سال می توانیم 

به ساخت یک میلیون واحد برسیم.
چشم انداز خوب سهام ذوب آهن

یزدی زاده تاکید کرد: مجموعــه اقدامات مدیریتی 
از سال ۹۷ تا ســال ۹۹ در تولید محصوالت با ارزش 
افزوده، تالش پرسنل این شرکت و ... موجب شد تا 

ذوب آهن در مسیر سودآوری قرار گیرد.
وی تاکید کرد: امســال در کنار مشکل تامین مواد 
اولیه با توجه به ســرمایه گذاری در حــوزه آب و با 
وجود مشکل تامین برق و خروج نیروگاه هایمان از 

مدار ۱۰ درصد رشد تولید داشته ایم. 
مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان با تاکید بر این 
که در حال حاضر نقش حامل هــای انرژی در ذوب 
آهن ۵۰ درصد اســت، گفت: ایــن موضوع موجب 

افزایش ریسک تولید شرکت می شود.
برنامه های توســعه ذوب آهن ســرمایه 

گذاری بر محصوالت با ارزش افزوده باال
یزدی زاده گفت: ذوب آهن ســه ســال تمام ســود 
شناسایی می کرد، اما زیان انباشــته داشته و امسال 
به ۱۰۰۰ میلیارد تومان سود انباشته رسید، بنابراین 
از امسال به بعد باید بر روی ســهام ذوب آهن تمرکز 

کنیم.
وی در ادامه به طرح های توســعه ذوب آهن اشاره 
کرد و گفت: ذوب آهن به دلیل باال بودن قیمت تمام 
شده محصوالتش، تمرکز خود را بر تولید محصوالت 
با ارزش افزوده باال همچون ریــل، تولید ورق برای 
سازه های فوالدی جهت ساخت یک میلیون واحد 
مســکونی دولت، انواع تیرآهن های H و ... گذاشته 
اســت، همچنین در حوزه آب در پروژه انتقال آب از 
خلیج فارس به اصفهان ســرمایه گذاری کرده و در 
قالب قرارداد BOT در پروژه خرید و تصفیه پســاب 
با شرکت آبفای استان مشــارکت و سرمایه گذاری 

کرده است.

منصور یزدی زاده:
باید 8 درصد سنگ آهن کشور به ذوب آهن اصفهان تحویل شود

مرتضی یزدخواستی عضو هیات مدیره ذوب آهن اصفهان در متالکس 2021   : 

ذوب آهن بزرگ همچنان از سهمیه
 مواد اولیه برخوردار نیست

)) 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

موضوعشمارهنوع فراخوانردیف
مهلت    دریافت اسناد

مهلت   ارائه 
پیشنهاد

زمان بازگشائی 
پاكات

28  /7 /2700 /7 /00تابلو درایو 200كیلو وات50533مناقصه1

24  /7 /2400 /7 /00تعمیر و بازسازی شوت بارگیری كوره بلند9905002مناقصه2

تجدید 3
خرید دو دستگاه ترانسفورماتور روغنی2500 2  -46055مناقصه 

28     /07     /2800    /07    /00كیلو ولت آمپر پمپ خانه فوالدشهر

50526مناقصه4
طراحی، تامین، حمل، نصب و راه اندازی، 

سیستم اعالم و اطفاء حریق به همراه سیستم 
EPC تهویه مركز داده به صورت

00/    07/    2100/     07/     21

مرتضی یزدخواستی عضو هیات مدیره ذوب آهن با حضور در 
غرفه این شرکت در متالکس ۲۰۲۱ به خبرنگار ما گفت: ذوب 
آهن اصفهان به عنوان اولین تولید کننده فوالد در ایران پتانسیل 
ها نهفته بسیاری دارد و لذا برای فعال شدن این توانایی ها برنامه 
ریزی خوبی در هلدینگ صدرتامین و هیــات مدیره کارخانه 
انجام شده اســت.  وی افزود: تولید ریل به عنوان یک دستاورد 
ملی صرفاً یکــی از توانایی های ذوب آهــن اصفهان بود که به 
عنوان یک برگ زرین و نماد خودکفایی ایران اسالمی با تالش و 

کوشش شبانه روزی کارکنان این شرکت ثبت گردید. 
عضو هیات مدیره ذوب آهن اصفهان تامین پایدار مواد اولیه را 
بزرگترین دغدغه امروز ذوب آهن عنوان کرد و اظهار داشــت: 
این مجتمع عظیــم صنعتی با وجود کمبود مــواد اولیه، کلیه 
پروژه های ریلی کشور را تحت پوشــش کامل قرار داد و تولید 
این محصول استراتژیک در ذوب آهن به جایگاهی رسیده  که 
برای صادراتش برنامه ریزی های خوبی صورت گرفته اســت. 
یا در زمینه تامین مقاطع ســاختمانی برای طرح ساخت یک 

میلیون مسکن، ذوب آهن آمادگی خودش را به صورت کامل 
اعالم کرده، با این همه توانمندی و شیوه تولید جهانی، به واقع 
حیف نیســت ذوب آهن بزرگ همچنان از سهمیه مواد اولیه 

برخوردار نباشد ؟
وزارت صمت، توجه بیشــتری به زنجیره تولید فوالد 

کشور داشته باشد
این مقام مسئول ادامه داد: از ایمیدور، وزارت صمت و معاونت 
معدنی این وزارتخانه تقاضا داریم صنایــع فوالدی را به یک 
چشم نگاه کنند. اگر قرار است همه بخش ها مجاز به داشتن 
زنجیره باشند پس نباید تفاوتی در این بین قائل شوند. ذوب 
آهن از یک سو از نداشــتن یارانه انرژی رنج می برد و از سوی 
دیگر از نداشــتن ســهمیه مواد اولیه ، اما واحدهای فوالدی 
و معدنی را در سطح کشــور می بینیم که در تخصص کاری 
یکدیگر ورود کردند و تولید دارنــد. بنابراین می طلبد وزارت 
صمت و دستگاههای ذیربط نظارت بیشتری بر زنجیره تولید 

فوالد کشور داشته باشند.

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 ۳۰۰۰۷۱۳۶۱ 

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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رویداد
نشریه داخلی

ذوب آهن در روش 
کوره بلند ناچار است 
از زغال سنگ و کک 

برای ایجاد عامل 
احیاکنندگی سنگ 

آهن استفاده کند

ذوب آهن با همکاری 
سپاه پاسداران 
پایگاه آموزشی 
مالک اشتر را 

تاسیس و اقدام 
به اعزام نیروهای 

متخصص در 
حوزه های مختلف در 
قالب رزمی و امدادگر 
برای حق علیه باطل 

نمود

این اقدام در کاهش 
هزینه ها و همچنین 
تسریع فرایند انتقال 
مواد اولیه به مقصد 

کارخانه اهمیت 
بسیار زیادی دارد 

بنابراین واسطه های 
بسیاری در این بین 

حذف می شوند

آتش نشان بودن 
شغل نیست، عشق 

است

خبر

Rگزارش e p o r t

معاون خریــد ذوب آهن اصفهان با اشــاره به وضعیت 
تامیــن مــواد اولیه و عــدم اجــرای مصوبــه تامین 
۱.۷۵میلیون تنی ســنگ آهن از ســوی دولت ،گفت: 
گالیه اصلی ما از دولت است که به تفاهمات فی مابین 

متعهد نبوده است.
محمدجعفر صالحــی توضیــح داد: در ســال ۹۸ بر 
اســاس مصوبه هیــات وزیران، قــرار بر این شــد که 
ســاالنه ۱.۷۵ میلیون تن ســنگ آهــن دانه بندی از 
چاه گز و ســنگان برای ۵ ســال به ما داده شــود. این 

ســهمیه را در ســال اول به هر شــکلی بــود دریافت 
کردیم اما در ســال دوم زیــر قرار و تفاهمشــان زدند 
 و از خــرداد ۹۹ بــدون ســهمیه ســنگ دانه بندی 

ماندیم.
وی ادامه داد: به رغم این که از پایان سال ۹۸ با مجلس 
شورای اسالمی شروع به مکاتبه کردیم و پیگیری ها با 
معاونت معدنی شروع شــد و با حمایت های سرپرست 
وقت وزارت صمــت، مدرس خیابانــی، مصوبه تمدید 
گردید اما در مهرماه ۹۹ این مصوبه مغایر قانون شناخته 
شد و ذوب آهن بدون سهمیه  از معادنی که می توانستند 
سنگ دانه بندی ما را تامین کنند ماند. برای این مصوبه 
به هر کس توانســتیم مراجعه کردیــم؛ از معاون اول 
ریاســت جمهوری تا وزارت صمت و مجلس شــورای 

اسالمی یا مجمع نمایندگان استان اصفهان.  
وی همچنین اظهار داشت: بر اســاس تبصره "ه" ماده 
۳۵ قانون رفــع موانع تولیــد رقابت پذیر، اســتخراج 
و فروش مــواد معدنی بــه روش مزایده و یــا از طریق 
بــورس باید انجام شــود ولــی منظــورش محصول 
نهایی نیســت اما بنا به دالیلی مصوبــه ۱.۷۵ میلیون 

تنی را به آن مــاده مرتبــط کردند. در واقــع وقتی با 
مصوبه اختصاص تامیــن ۵ میلیون تن ســنگ آهن 
دانه بندی شده به یک فوالدســاز تازه کار موافقت نشد، 
دوســتان ذینفع با خود گفتند چرا ایــن مصوبه باید 
 برای ذوب آهن تایید شــود و دقیقا بــه مجلس "گرا" 

دادند.
معاون خرید ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: ذوب آهن 
در روش کوره بلند ناچار است از زغال سنگ و کک برای 
ایجاد عامل احیاکنندگی ســنگ آهن استفاده کند از 
این رو ۵۰ درصد هزینه  تولیدش انرژی است یعنی ۴۰ 

درصد از رقبا عقب تر است.
صالحی تاکید کرد: از سوی دیگر دولت در انتهای زنجیره 
تولید مــا را موظف می کند محصوالتمــان را با قیمت 
اعالمی آنهــا در بورس عرضه کنیــم. وقتی ذوب آهن 
تقریبا در لیست سهمیه بندی مواد معدنی قرار ندارد و 
معتقدند ما به کنســانتره نیاز نداریم، گندله را هم مواد 
اولیه لوکس بــرای ذوب آهن تلقی می کنند چه الزامی 
وجود دارد که خارج از سهمیه های موجود، کف عرضه 

برای ما تعیین شود؟

وی ادامه داد: اگر قرار است ســهمی از مواد اولیه تولید 
داخل و اطمینان از پایداری تولید نداشــته باشیم چرا 
باید ملزم به عرضه میزان خاصی محصوالت فوالدی در 
بورس شویم؟ حداقل به هر اندازه که مواد اولیه برای ما 
در نظر می گیرند ما را به عرضه محصول در بورس موظف 
کنند در غیر این صورت باید ما را در عرضه محصوالتمان 

در بورس یا خارج از بورس مخّیر بگذارند.
صالحی تصریح کرد: اگر وضع به همین منوال باشــد 
و در تامین آب، مواد اولیه و گاز در زمســتان مشــکل 
داشته باشــیم و زیرســاخت های حمل و نقل و بنادر 
همین باشــد به تولید ۵۵ میلیون تن فوالد در ســال 
۱۴۰۴ نخواهیم رســید. به زودی و بــا فروکش کردن 
کرونا، بازار به سمت جهش تقاضا پیش خواهد رفت که 
 درکنار کاهش عرضه منجر به افزایش قیمت ها خواهد

 شد.
وی ادامــه داد: امیدواریــم دولت دســتورالعمل ها و 
بخشــنامه های دســت و پاگیر را یک بار برای همیشه 
حذف کند و اگر بخشــنامه ای قرار اســت صادر شود 

کارشناسانه باشد.

به مناسبت روز ملی آتش نشــانی و بازتاب اقدامات 
  HSE همکاران تالشــگر واحد آتش نشانی مدیریت
شرکت با محسن ظریفی سرپرست این واحد گفتگو 

نمودیم که در پی می آید.
ظریفی با بیان این که " آتش نشان بودن شغل نیست، 
عشق اســت" به اقدامات واحدآتش نشانی مدیریت 
HSE  در یک سال اخیر پرداخت و گفت:  لوزی خطر 
بر روی مخازن حاوی مواد خطرناک در بخش پاالیش 
بنزول و کارگاه اکسیژن نصب شد و باقی مانده مخازن 
در ســطح کارخانه نیز در دســت اجرا می باشد. وی 
ایجاد انشعاب از ســیکل تمیز آب صنعتی در بخش 
های فوالد ســازی، نورد، آگلومراسیون و کک سازی 
برای دسترسی ســریع به آب مورد نیاز آتش نشانی  

را از دیگر اقدامات این واحد برشــمرد و گفت: خرید 
۱۰۰۰ عدد کپسول ۶ کیلوگرمی پودر و گاز مخلوط 
و جایگزینی آن با کپســول های قدیمی و مستهلک 
در بخش های مختلف کارخانه،  اصالح ارتفاع ۱۷۰۰ 
عدد ازکپسول های نصب شــده قدیم در بخش های 
مختلف، پیگیری توسعه سیستم اعالم حریق واتصال 
بخش های مختلف از جملــه نیروگاه هاربین به مرکز 
آتش نشــانی که درحال انجام می باشــد و همچنین 
درمدار قرارگرفتن سیستم های قابل راه اندازی اطفاء 
حریق اتوماتیــک کارخانه و تعویض فــوم توربکس 
های اطفــاء حریق اتوماتیک زیر زمیــن نورد ۵۰۰ با 
همکاری نورد ۵۰۰ به میــزان ۶۰۰۰ لیتر از اقدامات 
یک سال اخیر اســت که می توان به آن اشاره نمود. 

سرپرست آتش نشانی شرکت برگزاری آموزش های 
درون و برون ســازمانی، در خواست خرید ۲ دستگاه 
خودروی اطفاء حریق و ۱ دســتگاه خــودروی باالبر 
برای به روز رسانی تجهیزات این واحد و پیاده سازی 
آزمایشــی نرم افزار HSE را از سایر اقدامات طی یک 
سال گذشته برشمرد و گفت:  ایمن سازی ستون های 
اصلی ساختمان توحید با استفاده از مواد ضد حریق، 
نصب هایدرانت  ضلع شــمالی ساختمان و همچنین 
نصب رایز خشــک  که در صورت وقــوع حادثه آتش 
سوزی در ساختمان درجهت تسریع در عملیات اطفاء 
کمک خواهد کرد نیز طــی این مدت پیگیری و اقدام 

شده است. 
ظریفــی، عملیات اطفایــی و امدادی آتش نشــانی 

شرکت در ســال ۹۹ ، ۱۷۵ و  ســال ۱۴۰۰ را ۱۰۸ 
مورد عملیات، اعالم کرد.

معاون سرمایه های انسانی و توسعه مدیریت شرکت ذوب 
آهن در برنامه گفتگوی ویژه سیمای اصفهان به تشریح 
اقدامات و دستاوردهای این مجتمع عظیم صنعتی در 
دوران دفاع مقدس پرداخت و این شــرکت را نماد ایثار 
و جهاد بخش صنعت از دوران دفــاع مقدس تا تحریم 

دانست.
احمد اکبری گفت: در هشت ســال دفاع مقدس شاهد 
اعزام بیش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر از پرسنل ذوب آهن به 
جنگ بودیم که از این تعداد بالغ بر ۲۹۰ نفر شهید و ۸۶ 

آزاده و ۱۴۰۰ نفر جانباز  شدند.
وی اظهار داشــت: در طول هشت ســال دفاع مقدس 
همواره مراکز اقتصادی از جملــه ذوب آهن بارها مورد 
حمله هوایی دشمن بعثی قرار گرفته بود و این در حالی 
است که حتی یک روز هم توقف و تعطیلی چرخه تولید 

ذوب آهن و دیگر مراکز اقتصادی  را شاهد نبودیم.
وی با بیان این که نــه تنها ذوب آهــن در طول جنگ 
ماموریت اصلی خود را که تولید بوده، کنار نگذاشت بلکه 

شاهد توسعه شرکت در آن دوران بودیم، ادامه داد: سال 
۶۲ به دست مقام معظم رهبری کوره بلند شماره ۲ ذوب 

آهن افتتاح شد.
معاون سرمایه های انسانی و توســعه مدیریت شرکت 
ذوب آهن به اقدامات مهمی که در راستای مسئولیت های 
اجتماعی در این ســال ها از ســوی این شرکت صورت 
گرفته اشــاره کرد و گفت: ذوب آهن با همکاری ســپاه 
پاسداران پایگاه آموزشی مالک اشتر را تاسیس و به اعزام 
نیروهای متخصص در حوزه های مختلف در قالب رزمی و 

امدادگر برای جبهه های حق علیه باطل اقدام نمود.
وی همچنین به ساخت  و تامین بیش از ۱۰۰ هزار قطعه 
جنگی مورد نیاز یگان های رزمی شــامل "شعله پوش 
توپ ها"، "سوزن آرپیجی هفت" و ساخت انواع "پل های 
شناور" و غیره اشاره کرد و اظهار داشت: همچنین بیش 
از ۲۰ هزار سنگر بتنی برای زاغه های مهمات یگان های 
رزمی  و بیش از یک هزار تن سنگرهای فلزی و آهنی در 

مجموعه ذوب آهن تولید و به جبهه ارسال شد.

انسانی  ســرمایه های  معاون 
و توســعه مدیریت شــرکت 
ذوب آهن اعالم داشت: تامین 
تدارکات همانند انواع ماشین 
آالت و ارائه خدمات پشتیبانی 
و لجستیک جبهه های جنگ، 
کمک نقــدی و غیر نقدی نیز 
در هشت سال دفاع مقدس از 
سوی ذوب آهن صورت گرفت.

وی گفــت: ذوب آهــن عالوه 
بر حضــور پررنگ در هشــت 

ســال دفاع مقدس در زمــان فعلی کــه در یک جنگ 
تمام عیار اقتصادی قرار داریم نیز پــا به پای نظام آمده 
است و درشرایط تحریم توانســتیم با رسیدن به قدرت 
خودکفایی و تامین نیازهای اساسی و قطع وابستگی به 

بیگانگان باعث سربلندی کشور و ملت شویم.
اکبری به ســاخت و تولید انواع محصــوالت صنعتی از 

جمله ریل راه آهن و مترو اشاره کرد که ماحصل حمایت 
وارثان و فرزندان رزمندگان بوده است.

وی گفت: در زمان حاضر شــاهد حضــور و میزبانی از 
۵۰۰ فرزند شــهید، بیش از یک هزار فرزنــد جانباز و 
۵۰۰ نفر از رزمندگان دفاع مقدس در ذوب آهن هستیم 
 که بــا کار جهادی در افتخار آفرینی ها شــرکت کمک 

کردند.

با توجه به نقش حیاتی مواد اولیه در خط تولید کارخانه 
ها و اهمیت تسریع در عملیات انتقال،برای اولین مرتبه 
بارگیری مواد فله از کشــتی به واگن و ارســال از بندر 

شهید رجایی به مقصد 
ذوب آهن اصفهان دوم 

مهرماه انجام گرفت.
محمدرضــا چنگانــی 
آهــن  راه  مدیــرکل 
هرمزگان بــا اعالم این 
خبــر گفت: بــا برنامه 
پیگیــری  و  ریــزی 
های انجام شــده طی 
یــک همــکاری چند 
جانبه بیــن ذوب آهن 
شــهید  اصفهان،بندر 
رجایی،گمرک شــهید 
رجایــی و اداره کل راه آهــن هرمزگان، بــرای اولین 
مرتبه بارگیری مســتقیم مواد فله از کشتی به واگن و 

از بندر شهید رجایی به مقصد ذوب آهن اصفهان انجام 
گرفت. 

وی با اشــاره به این که تعداد ۹۰ واگن به طور مستقیم 
بارگیری شده اســت، افزود: این اقدام در کاهش هزینه 
ها و همچنین تسریع فرایند انتقال مواد اولیه به مقصد 
کارخانه اهمیت بسیار زیادی دارد بنابراین واسطه های 

بسیاری در این بین حذف می شوند.
محمد جعفر صالحی معاون خرید ذوب آهن اصفهان 
نیز گفت: حمل ســریع و بدون وقفه مواد اولیه، تاثیر 
به ســزایی در کاهش هزینه هایی مانند اجاره زمین، 
جلوگیری از پرت و باد بردگی، حفظ کیفیت، افزایش 
سرعت بارگیری و سیر مواد اولیه، تخلیه روزانه ۶۴۰۰ 
تن مواد فله برای اولین بار در بندر شهید رجایی، صرفه 
جویی در مصــرف گازوییل به علت حــذف کامیون 
از عملیات حمــل مواد اولیه را در پــی دارد. به همین 

منظور حمل یکسره مواد اولیه وارداتی به صورت ریلی، 
همزمان با تخلیه از کشتی در دستور کار معاونت خرید 

ذوب آهن اصفهان قرار گرفت.
وی افزود : در این راســتا پس از انجــام مقدمات الزم 
و هماهنگی با بندر شــهید رجایــی، اداره کل راه آهن 
هرمزگان و شــرکت پدید آوران امید پارس این اقدام 
مهم عملیاتی شد و تعداد ۹۰ واگن به صورت مستقیم  

بارگیری گردید.
معاون خرید شرکت تصریح کرد: برای تداوم این مهم که 
به عنوان یک رکورد برای اولین بار در بندر شهید رجایی 
به ثبت رسیده است الزم است تمهیداتی اندیشیده شود 
که با عارضه یابی و تجربیات به دست آمده، با همکاری 
شــرکت پدیدآوران امید پارس، اداره امور بندری بندر 
شــهید رجایی و راه آهن ناحیه هرمزگان، مشــکالت 

مرتفع خواهد شد. 

صالحی، عنوان کرد:
انرژی گران، تامین ناپایدار مواد اولیه و قیمت دستوری؛ مثلث بحران ساز برای ذوب آهن  اصفهان

اقدامات آتش نشانی شرکت طی یک سال اخیر

برای اولین بار انجام شد
بارگیری مواد فله از کشتی به واگن و ارسال به ذوب آهن اصفهان

سالم آتشکار

درخواست های شما  وپاسخ مسئولین :
محل خرید عینک وسمعک طرف قرارداد بیمه تکمیل درمان 

دانا در اصفهان را اطالع رسانی نمایید؟
مدیریت خدمات مالی و بیمه: عینک طبی فردوســی واقــع در خیابان 
فردوسی بعد از بازار موبایل، کوچه شماره ۴ ، ســاختمان تجاری۵۰۲  و 
سمعک پارســه، خیابان آمادگاه،  رو به روی داروخانه اصفهان، ساختمان 

پارسه طبقه سوم  به عنوان طرف قرارداد آماده ارائه خدمات می باشند . 
در  دانا  درمان  تکمیل  بیمه  قرارداد  طرف  های  داروخانه    

اصفهان را اطالع رسانی کنید؟
مدیریت خدمات مالی وبیمه : داروخانه دکتر رستگار نسب، خیابان کاوه، 
میدان برازنده، جنب درمانگاه ابوالفضل و داروخانه دکتر الیاســی،خیابان 
فردوسی رو به روی مسجدالکریم. در ضمن کارکنان می توانند در صورت 
عدم اجرای صحیح قرارداد دارویی طبق شیوه نامه با شماره داخلی ۲۶۵۱  

اداره بیمه شرکت تماس حاصل نمایند. 
 خانم های شاغل در شرکت با چه شرایطی بازنشسته می 

شوند؟
مدیریت اموراداری: درحال حاضر بازنشستگی خانم های شاغل مشمول 
صندوق تامین اجتماعی براســاس ماده ۷۶ قانون تامیــن اجتماعی در 
صورت داشتن ۳۰ سال ســابقه پرداخت حق بیمه و حداقل ۴۵ سال سن 
و یا ۲۰ سال سابقه و حداقل ۴۲ سال سن می توانند نسبت به درخواست 

بازنشستگی خود از طریق آن سازمان اقدام نمایند .
 ابراز گالیه تعدادی از پرسنل ساختمان اداری در خصوص 

استعمال سیگار در راهروها ومعابر عمومی 
مدیریت امور  اداری: با توجــه به مصوبــه ه/۱۷۴۴۶وت /۷۵۰۲۴ مورخ 
۸۶/۱۰/۱۵ هیأت وزیران استعمال هرگونه سیگار و مواد دخانی در اماکن 
عمومی مسقف ممنوع بوده و متخلفین، توسط مسئولین ذی ربط باید به 

کمیته انضباطی شرکت معرفی شوند.  
*** تعدادی از همکاران نیز خواستارانجام موارد زیر شده اند .

 برنامه ریزی جهت فعال نمودن ســامانه رتبه و امتیاز وام ضروری و پس 
انداز در پورتال شرکت .

  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:

حجت ا... عبدالملکــی از ورود 
شــرکت های جدیــدی از زیر 
تأمیــن  مجموعــه ســازمان 

اجتماعی در بورس خبر داد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در خصوص ورود شــرکت های 
جدید ایــن مجموعه بــه بازار 
سرمایه تصریح کرد: شرکت های 
زیــادی از مجموعــه تأمیــن 
اجتماعی آماده ورود به بازار سرمایه هستند. همچنین قرار است محصوالت 
و کاال هایی که در زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی امکان بورسی شدن 

دارند به بورس کاال وارد شوند.
عبدالملکی به عرضه سیمان در بورس کاال اشاره و عنوان کرد: در هفته های 
اول ۷۰ درصد ســیمان عرضه شــده در بورس کاال از شرکت های تولید 
سیمان زیرمجموعه شستا و تأمین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی 
بوده است و این مســئله را ادامه می دهیم، البته درخواست هایی بود که 
سیمان را در خارج از بورس به پیمانکاران خاص بدهیم که با این خواسته 

مخالفت کردیم.
وی افزود: وعده کرده بودیم بخش تعاون توسعه پیدا کند که در این زمینه 
اقدام هایی در دست اجرا اســت. یکی از این موارد به موضوع خط اعتباری 
۲ هزار میلیارد تومانی برای بخش تعاون بازمی گردد که روز گذشته طی 
تفاهم نامه ای بین معاونت تعاون، بانک توســعه تعاون و صندوق ضمانت 
سرمایه گذاری تعاون امضا شد. بر این اســاس ۶۰ درصد از این تسهیالت 
به نرخ تکلیفی با یارانه ای که معاونت تعاون می پردازد به تعاون گران اعطا 

می شود.

اولین پاتیل ســرباره شرکت 
فوالد آلیاژی ایــران در کارگاه 
ریختــه گری ســنگین و فوق 
سنگین شــرکت مهندسی و 
پویــش ســاخت ذوب آهن با 

موفقیت ریخته گری شد.  
علی دشتســتانی مشاور پروژه 
ریخته گری ســنگین شرکت 
مهندســی و پویش ساخت با 
اعالم این خبر گفت : ریخته گری ایــن پاتیل پس از انجام مراحل آماده 
سازی مدل و قالب گیری با حدود ۳۰۰ نفر ســاعت کار اجرایی و پس 
از انجام کلیه فرآیند های کنترل کیفی الزم و با مســاعدت مدیر، قائم 
مقام، معاون تولید و کلیه همکاران در واحدهای کنورتور و ریخته گری 
مداوم بخش فوالدسازی با همکاری های بی دریغ در تامین ذوب فوالد 
با مشــخصات مورد نظر، این پاتیل با وزن حدود ۲۰۰۰۰ کیلوگرم و با 
ارتفاع دو و ۳۵ صدم متر و قطر دهانه ســه و ۳۰ صدم متر ریخته گری 
  RST37-2a شد.   وی با اشــاره به این که پاتیل مذکور با مارک فوالد
است افزود: انجام بهینه ســازی در طراحی بدنه پاتیل سرباره از اهمیت 
بسیاری برخوردار است به نحوی که امکان به کارگیری و جا به جایی این 
پاتیل با دو تیپ ماشین سرباره بر موجود در شرکت فوالد آلیاژی ایران 
امکان پذیر است.  دشتستانی در پایان از مسئولین شرکت فوالد آلیاژی 
ایران بابت حسن اعتمادشــان و از کلیه پرسنل توانمند و سخت کوش 
واحد ریخته گری ســنگین و فوق سنگین شــرکت مهندسی و پویش 

ساخت ذوب آهن اصفهان قدردانی نمود.

شرکت های جدیدی از تأمین اجتماعی 
در راه بورسی شدن

توسط شرکت مهندسی و پویش ساخت ذوب آهن 
اصفهان انجام شد

ریخته گری اولین پاتیل سرباره 
فوالد آلیاژی ایران 

ذوب آهن نماد ایثار و جهاد بخش صنعت در دفاع مقدس

در جلســه اخیر شــورای معاونین گزارشی در 
خصوص روند طرح طبقه بندی مشــاغل ارائه 
شد و از حوزه ســرمایه های انســانی و توسعه 
مدیریــت و دیگر بخــش هــای مرتبط جهت 

تاییدیه نهایی این طرح تقدیر گردید .  
همچنیــن در این جلســه با ارائه بــن خرید و 
شــارژ کارت پارســیان جهت کارکنان شرکت 
موافقت گردید، گزارشی نیز از تبدیل وضعیت 
اســتخدامی کارکنان فصل ۱۶ ارائه شد و مقرر 
شد گزارشی در خصوص ســاخت و ساز محله 

B9 در جلسه آتی شورای معاونین ارائه گردد . 
تقدیــر از حــوزه خرید شــرکت بــرای حمل 

مستقیم مواد فله از اسکله بندرعباس تا مقصد 
و تقدیر از حوزه بهره برداری به جهت بهبود در 
شــرایط بهره گیری از پروژه pci در کوره بلند 
 شــماره یک در جلسه شــورای معاونین انجام

شد . 
اتخاذ شیوه های مختلف جهت کاهش مصرف 
آب ، رعایــت پروتــکل های بهداشــتی جهت 
مصون ماندن از بیماری کرونا و ضرورت تامین 
وسایل ایمنی و بهداشــتی برای کلیه کارکنان 
و تاکید بر فاصلــه گذاری اجتماعــی از جمله 
دیگر مواردی بود که در جلسه شورای معاونین 

مطرح شد . 

مهمترین موضوعات مطرح شده در جلسه اخیر شورای معاونین

در این جلسه با ارائه 
بن خرید و شارژ 

کارت پارسیان جهت 
کارکنان شرکت 
موافقت گردید
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Rگزارش e p o r t

ســیزدهمین نمایشــگاه بین المللــی متالــورژی، 
فوالد، ریخته گری، ماشــین آالت و صنایع وابســته 
)متالکس۲۰۲۱ ( هفتــم مهرماه بــا حضور عباس 
مقتدایی نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای 
اســالمی و رییس مجمــع نمایندگان شهرســتان 
اصفهان،رســول کوهســتانی مدیــرکل گمرکات 
اســتان اصفهان، مهــرداد اکبریان رییــس انجمن 
تولید کنندگان ســنگ آهن ایران و جمعی دیگر از 
مسئولین در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 

اصفهان گشایش یافت.  
عباس مقتدایــی در آیین افتتاحیه این نمایشــگاه 
گفت: در مجلس شورای اسالمی در ذیل کمیسیون 
سیاســت خارجی مجلس، کمیتــه ای طی چند ماه 
گذشته تحت عنوان دیپلماســی اقتصادی تاسیس 
کردیم تا وزرای دولت، بخش دیپلماسی اقتصادی را 
به عنوان یک محور کلیدی در برنامه های خودشــان 

قرار دهند.
وی افزود: در مجلس شورای اســالمی برای این که 
تولید بتواند در ریل پیشرفت هر چه بیشتر قرار بگیرد 
و همچنین صادرات را به دلیــل ارزآوری باال تقویت 

نماییم و از هیچ تالشی فرو گذاری نمی کنیم.
رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان همچنین با 
حضور در غرفه ذوب آهــن اصفهان گفت:  ذوب آهن 
اصفهان به عنوان تولید کننده مقاطع ساختمانی در 
سطح جهان شناخته شده اســت و در کشورمان نیز 
به این واســطه این صنعت بزرگ در بخش اعظمی از 
بناهای کشــور  نمادی از این کارخانه و تالش شبانه 
روزی کارکنان آن وجود دارد و لذا این تولید سراسر 

افتخار،ماندگار است. 
وی با اشاره به این که در طرح ســاخت یک میلیون 

مسکن در دولت یازدهم، 
حســاب ویــژه ای برای 
ذوب آهــن اصفهــان باز 
کردیم، افزود: این مجتمع 
عظیم صنعتی اعالم کرده 
است در ســاخت مسکن 
پشــتیبان دولت یازدهم 
است، ما نیز این همراهی 
را به فال نیک می گیریم 
و حمایت مــان را از این 
صنعــت مادر اعــالم می 
کنیم تا بتوانیم از مســیر 

این تعامل و با تولیدات استاندارد این مجتمع عظیم 
صنعتی مسیر خانه دار شــدن هموطنان عزیزمان را 

هموارتر کنیم. 
این مقام مسئول اظهار داشــت: تولید ریل به همت 
تالشــگران ذوب آهن اصفهان به نقطه اتکا رسید و 
از همین جا شایسته می دانم به تک تک این عزیزان 

خسته نباشید و دست مریزاد عرض نمایم. 
وی در پاســخ این ســوال کــه کمیته دیپلماســی 
اقتصادی چــه حمایتی می توانــد از بخش صادرات 
ذوب آهن اصفهان داشته باشــد چنین گفت: ذوب 
آهن اصفهــان صنعتی اســت که بیــش از نیمی از 
محصوالت خــودش را صــادر می کنــد و این آمار 
حاکی از کیفیت باالی محصوالت این شــرکت است 
و همین موضوع ســبب شــده مدال افتخار صادرات 
کشــور را کســب نماید. با توجه بــه اهمیت حفظ 
بازارهای صادراتی،این کمیتــه برنامه ریزی ویژه ای 
برای صنایع بزرگی همچون ذوب آهن دارد زیرا این 
مجموعه های ارزش آفرین در ارزآوری برای کشــور 

نقش کلیدی دارند و هر یک ســفیری بــرای ایران 
اسالمی در نقاط مختلف جهان به شمار می روند.   

فرهاد کوهســتانی مدیرکل گمرکات استان اصفهان 
نیز در آیین افتتاحیه این نمایشگاه گفت : از ۶۰۲ میلیون 
دالر صادراتی که در شش ماه گذشته صرفا از گمرکات 
اســتان اصفهان انجام گرفته است سهم ۵۴ درصدی را 
صنایع فوالدی اســتان به خودشــان اختصاص دادند.
 این غیر از آماری است که شــرکت های فوالدی مانند

ذوب آهن و مبارکه از بنادر شــهید رجایی و ســایر 
گمرکات مرزی کشور داشتند. 

گفتنــی اســت ذوب آهــن اصفهــان و همچنین 
شرکت مهندســی و پویش ســاخت با برپایی غرفه 
دستاوردهای این شــرکت مادر صنعتی نظیر ریل، 
ورق ســازه های فــوالدی،آرک و...  را بــه نمایش 
گذاشــتند و کارشناســان این مجموعه پاسخگوی 

سواالت مراجعین بودند. 
شــایان ذکر اســت این نمایشــگاه تا دهم مهرماه با 
رعایت پروتکل های بهداشــتی پذیرای عالقمندان 

عرصه متالورژی خواهد بود.  

بنا بر اعالم مدیریت برنامه ریزی و مهندســی صنایع 
در ادامه پیاده سازی نظام نگهداری و تعمیرات بهره 
ور فراگیــر TPM ، فعالیت های آموزشــی اجرایی 
جهت گــروه های نــت خودگــردان و نــت برنامه 
 ریزی شــده  کارکنان بخــش آگلومراســیون اجرا 

گردید. 
در ایــن دوره، برگــزاری کلیه کالس ها بــا رعایت 
پروتکل های بهداشــتی و فاصله گذاری اجتماعی و 

همچنین با محدودیت تعداد نفرات برگزار شد .
قابل ذکر اســت نت خودگردان گروه هایی متشکل 
از بهره بــرداران )اپراتورها( با مشــارکت ایمنی فنی 
HSE اجرا می شــود و شامل شناســایی علل اصلی 
آلودگی، عیوب قابل رویت، اقالم مازاد درمحل و نقاط 
دسترسی ســخت و نت برنامه ریزی شــده نیز گروه 
هایی متشکل از ســرویس دهنده ها )برق، مکانیک، 
اتوماســیون و انرژی( با هدف بررسی انواع خرابی ها 
جهت یافتن علت ریشــه ای و روش اقدام اصالحی و 

پیشگیرانه در رفع آن می باشد .

نشریه داخلی

R e p o r t
گزارش

نشریه داخلی

R e p o r t
گزارش

حدیث هفته

 سالروز رحلت پیامبر اکرم )ص( بر عموم مسلمانان تسلیت باد
۱۴۳۲ سال پیش ، بیست و هشتم صفر ســال ۱۱ هجری قمری پیامبر 

گرامی اسالم حضرت محمد )ص( در ۶۳ سالگی، چشم از جهان فروبست.
پیامبر اکرم )ص( یک ماه قبــل از رحلت فرمود: " فراق نزدیک شــده و 
بازگشت  به ســوی خداوند است. نزدیک اســت فراخوانده شوم و دعوت 
حق را اجابت  نمایم و من دو چیز گران در میان شما می  گذارم و می  روم: 
کتاب خدا و عترتم، و خداوند لطیف و آگاه به  من خبر داد که این دو هرگز 
از یکدیگر جدا نشــوند تا کنار حوض کوثر برمن  وارد شــوند. پس خوب 

بیندیشید چگونه با آن دو رفتار خواهید نمود."
سالروز شهادت حضرت امام حسن مجتبی )ع( تسلیت باد

امام حسن مجتبی )ع(، در ۱۵ ماه مبارک رمضان سال سوم هجری، در شهر 
مدینه منّوره چشم به جهان گشود. هفت سال از عمر شریفش مصادف با 

حیات پربار خاتم االنبیاء )ص(بود. 
امام حسن مجتبی )ع(  روز پنجشنبه هفتم صفر، و به قولی بیست و هشتم 
و به قول دیگر در آخر ماه صفر سال ۴۹ه.ق در سن ۴۷ سالگی بر اثر زهری 

که به او خوراندند به شهادت رسید، و در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد.
سالروز شهادت حضرت  امام علی بن موسی الرضا )ع( تسلیت 

باد
امام علی بن موســی الرضا )ع(  در یازده ذیقعده ۱۴۸ ق در شهر مدینه به 
دنیا آمد. نام اصلی امام هشتم حضرت علی بن موسی )ع(  است لقب یا نام 

مشهور آن حضرت رضا )ع(  می باشد. 
مأمون که برای حفظ حکومت خود امام رضا )ع(  را از مدینه به مرو آورده 
بود و با ترفندهای خود و اطرافیان به اهداف خود نرسیده بود، وقتی که رفتار 
و قاطعیت آن حضرت را دید، با مســموم کردن آن حضرت به هدف خود 
رســید. حضرت امام رضا )ع(  در روز آخر صفر سال ۲۰۳ هجری قمری بر 

اثر زهر مسموم شد و دعوت حق را لبیک گفت و به اجداد پاکش پیوست.
13 مهر؛ روز نیروی انتظامی

از سال ۱۳۷۸ با درخواست نیروی انتظامی و تصویب مقام معظم رهبری، 
فرمانده کل قوا زمان برگزاری هفته نیروی انتظامــی از تیرماه به مهرماه 
انتقال یافت. قبالً ۲۷ تیر به مناسبت ســالروز تصویب قانون ادغام نیروی 
انتظامی به نام روز نیروی انتظامی نامگذاری شده بود اما بعد از بررسی ها و 
جمع  بندی نظرات و دیدگاه ها و پیشنهادهای مختلف مقرر شد ۱۳ مهرماه، 

به عنوان روز نیروی انتظامی برگزیده شود.
اول ربیع االول؛ ســالروز هجرت پیامبر اکرم)ص( از مکه به 

مدینه
مهاجرت پیامبر اکرم )ص( و مســلمانان از مکه به یثرب )مدینه( در سال 
سیزدهم بعثت در زمان خالفت خلیفه دوم به صورت رسمی مبدأ تاریخ 
مســلمانان شــد. واقعه هجرت حضرت محمد )ص(، پیامبر اســالم و 
همراهانش از شهر مکه به یثرب است که در سال ۶۲۲ میالدی/۱ قمری 
صورت گرفت و به علت اهمیتش در اســالم مبدأ تاریخ مسلمانان در دو 

تقویم هجری شمسی و هجری قمری در این سال گرفته شده است.
روز جهانی کودک)8 اکتبر(

در ســال ۱۹۴۶ بعد از جنگ جهانی دوم در اروپا، مجمع عمومی سازمان 
ملل به منظور حمایت از کودکان، سازمانی به نام یونیسف را ایجاد کرد که 
نخست »انجمن بین المللی ویژه کودکان سازمان ملل« نام گرفت. در سال 
۱۹۵۳، یونیسف یکی از بخش های دائمی در سازمان ملل متحد گردید و 

روز ۸ اکتبر روز جهانی کودک نام گذاری شد.

امین قنبری مدیرعامل شرکت تعاونی مصرف کارکنان ذوب آهن اصفهان، 
سیدمســعود داودی رئیس دانشــگاه آزاد اســالمی واحد لنجان، اکبر 
پیرســتانی معاون فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان 
و مدیران شرکت های دانش بنیان دانشــگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان 
)خوراســگان( ۶ مهرماه در نشست مشــترکی، راهکارهای ارتقا سطح 

همکاری های فی مابین را بررسی کردند.
امین قنبری در این نشســت با بیان این که شــرکت تعاونی یک بنگاه 
اقتصادی اســت، گفت: همه  چیز از علم و دانش بهره می گیرد و ما از هر 

پیشنهادی که خدمات بهتری ارائه دهد، استقبال می کنیم.
مدیرعامل شــرکت تعاونــی مصرف کارکنــان ذوب آهن بــا تأکید بر 
هموارکردن زمینه های اشــتغال و ایجاد آینده شغلی برای دانشجویان با 
محور کاربردی کردن آموزش، آمادگی این شرکت تعاونی را در راستای 

تفاهم نامه طرح پویش با دانشگاه آزاد اسالمی اعالم کرد.
سیدمســعود داودی رییس دانشگاه آزاد اســالمی واحد لنجان نیز در 
این نشســت با تأکید بر ارائه خدمات رفاهی به کارکنان دانشگاه گفت: 
همکاری دانشگاه با شرکت های تعاونی، می تواند بستری مناسب برای 
ایجاد انگیزه برای ورود به عرصه کارآفرینی باشــد بر همین اســاس با 
تعاونی مصرف کارکنان ذوب آهن اصفهان در بهبود رفاه حال کارکنان 

همکاری داشته است.
اکبر پیرســتانی معاون فناوری و نوآوری دانشــگاه آزاد اسالمی استان 
اصفهان در حاشیه این نشست از مدل جدید برای عرضه و توزیع مناسب 
محصوالت خبــر داد و گفت: در راســتای همکاری و تعامل با شــرکت 
تعاونی مصرف کارکنان ذوب آهن اصفهان، بیش از ۴۰۰ قلم محصوالت 
دانش بنیان بررسی و مقرر شد این طرح با کمک شرکت تعاونی مصرف 

کارکنان ذوب آهن به عنوان شریک سرمایه گذار به زودی نهایی شود.

مناسبت های هفته

خبر

 حضرت محمد )ص(: 
هیچ بنده ای در روز قیامت قدم از قدم برنمی دارد، تا چهار چیز از او پرسیده 
شود: عمرش را در چه راهی فانی نموده، جوانی اش را در چه کاری فرسوده 
ســاخته، مالش را از کجا به دســت آورده و در چه راهی صرف نموده،  و از 

دوستی ما اهل بیت.

تولید ریل به همت 
تالشگران ذوب آهن 
اصفهان به نقطه اتکا 

رسید

به مناســبت ۷ مهــر ماه روز آتش نشــانی مراســم 
گرامیداشــت این روز با حضور جمعی از آتش نشانان 
ذوب آهن اصفهان در محل ایســتگاه آتش نشــانی 
مدیریت ایمنی، بهداشــت و محیط زیســت شرکت 

برگزار شد.  
مهدی بهرامی معاون پشــتیبانی و خدمات اجتماعی 
ذوب آهن اصفهان در این مراسم با قرائت پیام منصور 
یزدی زاده مدیرعامل شــرکت، از تمامی آتش نشانان 
شرکت درخواست کرد که همچون گذشته در جهت 
خدمت و حفــظ ایمنی همــکاران و همچنین حفظ 
تجهیزات و ساختمان های شــرکت در برابر حوادث و 

آتش سوزی ها همواره آمادگی کامل داشته باشند. 
وی افزود: علی رغــم این که مدیریــت کارخانه آرزو 
دارد کــه با حفظ شــرایط ایمنی نیــازی به خدمات 
آتش نشانان نباشد ولی در جهت تجهیز امکانات الزم 
برای خدمت رسانی همکاران در شرایط احتمالی می 

کوشد.  
مجید مکاری مدیر ایمنی، بهداشــت و محیط زیست 
شرکت نیز گزارشــی از روند حفظ آمادگی و فعالیت 

آتش نشانان شرکت ارایه کرد. 
سرهنگ مهران مختاری فرمانده حوزه مقاومت بسیج 

شــهید تندگویان کارخانه نیز با اشاره به مناسبت نام 
گذاری این روز ، آتش نشــانی را کاری حســاس و پر 
خطر دانســت که افراد عالقه مند و عاشق خدمت، به 

آن می پردازند. 
در پایان این مراسم که با نمایش آمادگی آتش نشانان 
و تجهیزات مربوطــه همراه بود ، از این تالشــگران با 

تقدیم هدیه و شاخه گل، تقدیر به عمل آمد . 
خبرنگار آتشکار به همین مناســبت با دو تن از آتش 

نشانان حاضر در مراسم گفتگو کرد که در پی می آید : 
 حسین کیخسروانی با سمت کارشناس آتش نشانی 
با اشــاره به این که همکاران من همواره از نظرروحی، 
جسمی و آموزشی، آماده اطفاء حریق و نجات هستند، 
گفت: بهترین و شیرین ترین خاطرات این شغل زمانی 
اســت که در حوادث افراد گرفتار شــده را نجات می 
دهیم و بر عکس تلخ ترین خاطرات مربوط به حوادث 

منجر به فوت و آسیب دیدگی شدید افراد است. 

مجتبی ســلیمیان مســئول کارگاه خدمــات فنی 
آتش نشــانی ذوب آهن گفــت: به همــراه ۲۰ نفر از 
نیروهای این کارگاه طبق وظیفــه و گراف ماهیانه به 
بازدید از تجهیزات اطفاء حریــق کارخانه از جمله ۸ 
هزار کپســول، کلیه جعبه های اف و هیدرانت ها می 
پردازیم. همچنین تست شارژ کپسول ها و آماده به کار 
نگهداشتن تجهیزات خودروها و غیره از دیگر وظایف 

این قسمت است. 

آتش نشانی را کاری 
حساس و پر خطر 

است که افراد عالقه 
مند و عاشق خدمت، 

به آن می پردازند

در مراسم تجلیل از آتش نشانان ذوب آهن اصفهان:

آتش نشانان محور حمایت از ایمنی کارکنان و تولید شرکت هستند

رییس کمیته دیپلماسی اقتصادی مجلس شورای اسالمی در متالکس 2021  عنوان کرد :
در طرح ساخت یک میلیون مسکن،حساب ویژه ای برای ذوب آهن باز کردیم

به زودی راه اندازی خواهد شد :
شعبات مشترک تعاونی مصرف 

کارکنان ذوب آهن اصفهان و 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد لنجان

تالشــگران ذوب آهــن اصفهــان موفق شــدند در 
شــهریورماه، ۴ رکورد جدید در تولید ۲۵ ساله کالف 

در این مجتمع عظیم صنعتی ثبت کنند . 
محمد امین یوسف زاده مدیر مهندسی نورد ذوب آهن 
اصفهان ضمن بیان این خبر گفت: با  توجه به توسعه 
بازار محصوالت مونوبلــوک و ارزش افزوده باالیی که 
دارند، مهندســی نورد ذوب آهن اصفهــان با تدارک 
مقدمات تولید جهت تولیــد کالف های صنعتی گام 
بزرگی را برای افزایش تولید انواع این محصول از ۵.۵ 

الی ۱۲ میلی متر برداشت .

 وی افــزود : با توجه به 
تاکیــد مدیــر عامل و 
معاون بهره برداری در 
رفع موانع تولید کالف، 
کارکنــان مهندســی 
نــورد در کارگاه نورد 
۳۵۰ از ابتدای ســال 
۱۴۰۰ و براساس برنامه 
های معاونــت فروش 
بــرای گرفتن ســهم 
بیشتری از بازار کالف، 
برنامه افزایــش تولید 
را شــروع و بــا  اصالح 
نواقص و کاســتی ها موفق شــدند با ثبت دو رکورد 
۱۶هزار تنی در اردیبهشــت ۱۴۰۰ و اینک هم رکورد  
۲۰ هزارتنی در شــهریور ماه  گام بزرگی در این راستا 
بردارند . یکی از اهداف اصلی این بخش، توســعه خط 
جدید مونوبلوک است تا رکورد تولید کالف کشور را از 

آن خود کنیم و مطالعات آن شروع شده است . 
حسین مشــکین جانشین سرپرســت نورد ۳۵۰ نیز 
در این خصوص اظهار داشــت: محصوالت تولیدی با 
مارک فوالدی SAE1008 تولید شده اند که در گروه 

فوالدهای کم کربــن قرار می گیرنــد و عمدتاً جهت 
مصارف صنعتی استفاده می شوند و قابلیت کشش تا 

سطح مقطع زیر ۲ میلی متر را دارا می باشند.
مشــکین گفت : این محصوالت در صنایع الســتیک 
سازی و الکترود و پیچ و پرچ و...اســتفاده می شود.با 
توجه به کم شدن ســطح مقطع فلز در پروسه کشش 
وحســاس بودن کالف های تولیدی باید از نظر آنالیز 

شیمیایی و دقت ابعادی بسیار دقیق باشند .
وی افــزود: با عنایت بــه توجه بازارهــای خارجی به 
محصول کالف وارزش افزوده بیشــتر نسبت به دیگر 
محصوالت نوردی، کالف یک محصول اســتراتژیک 
شناخته شده اســت و هر ماه در سبد فروش خارجی 

محصوالت کارگاه گنجانده شده است .
معاون تولید نــورد ۳۵۰ گفت: با توجه بــه این که در 
داخل کشور کارخانجات محدودی قادر به تولید کالف 
با کیفیت هستند اهمیت تولید کالف را بعد از ریل در 

جایگاه دوم قرار می دهد  . 
جانشــین سرپرســت نــورد ۳۵۰  اظهار داشــت: 
رکوردهای جدید تولید محصوالت مشــتمل بر ۲۶۴ 
تن کالف ۵.۵ میلی متر در تاریخ ۲۱ شهریورماه ، ۲۷۱ 
تن کالف ۵.۵ میلی متر و شکســتن رکورد قبلی در 
تاریخ ۲۴ شــهریورماه و ۳۴۸ تن کالف ۱۰ میلی متر 

در تاریخ ۱۳ شهریورماه هر سه در شیفت گروه یک و 
۲۴۸.۴۸ تن کالف ۷ میلی متر در شیفت گروه چهار 

در تاریخ ۲۶ شهریورماه می باشد .
وی افزود : همچنین تولید ۱۹۲۰۰ تن انواع محصوالت 
کالف )۵.۵و۷و۷.۵ و۱۰و۱۲(در شــهریور ماه در تاریخ 

۲۵ ساله خط مونو بلوک بی سابقه  است .
رکوردهــای قبلی محصوالت در ســالهای گذشــته 
بدین ترتیب اســت:  تولید محصول کالف ۵.۵ میلی 
مترحــدود ۲۴۰ تن در یک شــیفت ، تولید محصول 
کالف ۱۰ میلی مترحدود ۳۲۰ تن در یک شــیفت و 
تولید محصول کالف ۷ میلی مترحــدود ۲۴۰تن در 

یک شیفت .
الزم به ذکر اســت که محصــول کالف جز فوالدهای 
کیفی می باشد که دارای ارزش افزوده باالتری نسبت 
به سایر محصوالت ساختمانی بوده و ارزآوری مناسبی 
بــرای شــرکت دارد . پیگیری و تالش همــکاران در 
مدیریت بازاریابی و صادرات در راســتای بازارسازی 
و توســعه بازار منجر بــه افزایش حــدودا ۱۵ برابری 
صادرات کالف در ۶ ماهه اول ســال جاری نسبت به 
مدت مشابه در ســال گذشته شده اســت . قابل ذکر 
اســت  که صادرات کالف به ۸ بازار صادراتی  صورت 

گرفته است .
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اجتماعی خواهد بود

میرهاشم موسوی ارتقا و تحول در حوزه درمان تأمین 
اجتماعی را یکی از اولویت های این سازمان ذکر کرد و 
افزود: مهمترین خدمتی که سازمان تامین اجتماعی 
به جامعه تحت پوشش ارائه می دهد و برای همه مردم 
اهمیت ویژه دارد، حوزه درمان است و باید برنامه های 
این حوزه را بیش از گذشــته جلو ببریم و خدمات را  

ارتقا دهیم.
موسوی ایجاد تحول را مستلزم فراهم شدن شرایط 
و الزامات دانست و اظهار داشت: تحول بدون نرم افزار 
و سخت افزار الزم امکان پذیر نیست و آنچه همواره 
باید مورد توجه قرار گیرد این است که تحول نیازمند 

هماهنگی بین بخشی است و باید در همه حوزه های 
عملکرد ســازمان به دنبال هماهنگــی و هم افزایی 

باشیم.
سرپرست ســازمان تأمین اجتماعی با بیان این که 
بخش عمده نیروی انســانی این ســازمان در حوزه 
درمان مشغول به خدمت هســتند، گفت: در حوزه 
درمان منابع انسانی اهمیت مضاعف دارد و برآورده 
شــدن مطالبات این عزیزان را باید مورد توجه قرار 
دهیم و برای افزایش رضایتمنــدی همکاران حوزه 

درمان اقدام خواهیم کرد.
موسوی برلزوم طراحی الگوی ارائه خدمات درمانی 

در ســازمان تأمین اجتماعی تأکید کــرد و افزود: 
خرید خدمــات راهبردی بهترین الگــو برای حوزه 
درمان تامین اجتماعی خواهد بــود و ما بهترین و با 
کیفیت ترین خدمات را در اختیار جامعه شریف بیمه 
شدگان و بازنشســتگان قرار می دهیم. وی توسعه 
عادالنه خدمات درمانی را از دیگر شاخص های دارای 
اهمیت ویژه برشمرد و گفت: عدالت در همه حوزه ها 
مهم است و در عرصه سالمت اهمیت مضاعف دارد. 
برقــراری عدالت در حوزه ســالمت بایــد در صدر 
اولویت ها قرار گیرد و توســعه خدمات باید با اولویت 

مناطق محروم انجام شود.

تنظیم روابط با حوزه سالمت کشور از اولویت های تأمین اجتماعی است
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گوناگون

پس از ابالغ سیاســت های کلی بنــد ج اصل ۴۴ 
قانون اساسی توســط رهبر معظم انقالب اسالمی 
در تیرماه ۱۳۸۵ و الزام دولت بــه واگذاری %۸۰ 
سهام بخش های دولتی به بخش خصوصی و پس 
از این که مطابق با این قانون در ســال ۸۸، شرکت 
ســهامی ذوب آهن اصفهان در لیســت خصوصی 
سازی شرکت های دولتی قرار گرفت، و در همین 
راســتا ، برنامه ریزی الزم توســط معاونت منابع 
انسانی وقت شرکت درخصوص انجام بررسی های 
کارشناســی چگونگی مراحل تغییــر نظام طبقه 
بندی مشــاغل و همچنین تغییر در نظام پرداخت 
حقوق و دســتمزد کارکنان از آیین نامه شــرکت 
ملی فوالد به آیین نامه ها، ضوابط و دســتورالعمل 
های نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل قانون کار 
مطابق با الزامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
 ،)ILO(در راستای مقررات سازمان بین المللی کار
صورت گرفت و در مورخــه ۱۳۸۸/۰۸/۰۲ قرارداد 
تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشــاغل با شرکت 
بهسو صنعت، از شرکت های معتبر مشاور و طراح 

مورد تایید وزارت کار منعقد شد. 
     پیاده سازی طرح دارای دو مرحله شامل، مرحله 
تهیــه و مرحله اجرا می باشــد که فــاز اول یعنی 
تهیه طرح متعاقب عقد قرارداد شــروع و نهایتا با 
وجود بیش از ۳۴۰۰ عنوان پســت بــرای بالغ بر 
۱۶۰۰۰ نفر از کارکنان شــرکت، پس از گذشــت 
حدود ۳ سال بررســی و آماده کردن شرایط پیاده 
ســازی و اجرای طرح، از جمله بروزرسانی و انجام 
اصالحات ســاختاری مورد نیاز شــرکت مطابق 
با اهــداف و اســتراتژی های کالن و چشــم انداز 
پیش روی شــرکت، تهیه بیــش از ۵۰۰۰  صفحه 
مســتندات جامع از آخرین مصوبات و نمودارهای 
ساختار ســازمانی، تعیین فهرست عناوین شغل و 
پست های سازمان در رســته های شغلی مختلف 
و سپس ارزیابی شــغلی آنها براساس نظام جدید، 
تدوین شناسنامه های شغل و شرح وظایف پست 
های سازمانی به همراه مســئولیت ها، اختیارات، 
دانش و مهارت های مورد نیاز جهت اســتفاده در 
تعیین امتیاز مشاغل، تعیین شرایط احراز پست ها 
بر اساس نیاز سازمان و انطباق با قانون کار، تدوین 
ضوابط اجرائی نحــوه ارتقاء وترفیــع و همچنین 
تغییروجا به جایی شــغلی، تدوین دســتورالعمل 
نظام حقوق ودســتمزد کارکنــان منطبق با نظام 
جدید انجام شــد. باتوجه به این مهم که شــرکت 
از ســال ۱۳۸۸ در لیســت واگذاری قرار داشت و 
باتوجه بــه تصمیم کمیته طبقه بندی مشــاغل و 
تاکید هیأت مدیره وقت شــرکت مبنی بر تعیین 
تکلیف واگذاری سهام شــرکت در بورس و پیش 
بینی های الزم در بودجه، در مردادماه سال ۱۳۹۱ 
طرح تهیه شده، به طور رسمی به اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی استان ارسال می گردد. پس از  
ابالغ رسمی واگذاری بیش از ۵۰% سهام شرکت 
توسط سازمان خصوصی ســازی مطابق با قرارداد 
شــماره ۶۹۳۰ مورخ ۹۲/۰۳/۲۱ این شــرکت به 
طور قانونی ملــزم به پیاده ســازی و اجرای طرح 
طبقه بندی مشــاغل قانــون کار از تاریخ مذکور 
)۹۲/۳/۲۱( می شــود و هیأت مدیره شرکت طی 
جلســه مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۲ با اجرای کامل طرح 
موافقت کرده و در جلســه مــورخ ۱۳۹۲/۰۷/۱۳ 
و با عنایــت به مصوبــات مجمع عمومــی مورخ 
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ شــرکت، اجرای طرح بــا بار مالی 

ماهیانه هفتاد میلیارد ریال مصوب می گردد. 
در خــرداد ۱۳۹۳ معاونــت منابع انســانی وقت 
طی مکاتبه ای از طراح)شــرکت بهســوصنعت( 

درخواســت می نماید که پیگیری الزم جهت اخذ 
تاییدیه نهایی طرح را انجــام دهد ومتعاقب آن در 
مورخ ۱۳۹۳/۴/۳ مجددا گزارش مرحله اول طرح 
به همراه مســتندات مطابق با آخرین ویرایش ها 
به اداره کل کار اســتان و از طرف این اداره کل به 
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ارسال می گردد. 
پیرو مکاتبات انجام شــده، چارچوب طرح در آبان 
۱۳۹۳ از طرف اداره کل روابط کار و جبران خدمت 
وزارت کار تاییــد می شــود و در دی مــاه همان 
ســال فاز اول طرح شــامل ضوابط، آیین نامه ها و 
دســتورالعمل های اجرایی طرح توسط اداره کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان مورد تایید قرار  

می گیرد.
شرکت در اسفند ۱۳۹۳طی مکاتبه با اداره کل کار 
اســتان و پیرو تاییدیه های قبلی، فهرست تطبیق 
کارکنان براساس طرح  را ارسال و اعالم می نماید 
که براســاس مفاد قــرارداد ۱۳۹۲/۳/۲۱-۶۹۳۰ 
ســازمان خصوصــی ســازی، شــرکت از تاریخ 
۱۳۹۲/۳/۲۱ به بخش غیــر دولتی واگذار گردیده 
است. مفاد این نامه توســط اداره کل کار استان به 
اداره کل روابــط کار و جبران خدمت وزارت تعاون 
کار و رفاه اجتماعی ارســال می گــردد و متعاقب 
آن در تیر ماه ۱۳۹۴ مدیــرکل روابط کار و جبران 
خدمت وزارت متبوع، ضمن تاکید بر اجرای طرح 
از مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۱ تعیین تکلیف دو مورد زیر 

را اعالم می کند:
۱- نحوه احتســاب فوق العاده خــارج از مرکز در 

محاسبات مزدی
۲- پرداخــت مابه التفــاوت مزد ناشــی از اجرای 
طرح از تاریخ ۱۳۹۲/۳/۲۱)تاریخ اعالم خصوصی 
ســازی( تا تاریخ اجرای طرح)۱۳۹۲/۴/۱( معادل 

۱۱روز.
مدیریت شــرکت در مهرمــاه ۱۳۹۴ طی نامه ای 
به اداره کل کار اســتان، اعالم می کند که برقراری 
مجدد فوق العاده خارج از مرکز بــا توجه به تغییر 
وضعیت شــرکت و واگذاری به بخش غیر دولتی و 
تمرکز کلیه شــاغلین در یک مرکــز، موضوعیت 
نداشــته و مبلغ این فوق العاده در ســرجمع مزد 
افراد و در بودجه طرح منظــور و در دل آیتم  های 
مزد بعد از طرح پرداخت گردیده اســت . با توجه 
به تغییــر مدیریت شــرکت، مجددا در اســفند 
۱۳۹۴ موارد مذکور طی مکاتبــه ای به اداره کل 
کار اســتان اعالم می گردد. طی سال های ۱۳۹۵ 
و ۱۳۹۶ با توجه به تغییــرات متعدد مدیریتی در 
شرکت به خصوص درحوزه معاونت منابع انسانی 
و امور اجتماعی، مشــکالت عدیده سازمان در آن 
ســال ها در زمینه تامین مالی و مواد اولیه و تغییر 
اولویت های شرکت، پیگیری مداوم در اخذ تاییدیه 
طرح صورت نگرفت و بازنشستگی برخی از اعضای 
کمیته طبقه بندی مشاغل شــرکت مزید برعلت 
گردید. متاســفانه در این فاصلــه زمانی علی رغم 
مکاتبات سال ۱۳۹۴ شرکت با اداره کل کار استان 
و ارائه توضیح درخصوص موارد قید شــده از طرف 
اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت متبوع، 
پاسخی به شرکت ذوب آهن جهت تعیین تکلیف و 

اقدام بعدی واصل نگردید.
با تغییر مدیریتی شرکت مجددا پیگیری اخذ تاییدیه 
نهایی طرح در دســتور کار قرار گرفته و باعنایت به 
دستور مدیریت عالی شرکت مبنی بر تعیین تکلیف 
طرح، مراجعات مختلف از طرف حوزه معاونت منابع 
انســانی وقت به اداره کل روابط کار و جبران خدمت 
وزارتخانه  صورت گرفت و جلســاتی بــا مدیرکل و 
کارشناســان آن اداره کل و همچنین مشــاور طرح 
تشکیل و نهایتا دســتور به ارســال مجدد مدارک 
طرح ضمن اصالح موارد جزئی توصیه شده و تعیین 
تکلیف پرداخت مابــه التفــاوت ۱۱ روز بین تاریخ 
خصوصی ســازی شــرکت و اجرای طرح داده شد. 
ضمنا تاکید گردید که وضعیت اعضای کمیته طبقه 

بندی شرکت مشخص گردد.
باتوجه بــه هماهنگی صــورت گرفتــه از طرف 
مدیریت شــرکت و پیگیری معاونت سرمایه های 
انسانی و توســعه مدیریت با اداره کل کار استان، 
در سال ۱۳۹۹ طی انتخابات انجام شده در اسفند 
ماه، با حضور نمایندگان اداره کل تعاون کار و رفاه 

اجتماعی استان و اداره کار شهرستان، نمایندگان 
کارگران انتخاب و با انتخاب نماینده سرپرســتان 
و همچنین معرفی نماینــدگان مدیریت، و انجام 
آموزش هــای الزم، رســما کمیتــه طبقه بندی 
مشــاغل با ترکیب اعضــای جدید شــروع به کار 
نمود. ضمنا با عقد قراردادی مشــاور طرح انتخاب 
و جلســات متعدد با اعضای کمیتــه طبقه بندی، 
در جهت اخذ تایید نهایی طرح تشــکیل گردید. 
با توجه به نظر اداره کل کار اســتان، جلسه ای در 
مورخه ۱۴۰۰/۳/۱۹ با حضور مســئولین اداره کل 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان، اداره تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی شهرستان، نمایندگان کمیته 
طبقه بندی مشاغل، مشــاور و  مدیریت های ذی 
ربط شــرکت تشــکیل و با عنایت به دســتورکار 
جلســه و جمع بندی نهایی جلســه مقرر گردید 
موارد مطرح شــده توســط نمایندگان کارگران 
در کمیته طبقه بندی مشــاغل شرکت به صورت 
رسمی و مکتوب اعالم و به همراه طرح به اداره کل 
کار استان، ارســال گردد. در این راستا در مورخه 
۱۴۰۰/۳/۲۲ جلســه ای بــا حضــور نمایندگان 
کارگران تشــکیل و مدارک طرح جهت بررسی در 
اختیار ایشــان قرار گرفت. متعاقــب آن مکاتبات 
متعددی از طرف نمایندگان کارگران درخصوص 
طرح به حوزه معاونت سرمایه های انسانی و توسعه 
مدیریــت و همچنین مدیرعامل شــرکت صورت 
گرفت که اهــم موارد و مکاتبات جهت بررســی و 

اعالم نظر به اداره کل کار استان ارسال گردید.
      در دوماهــه اخیر و باتوجه بــه مکاتبات متعدد 
اداره کل کار اســتان و شهرستان و تاکید مدیریت 
شــرکت در رفع موانع و اخذ تاییدیــه نهایی طرح 
و با امعان نظــر به اهتمام مدیریت عالی شــرکت 
در تقویت و ارتقــاء وضعیت معیشــتی کارکنان 
شــرکت از طریق ارائه طرح های تکمیلی در طبقه 
بندی مشــاغل شــرکت، اخذ تاییدیه نهایی طرح 
به عنوان پیش نیاز هرگونه توســعه و ارتقاء آتی را 
بیش ازپیش مهم و ضروری می نمود ، لذا پیگیری 
موثر و فشرده طی بیش از پنج جلسه حضوری در 
اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت متبوع 
در تهــران و با حضور اعضای کمیتــه طبقه بندی 
مشاغل شــرکت، معاونت ســرمایه های انسانی و 
توســعه مدیریت و مدیریت ســازماندهی و روش 
ها و همکاری موثر مســئولین آن اداره کل و اداره 
کل اســتان، منجر به تعیین تکلیف ایرادات مطرح 
شــده از طرف اداره کل کار استان شــد، اداره کل 
اســتان طی مکاتبه ای در مردادماه سال جاری، به 
این ابهامات پاســخ داده و گزارش اجرایی طرح را 
جهت تایید به تهران ارسال می نماید. طی پیگیری 
های مجدانه حوزه معاونت ســرمایه های انسانی و 
حمایت موثر مدیر عامل شرکت، نهایتا تاییدیه فاز 
دوم طرح )تایید نهایی( شامل گزارش اجرای طرح 
طبقه بندی مشاغل شــرکت توسط وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی و همچنین اداره کل تعاون کار 
و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان صادر و به شرکت 
ابالغ گردید تا پاسخی باشد بر تالش ها و زحمات 
تمام دست اندرکاران و مســئولین طراحی، اجرا و 
پیگیری مراحل طرح از زمــان عقد قرارداد تا حال 
حاضر. لذا معاونت ســرمایه های انسانی با تشکر و 
قدردانی از کلیه این عزیزان از جمله اعضای کمیته 
طبقه بندی گذشــته و حال، مدیران سازماندهی 
از گذشــته تا حال خصوصاً سرپرست سیستم ها 
و طبقه بندی مشاغل، مســئولین ادارات کل کار 
استان و تهران، مدیران عامل شرکت و به طور ویژه 
مهندس یزدی زاده که در نقــش عضو کمیته در 
مراحل طراحی و اجرای طرح و در جایگاه مدیریت 
عالی شــرکت پیگیری موثر و نقش اساسی داشته 
اند، اطمینان و انتظار دارد به دنبــال تایید نهایی 
طرح و با همکاری و همراهی  اعضای کمیته طبقه 
بندی مشــاغل شــرکت و تالش و همکاری تمام 
مدیریت های ذی ربط و کارکنان خدوم شــرکت، 
برنامه های تکمیلی و مفیدی جهت توســعه های 
آتی طرح طبقه بندی مشــاغل و امکان بازنگری و 
اصالحات در بخش های مختلف از جمله حقوق و 

مزایای کارکنان فراهم شود. 
معاونت سرمایه های انسانی و توسعه مدیریت

حبیب فرعباسی ســنگربان تیم فوتبال ذوب آهن 
اصفهان در رابطه با حضورش در این تیم توضیحاتی 
را بیان کرد.  حبیب فرعباسی، سنگربان جدید تیم 
فوتبال ذوب آهن اصفهان در پاســخ به این سوال که 
چرا تیم فوتبال ذوب آهن را انتخــاب کرد، گفت: با 
توجه به شــناختی که از باشــگاه بزرگ ذوب آهن 
اصفهان و حضور کادر فنی خوب این تیم، باعث شد 

تا دوباره شاگرد تارتار شوم.
وی ادامــه داد: قبال با ایــن کادر فنــی کار کرده ام. 
می خواهم همه تالشم را کنم تا جواب اعتماد تارتار و 

باشگاه ذوب آهن را بدهم و دل هواداران را شاد کنیم. 
باید به روز های اوج خود برگردم.

فرعباســی در خصوص اردوی تهــران و بازی های 
تدارکاتی اظهار داشت:خدا را شــکر اردوی خوبی را 
پشت سر گذاشــتیم. این اردو و بازی های تدارکاتی 
باعث شد تا تیم با هم هماهنگ تر شود. برای سنجش 

آمادگی بدنی در ایفمارک حاضر شدیم.
وی در پایان تصریــح کرد: انشــاا... بتوانیم در فصل 
پیش رو با بازی ها و نتایج خــوب، هواداران اصفهانی 

را خوشحال کنیم.

آسمانی

آسمانی

خبر

خبر

آیین عزاداری و قرائت زیارت اربعین 
در ذوب آهن اصفهان 

ذوب آهن در فوتبال ایران تیم کوچکی 
نیست

حضور بسیجیان ذوب آهن در نمایشگاه 
"در مسیر سازندگی"

در ادامه برنامه های مذهبــی و عزاداری های ماه های محــرم و صفر، همزمان 
با اربعین  جانسوز شهادت  حضرت اباعبدا...الحســین  )ع( و شهادت ۷۲ تن از 
شهدای سرافراز کربال مراســم  عزاداری و قرائت دعاهای زیارت اربعین و زیارت 
عاشــورا ۴ مهرماه مصادف با ۱۹ صفر با حضور با شکوه جمعی از همکاران ذوب 

آهنی در محل یادمان شهدای گمنام شرکت برگزار شد. 
در این مراســم معنوی که با همکاری روابط عمومی، تبلیغات اسالمی و پایگاه 
مقاومت بسیج آیت ا... سعیدی ذوب آهن اصفهان برگزار شد، ضمن قرائت زیارت 

اربعین و زیارت عاشورا، مداحان به مرثیه خوانی پرداختند. 

مهاجم تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان 
حضور مهدی تارتار در این تیم را یکی 

از دالیل انتخاب ذوبی ها دانست. 
رضا خالقی فــر دربــاره جدایی اش از 
صنعت نفت آبادان، اظهار داشــت: با 
اتمام فصل، قرارداد من هم با این تیم 
به پایان رسید و بازیکن آزاد بودم که در 
نهایت تصمیم گرفتــم از این تیم جدا 
شــوم. من برای صنعت نفت آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم این تیم در فصل 

آینده نتایج خوبی بگیرد تا هوادارانش را خوشحال کند.
خالقی فر در ادامه تصریح کرد: ذوب آهن در فوتبال ایران تیم کوچکی نیست. 
در فصل آینده دوباره شاهد به اوج رسیدن ذوب آهن خواهیم بود. خوشبختانه 
جو خوبی در تیم وجود دارد و تمرینات هم به شــکلی بسیار مطلوب و منظم 
دنبال می شود. از طرفی ما بازی های دوســتانه هم انجام می دهیم و مطمئناً 

ذوب آهن تا شروع  لیگ به بهترین شرایط ممکن خواهد رسید.
مهاجم تیم فوتبال ذوب آهن اصفهــان در پایان گفت: امیدوارم با عملکردم در 
فصل جدید جواب اعتماد کادر فنی ذوب آهــن را بدهم و بازیکن تأثیرگذاری 

برای این تیم باشم.

ســرهنگ مختاری فرمانده حوزه مقاومت بسیج شــهید تندگویان ذوب آهن 
اصفهان به اتفاق تعدادی از فرماندهان بسیج و ســروان تقی زاده فرمانده یگان 
پدافند هوایی منطقه با حضور در نمایشگاه"در مسیر سازندگی" که در مجتمع 
فوالد مبارکه بر پا شــده بود، ضمن بازدید از دستاورده های نظامی و علمی این 
نمایشگاه بزرگ، با ســرهنگ اکبری فرمانده بسیج فوالد مبارکه دیدار و گفتگو 
نمودند. فرمانده حوزه مقاومت بســیج شــهید تندگویان ذوب آهن اصفهان و 
هیأت همراه در ادامه از خط تولید)فوالد ســازی و نورد( مجتمع فوالد مبارکه 

بازدید نمودند.

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.

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

تسلیت
همکاران گرامی آقایان:

حبیب گودرزی، علی مختاری، محمد مختاری، 
حجت ا... مختاری

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 سایر 
بازماندگان صبوری و شکیبایی مسئلت می نماییم. خداوند

 قرین رحمتشان فرماید.  

روابط عمومي شرکت

سیدرسول موسوی  
1360/07/05 فیاضیه

محمدحسن محمودیان  
1360/07/05 فیاضیه

رجبعلی  حفیظیی درچه  
1365/07/09 جزیره  مجنون

سالــروز عـروج 
ملکــــــوتی
شهدای گـرانقدر 
ذو ب آهن اصفهان
گرامـــــی   باد

گزارش روند تهیه و اجرا تا تایید نهایی طرح طبقه بندی مشاغل ذوب آهن اصفهان

با تاییدیه نهایی طرح طبقه بندی مشاغل شرکت، امکان بازنگری و 
اصالحات فراهم شد

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

اطالعیه

بازگشایی اماكن اقامتی و رفاهی شركت در چادگان و انزلی

به اطالع همکاران گرامی می رســاند با توجه به برنامــه ریزی صورت 
گرفته، اماكــن اقامتی و رفاهی شــركت از تاریــخ 06     /07     /1400، طبق 

شرایط  زیر بازگشایی شدند.
* بازگشایی مجموعه ها صرفًا به صورت رزرو آزاد می باشد.

* كاركنان جهت رزرو ویال می توانند طبق سنوات گذشته رأس ساعت 10 
صبح دوشنبه هر هفته)در صورت تعطیلی روز دوشنبه، یک روز قبل( 
به سایت و پورتال )لینک رفاه و خدماتـ  رزرو امکان اقامتی و رفاهی( 

مراجعه نمایند.
 * اولویت رزرو با كاركنانی است كه در دوره های قبل از سهمیه یارانه 

خود استفاده نکرده اند.
 * مبلغ یارانه تخصیص یافته، جهت نفراتی كه در سالیان قبل از مبلغ 
مذكور اســتفاده ننموده اند طبق تعدیل ســالیانه محاسبه و افزایش 

داده خواهد شد.
* به لحاظ رعایت شیوه نامه های بهداشتی مجموعه ها طبق گراف زمانی 
مشخص قابل بهره برداری می باشند. لذا وجود ترافیک تقاضا در زمان 

رزرو طبیعی خواهد بود.
* رزرو آزاد جهت بازنشســتگان گرامی نیز طبق ســال های گذشته  با 

اولویت تعریف شده امکان پذیر می باشد.
*  طبق برنامه ریــزی صورت گرفتــه و به منظور رعایــت پروتکل های 
بهداشــتی هر ویال صرفًا به اندازه ظرفیت مشــخص قابــل رزرو بوده 
و  پذیرش افراد مازاد بر ظرفیت ویال تحت هیچ شــرایطی امکان پذیر 

نخواهد بود.
* كلیه كاركنان ضمن رعایت قوانین و مقررات داخلی مجموعه ها، ملزم 
به رعایت دقیق شــیوه نامه های بهداشتی )اســتفاده از ماسک، مواد 

ضدعفونی و ...( می باشند.
*  باتوجه به متغیــر بودن وضعیــت كرونایی مناطق درصــورت تغییر 
وضعیت و اعــالم محدودیــت از طرف مراجــع ذی ربــط، روند پذیرش 

میهمانان تا عادی شدن شرایط متوقف خواهد شد. 
مدیریت خدمات و امور رفاهی

تاریخ تولدنام فرزند محل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1400/06/04درساكک سازیرضا حافظی

1400/06/19تانیاكک سازیمحمد رسول براتی

1400/06/16ماهانآگلومراسیوناحسان شیخی

1400/06/20علیراه آهنحسین زمانی

1400/06/01الیکانوردامیدوار فرج زاده

1400/06/10برسامنوردسلمان ذبیحی

1400/06/02آیهاننوردمحمد رحمانی

1400/06/13سید ماهاننوردسجاد شیرزادی

1400/05/15بهنازفوالدسازیقربانعلی كاظمی

1400/06/13مهراسنسوزمحسن  هاشم بنی طرفی

1400/06/21محمد كیانكوره بلندابوالفضل بمانی

1400/06/01نویانآگلومراسیونامید نصر اللهی

حسابداری فریدون رحمانی
1400/06/23رهامعمومی

1400/06/21علیاتوماسیونحسین دهقانی

تولید و توزیع حسین شیرمحمدی
1400/06/17بردیابرق

تولید و توزیع صابر فیضی
1400/06/26مهرسامبرق

1400/06/25زهراراهبری حسین احمدی

1400/06/20آوینآبرسانیمجتبی مظاهری

1400/05/31االراكک سازیحمید میرزایی

Cگفت و گو o n v e r s a t i o n

باید جواب اعتماد کادر فنی را بدهم


