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مصون سازی در برابر 
هجوم فرهنگی به وسیله 
نظم و محتوای انقالبی و 

آرایش فرهنگ
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ذوب آهن اصفهان با 
تحول چشمگیر،  اتفاقات 

بهتری پیش رو دارد

منصور یزدی زاده برای 
دومین بار مرد سال 

صنعت فوالد شد

تامین اجتماعی50 درصد حق 
بیمه تکمیلی بازنشستگان 

راپرداخت می کند

رشد24۶ درصدی 
صادرات گروه صدرتامین 

در ۶ ماه 1400نسبت  به 
مدت مشابه سال 1399
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گزارش
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مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در پلنکس:

تولید محصوالت با کیفیت، عمر مفید ساختمان 
در ایران را افزایش می دهد 

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

تیم تخصصی طب کار از 29 آبان در ســطح کارخانه مستقر شده و با نمونه گیری از 
کارکنان شرکت،  طرح فوق تخصصی پایش سالمت را آغاز کردند. 

علیرضا آجودانی رییس بیمارستان شهید مطهری با بیان این مطلب، گفت: براساس 
هماهنگی های به عمل آمده با روابط صنعتی های شرکت محلی برای استقرار این تیم 

تعیین شده و از کارکنان در این محل نمونه گیری خواهد شد...

طرح فوق تخصصی پایش سالمت کارکنان 
شرکت آغاز شد

حضرت آیــت ا... خامنــه ای در حکــم انتصــاب اعضاء 
شورای عالی انقالب فرهنگی برای یک دوره جدید و چهار 
ساله، با تشکر از زحمات اعضاء سابق به ویژه دانشمندان و 
اساتیدی که در دوره جدید حضور نخواهند داشت، شاکله 
و آرایش عمومی فرهنگ بر اساس نظم و محتوای انقالبی 
را یگانه وســیله مصون ســازی در برابر هجوم فرهنگی و 

رسانه ای بیگانگان دانستند.
در حکم معظم له آمده است؛

ورود در دومین چهلواره  انقالب اســالمی که با آغاز سده  
جدید هجری شمســی همزمان شده اســت، نگاهی نو، 
آسیب شناسانه و روزآمدساز، به مجموعه  ای از زیرساخت 
های تمدنی را ضروری می ســازد. در رأس این مجموعه، 
مقوله  فرهنگ اســت. فرهنگ، جهت دهند ه  همه  اقدام 
های اساســی و زیر بنایی جوامع بشری و شتاب دهنده یا 

ُکندکننده  آن است.
این رویکرد در مقطع کنونی، عمدتــاً ناظر به ارتقاء نگاه 
و احســاس مســئولیت متصدیان فرهنگی و نخبگان و 
فعاالن عرصه های گوناگون کشــور بــه مقوله  فرهنگ 
و پدیدآمدن این باور عمیق اســت که فرهنگ سازی در 
هریک از اجزاء تمّدنی جامعه، برترین وســیله  پیشرفت 
و موفقیــت آن و بی نیازکننــده از ابزارهای الــزام آور و 

تحّکمی است.
همچنیــن ناظر به این نکته  حیاتی اســت که شــاکله و 
آرایش عمومی فرهنگ در همه  بخش های گســترده  آن، 
نیازمند نظم و محتوای انقالبی اســت. این یگانه وســیله  
مصون ســازی فرهنگ عمومــی کشــور در برابر هجوم 
فرهنگی و رسانه  ای برنامه ریزی شــده  بیگانگان بدخواه 

است.
مأموریت شورای عالی انقالب فرهنگی، از آغاز، ساماندهی 
به وضعیت فرهنگ و دانش در کشور و سیاست گذاری در 
این دو مقوله، و هدایت دستگاه های متصدی آن به سمت 
ارزش ها و هدف های انقــالب، و برآوردن نیازهای فکری 
این دســتگاه ها و ظاهر شــدن در نقش قرارگاه فرهنگی 

کشور بوده است.
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باالترین ارزش نزد 
خداوند خدمت به 
خلق و مردم است 
و ائمه جمعه که به 
مردم نزدیک تر 
هستند، از خادم 

ترین افراد می باشند 
و در جهت حفظ رفاه 
مردم و توسعه کشور 
از کار و تولید حمایت 

می کنند

در ادامه نشســت های تعاملی ذوب آهن اصفهان 
با مسئولین منطقه، حجت االســالم والمسلمین 
علیرضا فرهنگ دبیر شورای سیاست گذاری ائمه 
جمعه، حجت االسالم والمســلمین قاسم باقریان 
امام جمعه زرین شــهر وائمه جمعه شهرســتان 
لنجان ۲۴آبان ماه در ذوب آهن اصفهان با  منصور 
یزدی زاده مدیر عامل و تنی چند از مسئولین این 

شرکت دیدار و گفتگو کردند .
یــزدی زاده در این دیــدار، گفــت: وظیفه اصلی 
ذوب آهن اصفهان حفظ تولید و صیانت از حقوق 
کارکنان شــرکت اســت که این مهم در شرایط 
تحریم و تامین مواد اولیه بســیار سخت و دشوار 

است.
وی به نقش اشــتغال زایی و تاثیــرات اقتصادی 
فعالیت این مجتمع عظیم صنعتی در کشور اشاره 
کرد و گفت: عالوه بر ۱۶ هزار نیروی انسانی که در 
ذوب آهن اصفهان مشغول به کار هستند، اشتغال 
بیش از ده ها هــزار نفر دیگر نیز بــه صورت غیر 
مستقیم متاثر از فعالیت این شرکت است، بنابراین 

حفظ تولید مهم ترین اولویت ذوب آهن است .
وی به اقدامــات ذوب آهن اصفهان در راســتای 
اجرای مســئولیت هــای اجتماعی اشــاره کرد و 
اظهار داشــت: اگرچه ماموریت اصلی این مجتمع 
عظیم صنعتی، تولید و فعالیت اقتصادی است اما 
این فعالیت در بستر جامعه شــکل می گیرد و این 
شــرکت از بدو تاســیس هیچ گاه از مشارکت در 
فعالیت های اجتماعی و فرهنگی غافل نبوده و در 

این زمینه پیشگام صنایع است .
مدیر عامل ذوب آهن اصفهــان گفت: جایگاه ائمه 
جمعه برای مــردم منطقه و جامعــه رفیع و قابل 
احترام است و تعامل و همکاری ما می تواند برکات 

بسیاری برای صنعت و جامعه در پی داشته باشد.
مرتضی یزد خواســتی عضو هیأت مدیره شرکت 
نیز گفت: ائمه جمعه مسئولیت سنگینی در قبال 

جامعه دارند و مردم توقع زیــادی از آن ها دارند و 
این موضوع برای ما قابل درک است بنابراین تعامل 
و همکاری مــا می تواند در افزایــش رضایتمندی 

مردم موثر باشد. 
وی ضمــن قدردانــی از ائمــه جمعه کــه در هر 
شرایطی پشتیبان این شــرکت هستند افزود: کار 
و تولید در شرایط تحریم بســیار سخت و پرتنش 
اســت و فعالیت ذوب آهن با توجه به این شرایط 
جهادگونه اســت . ایــن مجتمع عظیــم صنعتی 
همچون گذشــتته در چارچــوب ضوابط و در حد 
 توان خــود در جهت حل مســائل منطقــه اقدام 

می کند .
حجت االسالم والمسلمین فرهنگ، گفت: باالترین 
ارزش نزد خداوند خدمت به خلق و مردم اســت و 
ائمه جمعه که به مردم نزدیک تر هستند، از خادم 
ترین افراد می باشند و در جهت حفظ رفاه مردم و 
توسعه کشــور از کار و تولید حمایت می کنند زیرا 
معیشت مردم از ارکان حفظ نظام خانواده و جامعه 

است .
دبیر شــورای سیاســتگذاری ائمه جمعه استان 
اصفهان با اشاره به این که ســازمان ها باید از توان 
علمی و فرهنگــی ائمه جمعه در جهت پیشــبرد 
امور فرهنگی اســتفاده کنند افزود: ارتباط با مردم 
منطقه خصوصاً نخبگان باعث پیشرفت خواهد شد 

و می تواند نتایج مثبتی را برای هر دو حاصل کند .
حجت االســالم و المسلمین قاســم باقریان امام 
جمعه زرین شهر با اشــاره به این که خدا محوری 
و مــردم داری از خصلــت های ائمــه جمعه می 
باشــد گفت: با هماهنگی و برنامه ریزی مشترک 
بین ســازمان ها و ائمه جمعه می توان در توسعه 

فرهنگی منطقه نقش مهمی ایفا نمود .
وی افــزود: رفتار ائمــه جمعه بر پایــه صداقت و 
دوســتی و مطالبات بر حق اســتوار است و تالش 
آن ها این اســت که توازن بین فعالیت  صنعتی و 

خدمت به جامعه را برقرار نمایند .
حجت االسالم و المسلمین طباطبایی امام جمعه 
فوالدشهر، حجت االسالم سیدمصطفی واهبی زاده 
امام جمعه چرمهین، حجت االسالم مهدی صادقی 
امام جمعه ســده، حجت االسالم ســید محسن 
طباطبایی امام جمعه باغبادران، حجت االســالم 
علی معزی امام جمعه زاینده رود و حجت االسالم 
محمد مهدی زارعی امام جمعه ورنامخواســت نیز 
طی ســخنانی اقدامات ذوب آهن اصفهــان را در 
خصوص تعامالت منطقه ای بســیار مثبت ارزیابی 
کردند و با بیان این که مــردم منطقه و صنایع در 
کنار هم هســتند و به یکدیگر نیاز دارند خواستار 
تعامل برای دستیابی به هم افزایی و نتایج مثبتی 
شــدند. ائمه جمعه شهرســتان لنجان همچنین 
عدالت در توزیع امکانات و فرصت های اشــتغال، 
اطالع رسانی و شــفافیت و اســتفاده از امکانات 
معطل و موجود شهرســتان برای همه را از جمله 

مطالبات مردم ذکر کردند.
در ادامه افزودند: در صورت هماهنگی این شرکت 
با قرارگاه فرهنگی شهرســتان، اقدامات و فعالیت 
هــای فرهنگی هدفمنــد، اثربخــش و کاربردی 
برای مردم منطقه توسعه بیشــتری خواهد یافت 
و حضور برخی از مسئولین شرکت در نماز جمعه 
و پاســخگویی به مردم و از جمله بازنشستگان می 
تواند یک راهکار مناســب برای حل مشکالت این 

قشر باشد .
شــایان ذکر است در این نشســت مهدی بهرامی 
معاون پشــتیبانی و خدمــات اجتماعی، کوروش 
اســفندمند مدیر حــوزه مدیرعامــل و تعامالت 
منطقه ای و علیرضا امیری مدیــر روابط عمومی 
شرکت نیز حضور داشــتند و در خصوص اقدامات 
صورت گرفته شــرکت در جهت افزایش تعامل با 
 منطقه و مســئولیت های اجتماعی گزارشی ارائه 

نمودند .

در دیدار ائمه جمعه با مسئولین ذوب آهن عنوان شد :
تاکید ائمه جمعه بر پیگیری مطالبات مردم و پشتیبانی از صنعت

)) 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

نذر كمک كردن به نیازمند اســت؛ حاال آن نیازمند فقیر باشــد، بیمار باشــــد، 
پرنده ای زخمی باشد، یک زندانی بدهكار باشد، یا خســته ای تنها  كه نیازمند 
لبخندی محبت آمیز اســت. اهالی خرد و فهم معتقدند یكــی از بهترین نذرها، 

نذر كتاب است سیراب كردن تشنگان دانایی و نیازمندان دانش.
از همكاران گرامی تقاضا می شــود جهت مشاركت در نذر كتاب، كتاب های خود 
را با عناوین و موضوعات مختلف در هر رده ســــنی جهت تجهیــز كتابخانه ها به 

روابط صنعتی بخش خود تحویل نمایند.
روابط عمومی شركت

نذر کتاب ، نذر اندیشه

مهلت   ارائه موضوعشمارهنوع فراخوانردیف
پیشنهاد

زمان بازگشائي 
پاكات

خرید دو ردیف 65684 -9903850مناقصه1
10 /9 /91400 /9 /1400كوپلینگ نورد 500

كلید اتوماتیك 9906367مناقصه 2
6 /9 /31400 /9 /1400حرارتي زیمنس

 خرید 3 ردیف 9905874تمدید مناقصه 3
7 /9 /51400 /9 /1400سرامیك و كاشي

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

مدیریت حوزه مدیرعامل و تعامالت منطقه ای



w w w . e s f a h a n s t e e l . i ra t a s h k a r w e e k l y @ e s f a h a n s t e e l . i r

3 0 0 0 7 3 1 9 4
29 آبان ماه  1400 

14 ربیع الثانی 1443
20 نوامبر  2021

شماره  1303 2E v e n t
رویداد

نشریه داخلی

ایجاد اشتغال در 
راستای توزیع 

عادالنه ثروت در 
جامعه است و صنعت 

فوالد می تواند 
بدین ترتیب با 
اشتغال زایی در 

جامعه ثروت آفرینی 
نماید

اگر محدودیت های 
بین المللی کاهش 
یابد، می توانیم به 

زنجیره ارزش جهانی 
سنگ آهن وصل 

شویم

بحث کیفیت و 
رعایت استانداردها 
در تولید محصوالت 

فوالدی بسیار 
اهمیت دارد

از نکات مثبت این 
پروژه تأمین کلیه 

تجهیزات مورد نیاز 
از اقالم مازاد داخل 
انبارهای شرکت 
و کلیه تجهیزات 
در داخل مدیریت 

تولیدات کک  و مواد 
شیمیایی ساخته شد

خبر

Rگزارش e p o r t

منصور یــزدی زاده مدیرعامل ذوب اهــن اصفهان در 
کنفرانس بین المللی بررسی صنعت فوالد و مواد اولیه به 
تولید ثروت در صنعت فوالد و مواد اولیه پرداخت و گفت: 
ثروت سازی غیرملموس در این صنعت از اهمیت ویژه 
ای برخوردار اســت که در حوزه های مختلف از جمله 

جامعه، محیط زیست، کارکنان و ... قابل بررسی است . 

وی نقش فــوالد در صنعت ســاختمان را از مصادیق 
ثروت سازی غیرملموس این صنعت ذکر کرد و گفت: 
با توجه به این که فوالد ساختمانی بخش قابل توجهی 
از تولید فوالد را به خود اختصاص می دهد، این صنعت 

نقش پر رنگی در ساخت مسکن ایفا می کند . 
مدیر عامل ذوب آهــن اصفهان، افزایــش نخاله های 
ســاختمانی که از منابع ملی هزینه زیادی در تولید آن 
شده و آسیب زیادی به محیط زیست وارد می کنند، را 
از جمله چالش های بزرگ دانست و گفت: صنعت فوالد 
به عنوان صنعت تاثیرگذار در این حوزه می تواند با تولید 
محصوالت با کیفیت، از هدر رفت منابع ملی پیشگیری 

کند و عمر مفید ساختمان در ایران را افزایش دهد.
یزدی زاده، کیفیت را از جمله نقــاط قوت ذوب آهن 
اصفهان دانســت و گفت: نوع تولیــد و تاکید ویژه بر 
کیفیت محصوالت باعث شــده، برند این شــرکت در 
ایران و جهان با کیفیت برتر شــناخته شود و موفقیت 

در صادرات نیز حاصل این کیفیت است . 

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان اشتغال زایی در زنجیره 
فوالد را از دیگــر مصادیق تولید ثــروت ناملموس در 
این صنعت دانســت و گفت: با توجه به این که صنعت 
فوالد یکی از بزرگترین صنایع در دنیا اســت، وسیع 
بودن حوزه  کاری و صنایع مرتبط با این صنعت نقش 

به سزایی در ایجاد اشتغال برای جامعه ایفا می نماید. 
وی تاثیر مستقیم اشــتغال زایی بر معیشــت و رفاه 
خانوار، ایجاد شرایط مناسب تشــکیل خانواده برای 
جوانان، فرزندآوری و سطح سالمت روانی در اجتماع 
را بسیار چشمگیر دانســت و گفت: ایجاد اشتغال در 
راستای توزیع عادالنه ثروت در جامعه است و صنعت 
فوالد می تواند بدین ترتیب با اشــتغال زایی در جامعه 

ثروت آفرینی نماید.
یزدی زاده در ادامه توسعه زیرســاخت های صنعتی، 
توسعه خدمات عمومی و عامل المنفعه، توسعه شهری 
و شهرســازی پیرامون صنایع فوالدی، توســعه رفاه و 
ســالمت اجتماعی، ارتقای ســطح ورزشــی و افتخار 

آفرینی در این حوزه و آمــوزش را از دیگر موارد تولید 
ثروت ناملموس در صنعت فوالد دانست و گفت: آموزش 
کارکنان پیش نیاز توسعه سازمان است و سرمایه گذاری 
برای آموزش کارکنان، مهمتریــن راهکار خلق ثروت 
برای سازمان ها و جامعه است و زمینه ساز رشد و تعالی 
سازمان و ارتقای سطح فنی و دانش در جامعه می گردد.

مدیرعامل ذوب آهــن اصفهان، ســرمایه گذاری در 
صنعت فوالد را موجــب زایش ثروت هــای مادی و 
معنوی دانســت و گفت: شــکل گیری این مجتمع 
عظیم صنعتی، یکــی از نمونه های بســیار موفق در 
این زمینه است چرا که این مجموعه با ایفای نقش در 
شکل گیری ســایر صنایع فوالدی، تولید محصوالت 
استراتژیک، تاســیس بیمارستان شــهید مطهری، 
تاسیس باشگاه فرهنگی ورزشی، ساخت فوالد شهر، 
آموزش منابع انســانی ماهر و متخصــص برای تمام 
صنایع و ... ثروت مادی و معنوی بسیاری برای جامعه 

خلق کرده است . 

امیر صباغ مدیر اقتصادی و توســعه ســرمایه گذاری 
ایمیدرو در گفتگو با خبرنــگار ذوب ۲۴ ، تحول ذوب 
آهن اصفهان در تولید و سودآوری را چشمگیر دانست 
و گفت: ذوب آهن اصفهان شــرایط جدیدی را تجربه 
می کند و بعد از ســال ها زیان دهی از شــرایط قبلی 

خارج شده است که قابل تقدیر است . 
وی افــزود: وزارت صنایع هــم با این که ســهامدار 
نیســت اما حمایت بنگاهی و همچنیــن حمایت در 
سیاســتگذاری را از این مجتمع عظیــم صنعتی در 
 دســتور کار قرار داده و به شــیوه های مختلف سعی 
می شود در تامین ســنگ آهن، این شرکت با مشکل 

مواجه نشــود . البته مشکل ســنگ آهن وجود دارد 
و بنابراین کشور باید زیرســاخت های الزم برای وارد 
کردن سنگ آهن را تســهیل کند و با عرضه تلفیقی، 
قیمت هم کنترل می شــود. اگر محدودیت های بین 
المللی کاهش یابد، می توانیم به زنجیره ارزش جهانی 
سنگ آهن وصل شویم تا بتوانیم مواد مورد نیاز ذوب 

آهن و سایر صنایع را تامین کنیم. 
مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو گفت: 
وضعیت ذوب آهن به لحاظ صورت های مالی و تولید 
بهبود یافته اســت و طرح های پایین دستی خوب و با 
ارزش افزوده باال را پیگیری می کند که به زودی باعث 

اتفاقات بهتری در این شرکت خواهد شد و مزیت ویژه 
ای برای آن ایجاد می کند . 

وی افزود: تولید ریل کار بســیار بزرگــی بود که ذوب 
آهن اصفهان انجام داد. نیاز کشــور به توسعه حمل و 
نقل ریلی در آینده بسیار زیاد است و سرمایه گذاری در 
این زمینه و تلفیق با فناوری باعث می شود این شرکت 

بتواند نیاز کشور به ریل را همچنان تامین کند. 
صباغ  از تحول جدید در صنعت فوالد کشور خبر داد 
و گفت: در آینده نزدیک شــاهد از بیــن رفتن رقابت 
ناعادالنه کنونی بین کوره بلندی ها و شیوه تولید قوس 

الکتریکی خواهیم بود.

معاون بهــره بــرداری ذوب آهن اصفهــان گفت: باید 
اســتانداردهای داخلی در تولید محصــوالت فوالدی 
هماننــد محصــوالت غذایی اجبــاری شــود تا هیچ 
تولیدکننده ای نتواند محصول خود را خارج از استاندارد 

مشخص برای فروش در کشور عرضه کند. 
مهرداد توالئیان با اشــاره به اهمیت موضوع کیفیت و 
تطابق با استانداردهای ملی و بین المللی به خصوص در 
تولید محصوالت فوالدی، اظهار کرد: ذوب آهن اصفهان 
در صنعت فوالد به خصوص تولید محصوالت طویل به 
عنوان شاخه تخصصی این شــرکت، در حوزه کیفیت 
زبانزد است و همواره اولویت آن تولید محصول باکیفیت 

است.
وی با تاکید بر ایــن که مالک کیفیــت در ذوب آهن 

انطباق با استانداردهای داخلی و بین المللی است، افزود: 
ذوب آهن در فرایند کیفیت تولید محصول حدود ۳۰۰ 
نفر پرسنل دارد تا اطمینان حاصل کند  محصولی که از 

کارخانه خارج می شود، مطابق با استانداردها باشد.
توالئیان با بیان این که بین ۴۰ تا ۵۰ درصد محصوالت 
ذوب آهن صادر می شود، گفت: صادرات نشان دهنده 
اهمیت آن صنعــت به موضــوع کیفیــت و تطابق با 

استانداردهای جهانی است.
وی با اشــاره به اهمیت کیفیت در تولید محصوالت 
فوالدی، اظهار کــرد: وقوع حوادث زلزله در کشــور 
و آمار بــاالی تخریــب منــازل مســکونی و مرگ 
هموطنانمان طی ســال های گذشــته نشــان داده 
که بحــث کیفیت و رعایــت اســتانداردها در تولید 

محصوالت فوالدی بسیار اهمیت دارد.
وی یادآور شــد: با توجه به این که بیشــتر محصوالت 
ذوب آهن در ساختمان به کار می رود، رعایت کیفیت 

و استانداردها بسیار حایز اهمیت است.
معاون بهره بــرداری ذوب آهن اصفهــان تاکید کرد: 
با توجه بــه اینکه الزام اجبــاری در بازار بــرای رعایت 
استانداردها وجود ندارد، متاسفانه برخی تولیدکنندگان 
محصوالت فوالدی محصول خــود را با کیفیت پایین 
 از نظر وزن واحد طول و یا جــرم حجمی به بازار عرضه 

می کنند.
وی گفت: با توجه به اینکه در بــازار تیرآهن و میلگرد 
شاخه فروشی می شود توزیع کنندگان کوچک آهن و 
مردم به دلیل بی اطالعی از محصول بی کیفیت و ارزان 

استقبال می کنند و در این شرایط شاهد رقابت منفی 
در حوزه فروش محصوالت فوالدی بی کیفیت هستیم.

دریچه هــای بونکر هــای کک 8۰-۲۰ دانه بندی کک 
واحد دو مدیریت تولیدات کک و مواد شیمیایی، طراحی، 

ساخت، نصب و راه اندازی شد.
جواد نورمحمدی مهندس ارشد مکانیک کک واحد دو 
مدیریت تولیدات کک و مواد شــیمیایی شرکت با بیان 
این خبر گفت: با بررسی های انجام شده جهت رفع معایب 
تصمیم گرفته شد دریچه های ویبراتوری حذف و به جای 
آن دریچه هایی با عملگر پنوماتیک نصب شــود. پس 
از تهیه طرح اولیه ساخت تجهیزات و نصب آن در محل 
مورد نظر انجام شد و پس  از موفقیت در تست، مورد بهره 

برداری قرار گرفت. 

نورمحمدی افزود: از نــکات مثبت این پروژه 
تأمین کلیه تجهیزات مورد نیاز از اقالم مازاد 
داخل انبارهای شــرکت و کلیه تجهیزات در 
داخل مدیریت تولیدات کک  و مواد شیمیایی  
ساخته شد که با اجرای کامل این پروژه شاهد 
کاهش چشمگیر حوادث تجهیزاتی و نهایتاً 
کاهش تعمیرات و از نظر تکنولوژی نیز امکان 
ارسال کک متناســب با نیاز کوره بلند تامین 

گردید.
مهندس ارشد مکانیک کک واحد دو مدیریت 
تولیدات کک و مواد شیمیایی شرکت تأکید 
کرد: در فرآیند انتقال کک به کوره بلند همواره 
می بایست مقداری از کک تولیدی با سایز ۲۰-8۰  میلی 
متر در تعداد ۷ عدد بونکر با ظرفیــت هرکدام 9۰ تن در 
ساختمان بونکر های دانه بندی ذخیره گردد تا در موارد 
اضطراری این کک به کوره بلند ارســال شود. طرح اولیه 
دریچه های خروجی بونکرها به صورت ویبراتوری و دارای 
معایب فراوان نظیر عدم امکان ارسال کک مورد نیاز کوره 
بلند، آسیب شدید به ســازه بتنی ساختمان و تعمیرات 
مکانیکی بسیار زیاد بود که با اجرای این پروژه این معایب 

بر طرف شد.
مجید مهدیه- خبرنگار افتخاری

تعمیرات اساســی توربوکمپرســور اکسیژنی 
دماگ مدیریت انرژی و بهینه ســازی سوخت 
شــرکت پس از تعمیرات اساسی به مدار تولید 

پیوست.
دهقانی سرپرســت کارگاه اکسیژن مدیریت 
انرژی و بهینه سازی سوخت شرکت با اعالم این 
خبر گفت: کمپرسور دماگ یکی از حیاتی ترین 
تجهیزات کارگاه اکسیژن اســت که اکسیژن 
تولیــدی بلوک هــای تفکیک هوا را با فشــار 
bar ۰.۵ به عنوان ورودی دریافت و اکســیژن 
خروجی را بــا فشــار bar ۲۵ جهت مصرف 
واحدهای تولیدی شامل فوالدسازی، طرح قائم، 

ایستگاه های برش و ... آماده تحویل و ارسال می نماید. 
آقایی مهندس ارشد تجهیزات کارگاه اکسیژن نیز با بیان 
این که تعمیرات اساسی کمپرسور دماگ حدود هر چهار 
سال یکبار انجام می شود، گفت: در این تعمیرات اساسی، 
پنج عدد ســردکن گازی توسط شــرکت های توانمند 
داخلی بومی سازی شد.  وی با بیان این که دمونتاژ و مونتاژ 
پوسته های LP و HP کمپرســور و بازدید و رفع عیب از 
یاتاقان های شعاعی محوری و محوری شعاعی از اقدامات 
انجام شده در این تعمیرات بود، افزود:  دمونتاژ و مونتاژ و 
آماده سازی گیربکس کمپرســور و تعویض روغن مدار 

کاری آن.، تعویض تمامی پنج سردکن گازی کمپرسور، 
تعمیرات میانی الکترو موتور دماگ شامل دمونتاژ، مونتاژ 
و ســنتر و رفع عیب هســته روتور و دمونتاژ و مونتاژ و 
کالیبره نمودن کلیه سیستم های حفاظتی و اندازه گیری 
اتوماسیونی کمپرسور از دیگر اقداماتی است که در این 
تعمیرات انجام شد. منتظرالظهور مدیر پروژه مکانیکی 
شرکت مهندسی و پویش ساخت ذوب آهن اصفهان نیز 
گفت: این تعمیرات به مدت ۲۰ روز با ۲۵۰۰ نفر ساعت 
برنامه ریزی شده و از ۱8 مهرماه آغاز شد، این تعمیرات 
بدون هیچگونه حادثه ای در شرایط ایمن انجام و ۱۲ آبان 

ماه، کمپرسور راه اندازی شد و تولید خود را از سر گرفت. 

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در پلنکس:
تولید محصوالت با کیفیت، عمر مفید ساختمان در ایران را افزایش می دهد

مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو:
ذوب آهن اصفهان با تحول چشمگیر، اتفاقات بهتری پیش رو دارد

سالم آتشکار

درخواست های شما  وپاسخ مسئولین :
آیا امکان خرید سهام شرکت پویش بازرگان توسط کارکنان 

شرکت وجود دارد؟    
مدیریت راهبری شــرکت ها، امور مجامع و ســهام: از آن جایی که شرکت 
پویش بازرگان شرکت ســهامی خاص می باشــد خرید و فروش سهام آن 
امکان پذیر نمی باشــد. لذا در صورتی که هر یک از سهامداران این شرکت 
تمایل به فروش سهم خود داشته باشند هر فردی می تواند مستقاًل  از طریق 
مذاکره با سهامدار فروشــنده، نسبت به خرید ســهم اقدام نماید. در حال 
حاضر ۴۰ درصد سهام این شرکت متعلق به شــرکت سهامی ذوب آهن و 

مابقی متعلق به سایر سهامداران می باشد. 
 معوقه جمعه کاری کارکنان بازنشسته از چه طریقی پرداخت 

می گردد؟ 
مدیریت امور اداری: در مورد کارکنان بازنشسته قبل از بهمن ماه 99 ، معوقه 
جمعه کاری آن ها محاســبه و در حال پرداخت از طریق حساب بانکی می 
باشد و برای بازنشستگان ســال جاری نیز معوقه جمعه کاری و همچنین 
اضافه حقوق آن ها در دست بررسی و محاسبه می باشد و پرداخت خواهد 

شد .
علت عدم توزیع پرفراژ حقوقی رانندگان خودرو سبک طی 

یکسال گذشته چیست؟
 مدیریت خدمات و امــور رفاهی: از طریــق پیمانکار حمل و نقل ســبک

) شرکت تعاونی مصرف ( در دست اقدام می باشد. 
سنگین  و  سبک  رانندگان  کفش  و  لباس  توزیع  عدم  علت 

چیست؟
مدیریت خدمات و امور رفاهی: یک دست لباس و یک جفت کفش تاکنون 

توزیع گردیده است و مرحله دوم توزیع نیز در دست اقدام می باشد. 
*** تعدادی از همکاران نیز انجام موارد زیر را خواستار شده اند .

  ارزیابی وضعیت ایمنی قسمت ها واعمال تشویق وجرایم برای آن.
  استفاده از روش آبیاری قطره ای برای فضای سبز در جهت کاهش مصرف 

آب.
  استفاده از رانندگان جوان برای مکانیزم ایاب و ذهاب شرکت.

  برگزاری مانور زلزله سراسری در کارخانه.
  افزایش تعداد غذای رژیمی و خوراک در منوی غذایی رستوران ها.  

  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:

مهدی بهرامی معاون پشــتیبانی و خدمات اجتماعــی، با همراهی جمعی 
از مســئولین این حوزه  ۲۳ آبان ماه از برخی  رستوران های شرکت در حین 

سرویس دهی و توزیع و سرو غذا بازدید کرد.
معاون پشــتیبانی و خدمات اجتماعی شــرکت بر ارتقاء کمــی و کیفی 
سرویس دهی رستوران های شرکت تاکید کرد و با توجه به نظرات کارکنان 
در این خصوص گفت: در طی سنوات متمادی طبخ و توزیع غذای کارکنان 
ذوب آهن اصفهان همیشه سعی شده کیفیت مواد غذایی و سالمت کارکنان 
در اولویت قرار گیرد و به همین منظور غذای کارکنان از بهترین مواد تهیه و 

طبخ می گردد.
بهرامی طی این بازدید با برخی کارکنان دیدار و گفتگو کرد. 

گفتنی است؛ هم اکنون روزانه حدود ۱۵۰۰۰ پرس غذا در مرکز پخت، طبخ و 
در رستوران های شرکت توزیع می گردد.

عملیات طراحی، ســاخت و نصب دریچه انتهایی کلکتور گاز آگلوماشین 
شــماره ۴  کارگاه پخت آگلومراســیون با موفقیت انجام و بهره برداری از 

آن آغاز شد.
 فرشــید کنعانی معاون تجهیــزات مکانیکی مدیریت آگلومراســیون با 
اعالم این خبر، گفت: با توجه به شــرایط موجود و افزایش تولید کارخانه 
اجرای این طرح نقش به سزایی در پیشــگیری و کاهش محسوس توقف 

آگلوماشین ها را داشته و نگرانی های موجود را برطرف نموده است.
حسین کبیری مهندس ارشد مکانیک کارگاه پخت مکنده آگلوماشین ۴ 
نیز با بیان این که این تجهیز وظیفه مکش هوا از زیر پالت های آگلوماشین 
و پخت مواد آگلومره را دارد، گفت: دمــای گاز داخل کلکتور در زمان کار 
آگلوماشین حدود ۱۲۰ درجه سانتیگراد اســت، در زمان هایی که بنا به 
دالیلی آگوماشــین به طور موقت متوقف گردد، دمای گاز داخل کلکتور 
افزایش یافته و باعث باال رفتن ویبره های یاتاقان های مکنده و در مواقعی 

باعث توقف مکنده ها و توقف طوالنی مدت خط تولید می شد. 
وی افزود: با هدف برطرف نمودن این مشــکل و جلوگیری از باال رفتن 
دمای گاز، یک دریچه در انتهــای کلکتور)fresh air(  نصب گردید که 
با باال رفتن دمــای گاز داخل کلکتور دریچه مذکور بــا فرمان گرفتن از 
PLC  باز شــده و با مکش هوای محیط، مانع از باال رفتن دمای گاز می 
شود بنابراین اجرای این طرح باعث شــد که ارتعاش ویبره یاتاقان های 
مکنده ماشــین ۴  که ناشــی از باال رفتن دمای گاز بود تغییری نکرده و 

باعث توقف مکنده نشود.

بازدید معاون پشتیبانی و خدمات 
اجتماعی از رستوران های شرکت

نصب دریچه انتهای کلکتور گاز 
آگلوماشین شماره 4  آگلومراسیون

نرخ بازده دارایی های 
گروه در این مقطع 
زمانی از 29 درصد 
به 3۶ درصد و بازده 

حقوق صاحبان 
سهام گروه نیز از 41 
درصد به 4۸ درصد 
افزایش پیدا کرده 

است

غالمرضا ســلیمانی، مدیرعامل شــرکت تاصیکو در 
خصــوص عملکرد این شــرکت در ســال های 9۷ تا 
99 گفــت: افزایش تولیــد تجمیعی گــروه از مبلغ 
۳.۰۷۵.۲۷۲ تن در ســال مالی 9۷ بــه ۳.۲8۲.۲۷۶ 
تن در ســال مالی 99، رشــد ۲۳۷ درصــدی فروش 
تلفیقی گروه از  ۲.۰۰۳ میلیارد تومان به مبلغ ۶.۷۵8 
میلیارد تومان، افزایش ۴۰۵ درصدی ســود عملیاتی 
تلفیقی گروه از مبلغ ۱.۲۶۶ میلیارد تومان به ۶.۳9۱ 
میلیارد تومان، رشــد ۴۵ درصــدی ارزش پورتفوی 
بورســی هلدینگ از ۳۲.۴۲۷ میلیارد تومان در سال 
مالی 98 به ۴۶.8۶۱ میلیارد تومان در ســال مالی 99 
از عملکردهای خوب شرکت طی ۲ سال گذشته بوده 

است. 

 وی ادامــه داد: افزایش ۴۴۲ درصدی ســود خالص 
تلفیقی گروه از مبلغ ۱.۱۳۴ میلیارد تومان در ســال 
مالی 9۷ بــه ۶.۱۴۷ میلیــارد تومان در ســال مالی 
۱۳99و رشــد ۲۲۳ درصدی صادرات گــروه از مبلغ 
۱۳8 میلیارد تومان به مبلغ ۴۴۵ میلیارد تومان طی 
۲ ســال از دیگر اقدامات و دســتاورد های هلدینگ 

صدرتامین است.
 مدیرعامل تاصیکو با بیان این که حاشیه سودخالص 
تلفیقی گروه از ۷۱ درصد سال 98 به 9۱ درصد سال 
99 افزایش پیدا کرد، گفت: نرخ بــازده دارایی های 
گروه در این مقطع زمانــی از ۲9 درصد به ۳۶ درصد 
و بازده حقوق صاحبان ســهام گروه نیز از ۴۱ درصد 
به ۴8 درصد افزایــش پیدا کرده اســت. همچنین 

توانســتیم دوره وصول مطالبات گروه را از ۵۴ روز به 
۴۴ روز کاهش دهیم.

 وی با بیــان این که خالص دارایی هــای هلدینگ با 
افزایش ۳۳ درصدی از ۳۴.۱۶۲ میلیــارد تومان به 
۴۵.۴۶9 میلیــارد تومان افزایش پیدا کرده اســت، 
افزود: کاهــش ۱۰۵ درصــدی هزینه هــای مالی 
شــرکت اصلی از 9۲ میلیارد تومان بــه ۴۵ میلیارد 
تومان، افزایش ۴۱ درصــدی جریان نقدی عملیاتی 
هر ســهم از ۴۴۶ ریال بــه ۶۳۰ ریــال، افزایش ۶۷ 
درصــدی جمع حقــوق صاحبان ســهام از ۴.۵۱۵ 
میلیارد تومان به ۷.۵۳8 میلیارد تومان و کاهش ۶۳ 
درصدی بدهی های کل شرکت اصلی از ۷۵۱میلیارد 
تومان به ۲۷۶ میلیارد تومــان از دیگر عملکردهای 

 موفقیت آمیز شــرکت طی دو ســال گذشــته بوده
 است.

 سلیمانی تشریح کرد:

رشد۲۴۶ درصدی صادرات گروه صدرتامین در ۶ ماه 
1۴00نسبت به مدت مشابه سال 1399

راه اندازی دریچه های بونکر های کک واحد دو 
تولیدات کک و مواد شیمیایی

تعمیرات اساسی توربوکمپرسور کارگاه اکسیژن با 
موفقیت انجام شد

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان تاکید کرد؛
رقابت منفی در حوزه فروش محصوالت فوالدی بی کیفیت
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 منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در نظر 
سنجی که از سوی موسسه پلنر برگزار شد با ۳8۰۰ رای 
مستقیم از سوی فعاالن، دســت اندرکاران و مسئولین 
صنعت فوالد کشــور برای دومین بار به عنوان مرد سال 

صنعت فوالد انتخاب شد . 
لوح مرد ســال فوالد ایران ۲۵ آبان ماه در کنفرانس بین 
المللی بررسی صنعت فوالد و مواد اولیه از طرف نمایندگان 
مختلف زنجیره فوالد کشــور از جمله تولید کنندگان، 
فعاالن حوزه سنگ آهن، تامین کنندگان و بازار صنعت 

فوالد به منصور یزدی زاده اهداء شد . 
شایان ذکر است منصور یزدی زاده مدیر عامل ذوب آهن 
اصفهان در کنفرانس اســتیل پرایس نیز از طریق نظر 

ســنجی از فعاالن بازار فوالد و مواد اولیه سال ۱۳98 به 
عنوان مرد سال فوالد ایران معرفی شده بود . 

گفتنی است؛ یزدی زاده از شهریور ســال 9۶  تا خرداد 
 9۷ به عنوان مدیرعامل شرکت ملی فوالد ایران فعالیت 

می کرد .
وی از ســال ۷۳ در ذوب آهن اصفهان سمت هایی چون 
مدیرعامل، عضو هیــات مدیره، معــاون برنامه ریزی و 
توسعه، معاون بازاریابی و فروش، مدیرفروش داخلی و... 

را تجربه نموده است. 
یزدی زاده در شکل گیری بورس کاالی ایران و همچنین 
اجرای پروژه ریل ملــی ذوب آهن نقش مهمی ایفا کرده 

است.

Rگزارش e p o r t

یک دســتگاه لودر تونلی روســی که موتور ۵ سیلندر 
پیستون امکو روی آن سوار شده بود به همت تالشگران 
شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی بازسازی شد و به 

بهره برداری رسید.
صباغان کارشــناس فنــی مکانیک شــرکت معادن 
زغالسنگ البرز شرقی با اعالم این خبر گفت: همکاران 
تراشکاری طزره در این بازسازی نقش موثری داشتند و 
همچنین تا حد امکان از قطعات و تجهیزات موجود در 

انبار مانند ساچمه ،رول بیرینگ و ... استفاده شد. 
وی به بازسازی این لودر با استفاده از قطعات موجود در 
محل ضایعات دپو شده منطقه معدنی کالریز اشاره کرد 
و اظهار داشت: با توجه به این که در حال حاضر برخی از 
قطعات این دســتگاه در بازار موجود نمی باشد و یا نوع 
استوک آن در دسترس بوده است لذا این اقدام ارزشمند 
محسوب می شود. قیمت یک دستگاه لودر استوک در 

بازار بیش از ۴۰۰ میلیون تومان می باشــد، در صورتی 
که این بازسازی با حدود ۳۰ میلیون تومان انجام گرفته 

است. 
کارشناس فنی مکانیک شرکت زغالسنگ البرز شرقی، 
قابلیت و پتانسیل کارکنان کارگاه خدمات فنی جهت 
تعمیرات اساسی و بازسازی لودرهای تونلی مشتریان 
خارجی شــرکت که دارای معادن خصوصی در منطقه 
طزره، استان های سمنان و گلستان می باشند را از نکات 
حائز اهمیت برشــمرد و گفت: وجود یک دستگاه لودر 
تونلی موجب افزایش پیشروی و تولید زغال در معادن 

زغالسنگ خواهد شد. 
صباغان خاطرنشــان کرد: کارگاه از ۲ بخش خدمات 
فنی و شارژ باتری تشکیل شده است که در قسمت فنی 
خدمات مربوط به لودر، پمپ، نوار نقاله، وینچ و فن های 
تهویه صورت می پذیرد و در قسمت شارژ باتری کارهای 

مربوط به لکوموتیو انجام می شود. 
وی افزود: در بحث لکوموتیو نیروهای قســمت شــارژ 
باتری کارهای مربوط به تعمیرات اساســی و بازسازی 
لکوموتیوهای انگلیسی موجود در مجموعه را انجام می 
دهند که البته تمرکز اصلی و اولویت بر احیا و بازسازی 
لکوموتیوهای روسی است که با نام لکوموتیوهای چهار و 

نیم ، ۵ و 8 تن شناخته می شود. 
صباغان کاهش بازه زمانی درخواست قطعات خریداری 
شــده و انتقال آن به کارگاه خدمات فنی که تسریع در 
فرایندها را در پی دارد و همچنین کاهش پروسه خرید 
قطعات و انتقــال آن از انبار ناحیه صنعتــی را از جمله 
مزایای این کار برشمرد و گفت: بازسازی تعدادی از پمپ 
ها و وینچ های معدنی از جمله ســایر برنامه های آینده 
کارگاه خواهد بود که انشاا... تا پایان سال جاری اجرایی 

خواهد شد. 

نشریه داخلی
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حدیث هفته

 21 نوامبر؛روز جهانی تلویزیون 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ســال ۱99۶م، بیست  و یکم نوامبر را 
به  عنوان »روز جهانی تلویزیون« تعیین کرد. سازمان ملل متحد هدف از چنین 
اقدامی را ترغیب کشورها به تبادل برنامه های تلویزیونی به ویژه برنامه هایی 
اعالم کرد که برای گسترش صلح، توسعه اجتماعی و اقتصادی و تقویت مسائل 

فرهنگی جامعه ساخته می شود.
از جان لوگی برد دانشمند و مخترع اسکاتلندی به عنوان مخترع تلویزیون یاد 
می شود، گرچه دانشمندان و مخترعان بسیار دیگری از اواخر سده ۱9 میالدی 

در توسعه و تکمیل فناوری تلویزیون نقش موثر داشته اند.
25 نوامبر؛ روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

۲۵ نوامبر، “روز جهانی محو خشونت علیه زنان” است. مجمع عمومی سازمان 
ملل در سال ۱999 میالدی روز ۲۵ نوامبر را بعنوان روز جهانی “محو خشونت 

علیه زنان” تعیین کرد.
در روز ۲۵ نوامبر ســال  ۱9۶۰ ســه خواهر اهل جمهوری دومینیکن، با نام 
خواهران میرابل، پس از ماه ها شکنجه، سرانجام توسط سازمان امنیت ارتش 
این کشور به قتل رسیدند. “جرم” این سه خواهر فعالیت علیه رژیم دیکتاتوری 
حاکم بر دومینیکن بود. ۲۱ سال بعد، یعنی در سال ۱98۱، در همایشی که 
در بوگوتا، پایتخت کلمبیا، با شرکت مدافعان حقوق زنان در آمریکای التین 
و منطقه کارائیب تشکیل شد، پیشــنهاد اختصاص دادن روز قتل خواهران 

میرابل به روز نهی خشونت علیه زنان مطرح گردید.
5 آذر؛ روز بسیج مستضعفان مبارک

بسیج مســتضعفین با فرمان امام خمینی)ره( در ۵ آذر ۱۳۵8 تشکیل شد 
و پس از تصویب مجلس شــورای اســالمی در دی ۱۳۵9 به صورت قانونی 

رسمیت پیدا کرد.
هفته بسیج، بزرگ داشــت جان فشانی هایی اســت که برای سربلندی این 
سرزمین صورت گرفته است. گمان غلطی اســت اگر بسیج را حاصل جنگ 
تحمیلی یا انقالب اسالمی بدانیم. بسیج، فهم درســت اتحاد، اراده و اخالص 
مسلمانان است که با ظهور اسالم تولد یافته و در ملت های مسلمان رشد کرده 
است. هوشمندی حضرت امام خمینی )ره(  و عدالت خواهی میلیون ها انسان 

باایمان، تنها، تبلور دوباره بسیج در عصر حاضر بود.
مخالفت دشمنان با تحقق اندیشه های اســالمی، برپایی حکومت عدل را با 
مشــکالت فراوانی روبه رو می کند؛ شیطنت ها و مزاحمت هایی که سالمت 
جامعه را به خطر می اندازد. نخستین گام برای گسترش مبانی دینی در کشور، 
ایجاد بستر مناسب و امنیت است. آرامش روانی و آسایش خاطر، عرصه را برای 

حاکمیت خدا و قانون او فراهم می آورد.
یکی از حیاتی ترین وظایف بسیج، حفظ امنیت کشور است. شرکت پرشور در 
جنگ تحمیلی، نمونه برجسته ای از حضور موفق بسیج در صحنه امنیت ملی 
بوده است. اکنون نیز نیروهای بسیجی با گذراندن دوره های گوناگون نظامی، 

خود را در برابر تهاجم دشمنان خارجی و توطئه های داخلی آماده می سازند.
5 آذر؛ سالروز قیام مردم گرگان )1357 ه. ش (

قیام پنج آذر گرگان، ۷۷ روز قبل از پیروزی انقالب اتفاق افتاد که در آن اهالی 
گرگان، بندرگز، کردکوی، علی آباد و تعدادی از ترکمن های منطقه در اعتراض 
به جنایت ۲9 آبان حکومت شاهنشــاهی در یورش به صحن حرم رضوی و 
به شهادت رساندن زائران به خیابان های گرگان آمده و علیه رژیم تظاهرات 
کردند. اهمیت این روز به گونه ای بود که شورای عالی انقالب فرهنگی ۵ آذر را 

به نام روز »قیام مردم گرگان« نامگذاری کرد.

طرح »جهش مســکن« یکی از برنامه های اساســی دولــت برای صنعت 
ســاختمان اســت. طرحی که اجرای آن بخش های دیگر از جمله صنعت 
فوالد را درگیر تولید و تامین نیاز بازار می کند. ذوب آهن اصفهان به عنوان 
تولیدکننده فوالدهای ســاختمانی نقش مهمی  در این میان برعهده دارد، 
اما تامین مواد اولیه از دغدغه هایی اســت که می تواند برنامه های توسعه ای 
را تحت تاثیر قــرار دهد. با این که اجرای طرح »جهش مســکن« می تواند 
عامل محرکی برای بازار صنایع وابســته به صنعت ســاختمان باشد، اما از 
سوی دیگر ممکن اســت دولت برای جلوگیری از گرانی مصالح ساختمانی 
از جمله فوالد، کاهش صادرات فوالدهای ساختمانی )که البته بزرگ ترین 

تولیدکننده آن هم ذوب آهن اصفهان است( را در دستور کار قرار دهد. 
منصور یزدی زاده، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان معتقد اســت، اجرای طرح 
جهش مســکن نباید صادرات را محدود کند. به هر حال در سال های اخیر 
و در شرایط تحریمی، صادرات فوالد نقش مهمی  در تامین نقدینگی ارزها 
برای اجرای طرح های توســعه و خرید تجهیــزات و تکنولوژی ها ایفا کرده 

است.
در واقع در شــرایطی که نگرانی درباره تامین مواد اولیــه فوالدی ها وجود 
دارد منع صادرات به بهانه اجرای طرح جهش مســکن می تواند مشکالت 

فوالدی ها را افزایش دهد. 
وی بر ضرورت ایجاد اتاق فکر در حاشــیه اجرای طرح جهش مسکن تاکید 
دارد. این اتاق فکر می تواند تمامی  مسائل موجود در مسیر این برنامه را مورد 
بررسی قرار دهد و برای مشــکالت احتمالی راهکارهایی را مشخص کند. 
بدون شک برای ســاخت یک میلیون واحد مســکونی در این طرح بیش از 
۴میلیون تن فوالد نیاز است، به همین دلیل این طرح می تواند جهشی در 

بازار عرضه و تقاضای صنعت فوالد ایجاد کند.
اما صنعت فوالد با دغدغه هایی همچون کمبود مواد اولیه و بحران انرژی مواجه 
است و بی توجهی به اکتشاف در ســال های اخیر، بسیاری از تولیدکنندگان 
فوالد را نسبت به تامین مواد اولیه نگران کرده اســت. از سوی دیگر تکمیل 
زنجیره ارزش از ســوی شــرکت های معدنی بر این نگرانی افــزوده و برخی 
از فوالدی ها را راهی معادن کرده اســت تا با در اختیار گرفتن معادن بتوانند 
از این نگرانی بکاهنــد.  ذوب آهن اصفهان به عنــوان تولیدکننده فوالدهای 
ساختمانی نیز می تواند در این طرح نقش به سزایی ایفا کند، این در حالی است 
که مدیرعامل این مجموعه بارها نسبت به تامین مواد اولیه ابراز نگرانی کرده 
اســت.  ذوب آهن اصفهان هر چند در بحران کمبود برق به دلیل تکنولوژی 
مورد استفاده، چندان با محدودیت همراه نبود و در صورت عدم محدودیت در 
تامین آب مشکلی در تولید برق وجود نخواهد داشت، اما در بحث تامین مواد 
اولیه به ویژه ســنگ آهن می تواند با چالش جدی همراه شود. چالشی که در 

ادامه بر تامین نیاز طرح جهش مسکن نیز موثر خواهد بود.

مناسبت های هفته

گزارش

 حضرت محمد )ص( :
 کودکان خود را دوست بدارید و با آن ها مهربان باشید، وقتي به آن ها وعده اي 

مي دهید حتماً وفا کنید زیرا کودکان، شما را رازق خود مي پندارند.

منصور یزدی زاده 
با 3۸00 رای   برای 

دومین بار به عنوان 
مرد سال صنعت 
فوالد انتخاب شد

منصور یزدی زاده برای دومین بار مرد سال صنعت فوالد شد

قیمت یک دستگاه 
لودر استوک در بازار 
بیش از 400 میلیون 

تومان می باشد، 
در صورتی که این 

بازسازی با حدود 30 
میلیون تومان انجام 

گرفته است

با بهره برداری از 
این شوت، مازاد 

آگلومرات تولیدی 
بخش آگلومراسیون 

ذخیره سازی 
می شود

تیم تخصصی طب کار از ۲9 آبان در ســطح کارخانه 
مستقر شده و با نمونه گیری از کارکنان شرکت، طرح 

فوق تخصصی پایش سالمت را آغاز کردند. 

علیرضا آجودانی رییس بیمارســتان شهید مطهری 
با بیان این مطلب، گفت: براســاس هماهنگی های به 
عمل آمده با روابط صنعتی های شــرکت، محلی برای 
استقرار این تیم تعیین شده و از کارکنان در این محل 

نمونه گیری خواهد شد.
 وی با بیان این کــه طرح پایش ســالمت کارکنان با 
تجهیزات پیشرفته انجام خواهد شــد افزود: با تامین 
دســتگاه های پیشــرفته برای تمام کارکنان، اسکن 

پوست، اسکلت، کف پا و غیره انجام خواهد شد.
آجودانی، نمونه گیری در سطح کارخانه را برای سهولت 
و سرعت عملیات پایش ســالمت همکاران عنوان کرد 
و گفت: براســاس هماهنگی  پــس از نمونه گیری های 
به عمل آمده، همکاران بــرای ادامه معاینات به طب کار 

مراجعه و معاینات خود را تکمیل خواهند کرد .

رییس بیمارستان شــهید مطهری، آزمایش های این 
دوره را با دوره های گذشته متفاوت دانست و افزود: از 
این دوره طرح پایش ســالمت کارکنان به صورت فوق 
تخصصی و با محوریت شناسایی، پیشگیری و مشاوره 

انجام خواهد شد .
آجودانی ظرفیت پذیرش طــب کار را روزانه ۱۲۰ نفر 
اعالم کرد و گفت: براساس برنامه ریزی ها تا پایان سال 

معاینات تمام همکاران انجام خواهد شد.
وی با بیان این کــه خدمات آزمایشــگاهی، فیزیکی و 
پاراکلینیکی در این دوره به  صورت پیشرفته ارائه خواهد 
شد، تاکید کرد: الزم است همکاران با هماهنگی روابط 
صنعتی مربوطه طی ۲ تا ۴ روز بعد از نمونه گیری برای 

تکمیل معاینات به طب کار مراجعه کنند . 
رییس بیمارســتان شــهید مطهری با بیان این که با 

همــکاری بنیاد برکــت، خدمات فــوق تخصصی به 
همکاران ارائه خواهد شــد افزود: یکی از این خدمات 
آنالیز کوانتومی اســت که با ســیگنالی کــه به بدن 
می فرســتد در ۴9 فاکتور عملکــرد اندام های بدن را 
آنالیز کرده و نتیجه حاصل شده بر اساس شاخص های 

پزشکی تحلیل و بررسی می شود.
وی  اســکن پوســت را از دیگر خدمات این معاینات 
دانســت و گفت: اســکن کف پا از دیگر خدمات است 
که در این دوره ارائه خواهد شد ضمن این که سنجش 
توان جســمی و مقاومت بدن نیز از دیگر خدماتی که 

ارائه می شود.
دکتر آجودانی، سنجش های ســاختار قامتی را دیگر 
خدمتی عنوان کرد که در جهت ســالمت کارکنان به 

آن ها ارائه خواهد شد.

علی یاربخت تکنولوگ ارشــد تامین مواد اولیه 
کوره بلند با اشــاره به این که آگلومرات، حدود 
۷۰ درصد از مواد آهن دار کوره بلند را در فرایند 
تولید شامل می شود گفت: بخش آگلومراسیون 
بعضاً بیش از نیاز کوره بلند آگلومرات تولید می 
کند لذا جهت جلوگیری از توقف ها، تولید مازاد 
ذخیره سازی می شود تا به هنگام تعمیرات و یا 
زمانی که کوره به آگلومرات بیشــتری نیاز دارد 

مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: با تغییر طــرح نحوه باردهی به کوره 
بلند ۱ )حذف واگن توزین( عماًل از ســال 9۶ 
امکان ذخیره ســازی آگلومرات مــازاد وجود 
نداشت و کمبود آن از طریق شرکت های بافق 

و زرند تامین می شد. 
تکنولوگ ارشــد تامین مواد اولیــه کوره بلند 
تصریح کــرد: با توجه بــه نیاز بــه آگلومرات 
و ذخیره ســازی آن، تداوم کار کــوره بلند و 
همچنین جهت جلوگیــری از توقف اجباری 

آگلوماشــین ها به همت کارشناســان بخش 
نسبت به جانمایی، ســاخت و نصب شوت در 
زیر بونکر 8 کوره بلند ۳ اقدام شد و در بیست و 

دوم آبان ماه بهره برداری از آن آغاز شد. 
این تالشــگر ذوب آهنی اظهار داشت: با بهره 
برداری از این شــوت، مازاد آگلومرات تولیدی 
بخش آگلومراسیون ذخیره سازی می شود که 
افزایش تولید و بهبود تداوم کار کوره بلند را از 

دو بُعد کمی و کیفی در بر دارد. 

یکی از این خدمات 
آنالیز کوانتومی است 
که با سیگنالی که به 
بدن می فرستد در 
49 فاکتور عملکرد 
اندام های بدن را 

آنالیز می کند

طرح فوق تخصصی پایش سالمت کارکنان شرکت آغاز شد

جلوگیری از توقف غیر تعمیراتی آگلوماشین ها، ثمره ساخت شوت کوره بلند بود

تشریح توان تعمیراتی همکاران شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی 

یکی از اقدامات 
انجام شده توسط 
تالشگران بخش 

کوره بلند،جایگزینی 
شیلنگ های 

سیم دار به جای 
فالکسیبل است

پروژه تزریق پودر زغال بــه منظور کاهش مصرف 
کک و کاهش هزینــه های تولید چــدن از جمله 
مهم ترین طــرح های توســعه ذوب آهن اصفهان 
محسوب می شــود که با توجه به کمبود مواد اولیه 
در شرکت، نقش به سزایی در تامین خوراک کوره 
بلندها دارد. به منظور حداکثــر بهره برداری از این 
فرایند یکی از اقدامات انجام شده توسط تالشگران 
بخش کوره بلند،جایگزینی شیلنگ های سیم دار به 
جای فالکسیبل است. در این راستا با علی رحیمی 
تعمیرکار ارشد تجهیزات انرژی کوره بلند گفتگویی 

انجام دادیم که در ادامه می خوانید. 
 علی رحیمی گفت: پس از بهره برداری از سیستم 
تزریق پودر زغال به کوره بلندها با توجه به این که 
شرکت چینی ساینو استیل برای انتقال پودر از لوله 
های توزیع کننده به النس ها از فالکســیبل های 
استیل لوله خرطومی ســایز یک اینچ استفاده می 

کرد سوراخ شدن مکرر فالکســیبل ها، مشکالتی 
مانند غیر یکنواختی تزریق پودر، آلودگی و افزایش 

هزینه ها را در پی داشت.
وی افزود: به منظــور برطرف کردن این مشــکل 

تصمیم به تغییر طرح رساندن پودر به فورم گرفته 
شد،  لذا شــیلنگ ســیم دار به جای فالکسیبل بر 
روی فــورم ۱۲ کوره ۱ به صورت آزمایشــی نصب 
شــد و تحت کنترل قرار گرفت که پس از ۲۵ روز 

در کارکرد مشکلی نداشــت بنابراین شیلنگ های 
فالکسیبل جایگزین شد و از بیستم مهرماه تاکنون 

بدون مشکل در حال کار می باشند. 
این تالشگر ذوب آهنی تصریح کرد: در هر شیفت 
چندین مرتبه به علت ســوراخ شــدن فالکسیبل 
ها تزریق پودر قطع و پس از تعویض فالکســیبل 
معیوب، مجدداً فرایند آغاز می شد که این موضوع  
عالوه بر درگیر کردن کارکنان و افزایش هزینه های 
نیروی انسانی از لحاظ تکنولوژی نیز بازده مطلوبی 

برای کوره بلند در پی نداشت.
 شــایان ذکر اســت ایده این طرح از ســوی علی 
رحیمی، منوچهر براتی و محسن رستم زاده عنوان 
شــد و در ســاخت و نصب تجهیزات آن نیز مجید 
نیکــوزاد، مهدی نیــک نجات، اســکندر کریمی، 
مجید جبراییلی، محسن متولی و روح اله ابراهیمی 

مشارکت داشتند. 

تغییر طرح فالکسیبل های تزریق پودر زغال به کوره بلندها اجرا شد  

ما امسال به رغم 
کمبود منابع و 
مشکالت مالی، 
توانستیم سهم 

پرداختی سازمان را 
به 50 درصد افزایش 

دهیم

سرپرست ســازمان تامین اجتماعی از کمک این 
سازمان به بازنشستگان جهت پرداخت ۵۰ درصد از 

حق بیمه تکمیلی آن ها خبر داد.
میرهاشــم موســوی سرپرست ســازمان تامین 
اجتماعی با اشاره به اقداماتی که برای ارتقای نحوه 
ارائه خدمات به بازنشستگان در دستورکار قرار داده 
است، گفت: اساس کار ما در این دوره این است که 
هم نوع خدمات را برای بازنشســتگان متنوع کنیم 
و هم کیفیت آن هــا را ارتقا دهیم. کما این که یکی 

از این خدمات مهم برای بازنشســتگان با توجه به 
سنشان بحث درمانی آن ها است. 

موسوی تصریح کرد: بر اســاس آنچه برنامه   ریزی 
کرده   ایم بــرای ارائــه خدمــات پایه درمــان در 
بخش   های مختلف با این رویکرد که دسترسی   ها را 
بهتر کنیم در مناطق محروم بیشتر به سمت توسعه 
مراکز ملکی حرکت می   کنیــم و در نقاطی هم که 
برخوردار هستند می توانیم خرید خدمت راهبردی 
انجام دهیم، عالوه بر آن به توسعه خدمات پایه   ای 

درمان برای بیمه تکمیلی بازنشســتگان هم کمک 
خواهیم کرد. سرپرست ســازمان تامین اجتماعی 
یادآور شــد: در سال گذشــته رقمی را برای کمک 
به بیمه تکمیلی بازنشســتگان مصوب کرده بودند 
که ۳۰ درصد آن را ســازمان بیمه تامین اجتماعی 
پرداخت می کرد که ما امسال به رغم کمبود منابع 
و مشکالت مالی، توانستیم سهم پرداختی سازمان 
را به ۵۰ درصد افزایــش دهیم تا آن هــا در حوزه 

خدمات درمانی با مشکلی مواجه نشوند.

تامین اجتماعی50 درصد حق بیمه تکمیلی بازنشستگان راپرداخت می کند

ذوب آهن توانایی تامین نیاز طرح 
جهش مسکن را در اختیار دارد
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V a r i o u s
گوناگون

همزمان با برگزاری بــازی معوق لیــگ برتر فوتبال 
کشــور بین تیم هــای ذوب آهن اصفهــان و پیکان 

تهران، بــا حضور حیدر بهاروند رئیس ســازمان لیگ 
فوتبال کشــور، عبدا... مرتضوی مدیر کل بنیاد شهید 

و امور ایثارگران شهرســتان های استان تهران و سایر 
مسئوالن حاضر در مجموعه ورزشی انقالب، از خانواده 
شهیدان واالمقام، محمدرضا سلیمی و حیدرترابی از 
شهدای دفاع مقدس و شهیدواالمقام، تقی ارغوانی از 

شهدای مدافع حرم شهرستان شهرقدس تجلیل شد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان های 
استان تهران در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره 
سردارشــهید تهرانی مقدم و شــهدای اقتدار، گفت: 
تکریم خانواده های معظم شهدا و ادای احترام به مقام 
شامخ شهیدان در راستای اجرای منویات مقام معظم 
رهبری و نیز ترویج فرهنگ ایثار و شــهادت در فضای 
جامعه یک تکلیف است و در این راستا موظف هستیم 

تا از تمام ظرفیت های فرهنگی موجود استفاده کنیم.

به همت ورزش همگانی کارخانــه تیم پاورلیفتینگ 
ذوب آهن اصفهان توانستند مسابقات قهرمانی استان 

اصفهان را کسب کنند .
عناوین زیر توســط ورزشــکاران ذوب آهن اصفهان 
کسب شــد؛ رشــید حیدری، دســته ۶۶ کیلو، مقام 
اول- حمید حیدری، دسته ۷۴ کیلو، مقام اول- بهنام 
براتی، دســته 8۳ کیلو، مقام اول- ابوالقاسم عسگری، 
دســته 8۳ کیلو، مقام اول- میثم ضیایی، دسته 9۳ 
کیلو، مقام سوم- مهرداد مهری، دسته 9۳ کیلو، مقام 
اول- محمدرضا سلیمی، دسته ۱۰۵ کیلو، مقام دوم- 

اصغر ایرانپور، دسته ۱۲۰ کیلو، مقام چهارم.
محمدعلی کریمیان و محمدرضــا نقدی، مربیگری و 
ابراهیم صادقی، سرپرســتی تیم ذوب آهن را در این 

مسابقات به عهده داشتند.
گفتنی اســت؛ در این مســابقات حمیــد حیدری از 

 تیم ذوب آهن بــه عنوان قهرمــان قهرمانان انتخاب
شد.

به همت ورزش همگانی شــرکت تیــم دو و میدانی 
کارگری ذوب آهــن به مســابقات قهرمانی کارگران 

استان اصفهان اعزام شد.
این مســابقات با حضــور ۷۵ ورزشــکار و در قالب 8 

تیم ورزشــی از سراســر اســتان و به میزبانی باشگاه 
فرهنگی ورزشــی ســیمان اصفهــان برگزار شــد 
که  پــس از رقابت ســنگین بــا قهرمانان کشــوری، 
تیــم دو و میدانــی کارگــری ذوب آهــن اصفهان 
 موفــق شــدند مقــام نایــب قهرمانــی را کســب 

کنند. 
عناوین زیر توســط ورزشــکاران ذوب آهن اصفهان 
کســب شــد؛ ماده 8۰۰ متر، مجید خضریــان مقام 
دوم، ماده ۱۵۰۰ متر، داود شــمس مقام اول و منصور 
دهقانی مقام دوم، ماده ۳۰۰۰ متر، داود شمس مقام 
دوم و سعید همتیان مقام سوم، ماده پرتاب وزنه، علی 
سیاح مقام دوم و ماده پرتاب دیسک، علی سیاح مقام 

سوم.

تجلیل از مقام شامخ شهیدان 
در بازی تیم های فوتبال پیکان و ذوب آهن اصفهان

قهرمانی تیم پاورلیفتینگ کارکنان ذوب آهن اصفهان

افتخار آفرینی تیم دو و میدانی کارگری در مسابقات استانی

خبرآسمانی

نایب قهرمانی پاورلیفتینگ قهرمانی 
نیروهای مسلح کشور

اردوی راهیان نور کارکنان ذوب آهن 
اصفهان در دیار کرمان

والیبالیست ذوب آهنی در اردو تست 
تیم ملی والیبال جوانان 

برندگان مسابقه کتابخوانی جریان 
مثبت

ویژه کارکنان مدیریت پشتیبانی فروش و برنامه ریزی حمل

تیم پاورلیفتینگ حوزه مقاومت بســیج شهید تندگویان توانســت نایب قهرمانی 
پاورلیفتینگ قهرمانی نیروهای مسلح کشور )جام شــهید حاج قاسم سلیمانی( را 
کسب نماید. سرهنگ مختاری فرمانده حوزه بسیج شهید تندگویان با بیان این که در 
این مسابقات که با حضور ۴۱۳ ورزشکار از ۲۱ استان برگزار گردید، تیم پاورلیفتینگ 
حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان مقام دوم را کســب کرد، افزود: کارکنان ذوب 
آهن عالوه بر تالش در عرصه تولید در عرصه های ورزشی نیز خوش می درخشند و 

این نشان از همت و غیرت واالی کارکنان این صنعت عظیم فوالدی دارد.

اردوی راهیان نور اســتان کرمان طی ۳ روز با حضور بیش از ۱۰۰ نفر از کارکنان 
شرکت برگزار شد.

سرهنگ مختاری با بیان این خبر گفت:  امروز تبیین صفات شاخص  اخالص، ایثار، 
فداکاری، سخت کوشی و والیت مداری که از مصادیق بارز حاج قاسم سلیمانی بود 

می تواند راهگشای و بر طرف کننده بسیاری از مشکالت باشد.
فرمانده بســیج ذوب آهن اصفهان افزود: این اردو به منظور تجدید میثاق با شهدا 

و پیوند قلبی میان کارکنان ذوب آهن اصفهان و حاج قاسم سلیمانی برگزار شد.
شــایان ذکر اســت: در این اردو، زائران پس از زیارت مزار سردار شهید حاج قاسم 
ســلیمانی از باغ موزه دفاع مقدس بازدید نمودند و در مراسم سخنرانی و عزاداری 
در بیت الزهرا)س( این استان که با حضور سرهنگ نیکخواه رئیس سازمان بسیج 
کارگری اســتان کرمان برگزار گردید، حضور یافتند.  همچنیــن زائران با حضور 
در منزل شهید لنگری زاده، شهید نامجو  و شهید عســگر پور با این خانواده های 
گرانقدر این شهدا دیدار کردند.  گفتنی است؛ شرکت کنندگان  در این اردو از آثار 

تاریخی، ازجمله باغ شاهزاده و بازار سرپوشیده در استان کرمان نیز بازدید نمودند.

شادی معظم فرزند سعید، شاغل در فوالد سازی شرکت، متولد سال ۱۳8۳ است.
وی از 9 سالگی به والیبال عالقه مند شده و از ۱۳ سالگی با خانم سیاهریزی از مربیان 
خوب اصفهان و نگار سلحشوری، ملی پوش کشورمان به صورت حرفه ای والیبال را ادامه 
داده است. این والیبالیست جوان ذوب آهنی در لیگ های دسته دو نوجوانان، دسته یک 
نوجوانان و جوانان با تیم ذوب زرین حضور داشته است. شادی معظم با تیم ریف اصفهان 
در سوپر لیگ کشور نیز حضور داشته به اردو تست تیم ملی والیبال جوانان دعوت شده 

است. وی موفقیت خود را مدیون حمایت خانواده و زحمات مربی های دلسوز داتست.

به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی تعداد ۲۳۰ جلد کتاب جریان مثبت، تهیه و بین 
کارکنان عالقمند به کتابخوانی در مدیریت پشتیبانی فروش و برنامه ریزی حمل توزیع 
گردید. تعداد ۱۰۳ پاسخنامه به دبیرخانه مسابقات کتابخوانی ارسال شده بود. پس از 
تصحیح پاسخنامه ها به ۲۰ نفر از همکاران به قید قرعه هدایای دو میلیون ریالی تعلق 

گرفت که در پرفراژ حقوقی آبان ماه در قالب فعالیت فرهنگی پرداخت می گردد.

تسلیت

همکاران گرامی آقایان:
داود شاهمرادی، علیرضا شمس، محمد قنبری، سید 

قربانعلی عظیمی، سید اصغر عظیمی، مجید اصالنی، 
حسین جزینی، ابراهیم اصالنی، ابوذر خرم، مهدی شاه 

نظری، محمدرضا فیاضی، فریدون رضائی، کیوان شیرانی

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

محترمتان صبوری و شکیبایی مسئلت می نماییم. خداوند قرین 
رحمتشان فرماید.  

روابط عمومی شرکت 

تسلیت

خانواده داغدار عرفان منش

درگذشت جانسوز مرحوم سعید عرفان منش از فعاالن و 
پیشکسوتان عرصه قلم و رسانه اصفهان که سال ها با صداقت 
و پشتکار قلم زد و بر اعتبار عرصه رسانه در این دیار افزود در 

باورمان نمی گنجد.
با نهایت تاثر و تاسف درگذشت این پیشکسوت را به شما خانواده 
محترم و جامعه مطبوعاتی استان اصفهان تسلیت می گوییم. از 

خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و رحمت واسعه و برای 
بازماندگان صبر و بردباری مسئلت داریم. روحش شاد 

و یادشان گرامی.

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان

تشکر و سپاس

از کلیه همکاران و دوستان گرامي که در مصیبت وارده به 
اینجانبان ضمن ابراز همدردي، موجب تسلي خاطر بازماندگان 

را فراهم نمودند، صمیمانه قدرداني نموده، امید است در 
شادیهایتان جبران نماییم.

حسن ایروانی، محمد رضا دادخواه، حسن کاظمی، 
محمد رضا بهمن پور

نفرات برتر ایمنی در مهر ماه
  مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت با قدردانی از همکارانی که با رعایت اصول و مقررات ایمنی موجبات آرامش و افزایش بهره وری در ذوب آهن 
 HSE اصفهان را فراهم می کنند. افراد زیر را به عنوان نفرات برتر ایمنی در مهرماه سال جاری معرفی کرد. این همکاران می توانند با مراجعه به دبیرخانه مدیریت
هدایای خود را دریافت کنند. بنا بر اعالم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت، طی سال 1399 و هفت ماه 1400 بالغ بر 322 نفر از کارکنان کارگاه های مختلف 

شرکت به عنوان نفر برتر ایمنی معرفی شده و کارت هدیه بیست میلیون ریالی خود را از این مدیریت دریافت نموده اند.

     محمدجواد محمدی
شماره  پرسنلی:   463753 

كک سازی

    صدرالدین میرطالب
شماره  پرسنلی:  399841 

نت راه و ساختمان

  ابراهیم محزونی
شماره پرسنلی:   445349 

آبرسانی

  حبیب موسوی
شماره پرسنلی:  395161 

نت مكانیک

  محسن علیرضایی
شماره پرسنلی: 446626 

اتوماسیون و ارتباطات

   شیران پاپی
شماره پرسنلی: 398748 

تولید و توزیع برق

  عبداله رضائی
شماره پرسنلی: 465982 

راه آهن و ترابری

 ولی اله احمدی
شماره پرسنلی:  429678 

نسوز

 روح اله زارعی
 شماره پرسنلی:  7026849 

نت مكانیک

 غالمرضا كریم پور
شماره پرسنلی: 7043859 

راهبری  ماشین آالت 

 عبدالرسول ابراهیمیان
شماره  پرسنلی:  7130838 

نورد 

  سهراب جمالپور
شماره پرسنلی: 7037625 
انرژی و بهینه سازی سوخت

  ذبیح اله منصوری
شماره  پرسنلی:  7019216 

رستوران مركز پخت

  جواد ریحانی
شماره پرسنلی:  444809 

آگلومراسیون

  كمال قارونی
شماره  پرسنلی:   7057218 

پشتیبانی و برنامه ریزی حمل

 مسعود دهقانی
شماره پرسنلی:    7177689 

آتش نشانی

  حسین حسینی
شماره پرسنلی:    7222941 

كوره بلند

  حمیدرضا ضیائی 
شماره پرسنلی:   7207479 

فوالدسازی

  میثم كبیری
شماره  پرسنلی:   7278831 

نورد 

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

پیوندآسمانی
پیوند مهرورزان

ازدواج و تشکیل خانواده، فصلی نو و سبز در  زندگی انسان است. 
این پیوند نیکو را بــه همکاران گرانقــدر ذو ب آهنی که اخیراً 
ازدواج کرد ه اند و اسامی آنها در پی می آید، تبریک گفته، برای 
این عزیزان آرزوی زندگی سعادتمند، فرزندان نیکو و سالمتی 

در سایه اهل بیت)ع( و آقا ا مام زمان)عج( آرزومندیم.

تاریخ ازدواجمحل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1400/8/6نوردمیثم شریفی

تاریخ تولدنام فرزند محل كار نام و نام خانوادگي شاغل 

1400/07/28دلوینكوره بلندجواد حسن پور

1400/07/23محمد حسینراه آهنعلیرضا ملک پور

1400/07/26ملورینراهبریمرتضی محمدی

1400/08/01شیماكک سازیمحمدرضا ترابی

1400/07/27آریسانورداحسان  كرمی

1400/07/23سامیارنورداصغر صادقی

1400/07/25ماهورنوردمهدی ذوالفقاری

1400/08/02بهرادنوردحمیدرضا رحیمی

1400/07/15مرسانانوردمیثم احمدی

شماره پرسنلی نام خانوادگی نام ردیف 

438995باباییمهدی 1

7008381جعفری مهدی 2

437891دباغمهدی 3

423688سلیمیانابوالفضل 4

7074593توكلی محسن 5

425443سبكتكین ریزیحجت 6

7046762محمدی برنجكانیسیف اله 7

7284974صابری علی 8

437557حسینی سید رشید 9

7061031كارگر سعید 10

7070966زارعی اسماعیل 11

7491002فخرفخرآبادیمحمد12

465837احسانیعلیرضا 13

7269741رفیع زاده علی 14

7018136اسماعیلی جعفر 15

437484عابدینی سجاد 16

466319شعبانی چترودی مهدی 17

404152ابراهیم كرمانیعلیرضا 18

7134623هادیان رضا 19

7017915علی عسكریان یحیی 20


