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رهبر معظم انقالب اسالمی:

می توان برای همه 
مشکالت کشور راه حل 

علمی پیدا کرد
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استفاده از تمامی ظرفیت 
های موجود برای توسعه و 

تحقق اهداف کارخانه

جوانان، موتور محرکه 
برنامه های اشتغال کشور

طرح مسکن ملی 
با استقبال مردم 
مواجه شده است

جزئیات انتقال نماد »ذوب« 
از فرابورس به بورس
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تعمیرات اساسی کنتیواتل شماره39 کارگاه شمش از 20 آبان ماه آغاز شد و پس از 5 روز اجرای این تعمیرات 
24 آبان ماه به مدار تولید پیوست.

علی بزاز اصفهانی معاون تجهیزات مکانیکی بخش فوالد ســازی با اعالم این خبر افزود: کنتیواتل 39 در 
کارگاه شمش وظیفه چرخاندن شــمش ها را برای تمیز کاری و کنترل ظاهری و بررسی عیوب احتمالی بر 

عهده دارد.

تعمیرات اساسی کنتیواتل شماره39 کارگاه شمش 
فوالد سازی

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار نخبگان جوان 
و استعدادهای برتر علمی، گفتند: ملت ایران، ملتی 
بالقوه نخبه است و به همین علت از دیر باز هدف جنگ 
نرم تحقیرکننده استعمارگران قرار داشته تا استعدادها 
و توانایی های خود را فراموش کند و حتی منکر شود و 

دروغ بزرگ »ما نمی توانیم« را بپذیرد.
احساس مسئولیت نخبگان، نکته دیگری بود که رهبر 
انقالب در این دیدار به آن پرداختند و تأکید کردند: 
نخبگان  درباره  خود  وظایف  به  باید  مسئوالن  هم 
عمل کنند، هم جوان نخبه باید در قبال مسائل کشور 
و  موانع  با  مبارزه  احساس مسئولیت کند و ضمن 
پذیرش برخی سختی های گاه اجتناب ناپذیر، اجازه 
ندهد نامهربانی هایی که در برخی دستگاهها به نخبگان 
می شود، او را از ادامه راه و تالش و احساس مسئولیت 

باز دارد.
حضرت آیت ا... خامنه ای برای رسیدن به این آینده 
روشن و افتخارآمیز سه مرحله را ضروری دانستند. اول: 
تالش فراوان برای پر کردن فاصله کنونی با خطوط مقدم 
علم جهانی، دوم: عبور از مرزهای دانش جهانی و عرضه 
کشفیات نوین علمی به جامعه بشری، و سوم  بنا کردن 

تمدن نوین اسالمی بر پایه علم نافع.
ایشان تأکید کردند: اگر نخبگان جوان میهن به این افق 
روشن چشم بدوزند، حرکت علمی آنها جهت گیری 

درست خواهد داشت و مشکالت نیز رفع خواهد شد. 
ایشان، مسئله محوری و حل مسائل کشور را از اهداف 
مهم جامعه علمی کشور خواندند و با برشمردن مواردی 
مانند مشکالت آب، محیط زیست، ترافیک، آسیب های 
اجتماعی، تخلیه روستاها، نظام پولی، مالی، مالیاتی، 
بانکی و مسائل نظام تولید، گفتند: می توان برای همه 

مشکالت کشور راه حل علمی پیدا کرد.
رهبر انقالب از هوش مصنوعی به عنوان یک مسئله مهم 
و آینده ساز نام بردند و تأکید کردند: این مسئله در اداره 
آینده دنیا نقش دارد و باید به گونه ای عمل کنیم که ایران 

جزء ۱۰ کشور برتر هوش مصنوعی در دنیا قرار بگیرد.
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)) 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

با برنامه ریزی در سال های اخیر انجام شد

نماد "ذوب" از فرابورس به بورس انتقال یافت

دفاع مقدس به ما 
درس می دهد که در 
هر عرصه ای که مردم 
حضور داشته باشند 
حماسه ماندگار خلق 

خواهد شد و اگر 
امروز عرصه مبارزه 
با فقر و محرومیت و 

توسعه اقتصاد کشور 
دست مردم باشد 
قطعاً حماسه های 
ماندگاری خلق 

می شود

رییس سازمان بسیج سازندگی کشور:
حمایت از صنایعی همچون ذوب آهن، پیروزی در جنگ اقتصادی را رقم می زند

ســردار محمد زهرایی رییس ســازمان بسیج سازندگی 
کشور در این همایش با اشاره به این که جهادگران بسیج 
ســازندگی امروز، موتور محرکه قوی شدن ایران اسالمی 
هســتند گفت: همان طور که توان موشــکی کشور برابر 
دشــمنان قدرت بازدارندگــی دارد، نیروهــای جهادی 
 همان تعریف را در پیش برندگی اهداف انقالب اســالمی 

دارند . 
وی با اشــاره به این که جریان جهادی بــر مبنای جریان 
پاک انقالب و با نفس پاک رهبر انقالب اسالمی برپا شده 
اســت، گفت: این جریان در طول حیات پربرکتش فراز و 
نشیب های زیادی داشــته اما ثابت کرده که استوار و پاک 

می ماند و همیشه همراه و همگام با مردم است.
وی گفت: دفاع مقدس نوین همان جنگ اقتصادی است 
که یزدی زاده ها سرداران این جنگ هستند و همراهی و 
حمایت از این افراد باعث پیروزی در این جنگ خواهد شد . 
وی یاد آور شــد: بازوی قوی و نیــروی محرک این جنگ 
جهادگران بسیجی هســتند و باید با اخالص عمل در این 
جنگ حاضر شــوند و فرهنگ خودبــاوری را به نمایش 

بگذارند .
رییس سازمان بسیج سازندگی کشور با اشاره به این که این 
دست تالشگران ذوب آهن اســت که می تواند آهن سرد 
را به محصوالت مهم تبدیل کند گفــت: تمامی کارکنان 
ذوب آهن اصفهان بسیجی هستند زیرا با تالش و کوشش 
و اســتفاده از ایده های نو می توانند اقتصاد کشور را رونق 

ببخشــند و این همان تفکر رشد کشــور و بسیجی بودن 
است.

زهرایی اظهار داشــت: دفاع مقدس به مــا درس می دهد 
که در هر عرصه ای که مردم حضور داشته باشند حماسه 
ماندگار خلق خواهد شد و اگر امروز عرصه مبارزه با فقر و 
محرومیت و توسعه اقتصاد کشور دست مردم باشد قطعاً 

حماسه های ماندگاری خلق می شود. 
حسین رجایی نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس 
شورای اسالمی نیز در حاشــیه این همایش از کمک های 
ذوب آهن اصفهان به نیازمندان منطقــه قدردانی کرد و 
افزود: این مجتمع عظیم صنعتی در انجام مسئولیت های 
اجتماعی این کمک ها را انجام می دهد و امیدوارم با بهبود 

شرایط این شرکت، شاهد افزایش این فعالیت ها باشیم . 
منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان نیز در این 
همایش، این مجتمع عظیم صنعتی را یک واحد صنعتی 
ملی و مردمی دانست که متعلق به همه می باشد و گفت: 
این شــرکت از ابتدای پیروزی انقالب اســالمی خدمات 
شایسته ای نظیر ساخت قطعات مورد نیاز جبهه ها در 8 
ســال جنگ تحمیلی، اعزام دواطلبان به جبهه برای دفاع 
از این میهن، تولید محصوالت مورد نیاز کشــور، کمک به 
توسعه صنایع کشور، آموزش نیروهای متخصص و ...  انجام 
داده اســت و همواره افتخار می کنیم که در این راه ثابت 

قدم هستیم . 
وی تمامــی تالشــگران ذوب آهن اصفهان را ســربازان 

اقتصادی دانست و یاد آور شــد: هدف دشمنان نظام االن 
تهدید معیشت مردم و دلســردی از نظام مقدس اسالمی 
است و ما باید بکوشیم تا با به گردش در آوردن چرخ های 
اقتصاد، صنعت کشور را جلو ببریم و معیشت و رفاه مردم را 

بهبود بخشیم .
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت: در این مجتمع عظیم 
صنعتی همواره تفکر بســیجی حاکم بوده است و همین 
تفکر باعث شــده این مجموعه یکی از بالنده ترین صنایع 
فوالدی کشور باشــد که توانسته بسیاری از غیر ممکن ها 
را به واقعیت تبدیل کند. از جمله این دستاوردها می توان 
به تولید ریل با تنوع باال به عنوان یکی از استراتژیک ترین 

محصوالت فوالدی اشاره کرد.
وی با اشاره به این که در این مجموعه حدود ۱7۰۰ ایثارگر 
، 53۰ فرزند شهید و جانباز، شاغل هستند افزود: تالشگران 
شــرکت در حال تحقیق برای ســاخت و تولید ورق های 
الکتریکی هســتند که این محصول هم اکنون در کشور 
تولید نمی شود و می تواند ارزش افزوده تولیدات ذوب آهن 

را بیشتر کند.
یزدی زاده با اشــاره به ایــن که فرایند تولیــد ذوب آهن 
اصفهان با سایر تولید کنندگان متفاوت است گفت: حامل 
های انرژی را با قیمت جهانی خریــداری می کنیم و 5۰ 
درصد هزینه های این شرکت مربوط به حامل های انرژی  
است. همچنین تامین مواد اولیه از دیگر چالش های ذوب 
آهن اصفهان است که باعث شده یک میلیون تن کمتر از 
ظرفیت تولید کنیم و همین امر نیز باعث می شود هزینه 
های تولید افزایش داشــته باشــد لذا امید است در دولت 

جدید برای این مشکل راه حلی پیش بینی شود .
پایان این مراسم با رونمایی از هشتمین سری کمک های 
مومنانه در غالب توزیع 39 ســری جهیزیه نوعروســان 
نیازمند در قالب شــبنم مهربانی و افتتــاح 4 باب واحد 
مسکونی برای نیازمندان منطقه همراه بود که توسط گروه 
جهادی حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان ذوب آهن 

اصفهان تهیه شده است.
شــایان ذکر اســت در این همایش از دو خانواده شــهید 
جهادی، شهید اسفندیار نقدی و شــهید جواد محمدی 
با اهدا لوح و هدایایی قدردانی گردید و شــرکت کنندگان 
 در این همایش با حضور در محل یادمان شــهدای گمنام 

ذوب آهن به این اسوه های ایثار ادای احترام کردند . 

همایش تجلیل از منتخبین جهادی استان اصفهان با حضور حجت االسالم والمسلمین موسوی الرگانی نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی، حسین 
رجایی نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسالمی، سردار محمد زهرایی رییس سازمان بسیج سازندگی کشور، امیر سرتیپ حسین نوروزی فرمانده پدافند هوایی 
اصفهان، سردار علی مقواساز جانشین سپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان، منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان و تعدادی از مسئولین استانی 4 آذر ماه در 

تاالر آهن این شرکت برگزار شد .

نظر به تاکید مدیریت عالی شرکت بر ضرورت ایجاد فضا 
و کانال ارتباطی مناسب و ســهل الوصول جهت تعامل 
مداوم و پاسخگویی شــــفاف و سریع به تالشــگران 
ذوب آهن سامانه ارتباط مستقیم با مدیر عامل راه اندازی 
شد. بر این اســاس همکاران گرامی می توانند نظرات و 
پیشنهادات خود را به ســامانه پیامکی 3۰۰۰7۱36۱ 

ارسال نمایند.
بدیهی است مطالب مطرح شــده در اسرع وقت بررسی 

ودر صورت نیاز پاسخ داده می شود.

سامانه ارتباط مستقیم با مدیرعامل

مدیریت حوزه مدیرعامل و تعامالت منطقه ای

نوع ردیف
مهلت   ارائه موضوعشمارهفراخوان

پیشنهاد
زمان بازگشائی 

پاكات

17 /9 /161400 /9 /1400لوله پیش گرمكن140001207 -65690مناقصه1

140004672 -49508مناقصه 2

اجرای عملیات تامین قطعات،انجام 
سرویس پیشگیرانه و دوره ای،نگهداری، 

تعمیر و نصب قطعات و تجهیزات 
آسانسورهای سطح كارخانه و ساختمان 

فروش اصفهان

1400/ 9/ 161400/ 9/ 17

عملیات اجرا، تعمیر و نصب تابلوها و نشانه 56725مناقصه 3
14 /9 /131400 /9 /1400های ایمنی و ترافیكی كارخانه

عملیات تهیه و اجرای عایق رطوبتی بام های 58628مناقصه4
14 /9 /131400 /9 /1400اداری و صنعتی كارخانه

سازمان انتقال خون استان اصفهان اعالم كرد؛ با توجه به شــروع فصل سرما و همزمانی با انتشار 
كرونا ویروس، اهــدا خون كاهــش یافته و نیــاز به خــون و فرآورده هــای خونی جهــت بیماران و 
نیازمندان)بیماران خاص، تاالســمی، هموفیلی، دیالیزی، مجروحین، تصادفات، سوانح، بیمارانی 
تحت عمــل جراحی و شــیمی  درمانی( بــه این مــاده حیاتی بیــش از پیــش وجــود دارد. بنابراین 
از همكاران نوع دوســت تقاضا می شــود بــا مراجعه بــه مراكز زیــر و با اهــدای خــون در این امر 

خداپسندانه و انسان دوستانه مشاركت نمایند.
1-  مركز اهدای خون زرین شهر، روزهای سه شنبه هر هفته از ساعت 8 الی 12 
2-  مركز اهدای خون خواجو واقع در اصفهان، میدان خواجو از ساعت 8 الی  18 

3- مركز اهدای خون عاشــق اصفهانی واقع در اصفهان، چهارراه عاشــق اصفهانی ابتدای عاشــق 
اصفهانی غربی از ساعت 8 الی  12 

4- مركز اهدای خون نجف آباد واقع در خیابان 17 شهریور غربی از ساعت 8 الی 13 
 روابط عمومی شركت

اطالعیه
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نشریه داخلی

تعمیرات اساسی 
کنتیواتل شماره39
پس از 5 روز اجرای 
این تعمیرات به مدار 

تولید پیوست

خبر

Rگزارش e p o r t

تعمیرات اساسی کنتیواتل شماره39 کارگاه شمش از 
2۰ آبان ماه آغاز شد و پس از 5 روز اجرای این تعمیرات 

24 آبان ماه به مدار تولید پیوست.
علی بزاز اصفهانی  معاون تجهیــزات مکانیکی بخش 
فوالد ســازی با اعالم این خبر افزود: کنتیواتل 39 در 
کارگاه شمش وظیفه چرخاندن شمش ها را برای تمیز 
کاری و کنترل ظاهری و بررسی عیوب احتمالی بر عهده 

دارد.
وی گفت: این تعمیرات با همکاری و مشارکت مدیریت 
های برنامه ریزی و نظارت بر نگهداری و تعمیرات مکانیک 
و تعمیرات و نو ســازی راه و ساختمان در شرایط ایمن و 

بدون هیچگونه حادثه انسانی و تجهیزاتی انجام شد. 

 محمدی مهندس ارشد مکانیک تعمیرات ایستگاه های
ریخته گری 3و6 گفــت: در این تعمیــرات نزدیک به 
38 تن قطعــات و تجهیــزات دمونتاژ، ســرویس و یا 
تعویض گردیــد و برای انجام بخشــی از این تعمیرات 
 نیاز به ریخته گری دو عدد شــمش 24 متری با مقطع

32۰ میلــی متر بود که با همکاری سرپرســت  25۰
کارگاه های ریخته گری و شمش این شمش ها قبل از 

تعمیرات، ریخته گری شد و مورد استفاده قرار گرفت .
شایان ذکر است؛ همکاران برق بخش، کارگاه شمش، 
ایمنی فنی، سفارشــات بخش، دفتر فنی و رانندگان 
جرثقیــل و نظافت صنعتی بخش فوالدســازی نیز در 

اجرای این تعمیرات مشارکت و حضور فعال داشتند. 

تعمیرات اساسی کنتیواتل شماره39 کارگاه شمش فوالد سازی

سالم آتشکار

درخواست های شما  وپاسخ مسئولین :
ضوابط بیمه تکمیل درمان جهت پرداخت هزینه تست کرونا را 

اطالع رسانی نمایید ؟
مدیریت خدمات مالی و بیمه: با توجه به مصوبات وزارت بهداشــت و درمان 
کشور و هماهنگی انجام شده با شــرکت بیمه دانا، نحوه پرداخت هزینه های 
مربوط به تست کرونا بدین صورت می باشــد که هزینه های آزمایش PCR با 
تجویز توسط یکی از پزشــکان )متخصص طب اورژانس، متخصص عفونی، 
متخصص ریه( و پزشک عمومی مقیم اورژانس که در مهر نظام پزشکی ایشان 
کلمه اورژانس و نام بیمارستان قید گردیده است، قابل بررسی و پرداخت می 
باشد. همچنین پرداخت هزینه تست کرونا ویروس قبل از جراحی های انجام 
شده در مراکز درمانی معتبر کشور با مدارک معتبر جراحی نیز قابل پرداخت 
می باشد. ولی کلیه هزینه های چکاپ مربوط به تست کرونا ویروس به صورت 
انفرادی و گروهی )غربالگــری( و پرداخت هزینه تســت کرونا ویروس بابت 

بازگشت به کار از شمول تعهدات بیمه تکمیل درمان خارج می باشد.
بابت خرید عینک چه مبلغی  از طرف بیمه تکمیل درمان دانا قابل 

پرداخت می باشد؟    
مدیریت خدمات مالی و بیمه: هزینه عینک طبی یک دید تا شش میلیون ریال 
و دو دید تا دوازده میلیون ریال هر سال یک بار و لنز تماس تا مبلغ سه میلیون 

ریال  قابل پرداخت می باشد .
 علت عدم توزیع سهمیه لباس دوتیکه کارکنان بهره بره داری 

براساس گراف )سالی دو بار (چیست؟ 
مدیریت سفارشات و کنترل کاال: با توجه به خرید لباس کار مورد نیاز از طریق 
مدیریت خرید مواد مصرفی براساس گراف تا پایان سال دو دست لباس دوتیکه 
تراشکاری  برای کارکنان بهره برداری توزیع می گردد  در ضمن کفش ایمنی 

هم طبق سهمیه قسمت ها در حال توزیع می باشد .
  آیا محاسبه سوابق بیرون از شرکت کارکنان قرارداد مستقیم، 

شامل سایر پارامترهای حقوقی می باشد؟
مدیریت امور اداری: سوابق محاســبه شده شرکتی کارکنان قرارداد مستقیم 

صرفا جهت اخذ گروه می باشد و برای سایر پارامترهای حقوقی نمی باشد  .
 درخواست رسیدگی به مشکالت تاسیساتی و تعویض شیرآالت 

فرسوده قسمت های مختلف کارخانه.
 مدیریت تعمیرات و نوسازی راه و ساختمان: کلیه مدیریت هایی که با چنین 
  ERP مشکالتی مواجه می باشند می توانند از طریق ایجاد درخواست کار در
 اقدام  نموده و این مدیریت براســاس اولویت بندی و متریــال موجود اقدام 

می نماید .
*** تعدادی از همکاران نیز خواستارانجام موارد زیر شده اند .

 تسریع در پیگیری مشاغل ســخت و زیان آور از طریق اداره کار لنجان برای 
تعدادی از مدیریت های باقیمانده 

  اطالع رسانی از پارامترهای امتیاز دهی پرداخت وام کمک هزینه مسکن  .
                       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:

پس از ریخته گری موفقیت آمیز پاتیل سرباره مجتمع فوالد مبارکه و شرکت 
فوالد آلیاژی ایران، اولین پاتیل سرباره شــرکت ملی صنایع مس ایران نیز در 
کارگاه ریخته گری سنگین و فوق سنگین شرکت مهندسی و پویش ساخت 

ذوب آهن با  وزن تقریبی 38 تن با موفقیت ریخته گری شد. 
علی دشتستانی مشاوره پروژه ریخته گری سنگین شرکت مهندسی و پویش 
ساخت ذوب آهن با اعالم این خبر گفت : این پاتیل پس از ساخت مدل و عملیات 
قالب گیری با حدود 7۰۰ نفر ساعت کار اجرایی بر اساس فناوری تدوین شده، 
پس از انجام کلیه مراحل کنترل کیفی با مساعدت و همکاری مدیریت و کارکنان 
بخش فوالدسازی با مارک فوالد مذاب ) A27 )7۰-4۰  و با وزن تقریبی حدود 
38 تن تولید شد.     وی تصریح کرد: ارتفاع این پاتیل سه متر و بیست سانتی متر 
و قطر دهانه آن چهار متر و چهل و پنچ سانتی متر است که طراحی دستک  های 
تو خالی و پایه های متحرک از جمله  ویژگی  های این پاتیل به شــمار می رود. 
همچنین مونتاژ محفظه  های فلزی قالب و دستک  های توخالی شده آن از ایجاد 
ترک جلوگیری کرده و زمان بهره برداری از پاتیل را افزایش می دهد. دشتستانی 
با قدردانی از مدیران شرکت ملی صنایع مس ایران به دلیل اعتماد به توانایی های 
فنی کارکنان شرکت مهندسی و پویش ساخت، تالش فنی فوالد مردان کارگاه 

ریخته گری سنگین این شرکت در اجرای پروژه مختلف را قابل تقدیر دانست.  

در راستای تولید ریل ملی، مته های اولیه 
پیشنهادی شرکت نصاب تجهیزات ریل 
از شرکت کوتنرآلمان جهت سوراخکاری 
ریل از مارک ایســکار مربــوط به رژیم 
صهیونیستی ارسال شده بودکه تأمین 
مته از برند مذکور با مخالفت مسئولین 
شــرکت مواجه شــد. فرهاد بخشــی 
کارشــناس خرید تجهیزات و قطعات 
مکانیکی با اعالم این خبر، گفت: با توجــه به رهنمودهای مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی( مبنی براتکا به تولید داخل و حمایت از تولید کنندگان داخلی با 
شرکت ها و تولید کنندگان متعدد مذاکره شد در نهایت شرکت کاترپالس تبریز 
جهت ساخت و تحویل مته ها، اعالم آمادگی نمود که پس ازتست وبهره برداری 
آزمایشی در محل شرکت و بررسی و رفع اشکاالت موجود توسط کارشناسان 
نورد65۰  پس از چند مرحله، نمونه مته ها مورد تأیید قرارگرفت که  درمجموع 
طی 3ساله گذشته حدود 45۰ عدد مته با قیمت هرعدد 4۰ میلیون ریال معادل 
۱4۰ یورو خریداری شده است . ضمن این که قیمت وارداتی هرعدد مته بیش 
از7۰۰ یورو می باشد.  وی با قدردانی از همکاران نورد 65۰ که علیرغم مشکالت 
عدیده با کمال سعه صدر جهت تست مته ها همکاری نمودند، گفت: با توجه 
به رویکرد فعلی کارخانه مبنی برافزایش تولید ریل، مصرف مته ها نیز در حال 
افزایش می باشد و درحال حاضرمصرف مته ها در سال بیش از 2۰۰ عدد بوده 
که با توجه به اختالف قیمت 56۰ یورویی مته های وارداتی با تولید داخل ضمن 
افزایش دانش شرکت های داخلی  و بومی سازی نیازها، صرفه جویی ۱۱2 هزار 

یورویی در سال را موجب شده و از خروج این مبلغ ارز جلوگیری می شود .

به همت تالشگران مهندسی و پویش ساخت ذوب آهن 
اصفهان انجام شد 

ریخته گری اولین پاتیل سرباره 
شرکت ملی صنایع مس ایران 

مته های سوراخکاری ریل، 
بومی سازی شد

 مدیرعامل ذوب آهــن اصفهان، گفــت: تغییر بازار 
ذوب آهن اصفهان از فرابورس به بورس، مدت زیادی 

در دست بررسی و برنامه ریزی شــده بود که پس از 
تحول شرکت در زمینه ســودآوری و عملیات، نماد 
این شــرکت به بازار بورس انتقال یابــد و هم چنان 
که شــاهدیم، عملیات شــرکت از ســال ۱397 به 
سودآوری رســیده و ســال ۱399 زیان انباشته این 
شــرکت به طور کامل پوشش داده شــد و بخشی از 
سود نیز بین ســهامداران تقســیم گردید. بنابراین 
از ســازمان های مربوط، تغییر بازار نمــاد ذوب در 
اســرع وقت انتقال پیگیری شــد. در حال حاضر نیز 
با موافقــت هیأت پذیرش و درج نمــاد ذوب در بازار 
 بورس، شاهد معامالت این نماد در این بازار خواهیم 

بود.
این مقام مســئول اضافه کرد: تغییر بازار ذوب آهن 
اصفهان، اتفاق مبارکی اســت که هم به سهامداران 

ایــن مجموعــه کمک مــی کنــد و هــم موجب 
 اثرگذاری بیشتر شــرکت در بازار ســرمایه خواهد 

بود.
وی افزود: ذوب آهن اصفهان جزء شرکت های بزرگ 
صنعت فوالد کشــور بوده و ســهام آن نیز همواره از 
اقبال باالی ســرمایه گذاران برخوردار بوده است، از 
این رو پس از انتقال به بازار بورس، شاهد حضور این 
نماد در کنار سهام شرکت های بزرگ و تاثیرگذار بر 
شاخص کل بورس خواهیم بود و این موضوع به دیده 
شدن ذوب آهن اصفهان به ســرمایه گذاری در این 
نماد کمک شــایانی می نماید و شرکت ها و صندوق 
های ســرمایه گذاری کــه مایل به انطباق ســرمایه 
گذاری خود با روند شــاخص کل بورس هستند، می 
توانند سرمایه خود را به این نماد نیز اختصاص دهند. 

همچنیــن این تغییر باعث می شــود تــا ذوب آهن 
اصفهان از معافیت های مالیاتی بیشــتری برخوردار 

گردد که بر سودآوری این شرکت نیز اثرگذار است.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با بیــان این که آینده 
شــرکت ذوب آهن از نظر ســودآوری بسیار روشن 
اســت، افزود: در حال حاضر بسیاری از ریسک هایی 
که بازار ســرمایه و به خصوص صنعت فوالد را تهدید 
می کند بر شــرکت ذوب آهن اصفهــان اثرگذاری 
کمتری دارنــد و برخی از عوامــل اقتصادی در حال 
وقوع، نظیــر کاهش قیمت زغال ســنگ، برای ذوب 
آهن دارای تاثیر مثبت می باشد، بنابراین امید است 
که تغییر بازار این نماد همراه با تحوالت ایجاد شــده 
در عملیات و ســودآوری شرکت، نویدبخش روزهای 

خوب و پرسودی برای سرمایه گذاران باشد.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان تشریح کرد

جزئیات انتقال نماد »ذوب« از فرابورس به بورس

عملیات شرکت 
از سال 1397 به 

سودآوری رسیده 
و سال 1399 زیان 

انباشته این شرکت 
به طور کامل پوشش 

داده شد

باید از توان باالی 
جوانان در جهش 
اقتصادی کشور 

استفاده شود

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعــی، جوانان را موتور 
محرکه اصلی برنامه های اشــتغال کشور دانست و 
تاکید کرد: اشتغال جوانان از برنامه های اولویت دار 

دولت است.
حجت ا...عبدالملکــی در نشســت ســتاد ملــی 
ســاماندهی امور جوانــان کــه در وزارت ورزش و 
جوانان برگزارشــد، گفت: در موضوع اشتغال، چند 

گروه، هدف گذاری شده است.
وی توضیــح داد: این گروه ها، افــراد مطلقا بیکار، 
ناامید از یافتــن کار، دارای اشــتغال ناقص، دارای 

اشتغال غیر رســمی و بدون آتیه و شاغل با درآمد 
پایین را شامل می شود.

عبدالملکــی افــزود: وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعی، همه این گروه ها را مخاطب خود می داند 

و تالش می کند که ارتقا پیدا کنند.
عبدالملکی تاکید کرد: باید از توان باالی جوانان در 
جهش اقتصادی کشور اســتفاده شود، جوانان افق 
طوالنی تر و انرژی باالتری برای برنامه ریزی دارند و 

می توانند جهش سریع تری را رقم بزنند.
وی تصریح کــرد: در شــورای عالی اشــتغال که 

دبیرخانه آن در وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی  
قــرار دارد با حضــور همه دســتگاه هــا، بر روی 
موضوعات مربوط به اشتغال مدل سازی می شود و 
تالش ما این اســت که ظرفیت های کشور در همه 

بخش ها را بسیج و هم افزا کنیم.
 وزیرتعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی یادآور شــد: 
امیدواریــم بــا وزارت ورزش و جوانــان در زمینه 
اشــتغال، همکاری خوبی داشته باشــیم و بتوانیم 
قطعه ای از برنامــه جامع را برای جوانــان در این 

بخش تکمیل کنیم.

جوانان، موتور محرکه برنامه های اشتغال کشور

آیین آغاز عملیات اجرایی تاسیسات فاضالب ۱۱ روستای 
شهرستان فالورجان در استان اصفهان با مشارکت ذوب 

آهن اصفهان سه شنبه دوم آذرماه، برگزار شد
 با اجــرای این طرح جمعیتــی بالغ بر ۱8 هــزار نفر در 
روستاهای کارویه، بندارت، دارافشان، خیرآباد، اسفهران، 
قلعه میر، شــرودان، کروچ، دشــتلو، طاد و فیــروزان از 
خدمات شــبکه فاضالب بهره مند می شوند. تاسیسات 
فاضالب ۱۱ روستای شهرستان فالورجان با اجرای ۱62 
کیلومتر شبکه و احداث 2 ایستگاه پمپاژ در مدت 3۰ ماه 

عملیاتی می شود. 
معــاون برنامه ریزی و توســعه ذوب آهــن اصفهان در 
این آیین، گفت: در ســالی که به نام تولید، پشــتیبانی 
ها، مانــع زدایی ها نام گذاری شــده اســت، ذوب آهن 
اصفهــان به منظــور رفع نیــاز آبی صنعــت از طریق 

بازچرخانــی آب و نیز کاهــش آالینده های زیســت 
محیطی که ارتقاء سطح بهداشــت عمومی و محیطی 
 را در بــردارد در ایــن پــروژه ســرمایه گــذاری کرده
 اســت. علیرضا رضوانیان افزود: با توجه به خشکسالی 
 های مستمر و کاهش محدودیت منابع آبی، ذوب آهن 
طرح های متعددی در زمینه کاهش مصرف آب از جمله 
بازچرخانی آب را اجرایی کرده است تا به مسئولیت های 
اجتماعی خود در برابر جامعه و مردم به خوبی عمل کرده 

باشد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان نیز گفت: 
در دهه اخیر بــرای اولین بار در صنعــت آب و فاضالب 
کشور، آبفای استان اصفهان اجرای پروژه های فاضالب 
را با سرمایه گذاری بخش خصوصی نظیر مجتمع فوالد 
مبارکه و ذوب آهن اصفهان عملیاتی کرد که از جمله می 

توان به اجرای شبکه فاضالب در شهر ستان های مبارکه، 
لنجان و فالورجان اشاره کرد. 

هاشــم امینی با بیان این که احداث تاسیسات فاضالب 
با اســتفاده از اعتبارات دولتی ممکن است چند دهه به 
طول بیانجامد گفت: این در حالی است که اجرای شبکه 
فاضالب شهرهای اشترجان و مینادشت با سرمایه گذاری 
شرکت ذوب آهن در سال ۱397 عملیاتی شد و هم اکنون 
دراین شهرها انشــعاب فاضالب به متقاضیان واگذارمی 

شود. 
امینی اعالم کرد: در ســال ۱398 نیز اجرای تاسیسات 
فاضالب در ۱4 روستای دیگر شهرستان فالورجان نیز 
عملیاتی شده بودکه تا اکنون بیش از 76 درصد پیشرفت 
فیزیکی داشته و انتظار می رود در آینده نزدیک به بهره 

برداری برسد.

اولین نشست شورای سیاســتگذاری روابط عمومی 
ذوب آهــن اصفهــان 2 آذرمــاه با حضــور مرتضی 
یزدخواســتی عضو هیأت مدیره، علیرضــا رضوانیان 
معاون برنامه ریزی و توسعه، کوروش اسفندمند حوزه 
مدیرعامل و مدیر تعامالت منطقه ای، علیرضا امیری 
مدیر روابط عمومی و مهدی احمدپور مدیر حراســت 

برگزار شد. 
 در این جلسه بر اهمیت فعالیت های روابط عمومی در 
جهت دست یابی ســازمان به اهداف خود تاکید شد و 
عنوان گردید که تقویت این بخش در نهایت، موجب 

بالندگی ســازمان به ویژه چابکی بیشتر در واکنش به 
تغییرات جامعه و رقیبان خواهد شــد کــه در نهایت 

رضایت ذی نفعان را حاصل می کند .
همچنین در نشســت شورای سیاســتگذاری روابط 
عمومی بر ضرورت بازنگری در برنامه های بلند مدت و 
استراتژی های روابط عمومی شرکت تاکید شد و مقرر 
گردید با استفاده از ظرفیت های موجود در این بخش 
و همچنین متخصصین روابط عمومی کشور، متناسب 
با استراتژی های سازمان، چشــم انداز روابط عمومی 

شرکت بازنگری گردد .

با مشارکت ذوب آهن اصفهان آغاز شد
اجرای تاسیسات فاضالب 11 روستای شهرستان فالورجان

به مناسبت هفته بسیج انجام شد
تقدیر مدیرعامل ذوب آهن از فعالیت های بسیج شرکت

برگزاری اولین نشست شورای سیاستگذاری روابط عمومی ذوب آهن اصفهان

اجرای این طرح در 
روستاها رویکردی 
در جهت محرومیت 
زدایی به شمار می رود

در این جلسه بر 
اهمیت فعالیت های 

روابط عمومی در 
جهت دست یابی 

سازمان به اهداف خود 
تاکید شد

بسیجی در راه خدا 
برای کشورش آماده 

هر نوع فداکاری 
است و از وقت و مال و 
جانش برای سربلندی 

میهنش می گذرد
به مناسبت پنجم آذر ماه سالروز تشکیل بسیج به فرمان 
حضرت امام خمینی )ره( و فرا رســیدن هفته بســیج، 
منصور یزدی زاده مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان با اهدا 

لوحی از خدمات شایسته حوزه مقاومت 
بسیج شــهید تندگویان قدردانی کرد . 
یزدی زاده با قدردانی از تمام بســیجیان 
شــرکت و تبریک این روز به آنان گفت: 
بسیجی واقعی، فردی اســت که در کنار 
مردم است و برای رفع مشکالت و نیازهای 
جامعه تالش می کند و در پی به دســت 
آوردن هیچ ســود مادی و مقامی نیست. 
بسیجی در راه خدا برای کشورش آماده هر 
نوع فداکاری است و از وقت و مال و جانش 
برای ســربلندی میهنش می گذرد. وی 
اظهار داشت: هفته بسیج، یادآور مجاهدت 
و ایثار زنان و مردانی است که برای پاسداشت ارزش های 
اسالم عزیز و دفاع از ایران اسالمی در عرصه های مختلف 

دفاعی، فرهنگی، اقتصادی، سازندگی و دیگر عرصه ها با 
تمام وجود وارد میدان مبارزه و جهاد شدند و فرهنگی ناب 

و ماندگار از اخالص و فداکاری را به تصویر کشیدند.
ســرهنگ مختاری با گرامیداشت و تبریک هفته بسیج 
به تمام دالورمردان بســیجی و همه کسانی که قلبشان 
برای این نظام و انقالب می تپد، گفت: برنامه های بسیج 
با محوریت خدمت به مردم بوده و در این راستا هفته بسیج 

امسال با شعار بسیج پاره تن مردم آغاز خواهد شد .
 مختاری، گفت: طی ســال های گذشــته بســیج در 
عرصه های مختلف مشــارکت و حضور داشــته مانند 
حوادث طبیعی، ناآرامی های داخلــی ، درمان ، ورزش، 

فرهنگ و به ویژه محرومیت زدایی و کمک به نیازمندان . 
فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان با اشاره به 
این که بسیج ذوب آهن نیز از این قافله عشق عقب نمانده 

و برنامه های موثر و مفیدی ارایه نموده اســت گفت: 8 
مرحله کمک مومنانه در قالب توزیع بسته های معیشتی 
و غذای گرم بــه فواصل مختلــف حدود۱۰۰۰۰مورد، 
بازسازی و بهســازی حدود 25 مدرسه، ساخت چندین 
باب منزل مســکونی جهت نیازمندان تحت پوشــش 
کمیته امداد، برگزاری برنامه ها و مســابقات ورزشی و 
کسب مقامات کشوری، شرکت در فعالیت های علمی و 
پژوهشی در راستای کمک به صنعت ، برگزاری دوره های 
آموزشی اعم از نظامی، دینی و مذهبی، علمی، فرهنگی 
و .... جهت پرســنل و خانواده آن ها، اجرای برنامه های 
متنوع و مهیج فرهنگی در مناسبات مختلف ملی و مذهبی 
و کمک در اجرای برنامه های مقابله با کرونا اعم از طرح 
غربالگری، ضد عفونی اماکن و واکسیناسیون بخشی از 

برنامه های بسیج ذوب آهن طی این مدت بوده است .
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حدیث هفته

 7 آذر؛ روز نیروی دریایی
هفتم آذر سالروز حماسه آفرینی پرسنل ناوچه موشک انداز »پیکان« می باشد. 
یوم ا... هفتم آذر تبلور ایثار و جان فشانی های پرسنل قهرمان و جان بر کف نیروی 
دریایی در برقراری ثبات و امنیت در آ ب های نیلگون خلیج فارس و دریای عمان 

می باشد.
به مناسبت رشادت ها و دالور مردی های نیروی دریایی ارتش در دفاع از جزایر، 
بنادر، سواحل و دریاهای کشــور و به ویژه دفاع از آبادان و خرمشهر و آب های 
نیلگون خلیج فارس در دوران جنگ تحمیلی و در نطفــه خفه کردن نیروی 
دریایی دشمن بعثی، در ابتدای دوران دفاع مقدس، با تأیید امام)ره(  هفتم آذر 
روز نیروی دریایی ارتش نام گرفت تا همه ساله حماسه با شکوه دریادالن نیروی 

دریایی و یاد شهدای عزیز و گرانقدر دریایی گرامی داشته شود.
8 آذر )29 نوامبر(؛ روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین

روز 29 نوامبر هر سال یادآور وقایعی تلخی مانند صدور قطعنامه تقسیم فلسطین 
است. این روز همچنین روز اعالم همبستگی با ملت فلسطین و انتخاب فلسطین 

به عنوان کشورعضو ناظر شورای امنیت سازمان ملل نیز به شمار می آید.
در این راستا نیز هر چند مجمع عمومی در سال ۱977 طی قطعنامه ای، روز 29 
نوامبر را روز همبستگی با مردم فلسطین اعالم کرد، اما تاریخ همچنان به قضاوت 
درخصوص ظلم و ستمی نشسته است که سنگ بنای آن در مجمع عمومی و در 
قطعنامه تقسیم فلسطین گذاشته شد. اکنون پس از 6۰ سال، مردم فلسطین از 

ابتدایی ترین حقوقشان نیز محرومند. 
1 دسامبر؛ روز جهانی ایدز

از سال ۱988 اول دسامبر )برابر ۱۰ آذر( روز جهانی ایدز نامگذاری شده است و 
هر ساله برای این روز، شعار خاصی نیز در نظر گرفته می شود. هدف عمده از این 
کار این است که به عموم مردم یادآوری شود که HIV از بین نرفته است و هنوز 

کارهای زیادی است که باید انجام شود. 
اپیدمی جهانی ایدز و ویروس آن، با توجــه به مقیاس و تأثیر ویرانگری که دارد 
یک مورد اضطراری جهانی و یکی از وحشتناک ترین چالش ها را در برابر زندگی 
و حیثیت انسان و همچنین در برابر برخورداری مؤثر ازحقوق بشر تشکیل می 
دهد، که رشد اجتماعی و اقتصادی را در سراســر جهان تضعیف می کند و بر 
تمامی سطوح جامعه ملی، اجتماعی، خانوادگی و فردی تاثیر می گذارد. ایدز تا 
به حال جان میلیون ها انسان را گرفته است و در سرتاسر جهان هر ساله میلیون 
ها انسان به ویروس "اچ. آی. وی." آلوده می شوند. تاکنون هیچ راهی برای درمان 

قطعی آن پیدا نشده است.
23 آگوست ؛ روز جهانی یادآوری تجارت برده و الغای آن

شورش بردگان در 23 آگوست ســال ۱79۱ در جزیره هیسپانیوال در دریای 
کارائیب، جنبشــی را به جریان انداخت که ســرانجام به لغو برده داری منجر 
گردید. آنچه در جریان این شورش به دست آمد رهایی از بردگی، استقالل این 
جزیره از سلطه استعماری، و در نهایت الغای برده داری بود. هیسپانیوال امروز 
به هائیتی و جمهوری دومینیکن تبدیل شده است. سازمان ملل متحد روز 23 
اوت را به عنوان روز جهانی یادآوری تجارت برده و الغای آن نامگذاری کرده است 

تا جهانیان همه ساله در این روز تاریخ و پیامدهای برده داری را به خاطر بیاورند.
3 دسامبر؛ روز جهانی معلولین

سوم دسامبر مصادف با ۱2 آذر از سال ۱992 و از سوی مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد به عنوان روز جهانی معلولین اعالم شده است. بیش از پانصد میلیون 

نفر به دلیل نقص در سیستم مغزی، جسمی و حسی از معلولیت رنج می برند.
ســازمان ملل روز معلوالن را برخاســته از نیازهای افرادی می داند که به رغم 
محدودیت های حسی و حرکتی باید مانند دیگران از امکانات رفاهی و اجتماعی 
برخوردار شوند؛ طبق این منشور معلولین نیز صرف نظر ازعلت، کیفیت، و حدت 
نقص و ناتوانی شان، دارای همان حقوق اساسی هستند که سایر هموطنان هم 
سن شــان از آن ها برخوردارند. حق برخورداری از یــک زندگی دلپذیر وحتی 
المقدور عادی، در راس این حقوق قراردارد، حق بهره مندی از خدمات آموزش 
و پرورش، بهداشت، مسکن، اشتغال، امکانات تفریحی، حقوق مدنی، سیاسی و 

حفظ حیثیت انسانی معلولین، حق ذاتی آن هاست.

براساس بخشنامه صادر شــده از سوی ســازمان تأمین اجتماعی، مخاطبان 
این سازمان می توانند در صورت تمایل آن دســته از خدمات این سازمان را که 
از طریق سامانه خدمات غیرحضوری تأمین اجتماعی ارائه می شود، از طریق 

کارگزاری های رسمی دریافت کنند.
 این طرح با ارائه 3۰ خدمت الکترونیک، 7۰ میلیون مراجع از مجموع 96 میلیون 

مراجع تامین اجتماعی به شعب وکارگزاری های این سازمان را کاهش می دهد.
پرداخت هدیه ازدواج، حذف مراجعه فرزندان اناث مســتمری بگیران با ثبت 
هوشمند خاتمه کفالت، ابالغ غیرحضوری احکام مطالباتی در سامانه اختصاصی 
خدمات الکترونیکی سازمان تأمین اجتماعی، ابالغ مفاصاحساب، ماده 38 قانون 
تأمین اجتماعی، اســتعالم وضعیت دریافت مستمری و بیمه شده، نام نویسی 
غیرحضوری افراد تبعی توسط بیمه شده اصلی، درخواست غیرحضوری تکمیل 
سوابق بیمه به صورت کسری از ماه، انعقاد قرارداد و دریافت برخط بیمه اختیاری، 
اخذ غیرحضوری تعهدنامه برای ابالغ احکام و مکاتبــات الکترونیکی، امکان 
مشاهده جزئیات محاسبات و گردش حســاب بدهی ها، دریافت غیرحضوری 
اعتراض کارفرما و تعیین و اعالم رســیدگی، پرداخــت غیرحضوری غرامت 
دستمزد ایام بیماری ناشی از کرونا، سرویس غیرحضوری دریافت حق بیمه و 
احتساب سوابق دوران خدمت ســربازی، اخذ الکترونیکی درخواست و صدور 
هوشمند و ابالغ مفصاحساب، ارتقاء ســامانه دریافت لیست حق بیمه، انعقاد 
قرارداد و دریافت برخط بیمه حرف و مشــاغل آزاد، درخواســت غیرحضوری 
کمیسیون پزشکی، حذف کاغذ از درآمد، پرداخت غیرحضوری کمک هزینه 
مراسم ترحیم، برقراری و پرداخت غیرحضوری بیمه بیکاری، اخذ غیرحضوری 
درخواست کفالت و بازرسی و کمک هزینه اروتز و پروتز، برقراری غیرحضوری 
مستمری بازماندگان، اخذ تعهدنامه غیرحضوری فرزندان اناث بازمانده، واکشی 
عکس از سامانه نام نویسی، دریافت گواهی پرداخت حق بیمه ساختمانی، امکان 
تقسیط غیرحضوری و نظام مند بدهی ها، پرداخت غیرحضوری حق بیمه کسری 
از ماه، هوشمندسازی لیســت ارســالی کارفرمایان و امکان پرداخت آنالین و 
احتساب آنی واریزی در حساب بیمه شــده، کارفرما 3۰ خدمت طرح 3۰7۰ 

محسوب می شود.

مناسبت های هفته

خبر

 امام علی )ع( :   
 از اطمینان به خــودت بپرهیز ؛ زیرا که آن از بزرگترین دام  های شــیطان 

است.

آیین معارفه علیرضا رضوانیان معاون جدید برنامه ریزی 
و توسعه ذوب آهن اصفهان با حضور منصور یزدی زاده 
مدیرعامل و جمعی از مسئولین شرکت، اول آذرماه در 

دفتر مدیرعامل شرکت برگزار شد.
مدیرعامل شرکت در این جلسه با قدردانی از زحمات و 
تالش های مهدی نصر معاون سابق برنامه ریزی و توسعه 
شرکت که به افتخار بازنشستگی نائل آمد، ابراز امیدواری 
نمود که با حضور رضوانیان شــاهد تداوم و بهبود روند 
مطلوب پروژه های توسعه در حوزه های مختلف باشیم . 

یزدی زاده، شرایط کنونی شــرکت را مطلوب توصیف 
نمود و با اشــاره به پیوســتن ذوب آهن از فرابورس به 
بورس، گفت: این تحوالت،  فرصت های بسیار مطلوبی 
را برای جهش و پیشرفت بیشتر پیش روی این مجتمع 
عظیم صنعتی قرار می دهد و چشم انداز روشنی را برای 

ذینفعان شرکت ترسیم می نماید . 
رضوانیان معاون جدید برنامه ریزی و توسعه شرکت دوم 
آذرماه درنشســتی تعاملی با معاونین شرکت و مدیران 
حوزه توسعه، در سالن جلسات دفتر مدیرعامل حضور 

یافت.  
مرتضی یزدخواســتی عضو هیات مدیــره ذوب آهن 
اصفهان در این نشســت گفت: مهدی نصــر در جایگاه 
معاونت برنامه ریزی و توسعه خدمات ارزشمندی را به 
مجموعه ارائه داد و علیرضــا رضوانیان نیز در حوزه بهره 
برداری و همچنین کمیسیون معامالت عملکرد خوبی 
داشت و با این تجربیات در سمت جدید نیز می تواند با 
همکاری بخش های مختلف دستاوردهای خوبی را برای 

کارخانه رقم بزند.
وی افزود: جایگاه معاونت برنامه ریزی و توسعه از دیرباز 

تا کنــون در ذوب آهن اصفهــان از اهمیت 
باالیی برخوردار بوده است و افرادی که در این 
معاونت حضور داشتند هنوز هم در صنعت 

فوالد کشور منشأ خیر و برکت هستند.  
مهرداد توالییان عضو هیأت مدیره ذوب آهن 
اصفهان و معاون بهره برداری شــرکت نیز 
گفت: امیدوارم با همکاری بیشتر دو معاونت 
بهره برداری و برنامه ریزی و توسعه بتوانیم 
در شأن و جایگاه ذوب آهن بزرگ، خدمات 
رســانی بیشــتری به این مجموعه و کشور 

داشته باشیم.
علیرضا رضوانیان معاون برنامه ریزی و توسعه 

ذوب آهن اصفهان نیز گفت : همه ما پرســنل مجتمع 
بزرگ ذوب آهن اصفهان هستیم و باید در کنار همدیگر 

برای ارتقاء تولید و به روز رســانی بخش های مختلف 
شــرکت آن طور که شایســته این مجموعه است، گام 

برداریم.

ذوب آهــن اصفهان با نمــاد "ذوب" در فهرســت 
نرخ های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شد

شــرکت ذوب آهــن اصفهان اعــالم نمــود که از 
تاریخ یکــم آذرماه، نماد این شــرکت بــه  عنوان 
پانصد و نود و ششــمین شــرکت پذیرفته  شــده 
در بخش فلــزات اساســی، گــروه تولیــد فلزات 
اساســی و طبقــه تولید آهــن و فوالد پایــه با کد 
صنعــت  و نمــاد ذوب در فهرســت نرخ هــای 
تهــران درج  بهــادار  اوراق  بــورس  دوم   بــازار 

می گردد.
به گزارش روابط عمومی و امور بیــن الملل بورس 
اوراق بهادار تهران به نقل از مدیریت پذیرش اوراق 

بهادار بــا توجه بــه موافقت هیأت  پذیــرش اوراق 
بهادار در جلســات ۱3 مردادماه و  24 شهریورماه 
با پذیرش سهام شرکت ذوب آهن اصفهان )سهامی 
عام( در بــورس اوراق بهادار تهران و بــا عنایت به 
احراز موارد تعیین  شــده در مصوبات   مزبور از سوی 
آن شــرکت؛ از تاریخ ۱4۰۰/9/۱شــرکت مذکور 
به  عنوان پانصد و نود و ششــمین شرکت پذیرفته 
 شــده در بخش "فلزات اساســی"، گــروه "تولید 
فلزات اساســی" و طبقه "تولید آهــن و فوالد پایه" 
با کد صنعت »27۱۰« و نماد "ذوب" در فهرســت 
 نرخ های بــازار دوم بورس اوراق بهــادار تهران درج 

می گردد.

منصور یزدی زاده مدیرعامل شرکت در جلسه اخیر 
شــورای معاونین از تالشــگران ذوب آهن اصفهان 
که با عملکرد خوب خود موجبات پیوستن شرکت 
 از فرابــورس به بــورس را فراهم آوردنــد قدردانی

 نمود.
در این جلسه گزارشی از نظرات پرسنل در خصوص 
خدمات رفاهــی ارائه شــد و مدیرعامل شــرکت 
بر بهبــود این خدمــات تأکید نمــود. همچنین به 
مناســبت هفته بســیج از خدمات و فعالیت های 
بسیج شــرکت قدردانی شد و ســرهنگ مختاری 
فرمانده حوزه مقاومت بســیج شــهید تندگویان از 

عملکرد این حوزه گزارشی ارائه نمود . 

معارفه علیرضــا رضوانیان به عنــوان معاون برنامه 
ریزی و توســعه شــرکت و همچنین ارائه گزارشی 
از نتایج نشســت با معاونت اقتصادی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی در خصوص مطالبات شرکت از 
صندوق فوالد از جمله دیگر مواردی بود که در این 

جلسه مطرح شد . 
اتخاذ شیوه های مختلف جهت کاهش مصرف آب، 
رعایت پروتکل های بهداشتی جهت مصون ماندن 
از بیماری کرونــا و ضرورت تامین وســایل ایمنی 
و بهداشــتی برای کلیه کارکنــان و تأکید بر فاصله 
گذاری اجتماعی از جمله دیگــر مواردی بود که در 

جلسه شورای معاونین مطرح شد . 

نماد این شرکت به  
عنوان پانصد و نود 
و ششمین شرکت 
پذیرفته  شده در 

بخش فلزات اساسی، 
گروه تولید فلزات 

اساسی و طبقه تولید 
آهن و فوالد پایه 

درج می گردد

به مناسبت هفته 
بسیج از خدمات و 
فعالیت های بسیج 
شرکت قدردانی شد

این تحوالت،  
فرصت های بسیار 

مطلوبی را برای 
جهش و پیشرفت 
بیشتر پیش روی 
این مجتمع عظیم 

صنعتی قرار می دهد

در شورای معاونین صورت گرفت

تقدیر از تالشگران ذوب آهن اصفهان به جهت پیوستن شرکت ازفرابورس به بورس

جمعی از خبرنگاران معلول اســتان اصفهان یکم 
آذر ماه با حضور در ذوب آهن اصفهان از خط تولید 
این شــرکت بازدیدکرده و در جریان روند فعالیت 

های و آخرین شرایط تولیدی آن قرار گرفتند. 
منصور گلناری، مدیــر خانه مطبوعــات و مدیر 
باشــگاه خبرنگاران معلــول اســتان اصفهان در 
زمینه فعالیت خبرنــگاران معلــول در گفتگو با 

خبرنگار ما گفت: در کشور ما و هر جامعه ای طبق 
اســتاندارهای جهانی بین حدود ۱۰ درصد افراد 
دچار معلولیت های مختلف هستند. بنابراین الزم 
است که شرایط زندگی و اشــتغال مناسب برای 
این قشر عزیز فراهم شــود. همچنین باید اماکن 
عمومی، ســازمان های اداری و معابر شهری برای 

تردد آن ها مناسب سازی شود. 

گلناری افزود: افراد معلول به لحاظ ذهنی و فکری 
تفاوتی با دیگر افــراد ندارند و دیــدگاه مردم در 
مورد این عزیزان باید اصالح شــود و به  جای  نگاه 
مظلومانه و ترحم آمیز بــه آن ها باید از توانمندی 
های آن ها استفاده نموده و برای شادابی و تحرک 

بیشتر آن ها کوشش کرد. 
وی تشــکیل باشــگاه خبرنگاران معلول و ایجاد 
خبرگــزاری توان نــگار  با هدف فرهنگ ســازی 
جامعه، مســئولین و افــراد معلــول را در همین 
راســتا ارزیابی کــرد و گفــت: با شــکل گیری 
نهادهای مذکور و برگــزاری کالس های آموزش 
روزنامه نگاری، خبرنگاری و نویســندگی در بین 
معلــوالن عالقمند ایــن امکان فراهم شــده که 
خبرنگاران معلول همانند ســایر خبرنــگاران با 
حضور در جلسات خبری سطح شــهر و رفتن به 
سازمان های مختلف به پوشش خبری برنامه های 

آن ها بپردازند.
وی تأکید کــرد: در حال حاضر بیــش از2۰ نفر 
خبرنــگار در باشــگاه خبرنگاران معلول اســتان 
اصفهان فعالیت دارند. از این تعداد 6 نفر ناشــنوا، 

4 نفر نابینا ، 6  نفر دچارآسیب نخاعی و 4 نفر نیز 
دارای معلولیت های دیگر هستند. 

گلناری به عنوان دبیر جشــنواره ملی رســانه ای 
معلوالن اســتان که در ماه جاری برگزار می شود 
افزود، در این جشــنواره که با همکاری ذوب آهن 
 اصفهان برگزار می شود، بخشی از توانمندی های
 رســانه ای خبرنــگاران معلــول آشــکار خواهد

شد. 
علیرضا امیــری مدیر روابط عمومــی ذوب آهن 
اصفهان نیز با تشــریح تاریخچه تاسیس شرکت و 
بیان خدمات و مسئولیت های اجتماعی آن گفت: 
مســئولین ذوب آهن اصفهان از امر خطیر اطالع 
رســانی و زحمات خبرنگاران مطلع بوده و آشکار 
است که انجام چنین رسالتی از طرف خبرنگاران  
 معلول در جامعه بــر اهمیــت و ارزش کار آن ها 

می افزاید. 
وی افــزود: نــگاه مــا بــه معلولین بــدون هیچ 
پیش فرضی است وآن ها را نیز همچون دیگر افراد 
جامعه دانســته و آماده همکاری های رســانه ای 

متقابل با آن ها هستیم. 

امیر صباغ مدیر اقتصادی و توســعه سرمایه گذاری 
ایمیدرو در گفتگو با خبرنگار هفته نامه آتشــکار، با 
اشاره به این که صنعت برق برای پشتیبانی از صنعت 
فوالد باید اقتصادی شود، اظهار داشت: در واقع باید 
سرمایه گذار بخش خصوصی در این بخش ورود کند 
و لذا قیمت برق به گونه ای باید اصالح شود که از آن 
حاشیه دستوری خارج شــده و با روشی مثل بورس 
عرضه شــود و صنایع از آن طریق برق مورد نیاز خود 

را تهیه کنند . 
وی، کســری عرضه گاز و برق برای صنایع از ســوی 
دولت را یادآور شــد و گفــت: صنعــت گاز ما برای 
اینکه قادر بــه تامین گاز مورد نیــاز صنایع فوالدی، 
پتروشــیمی هــا و ... در بلنــد مدت باشــند نیاز به 
8۰ میلیــارد دالر ســرمایه گــذاری دارد و لذا باید 
قیمت گاز به گونه ای تعیین شــود که برای سرمایه 
گذار جــذاب باشــد . قیمــت گاز در آینــده با االن 
بســیار متفاوت است و شــاید شــکاف قیمتی آن 

با زغال ســنگ کاهش می یابد و کوره بلندی ها در 
واقع خواهند توانســت مثل سایر کشــورهای دنیا 
 رقابت عادالنه تری با ســایر فوالدســازان داشــته

باشند. 
مدیر اقتصادی و توســعه ســرمایه گذاری ایمیدرو 
افزود: اگر این اقدامات صورت نگیرد با بحران مواجه 
خواهیم شد و شاید فوالدســازها حدود 8 یا 9 ماه با 
کمبود برق و گاز مواجه بشــوند. دولــت که قادر به 
تامین این 8۰ میلیارد دالر نیســت و مشخصاً صنایع 
فوالدی که توانایــی الزم را دارند باید این ســرمایه 
گذاری های را تکمیل کنند تا تامین انرژی آن ها در 

بلند مدت تضمین شود.  
وی گفت: در آینده شــاهد خواهیم بــود که رقابتی 
که اکنون در صنایع فوالدی برای ســنگ آهن وجود 
 دارد در حمل و نقل ، زیرســاخت و انرژی هم ایجاد 

می شود.
صباغ، مشکل تامین ســنگ آهن برای فوالدسازان 

را مهم دانســت و گفت: بــرای حل بحران ســنگ 
آهــن باید بــه ســمت واردات برویم که مــی توان 
از مدل تلفیقی اســتفاده کــرد و دولت با شــرکت 
های بــزرگ مذاکــره خواهد کرد تا واردات ســنگ 
آهن انجام دهند و با ســنگ آهــن داخلی به صورت 
تلفیقــی تعیین قیمــت می شــود بدیــن ترتیب 
 هم بــازار تامین می شــود و هم قیمت هــا کنترل 

می شود. 
وی لزوم توســه صادرات را نیز یادآور شــد و گفت: 
دولت صــادرات را به شــرط وجود ذخایــر مطمئن 
داخلی و موجودی انبارهای داخلی تسهیل می کند 
بدین ترتیب در بازار داخلی اطمینان الزم را خواهیم 

داشت. 
مدیر اقتصادی و توســعه ســرمایه گذاری ایمیدرو 
گفت: اگر طرح مســکن ملی اجرایی شود شاید وارد 
کننده فوالد هم خواهیم شــد چون با تقاضای بسیار 
زیادی مواجه خواهیم شــد . هم اکنون طرح مسکن 

ملی با اســتقبال مردم مواجه شده اســت و صنایع 
باالدســتی هم اســتقبال می کنند چون استفاده از 
محصوالت در داخل کشور اشــتغال زاست و مزایای 

بسیاری برای کشور دارد. 

در حال حاضر بیش 
از20 نفر خبرنگار در 
باشگاه خبرنگاران 

معلول استان 
اصفهان فعالیت 

دارند

اگر این اقدامات 
صورت نگیرد 

با بحران مواجه 
خواهیم شد و شاید 
فوالدسازها حدود 8 
یا 9 ماه با کمبود برق 

و گاز مواجه بشوند

بازدید خبرنگاران معلول استان از ذوب آهن اصفهان

علیرضا رضوانیان معاون برنامه ریزی و توسعه ذوب آهن اصفهان شد

طرح مسکن ملی با استقبال مردم مواجه شده است

ارائه رایگان خدمات طرح 3070 
تأمین اجتماعی تا پایان سال 

تمدید شد

با برنامه ریزی در سال های اخیر انجام شد
نماد "ذوب" از فرابورس به بورس انتقال یافت



6 آذر ماه  1400 
21 ربیع الثانی 1443

27 نوامبر  2021
شماره  1304

آتشکار: نشریه داخلی
 صاحب امتیاز: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

 مدیر مسئول: مدیرروابط عمومی
 سردبیر: علی حسین غریبی

  تحریریه: علی سلیمانی، حسین ابراهیمی عرب، 
سمیه ایزدی

 عکس: ساسان حافظی، عباس محمدی
 تایپ: احمد بیات

 www.esfahansteel.ir :نشانی اینترنتی 
Atashkarweekly@esfahansteel.ir :پست الکترونیکی 

 چاپ: پرستو    موبایل: ۰9۱2۰44769۱ 
 شمارگان: 7۰۰۰ نسخه

 نشانی: انتهای اتوبان ذوب آهن، روابط عمومی ذوب آهن اصفهان 
 تلفن: 4936 - 4945 - ۰3۱52574978 

 پیام گیر: ۰3۱5257۱۰4۰

w w w . e s f a h a n s t e e l . i r S M S : 3 0 0 0 7 3 1 9 4

V a r i o u s
گوناگون

تسلیت

همکاران گرامی آقایان:
حسین خیامی، مجید رحیمی، نجات حسینی منجزی، 

محسن رضاپور، حسن اکبری، غالمحسین قربانی، 
حجت رفیع

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

تشکر و سپاس

از کلیه همکاران و دوستان گرامی که در مصیبت وارده به 
اینجانبان ضمن ابراز همدردی، تسلی خاطر بازماندگان را فراهم 

نمودند، صمیمانه قدردانی نموده، امید است در شادیهایتان 
جبران نماییم.

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، خانواده مرحوم سعید عرفان منش

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 

1400/8/12نوردجواد نادری

1400/7/29كک سازیبهروز هوشمند

محمدرضا كافی نجف ابادی 
1359/09/04 شوش

محمداسماعی عطائی مقصودبیگی  
1366/09/02 فاو

محمدعلی باقرپورریزی  
1361/09/01 پاسگاه  زید

سالــروز عـروج 
ملکــــــوتی
شهدای گـرانقدر 
ذو ب آهن اصفهان
گرامـــــی   باد

کوچــک  گل  فوتبــال  مســابقات  فینــال 
گرامیداشت هفته بسیج در ذوب آهن اصفهان 
3۰ آبان مــاه با حضــور جمعــی از مدیران و 
سرهنگ مهران مختاری فرمانده حوزه مقاومت 
بسیج شهید تندگویان بین دو تیم پایگاه بسیج 
شهید برونســی )مدیریت تولیدات کک و مواد 
شــیمیایی( و پایگاه بســیج شــهید سلیمیان 
)ایمنی بهداشــت و محیط زیســت ( در زمین 

ورزشی آتش نشانی برگزار شد . 
این مسابقات که با حضور ۱6 تیم برگزار شد در 
پایان تیم پایگاه بسیج شهید برونسی )مدیریت 
تولیدات کک و مواد شــیمیایی( ، پایگاه بسیج 
شهید ســلیمیان )ایمنی بهداشــت و محیط 
زیست ( ، پایگاه بسیج بالل )مدیریت مهندسی 
نورد( به ترتیب مقام های اول تا ســوم را کسب 
کردند و تیم شهدای ذوب آهن اصفهان )تولید 
و توزیــع بــرق( کاپ اخالق را دریافــت کرد و 
افشین شــاهمرادی نیز آقای گل این مسابقات 

شد .
سرهنگ مختاری، با اشاره به این که مسابقات 
به منظور افزایش شــور و نشــاط بین کارکنان 
انجام شــد گفــت : بســیجیان در صحنه های 
مختلــف جامعه آمادگــی خود را بــه نمایش 

گذاشــته و در تمامی عرصــه ها مــی توانند 
حضوری فعــال و تأثیرگذارداشــته باشــند. 
 وی افــزود : بســیجیان همــواره در دفــاع از

 ارزش هــای نظام مقــدم هســتند و باید و در 
عرصه های مختلف ورزشــی نیز حضوری فعال 

داشته باشند.
فرمانده حوزه مقاومت بســیج شهید تندگویان 
با بیان این که هر شــخصی که بــرای این آب و 
خاک قلبش بتپد و بــه منظور آبادانی آن تالش 
کند بسیجی است گفت : ایجاد انگیزه، حفظ و 

انسجام تالشگران شــرکت با بهره گیری از ابزار 
ورزش و ارتقاء نشــاط روحی و جســمی آنان ، 
ایجاد رقابت ســالم دربین کارکنان و پر کردن 
بخشــی از اوقات فراغت آنــان و ارتقاء و حفظ 
ســالمتی کارکنان و ایجاد آمادگی برای انجام 
کارهــای محوله از جمله اهــداف برگزاری این 

مسابقات بود .
شــایان ذکر اســت این مســابقات بــه دلیل 
جلوگیری از شــیوع ویروس کرونا در فضای باز 

برگزار گردید.

3۰ سال کامل خدمت  خالصانه و عاشقانه مهدی 
نصر معــاون برنامه ریــزی و توســعه ذوب آهن 
اصفهان به سرانجام رسید و باالخره جشن تودیع و 
بازنشستگی او همراه با معارفه علیرضا رضوانیان به 
عنوان معاون جدید برنامه ریزی و توسعه شرکت 3 
آذرماه در محل تاالر آهن روابط عمومی برگزار شد. 
در این مراســم که با حضور، مدیر عامل، معاونین، 
مدیران و تعدادی از کارکنان شــرکت برگزار شد، 
منصور یــزدی زاده مهــدی نصــر را نمونه عالی 
مهندسی و مدیریت دلسوز در شرکت معرفی کرد 
و افزود: او حق کار و دلســوزی در شرکت و عشق 
و محبت به همکاران خود را به باالترین ســطح ادا 
کرده اســت. از این رو برای مــن و تمام همکاران 
باعث افتخار است که چنین همکار و چنین معاونی 

را در شرکت داشــتیم. یزدی زاده در ادامه یادآور 
شد: بازنشستگی و رفتن مدیران و دیگر کارکنان 
از کارخانه موجب افسوس است ولی  رفتن آن ها 
وقتی با عاقبت به خیری و رضایت و خوشــحالی 
همراه اســت، این افســوس را جبران می کند. از 
طرفی این عزیزان در جاهای دیگر و صنعت کشور 

به خدمت و ارایه تجربیات خود ادامه خواهند داد. 
وی بــا معرفــی علیرضــا رضوانیان بــه عنوان 
معاون جدید حوزه برنامه ریزی و توســعه گفت: 
رضوانیان همانند مهدی نصر دارای تجربه، سابقه 
و دانش فنی و مدیریتی قوی اســت و امیدواریم 
که بــا ادامه کارهــا و انجام توصیه هــای معاون 
قبلی با اســتفاده از تمامی ظرفیت های موجود 
 در حوزه برنامه ریزی و توسعه، اهداف کارخانه و 

پروژه های در حال اجرا را محقق سازد. 
مهدی نصر معاون ســابق برنامه ریزی و توســعه 
ذوب آهن اصفهان بــا قدردانی از تمامی همکاران 
در طول ســال های خدمت گفت: مــن به ذوب 
آهن و کار در آن عشــق می ورزم و طی سال های 
خدمت در این شرکت که 3۰ ســال تمام بود و با 
انجام خدمت ســربازی ام در این شرکت آغاز شد 
با نهایت دلسوزی و عشــق کار کردم و اکنون جدا 
شدن از آن برایم سخت است. وی سپس به قسمت 
های مختلفی که در آن ها خدمت کرده اســت از 
نورد، فوالدسازی، طرح سبا و برنامه ریزی و توسعه 
اشاره کرده و پیشنهادات خود برای توسعه و ذوب 
آهن مبنی بر افزایش بهره وری و تولید محصوالت 

جدید و کیفی را ارایه نمود.

حکایت بسیج از هویزه آغاز شد. حماسه ای بود از 
متن قرآن که سر از دشت های داغ و صخره های 
یخ زده بر آورد .کشــمکش تنگ چزابه و شیون 

پنجوین تنها لحظه ای از تاریخ بلند بسیج است .
حکایت بســیجی در مجنون تمام نشــد و تمام 
آن خمپاره ها نتوانســت حتی صفحه ای از این 
کتاب را پاره کند .ردپای بســیجی تنها بر برف 
های آنسوی نوسود و پاوه و سردشت نمانده است 
.نقش کفش های بسیجی بر پلک های بصره نیز 
نشسته است ، در سینه بسیجی هنوز بقایای بوی 
گاز خردل موسیان و فکه هست . دل بسیجی از 
گازهای تاول زا در بانیکان و حاج عمران وجفیر 
تاول زد اما با خدا قهر نکــرد. گازهای نیتروژنی 
را بسیجی در شــرحانی و طالئیه استنشاق کرد 
اما ســینه را از یاد خدا جدا نکرد. بسیجی بر فراز 
بازی دراز دنیا را به بازی گرفت و زیر پا گذاشت. 
وقتی که والفجر 8 دمید بسبجی فاو را فتح کرده 
بود و داشت تعقیبات نمازش را می خواند. وقتی 
دشمن آخرین موشک هایش را روی شهرها می 
ریخت بسیجی در صف ثبت نام سپاه مهدی)عج( 
بود . میزان مهربانی بسیجی در تپه های مهران 
کم نشد و طوفان های چنگوله بر وفاداری او چیره 
نشد، تنگ چزابه جسم بســیجی را عذاب داد اما 
جانش را به تنــگ نیاورد. هیچ گلســتانی برای 

بسیجی زیبا تر از بســتان نبود و هیچ باغی جای 
ســومار را برای او نگرفت. تپه های خشک کچی 
قصرشیرین بســیجی بود و گرمای دشت ذهاب 

طبع اورا دگرگون نکرد...
وقتی بســیجی وضو می گرفت، عکس سیمای 
خاک گرفته خود را با هیچ تصویری از هســتی 
معاوضه نمی کرد. بسیجی بود و میل باال با رشته 
ای که دوســت بر گردنش انداخته بود .بسیجی 
بود و پیشــانی بندی از رنگ مهتابی که نام پاک 
ترین خالئق را بر آن نقش کرده بود. بسیجی بود 
و دشت و شرح صدری ســتودنی. بسیجی بود و 
بیقراری. بسیجی بود و یادداشت های محصول 
بیتابی .بسیجی بود و جنگی نا برابر .بسیجی بود 
و خاک گرفتار. بسیجی بود و یک صحیفه وحی 
.بســیجی بود و دردهای پنهانی . بسیجی بود و 
امام .بسیجی بود و یک نسخه از کمیل .بسیجی 
بود و یــک قطعه مهر کربال .بســیجی بود و یک 
ورق مصیبت و بســیجی بود و غمی بزرگ و در 

نیافتنی. 
از میان سرب مذاب ساقه هایی سبز شد و مردانی 
روییدند با قامتی به بلندای قیامت و از میان شعله 
ها شاخه هایی سربرکشــید که شعور آسمان به 
شأن آن ها نمی رسد که هجرت از همرویشان باز 

ماند و به شتاب شهادتشان نرسید .

شب را به آتش کشــیدند و سینه های گشوده را 
به چکاوک دشنه ها سپردند و به کسی پیوستند 
که خط خونش از فرات جاری بود و در جستجوی 

دجله اش هر هفت مرحله را پیمودند .
بسیج اسطوره ماندگار فوران فتح و نصرت ملتی 
است آگاه و آزاد که پای بند پستی نشد و چنگ 
درعروه وثقی زد .بسیج گداخته ای از آتشفشان 

بیدار کربالست . 
کســی از راز نماز بســیجی آگاه نیســت. نماز 
بســیجی محراب تعییــن یافته چهــار تکبیر 
شبستان " خشــوع " حوض "تضرع" مناره فالح 
و صحن روشــن حیات طیبه است و امروز بسیج 
تنها یک الیه از جامعه نیست همه میراث آن سال 
های سخت است، منشــور روشنی از حیات یک 
نسل نو در تاریخ بشری است، نسلی که از البالی 
قرن های رکود و سکون گذشته است و اینک در 
عصر تازه ای ســر برآورده است، نسلی که در پی 
برقراری عدالت و آزادی اســت و نسلی که نیت 
کرده تا غبار دریافت های نادرســت را از دین و 
دنیا بزداید .بســیج منشــور و فرهنگ و بینش 
نابی است که در ســیمای جوانان دانش آموخته 
و آبدیده از بال متبلور شــده اســت . بیایید این 

فرهنگ را پاس بداریم .
محمدرضا مصلحت جو 

برگزاری فینال مسابقات گل کوچک گرامیداشت هفته بسیج در ذوب آهن اصفهان

در مراسم تودیع معاون برنامه ریزی و توسعه ذوب آهن اصفهان تاکید شد:

استفاده از تمامی ظرفیت های موجود برای توسعه
 و تحقق اهداف کارخانه

Nیادداشت o t e

دل نوشته جانباز گرانقدر دفاع مقدس به مناسبت هفته بسیج

شــب یلدا بلندترین شــب ســال و یكی از كهن ترین جشــن های 
ایرانیان می باشــد كه خانواده ها طبق رسوم گذشته هر ساله این 
شــب را با ســنت حســنه صله رحم و میهمانی پاس مــی دارند كه 
داشــتن نماد و آیینی مثل آجیل شــب یلدا این مراسم را جذابتر 
می كند. در همین راســتا و با نظر مســاعد مدیریت عالی شــركت، 
تهیه و توزیع بسته آجیل شب یلدا از طریق شركت تعاونی مصرف 
كاركنان انجام برنامه ریزی شــده اســت. لذا همكاران محترم می 
توانند از تاریخ 13  /09  /1400 با همراه داشــتن تعــاون كارت خود 
به شعب شركت تعاونی مصرف كاركنان )به غیر از شعبه ترمینال 
آزادگان( مراجعه نموده و بســته آجیل شــب یلدا خود را دریافت 

نمایند.
• الزم به ذكر اســت پرســنل جدید االســتخدام می بایست جهت 
دریافت تعاون كارت و بســته آجیل خود با در دست داشتن كارت 
شناسایی پرسنلی از تاریخ مذكور به شعبه مركزی شركت تعاونی 

مصرف كاركنان در اصفهان مراجعه نمایند.
مدیریت خدمات و امور رفاهی

اطالعیه

كلینیک دندانپزشكی بیمارستان شهید 
مطهری فوالدشــهر با مدیریــت جدید از 
یكم آذرماه آمــاده ارائه كلیــه خدمات 
دندانپزشــكی عمومــی و تخصصــی به 
شــاغلین و بازنشســتگان ذوب آهــن 
اصفهان و سایر مراجع كنندگان می باشد.

كلینیک دندانپزشكی
بیمارستان شهید مطهری

خبر

مدیر عامل باشگاه ذوب آهن اصفهان از سوی 
هیأت مدیره این تیم معرفی شد.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری ذوب 24، پس 
از برگزاری جلسه هیأت مدیره باشگاه ذوب 
آهن اصفهان یکم آذرماه، علی احسانی، معاون 
فنی، ورزشــی باشــگاه ذوب آهن به عنوان 
مدیرعامل جدید باشگاه ذوب آهن اصفهان 

منصوب و معرفی شد.
در این جلسه همچنین از خدمات »فرشاد دادفر« در مدت تصدی سرپرستی باشگاه 

ذوب آهن اصفهان قدردانی به عمل آمد.
شایان ذکر است؛ احسانی از قهرمانان دو و میدانی ایران و یکی از برترین رکورد داران این 
رشته است که از سال ۱37۰ تا ۱385 عضو تیم ملی دو و میدانی ایران و ذوب آهن بوده 
و سابقه سرپرستی ورزش همگانی و کارگری شرکت ذوب آهن اصفهان را در کارنامه 

خود دارد.

هافبک تیم فوتبــال ذوب آهــن اصفهان، 
اظهارکرد: می دانستیم بازی سختی در پیش 
داریم و با توجه به اینکه تیم فوالد کادر فنی 
خود را تغییر داده است با یک ریتم جدید وارد 
بازی  شد. در همان ابتدا انتظار بازی سختی 
را داشتیم و با این وجود دقایق نخست بازی 

سوار بر بازی بودیم.
حسین شنانی افزود: ما ســعی می کنیم به 
مسابقات برگردیم و با پیروزی در بازی بعدی جبران این شکست را کنیم. حق ما در این 

بازی باخت نبود و در طول بازی فرصت هایی داشتیم.
وی ادامه داد: نمی خواهم در مورد داوری صحبتی کنم. اگر داور بازیکن فوالد را اخراج 
می کرد روند بازی تغییر می کرد و با ۱۰ نفره شدن تیم فوالد با فشاری که ما روی تیم آن 

ها می آوردیم به نتیجه می رسیدیم.
وی در ارتباط با تغییرات ذوب آهن نسبت به فصل گذشته خاطرنشان کرد: تارتار تیم را 
نسبت به فصل گذشته جوان کرده و تمام تیم همدل هستند، مطمئن هستم در بازی 

های بعدی با توجه به این که تیم جوان و دونده ای داریم نتیجه خواهیم گرفت.
شنانی، گفت: امیدوارم مدیرعامل و هیأت مدیره جدید در کار خود موفق باشند و به تیم 

فوتبال رسیدگی کنند؛ چرا که به این حمایت ها و دلگرمی ها نیاز داریم.

به مناسبت فرارسیدن هفته بسیج ، شورای 
فرماندهی و فرماندهان پایگاه های بســیج 
شرکت با مدیرعامل ذوب آهن اصفهان دیدار 

و گفتگو کردند . 
یزدی زاده در این دیدار گفت: امید است همه 
بتوانیم در کنار وظایف کاری، وظایف بسیجی 
خود را نیز به نحو احسن انجام داده و به گفته 
حضرت امام خمینی)ره( فرهنگ بسیجی را 
در همه جا محقق کنیم .  وی نیت خالصانه بسیجیان در دفاع مقدس و سال های بعد 
از جنگ و دوران مبارزه با سیاست های آمریکا را رمز اصلی موفقیت بسیج معرفی کرد 

و فعالیت در عرصه کار و تولید در ذوب آهن را تداوم همان مبارزه و دفاع مقدس خواند.
سرهنگ مختاری فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان ضمن گرامیداشت و 

تبریک هفته بسیج از فعالیت ها و دستاوردهای این حوزه  گزارشی ارائه داد . 
همچنین در این دیدار با اهداء لوح سپاس به کوروش اسفند مند مدیر حوزه مدیرعامل 
و تعامالت منطقه ای از زحمات وی در راستای افزایش تعامالت بسیج، منطقه و بخش 

های مختلف شرکت، تقدیر به عمل آمد .  

احسانی مدیر عامل باشگاه ذوب آهن 
شد

تیم جوان و دونده ای داریم

دیدار شورای فرماندهی و فرماندهان 
پایگاه های بسیج ذوب آهن اصفهان با 

مدیرعامل شرکت

تاریخ تولدنام فرزند محل كار نام و نام خانوادگي شاغل 

1400/08/09گندمامورشهریشهاب نیک خوی

1400/08/06مهرسااتوماسیونمحمدعلی گیوپور

1400/08/01عرفانكک سازیاصغر معظم

1400/08/06گیتیكیفیتمحمدجوزی

1400/07/29زینبآگلومراسیونجعفر رضایی

1400/08/18مرساناآگلومراسیونمحود لک

1400/07/07حلماكک سازیمحمدعلی حیدری

1400/08/11ایلیننتامید محمدزمانی

1400/08/04دلسانتمهرداد سلیمیان

1400/08/10سهیلنتامیر ابراهیمی

1400/06/20سید سبحانانبارمحصولسید رشید حسینی

1400/08/20مرصادفوالدسازیحسین سهرابی

1400/07/24سامیارنوردسعید وكیلی

1400/08/02محمد نسوزعباس فرخ زاد

1400/08/25آریاكک سازیمجتبی جوادی

1400/08/25یوناكک سازیمجتبی جوادی

1400/08/12پرنیاانبارمحصولحمیدرضا محمدی


