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علیرضا بلگوری مدیرعامل بانک اقتصاد نوین ضمن بازدید از غرفه ذوب آهن اصفهان در نمایشگاه کیش 
اینوکس 2021،  با مسئولین مالی و اقتصادی این شرکت نیز دیدار و گفتگو کرد. 

در این دیدار احمد سلیمی معاون مالی و اقتصادی شرکت از افزایش حجم مصوبات اعتباری بانک اقتصاد 
نوین با ذوب آهن اصفهان به 4۸هزار میلیارد ریال خبر داد و با اشــاره به سوابق تعامالت فی مابین و تالش و 

خواست طرفین جهت باال بردن حجم مبادالت پولی در زمان بسیار کوتاه، از مسئولین این بانک قدردانی کرد.

تامین مالی پروژه کک سازی شرکت، حمایت سیستم 
بانکی از تولید است

حضرت آیت ا... خامنه ای در دیدار دست اندرکاران 
فشار  گفتند:  ایالم،  استان  هزار شهید  کنگره سه 
مردم  این  استعدادهای  بروز  مانع  نتوانست  جنگ 
شود و در زیر همین بمباران ها جوان نخبه و نابغه ای 
که دشمن  تربیت شد  رضایی نژاد  همچون شهید 
وقتی او را مایه ترقی و تعالی کشور دید، در مقابل 

چشم همسر و دختر خردسالش، او را شهید کرد.
رهبر انقالب، موضوع شهید و شهادت را متفاوت از 
قربانیان جنگ های مرسوم در دنیا دانستند و افزودند: 
شهید و رزمنده در راه خدا عالوه بر دفاع ارزشمند 
از مرزهای جغرافیایی از مرزهای مهم معنوی یعنی 
مرزهای عقیده، اخالق، دین، فرهنگ و هویت نیز 
دفاع می کند و با پایبندی صادقانه به عهد خود با 

پروردگار، جانش را با خداوند معامله می کند.
رهبر انقالب در این زمینه افزودند: صفات مهمی 
الهی،  تواضع، رعایت حدود  توکل،  مانند اخالص، 
سبک  کلی  به طور  و  اسیران  با  مهربانانه  رفتار 
ما  شهدای  و  رزمندگان  رفتار  در  اسالمی  زندگی 
کاماًل برجسته است و تصویر این نقاط درخشان و 
با کارهای هنری در مقابل چشم  باید  الهام بخش 

مردم دنیا قرار داده شود.
ایشان هدف از بزرگداشت شهیدان را شنیدن پیام 
آن ها دانستند و خاطرنشان کردند: پیام شهیدان این 
است که در راه خدا ترس و اندوه وجود ندارد و باید 
بدون تزلزل از وسوسه های دشمن با قدرت و ثابت 

قدم حرکت کرد.
رهبر انقالب با تأکید بر این که بدون مجاهدت و 
تحمل سختی ها هیچ ملتی به اوج و قله نخواهد 
رسید، افزودند: ملت ایران با شنیدن پیام شهیدان 
و  کند  بیشتر  را  خود  تالش  و  انگیزه  اتحاد،  باید 
مسئوالن نیز در قبال جامعه و امنیتی که شهدا برای 
بیشتری  مسئولیت  احساس  کردند،  فراهم  کشور 

داشته باشند.
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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

۵00 تن ریل به شرکت بهره برداری مترو تهران تحویل شد

ریل ذوب آهن اصفهان به مترو ی تهران رسید

بیمارستان شهید 
مطهری در دوره همه 
گیری ویروس کرونا 
به همت تالشگران 
بخش های مختلف 

و به ویژه از خود 
گذشتگی پرستاران 
عزیز با موفقیت از 
این شرایط حساس 

عبور کرد

اکنون نزدیک به  2۵ 
درصد از مصارف گاز 
خود را کاهش داده 
ایم و در حال رایزنی 
هستیم تا سهمیه گاز 
ذوب آهن معقول و 

مطابق با شرایط فنی 
کارخانه باشد

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی:آیین جشن روز پرستار در بیمارستان شهید مطهری برگزار شد
سهمیه سنگ آهن ذوب آهن اصفهان را پیگیر هستیم

به مناســبت میالد حضرت زینب کبــری)س( و روز 
پرســتار آیین جشــنی با حضور منصور یــزدی زاده 
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان، فرماندار لنجان، اعضای 
شــورای شــهر فوالدشــهر، علیرضا آجدانــی رییس 
بیمارســتان شــهید مطهری و جمعی از مسئولین و 
پرســتاران این مرکز درمانی هفدهم آذرماه در ســالن 

اجتماعات بیمارستان شهید مطهری برگزار شد. 

منصور یزدی زاده مدیرعامل شرکت در این آیین جشن 
با تبریک روز پرســتار و زنده نگه داشــتن یاد مرحومه 
مهدی پور از تالشگران عرصه سالمت بیمارستان شهید 
مطهری گفت: پرســتاری، حرفه ای سراسر مسئولیت 
اســت که با زندگی مردم در سخت ترین شرایط ارتباط 
مستقیم دارد. بیماران با امید به بهبودی وارد بیمارستان 
می شوند و با تالش شبانه روزی پرستاران و کادر درمان 

به واقع ایثارگر، ایام را می گذرانند. وی افزود: در دو سال 
گذشته به دلیل شیوع گسترده ویروس کرونا، پرستاران  
و کادر درمان در کل کشور مقاومت و از خودگذشتگی 
داشتند و با نثار جان خودشان در جبهه سالمت از هیچ 

تالشی فروگذاری نکردند. 
علیرضا آجدانی رییس بیمارستان شهید مطهری نیز با 
تبریک روز پرستار گفت: کادر پرستاری و درمان این مرکز 
پزشکی در سطح استان زبانزد اســت و همواره در جبهه 
صنعت و سالمت با افتخار خدمتگزار مراجعین می باشد. 

وی تصریح کرد: بیمارســتان شــهید مطهری در دوره 
همه گیری ویــروس کرونا به همت تالشــگران بخش 
های مختلف و به ویژه از خود گذشتگی پرستاران عزیز 
با موفقیت از این شرایط حساس عبور کرد که در اینجا 
شایســته می دانم از حمایت های مدیرعامل شرکت، 
اعضا هیات مدیره و همکارانــم در بخش های مختلف 

بیمارستان شهید مطهری تشکر و قدردانی نمایم.  
شایان ذکر است این آیین جشن با برنامه های فرهنگی 
و هنری و تجلیل از جمعی از پرســتاران به نمایندگی 

از کادر پرستاری بیمارستان شهید مطهری همراه بود. 

معاون بهره برداری ذوب آهــن اصفهان با تاکید بر این که 
ذوب آهن با وجــود محدودیت های انــرژی امکان توقف 
کل خط تولید خود را ندارد، گفت: وجود محدودیت های 
تامین برق و گاز و آب نشان می دهد که در کشور صنعت در 

اولویت قرار ندارد. 
مهرداد توالئیان دربــاره محدودیت تامیــن گاز صنایع 
فوالدی، اظهار کــرد: محدودیت هایی که از نظر عددی به 
ما اعالم شده تقریبا ۵۰ درصد مصرف گاز است که در نامه 
نگاری هایی با وزرای صمت و نفت اعالم کرده ایم که این 

محدودیت ها برای صنایع فوالدی امکان پذیر نیست.
وی افزود: اکنون نزدیک به  ۲۵ درصد از مصارف گاز خود 
را کاهش داده ایم و در حال رایزنی هســتیم تا سهمیه گاز 

ذوب آهن معقول و با شرایط فنی کارخانه باشد.
معاون بهره برداری ذوب آهــن اصفهان با تاکید بر این که 
متاسفانه صنایع فوالدی از جمله ذوب آهن از ابتدای امسال 
تاکنون درگیر محدودیت های تامیــن آب بودند که این 
موضوع منطقه ای است، تصریح کرد: البته بحث تامین گاز 

و برق و محددیت های آن سراســری است و به طور قطع 
این کمبودها و محدودیت ها بر روی تولید صنایع فوالدی 

اثرگذار خواهد بود.
وی با اعتقاد بر این که وجــود محدودیت های تامین برق 
و گاز و آب نشان می دهد که در کشور، صنعت در اولویت 
قرار نــدارد، گفــت: در مجموعه ذوب آهن بــا وجود این 
محدودیت ها امکان توقف کل خط تولید آن وجود ندارد، 
اما ناچاریم با این محدودیت ها کنار بیاییم و در حال حاضر 
این محدودیت ها را در کارگاه های نورد و نیروگاه های خود 

اعمال کرده ایم.
توالئیان اضافه کرد: از ســوی دیگر میزان تولید کوره ها و 
کارگاه های جانبی با مواد مصرفی همچون آهک و نسوز را 
کاهش داده ایم و یا ناچار به به کاهش تولید آهن اسفنجی 
خود شــده ایم تا بتوانیم با محدودیت های تامین گاز کنار 

بیاییم.
معاون بهره بــرداری ذوب آهــن اصفهان دربــاره تاثیر 
محدودیت هــای گاز و تاثیر بر تعهدات این شــرکت به 

خصوص تحویــل ریل، توضیــح داد: تولیــدات خاص و 
اســتراتژیک ذوب آهن همچون ریل حدود یک بیست و 
پنجم کل حجم تولید این مجموعه در سال است، بنابراین 
سعی شده به هر قیمتی تولید محصوالت استراتژیک ذوب 
آهن را حفظ کنیم تا در روند فعالیت کشور اختالل ایجاد 

نشود.

ســید محمدرضا میرتاج الدینــی نماینده مــردم تبریز و 
نایب رییس کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شــورای 
اســالمی با حضور در غرفه ذوب آهن اصفهان در نمایشگاه 
متافو به خبرنگار ما گفــت: ذوب آهن اصفهان با تولید انواع 
محصوالت اســتاندارد در کنار تأمین نیــاز داخل، از محل 
ارز حاصل از صادرات نیز یاری رسان کشــور است که این 

رویکرد ارزشمند شایسته تقدیر است. 
وی افزود: در دوره قبل ســهمیه مواد اولیــه ذوب آهن به 
میزان یک میلیون و ۷۵۰ هزار تن مطرح شــد که متاسفانه 
محقــق نگردید بنابراین نیاز اســت این موضــوع از طریق 
نمایندگان اصفهان در مجلس شــورای اســالمی پیگیری 

شود و ما نیز پیگیر این مصوبه هستیم.
نایب رییس کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شــورای 
اســالمی تصریح کرد: بنیان گذاران ذوب آهن اصفهان دور 
اندیشــانه معادن را در کنار این کارخانه لحاظ کرده بودند 

اما با جدا شدن معادن این کارخانه دچار مشکل تأمین مواد 
اولیه شده که الزم اســت مســئولین نگاه ویژه ای به ذوب 
آهن داشته باشــند که از ســهمیه مواد اولیه و یارانه انرژی 

برخوردار نیست.
میرتاج الدینی در ادامه به تولید ریل در ذوب آهن اصفهان 
پرداخت و اظهار داشت: بنده تولید این محصول استراتژیک 
را در ذوب آهن از نزدیک مشــاهده کــردم و به عنوان یک 

ایرانی به این تولید افتخار می کنم.
وی ادامه داد: در گذشته وارد کننده ریل بودیم اما کارگران 
پرتالش ذوب آهن خودکفایــی را در تولید این محصول به 

ایرانیان هدیه کردند.
نماینده مــردم تبریز در مجلس شــورای اســالمی گفت: 
ذوب آهــن اصفهان آمادگــی خودش را بــرای تامین کل 
 نیاز داخل اعالم نموده اســت و ما نیز پشــتیبان تولید ملی 

هستیم.

آیین نامه انضباطی كاركنان شــركت ذوب آهن اصفهان كه در تاریخ 01 /09 /1400 به تائید اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان رســیده، جایگزین آئین نامه قبلی 
مصوب 16 /09 /1393 شد.

 الزم به توضیح اســت آیین نامه جدید برای كلیه همکاران گرامی دائمی)رســمی( وقرارداد موقت شــاغل در مجموعه شركت اعم از ســتاد و تولید، اداری و پشتیبانی و همچنین 
افرادی كه در موقعیت های مختلف جغرافیایی سطح كشور  تحت پوشش شركت و شاغل هستند، تدوین گردیده و مفاد آن الزم الرعایه بوده و عالوه بر اطالع رسانی از سوی معاونین، 

مدیران و سرپرستان در سایت و درگاه اینترنتی شركت بارگذاری شده است و مفاد آن نیز از طریق رسانه های شركت اطالع رسانی خواهد شد.
 با این توضیح، اعتراض، عذر عدم اطالع و جهل به مفاد آئین نامه، مسموع و رافع مسئولیت نبوده و مانع از اجرای اقدامات انضباطی  توسط كمیته انضباط كار شركت نمی باشد.

معاونت سرمایه های انسانی و توسعه مدیریت شركت

اطالعیه

مهلت   ارائه موضوعشمارهنوع فراخوانردیف
پیشنهاد

زمان بازگشائی 
پاكات

خرید 2 ردیف پوسته گیربکس 72636 -9901901مناقصه1
نورد 500

1400/ 10/ 41400/ 10/ 5

24 /9 /221400 /9 /1400رك یو پی اس 160كیلو ولت آمپر69647مناقصه 2

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان:
سهمیه گاز ذوب آهن باید مطابق  با شرایط فنی کارخانه باشد
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نشریه داخلی

 شدت گرفتن 
تحریم ها، به ناچار 

واردات ریل از 
کشورهای روسیه و 
ترکیه انجام شد که 
از کیفیت مطلوب 

برخوردار نبود

خبر

Rگزارش e p o r t

مدیر عامل شــرکت بهره برداری 
مترو تهران و حومه از ســاخت و 
 UIC54 تحویل ۵۰۰ تُن ریــل
توســط صنعتگــران ذوب آهن 
اصفهان، مطابق با استاندارد بین 
المللی جهت استفاده در خطوط 

درون شهری این ناوگان خبر داد. 
مهدی شایسته اصل با بیان این که 
برای تعمیرات و نگهداری خطوط 
مترو، شــرکت بهره برداری مترو 
 UIC54 ساالنه به ۵۰۰ شاخه ریل
نیاز دارد گفــت: تولید این ریل در 
ذوب آهــن اصفهان در شــرایط 

تحریم، یک اقدام بسیار ضروری و استراتژیک برای توسعه 
حمل و نقل ریلی درون شهری است.

وی تصریح کرد: کمبود نقدینگی و تحریم ها مانع ورود 
ریل شد که با تولید ریلUIC54 بر اساس استانداردهای 
بین المللی و با کیفیت مطلوب، خودکفایی در این بخش 
را شاهد هستیم. مدیرعامل شرکت بهره برداری راه آهن 
شهری تهران و حومه، با اشــاره به این که قبال ریل مترو 
از اتریش وارد می شــد خاطر نشان کرد: با شدت گرفتن 
تحریم ها، به ناچار واردات ریل از کشورهای روسیه و ترکیه 
انجام شــد که از کیفیت مطلوب برخوردار نبود و هزینه 

تعمیر و نگهداری را نیز افزایش داد.
وی اظهار داشت: تولید ریل در ذوب آهن اصفهان نه تنها 
صرفه جویی اقتصــادی دارد و مانع خروج ارز از کشــور 

می شود، بلکه دغدغه ما را برای تامین ریل از بین برده و 
وابستگی حمل و نقل ریلی را به سایر کشورها کاهش می 
دهد. شایسته گفت: ریل ذوب آهن اصفهان، پس از کنترل 
و بازرسی، برای متروی تهران که حجم باالیی از مسافر را 
دارد و از حساســیت ویژه ای برخوردار است، ارسال شده 
و مطمئنا اســتفاده مترو تهران از تولیدات داخلی، سایر 
کالنشهرها را  هم که دارای مترو هستند برای استفاده از 

این نوع ریل ترغیب می کند.
به گفته مدیرعامل شــرکت بهره بــرداری مترو تهران 
و حومه، برای اولیــن بار از ریل ملــی  60E1 ذوب آهن 
اصفهان جهت تعمیر و نگهداری خــط ۵ مترو تهران و 
حومه استفاده شد که از کیفیت بسیار مطلوبی برخوردار 

است.

سالم آتشکار

درخواست های شما  وپاسخ مسئولین :
زمان انعقاد قرارداد بیمه عمر و حوادث چند ساله است و از چه 

تاریخی شروع می گردد؟
مدیر خدمات مالی و بیمه: با عنایت به موافقت مدیریت عالی شرکت مبنی بر 
انعقاد قرارداد بیمه عمر و حوادث جهت کارکنان، نســبت به انعقاد با شرکت 
بیمه سینا از تاریخ14۰۰/1/1 لغایت14۰1/1/1 اقدامات الزم انجام شده و از 
طریق مدیریت خرید خدمات و قراردادها در حال مبادله می باشــد و امکان 
تمدید جهت سال آینده نیز پیش بینی گردیده است که در مفاد قرارداد، سقف 
و پوشــش های الزم به طور کامل لحاظ گردیده اســت و از طریق هفته نامه 
آتشکار اطالع رسانی انجام خواهد شــد. بدین منظور کارکنان در اسرع وقت 
نسبت به درج مشخصات افراد تحت پوشش خود  جهت بیمه عمر و حوادث از 

طریق لینک امور اداری)پورتال کارکنان( اقدام نمایند.
مبلغ کسر شده بابت هزینه غذا مربوط به چه ماهی می باشد؟

مدیریت خدمات و امور رفاهی: مبلــغ 4۵۵۰۰ تومان جهت هر پرس غذایی 
که پرسنل بدون اضافه کار در مهرماه مصرف نموده اند از پرفراژ حقوقی کسر 

گردیده است.
 *** تعدادی از همکاران نیز خواستار انجام موارد زیر شده اند .

 برنامه ریزی و تدابیر الزم جهت احداث پارکینگ جدید جهت خودروهای 
شخصی در ترمینال آزادگان.

 تقدیر و تشــکر از برنامه ریزی های انجام شــده در خصوص افزایش منو و 
کیفیت غذا.

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:
در جلسه اخیر شــورای معاونین شرکت که در 
دفتر مدیرعامل برگزار شــد، بر حذف کاغذ از 

مکاتبات اداری تاکید شد .
اقــدام الزم برای تأمین ســنگ آهــن و زغال 
ســنگ، اقدامات الزم بــرای بهبــود کارکرد 
پاداش سنجش مســئولیت با محوریت معاونت 
های سرمایه انسانی و توســعه مدیریت و مالی 
و اقتصــادی شــرکت و اســتفاده از توانمندی 
شرکت ایران ســازه از زیر مجموعه های شستا 

در خصوص ساخت و ســاز از مواردی بود که در 
این جلسه مطرح شد.

رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی جهــت 
مصون مانــدن از بیمــاری کرونــا و ضرورت 
تامین وســایل ایمنی و بهداشــتی برای کلیه 
کارکنــان و تأکید بــر رعایت فاصلــه گذاری 
اجتماعی از جملــه دیگر مواردی بــود که در 
 جلسه شــورای معاونین شــرکت بر آن تأکید 

شد.

در شورای معاونین شرکت عنوان شد:

تأکید بر بهبود  کارکرد پاداش سنجش مسئولیت

در جلسه اخیر 
بر حذف کاغذ از 
مکاتبات اداری 

تاکید شد

وجود معادن طال، 
مس و منیزیت 
در سیستان و 

بلوچستان بسیار 
اهمیت دارد

تولید محصوالت 
ریلی از جمله 

خروجی های شرکت 
ذوب آهن است که 

حاشیه سود بسیاری 
دارد

اســتاندار سیســتان 
بلوچســتان گفت:  و 
حضور و سرمایه گذاری 
اصفهان  آهــن  ذوب 
در ایــن اســتان راه را 
برای بنگاه های بزرگ 
اقتصادی باز می کندتا 
با سرمایه گذاری الزم 
از ظرفیت های معدنی 
منطقــه در جهــت 
توســعه و پیشــرفت 
ایــران  اقتصــادی 

اسالمی استفاده شود.

حسین مدرسی خیابانی در نشست بررسی راهکارهای 
ســرمایه گذاری در بخش معدن سیستان و بلوچستان 
 که بــا حضور مدیرعامــل ذوب آهن اصفهــان و برخی 
بنگاه های اقتصادی کشور برگزار شد اظهارداشت: خیلی 
از ظرفیت های معدنی این اســتان ناشناخته بوده و نیاز 
است با بهره برداری از این ظرفیت ها زمینه ایجاد اشتغال 

و توسعه اقتصادی فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: وجود معادن طال، مس و منیزیت در 
سیستان و بلوچستان بسیار اهمیت دارد و می تواند باعث 
توسعه و ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان جویای کار در 

این استان شود.
وی ادامه داد: مسئوالن و دولت به سیستان و بلوچستان 
بدهکار هســتند و باید نــگاه ویژه ای بــه ظرفیت ها و 

توانمندی های این اســتان در جهت ایجاد اشــتغال و 
توسعه آن داشته باشند زیرا این یک تکلیف ملی است تا 

شاخص های توسعه ای افزایش یابد.
استاندار سیستان و بلوچســتان تاکید کرد: ذوب آهن 
اصفهان می تواند به عنوان پیشکسوت در حوزه معادن و 
سرمایه گذاری عمل کند و باعث انتقال تجربیات و جذب 

بنگاه های بزرگ اقتصادی کشور به این استان شود.
وی افــزود: ذوب آهن اصفهان همچنیــن می تواند یک 
ســایت و پایانه صادراتی در یکی از مرزهای سیستان و 

بلوچستان ایجاد کند تا عبور و  مرور و تجارت تسریع شود.
مــدرس خیابانی تصریح کرد: شــرایط ویــژه ای برای 
 سرمایه گذاران بزرگ در سیســتان و بلوچستان ایجاد 
می شود تا سرمایه گذاران درگیر بوروکراسی اداری نشوند.

هجدهمیــن نمایشــگاه 
بین المللی ایــران متافو 
با حضور مهــدی صادقی 
نیارکــی معــاون امــور 
صنایع وزارت صمت 14 
آذرماه در محــل دائمی 
نمایشــگاه هــای تهران 

افتتاح شد.
نیارکی  صادقــی  مهدی 
در آییــن افتتاحیــه این 
نمایشــگاه بــه خبرنگار 

ما گفت:دســتاوردهای صنعت فوالد جزء بزرگترین 
افتخارات کشور به شــمار می رود زیرا صنعتی است 
که در کنار تامین نیاز داخــل ، ارز حاصل از صادرات 
آن نیاز صنایع پایین دستی کشور را تامین می کند. 
وی افزود: در سال گذشته ۳۰ میلیون تن تولید انواع 
فوالد داشتیم و در هفت ماهه ســال جاری نیز 14 و 

نیم میلیون تن انواع فوالد تولید شده است.
معــاون امــور صنایــع وزارت صمت تصریــح کرد: 
تولید ریل در ذوب آهن اصفهــان افتخار جمهوری 
اسالمی ایران اســت و محصول دارای ارزش افزوده 
باال به شــمار می رود که این شرکت از دو سال پیش 

با ورود به تولید این محصول گامی موثر در راســتای 
خودکفایی برداشــته اســت . وی افزود: بــه عنوان 
سیاســت گذار در راســتای حمایت از تولید نسبت 
به تدوین نظام تعرفه ای اقدام کــرده ایم تا با محقق 
شدن این موضوع ســهم خودمان را بیش از پیش در 

حمایت از تولید داخل ایفا کرده باشیم.
این مقام مســئول خاطر نشــان کرد: وزارت صمت 
تامین زنجیــره تولید از معدن تــا محصول نهایی در 
دست اقدام دارد تا تولید کنندگان فوالد کشور بدون 
دغدغه به تولید محصــوالت دارای ارزش افزوده باال 

بپردازند.

حضور ذوب آهن در سیستان  و بلوچستان راهگشای بنگاه های اقتصادی است 

در غرفه ذوب آهن اصفهان در متافو عنوان شد
تاکید معاون وزیر صمت بر حمایت از فوالدسازان با نظام تعرفه ای

معاون مالی و اقتصادی شرکت عنوان کرد:
انواع محصوالت ریلی در سبد صادراتی ذوب آهن اصفهان

تعمیرات جرثقیل ریلی 100 تنی شرکت با موفقیت انجام شد

۵00 تن ریل به شرکت بهره برداری مترو تهران تحویل شد
ریل ذوب آهن اصفهان به مترو ی تهران رسید

 جرثقیل ریلی 100 تن 
آلمانی نقش کلیدی 
در بر طرف کردن 
سوانح ریلی  دارد

در هفت ماهه سال 
جاری   14 و نیم 

میلیون تن انواع فوالد 
تولید شده است

احمد سلیمی، معاون مالی و اقتصادی ذوب آهن اصفهان 
گفت: ساخت ریل یک محصول اســتراتژیک است که 
شــرکت ذوب آهن در راستای راهبرد تولید محصوالت 
با ارزش افــزوده باالتــر و تولید محصوالتی که ســایر 
فوالدسازان توانایی ســاخت آن را ندارند، در دستور کار 

خود قرار داد.
وی با اشاره به کارگیری اســتانداردهای ملی در تولید و 
ساخت محصوالت ریلی اظهار کرد: تالش بسیار زیادی 
صورت گرفت تا شاهد تولید محصوالت ریلی توسط ذوب 
آهن اصفهان باشــیم و در این راستا تمام استانداردهای 
الزم برای ساخت این محصول به کار گرفته شد و حتی در 
تدوین استانداردها نیز ذوب آهن نقش به سزایی ایفا کرد.

معاون مالی و اقتصادی ذوب آهن اصفهان با اشــاره به 
چشم اندازهای این شــرکت در تصاحب بازارهای بین 
المللی تصریح کــرد: تولید محصــوالت ریلی از جمله 
خروجی های شــرکت ذوب آهن است که حاشیه سود 
بســیاری دارد و با توجه به خودکفایــی صورت گرفته، 
توانایی تامین تمام نیازهای داخل کشــور وجود دارد و 

در چشــم انداز آینده آماده جهت گیــری صادرات این 
محصوالت به سایر کشورهای جهان هستیم.

  سلیمی با اشاره به موفقیت ذوب آهن در صادرات برخی 
از محصوالت خود گفت: اکنــون ذوب آهن اصفهان ۵۰ 
درصد محصوالت خود را به اقصی  نقاط جهان صادر می 
کند و بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس، آفریقا، 
ترکیه و علی رغم وجود تحریم ها برخی از کشــورهای 
اروپایی از محصوالت ذوب آهن اصفهان اســتفاده می 
کنند.  وی افزود: ذوب آهن اصفهــان راه خود را کم کم 
از تولید محصوالت معمولی جدا می کند تا به ســمت 
تولید محصوالت ویژه تری که توان تولید آن توسط سایر 

فوالدسازان کشور امکان پذیر نیست، حرکت کند.
 معاون مالی و اقتصادی ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: 
تولید انواع  سازه های سنگین، آرک ها از جمله  کوشش 
هایی است  که طی سالیان اخیر توسط شرکت ذوب آهن 
به سرانجام رسید و باز هم در حال توسعه آنها هستیم که 
در صورت حل مشکالت تامین منابع مالی، شرکت این 
پروژه ها را کلید خواهد زد. اغلب این پروژه ها در راستای 

کیفی سازی بیشتر و تغییر سبد محصوالت ذوب آهن 
انجام می شود.  وی عنوان کرد: اکنون محصوالت ریلی 
ذوب آهن در محور میانه، بستان آباد و چابهار در حال بهره  
برداری است که تمام اســتانداردهای ملی را با موفقیت 
گذرانده اســت و ما بر این عقیده هســتیم که بهترین 
کیفیت تولید محصوالت توسط ذوب آهن رعایت شده 
است . سلیمی تصریح کرد: مذاکرات اولیه را با برخی از 
بانک های کشور آغاز کرده و حتی برای پروژه کک ساز 
تامین مالی خوبی از طرف بانــک اقتصاد نوین برای این 
پروژه انجام شــد اما قالب تامین مالی از طریق بانک ها 
بیشتر برای  تسهیل سرمایه در گردش است. اکنون نیز 
با بانک صادرات در راســتای پروژه دیگر در حال مذاکره 
هستیم و با توجه به حجم باالی سرمایه گذاری که نیاز 
دارد شاید چندین بانک به صورت کنسرسیوم تامین مالی 
انجام دهند. وی تأکید کــرد: ذوب آهن به دلیل واردات 
کک با قیمت بازارهای جهانی، در شرایط کامال رقابتی 
با سایر شــرکت ها قرار دارد بر همین اساس ذوب آهن 
اصفهان از پتانسیل خوبی برخوردار است تا با هدفمند 

شــدن یارانه ها و کنترل قیمت منابع انرژی مانند گاز و 
برق نسبت به سایر رقبا آسیب کمتری ببیند. از آنجایی 
که زنجیره تولید فوالد اعم از چدن، فوالد ســازی، کک، 
ریخته گری و نورد در اختیار ذوب آهن است، استفاده از 
تکنولوژی کوره بلند برای تولید فوالد با کیفیت برای رشد 

و توسعه هر چه بیشتر پتانسیل باالیی دارد. 

تعمیرات جرثقیل ریلی 1۰۰ تــن آلمانی از تجهیزات 
مهم فرآیند حمل و نقل ریلی مدیریت راه آهن و ترابری 
شرکت، پس از سال ها طی یک پروسه مهم به مدت سه 

روز از ششم تا نهم آذرماه با موفقیت انجام شد.
سید فریدون کورنگی معاون مدیریت راه آهن و ترابری با 
بیان این خبر، گفت: جرثقیل ریلی 1۰۰ تن آلمانی نقش 
کلیدی در بر طرف کردن سوانح ریلی و بازنشانی وسایل 

نقلیه ریل رو خارج شده از خط راه آهن دارد. 
وی خاطر نشان ساخت: در فرآیند بهره برداری زمان از 
فاکتورهای مهم می باشــد و در صورت بروز حوادث راه 

آهنی در مناطق حساس ریلی اولویت در مدیریت جمع 
آوری ســانحه، ابتدا ایمنی و سپس زمان برطرف کردن 
سانحه با کمترین خسارت ممکن به تجهیزات می باشد 

تا خدشه ای به روند بهره برداری وارد نشود.
 معاون مدیریت راه آهن و ترابری گفت:  نقش جرثقیل 
1۰۰ تن ریلی آلمانی در هــر دو اولویت ضریب ایمنی و 
کاهش زمان جمع آوری سانحه بسیار چشم گیر و مهم 
اســت، از طرفی با توجه به اهمیت تعمیــر و نگهداری 
این مکانیزم بــا ارزش، برای اولین بار پس از ۲۷ ســال 
بهره برداری، تعمیرات و تعویض جک های باال بر دکل 

جرثقیــل در کارخانه با پیش 
بینــی هــای الزم و همکاری 
صمیمانه مدیریت، کارشناسان 
و تکنســین هــای مدیریت 
راه آهــن وترابــری و مدیریت 
راهبری و پشــتیبانی ماشین 
آالت و خودروهای ســنگین 
در کمترین زمان ممکن انجام 
و محدودیت هــای عملیاتی 

جرثقیل برطرف گردید.

الکتروفیلترهای  کنترلــی  تابلوهای 
آگلوماشــین ها به روز رســانی شد و 
راندمان سیســتم کاهش آالیندگی 

بخش آگلومراسیون افزایش یافت.
علی اصغر حســینی مهندس ارشد 
تجهیزات برق مدیریت آگلومراسیون با 
اعالم این خبر گفت: با توجه به حذف 
غبارگیرهای مرطــوب و جایگزینی 
با الکتروفیلترها و نقش مهمی که این تجهیزات در راســتای کاهش آلودگی 
زیست محیطی به عهده دارند پروژه ای درخصوص ارتقاء سیستم های کنترلی و 

افزایش راندمان آنها تعریف گردید.
وی افزود: یکی از قسمت های مهم الکتروفیلتر، تابلوهای کنترل و قدرت می 
باشد که درصورت عدم عملکرد صحیح باعث کاهش راندمان و خروج بیش از حد 
غبار از دودکش می گردید. مهندس ارشد تجهیزات برق مدیریت آگلومراسیون 
تصریح کرد: طراحی تابلوهای الکتروفیلترهای آگلوماشین های شماره 1 ، ۲ و ۳  
براساس میکروپرسورهای قدیمی بوده که اکثراً معیوب و باعث اختالل در کارکرد 
الکتروفیلتر می شد و جهت تعمیر به زمان زیاد و تامین قطعات غیرقابل دسترس 
نیاز داشت بنابراین با توجه به اعمال تحریم های ظالمانه و عدم تامین قطعات و 

کنترلرها  احتمال داشت ظرفیت الکتروفیلتر و جذب غبار کاهش پیدا کند.
حسینی گفت: با آغاز تعمیرات اساسی آگلوماشین یک، فرصت مناسبی برای 
جایگزینی کنترلرها جدید و به روز رســانی آن ها برروی الکتروفیلتر شــماره 
 11۰  این بخش فراهم گردید که پس از بررسی و تامین متریال الزم با همکاری 
شرکت های داخلی میکروپروسورهای قدیمی حذف و براساس کنترل توسط  
PLC  جایگزین و تغییرات الزم در تابلو کنترل ایجاد شد و پس از تست های اولیه 

وارد مدار بهره برداری گردید.

تابلوهای کنترلی الکتروفیلترهای 
آگلوماشین ها به روز رسانی شد

پروژه نوسازی وتعویض مشعل های گرمکن کن و خشک کن عمودی پاتیل 
فوالد با همت تالشگران ذوب آهن اصفهان با موفقیت انجام شد . 

محسن غالمی سرپرست نسوز ضمن بیان این خبر گفت: ذوب فوالد پس از 
تولید در کنورتور های بخش فوالدسازی توســط پاتیل های فوالد به کارگاه 
کوره پاتیلی)LF(  و سپس ایستگاه های ریخته گری مداوم، منتقل می شود. 
تعمیرات وآماده سازی پاتیل های فوالد در کارگاه تعمیر پاتیل انجام می گردد 
که یکی از پارامتر های مهم در آماده سازی آن ها پروسه خشک کردن پاتیل 
های نوچین و پیش گرم کردن پاتیل های تعمیری وگردشی بین کارگاه های 
کنورتور و ریخته گری بوده که توسط مشعل های گرم کن عمودی انجام می 
شود. بنابر این کارکرد صحیح مشعل های مذکور تاثیر به سزایی بر عملکرد 

پاتیل ها می گذارد.
 محمد کریمی مهندس ارشد انرژیتیک فوالدسازی اظهار داشت: با همکاری 
مدیریت های نت راه و ســاختمان و نت مکانیک، مشعل ها نصب شد و مورد 
بهره بــرداری قرار گرفت. از جملــه مزایای آن می توان بــه افزایش بازدهی 
حرارتی، حذف آالیندگی و خام سوزی، تحویل پاتیل های فوالد با دمای مورد 
نظر به کنورتور و در نتیجه عدم افت دما در ذوب، کاهش زمان قوس الکتریکی 
در LF و صرفه جویی انرژی الکتریکی، کاهش مصرف گاز طبیعی و گاز کک 
مصرفی مشعل و تحویل به موقع ذوب به ایستگاه های ریخته گری اشاره نمود.

وی افزود: در ادامه این پروژه بقیه مشــعل های عمودی و افقی این پاتیل ها و 
همچنین مشعل های پیش گرم کن تاندیش ایستگاه ۳ ریخته گری با توجه به 
تولید فوالد ریل در این ایستگاه انجام خواهد شد و با اجرای کامل پروژه مذکور 
با توجه به مجهز بودن مشعل های فوق به سیستم های به روز برق و اتوماسیون 
و قابلیت برنامه نویسی طبق نیاز بهره بردار، عالوه بر باال رفتن بازدهی وتامین 
دمای مورد نیاز پاتیل ها و تاندیش ها، صرفه جویی قابل مالحظه ای در مصرف 
گاز کک وگاز طبیعی و همچنین برق مصرفی کوره های پاتیلی )LF(  انجام 

خواهد شد. 
 شــایان ذکر اســت کارکنان انرژی، مکانیــک و برق بخش فوالدســازی و 
مدیریت های نســوز، سفارشــات وکنتــرل کاال، خرید تجهیــزات، خرید 
خارجی،نت مکانیک، نت راه وساختمان و اتوماســیون در اجرای این پروژه 

همکاری و مشارکت داشتند.

اجرای پروژه نوسازی و تعویض 
مشعل های پاتیل فوالد 
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  20 آذرماه؛ )11 دسامبر(؛ روز جهانی کوهستان
سرچشمه همه رودهای بزرگ، و منشا نیمی از آب های شیرین جهان، 
کوهستان است. کوه ها، زیستگاه گونه های بی شمار گیاهی و جانوری، 
خاستگاه بخش مهمی از تنوع زیســتی و پناهگاه بسیاری از گونه هایی 

هستند که در دشت ها نابود شده اند.
به دنبال بزرگداشت ســال بین المللی کوه ها در ســال ۲۰۰۲ مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد در پنجاه و هفتمین جلســه خود در ژانویه 
۲۰۰۳ روز 11 دسامبر )۲۰ آذر( را به عنوان روز جهانی کوهستان تعیین 
و از سازمان خوار بار و کشاورزی ملل متحد )فائو( دعوت کرد تا مسئولیت 

هماهنگی این روز در سطح جهان را بر عهده بگیرد.
2۵آذرماه؛ روز پژوهش گرامی باد

اندیشــیدن، پژوهش و نوآوری، اساســی ترین نیاز برای دست یابی به 
پیشرفت، توسعه، رفاه عمومی و استقالل واقعی است. تأکید بر پژوهش 
و تشویق پژوهش گران و دانشمندان به فعالیت های پژوهشی مورد نیاز 

کشور، یکی از مهم ترین راه های رسیدن به خودکفایی است.
پس از پیروزی انقالب اســالمی، به منظور گســترش فرهنگ پژوهش 
در جامعه، روز۲۵ آذر از سوی »شــورای فرهنگ عمومی کشور« به نام  
  روز پژوهش نام گذاری شــد. وزارت علوم تحقیقات و فناوری نیز از سال 
1۳۷9   چهارمین هفته آذر ماه را به نام هفتة پژوهش نام گذاری کرد و از 
1۳84 این نام به »هفته پژوهش و فناوری« تغییر یافت. ارج نهادن  سال 
به مقام شامخ پژوهشگران و تجلیل از پژوهشگران برتر، شناسایی و طرح 
مشکالت و چالش های پیش روی و ارتقاء ســطح پژوهش و فناوری در 
کشــور از جمله اهداف این اقدام بود. در این راستا هر سال مراسم هفتة 
پژوهش با مشارکت بیشتر دســتگاه های اجرایی کشور برگزار می شود. 
تقدیر از مقاالت برتر، تقدیر از پژوهشگران  نمونه، تقدیر از مدیر تحقیق 
نمونه، تقدیر از پروژه های برتر و انتشــار کارنامه پژوهشی در هر سال از 

مهم ترین برنامه های هفته پژوهش است.
26 آذرماه؛ روز ملی حمل و نقل گرامی باد

در جهان امروز، بخش حمل و نقل از جمله بخش های زیربنایی اقتصاد 
هر جامعه است که عالوه بر تحت تأثیر قراردادن فرایند توسعه اقتصادی، 

خود نیز در جریان توسعه دچار تغییر و تحول می شود.
۲۶ آذر، روز ملی حمل و نقل ایران است. تعیین این روز به این مناسبت 
در سال 1۳۷۶ به پیشــنهاد وزارت راه و ترابری و برای آگاه سازی جامعه 
با نقش و جایگاه بخش حمل و نقل در اقتصاد ایران، از ســوی شــورای 

فرهنگ عمومی کشور صورت گرفت.
در تاریخ تحوالت صنعت حمل و نقل در کشور، روزهای سرنوشت سازی 
بوده اند که نقشــی تعیین کننده در انسجام شــبکه حمل و نقل داشته 
اند. ۲۶ آذرماه ســال 1۳۶1، از شــمار چنین روزهایی است. در این روز 
و در بحبوحه جنگ تحمیلی، حدود یکصد کشــتی حامل کاال در بنادر 
جنوبی کشور، در انتظار تخلیه بار بود و بروز بحران ناشی از اتمام ذخیره 
کاالهای اساسی در کشور، تهدید کشتی های منتظر از سوی عراق و نیز 
شمول بیمه های جنگی، نگرانی هایی را برای مسئوالن فراهم آورده بود. 
در همین روزها، رهبر کبیر انقالب، حضرت امام خمینی )ره( در پیامی 
تاریخی، کامیون داران کشور را به مشــارکت در تخلیه هر چه سریع تر 

کشتی ها فراخواندند.
به دنبال فرمان تاریخی حضرت امام خمینی )ره( مبنی بر تخلیه کشتی 
های منتظر در بندرهای جنوبی کشور، ایران زمین شاهد بسیج عمومی 
کامیون داران گردید و صحنه های کم نظیری از فداکاری، ایثار و تالش 
شبانه روزی به ثبت رســید و این روز را در تاریخ کشور در یادها ماندگار 
ســاخت. پانزده ســال پس از زمان صدور فرمان حضرت امــام )ره(، به 
پیشــنهاد وزارت راه و ترابری و در جهت آگاهی اقشار مختلف مردم از 
نقش و جایگاه واالی شبکه گسترده حمل و نقل کشوری، در سال 1۳۷۶ 
از سوی شورای فرهنگ عمومی کشــور، ۲۶ آذر به عنوان »روز حمل و 

نقل« شناخته شد.
1۲۰۰ متر دیوار پیش ســاخته 
با طراحی جدید توسط شرکت 
تارابگیــن ذوب آهــن اصفهان 
تأمین و به شــرکت مپنا تحویل 

داده شد.
مدیــر کارگاه تولید محصوالت 
بتنی شرکت تارابگین ذوب آهن 
اصفهان با اعالم تکمیل و تحویل 
سفارش دیوارهای پیش ساخته 
شــرکت مپنــا گفت: شــرکت 
تارابگیــن در راســتای اجرای 
تولیدات متنوع خــود ، اقدام به 
تامین و ارایــه 1۲۰۰ متر دیوار 
پیش ســاخته با ارتفاع ۲،4 متر 
و طراحــی جدید بــرای پروژه 
تصفیه خانه آب و فاضالب فوالد 

شهر واقع در مجتمع صنعتی ذوب آهن )مپنا( نموده 
است.

امین خســروی افزود: طراحی و ساخت این قطعات 
با اضافه کردن شــبکه و حفاظ فلزی برای قســمت 
فوقانی آن فراهم گردیده که در نوع خود کم ســابقه 

می باشــد و توان باالی طراحی و اجرای پروژه های 
توسط شــرکت تارابگین با پشتوانه نیروی متخصص 

را به نمایش گذاشته است .
شایان ذکر است: پروژه مذکور با پیگیری مسئولین و 
تالش کارکنان شرکت تارابگین طی 4۵ روز تولید و 

به سفارش دهنده تحویل داده شد.

مناسبت های هفته

حدیث هفته
 امام علی )ع(:    

غرور و خودبینی یکی از موانع پندپذیری انسان و حرص و تکّبر و حسادت، 
انگیزه های فرو رفتن در گناهان هستند. 

میرهاشم موسوی مدیرعامل تأمین اجتماعی، اظهار 
داشت: امیدواریم بتوانیم با خدمت شایسته به مردم 

عزیز دین خود را تا حد امکان ادا کنیم.
وی گفت: بایــد با اقدامــات موثــر و نتیجه بخش، 
رضایتمندی و اعتماد مردم را افزایش دهیم. اقدامات 
مــا زمانی نتیجه بخش اســت که مــردم از خدمات 
ارزیابی خوبی داشــته باشــند و با حضور در محیط 
عملیاتی میــزان رضایتمندی مردم بــه خوبی قابل 

بررسی و ارزیابی است.
مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی با اشاره به طرح 
بیمه فراگیر خانواده ایرانی، گفــت: طرح اولیه برای 

بیمه فراگیر خانواده ایرانی تهیه شــده است و ما در 
این طرح به دنبال توســعه خدمات ســازمان تأمین 

اجتماعی هستیم.
موســوی با بیان این کــه مفاهیم تحــول، عدالت و 
اعتماد همــواره مبنــای کارهــا و فعالیت های این 
ســازمان خواهد بود، گفــت: تحول در چشــم انداز 
ماموریتی در هر دو بخش بیمه ای و درمانی، تحول در 
خط مشی و سیاست گذاری های حکمرانی سازمانی 
و همچنین تحول در فرآیند هــا و روندهایی که باید 

اصالح شود را با جدیت دنبال می کنیم.
موســوی برلزوم مشــارکت جدی همکاران تأمین 

اجتماعی سراسر کشــور در برنامه های تحولی تأکید 
کرد و گفت: وقتی برنامه هوشــمند ســازی تأمین 
اجتماعی را شــروع می کنیــم انتظــار داریم که در 
استان ها نیز طرح هایی برای اجرای بهتر و اثرگذارتر 

این گونه برنامه ها ارائه شود.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی توجه به سرمایه 
انســانی را مهم دانســت و گفت: باید به نحو مطلوب 
ســرمایه انســانی را رصد کنیم چرا که نسبت به آن 
مســئول هســتیم و باید بدانیم کــه کارمندی یک 
 ارزش اســت و باید به این ارزش توجه ویژه داشــته

 باشیم.

ذوب آهن اصفهان در ادامه اقدامات خود برای مقابله با 
شــیوع بیماری کرونا و درمان مبتالیان به این بیماری، 
با اجرای طرح نذر نفس و ارائه کپســول های اکسیژن 
پزشکی رایگان به افرادی نیازمندی که به این بیماری 

مبتال شدند به ۲۵۰ نفر جان تازه بخشید . 
عبدا... نقدی پور معاون مکانیک مدیریت انرژی و بهینه 
سازی سوخت شــرکت که مدیریت اجرای این طرح را 
به عهده دارد، گفت: طرح نذر نفس به همت تالشگران 
ذوب آهن و بسیج شرکت از شهریورماه آغاز شد و برای 
اجرای آن از 1۰۰ کپسول اکسیژن به همراه تجهیزات 

کامل آن استفاده گردید . 

وی اظهار داشــت: با توجه 
به میزان نیاز به اکســیژن 
هر هفته 4۰ کپسول شارژ 
گردید و بر اســاس بررسی 
های صورت گرفته و دستور 
پزشــک ، بــه متقاضیان 

نیازمند تحویل شد.  
مســئول کانــون بســیج 
صنعــت  مهندســین 
شهرستان لنجان افزود: با 
توجه به حساســیت حمل 
و چگونگی اســتفاده از این کپســول ها، عالوه بر تهیه 
"بروشور" ایمنی، یکی از کارشناسان مدیریت انرژی و 
بهینه سازی سوخت شــرکت نیز برای راهنمایی های 

الزم، در محل حضور دارد.
شایان ذکر است این طرح با مســاعدت مدیریت های 
انرژی و بهینه ســازی سوخت و حراســت ذوب آهن 
اصفهان و همکاری حوزه های مقاومت بســیج شهید 
تندگویــان و امام علی)ع( شهرســتان لنجان، در حال 
اجراســت و تا کنون به ۲۵۰ نفر حیات دوباره بخشیده 

است . 

علیرضا بلگوری مدیرعامل بانک اقتصاد نوین ضمن 
بازدید از غرفه ذوب آهن اصفهان در نمایشگاه کیش 

اینوکس ۲۰۲1،  با مســئولین مالی و اقتصادی این 
شرکت نیز دیدار و گفتگو کرد. 

در این دیدار احمد ســلیمی معاون مالی و اقتصادی 
شــرکت از افزایش حجــم مصوبات اعتبــاری بانک 
اقتصاد نوین با ذوب آهن اصفهان به 48هزار میلیارد 
ریال خبر داد و با اشاره به سوابق تعامالت فی مابین 
و تالش و خواســت طرفین جهت بــاال بردن حجم 
مبادالت پولی در زمان بســیار کوتاه از مسئولین این 

بانک قدردانی کرد.
بلگــوری نیز با اشــاره بــا اتفاقات مثبتــی از جمله 
افزایش فــروش و تولید محصوالت بــا ارزش افزوده 
در ذوب آهــن اصفهان، پیشــنهاد افزایش مراودات 
مالی و استفاده بیشــتر از ظرفیت های مالی شرکت 
نوویرا و انتقال حســاب فعال مالی این شرکت و سایر 
 شــرکت های تابعه ذوب آهن به بانک اقتصاد نوین را 

خواستار شد.

ابراهیم علیخانــی مدیر مالی شــرکت، تامین مالی 
پروژه بازسازی ککســازی ذوب آهن اصفهان توسط 
بانک اقتصاد نوین را اتفاق کم نظیــر و نمونه واقعی 
مساعدت سیســتم بانکی در حمایت از تولید دانست 
و با اشــاره به عملیات انتشــار 8۰۰۰ میلیارد ریال 
اوراق مرابحه خرید مــواد اولیه که بــا اخذ موافقت 
بورس اوراق بهادار و مشــاوره پذیرش شرکت تامین 
سرمایه نوین از شرکت های وابســته به بانک اقتصاد 
نوین در آینده نزدیک نهایی خواهد شد، سایر موانع 
و محدودیت های موجود در زمینــه صدور اعتبارات 
اسنادی و تســهیالت خرید دین را عنوان نمود که با 
تدابیر پیشنهاد شده در نشســت مذکور و در برنامه 
ریزی های چنــد ماهه به طور کامل این مشــکالت 

مرتفع خواهند شد.

ذوب آهــن ســعی دارد بــا کمک مــردم و 
ظرفیت های موجود اســتان در میدان توسعه 
پایدار اقتصادی جنوب شرق کشور ایفای نقش 

کند. 
منصــور یــزدی زاده  مدیرعامل ذوب آهــن اصفهان 
گفت: یکی از مصادیــق و عوامل حضــور ذوب آهن 
اصفهــان در منطقــه اجرای خــط آهــن چابهار- 
 زاهدان اســت که در توســعه منطقــه نقش مهمی 

دارد.
وی با اشاره به این که سیســتان و بلوچستان را منزل 
خودم می دانم و به این منطقه احساس تعلق می کنم 
خاطرنشــان کرد: تمام تالش و توان خود را در جهت 

توسعه این منطقه به کار می گیرم.
مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان گفت: بــا توجه به این 
که شــرکت های زیرمجموعــه ذوب آهــن اصفهان 
در حوزه هــای مختلف به صــورت تخصصی فعالیت 
می کنند قرار اســت در حــوزه معادن سیســتان و 
بلوچســتان نیز وارد کار و تالش شــده تا بتوانیم در 

توســعه و امنیت پایدار این منطقه نقــش خوبی ایفا 
کنیم.

وی  گفــت: ذوب آهن ســاالنه بیش از یــک میلیون 
تن واردات مواد اولیه دارد که به صورت عمده شــامل 
زغال ســنگ و کک اســت، در ســفر به سیســتان و 
بلوچستان قرار شــد تمرکز بیشــتری برای واردات 

مواداولیه از طریق بندر چابهار داشته باشیم.
یزدی زاده  گفت: در حوزه صادرات نیز با توجه به این 
که اخیراً با امضای تفاهم نامه ای ارتباط ما با پاکستان 
برای سرمایه گذاری مشــترک برقرار شــده، استان 
سیســتان و بلوچســتان به سبب داشــتن مرز های 
طوالنی با این کشور مســیر بسیار خوبی برای افزایش 

این ارتباطات است که از آن بهره خواهیم گرفت.
وی گفت: در همین زمینه ســعی داریم با ایجاد یک 
سایت یا گمرک اختصاصی در یکی از سه مرز میرجاوه، 
خاش و چابهار فرایند صادرات محصول و واردات مواد 

اولیه را تسریع کنیم.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با اشــاره به پیشــنهاد 

و  سیســتان  اســتاندار 
بلوچســتان مبنــی بر حفر 
یــک حلقــه چــاه ژرف از 
1۰ حلقــه چــاه تصویبی 
در سیســتان بــرای تامین 
آب مــورد نیــاز واحد های 
وابسته به ذوب آهن در این 
اســتان بیان کــرد: با توجه 
به حضور شــرکت شســتا 
وابســته به تامین اجتماعی 
در سیستان و بلوچستان در 
یک کنسرنسیوم مشترک با 
شرکت صدرتأمین در رابطه 
با ایجاد نیروگاه و حفر و بهره 

برداری از چاه ژرف در این استان هماهنگی و مذاکره 
خواهیــم کرد تا انشــاا... موضوع مطــرح و به صورت 

مشترک وارد این فاز شویم.
شایان ذکر اســت؛ منصور یزدی زاده و هیأت همراه با 

هدف آشنایی با پتانسیل ها و قابلیت های منطقه، به 
اتفاق داوود شــهرکی سرپرســت معاونت هماهنگی 
امور اقتصادی اســتانداری و جمعی از مدیران استانی 
و شهرستانی از پایانه و بازارچه مرزی میرجاوه بازدید 

کردند.

افزایش حجم 
مصوبات اعتباری 

بانک اقتصاد نوین با 
ذوب آهن اصفهان 
به 4۸هزار میلیارد 

ریال

ذوب آهن ساالنه 
بیش از یک میلیون 

تن واردات مواد اولیه 
دارد که به صورت 

عمده شامل 
زغال سنگ و کک 

است

باید با اقدامات موثر 
و نتیجه بخش، 

رضایتمندی و اعتماد 
مردم را افزایش 

دهیم

ذوب آهن در توسعه پایدار جنوب شرق کشور مشارکت می کند 

شرکت سبدگردان نوویرا دی ماه 1۳9۵ با سرمایه ۲۰ 
میلیارد ریال ثبت و 19  اردیبهشــت ماه 1۳9۶ مجوز 
فعالیت آن توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شد 
و به عنوان دوازدهمین شرکت سبدگردان بازار سرمایه 
فعالیت خود را آغاز کرد. سرمایه این شرکت در مجمع 
عمومی فوق العاده ۲۳ آذرماه 1۳99 به یکصد میلیارد 
ریال افزایش یافت و افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی این 

شرکت نیز در حال طی مراحل قانونی است.
مدیرعامــل شــرکت ســبدگردان نوویــرا در گفتگو 
اختصاصی با خبرنگار هفته نامه آتشکار با بیان مطلب 
فوق گفــت: نوویرا مأموریــت اصلی خــود را در وهله 
نخست حفظ و ســپس افزایش ثروت سرمایه گذاران با 
استفاده از ابزارهای بازار سرمایه، فعالیت سبدگردانی و 
صندوق های متنوع خود می داند تا آینده مالی بهتری را 

برایشان به ارمغان آورد.
نادر بوالحســنی خدمات قابــل ارائه این شــرکت را 

خدمات سبدگردانی، صندوق های ســرمایه گذاری  و 
خدمات عرضه و پذیرش برشــمرد و با بیــان این که 
خدمات ســبدگردانی برای ســرمایه گذارانی است که 
قصد سرمایه گذاری با مبالغ باال را داشته و تمایل دارند 
تا از خدمات شرکت ســبدگردان به صورت اختصاصی 
و در قالب ســبد ســرمایه گذاری اختصاصی بهره مند 
شوند، گفت: صندوق های سرمایه گذاری نیز ابزارهای 
غیرمستقیم ســرمایه گذاری هستند که انواع مختلفی 
دارند و ســالیق متفاوت ســرمایه گذاران را پوشــش 

می دهند.
وی صندوق سرمایه گذاری مشــترک ذوب آهن نوویرا 
را از این دســت صندوق ها دانست و افزود: این صندوق 
از نوع صندوق های سرمایه گذاری در سهام بوده و برای 
آن دسته از ســرمایه گذارانی مناســب است که قصد 
سرمایه گذاری غیرمستقیم در بازار ســرمایه را دارند و 
تمایل دارند از خدمات تخصصی شــرکت سبدگردان 

نوویرا بهره مند شوند.
بوالحسنی دیگر صندوق این شــرکت را صندوق زمرد 
نوویرا ذوب آهن برشــمرد و تصریح کــرد: زمرد نوویرا 
ذوب آهن صنــدوق ســرمایه گذاری در اوراق بهادار با 
درآمد ثابت اســت که به صورت ماهانه سود پرداخت 
می کند. این صندوق برای ســرمایه گذارانی مناســب 
است که ریســک پذیری باالیی ندارند و جریان نقدی 
منظم ماهانه برای آن ها اهمیــت دارد. این صندوق با 
ســرمایه گذاری در دارایی های با ریسک کم و بازدهی 
معقول در تالش است تا سودی بیش از سود بانکی برای 

سرمایه گذاران محقق سازد.
مدیرعامل شرکت سبدگردان نوویرا به پیشینه همکاری 
با ذوب آهن اصفهان پرداخت و گفت: آغاز بازارگردانی 
نماد ذوب در قالب سبد ســرمایه گذاری اختصاصی در 
تیرماه 1۳9۶، سرآغاز همکاری های شرکت سبدگردان 
نوویرا و ذوب آهن اصفهان بود کــه این همکاری ها روز 

به روز گسترش پیدا کرده اســت. همکاری در صندوق 
سرمایه گذاری مشترک ذوب آهن نوویرا از مهرماه 1۳9۶ 
و همکاری در تأسیس صندوق ســرمایه گذاری زمرد 
نوویرا ذوب آهن در مهرماه 1۳98 گواه افزایش روزافزون 

سطح همکاری های دو شرکت است.

طراحی و ساخت 
این قطعات با اضافه 
کردن شبکه و حفاظ 
فلزی برای قسمت 
فوقانی آن فراهم 
گردیده که در نوع 

خود کم سابقه 
می باشد

صندوق های 
سرمایه گذاری 
نیز ابزارهای 
غیرمستقیم 

سرمایه گذاری 
هستند که انواع 

مختلفی دارند

 هدف ما برداشتن مشکالت از دوش مردم است 

نادر بوالحسنی تشریح کرد:

خدمات قابل ارایه شرکت سبدگردان نوویرا به سهامداران

تامین مالی پروژه کک سازی شرکت، حمایت سیستم بانکی از تولید است

تأمین دیوار پیش ساخته شرکت مپنا توسط حیات دوباره 2۵0 نفر با نفس ذوب آهن 
شرکت تارابگین 

R e p o r t
گزارش

خبر

بیشترین درآمد کسب شده شــرکت ذوب آهن اصفهان در آبان ماه سال 
جاری از فروش محصول تیرآهن با 1۰،۲9۵ میلیارد ریال در بازار داخلی 

بوده است.
در گــزارش فعالیت ماهانــه منتهی به آبان ماه ســال جــاری ذوب آهن 
اصفهان درآمد ثبت شــده طی دوره یک ماهه را برابر با ۳۰،۵4۶ میلیارد 
ریال بوده و از ابتدای سال مالی تا انتهای آبان ماه 14۰۰ در مجموع مبلغ 

۲۲۲،۷۵۶ میلیارد ریال از فروش محصوالت درآمد به دست آمده است.
درآمد هایی که ذوب اهــن اصفهان در آبان ماه به دســت آورده از فروش 
محصوالت تولیدی در بازار های داخلی و صادراتی بوده که بیشترین سهم 
را بازار داخلی بــا 19،89۶ میلیارد ریال به خــود اختصاص داده، فروش 
محصوالت در بازار صادراتی نیز ۳۵ درصــد از کل درآمد های ذوب آهن 

اصفهان را در آبان تشکیل می دهد.
بر اســاس این گزارش، درآمــد صادراتی ذوب آهن اصفهــان در آبان ماه 
1۰،۶۵۰ میلیارد ریال به ثبت رسیده و از ابتدای ســال مالی تاکنون نیز 
مجموع درآمد حاصل شــده این بخش 99،۶99 میلیــارد ریال بوده که 
دربرگیرنده 4۵ درصد از کل درآمد به دســت آمده طی این مدت 8 ماهه 

بوده است.
بیشــترین درآمد کسب شــده ذوب آهن اصفهان در آبان ماه سال 14۰۰ 
از فروش محصول تیرآهن بــا 1۰،۲9۵ میلیارد ریال بــا نرخ فروش 14 
میلیون و 4۰۰ هزار تومان در ازای هر تن در بازار داخلی بوده که با رشــد 
۶ درصدی نسبت به ماه گذشــته مواجه بوده و همچنین محصول میلگرد 
نیز بــا 4،89۲ میلیارد ریال بیشــترین درآمد را پــس از تیرآهن به خود 

اختصاص داده است.
در حوزه صادراتی نیز بیشــترین درآمد حاصل شــده این شرکت فوالدی 
مربوط به میلگرد با ۲،۷9۰ میلیارد ریال بوده که نرخ فروش ثبت شده این 

محصول 14 میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در ازای هر تن بوده است.

تیرآهن تکیه گاه درآمدی ذوب آهن 
اصفهان
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V a r i o u s
گوناگون

تسلیت

همکاران گرامی آقایان:
مرتضی شیرین پرور، علیرضا علیخانی، مجید ابراهیم 
زاده، حسن قنبری، فرهاد مشکاتی، مجید شکوری، 
احمدرضا سعیدی، اکبر سعیدی، علی اصغر قنبری، 

داود احمدی

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 مرحوم محمد سلیمی
خانواده داغدار مرحوم علیرضا مالئک صفت

با نهایت تاسف و تالم فراوان مصیبت های وارده را خدمت شما 
خانواده های محترم تسلیت عرض نموده واز خداوند متعال برای 
آن مرحومین علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان سالمتی 

و طول عمر خواستاریم .

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.

امین باباساالری، سلیمان صفری، علی اکبر ملک زاده، 
روح اله انتظاری، علی یزدانی، علیرضا رضائی، 

احمدرضا سلیمانی

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

آسمانی

پیوند
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.

اولین دوره مسابقات شــنا ایمیدرو به میزبانی 
مجتمع فوالد مبارکه اصفهان 9 الی 1۰ آذرماه 
برگزار شــد. در این دوره از مســابقات که ۵۶ 
شناگر در دو رده باال و زیر چهل سال و در قالب 
14 تیم حضور داشــتند، اکبر کرمی از مدیریت 
نورد در رشته کرال پشت رده باالی چهل سال 

مقام اول این مسابقات را کسب کرد.
شایان ذکر است در مســابقات دارت نیز که به 
میزبانی ذوب آهن اصفهان انجام شــد تیم الف 
بانوان ذوب آهــن اصفهان متشــکل از ریحانه 
ابراهیمی و زهرا اســدی مقام دوم را کسب کرد 
و در رده انفرادی آقایان نیــز مجتبی رنجبر به 

مقام سوم دست یافت.

طی مراســمی با حضور معاون هــای مدیریت 
مهندسی نت، مدیر عامل شرکت توسعه صنعت 
و سرپرستان کارگاه ساخت و اجراییات از رشید 
حیدری  قهرمان اســتان و نایب قهرمان کشور 

در رشته ددلیفت تجلیل به عمل آمد.
در این مراســم فرهادی معاون مهندســی نت 
گفت: همــه کارگــران کارگاه ۵1 قهرمان و در 
عرصه کار و تالش مــردان آهنین هســتند و 
همیشه در اجرای تعمیرات سخت در ذوب آهن 
زبان زد خاص و عام می باشــند کــه برای همه 
این عزیزان آرزوی موفقیت،  پیروزی و سالمتی 

آرزو می کنیم.
  خلیل شکرانی-  خبرنگار افتخاری 

منصور یــزدی زاده مدیرعامل ذوب آهــن اصفهان از 
واحد های مختلــف پایگاه ماشــین آالت 4۰۰ و ۶۰۰ 

دستگاه بازدید کرد.

در این بازدید کــه مدیر راهبری ماشــین آالت ذوب 
آهن، رییس هیأت مدیره و مدیرعامل شــرکت پویش 
معادن ذوب آهن نیز حضور داشتند، مدیرعامل ذوب 

آهن اصفهان از نزدیک در جریان بازســازی و نوسازی 
مکانیزم ها و ماشین آالت قرار گرفت. یزدی زاده با ابراز 
رضایت از فرآیند نوســازی مکانیزم ها و خرید ماشین 
آالت جدید از شرکت پویش معادن و دست اندرکاران 

این پروژه تقدیر و بر ادامه این روند تاکید کرد.
شــایان ذکر است شــرکت پویش معادن ذوب آهن از 
ابتدای اسفند ماه 1۳99 تا کنون عالوه بر افزایش بهره 
وری ناوگان حمل و نقل ســنگین ذوب آهن اصفهان، 
نسبت به خرید 11دستگاه لیفتراک، ۲دستگاه مینی 
لودر، 8دســتگاه بیل مکانیکی)۲دستگاه واردشرکت 
شده (، ۲۰ دستگاه اتاق کمپرسی از ماموت )۷ دستگاه 
واردشده (، 4 دستگاه اتاق کمپرسی از تامین کنندگان 
محلی، ۲ دستگاه تانکر ۳۰ هزار لیتری جهت آبرسانی، 
۲ دســتگاه کفی تریلی 1۲ متری از شــرکت ماموت، 
۲ دســتگاه اتاق بار تریلی کمپرسی ۳۶ متر مکعبی از 
شرکت ماموت و بازسازی ۵۰ دســتگاه کامیون و ۳۰ 
دستگاه لودر، لیفتراک، جرثقیل وبلدوزر وبیل مکانیکی 

اقدام نموده است.

مستند شاهمراد از تولیدات روابط عمومی ذوب 
آهن اصفهان به بخش جایزه ویژه شــهید آوینی 

جشنواره بین المللی سینما حقیقت راه پیدا کرد.
همچنین این مستند در بخش مسابقه جشنواره 
های ملی عمار و دفاع مقــدس )فانوس(انتخاب 

شد.
مستند داستانی شــاهمراد، فیلم ۷8 دقیقه ای 
است که  در راستای مســئولیت های اجتماعی 
ذوب آهــن اصفهان، بــا هدف ترویــج فرهنگ 
ایثار و شــهادت، زندگی ســردار شهید شاخص 
هنرمند و عشایر، سردار محمد علی شاهمرادی 
جانشــین و فرمانده عملیات تیــپ 44 قمر بنی 
 هاشــم)ع( در دوران دفــاع مقــدس را روایت 

می کند.
اسداله اسدی، ســید صفی ا... حسینی، ساسان 

حافظــی و عیســی 
سلیمانی از همکاران 
بــه  آهنــی  ذوب 
ترتیب تهیــه کننده، 
کارگــردان، مشــاور 
هنری، مدیر تدارکات 
و مهدی براتی )مدیر 
 ، ری( بردا یر تصـــو
مرتضی احمدی)مدیر 
صدا برداری(، محمد 
سورشــجانی  توکلی 
تولیــد(،  )مدیــر 
فــرزاد باهنــر )مدیر 
ســید  و  صحنــه( 

ایمــان طاهریان قهفرخی )بازیگر نقش شــهید 
 شاهمرادی( عوامل اصلی این مستند را تشکیل

 می دهند.

به مناســبت هفته بســیج، همکاران مدیریت 
مهندســی نت در میــدان تیر شــهدای ذوب 
آهن میهمــان پایــگاه مقاومت بســیج مقداد 
بودند. این برنامه همراه با پیــادره روی، آموزش 
 کوهپیمایی و تیراندازی با تفنــگ بادی همراه

 بود. 
محمدرضا یــزدان پناه مدیر مهندســی نت به 
اهمیت ورزش و نشاط پرداخت و گفت: این گونه 
برنامه ها در نشاط و تقویت روحیه کاری تاثیر به 
سزایی دارد و باید با فوق برنامه های این چنینی 

از روزمرگی خارج شویم .
وی با قدردانی از تالش همکاران در پشــتیبانی 
از خط  تولید و برنامه های پایگاه بســیج مقداد و 

بسیج ذوب آهن به تشــریح برنامه های در پیش 
رو پرداخت . 

در پایان این مراسم از سید مهدی حسینی، رضا 

گلکار و سعید فروغی بابت تکریم ارباب رجوع و 
حسن برخورد  و تالش مضاعف تقدیر شد.

  خلیل شکرانی-  خبرنگار افتخاری 

موفقیت همکاران ذوب آهنی در مسابقات ایمیدرو

تجلیل از همکار مدیریت نت مکانیک

بازدید مدیرعامل شرکت از پایگاه های ماشین آالت سنگین 
ذوب آهن اصفهان

بــه آگاهــی همــکاران گرامــی مــی رســاند؛ عملیات 
خاكبرداری، ترانشــه كنی و لوله گذاری خطوط خروجی 
تصفیه خانه جدید نهالســتان از ترمینــال آزادگان تا 
درب اصلی و در كنار دیــوار جنوبی كارخانه و پیاده رو 
آن از 18 آذرماه شــروع گردید و بر اساس برنامه های 
اجرایی تا 18 دی ماه ادامه خواهد داشت، بنابراین در 
محدوده مورد اشــاره محدودیت هــای ترافیکی ایجاد 
می گردد. بــر این پایه از همــکاران ارجمند تقاضا می 
شــود هنگام تردد در مسیر یاد شــده با احتیاط كامل، 

اصول ایمنی را رعایت نمایند.
مدیریت اجرایی توسعه پشتیبانی تولید شركت

اطالعیه

كلینیک دندانپزشکی بیمارستان شهید 
مطهری فوالدشــهر بــا مدیریــت جدید از 
یکم آذرمــاه آمــاده ارائه كلیــه خدمات 
دندانپزشــکی عمومــی و تخصصــی بــه 
ذوب آهــن  بازنشســتگان  و  شــاغلین 
اصفهان و سایر مراجعه  كنندگان می باشد.

كلینیک دندانپزشکی
بیمارستان شهید مطهری

خبر

ایرج بلدی رییس بانک ملی شــعبه ذوب آهن اصفهان گفت: بانک ملی ایران با 
هدف پاسخگویی مناســب جهت رفع تمامی نیازهای مالی مشتریان و تسهیل و 
تسریع در فرآیند خدمات اعتباری، طرح تسهیالتی »صدف« را ارائه نموده است. 
تســهیالت این طرح در قبال ســپرده های ۶ ماهه، 9 ماهه و یک ساله در قالب 
عقد مرابحه پرداخت می گردد. از این رو تمامی اقشــار جامعه می توانند با افتتاح 
حساب و ســپرده گذاری نزد بانک ملی ایران با توجه به نوع نیاز و توانمندی خود 

در پرداخت اقساط، از تسهیالت متنوع این طرح بهره مند شوند.
وی گفت: متقاضیان می توانند با مراجعه حضوری به شــعبه یا از طریق نشــان 
بانک؛ اولین شــعبه دیجیتال بانک ملی ایران و سامانه های بانکداری الکترونیک 
این بانک نظیر بام به صورت غیر حضوری نســبت به افتتاح حســاب اقدام کنند 
و با ســپرده گذاری نزد بانک بعد از ۶ ماه از تاریخ افتتاح حســاب برای دریافت 
تسهیالت از طرح یاد شــده مراجعه واقدام کنند و با توجه به شرایط و نیاز خود با 

انتخاب یکی از تسهیالت متنوع طرح از مزایای آن استفاده نمایند.
بلدی با بیان این که کارکنان و مدیران شرکت براســاس میانگین مانده حساب 
تا سقف دو میلیارد و پانصد میلیون ریال مشــروط به این که حقوق آن ها توسط 
بانک ملی ایران پرداخت شــود با تضمین بازپرداخت توســط شرکت و یک نفر 
ضامن معتبر می توانند از مزایای این طرح بهره مند شوند، افزود: تمامی کارکنان 
سازمان ها و شرکت هایی که حقوق خود را از طریق شعب بانک ملی دریافت می 
نمایند در صورت سپرده گذاری شخصی مطابق جداول طرح پس از تایید شعبه 

مورد نظر تا سقف دو میلیارد ریال از تسهیالت فوق می توانند استفاده کنند.
رییس بانک ملی شعبه ذوب آهن اصفهان به ســود تسهیالت این طرح پرداخت 
و گفت: نرخ سود تســهیالت موضوع این طرح از یک درصد تا 18 درصد و مدت 
بازپرداخت تســهیالت اعطایی از 1۲ تا ۶۰ ماه اســت و امتیاز اخذ تســهیالت 
موضوع این دستورالعمل قابل انتقال به افراد درجه یک خانواده شامل پدر، مادر، 

فرزندان، خواهر، برادر و همسر می باشد.
بلدی اعطای تسهیالت در قالب این طرح را  صرفاً تا سقف های تعیین شده امکان 
پذیر دانست و گفت: مشــتری نمی تواند با چند ســپرده گذاری بیشتر از سقف 
فردی تعیین شــده تســهیالت دریافت نماید و چنانچه متقاضی پس از یکسال 
از تاریخ افتتاح حســاب موفق به اخذ تســهیالت نگردد در صورتی می تواند از 
تســهیالت اســتفاده نماید که حداقل ۵۰ درصد میانگین مورد نظر در طرح را 
حفظ کرده باشــد البته کارکنانی هم که از طریق نهاد، اداره و یا ســازمان های 
خود تسهیالت دریافت می نمایند. مجاز به اخذ تسهیالت مجدد از طریق سپرده 

گذاری شخصی نمی باشند.

طرح تسهیالت 1 تا 1۸ درصدی بانک 
ملی شعبه ذوب آهن اصفهان

تاریخ ازدواجمحل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1400/08/27تولید و توزیع برقمهدی استکی

1400/09/03راه آهنمحمدرضا غفاریان

راهیابی فیلم مستند شاهمراد به بخش های رقابتی جشنواره های ملی و 
بین المللی

فوق برنامه های همکاران نت مکانیک

تاریخ تولدنام فرزند محل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1400/08/03زهراراه آهنمرتضی براتی

1400/09/02زینبانرژیحسینعلی انصاری

1400/08/13عرفانفناوری اطالعاتمهدی احمدی

1400/08/24محمد حسامتولید و توزیع برقحسین محمدی

1400/09/02حسینفوالدسازیعلی  بختیار

1400/09/06مهرادآبرسانیعباسعلی زارعی

1400/02/20نیالرزبازاریابی و صادراتمحسن جعفری

1400/08/29تبسمنوردمحسن حیدری

1400/08/26ریحانهنوردداوود قربانیان

1400/09/01یاسمین زهرانوردهادی اندام پور

1400/08/30روشاكوره بلندمحمد اقبالی

1400/09/02آویناكک سازیایمان مری زاده

1400/08/28ماه نیلكوره بلندسید رسول حسینی

1400/09/04ماهورفوالدسازیمحمدرضا مهدی زاده

1400/08/26آرتمیسفوالدسازیامین سوادكوهی


