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تولیدتیرآهنبالنیم پهنسبکدرذوب آهن اصفهان

مقام معظم رهبری(مدظله العالی):

مخالفت خود را با تهمت،
دروغ و اهانت آلوده نکنیم

تیرآهن بال نیم پهن ســبک  I7ســایز  200میلیمتر با طول  12متر در ذوب آهن
اصفهانتولیدشد

علیرضا مهرابی سرپرست خدمات فنی و تولید مدیریت مهندســی نورد با اعالم این خبر گفت :با توجه به
دورنمای تعریف شده به منظور گسترش روز افزون ســبد محصوالت در مدیریت مهندسی نورد ذوب آهن
اصفهان و تالش این مجموعه در راستای رشــد و تعالی روز افزون کارخانه ،با همت تیم کارشناسی ،فنی،
خدماتی ،تولیدی،طراحی و تراش غلتک ،تیرآهن بال نیم پهن سبک  I7سایز  200میلیمتر با طول  12متر بر
اساس استاندارد ملی 16348در ذوب آهن اصفهان با موفقیت تولید شد.

SMS: 3 0 0 0 7 3 1 9 4

@atashkar
رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار جمعی از مسئوالن
نظام و میهمانان شرکتکننده در کنفرانس بینالمللی
وحدت اسالمی ،خاطرنشان کردند :وحدت اسالمی یک
امر اصولی است نه امر تاکتیکی و مخصوص شرایط خاص،
و این همافزایی موجب قوی شدن مسلمانان میشود تا
در ارتباطات با کشورهای غیر اسالمی نیز با دست پر وارد
تعاملشوند.
حضرت آیتا ...خامنهای ،علت تأکیدهای مکرر بر مسئله
وحدت را فاصله زیاد بین مذاهب و تالشهای جدی
دشمنانبرایافزایشفاصلههاخواندندوگفتند:امروزکلمه
شیعه و سنی در ادبیات سیاسی آمریکاییها هم وارد شده
درحالیکهآنهابااصلاسالممخالفودشمنهستند.
حضرت آیتا ...خامنهای تأمین هدف مهم ایجاد تمدن
نوین اسالمی را جز با اتحاد شیعه و س ّنی ممکن ندانستند
و گفتند :شاخص اصلی برای اتحاد مسلمانان قضیه
فلسطین است و هر چه جدیت بیشتری برای احیاء حقوق
فلسطینیان به خرج داده شود ،اتحاد اسالمی تقویت
میشود.
ایشانباتأکیدبراینکهامروزبیشازهرچیزبهپایدارینیاز
داریم ،خطاب به مسئوالن افزودند :با پایداری و مقاومت و
تحملفشارهاومشکالت،راهراادامهدهیدومتوقفنشوید.
حضرت آیتا ...خامنهای ،عدل را مهمترین هدف میانی
بعثت پیامبران برشمردند و افزودند :قرآن کریم حتی
عدالترادربارهدشمنانالزممیداند.
ایشان خاطرنشان کردند :در مقوله عدالت نیز مسئوالن
مخاطب اول هستند .در همه تصمیمات و مقررات باید
مسئلهعدالتموردتوجهباشد.
ایشان افزودند :باید یاد بگیریم عادالنه رفتار کنیم و حتی در
موقعیتی که حرف کسی را قبول نداریم ،مخالفت خود را با
تهمت،دروغواهانتآلودهنکنیم.
رهبر انقالب گفتند :اخالق اسالمی یعنی تواضع ،گذشت،
سهلگیری در مسائل شخصی ،احسان ،و پرهیز از دروغ،
تهمتو سوءظنبه مؤمنینبایدبهعنوان یکدستورالعمل
دائمیموردتوجهقرارداشتهباشد.
حضرتآیتا...خامنهایتأکیدکردند:اینکهماادعامیکنیم
مسلمانوجمهوریاسالمیهستیمبایدبااقدامهمراهباشد
ودرعملپیروپیامبرعظیمالشأنباشیم.

نشـــریه داخلـــی
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با کسب بیست هزار میلیارد ریال سود در شش ماهه اول سال محقق شد

عبور ذوب آهن اصفهان از سود
پیش بینی شده در بودجه سال 1400

رویداد

بهین یاب باید پایش
و راستی آزمایی شود
02

02

گزارش

نشست تعاملی مدیرعامل
ذوب آهن اصفهان و نماینده
شهرستان لنجان
03

رویداد

رشد وزنی  ۵۰درصدی
صادرات شرکت های بزرگ
فوالدی
02

گزارش

ورود به عرصه تحول
ديجيتال در ذوب آهن
اصفهان

تولید انبوه محصول جدید ذوب آهن اصفهان
تیرآهن بال نیم پهن سبک I7

03

غالمرضاسلیمانیمدیرعاملهلدینگصدرتامین:

حاشیه سود باالی  10درصد ،حاصل عملکرد کم نظیرذوب آهن اصفهان

ذوب آهــن اصفهان بزرگتریــن مجموعه
هلدینگصدرتامین،درسالهایاخیر،بازیان
انباشــته خداحافظی کرد تا در مسیر سودآوری،
سهامداران خود را بیش از گذشــته به آینده این
مجتمع عظیم صنعتی امیدوار ســازد  .در خصوص
مسائل مختلف این شــرکت با غالمرضا سلیمانی
مدیرعاملهلدینگصدرتامینگفتگونمودیمکهدر
پیمیآید:
مدیرعامل هلدینگ صدرتامین گفت :امروز اگر بخواهیم
در خصوص رویکــرد این کارخانه بــزرگ قضاوت کنیم،
برای همگان آشــکار است که طی چند ســال اخیر ذوب
آهن اصفهان در بخش های مختلف عملکرد درخشــان و
قابل دفاعی داشته است زیرا بر اســاس یک برنامه مدون
و استراتژی های موثر در ریل پیشــرفت قرار گرفته است.
کارخانه ای که با فشار باالی زیان انباشته دست به گریبان

بود ،نه تنها از زیان خارج شــد بلکه سودآوری چشمگیری
رقم زد و برای اولین بار حاشــیه سود شــرکت باالی 10
درصد شد که عملکرد کم نظیری محسوب می شود .نکته
ای که ارزش این موفقیت بزرگ را دو چندان می کند این
اســت که بدون بهره گیری از یارانه انرژی و ســهمیه مواد
اولیه و در یک فضــای کام ً
ال رقابتی ،این دســتاورد بزرگ
در کارنامه افتخارات کارخانه ثبت شــده است.این چنین
اســت که بانک ها و موسســات اعتباری برای همکاری با
ذوب آهن اصفهان پیش قدم شــده اند .عملکرد ذوب آهن
اصفهان این عالمت را به سیاســت گذاران می دهد که اگر
این بنگاه اقتصادی بزرگ را تقویــت کنید قطعاً پایداری و
ارزش افزوده مضاعفی تحقق می یابد .در حال حاضر بیش
از نیم قرن از فعالیت ذوب آهن اصفهان می گذرد ،بســیار
باید تالش کرد و هزینه و زمان گذاشــت تا چنین شرکتی
سرپا شود .آیا هنوز هم باید به جای حمایت از این کارخانه
مادر صنعتی باید به فکر صــدور مجوزهای فوالدی جدید
باشیم؟
این صاحب نظر عرصه مدیریت کسب و کار ،راه اندازی کوره
بلند شماره یک ذوب آهن اصفهان (اولین کوره بلند ایران)
به دست توانمند تالشــگران این کارخانه را به عنوان یک
موفقیت دیگر عنوان کرد و اظهار داشت :جوانان این نسل از
ذوب آهن نیز نشان دادند در بومی سازی و خودکفایی برای
رشد و توسعه این کارخانه مادر صنعتی با نگاه به آینده،گام
در مسیر بنیان گذاران کارخانه گذاشــتند تا چرخ تولید
پرتوان تر ازگذشته در حرکتباشد.
وی گفت :تولید ریل به عنوان یکــی محصول بی همتا در
کشور از دهه  70در ذوب آهن اصفهان مطرح بود .به خاطر

دارم در جلسه ای که برای تامین ســنگ آهن کارخانه به
دولت رفتیم،آنجا گزارشــی از فعالیت های ذوب آهن ارائه
کردم و تولید ریل نیز مطرح شد .برخی از حاضرین گفتند
شــما اطمینان دارید ذوب آهن توان تولید ریل استاندارد
دارد؟ با قاطعیت در جلسه گفتم شما در آینده نزدیک ریل
تولیدی ذوب آهن را نه تنها زیر چرخ قطارهای ایرانی می
بینید بلکه صــادرات آن هم محقق می شــود .تولید ریل
یکی از افتخارات ذوب آهن اصفهان است که در کنار دهها
محصوالت استراتژیک دیگر و بومی سازی های بزرگ ،به
ثمرنشست.
مدیرعاملهلدینگصدرتامینتصریحکرد:بهدنبالتوسعه
ظرفیت کمی در ذوب آهن نیستیم ،برنامه داریم سه کوره
بلند بتوانند با ظرفیت کامل تولید کنند .زیرا مطالعات انجام
شده هم نشان داده اســت این رویکرد بار زیست محیطی
ندارد .تامین آب نیز از محل خرید پساب شهرهای اطراف
و حتی بدون اینکه ذوب آهــن از دیماند مصرفی خودش
اســتفاده کند نیز امکان پذیر است و حمایت شرکت های
آب و فاضالب و آب منطقه ای نیز در این زمینه موثر است
و ما هم آماده سرمایه گذاری هستیم تا کوچکترین فشاری
بر آب خام وارد نشــود .وی تامین پایدار مواد اولیه،تولید
محصوالت دارای ارزش افزوده باال و افزایش تولید کارخانه
بدون توسعه کمی را ســه ضلع برنامه راهبردی ذوب آهن
اصفهان معرفی کرد و گفت  :در کنار این ســه اســتراتژی
چابک سازی کارخانه نیز به طور ویژه مورد توجه قرار دارد.
ذوب آهن در زمینه مســئولیت اجتماعی سرمایه گذاری
های بسیاری انجام داده است که می توان با مدیریت آنها به
شیوههایمختلفاینبخشراهدفمندکرد.

تبریک

جناب آقای دکترعلی رستمی
مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)

عملکرد ذوب آهن
اصفهان این عالمت
را به سیاست گذاران
می دهد که اگر این
بنگاهاقتصادی
بزرگ را تقویت
کنید قطع ًا پایداری
و ارزش افزوده
مضاعفیتحقق
می یابد

پیام مدیرعامل شرکت به مناسبت هفته پدافند غیرعامل
پدافنــد غیرعامــل بــه عنــوان یکــی از مولفــه های
پایــداری در مقابــل حــوادث و تهدیــدات و کاهــش
تبعات آن هــا همــواره مدنظــر مســئولین و مقامات
عالی رتبــه نظام مقــدس جمهــوری اســامی ایران
علی الخصوص مقام معظــم رهبری(مدظله العالی) بوده
است در همین راستا ذوب آهن اصفهان با مدنظر قراردادن
اصول و مبانی پدافند غیرعامل که تاکید بر انجام اقدامات
غیرمسلحانه به منظور افزایش بازدارندگی ،کاهش آسیب
پذیری ها و تداوم فعالیت های ضروری در مقابل تهدیدات و
اقدامات نظامی و غیر نظامی دشمن را دارد تالش نموده با
اتخاذ تصمیمات دقیق و در زمان مناسب نیازهای شرکت

رامرتفعنماید.
دســتیابی و نیل به اهداف و استراتژی شــرکت در حوزه
صنایع فوالدی ،ایجاب می کند موضوع پدافند غیرعامل
مورد توجه مدیران و پرسنل شرکت قرار گیرد ،لذا ضمن
تبریکفرارسیدنهفتهپدافندغیرعاملکهباشعار(پدافند
غیرعامل ،ایران پایدار) مزین گردیــده ،از کلیه کارکنان
زحمتکش شــرکت انتظــار می رود برای تحقق چشــم
اندازی روشن در شرکت و نهادینه نمودن فرهنگ پدافند
غیرعاملتالشنمایند.
منصوریزدیزاده
مدیرعاملذوبآهناصفهان

کاهش آسیب
پذیری ها و تداوم
فعالیت های ضروری
در مقابل تهدیدات
و اقدامات نظامی و
غیر نظامی دشمن
را دارد

اطالعیه
ســازمان انتقال خون اســتان اصفهان اعالم کرد؛ با توجه به شــروع فصل ســرما و همزمانی با انتشــار کرونا ویروس ،اهــدا خون کاهش یافتــه و نیاز به خــون و فرآوردههای خونی جهــت بیماران و
نیازمندان(بیماران خاص ،تاالسمی ،هموفیلی ،دیالیزی ،مجروحین ،تصادفات ،سوانح ،بیمارانی تحت عمل جراحی و شیمیدرمانی) به این ماده حیاتی بیش از پیش وجود دارد .بنابراین از مردم نوع
دوست تقاضا میشود با مراجعه به مراکز زیر و با اهدای خون در این امر خداپسندانه و انسان دوستانه مشارکت نمایند.
 -3مرکز اهدای خون عاشق
 -2مرکز اهدای خون خواجو واقع در اصفهان ،میدان خواجو از ساعت  8الی 18
 -1مرکز اهدای خون زرینشهر ،روزهای سهشنبه هر هفته از ساعت  8الی 12
 -4مرکز اهدای خون نجفآباد واقع در خیابان  17شهریور غربی از ساعت  8الی 13
اصفهانی واقع در اصفهان ،چهارراه عاشق اصفهانی ابتدای عاشق اصفهانی غربی از ساعت  8الی 12
روابط عمومی شرکت

انتصاب شایسته جنابعالی که ازچهره های خدوم و خوشنام خانواده بزرگ
تامین اجتماعی هســتید به مدیرعاملی هلدینگ شســتا را تبریک می
گوییم  .بی گمان پیشبرد اهداف شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی
به عنوان یکی از بزرگترین مجموعه های اقتصادی کشور با تجربه ،دانش
و تخصص کسانی همچون جنابعالی امکان پذیر اســت که با تمام وجود
در جبهه توســعه اقتصادی و ســربلندی نظام مقدس جمهوری اسالمی
جهاد می کنید .با تجدیــد تبریک و تهنیت به مناســبت این انتصاب در
خور ستایش ،توفیقات روز افزون جنابعالی و همکاران و زیرمجموعه های
هلدینگ شستا را در خدمت به این مرز و بوم از پروردگار متعال خواستاریم .
هیأت مدیره ،مدیرعامل و کارکنان ذوب آهن اصفهان

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

نوع فراخوان

شماره

موضوع

مهلت ارائه
پیشنهاد

زمانبازگشائی
پاكات

1

مناقصه

53673

خرید 40عدد فورم مسی با
پوشش سرامیكی كوره 2

188/00/

198/00/

2

تجدیدمناقصه

151691 -

خرید  13ردیف قطعات گیربكس
كاوكس فوالدسازی

158/00/

168/00/

3

تجدیدمناقصه

150680 -

تعمیر  2ردیف پالت
آگلومراسیون

158/00/

168/00/

4

تجدیدمناقصه

150689 -

خرید  4ردیف ساتراتور كك سازی

158/00/

168/00/

5

مناقصه

140001224

یك ردیف شاسی كارتكا

188/00/

198/00/

6

مناقصه

9900044

خرید نه ردیف قطعات مكانیكی

118/00/

128/00/

7

مناقصه

140004412

خرید  2.000.000عدد ماسك
 3بعدی

138/00/

168/00/

8

مناقصه

47509

خرید ظروف یكبار مصرف  ،لوازم
آشپزخانه و مواد شوینده مورد
نیاز رستوران های ذوب آهن
اصفهان

158/00/

9

مناقصه

51620

خرید مواد غذایی گروه غالت،
حبوبات ،خشكبار  ،روغن ،سس ها
و چاشنی ها ،تخم مرغ و تركیبات
خوراكی مورد نیاز رستوران های
ذوب آهن اصفهان

228/00/

238/00/

10

مناقصه

51683

خرید  2ست آجرهای منیزیتی
میكسر

148/00/

158/00/

11

مناقصه

46104
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سالم آتشکار
تعــدادی از همــکاران
درتماس با شماره  104سالم
آتشکار روابط عمومی سؤاالت
خود را مطرح وپاسخ مسئوالن
بهشرحزیرمی باشد:
درخواست هایشماوپاسخمسئولین:
برای افزایش رضایتمندی در رستوران ها چه برنامه ریزی شده
است؟
مدیریت خدمات و امور رفاهی :بهبود کیفیت غذا در ســرلوحه تمام کارهای
سرپرستی رستوران ها می باشد که در همین راستا نسبت به راه اندازی سیستم
رزرواسیون غذا برای کارکنان از طریف اپیلکیشن وپرتال داخلی شرکت اقدام
شده است و کارکنان می توانند نسبت به انتخاب منو غذای خود اقدام نمایند که
در حال حاضر در رستوران مدیریت کک سازی در حال اجرا می باشد.
چه اقداماتی جهت افزایش رضایتمندی کارکنان در خصوص
داروخانههابهمنظوراستفادهازخدماتبیمهداناصورتگرفتهاست؟
مدیریت خدمــات مالی و بیمه :بــا پیگیری های انجام شــده جهت افزایش
رضایتمندی کارکنان از خدمات بیمه ،نسبت به انعقاد قرارداد وتهیه شیوه نامه
جهت ارائه خدمات با حدود  35داروخانه معتبر در اصفهان و مراکز شهرستان
ها اقدامگردیده است.
آیا بازنشستگان مشمولین تأمین اجتماعی شرکت می توانند از
خدماتشرکتتعاونیمصرفکارکنانذوبآهناستفادهنمایند؟
مدیریت شرکت تعاونی مصرف کارکنان ذوب آهن  :باتوجه به هماهنگی انجام
شده با بانک رفاه گارگران بازنشستگان مشمولین تامین اجتماعی می توانند
از طریق قرارداد با بانک از خدمات و خرید اقســاطی کاالهای شرکت تعاونی
مصرف استفاده و اقساط از طریق بانک رفاه کسر می گردد.
*** تعدادی از همکاران نیز خواستارانجام موارد زیر شده اند .
برنامه ریزی جهت ایجاد محدودیت برای کارکنانی که تاکنون نســبت به
تزریقواکسنکرونااقدامننمودهاند.
تدابیری جهت تســریع در پرداخت هزینه لوازم التحریــر فرزندان دانش
آموزکارکنان.
برنامه ریزی برای فراهم شدن شرایط اهدای خون در شرکت.
تدابیریجهتباالبردنکیفیتغذا یرستورانها.
برنامه ریزی جهت شارژ کارت غذا برای کارکنان درسال جاری .
برنامه ریزی جهت منظور نمودن ساعت اضافه کار برای کارکنان شیفت با
توجهبهکاهشساعتکارجنرالشیفت.
اطالع رسانی از علت عدم اجرای پروژه مسکن ب  9فوالدشهر بعد از دو سال از
زمانکلنگزنیوتغییرسهمسئولتاکنون.
افکارسنجیروابطعمومی

بهین یاب باید پایش و راستی آزمایی شود

سیستمبهینیاب
برای شناسایی
مصرفکنندگان
حقیقیمحصوالت
فوالدی شکل گرفته
است

آغازکاردولتسیزدهم،پایانفسادوتبعیضدرکشوراست

براساس ارزش فروش محصوالت شرکت
ها در بازار فیزیکی بــورس کاالی ایران
طی مهر ماه امسال ،ذوب آهن اصفهان،
جایگاه پنجم را به خود اخنصاص داد.
ذوب آهن اصفهان بــا فروش  ۱۱۱هزار
و  ۷۲۹تن تیرآهن و میلگــرد و بنزن با
مبنای زغال ارزشــی بیش از  ۱۵هزار و
 ۸۲۷میلیارد ریال را رقم زد و در جایگاه
پنجم قرار گرفت .پس از ذوب آهن نیز شــرکت پتروشیمی تندگویان با ثبت
معامله  ۴۲هزار و  ۹۷۰تن انواع محصول پلی اتیلن و نخ پلی استر ،موفق به ثبت
ارزش  ۱۲هزار و  ۷۲۴میلیارد ریالی شــد و جایگاه ششم را به خود اختصاص
داد .فوالد مبارکه اصفهان با ثبت معامله  ۴۱۶هزار و  ۶۰تن محصول شــامل
انواع ورق ،ارزشی معادل  ۹۱هزار و  ۲۵۸میلیارد ریال را به ثبت رساند و برترین
شرکت به لحاظ ارزش معامالت بازار فیزیکی بورس کاال در هفتمین ماه از سال
جاری شد .پس از فوالد مبارکه ،شرکت ملی صنایع مس ایران با فروش ۲۷هزار
و  ۶۹تن انواع محصول ازجمله مس کاتد ،مس کم عیار ،ســولفور مولیبدن و
کنسانتره فلزات گرانبها به ارزش  ۴۲هزار و  ۳۲۶میلیارد ریال در جایگاه دوم
ایستاد .شرکت پاالیش نفت تهران (تندگویان) با ثبت معامله  ۱۶۱هزارو ۱۸۰
تن وکیوم باتوم ،لوب کات سبک و ســنگین و گوگرد گرانوله ارزش  ۱۶هزار و
 ۴۱۵میلیارد ریالی را رقم زد و جایکاه سوم را از آن خود کرد .پس از آن شرکت
پاالیش نفت اصفهان نیز با ثبت معامله  ۱۹۰هــزار و  ۷۰۰تن گوگرد گرانوله،
لوب کات ســبک و وکیوم باتوم به ارزش بیش از  ۱۶هزار و  ۳۴۱میلیارد ریال
چهارم شد .شرکت فوالد خوزستان با دادوســتد  ۸۶هزار و  ۲۰۰تن تختال و
شــمش بلوم به ارزش  ۱۲هزار و  ۳۵۷میلیارد ریال رتبه هفتم را کسب کرد و
بعد از آن شرکت پتروشیمی مارون با ثبت معامله  ۳۱هزار و  ۹۶۴تن محصول
شــامل پلی پروپیلن و منو اتیلن گالیکول ،دی اتیلــن گالیکول ،تری اتیلن
گالیکولبهارزش ۳۱۲۹میلیاردریالدرجایگاههشتمجایگرفت.
شرکت پتروشیمی بندر امام با فروش ۲۸هزار و ۵۴۷تن پلی وینیل کلراید ،پلی
اتیلن سبک و سنگین ،زایلین و استایرن بوتادین ارزشی بیش از ۹۷۳۲میلیارد
ریالی را به ثبت رساند .در نهایت نیز مجتمع فوالد خراسان با ثبت معامله ۶۷
هزار و ۵۷۲تن سبد میلگرد و شمش بلوم به ارزش ۹۲۴۱میلیارد ریال دهمین
شرکتبرتربهلحاظارزشمعامالتشد.

شــناخت کافی برای اتخــاذ تصمیمــات مهم،
محرومیتزدایی و توســعه متوازن در کشور اعالم
کرد.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ،آغاز
کار دولت سیزدهم ،پایان فساد و تبعیض در کشور
است ،گفت :توسعه متوازن با نگاه و توجه بیشتر به
مناطق محروم کلید خواهد خورد.
عبدالملکــی تصریح کرد :کنترل تــورم و جهش
تولید ،افزایش سطح رفاه مردم را به دنبال خواهد
داشت.

وی در خصــوص اجرای طرحهای شــرکتهای
اقتصــادی زیرمجموعه ایــن وزارتخانه در گرمی
نیز گفت :عملیات اجرایــی دو طرح تولید ظروف
دارویی و دامپروری صنعتی شستا با سرعت هرچه
بیشتر ،انجام می شود.
عبدالملکی ،با بیان این کــه ادامه روند محرومیت
در منطقه گرمی پایان خواهــد یافت ،اضافه کرد:
مشکل آب شهرســتان گرمی در شــورای اداری
استان ،به عنوان مصوبه ســفر طرح و حل خواهد
شد.

با کسب بیست هزار میلیارد ریال سود در شش ماهه اول سال محقق شد

عبور ذوب آهن اصفهان از سود پیش بینی شده در بودجه سال 1400

نتایج عملکردی یاد
شده بسیار فراتر
از اهداف بودجه ای
شرکت بوده است

با کوشش و تالش هوشــمندانه و مستمر مدیران
و کارکنان ســخت کــوش ذوب آهــن اصفهان،
عملکردی بســیار فراتر از اهــداف بودجه ای این
شــرکت رقم خورد به گونــه ای کــه ذوب آهن
اصفهــان در  ۶ماهه اول ســال  ۱۴۰۰توانســت
اهداف سود آوری پیش بینی شده در بودجه برای
کل سال  ۱۴۰۰را پوشش داده و با آغاز نیمه دوم
سال جاری از این اهداف عبور نماید.
احمد ســلیمی معاون مالی و اقتصادی شرکت در
حاشیه نشســت هیأت مدیره ذوب آهن اصفهان
در گفتگو با خبرنگار ما و بــا اعالم این خبر ،گفت:
ذوب آهن اصفهان پس از خروج از زیان انباشــته،
ایجاد ســود انباشــته و تصویب توزیع سود بین
ســهامداران بر پایه عملکرد مالی ســال  ۱۳۹۹و
مصوبه مجمع عادی ســاالنه ،موفق گردید ســود
خالــص بیــش از  ۲۰۰۰۰میلیارد ریالــی را در
 ۶ماهه اول ســال  ۱۴۰۰محقق نموده ،و جهش

 ۲۷۰درصدی ســود خالص شــرکت در دوره یاد
شده نسبت به دوره مشابه ســال مالی گذشته را
رقم بزند .همچنین ،حاشیه سود ناخالص شرکت
در  ۶ماهه اول سال  ۱۴۰۰نســبت به دوره مشابه
سال مالی قبل از  ۱۸درصد به  ۲۵درصد ،حاشیه
سود عملیاتی از  ۱۱درصد به  ۱۸درصد ،و حاشیه
سود خالص از  ۷درصد به  ۱۳درصد افزایش یافته
است.
ســلیمی با بیان این که این مهم در سایه کوشش
و تالش هوشــمندانه و مســتمر همــه مدیران و
کارکنان سخت کوش شرکت به دست آمده است،
افزود :نتایج عملکردی یاد شــده بســیار فراتر از
اهداف بودجه ای شرکت بوده است به گونه ای که
شرکت در  ۶ماهه اول ســال  ۱۴۰۰توانسته است
اهداف سود آوری پیش بینی شده در بودجه برای
کل سال  ۱۴۰۰را پوشــش داده و حتی از آن نیز
عبور نماید.

هیأت مدیره ،پاداش ســودآوری برای
کارکنان شرکت را تصویب کرد
معاون مالی و اقتصادی شــرکت که بــرای ارایه
گزارش شــش ماهه مالی در نشست هیأت مدیره
ذوب آهــن اصفهان حضــور یافته بــود ،تصریح
کرد :هیأت مدیره شــرکت به منظور قدردانی از
تالش های برجسته کلیه همکاران سخت کوش،
پرداخت  ۲۰میلیــون ریال به عنــوان پاداش به
کلیه کارکنان را تصویب کرد که بــا برنامه ریزی
انجام شده طی هفته جاری این پاداش به حساب
پارسیان همکاران واریز خواهد شد.
وی تأکید کرد :با عنایت به این که پاداش کارکنان
شرکت نیز تابعی از تحقق اهداف سودآوری است،
بنا براین با افزایش ســود شرکت ،ســطح رفاه و
معیشت همکاران نیز بهبود خواهد یافت.
معاون مالی و اقتصادی شــرکت ابــراز امیدواری
نمود؛ مدیــران و کارکنان شــرکت بیش از پیش

در راســتای افزایش تولید محصــوالت ،به ویژه
محصوالت بــا ارزش افزوده باال کوشــا باشــند
تا با افزایش ســودآوری ،انشــاا ...شــاهد بهبود
هرچه بیشــتر ســطح رفاه و معیشــت همکاران
باشیم.

افزایش نرخ تولید ،ارتقای بهرهوری و توسعه تولید محصوالت صنعتی

با اجرای پروژه احداث کوره پاتیلی شماره  3و بازسازی کوره پاتیلی شماره 1

اینطرحهماکنونبا
پیشرفت30درصدی
درمرحلهتامینو
ساختتجهیزاتو
اجرایفعالیتهای
سیویل است

مهدی نصر معاون برنامه ریزی و توســعه شركت در
مصاحبه با خبرنگار آتشكار در خصوص پروژه احداث
کوره پاتیلی شــماره  )LF3( 3و بازسازی کوره پاتیلی
شــماره )LF1( 1گفت :به منظــور افزایش ظرفیت

تولید در بخش فوالدسازی و همچنین ضرورت تولید
فوالدهای کیفی به خصــوص تولید فــوالد ریل و با
توجه به ظرفیت گرمایی پاییــن و اتالف انرژی و زمان
در کوره پاتیلی شــماره  ،1به صورت  EPCبا همكاری

شرکت مهندسی بینالمللی فوالد تکنیک به تعریف
و اجــرای پروژه احــداث کوره پاتیلی جدید شــماره
 3و بازسازی کوره پاتیلی شــماره  1اقدام گردید .در
این طرح ضمن بازســازی و افزایش توان تجهیزات و
ظرفیت گرمایی کوره پاتیلی شماره  ،1با احداث کوره
پاتیلی شــماره  3با ظرفیت  130تن ،دمای مورد نیاز
ل به ریختهگریها
جهت ارسال فوالد مذاب توسط پاتی 
ن توقف
فراهم می آید .در این فرایند افــت دما در زما 
پاتیلها بعد از عملیات کنورتورها جبران می شــود و
توقف کنورتورها و ذوبهای تخلیه شــده از آن ها در
کارگاه ریختهگری کاهش یافته و در نتیجه ســرعت
و ظرفیت تولید افزایش مییابــد .این طرح هم اکنون
با پیشــرفت  30درصدی در مرحله تامین و ســاخت
تجهیزات و اجرای فعالیتهای سیویل است.
وی با اشــاره به حجم بالــغ بر  600تنــی تجهیزات
و اســکلت فلــزی طــرح و پیشــرفت  36درصدی
فعالیتهای ســاختمانی افــزود :عمــده تجهیزات

اصلی و حســاس پروژه از قبیل سیستم هیدرولیک،
ترانســفورماتور ،بازوی الکترود ،تجهیزات پست 63
کیلوولت ،سیستم  PFCو ریداندانت ،تابلوهای اصلی
اتاق کنترل و تجهیزات ابزار دقیق حســاس با تامین
کنندگان خارجی و داخلی سفارش گذاری گردیده و
در مرحله ساخت می باشد .همچنین ساخت اسکلت
فلزی ،تابلــو های بــرق و  ...درکارگاه های ســاخت
پیمانــکار در حال تكمیل و ارســال به ســایت پروژه
است.
معاون برنامه ریزی و توسعه ،نكات برجسته این طرح
را چنین بیان نمود:
عملیات متالورژی ثانویه بیش از  95درصد از فوالد
مذاب تولیدی بخش فوالدسازی
تولید فوالدهای کیفی نظیر فوالد ریل و فوالدهای
کم آلیاژ با استحکام باال ()HSLA
کاهــش توقفــات و افزایش ظرفیــت تولید بخش
فوالدسازی
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تولید تیرآهن بال نیم پهن سبک در ذوب آهن اصفهان

رشد وزنی ۵۰درصدی صادرات
شرکت های بزرگ فوالدی

مجموع وزنی صادرات شــرکتهای بزرگ فوالدی در نیمه نخست امسال با
متوسط رشد نزدیک به ۵۰درصدی همراه شد .طی این مدت  ۳میلیون و 800
هزار تن فوالد به بازارهای هدف صادر شد.بهرغم قطعی برق و کاهش تولید در
برخی از ماهها ،شــرکتهای بزرگ فوالدی در  ۶ماه ابتدای سال  ۱۴۰۰افزون
بر ۳میلیون و  800هزار تن فوالد صادر کردند کــه این رقم ۴۸درصد بیش از
عملکرد مدت مشابه سال  ۹۹بوده اســت .در مدت مورد بررسی شرکت فوالد
مبارکه افزایش ۱۱۸درصدی را در صادرات رقم زد .شرکت فوالد خوزستان نیز
توانست رشد صادرات را تجربه کند به طوری که این شرکت ۳۴درصد افزایش
صادرات نسبت به مدت سال گذشــته را به ثبت رساند.از سوی دیگر صادرات
شرکت ذوبآهن اصفهان در  ۶ماهه ابتدای سالجاری ۳۲درصد رشد نسبت
به مدت مشابه سال قبل داشته است.همچنین شــرکتهای فوالد آلیاژی با
۲۶درصد ،فوالد خراســان با ۱۶۴درصد ،کاوه جنوب با ۲۷درصد ،فوالد بناب
با۲۵درصد و فوالد کویر با۳۹درصد افزایش عملکرد صادرات همراه شدند.

عبدالملکی ،وزیــر تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی،
کنترل تورم ،جهش تولید ،ایجاد اشتغال و افزایش
رفاه مردم را نقطه عطف دولت عنوان کرد و گفت:
آغاز کار دولت سیزدهم ،پایان فساد و تبعیض در
کشور است.
حجــت ا ...عبدالملکــی گفت :بنــای کار دولت
سیزدهم ،توســعه با تکیه بر ظرفیتهای داخلی و
آموزههای اسالمی است.
وی هدف از سفرهای اســتانی دولت را در فرصت
کوتــاه پــس از روی کارآمدن ،به دســتآوردن

توسعه متوازن با
نگاه و توجه بیشتر به
مناطق محروم کلید
خواهد خورد

خبر

جایگاه شرکت های بزرگ در بازار
فیزیکی بورس کاالی ایران

مــوج رســانهای انتقادی نســبت به بهیــن یاب
مدتی پیش شــروع شــد ،انجمنهای تخصصی،
غولهای فوالدی و شــرکتهای بزرگ هر کدام به
موضــوع پرداختند اما جا به جایــی دولت موضوع
را از اولویــت وزارت صمــت خارج کــرد هرچند
درخواســت رســیدگی بــه عملکرد بهیــن یاب
همچنان در قالب درخواســت فوالدیها روی میز
است.
تولیدات ذوب آهن اصفهان برای مصرف عموم است و
خارج از بهین یاب معامله میشود ،بنابراین مدیرعامل
این شرکت به عنوان یک فعال معدنی خارج از سیستم

میتواند با نگاهی جامع نســبت به این موضوع اظهار
نظرکند.
منصور یزدی زاده در ایــن خصوص گفت :بهین یاب
سیستمی مفید برای مدیریت منابع است ،مشروط به
آن که بهروزرسانی و راستی آزمایی شود.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان اظهار کرد :سیســتم
بهینیاب برای شناســایی مصرف کنندگان حقیقی
محصوالت فوالدی شــکل گرفته است .اصل موضوع
پسندیده است اما نکته آن است که در گذر زمان این
سیستم نیازمند اصالح و راستی آزمایی است.
یزدی زاده در ارتباط با رانت حاکم در معامالت فوالد

بیان کرد :راهکار مقابله با رانتها و اعتراضات بررسی
عملکرد سامانه بهین یاب اســت .برخی واحدهایی
که پیش تر در بهین یاب ثبت شــده اند دیگر فعالیت
تولیدی ندارند ،باید از این سامانه جدا شوند ،واحدهای
تولیدی جدید نیز باید به این سامانه اضافه شوند.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان مسئول رسیدگی به این
موضوع را معاونت معدنی وزارت صمت عنوان کرد و
گفت :وزارت صنعت معدن و تجارت در نظر داشــته
باشــد که بهین یاب باید مدام پایش و به روز شود تا
کســانی که برای تامین مواد اولیه خود از کانال بهین
یاب اقدام به خرید میکنند ،دچار مشکل نشوند.

محصولتیرآهن
جدید در ردیف
محصوالت صادراتی
ذوب آهن قرار دارد
و ارزش باالیی رقم
می زند

تیرآهن بال نیم پهن ســبک  I7سایز  200میلیمتر با
طول  12متر در ذوب آهن اصفهان تولید شد .
علیرضــا مهرابی سرپرســت خدمات فنــی و تولید
مدیریت مهندســی نورد با اعالم این خبــر گفت :با
توجه به دورنمای تعریف شــده به منظور گســترش
روز افزون ســبد محصوالت در مدیریت مهندســی
نورد ذوب آهن اصفهــان و تالش ایــن مجموعه در
راســتای رشــد و تعالی روز افزون کارخانه ،با همت
تیم کارشناســی ،فنی ،خدماتی ،تولیدی،طراحی و
تراش غلتک ،تیرآهن بال نیم پهن ســبک  I7ســایز
 200میلیمتر با طول  12متر بر اســاس اســتاندارد

ملی  16348در ذوب آهــن اصفهان با موفقیت تولید
شد.
وی با اشاره به این که شــمش مورد نیاز این محصول
با گرید فوالد  St37-2در بخش فوالد ســازی ذوب
آهن در  30مهرماه جاری تولید شــد افزود :محصول
تیرآهن جدید در ردیف محصــوالت صادراتی ذوب
آهن قرار دارد و ارزش باالیی رقم می زند.
سرپرســت خدمات فنی و تولید مدیریت مهندسی
نورد تصریح کرد :وزن یک شــاخه  12متری تیرآهن
 IPE200به میــزان  224کیلوگرم کــه این وزن در
تیرآهن  I7با همین سایز به مقدار  206کیلوگرم می
باشــد که نهایتاً صرفه جویی  10درصدی در مصرف
فلز برای اســتفاده در صنعت ســاختمان مهم ترین
ویژگی شاخص آن به شمار می رود.
مهرابی خاطر نشان کرد :سابقه تولید تیرآهن در ذوب
آهن اصفهان به سال  1352باز می گردد و طی سال
های مختلف تولیدات انواع جدیدی از این محصول به
همت تالشگران مدیریت مهندسی نورد و سایر بخش
های کارخانه انجــام گرفته اســت .از جمله مزایای
این تولیدات می توان به ســبک ســازی در صنعت
ساختمان و حفظ استحکام بنا اشاره کرد.
سرپرســت خدمات فنی و تولید مدیریت مهندسی

نورد گفت :حدود  ۲۰نوع محصــول تیرآهن نیم بال
پهن و بال پهن ( ) Hو IPNو  I7در ذوب آهن اصفهان
تولید شده اســت و قابلیت تولید ســایر ردیف های
استاندارد بر اساس درخواست وجود دارد.
حسین مشــکین جانشین سرپرســت نورد  ۳۵۰نیز
از رکورد شــیفتی کالف  5.5در ایــن بخش خبر داد
و گفــت :این رکــورد در تنــاژ  ۲۹۰تن در شــیفت
 ۱۴۰۰/۷/۲۹در گــروه یــک محقق گردیــد که از
شــاخص های آن می توان به افزایش ســرعت خط
تولید و ادغام کردن بررسی و توقفات خط و همچنین
بهینه کردن تجهیرات خط در راســتای کاهش زمان
توقفات اشــاره کرد .وی افزود :تولید کالف در کارگاه
نورد 350با توجه به تغییرات خط نورد در سال 1374
و با استفاده از خط جدید منو بلوک متحول شد و انواع
محصوالت به صورت سیم و خاموت در سبد تولیدی
این کارگاه قــرار گرفت که البته تولید در خط ســیم
ســازی با توجه به تغییر مقطع محصول ،تکنولوژی
تولید و سرعت تولید آن متفاوت می باشد.
جانشین سرپرست نورد  ۳۵۰تصریح کرد :محصوالت
تولیدی با مارک فوالدی  SAE1008هســتند و در
گروه فوالدهای کم کربن قرار می گیرند که عمدتاً در
مصرف صنعتی کاربرد دارند و قابلیت کشــش آنها تا

سطح مقطع زیر  2میلیمتر می باشد.
جانشین سرپرست نورد  ۳۵۰تصریح کرد :با توجه به
کم شدن سطح مقطع فلز در پروسه کشش و حساس
بــودن آن ،کالف های تولیــدی باید از نظــر آنالیز
شیمیایی و دقت ابعادی بســیار دقیق باشند .به این
دلیل چنین محصوالتی صادراتی تلقی می شــوند و
بعد از ریل در درجه دوم اهمیت قرار می گیرند.
شایان ذکر اســت تولید  19200تن انواع محصوالت
کالف (5.5و7و 7.5و10و )12در شــهریور ماه سال
جاری در تاریخ  25ســاله خط منو بلــوک مدیریت
مهندسی نورد ذوب آهن اصفهان بی سابقه است.
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نشست تعاملی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان و نماینده شهرستان لنجان
در ادامه سلســله نشست های
تعاملی مســئولین ذوب آهن
اصفهان و مسئولین شهرستان
لنجان ،منصــور یــزدی زاده
مدیرعامل شــرکت طی نشت
تعاملــی با حســین رجایی در
خصــوص مســایل منطقــه و
ذوب آهــن اصفهــان گفتگو و

تبادل نظر کرد.
در این جلســه کــه جمعــی از معاونین و
مدیــران ذوب آهــن اصفهان نیــز حضور
داشــت دو طرف ضمن بررســی مسایل و
مشــکالت ذوب آهن و شهرســتان لنجان
بر توســعه همکاری هــا و همفکری و هم
افزایی برای رفع مشــکالت موجود تأکید
کردند.

در جلســه اخیــر شــورای معاونین شــرکت
بــر تولیــد محصــوالت بــا ارزش افــزوده
باالتــر بــه ویــژه انــواع تیرآهن هــای بال
پهن با ســایز های مــورد نیــاز بــازار تاکید
شد .
بررسی شــیوه های مختلف تامین پایدار مواد
اولیه و تالش در جهت افزایش تولید به منظور
تحقق برنامه سال جاری نیز در این جلسه مورد
تاکید قرار گرفت .

تجربه ما و دیگران نشــان می دهد که چیزی نافع تر از داشتن صبر و زیان
بارتر از نداشتن بردباری دیده نشده است ،صبری که به وسیله آن تمام امور
درمان می شود.
تأکید بر توسعه
همکاری ها و
همفکری و هم
افزایی برای رفع
مشکالت موجود

نشست تعاملی مسئولین ذوب آهن اصفهان با امام جمعه فوالدشهر

به منظور تعامل بیشتر با مردم و مسئولین منطقه و در
راســتای ایفای مســئولیتهای اجتماعی ذوبآهن
اصفهان جلســه تعاملی با حضور احمد اکبری معاون
ســرمایه های انســانی و توســعه مدیریت ،کوروش
اسفندمند مدیرحوزه مدیرعامل و تعامالت منطقه ای و

علیرضا امیری مدیر روابط عمومی
این شرکت با حجت االسالم سید
مهــدی طباطبایی امــام جمعه
فوالدشهر  ۴آبان ماه در دفتر امام
جمعهاینشهربرگزارشد.
امام جمعه فوالدشهر در این دیدار
با اشاره به ارتباط سازنده ذوب آهن
با مردم شهرســتان لنجان گفت:
آوازه ذوب آهن اصفهان در تولید
فوالد جهانی اســت و این یکی از
نعمات الهی است که این مجتمع
عظیمصنعتیدرنزدیکیاینشهر
قرار دارد زیرا به خوبی توانسته اشتغال برای جوانان ایجاد
کند و این یکی از نکات مثبت این شرکت است.
حجت االســام طباطبایی ،ذوب آهن اصفهان را منبع
برکات بسیار برای این شهر دانست و افزود :فعالیت های

عمرانی بسیار خوبی در این شهر توسط ذوب آهن انجام
شده است ولی با توجه به جمعیت زیاد این شهر که اکثرا
مهاجرهستنداحتیاجبهکارفرهنگیبیشتراستکهاین
شرکت می تواند در این زمینه اقدامات موثری انجام دهد
.
وی اظهار داشت :فضای اشتغال برای افراد کم بضاعت و
بی بضاعت کم است و با راه اندازی فضای کارگاهی برای
اینقشرمیتوانشرایطجامعهرابهبودبخشید.
احمد اکبری معاون ســرمایه های انســانی و توســعه
مدیریت ذوب آهن اصفهان یکی از مهمترین مشکالت
این شرکت را کمبود آب دانســت و گفت :ذوب آهن در
این زمینه اقدامات اساســی و مهمی را انجام داده و یا در
دست اقدام دارد که نمونه آن خریداری پساب شهرستان
های اطراف و استحصال و بازچرخانی آب در این مجموعه
صنعتی بوده تا به این وســیله آب کمتری را از رودخانه
برداشتکند.

سیاست گذاری در
حوزه معدن باید
به گونهای باشد که
ظرفیت های معطل
مانده فوالد کشور از
جمله در ذوب آهن
اصفهان فعال گردد

هدف نهایی برنامههای تحولی تامین اجتماعی خدمت به جامعه کارگری است
میرهاشم موسوی در جلســهای با اعضای کانون عالی
انجمنهای صنفی کارگران ایران اظهار داشت :تعامل
و ارتباط مستمر با تشکلها یکی از نیازها و اولویتهای
سازمان تأمین اجتماعی اســت و تعدادی کارگروه نیز
در این حوزه شکل داده تا تعامل دائمی بین سازمان و
تشکلهابرقرارشود.
وی با بیان این که سازمان تأمین اجتماعی و تشکلهای
کارگری دارای اهدافی مشترک هستند ،ادامه داد :همه
ما میخواهیم ،کارگران از خدمات مطلوب اســتفاده
کنند .رســیدن به شرایط مناســب در همه خدمات
تامین اجتماعی با هدف خدمت رســانی به کارگران
نقطه هدف نهایی همه تالشهای و برنامههای تحولی
اســت .دســتور کار و هدف نهایی نیز ایجاد آیندهای

مطلوب برای جامعه شریف کارگری است .سرپرست
سازمان تأمین اجتماعی همچنین با تأکید بر استفاده از
ظرفیت تشکلهای کارگری گفت :این سازمان تالش
حداکثری و همراهی با تشکلها را برای تحقق مطالبات
جامعه کارگری وظیفه خود میداند .در ارائه خدمات
تامین اجتماعی به جامعه باید برای ارتقا خدمات و رفع
مشــکالت اقدام و ظرفیتهای بیشتری برای خدمت
به جامعه فراهم کنیم .موسوی تعادل منابع و مصارف
و تضمین خدمت رســانی در بلندمدت را از مهمترین
اولویتهای سازمان تأمین اجتماعی برشمرد و افزود:
باید با اقدامــات اصولی تعادل منابع و مصــارف را در
این صندوق برقرار و از ذخیره و ســرمایه سازمان بهره
بیشتری داشته باشیم .وی مطالبه جامعه کارگری برای

بهبود و ارتقاء خدمات درمانی تأمین اجتماعی را به حق
دانست و ادامه داد :قطعا در حوزه درمان باید به نقطهای
برسیمکهبیماربهجزمشکالتناشیازبیماری،مشکل
دیگری نداشته باشد و کارگر اگر نیاز به درمان داشت،
محدودیتی نداشته باشد .موسوی رفع مشکالت کشور
و پیشبرد تمامی برنامههای تحولی را متکی به تالش و
کوشش جامعه شریف کارگری دانست و اظهار داشت:
باال رفتن ارزش پول ملی به تولید وابسته است و افزایش
تولید تنها از طریق توجه بیشــتر به کارگران شریف
و زحمت کش جامعه قابل تحقق اســت .سرپرســت
ســازمان تأمین اجتماعی تاکید کرد :با نگاه مبتنی بر
فرهنگ اسالمی ،با همه توان و ظرفیت به دنبال خدمت
به جامعه شریف کارگری بوده و خدمت به کارگران را

برای خود وظیفهای مقدس میدانیم .در این جلســه
اعضای کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران
نیزبهبیاندیدگاههاونقطهنظراتخودپرداختند.

باید با اقدامات
اصولی تعادل منابع
و مصارف را در این
صندوق برقرار و از
ذخیره و سرمایه
سازمان بهره
بیشتریداشته
باشیم

در هماهنگی با مدیریت های مختلف بسیار سنجیده و حرفهای عمل مینمود

پس از ســی ســال رســیدن به دوران
بازنشستگی یعنی سال ها خدمت صادقانه
در ذوب آهن اصفهان  ،یعنی ســال ها تالش و

کوشش در جبهه صنعت کشور و تالشگرانی که به
این افتخار نائل می گردند می توانند به سی سال
خدمت صادقانه خود افتخار کنند  ،مهرداد طالبی
یکی از تالشگرانی بود که ســال ها در مدیریت
مهندسی نورد خدمت کرد به همین مناسبت با
ویگفتگوییداشتیمکهدرپیمیآید:
طالبی ،گفت :آذرماه سال  1374در ذوب آهن استخدام
شــدم و پس از طی دوره های آموزشــی حدود یک ماه
در نورد  650شــروع به کار کردم که بعد از مدتی با نظر
مهندس ســاالری معاون تولید آن زمان عالوه بر شغل
اصلی ،در هفته چند روز گزارشات مختلف تولید را تهیه
می کردم تا این که پس از کمبود نفر در دیسپاچری نورد
از طرف کارگاه 650به دیسپاچر نورد معرفی شدم.
وی افزود :به دلیل فعالیت و پیگیری کارهای دیسپاچری
بعد از دو سال روزکار شدم و تقریبا  5سال دیسپاچر نورد
بودم تا این که با نظر مدیر وقت مهندسی نورد ،کارشناس

ایمنی فنی نورد شــدم و پس از مدتی بــا توجه به نیاز
دیسپاچرنورددربحثبرنامهریزیتولیدعالوهبرفعالیت
در قسمت ایمنی فنی ،برنامه ریزی تولید و سرپرستی
دیسپاچرینیزدوبارهبرعهدهاینجانبگذاشتهشد.
وی گفت :با حذف قائم مقام مدیریت نورد قســمتی از
کارهای این قسمت نیز به عهده اینجانب گذاشته شد و
به همین دلیل با سمت مهندس ارشد برنامه ریزی تولید
نوردها به کار خود ادامــه دادم ،در این چند ماه اخیر هم
عالوه بر فعالیت های قبل سرپرست نورد  650نیز شدم و
در تاریخ یکم آبان ماه به افتخار بازنشستگی از ذوب آهن
اصفهاننائلگردیدم.
طالبی ذوب آهــن اصفهان را خــط اول جبهه صنعت
دانست و خاطر نشان ساخت :کار در این مجموعه بزرگ
صنعتی برای هر شخص افتخار است این صنعت بزرگ
مدیران و متخصصین زیادی را به صنعت فوالد کشــور
معرفی کرده و باید گفت صنعت فوالد کشــور مرهون

ذوب آهن اصفهان است .
این همکار بازنشسته با اشاره به این که تجربه ،تخصص و
دلسوزی مداوم در کار ،همیشه توام با موفقیت خواهد بود
و این کاری است که تالشگران ذوب آهن اصفهان انجام
می دهند گفت :همکارانی که تازه به جمع کارکنان ذوب
آهنپیوستهاندبرایپیشرفتخودومجموعه،بهتراست
وظایف محوله را با دقت و به نحو احســن انجام دهند و
موفقیتحاصلتالشهایکوچکروزانهاست.
شــایان ذکراســت وی از ســال  92به عنوان خبرنگار
افتخاری با هفته نامه آتشــکار همکاری مستمر داشت.
هیأت تحریریه آتشکار با قدردانی از این همکاری برای
مهرداد طالبی در دوران بازنشســتگی بهترین و خوش
ترین روز ها را آرزومند است.
تعدادی از مدیران در خصوص این همکار سخت کوش
اظهار داشتند وی در هماهنگی با مدیریت های مختلف
بسیارسنجیدهوحرفهایعملمینمود.

نظر به اهميت ديجيتالي شــدن ذوب آهن اصفهان در
جلسه  5آبان ماه هيأت مديره شركت مقرر شد مطالعه
و اقدام به پياده سازي در دستور كار شركت قرار گيرد.
آشناییودرکتحولدیجیتالدرصنعت
ســرعت تغییرات و اســتفاده از نــوآوری در روشها،
فرایندها ،ابزارها و عملیات در دنیای امروز ضرورتی برای
توسعه و پیشرفت در مدیریت کســب و کارها و صنایع

شده است .از اینرو ایده و طرحهای مربوط به دیجیتالی
شدن ارتباطات و عملیات در حوزههای مختلف کسب و
کاری در جهان عرضه شــده است و بسیاری از کاربردها
به وجود آمده و فناوریهای ظهور کرده ،برای حرکت در
همین راستا است .حداقل مزایایی که تحول دیجیتال
برای سازمان و منفعت درکسب و کار را دارد ،میتوان به
شرح زیر نام برد:

مزایایتجاری
(سرعترساندنمحصول/
خدماتبهبازارومشتری)

انطباقسریعتربابحرانها
(نظیرپاندمیاخیروشرایط
اقلیمی)

مزایایسازمانی
(همکاری،ارتباطوراههای
بهترانجامکارها)

مزایاینیرویکار
(انگیزه و رضایت
کارکنان)

8آبان ماه؛ شهات محمد حسین فهمیده  ،روز نوجوان و بسیج
دانش آموزی
 8آبان  1359محمدحســین فهمیده ،نوجوان بســیجی بــه درجه رفیع
شهادت نائل آمد .بههمین مناســبت ،هشــتم آبانماه تحت عنوان «روز
نوجوان» و «روز بسیج دانشآموزی» نامگذاری شده است .محمد حسین
فهمیده ،فرزند محمد تقی در ســال  ۱۳۴۶در خانوادهای مذهبی در محله
پامنار شهر قم چشم به جهان گشود .محمد حسین فهمیده ،نوجوانی خوش
برخورد ،شجاع ،فعال ،کوشــا بود و به مطالعه عالقه زیادی داشت و با وجود
این که به ســن تکلیف نرســیده بود ،نماز میخواند و احترام خاصی برای
والدینش قایل بود.
وی شــیفته و عاشــق حضرت امام (ره) بود و با تمام وجود سعی در اجرای
فرامین امام داشــت .او میگفت :امام هر چــه اراده کند ،همــان را انجام
خواهم داد و من تســلیم او هســتم .هنــگام ورود حضرت امــام خمینی
(ره) به ایران به دلیل مصــدوم بودن ،موفق به زیارت امام نشــد ،اما پس از
بهبــودی در اولین فرصــت موفق به دیدار شــد.این دانش آمــوز رزمنده
بســیجی ،با ایمان و بینش عمیق و اســتوار خود در جنگ با دشمن پیش
قدم بود و با نیل به شهادت ،درس شــجاعت ،فداکاری و مقاومت را به همه
بســیجیان و امت حزب ا ...آموخت .امــام بزرگوارمان از ایــن نوجوان 13
ســاله به عنوان رهبر یاد فرموده و بدین گونه نام و یاد او ،منشا حماسههای
بزرگ شــد و تحول عظیمی در شــیوههای دفاع مقدس و نبرد رزمندگان
اســام ایجاد کرد و راه پیروزی وســرافرازی را یکی پس از دیگری ،هموار
ساخت.
گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل ( ۵-۱۲آبان ماه )۹۹
هفته نکوداشت پدافند غیرعامل سال  1400با شــعار «پدافند غیرعامل،
ایران پایدار» از هشــتم لغایت  14آبان ماه ســال جاری برگزار میشــود.
هشــتم آبان ماه ،ســالروز فرمان مقام معظم رهبری برای تشکیل کمیته
دائمی پدافنــد غیرعامل اســت .این روز در تقویم رســمی کشــور نیز با
تصویب شــورای عالی انقالب فرهنگی بنام روز پدافند غیرعامل نام گذاری
شده اســت .بر همین اساس هرســاله ایام نیمه آبان به عنوان هفته پدافند
غیرعامل با استفاده از ظرفیت های لشکری و کشوری در چهار سطح ملی،
دستگاهی ،استانی و شهری برنامه های نکوداشت پدافند غیرعامل با رویکرد
تبیینی و ترویجی برگزار میشــود .و فرصت مغتنمی برای تبیین اهمیت
و دســتاوردهای مثبت پدافنــد غیرعامل در عرصه هــای مختلف در بین
مسئوالن ،مدیران ،کارشناسان و آحاد جامعه است.
 31اکتبر؛ آشنایی با روز جهانی شهرها
سی و یکم اکتبر هرســال به نام روز جهانی شــهرها نامگذاری شده است.
این روز فرصتی برای دولتها ،ســازمان ملل به ویژه برنامه اسکان بشر ملل
متحد ،ســازمانهای بینالمللی مرتبط ،جامعۀ مدنی و ســایر ذینفعان و
فعاالن شهری جهت اهتمام به توسعه پایدار شهری در سرتاسر جهان است.
موضوع عام روز جهانی شهرها «شــهر بهتر ،زندگی بهتر» است و همهساله
موضوعی که موفقیتهای شهریشدن یا چالشهای ناشی از آن را منعکس
می کند .برنامه اسکان بشــر ملل متحد در ایران هر ســاله مراسمی برای
گرامیداشت این روز با همکاری شهرداری تهران برگزار میکند
 13آبان؛ روز م ّلی مبارزه با اســتکبار و تبعیــد حضرت امام
خمینی(ره) به ترکیه
 13آبان  ،1358دانشجویان مسلمان پیرو خط امام ،النه جاسوسی آمریکا را
در تهران تسخیر کردند و جاسوسان آمریکایی را به گروگان گرفتند .بدین
ترتیب ،مبارزه ضد آمریکایی مردم ایران ،ابعاد جدیدتری پیدا کرد .روز 13
آبان که در تقویم نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران به عنوان روز مبارزه
با استکبار جهانی نامگذاری شده یادآور سه واقعه مهم در تاریخ معاصر ایران
است که در ســه دوره مختلف رخ داده و به همین دلیل این روز را در تاریخ
کشور به عنوان روزی به یادماندنی به ثبت رسانده است.
 13آبــان  ،1343مأموران رژیم شــاه ،حضرت امام خمینــی(ره) را در قم
دستگیر و به دســتور آمریکا ،به ترکیه تبعید کردند 13 .آبان  ،1357دانش
آموزان تهرانــی در اعتراض به دخالــت های آمریکا در ایــران ،راه پیمایی
کردند ،ولی دژخیمان رژیم شــاه ،به آنان حمله کردنــد و آن ها را به خاک
و خون کشیدند.
 14آبان؛ روز فرهنگ عمومی
ســال  1387شــورای فرهنگ عمومی  14آبانماه را به نام "روز فرهنگ
عمومی" نامگذاری کرد .روابط عمومی دبیرخانه شــورای فرهنگ عمومی
اعالم کرد در چهارصد و شصت و ششمین جلسه این شورا روز  14آبان که
مصادف با تصویب آئیننامه شورای فرهنگ عمومی است ،به نام روز فرهنگ
عمومی مصوب گردید.

ثبت اختراع روش گرانوالسیون
خشک سرباره توسط یک همکار
ذوب آهنی
کار در این مجموعه
بزرگ صنعتی برای
هر شخص افتخار
است

در تحول دیجیتال
نگرش محصول
محور در کسب و
کار جای خودش را
به دیدگاه مشتری
محور میدهد
بهبود عملکرد و طراحی و ساخت ســامانهها ،ابزارها و
سرویسهایجدیدبکارگرفتهشدهاند.

مناسبت های هفته

خبر

ورود به عرصه تحول ديجيتال در ذوب آهن اصفهان
اما تحول دیجیتال مسيري است که باید به صورت مداوم
و مستمر در ســطوح مدیریتی و بدنه ســازمان جاری
باشــد و تفکر ،فرهنگ و انگیزه الزم در کنار پشتیبانی
مالی از طریق اختصاص و تامین ســرمایه و پشتیبانی
فنی از طریق به خدمت گرفتن استعدادها ،متحصصین
و مشاورین در این زمینه فراهم آید .در تحول دیجیتال
نگرش محصول محور در کسب و کار جای خودش را به
دیدگاه مشتری محور میدهد و همه ساز و کارها و منابع
انسانی ،مالی و دانشی سازمان در این خصوص باید چابک
گردیدهتاباسرعتیکپارچهشوند.
همچنین باید از فناوریهای نوین که سبب بستر سازی
ودر نهایت تحقق تحولدیجیتالمیشونداستفاده شود.
در یک دهه اخیر فناوریهای که نقش موثری در تحول
دیجیتال دارند ظهور کردهاند که همه یا برخی از آن ها
متناسب با محدوده و موضوع کسب و کارها و صنایع در
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امام حسن مجتبی (ع):

تأکید بر بررسی
شیوه های مختلف
تامین پایدار مواد
اولیه و تالش در
جهت افزایش تولید

وی با اشاره به موضوع تامین مواد اولیه که از اساسی ترین
نیازهای ذوب آهن است ،گفت :معادن سنگ آهن از ابتدا
با همت ذوب آهن اصفهان راه اندازی شده اما به مرور با
خصوصی سازی نامطلوب از این شرکت جدا شده اند .هم
اکنون نیز برخی از معادن به خام فروشی و صادرات سنگ
آهن اقدام می کنند و یا به ساخت صنایع فوالدی اقدام
نموده اند بنابراین فوالدسازان با چالش تامین مواد اولیه
مواجههستند.
وی ابراز امیدواری نمود که این مشــکل در دولت جدید
برطرف گردد و افزود :سیاست گذاری در حوزه معدن باید
بهگونهای باشدکه ظرفیتهای معطل مانده فوالد کشور
از جمله در ذوب آهن اصفهان فعال گردد و بدین ترتیب
تولیدفوالدکیفیکشورافزایشخواهدیافت.
مدیرحوزه مدیرعامل و تعامالت منطقه ای و مدیر روابط
عمومی شــرکت نیز در خصوص توسعه تعامالت ذوب
آهنومسئولینفوالدشهرراهکارهاییارایهنمودند.

Repor t
حدیث هفته

تاکید بر تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر در شورای معاونین
اتخاذ شــیوه های مختلف جهت
کاهــش مصــرف آب  ،رعایــت
پروتکل هــای بهداشــتی جهت
مصون ماندن از بیمــاری کرونا و
ضــرورت تامین وســایل ایمنی و
بهداشــتی برای کلیــه کارکنان و
تاکید بر فاصله گــذاری اجتماعی
از جمله دیگر مــواردی بود که در
جلسه شورای معاونین مطرح شد .

گزارش

نشریهداخلی

ابوالقاســم مومنــی سرپرســت
تکنولوژی و برنامه ریزی مهندسی
نت و دانــش آموخته دانشــگاه
صنعتی اصفهان و علمی کاربردی
ذوب آهــن اصفهان  ،در رشــنه
های مهندسی مکانیک و بازیابی
پســماندهای صنعتی بــا درجه
کارشناسی ارشد است که اختراع
روش ســرد کردن و گرانوالسیون
خشک سرباره به روش ریخته گری ســرباره بین دو غلطک خنک شونده با
ایجاد دانه بندی و شکل دانه های مشخص را به ثبت رسانده است.
وی در این خصوص گفت :سرباره جزء محصوالت فرعی و ال ینفک در صنایع
ذوب فلز است که برای قابلیت اســتفاده بهتر و حمل راحت تر الزم است به
صورت مناسب دانه بندی شود.
مومنی با بیان این که معموال سرباره با روش تر یعنی ریزش مستقیم سرباره
در جریان شــدید آب صورت می گیرد که این امر باعث جدب انرژی حرارتی
سرباره مذاب ،انجماد و گرانوله شدن آن می شــود افزود :در روش تر و تماس
مستقیم سرباره و آب ،مشکالتی همچون آلودگی آب و آلودگی هوا و خاک و از
همه مهم تر تبخیر مقادیر زیاد آب به وجود می آید.
این همکار مخترع اظهار داشت :در روش گرانوالسیون خشک ،تماس مستقیم
سرباره با آب وجود ندارد و طبعا بخش اعظم آلودگی ها و مصارف آب کاهش
می یابد از طرفی انرژی حرارتی مذاب سرباره نیز قابل بازیابی خواهد بود.
وی خاطر نشان کرد :در شرایط خشکســالی و تنش آبی و هزینه های باالی
تامین انــرژی ،حرکت به طرف روش های خشــک اجتناب ناپذیر اســت و
کشورهای پیشرو صنعت فوالد تحقیقات گسترده ای در این زمینه ها را آغاز
کرده و ادامه می دهند که جا دارد در صنایع کشور ما هم استفاده از دانش روز و
توان نیروهای متخصص برای رفع نیازها و مشکالت اساسی اقدام شود .
خلیلشکرانی-خبرنگارافتخاری
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استعدادیابی ورزشیبا پشتوانهصنعت
در جلســه پنج جانبــه مدیران شــرکت های ذوب
آهن اصفهان ،پویش معادن ،پیشــرو معادن ســواد
کوه ،معادن البرز شرقی و باشــگاه فرهنگی ورزشی
ذوب آهن اصفهان در خصوص توســعه ورزش بین
خانواده پرســنل ،اســتعدادیابی نخبگان ورزشی و
همکاریهــای چند جانبه جهــت حمایت از ورزش
با محوریــت باشــگاه فرهنگی ورزشــی ذوب آهن
در اســتان اصفهان و اســتان های محل فعالیت این
شرکت ها بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.
در این جلسه که مرتضی یزدخواســتی عضو هیأت
مدیــره ذوب آهن و رئیــس هیات مدیره باشــگاه و
مدیران عامل شرکت های مذکور برگزار شد طرفین
بر نقش ورزش در شــادابی و افزایش نشاط پرسنل
و تاثیر آن بــر افزایش تولید تاکید کرده و خواســتار
مساعدت باشگاه ذوب آهن در پایش و استعدادیابی
ورزشی در حوزه فعالیتهای شرکت خود شدند.

میدان تیر مدیران شرکت و بســیجیان گردان بیت المقدس شهید حاج
بیژن طاهری با حضور مدیــران حوزه های مختلف شــرکت  5آبان ماه
برگزار گردید.
ســرهنگ مختاری فرمانده حوزه مقاومت بسیج شــهید تندگویان در
حاشــیه این برنامه گفت :این میدان تیر با هدف افزایــش توان نظامی
مدیران و کارکنان شرکت برگزار گردید .
وی افــزود :کارکنان که امــروز حماســه آفرین در خط مقــدم جبهه
صنعت هستند ،به اقتدای  ۲۹۰شــهید ذوب آهن ،همواره بایستی آماده
جانفشانی در جنگ نظامی باشند و در این راســتا به صورت دوره ای در
امور نظامی آموزش ببینند.

اطالعیه

با توجه به نظر مســاعد مدیر عامل شرکت مبنی
بر رفع دغدغه پرسنل در خصوص تامین بخشی
از هزینه های مســکن همکاران مقــرر گردیده
است از محل پاداش پایان کار افراد وام مسکن
به آن ها پرداخــت گردد .شــرایط پرداخت این
وام به شرح زیر است؛
 .1وام پرداختی به پرســنل بر اساس قرانین و
مقررات و دســتورالعمل مربوطــه و در صورت
وجود اعتبار و توان مالی شرکت می باشد.
 .2همه ماهــه مدیریت امــور اداری بر اســاس
امتیازات افراد ،لیســت همکاران واجد شرایط
را به سرپرست روابط صنعتی ارسال می نماید.
 .3میــزان وام پرداختــی به پرســنل تا ســقف
 100صد در صــد پــاداش پایان خدمت تــا زمان
پرداخــت وام بیــن  50تاحداکثــر  100میلیــون
تومان می باشد.
 .4پارامترهــای موثر در محاســبه امتیــاز وام
مسکن بدین قرار است:
الف  :سابقه کار
ب  :سن متقاضی
ج  :عائله مندی
د  :سختی کار
 .5به مامورین سایر ســازمانها وام مسکن تعلق
نخواهــد گرفــت ( این بنــد شــامل مامورین به
شرکت های زیر مجموعه ذوب آهن نمی شود).
 .6تعداد اقساط جهت اســتهالک وام حداکثر 40
قسط می باشد.
 .7بــه افرادیکــه یــک ســال و کمتــر تــا زمان
بازنشســتگی آنها باقی مانده است وام مسکن
تعلق نخواهد گرفت.
 .8تســویه مابقــی وام مســکن در زمــان
بازنشستگیخواهدبود.
 .9با توجه به میزان وام سهمیه خارج از نوبت در
نظر گرفته نشده است.
 .10در صــورت صــدور دعوتنامــه و اعــام بــه
همکاران  ،ضامنین و وام گیرنده میبایستی در
محل روابط صنعتــی حضور و نســبت به تکمیل
فــرم مربوطه اقــدام نماینــد .بدیهی اســت به
فرمهای تکمیل شــده خارج از چارچــوب در نظر
گرفته شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 .11وام مســکن پرداختی ارتباطی بــه مانده و یا
تسویه وام مسکن قبلی نخواهد داشت.
 .12به یک نفر از افرادی که دارای همسر شاغل
در شــرکت می باشــند وام مورد نظــر پرداخت
خواهد شد.
مدیریت امور اداری

تیم فوتبال پیشکسوتان کارگری ذوب آهن اصفهان قهرمان لیگ برتر استان شد
به مناســبت هفته دفاع مقــدس مســابقات فوتبال
پیشکسوتان کارگری استان اصفهان با حضور هشت تیم
در زمین چمن مصنوعی ورزشگاه کارگران اداره کل کار
استان برگزار گردید که در پایان تیم فوتبال پیشکسوتان
کارگری ذوب آهن اصفهان قهرمان لیگ برتر استان شد.
بابک اژنده سرمربی تیم فوتبال پیشکسوتان کارگری
ذوب آهــن اصفهان گفــت  :با توجه بــه قهرمانی تیم
پیشکسوتان ذوب آهن در مســابقات ایمیدرو در سال
 ،۱۳۹۸تمرینات را ازخرداد ماه شروع شروع کردیم تا
بهانسجامتیمیبیشتریبرسیم.
وی افزود :با کمک و حمایت ورزش همگانی شرکت و
وجود بیماری کرونا تمرینات را با هفته ای یک جلسه
اســتارت زدیم و پس از اعالم زمان برگزاری مسابقات
استان ،تمرینات منظم تری را انجام دادیم.
ســرمربی تیم کارگری پیشکســوتان شرکت گفت:
در میانه راه چهار ،پنج بازیکن بــا تجربه و اصلی تیم
که در قهرمانی سال  ۹۸ســهیم بودن(بابک هاشمی،
مهرداد صباغی ،محمد حسین نژاد و اصغر فریفته)به
دلیل بیماری کرونا از ادامه همکاری با تیم کنار رفتند
و با نفرات جدید و جوان تری وارد مسابقات شدیم که
به همین دلیل و عدم هماهنگی نفــرات جدید با تیم

اولین مسابقه را با شکست آغاز کردیم .وی خاطر نشان
ســاخت :بعد از این شکســت تمرینات منظم تری را
برنامه ریزی کردیم و با قدرت تمام تیم های پیش رو را
با اختالف قابل توجهی شکست دادیم.تا مسابقه نهایی
که بازیکنان با غیرت و متعصــب ذوب آهنی وارد این
مسابقه شــدند و نهایت تالش خود را به کار گرفتند تا
پیروز این مسابقه باشند.
حســین نایب آقایی سرپرســت تیم گفت :تیم ذوب
آهن برای رسیدن به قهرمانی نیاز به برد با اختالف دو

میتوانستیم بازی را ببریم اما ۱۰نفره شدیم
ســرمربی تیم فوتبــال ذوب آهن گفــت :از لحاظ
فوتبالی روز خوبی نداشــتیم و اگر نه میتوانســتیم
بازی را ببریم.
مهدی تارتار در نشســت خبــری بعــد از مصاف با
استقالل اظهار داشــت :بازی را خوب شروع کردیم و
در همان دقایق اولیه موقعیت نیــز ایجاد کردیم که
موفق نشدیم از آن استفاده کنیم.
وی افزود :برخورد دو بازیکن سجاد جعفری و کوین
یامگا ما را متضرر کرد ،همچنیــن با حضور پر تعداد
مدافعین یک گل بد خوردیم.
ســرمربی تیم فوتبال ذوب آهن ادامــه داد :بازیکن
خارجی آنها تأثیر زیادی در روند بازی داشت و روی
گل اول یک گل باکالس زد و تأثیــر مهمی در بازی
داشت.
وی با تاکید بر این که از موقعیتها استفاده نکردیم،
گفت :در اواخر بازی دفاع راست ما دچار مصدومیت
شد که به دلیل تمام شدن تعویضها ده نفره در اصل
بازی کردیم زیرا بازیکن ما لنگ لنگان مشغول بازی

بود که از همین جناح اســتقالل یکــی دو موقعیت
ایجاد کرد.
تارتار ابراز داشــت :در مجموع فــرق دو تیم بازیکن
خارجی حریف بود که نتیجه را به سود استقالل رقم
زد و باعث برد آن ها شد.

با تاسف ،مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده محترمتان
صميمانه تسليت عرض نموده ،از درگاه خداوند متعال برای
آن مرحومین رحمت و مغفرت واسعه و برای شما و خانواده
محترمتان صبوری و شکیبایی مسئلت می نماییم .خداوند قرین
رحمتشان فرماید.

روابط عمومي شركت

وی در خصوص مســائل داوری مصاف با اســتقالل
تصریح کــرد :روی داوری تمرکز نداریــم و آن را به
باشگاه سپردیم اگر مورد یا مسئله جدی باشد باشگاه
آن را پیگیری میکند.
ســرمربی تیم فوتبال ذوب آهن در خصوص عملکرد
بازیکنان تعویضی گفت :فاصله زیادی بین بازیکنان
تعویضی و اصلی نیســت ،وقتی یک بازیکن مصدوم
میشود  ۱۵-۱۰دقیقه هارمونی الزم را تیم از دست
میدهد که این مشکل در نیمه دوم حل شد.
تارتار در خصوص عملکــرد مهاجمان تیمش مقابل
اســتقالل گفت :فکر نمیکنــم مهاجم طــراز اول
ایرانی در لیگ مشغول باشــد ،تمام مهاجمان خوب
ما در خارج کشور مشــغول بازی هستند و مهاجمان
شاغل در لیگ یا خیلی جوان هســتند یا سن باالیی
دارند.
وی خاطر نشان کرد :با احترام به تیم خوب استقالل
میتوانستیم ما این بازی را با دست پر از زمین خارج
میشدیم اما از لحاظ اتفاقات فوتبالی روز ما نبود.

اطالعیه
برگزاری مسابقات طناب کشی کارکنان شرکت
باطالع همکاران محترم می رساند براساس قرعه کشی به عمل آمده قبلی مسابقات طناب کشی ،این مسابقات ،دوشنبه دهم آبان ماه راس
ساعت  8صبح پس از توزیع البسه و وزن کشی در محل باند هلی کوپتر ورزشگاه توحید کارخانه ،برگزار خواهد شد.
مدیریت خدمات و امور رفاهی

اطالعیه
با عنایت به این که بیمه نامه شخص ثالث در زمان حادثه و فوت راننده حداقل مبلغ دیه به میزان  4.800.000.000ریال را پرداخت می نماید و این مبلغ نسبت
به دیه سرنشینان خودرو ناقص می باشد شرکت بیمه دانا اقدام به ارائه بیمه مکمل ثالث با نام بیمه نامه شهروند دانا با شرایط ویژه نموده است.
طرح ها

مبلغ حق بیمه یک سال

پوشش ها

طرح شماره یک

 1.200.000ریال

-1غرامت مازاد بر دیه ناشی از حوادث ترافیکی راننده مقصر وسیله نقلیه در ماه های حرام به مبلغ
 160میلیون تومان
-2پرداخت مستمری یک میلیون تومان به بازماندگان(ذینفع)به شرط فوت ناشی ازحوادث ترافیکی
شخص بیمه شده حداکثربه مدت 30سال(360ماه)و به صورت ماهیانه
-3قابلیت انتخاب دریافت کننده مستمری و تغییر آن در طی مدت بیمه نامه

تسلیت
همکاران گرامی آقایان:
احمد راهدان ،سیدمسعود دیباجی ،حسین براتی،
مجید مجیدزاده ،ابراهیم توکلی ،سعیدمختاری

گل داشــت .در نیمه اول یک گل از تیم حریف عقب
افتادیم ولی با صحبت های کادر فنی در بین دو نیمه
و غیرت مثال زدنی بچه های تیم نیمه دوم سه گل به
تیم حریف زدیم و به مقام قهرمانی دست پیدا کردیم.
اســامی نفرات تیم :ســرمربی بابک آژنده ،پزشکیار
میالد صالحــی ،پشــتیبانی بابک براتــی ،بازیکنان:
مجید لک ،احســان مرادمند ،سیف اله غالمی ،حسن
قیطاسی ،علی نقدی ،کیاوش ماکیانی ،مهدی بیاتی،
محسن رجایی ،افشین شاهمرادی.

طرح شماره دو

 2.400.000ریال

-1غرامت مازاد بر دیه ناشی از حوادث ترافیکی راننده مقصر وسیله نقلیه در ماه های حرام به مبلغ
 160میلیون تومان
-2پرداخت مستمری دو میلیون تومان به بازماندگان(ذی نفع)به شرط فوت ناشی ازحوادث ترافیکی
شخص بیمه شده حداکثربه مدت 30سال(360ماه)و به صورت ماهیانه
-3غرامت مازاد بر دیه فوت ناشی از حوادث ترافیکی راننده وسیله نقلیه در ماه های عادی به مبلغ
 30میلیون تومان
-4قابلیت انتخاب دریافت کننده مستمری و تغییر آن در طی مدت بیمه نامه

همکاران در صورت تمایل جهت استفاده از خدمات بیمه ای شهروند دانا به دفتر بیمه مستقر در ساختمان متالوژی یا دفتر مرکزی شرکت واقع در اصفهان
شرکت تعاونی مصرف کارکنان ذوب آهن مراجعه نمایند .
تلفن تماس دفتر مرکزی  09013262080 :و 37763619
تلفن تمــاس دفتــر متالــوژی 52573771 :
نمایندگی بیمه داداندیش نوید اسپادانا

خبر

طرح نذر  313هزار صلوات قرعه کشی
شد
روابط عمومی شــرکت به مناســبت عیــد والدت پیامبــر اعظم(ص) و
امام جعفر صادق(ع) تعــداد  7000کارت نذر صلوات تهیه شــد و هنگام
برگزاری جشــن میدانی در ترمینال آزادگان بین همکاران شیفت توزیع
نمود .براساس شــماره کارت ها و به نیت ســال های عمر پر برکت پیامبر
مهربانی ها 63 ،شــماره به قیــد قرعه انتخاب شــد .دارندگان شــماره
کارت های اعالم شده با در دست داشتن برگه تحویلی(کارت نذر صلوات)
از روز شنبه 8آبان لغایت  12آبان به سرپرستی امور فرهنگی و تشریفات (
آقای فقهی به شماره تلفن  )4942مراجعه نمایند.
شماره کارت

شماره کارت

شماره کارت

شماره کارت

501

2298

3821

6009

635

2379

3978

6178

709

2455

4057

6201

879

2536

4120

6397

999

2634

4211

6455

1007

2721

4327

6570

1118

2883

4544

6673

1229

2962

4655

6761

1340

3006

4736

6838

1451

3127

4853

6912

1562

3205

4999

7007

1673

3286

5124

5629

1784

3350

5241

5748

1895

3410

5358

5827

1959

3528

5466

5983

2117

3690

5572

تشکر و سپاس
از كلیه همكاران و دوستان گرامی كه در مصیبت وارده به
اینجانبان ضمن ابراز همدردی ،تسلی خاطر بازماندگان را فراهم
نمودند ،صمیمانه قدردانی نموده ،امید است در شادیهایتان
جبران نماییم.

سعید نعمتی ،صفرعلی شیرزادی ،ابراهیم سلیمیان،
علی زارع ،مهرداد عسگری

