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دشمن با دروغ و تحریف 
جای ظالم و مظلوم را عوض 

می کند
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ایجاد اشتغال با تکمیل 
طرح های نیمه تمام

ذوب آهن اصفهان در 
تئوری و عمل دانشگاه 

واقعی صنعت فوالد است

ذوب آهن اصفهان موتور 
توسعه صنعتی ایران است

بانک ملی ایران
آماده تأمین تسهیالت 

ریالی و ارزی ذوب آهن 
اصفهان است
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رویداد

گزارش
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عضو هیأت مدیره ذوب آهن اصفهان در بیســت و سومین سمپوزیوم و نمایشگاه بین المللی فوالد کیش، 
تحول صنعت حمل و نقل ریلی کشور برای تحقق سند چشم انداز 1404 را خواستار  شد . 

مرتضی یزدخواستی با اشاره به این که یکی از موضوعات این رویداد، پرداختن به نقش گسترش زیر ساخت 
های ریلی، جاده ای، اسکله ای و تأسیسات بندری بر توســعه پایدار صنعت فوالد است، گفت: ذوب آهن 

اصفهان با تولید ریل ملی، کمک مهمی به توسعه حمل و نقل ریلی نموده است. 

با تولید ریل ملی باید حمل و نقل ریلی در همه ابعاد 
توسعه یابد

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار جمعی از پرستاران و 
خانواده های شهدای مدافع سالمت، با تبیین ابعاد مختلف 
ارزش پرستاری و سختی ها و تلخی های این شغل شریف، 
تقویت جامعه پرستاری در زوایای گوناگون را مطالبه اصلی 
پرستاران برشمردند و تحقق این مطالبه منطقی را وظیفه 
مسئوالن و ضرورتی برای حال و آینده کشور و جامعه 

دانستند.
ایشان با تبریک والدت حضرت زینب)س( و روز پرستار به 
تک تک پرستاران و فعاالن حوزه درمان و سالمت، گفتند: 
بانوی عظیم الشأن کربال به همه بشریت و تاریخ اثبات کرده 
است که »زن« با وجود همه تالش کوته فکران گذشته و 
حال از جمله غربی های مستبد برای تحقیر زن، می تواند 
اقیانوس عظیمی از صبر و تحمل، و قله بزرگی از خردمندی 

و تدبیر باشد.
ایشان با تکرار تأکیدات گذشته خود درباره ضرورت روایت 
و  مقدس  دفاع  انقالب،  تاریخ  جامعه،  واقعیات  حقیقی 
حوادث گوناگون ۴۲ سال اخیر گفتند: اگر این کار نشود 
که در موارد متعدد نشده است، دشمن روایت تحریف آمیز 
و دروغ خود را در افکار عمومی جاری، و با عوض کردن 
جای ظالم و مظلوم، اقدامات مستمر ظالمانه خود را توجیه 

می کند.
کمبود پرستار و لزوم تکمیل سرانه آن نسبت به تخت های 
بیمارستانی و مسئله امنیت شغلی دو مطالبه دیگری بود 
که رهبر انقالب تحقق آنها را ضروری دانستند و گفتند: 
فراخوان هایی  از جمله در دوره کرونا  برخی مقاطع  در 
پرستاران  با  اما  است  شده  داده  پرستاری  کار  برای 
قراردادهای کوتاه مدت بسته شده و پس از مدتی آن ها 
را مرخص کرده اند در حالی که پرستار باید امنیت شغلی 
نگاه آن  به  فصلی  کارگر  همچون  نباید  و  باشد   داشته 

 شود.
ایشان با اشاره به آثار و دستاوردهای بسیار خوب نظام 
سالمت در دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ با تمرکز بر مقوله 
بهداشت و پیشگیری، خاطرنشان کردند: البته درمان الزم 
است اما پیشگیری بهتر از آن است و باید شبکه بهداشت، 
بازسازی و تقویت شود تا با هزینه کمتر، سالمت مردم 

بیشتر تأمین شود.
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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

معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی:

وزارت کار با تمـام توان، 
مشکل مواد اولیه ذوب آهن 

را پیگیری می کند

توسط معاون رییس جمهور و وزیر علوم 
صورت گرفت

تقـدیر از دستاوردهـای 
بزرگ  بومی سـازی در 

ذوب آهن اصفهان

احداث مجموعه 
صنعتی متناسب 
برای کار با اقتصاد 

کشورهای همسایه 
همچون پاکستان 
و عمان به صورت 

مشترک مورد توافق 
قرار گرفته است

صنایع معدن و فوالد 
جایگزین مناسبی 
برای ارز آوری نفت 
است که باید این 
مهم مورد اهتمام 

ویژه قرار گیرد چرا 
که  ارزش افزوده 
خوبی را به دنبال 

خواهد داشت

تفاهم نامه  منطقه آزاد چابهار و ذوب آهن اصفهان برای سرمایه گذاری
 در صنعت فوالد

ذوب آهن اصفهان در زمینه فوالد با رویکرد مشارکت 
با همسایگان و صادرات در منطقه آزاد سرمایه گذاری 

می کند.  
در این راســتا منطقه آزاد چابهار و ذوب آهن اصفهان 
تفاهم نامه ای برای ســرمایه گذاری در زمینه فوالد با 

مشــارکت  رویکرد 
و  بــا همســایگان 
امضــا  صــادرات 

کردند.
ایــن  تفاهم نامـــه  
بیـــن عبدالرحیـم 
مدیرعامل  کــردی 
منطقـه آزاد چابهار 
و منصور یزدی زاده 
مدیرعامــــل ذوب 
آهن اصفهان منعقد 
شــد که طـــی آن 
فراهم شدن زمینـه 
سرمایـــه گــذاری 
ذوب آهن اصفهان در ســه بخش مــورد تاکید قرار 

گرفته است.
بر اساس این تفاهم نامه هر یک از خطوط زنجیره فوالد 
اعم از واحد تولید کنسانتره، گندله سازی، نورد و... در 

پیکره هفتم و هشتم منطقه آزاد چابهار ایجاد خواهد 
شد.

همچنین بررسی توســعه بندر تخصصی فوالد و مواد 
معدنی در منطقه مورد توافق طرفین قرار گرفت .

شایان ذکر اســت احداث مجموعه صنعتی متناسب 
برای کار بــا اقتصاد کشــورهای همســایه همچون 
پاکســتان و عمان به صورت مشترک مورد توافق قرار 

گرفته است.
منطقه آزاد چابهــار یکی از مناطق مهــم و پایتخت 
دریایی کشــور اســت که  قطب جدید صنعت فوالد 
محســوب می شــود. صنایع بزرگ همچون فوالد و 
پتروشیمی می توانند در راستای توسعه فعالیت های 
تولیدی با رویکرد صادرات بر اســاس مزیت های این 

منطقه، در چابهار فعالیت کنند .
آینده نگــری صنایع فــوالدی در مــورد تامین آب 
مورد نیاز این صنعت باعث شــده که بزرگترین تولید 
کنندگان فوالد ایران چابهار را بــه لحاظ نزدیکی به 

اقیانوس انتخاب کنند.

 بیست و سومین ســمپوزیوم و نمایشگاه بین المللی 
فوالد با حضــور علی احمدیان رییــس هیأت مدیره، 
مرتضی یزدخواستی و محســن زیوه از اعضاء هیأت 
مدیره ذوب آهــن اصفهان و با مشــارکت ذوب آهن 
اصفهان، ۲۵۰ شــرکت داخلی و ۲۵ شرکت خارجی 
از کشــور هایی از قبیل»آلمان، ایتالیا، ترکیه، چین، 
سوئد، اسپانیا و یونان« با ۲۱۰ غرفه از ۲3 تا ۲۵ آذرماه 

در مرکز نمایشگاه دائمی کیش برگزار شد.
محمدرضا لواســانی سرپرست ســازمان منطقه آزاد 
کیش، در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه بین المللی، 
گفت: صنعت فــوالد مصداق ما می توانیم در کشــور 

است.
وی با بیــان این که امســال برای اولین بــار زنجیره 
کامل صنعت فوالد در نمایشــگاه کیش حضور دارند 
اظهارداشت: میزبانی این نمایشگاه به ویژه در شرایطی 
که کرونا ضعیف تر شده است و حمایت از این صنعت 

باعث افتخار ماست.
لواســانی خاطر نشــان کرد: صنایع معــدن و فوالد 
جایگزین مناســبی برای ارز آوری نفت است که باید 
این مهم مورد اهتمام ویژه قرار گیــرد چرا که  ارزش 

افزوده خوبی را به دنبال خواهد داشت.
لواسانی با حضور در غرفه ذوب آهن اصفهان، افزایش 
تولید و ســودهی این شرکت را نســبت به سال های 
گذشــته حایز اهمیت دانســت و تولیــد محصوالت 
استراتژیک و با ارزش افزوده باال در ذوب آهن اصفهان 

را  الگویی مناسب برای سایر صنایع عنوان کرد.

مرتضی یزدخواســتی عضو هیأت مدیره شــرکت در 
حاشیه این نمایشــگاه به خبرنگار ما گفت: ذوب آهن 
اصفهان با هدف توسعه ریل ملی کشور در سمپوزیوم 
 و نمایشــگاه فــوالد ۱۴۰۰کیــش شــرکت کرده 

است.
وی در مورد برگزاری این دو رویداد بزرگ فوالدی کشور 
گفت: برگزاری این دو رویداد در مقایسه با سال های قبل 
از کیفیت باالتــری برخوردار بود و شــرکت های بزرگ 
و نســل جوانتر در آن ها حضور داشتند ولی بهتر است 
برگزاری آن ها با در نظر گرفتن زمان دیگر نمایشگاه ها 

تنظیم شود تا از فشردگی برنامه کاسته شود.
 این مقام مســئول افزود: ذوب آهــن اصفهان یکی از 
محور های اصلی این دو رویداد بود و از مسئوالن بلند 

پایه همکاری الزم در زمینه تامین مواد اولیه شرکت را 
خواستار شدیم.

وی افزود: طبق افق ۱۴۰۴ کشــور بنا شده است که 
۲۵ هزار کیلومتر ریل گذاری شــود و این کار تا کنون 
در حد ۱۵۰۰۰ کیلومتر باقی مانده است لذا از شرکت 
راه آهن درخواســت داریم که در ایــن زمینه جدیت 
بیشتری برای گســترش خطوط ریلی کشور به عمل 

آورد. 
گفتنی است؛ مدیران و کارشناسان ذوب آهنی حاضر 
در این رویداد در غرفه اختصاصی این شــرکت ضمن 
پاســخ گویی به پرســش های مراجعــه کنندگان با 
متخصصان و کارشناســان زنجیره فوالد تبادل نظر و 

تجربه کردند.

گردهمایی بزرگ زنجیره تولید فوالد در کیش

شركت  سهامی ذوب آهن اصفهان در نظر دارد؛ جهت فعالیت "طراحی، ساخت و نصب منوپالتور كوره بلند" خود 
نسبت به شناسایی و ارزیابی شركت های توانمند اقدام نماید.

لذا از شــركت هــای توانمنــد و دارای ســابقه در ایــن زمینه دعــوت می شــود در صــورت تمایــل حداكثر تا 
تاریــخ 15 /10 /1400 نســبت به ارایــه مســتندات، ســوابق كاری و پیشــنهادات مرتبــط با موضــوع فراخوان 
را بــه همــراه مــدارك شناســایی شــركت از قبیــل اساســنامه، آگهــی آخریــن تغییــرات و ... بــه آدرس 
اصفهان، شــركت ســهامی ذوب آهــن، ســاختمان اداری توحیــد، طبقه چهــارم، روابــط صنعتی حــوزه خرید و 
 یا بــه دفتر این شــركت واقع در تهــران، میدان ولیعصــر، ابتدای خیابــان كریم خــان زند و یــا از طریق ایمیل

 contractmanager@esfahansteel.ir اقدام نمایند.
1- مشخصات فنی از طریق سایت ذوب آهن اصفهان قابل دریافت می باشد.

2- زمان بازدید 5 /10 /1400 ساعت 9 صبح با هماهنگی و درخواست مجوز ورود در روز قبل آن)4 /10 /1400( با 
بخش كوره بلند)تلفن های 8892 ، 3263 0315257( مهندس گلی امكان پذیر می باشد.

جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 4514 -0315257 آقای تركی تماس حاصل فرمایید.
روابط عمومی شركت

فراخوان

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

 الزم به توضیح اســت آیین نامه جدید برای كلیه همكاران گرامی دائمی)رســمی( و قرارداد موقت شــاغل در 
مجموعه شــركت اعم از ســتاد و تولیــد، اداری و پشــتیبانی و همچنین افرادی كــه در موقعیت هــای مختلف 
جغرافیایی سطح كشــور  تحت پوشش شركت و شــاغل هســتند، تدوین گردیده و مفاد آن الزم الرعایه بوده و 
عالوه بر آگاهی بخشی مفاد كامل آن از سوی معاونین، مدیران و سرپرستان در سایت و درگاه اینترنتی شركت 
بارگذاری و از طریق كانال ها و گروه های رســمی شــركت در فضای مجازی نیز به همكاران اطالع رســانی شــده 

است.
 با این توضیح، اعتــراض، عذر عدم اطالع و جهل به مفاد آئین نامه، مســموع و رافع مســئولیت 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

12 /10 /111400 /10 /111400 ردیف قطعات مكانیكی140005270 -77711مناقصه1

8 /10 /71400 /10 /1400شافت لوله پیش گرمكن140001207 -2 -65690مناقصه2

8 /10 /71400 /10 /1400خرید رولیك و میز خروجی9904323مناقصه3

56725تجدیدمناقصه4

تجدید مناقصه عملیات اجرا، تعمیر 
و نصب تابلوها و نشانه های ایمنی و 

ترافیكی ذوب آهن اصفهان به روش 
دستمزدی

1400/ 10/ 41400/ 10/ 5

عملیات تخریب و نسوز كاری نواحی 66614مناقصه5
5 /10 /41400 /10 /1400كارخانه
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شماره  1307 2E v e n t
رویداد

نشریه داخلی

ایثارگری و تالش 
شما باعث می شود 
صنایع بزرگی مانند 
ذوب آهن اصفهان به 

تولید بپردازند

Rگزارش e p o r t

به مناســبت فرارســیدن ۲۶ آذرماه روز ملی حمل و نقل، آیین تجلیل از 
راننــدگان ذوب آهن اصفهان با حضور مهدی بهرامی معاون پشــتیبانی و 
خدمات اجتماعی، سرهنگ مهران مختاری فرمانده حوزه مقاومت بسیج 
شهید تندگویان ، علیرضا امیری مدیر روابط عمومی، روح اله صالحی مدیر 
خدمات و امور رفاهی، امین قنبری مدیرعامل شرکت تعاونی مصرف کارکنان 
ذوب آهن اصفهان ، سرهنگ علیرضا امینی جانشین فرماندهی پلیس راه 
اصفهان ، ســرهنگ علی قاســمی رییس پلیس راه اصفهانـ  شــهرکرد، 
سرهنگ محمدصادق رجب پور فرمانده راهور شهرستان زرین شهر ، رضوی 
راد مدیرعامل ســازمان حمل و نقل جمعی شهرستان لنجان در تاالر آهن 

شرکت برگزار شد .

معاون پشتیبانی و خدمات اجتماعی ذوب آهن اصفهان در این 
آیین،گفت: ایثارگری و تالش شما باعث می شود صنایع بزرگی 
مانند ذوب آهن اصفهان به تولید بپردازنــد و همکاری پلیس 
راهور در ایجاد نظم و قانون در راه های کشــور نیز اهمیت ویژه 

ای دارد.
 بهرامی با اشــاره به این که در زمان همه گیری کرونا رانندگان 
همچنان به تالش و کوشــش خــود ادامه دادند، افزود: شــما 
تالشگران با حس مســئولیت و اخالق شایسته، به وظایف خود 
عمل می کنید و امیدوارم همیشه با چنین پشتکاری به کار خود 

ادامه دهید.
معاون پشــتیبانی و خدمات اجتماعی شــرکت با بیان این که 
از زحمات کســانی که با ارائه خدمت جهت رساندن کارکنان به 
کارخانه نقش به سزا و غیر قابل انکاری در تولید شرکت دارند باید 
قدردانی شــود، گفت: در همه گیری کرونا رانندگان ذوب آهن 
اصفهان پروتکل های بهداشتی را رعایت نمودند و به همین دلیل کمترین 
مورد ابتال به این بیماری را نســبت به سایر شرکت ها در ذوب آهن اصفهان 

شاهد بودیم .
در این آیین از سرهنگ علیرضا امینی جانشین فرماندهی پلیس راه اصفهان، 
ســرهنگ علی قاســمی رییس پلیس راه اصفهانـ  شــهرکرد، سرهنگ 
محمدصادق رجب پور فرمانده راهور شهرستان زرین شهر، رضوی راد مدیر 
حمل و نقل شهرستان لنجان و ســروان محمدی فرمانده پلیس کنارگذر 
غرب به پاس خدمات شایسته با اهدا لوح سپاس، تجلیل شد و  به تعدادی از 

رانندگان حاضر در این مراسم نیز به قید قرعه هدایایی اهدا گردید .

سالم آتشکار

درخواست های شما  وپاسخ مسئولین :
 چه اقداماتی برای باال بردن رضایتمندی کارکنان از ارائه خدمات 

دندانپزشکی انجام شده است؟    
مدیریت خدمات مالی و بیمه: با پیگیری های انجام شده نسبت به اصالحیه 
تعرفه های مرتبط بــا ارائه خدمات دندانپزشــکی اقدام گردیده اســت که 
توضیحات کامل وســقف تعرفه از طریق پرتال قسمت کارکنان لینک بیمه 

تکمیل درمان اطالع رسانی می گردد .
برای باال بردن رضایتمندی کارکنان از نحوه سرویس دهی ایاب و 

ذهاب داخلی چه اقداماتی انجام شده است  ؟
مدیریت خدمات و امور رفاهی: هرساله در راستای شناسایی نقاط ضعف و قوت 
نحوه ســرویس دهی ایاب و ذهاب داخلی  نسبت به انجام نظرسنجی توسط 
مدیریت روابط عمومی اقدام می گردد که در ســال جاری باتوجه به شرایط 
موجود)ویروس کرونا( و الزام به رعایت پروتکل های بهداشــتی، خودروها به 
طور مستمر و با برنامه ریزی دقیق توســط ناظرین از نظر بهداشت داخل و 
بیرون و سیستم سرمایشی و گرمایشی مورد بازرسی و کنترل قرار می گیرند 
در صورت وجود ایرادهای جزیی، موضوع ســریعا پیگیری و نســبت به رفع 
مشکل اقدام می گردد. همچنین به منظور رعایت فاصله گذاری اجتماعی نیز 
تعداد ۵۰ دستگاه خودرو به ایاب و ذهاب عمومی اضافه گردیده که سرویس 
داخلی را نیز انجام می دهند و ۱8 دســتگاه اتوبوس واحد نیز جهت روان تر 

شدن ایاب و ذهاب داخلی به ناوگان اضافه شده است.
 در ضمن یادآوری می گردد که مدت زمان الزم جهت ترانســپورت داخلی 
برای شیفت از ســاعت ۶:۲۰  تا ۶:۴۰ و برای روزکار از ۶:۵۰ تا ۷:۱۵ می باشد 
تا پرسنل بتوانند در محل کار حاضر شــوند که با عنایت به زمان محدود ۲۰ 
 تا ۲۵ دقیقه ای ســرویس دهی داخلی اتوبوس های واحد صد درصد تکمیل 
می شوند، ولی در سایر اتوبوس ها و مینی بوسها تقریباً  هفتاد درصد ظرفیت 
تکمیل می گردد . همچنین برای جلوگیری از ازدحام پرسنل ،کلیه خودروها 

با ۵ تا ۷ دقیقه تاخیر به ترمینال رسیده و به تدریج به داخل هدایت می شوند .
 *** تعدادی از همکاران نیز خواستارانجام موارد زیر شده اند .

  برنامه ریزی جهت استقرار شعبه شرکت تعاونی مصرف در شاهین شهر.
 اتخاذ تدابیری جهت توزیع ماسک سه الیه بیمارستانی به جای ماسک سه 

بعدی.
  برنامه ریزی جهت رفع مشکل سرویس دهی شیفت مسیر شهرضا.

 برنامه ریزی جهــت پرداخت کمک هزینه خرید لبــاس گرم کفش اداری 
وکاپیشن به کارکنان.  

افکارسنجی روابط عمومی

همــکاران  از  تعــدادی 
درتماس با شماره 104 سالم 
عمومی سؤاالت  روابط  آتشکار 
خود را مطرح وپاسخ مسئوالن  

معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شرح زیر می باشد:
چهارشنبه ۲۴ آذرماه با حضور در ذوب آهن اصفهان ، 
ضمن بازدید از خط تولید ، با مدیرعامل و مســئولین 

این شرکت دیدار و گفتگوکرد . 
احمد خانی نوذری در حاشــیه این بازدید در گفتگو 
با خبرنگار ما گفت: ســهم بنگاه های اقتصادی تابعه 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعــی در ظرفیت تولید 
کشور، ۲۰ درصد است که نشــان دهنده جایگاه مهم 

این وزارت خانه در صنعت کشور است . 
وی با اشاره به جایگاه اساسی و زیر ساختی صنعت فوالد 
برای کشور افزود: در حال حاضر صنایع فوالدی بزرگ 
کشور از جمله ذوب آهن اصفهان با مشکل تامین سنگ 
آهن مواجه هســتند و این امر یکی از دغدغه های مهم 
وزارت کار اســت که برای رفع آن به هر شکل ممکن از 

جمله تامین از منابع داخلی با روش فعال کردن معادن 
غیر فعال، استفاده از معادن کوچک و استفاده از ظرفیت 

های وارداتی اقدام می کنیم . 
خانی اظهار داشت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
تمام توان و عزم خود را به کار گرفته تا هیچ مشــکل و 

چالشی پیش روی بنگاه های تولیدی نباشد . 
معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
از تولیــد ریــل در ذوب آهن اصفهان بــه عنوان یک 
دســتاورد ملی یاد کرد و افزود: این اقدام یک حرکت 
تحول زا در صنعت حمل و نقل ریلی بود و کشور ما از 

وابستگی به واردات این محصول مهم رها شد . 
وی تولید ریــل را با توجه به برنامه های کشــور برای 
توسعه حمل و نقل ریلی بســیار مهم دانست و گفت: 
برای کشور ما کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب 

و به طور کلی پروژه های توســعه ریلی اهمیت حیاتی 
دارد که انجام آنها در گرو تولید ریل بود و این یک افتخار 

بزرگ برای این وزارتخانه اســت که یکی از بنگاه های 
تابعه آن موفق به تولید این محصول مهم شد . 

معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

وزارت کار با تمام توان، مشکل مواد اولیه ذوب آهن را پیگیری می کند

سهم بنگاه های 
اقتصادی تابعه 

وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی در 

ظرفیت تولید کشور، 
20 درصد است

مساله   بیکاری 
درکشورجدی است 
و در رابطه با اشتغال، 
باید اقدامات ویژه   ای 

صورت بگیرد

این مجموعه 
موجب تسهیل در 
فرایندهای شرکت 
های دانش بنیان و 

فعال در زمینه بومی 
سازی می گردد

حجــت   ا... عبدالملکــی، وزیــر تعــاون، کار و 
رفاه اجتماعــی گفت: ســفرهای هیأت دولت 
به اســتان ها بــا هــدف تکمیــل طرح   های 
نیمه تمــام و تزریــق اعتباراتــی اســت کــه 
 برخــی از آن هــا ســال ها متوقــف شــده 

است. 
وی افــزود: پیــش از ایــن ســفرها، مطالعات 
گســترده   ای صــورت گرفتــه و مصوبــات و 
طرح   هایی به عنوان اولویت مشخص می شوند. 

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی با اشــاره 

به بازدیدهــای صــورت گرفتــه از طرح   های 
نیمه   تمام، اظهار داشت: با اجرای این طرح   های 
نیمه تمام، تعداد قابل مالحظه   ای اشــتغال در 

کشور ایجاد می شود.
عبدالملکــی، تاکیــد کــرد: مســاله   بیکاری 
درکشورجدی اســت و در رابطه با اشتغال، باید 

اقدامات ویژه   ای صورت بگیرد. 
وی گفــت: ما با تعــداد زیادی واحــد صنعتی 
تعطیل مواجه هســتیم که به ســرمایه   زیادی 
احتیاج ندارند و اگر چرخ ایــن صنایع بچرخد 

تعــداد قابل مالحظه   ای اشــتغال ایجاد خواهد 
شد. 

عبدالملکــی ادامه داد: بســیاری از این صنایع 
تعطیل هســتند که بــا ســرمایه   اندکی چرخ 

تولیدشان حرکت خواهد کرد.
وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی گفت: دولت 
در اســتان      ها حضــور پیدا می کند تا مســائلی 
را که خیلی بغرنج نیســتند، فــوری حل کند و 
امیدواریم مردم به زودی ثمــرات این اقدامات 

را ببینند.

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان با بیان این که 
موجودی مواد اولیه ذوب آهن بــرای تولید به معنای 
واقعی تنها برای چند روز اســت، گفت: ذوب آهن اگر 
به نتیجه برســد که امکان تأمین پایدار مواد اولیه از 
داخل نیست، برای واردات مواد اولیه مورد نیاز خود 

برنامه ریزی می کند. 
مهــرداد توالئیان با تأکید بر این کــه کوره بلند قلب 
ذوب آهن اســت، توضیح داد: در آغاز ســیکل تولید 

فوالد ابتدا باید چدن تولید شــود و بعد در فرایندی 
چدن تبدیل به فوالد می شــود، اما اگــر به هر دلیل 
امکان تولید چــدن به عنوان ماده خــام برای تولید 
فوالد را نداشــته باشــیم، طبیعتاً تولیــد ذوب آهن 

کاهش می یابد.
وی با اشاره به مشکل تأمین مواد اولیه، کمبود آب و 
انرژی که موجب کاهش تولید کوره ها شــده است و 
نتوانسته ایم از ظرفیت کامل کوره ها استفاده کنیم، 
گفت: با وجود تمام مشــکالت با توجه به فعالیت سه 
کوره بلند در تالش هســتیم تا پایان ســال ۱۴۰۰، 
رکورد تولید ذوب آهن که مربوط به ســال ۹3 ثبت 

شده را بشکنیم.
توالئیان گفت: رکورد تولید ذوب آهن در ســال ۹3 
حدود دو میلیون و ۷۰۶ هزار تن چــدن بود، اما اگر 
در ســه ماه پایانی امســال اتفاق ویژه ای رخ ندهد، 
امیدواریــم رکورد ۵۰ ســاله ذوب آهــن را جا به جا 

کنیم.
معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان درباره این که 
آیا به دنبــال رایزنی با مجلــس و وزارت صمت برای 

دریافت سهمیه سنگ آهن همانند آنچه در سال ۹8 
اتفاق افتاد، هســتید یا خیر؟ گفت: همواره به دنبال 
پیگیری و رایزنی تأمین سهمیه مواد اولیه ذوب آهن 
همانند سال ۹8 هستیم و امیدواریم مواد اولیه خود 
را چه در بحث ســنگ آهن و چه زغال سنگ از منابع 
داخلی تأمین کنیم، هر چند که شــاهد مشــکالت 

بسیار هستیم و شرایط روز به روز بدتر شده است.
وی ادامه داد: ذوب آهن به عنوان یک بنگاه اقتصادی 
اگر به نتیجه برســد که امــکان تأمین پایــدار مواد 
اولیه از داخل نیســت، صــد در صد بــرای واردات 
مــواد اولیه مورد نیــاز خود برنامه ریــزی می کنیم، 
 چراکه چرخه بزرگ فعالیت ســه کوره نباید متوقف 

شود.
توالئیان به مشکالت موجود بر ســر راه واردات مواد 
اولیه و قیمت گذاری دســتوری مواد فوالدی اشــاره 
کرد و گفت: زمانی که صحبــت از بورس برای خرید 
محصوالت فوالدی می کنیم بــه معنای قیمت آزاد و 
رقابتی است که باید قیمت محصول براساس عرضه و 

تقاضا در بورس مشخص شود.

وی با تأکید بر ایــن که اگر در مــورد قیمت گذاری 
محصوالت فــوالدی صحبت کنیم یعنی از اســاس 
بورس را قبول نداریم، اظهار کرد: اگرچه در دوره ای 
به اشــتباه توسط مســئوالن در بحث قیمت گذاری 
دخالت هایی شــده، اما دیر یا زود باید محدودیت ها 
برداشته شــود و فوالدی ها بتوانند همانند بازارهای 
جهانی حتی اگر الزم شــد مواد اولیه خود را از خارج 
وارد و یا در داخــل تأمین کننــد و در نهایت قیمت 
محصوالت شان براســاس قیمت های جهانی تعیین 

شود.
معاون بهره بــرداری ذوب آهن اصفهــان بیان کرد: 
به طور صــد در صــد واردات مواد اولیه مشــکالتی 
را بــرای فوالدی هــا ایجــاد می کند، اما ایــن مانع 
 حرکــت ذوب آهــن و توقــف این صنعــت نخواهد

شد.
وی تصریح کرد: اســتراتژی ذوب آهــن تأمین مواد 
اولیه خود به هر قیمت اســت هر چنــد امیدواریم با 
کمک های مختلف مــواد اولیه از منابع داخلی تأمین 

شود.

ایجاد اشتغال با تکمیل طرح های نیمه تمام

رکورد ۵0 ساله تولید ذوب آهن را جا به جا می کنیم

توسط معاون رییس جمهور و وزیر علوم صورت گرفت
تقدیر از دستاوردهای بزرگ  بومی سازی در ذوب آهن اصفهان

هشت عنوان برتر ذوب آهن آیین تجلیل از تالشگران حمل و نقل در ذوب آهن اصفهان برگزار شد
اصفهان در جشنواره ملی انتشارات

اگر به هر دلیل امکان 
تولید چدن به عنوان 
ماده خام برای تولید 

فوالد را نداشته 
باشیم، طبیعتاً تولید 

ذوب آهن کاهش 
می یابد

سورنا ستاری  معاون علمی و فن آوری ریاست جمهوری 
و محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فن آوری 
۲3آذرمــاه از غرفــه ذوب آهن اصفهان در نمایشــگاه 
تقاضای ساخت و تولید ایرانی بازدید و از فعالیت های این 
مجتمع عظیم صنعتی در راستای بومی سازی و تعامل و 
همکاری با مراکز علمی و پژوهشی و شرکت های دانش 

بنیان تقدیر نمودند .
معاون علمی و فن آوری ریاست جمهوری در این بازدید، 
تولید ریل توسط ذوب آهن اصفهان را که برای اولین بار 
در کشــور صورت گرفت ، یک خدمت بزرگ به صنعت 
ایران دانســت و گفت: قدم های بعدی ذوب آهن پس 
از تولید ریل مانند تولید ریل زبانه سوزن و بومی سازی 
سایر تجهیزات مرتبط با آن نیز بسیار مهم بوده و کمک 

بسیاری به توسعه خطوط ریلی کشور نموده است .
وزیر علوم، تحقیقات و فن آوری نیز در این بازدید، اقدام 
ذوب آهن در راستای ارائه توانمندی ها و نیازهای بومی 
سازی خود که در قالب یک کتاب صورت گرفته است را 
قابل تقدیر و الگویی برای سایر شرکت ها دانست و گفت: 
این مجموعه موجب تسهیل در فرایندهای شرکت های 

دانش بنیان و فعال در زمینه بومی سازی می گردد .
شایان ذکر اســت ذوب آهن اصفهان عالوه بر انتشار 
ویژه نامه توانمندی هــا و نیازهای بومی ســازی در 
وب سایت ســازمانی خود نیز صفحه ای برای مراجعه 
شــرکت های دانش بنیان ایجاد کرده اســت که می 
توانند اطالعات مربوط به نیازهای بومی ســازی این 
شرکت را مشاهده نموده و با واحد تحقیق و توسعه این 

شرکت ارتباط برقرار کنند .
گفتنــی اســت ســومین دوره 
نمایشگاه تقاضای ساخت و تولید 
ایرانی)تســتا ۱۴۰۰( همزمان با 
هفته پژوهش و فن آوری از ۲3 تا 
۲۶ آذرماه از ساعت 8 صبح تا ۱۵ 
در سالن شماره ۷ نمایشگاه بین 
المللی تهران با ارائه نیازمندی های 
پژوهشی و فن آورانه دستگاه ها، 
سازمان ها و شــرکت های دولتی 
و خصوصی پذیــرای  نخبگان، 
پژوهشــگران و فن آوران کشور 

بود .

بستر الزم جهت ذخیره ســازی آگلومرات مازاد بر نیاز کوره بلند در مدیریت 
آگلومراسیون شرکت فراهم شد و مورد بهره برداری قرار گرفت.

مسعود طاهری معاون تولید مدیریت آگلومراسیون با بیان این مطلب گفت: در 
زمان های تعمیرات آگلوماشین ها و یا مواقع خاص جهت حفظ و تداوم تولید 
کوره بلند ها الزم اســت همیشــه مقداری آگلومرات در کارگاه انبار مواد خام 
آگلومراسیون آماده بارگیری باشــد، در این راستا با وجود مشکالت تامین این 
محصول، مدیریت خرید مواد اولیه همواره و به صورت مستمر از تولید کنندگان 

آن در سطح کشور مبادرت به خرید نموده است. 
وی افزود: با توجه به این که در مقاطع و فواصل زمانی مشخص تولید آگلومره 
مازاد بر مصرف کوره بلند می باشــد در صورت وجود سیستمی جهت ذخیره 
سازی به خرید آگلومره نیاز نبوده و صرفه جویی قابل توجهی را حاصل می شود. 

محمد جان نثاری مهندس مکانیک کارگاه پخت نیــز گفت: با هدف رفع این 
مشکل، ذخیره ســازی محصول آگلومره مازاد بر مصرف کوره بلند در بخش 
پیشنهاد شد در زمان های عدم نیاز و عدم پذیرش آگلومرات به جای توقف خط 

تولید به ذخیره سازی آن اقدام گردد.
وی افزود: در همین راســتا به همت پرسنل مکانیک بخش، در قسمت زیرین 
شیبر موبایل شوت آگلوماشین شماره ۴ یک راهگاه طراحی و  نصب شد و به بهره 
برداری رسید تا محصول مازاد آگلومره به وسیله کامیون به انبار مواد خام منتقل 

و نگهداری گردد.
 شایان ذکر است؛ تالشگران مدیریت های آگلومراســیون و امور فنی و برنامه 

ریزی تولید در اجرای این طرح مشارکت فعال داشتند.

امکان ذخیره سازی آگلومرات در 
آگلومراسیون شرکت فراهم شد

خبر

مســعود ابکاء از مدیــران صنعت فوالد 
کشــور و مدیرعامل اســبق ذوب آهن 
اصفهان که از سخنرانان پنل تخصصی 
سمپوزیوم فوالد۱۴۰۰ بود با حضور در 
غرفه شرکت در نمایشــگاه بین المللی 
فــوالد۱۴۰۰ از آخرین دســتاوردهای 

تولیدی ذوب آهن اصفهان بازدید نمود.
وی در گفتگو با خبرنگار آتشکار ضمن 
اعالم نظر در مورد دو رویداد بزرگ جاری صنعت فوالد کشــور و گردهمایی 
مدیران و صنعتگران کشور گفت: بارها شنیده ایم که ذوب آهن اصفهان مادر 
صنعت کشور است و کسی هم از گذشته تا حال منکر این واقعیت نبوده است. 
ذوب آهن اصفهان در تئوری و عمل دانشــگاه واقعی صنعت و به ویژه صنعت 
فوالد کشور است. در چند دهه گذشته نیز ذوب آهن اصفهان با توسعه و تولید 

محصوالت جدید این نقش را حفظ کرده است.
وی با اشاره به تولید ریل توسط این شرکت افزود: ذوب آهن اصفهان اولین و 
اصلی ترین گام در جهت تولید ریل را برداشته و اکنون وظیفه دیگر سازمان 
ها، وزارت را ه و شهرسازی و خود شرکت ملی راه آهن ایران است که از این راه 

پر ثمر و حیاتی کشور  با جدیت حمایت کنند. 
وی با توجه به مزیت های اقتصادی حمل و نقل ریلی از مســئوالن مربوطه 
خواست تولید و عرضه ریل ملی را فرصتی مغتنم شمرده و خطوط ریلی کشور 

را با سرعت، توسعه دهند.

ذوب آهن اصفهان در تئوری و عمل 
دانشگاه واقعی صنعت فوالد است

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان موفق شــد در شــانزدهمین جشنواره ملی 
انتشارات، دیپلم افتخار و تندیس ویژه شــش رتبه اول و دو رتبه دوم را کسب 

کند. 
در مراســم پایانی این جشــنواره که ۱۵ آذرمــاه با حضور اعضــای انجمن 
متخصصــان روابــط عمومــی و اســاتید این رشــته برگــزار شــد، دیپلم 
افتخار و تندیس هشــت عنــوان برتر توســط فرشــاد مهدی پــور معاون 
 مطبوعاتــی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی بــه نماینده روابــط عمومی 

ذوب آهن اصفهان اهدا شد .
روابط عمومــی ذوب آهن اصفهان در رشــته های کتاب، ویژه نامه، پوســتر، 
گزارش، مقاله و خبر رتبه اول و در داســتان سرایی و تحلیل محتوا رتبه دوم را 

کسب نمود .
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 13 جمادی االول؛ شــهادت حضرت فاطمه زهرا )س( 11 
هجری قمری به روایتی 

تاریخ شــهادت حضرت زهرا)س( در روایات مختلفی متفاوت است، 
و میان علمای شــیعه، دو احتمال معتبر اســت. هفتاد و پنج روز بعد 
از رحلت پیامبر)ص( یا نود و پنج روز بعد از رحلت ایشــان؛ هم چنین 
مکان دفن ایشان از مجهوالت تاریخی و نشانه اوج مظلومیت حضرت 

زهرا)س( است.
 کمترین مّدت زندگی حضرت پس از رحلــت پدر را چهل روز و بیش 
ترین مّدت را هشــت ماه ثبت کرده انــد. با توجه بــه رحلت پیامبر 
اسالم)ص( در بیست و هشــتم صفر، بنا به روایت هفتاد و پنج روز، در 
سیزدهم تا پانزدهم جمادی األّول، شــهادت حضرت زهرا)س( است 
و این ایام را فاطمیــه اّول می  خوانند. اما بنا بــه روایت نود و پنج روز، 
شهادت حضرت زهرا )س( در سوم تا پنجم جمادی الثانی است و این 

ایام را فاطمیه دوم می  خوانند.
27 آذرماه ؛ سالروز شهادت دکتر مفتح و روز وحدت حوزه 

و دانشگاه گرامی باد
بیست و هفتم آذرماه، یادآور عروج ســرخ مجاهدی خستگی ناپذیر و 
عالمی ربانی، آیت ا... مفتح است که از پیشروان اندیشه وحدت حوزه و 
دانشگاه بود. این شهید واالمقام در راه تحقق این اندیشه و آرمان بلند 
که از اندیشه بلند امام راحل )ره( برخاســته بود، تالش های بی وقفه 
ای انجام داد. به پاس فعالیت های چشمگیر شهید مفتح در راه تحقق 
وحدت حوزه و دانشگاه لزوم ارتباط، همکاری و هم فکری این دو قشر 
اندیشمند، روز ۲۷ آذر که سالروز شــهادت دکتر مفتح نیز می باشد 

روز وحدت حوزه و دانشگاه نام گذاری شده است.
27آذر، روز مبارزه با خشونت و افراطی گری 

۲۷ آذر مصادف با هجدهم دســامبر به مناســبت تصویب پیشنهاد 
جمهوری اســالمی ایــران مبنــی بر »جهــان عاری از خشــونت و 
افراطی گری« در مجمع عمومی ملل متحد، از ســوی شــورای عالی 
انقالب فرهنگی و به اتفــاق آرا به عنــوان روز مبارزه با خشــونت و 

افراطی گری تعیین و تصویب شد.
پدیده شوم و فراگیر خشــونت و افراط گرایی و تروریسم در سال های 
اخیر بیشترین قربانیان خود را از مردم مسلمان و بی گناه کشورهای 
خاورمیانه به ویژه عراق، ســوریه و افغانســتان گرفته است. هجدهم 
دسامبر سال ۲۰۱3؛ حسن روحانی، رئیس جمهور وقت در سخنرانی 
خود در نشســت مجمع عمومی ســازمان ملل متحــد در نیویورک، 
پیشنهاد »جهان علیه خشونت و افراطی گری« را  از سوی ایران ارائه 
داد. این پیشــنهاد با رأی قاطع نمایندگان ۱۹۰ کشور جهان، بدون 

مخالف به تصویب رسید.
30 آذر؛ شب یلدا

 شب یلدا بلندترین شب سال اســت، اما می توان جور دیگری به یلدا 
نگاه کرد : این که یلدا ســرآغازی است برای شکســتن شب و از این 
شب به بعد روز و روشنایی بیشتر و بیشتر می شود، پس یلدا مقدمه و 
طلیعه روزهای بلند اســت و گویا بر همین اساس، گذشتگان ما شب 

یلدا را به بیداری و کنار هم بودن می گذرانند.
شب یَلدا یا شب چلّه یکی از کهن ترین جشن های ایرانی است. در این 
جشن، طی شدن بلندترین شب سال و به دنبال آن بلندتر شدن طول 
روزها در نیم کره شمالی که مصادف با انقالب زمستانی است، گرامی 

داشته می شود.
یلدا به زمــان بین غــروب آفتــاب از 3۰ آذر )آخریــن روز پاییز( تا 
طلوع آفتاب در اول ماه دی )نخستین روز زمســتان( گفته می شود. 
خانواده های ایرانی در شــب یلدا، معموالً شامی فاخر و همچنین انواع 
میوه ها و رایج تر از همــه هندوانه را مهیا و دور هــم صرف می کنند. 
پس از صرف تناوالت، قصه گویی پیرترهــا برای دیگر اعضای فامیل و 
همچنین فال گیری با دیوان حافظ رایج است. »یلدا« برگرفته از واژه 

سریانی به معنای »زایش« و »تولد« است.
3 دی ماه ؛ روز ثبت احوال

با تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور ســوم دی ماه به عنوان روز 
ثبت احوال در تقویم رســمی کشور وارد شــد. در واقع در این روز در 

سال ۱۲۹۷ اولین شناسنامه ایرانی صادر شد.
سازمان ثبت احوال کشور یکی از ســازمان های دولتی ایران است که 
جمع آوری اطالعات و آمار جمعیتی کشــور ایران را بــه عهده دارد. 
ســازمان ثبت احوال با وظایــف و عملکردی مســتقل، از نهادهای 
زیرمجموعه وزارت کشــور است. این ســازمان وظیفه تهیه اطالعات 
ثبتی اساســی مانند زاد و ولد، مرگ و میر، ازدواج و نیز صدور مدارک 

هویتی مانند شناسنامه را بر عهده دارد.

مناسبت های هفته

حدیث هفته
 حضرت زهرا )س(:     

هر کس عبادات و کارهای خود را خالصانه برای خــدا انجام دهد، خداوند 
بهترین مصلحت ها و برکات خود را برای او تقدیر می نماید.

آیین گرامیداشت روز حسابدار با حضور احمد سلیمی 
معاون مالی و اقتصادی ذوب آهــن اصفهان، مدیران 
و همکاران تالتشــگر این حوزه در تاالر آهن شرکت 

برگزار شد.
ســلیمی در این آیین به تاریخچه حرفه حســابداری 
پرداخت و گفت: ثبت و نگهداری دخل و خرج، دارایی 
ها و حساب موجودی انبار در حکومت های باستان با 
روش های عالیم و شمارش اعداد، پیشینه ای دیرینه 
دارد و به عبارتی همین سیســتم ثبت، خواســتگاه و 
منشــاء حســابداری پیچیدهای امروزی است که در 
طول قرن ها با تجربه حسابداران و تالش متخصصان 
این رشــته، به صورت حرفه قابل اطمینان و مورد نیاز 

سازمان و جامعه حال حاضر درآمده است.
سلیمی عنوان کرد: در طی قرن های ۱۴تا ۱۶میالدی، 
ایتالیایی ها اولین کســانی بوده اند که از اعداد عربی به 
جای اعداد رومی برای تبیین حسابهای تجاری استفاده 
کرده انــد و در ایــن دوره لوکا پاچیولــی ریاضیدان و 
راهب ایتالیایی- هم عصر و دوســت پیکاسو، با انتشار 
 Summa de ، کتــاب ریاضیات خــود بــا عنــوان
arithmetica بخشــی از آن را به تشریح حسابداری 
دو طرفه و دیگر مفاهیم مربوط به کسب و کار، اختصاص 
داد و برای نخستین بار مفهوم حسابداری دوطرفه را که 
نقطه عطفی درعرصه دانش حســابداری محسوب می 
شود مطرح نمود و به همین ســبب از وی به عنوان پدر 

این زمینه از دانش یاد می شود.
معاون مالی و اقتصادی شــرکت، افزود: در اواخر قرن 
نوزدهم، حســابداران خبره از اســکاتلند و بریتانیا به 
ایاالت متحده رفتند تا به حسابرســی سرمایه گذاری 
های بریتانیــا بپردازند. برخی از این حســابداران در 
ایاالت متحده باقی ماندند و روش های حســابداری 
را پایه ریزی کــرده و اولین نهاد ملی حســابداری که 
)AICPA( همان جامعه حســابدارن رســمی آمریکا
است را در ســال ۱8۷۷ بنیان نهادند. امروزه افزون بر 
مورد یاد شده، نهاد های حرفه ای متعددی در ارتباط 
با این حرفه در سراسر دنیا مشغول به فعالیت هستند 
که از مهمترین آن ها می تــوان به انجمن هایی مانند 

،ACCA ،ICAEWو CIMAدر انگلستان و CICA در 
کانادا اشاره نمود. در کشــور ما نیز جامعه حسابداران 
رســمی ایــران )IACPA(در ســال ۱3۷۲ به عنوان 
اصلیترین انجمن حرفه ای حسابداران عمومی گواهی 

شده در ایران تاسیس یافت.
ســلیمی با اشــاره به این که در قرن بیســتم، حرفه 
حسابداری توسعه چشــمگیری یافت، اظهار داشت: 
در ابتدا، برای نیازهای دولتی و حسابرسی صورتهای 
مالی ضرورت تدوین و توســعه اصول و استانداردهای 
حسابداری مطرح شد، که در نهایت این روند منجر به 
تدوین اصول پذیرفته شده حسابداری و استانداردهای 
حسابداری مدرن گردید. سپس در قرن بیست و یکم 

با جهانی شدن کسب و کار، استانداردهای گزارشگری 
مالی بین المللی)IFRS(  در پاسخ به چالش یاد شده و 
به  منظور کمک به مقایســه پذیری بهتر صورت های 

مالی در عرصه جهانی، توسعه یافت.
معاون مالی و اقتصادی شــرکت با بیان این که حرفه 
حســابداری امروزه نقشــی اساســی در گزارشگری 
خارجی و داخلــی، برنامه ریزی و کنتــرل بنگاه های 
کســب و کار ایفا نموده و به عنــوان مبنایی قابل اتکا 
برای تصمیمات مدیران و ســرمایه گذاران و ســایر 
ذی نفعان مورد اســتفاده قرار می گیــرد و در آینده 
نیاز به این حرفه بیش از پیش احســاس می شــود،  
تأکید کــرد: حســابداران به منظور حفــظ پویایی و 
ایفای موثرتر رسالت خود، باید با شــتاب روزافزون و 
پیچیدگی فضای کســب و کار و چالش های مرتبط با 
آن دانش و مهارت خود را در سایر زمینه دانش مرتبط 
همانند فنــاوری اطالعــات، داده کاوی و کالن داده 
)Analytics( ها، مدیریــت راهبردی، علم تحلیــل
و... ارتقــا دهند و یک تحول اساســی در رویکرد خود 
ایجاد نمایند تا بتوانند بیش از پیــش نقش خود را از 
یک وضعیت منفعل و واکنشی به نقشی فعال و پیش 
کنشانه توســعه داده و هم در تحلیل توصیف عملکرد 
گذشــته )Descriptive(، هــم تحلیل و ترســیم 
آینده )Predictive(و همچنیــن تحلیل تجویزی 

)Prescriptive(ایفای نقش نمایند.

میرهاشــم موســوی گفت: انقالب اســالمی ثمره 
فرهنگ ایثار و شــهادت اســت. آن چــه که موجب 
گســترش و توســعه انقالب اســالمی می شود نیز 

گفتمان ایثار و شهادت است.
وی کم توجهــی به فرهنگ ایثار و شــهادت را عامل 
ایجاد مشــکالت برای کشور دانســت و تصریح کرد: 
در ســازمان تامین اجتماعی بیش از پیش به توسعه 
فرهنگ ایثار و جهاد نیاز داریم. در ســابقه ســازمان 
این رویکرد وجود داشــته اســت، اما بایــد تقویت 
شــود. تمامی ارکان و کارکنان این سازمان با روحیه 

ایثارگرانه و جهادگرانه بیش از گذشــته برای ایجاد 
امنیت اجتماعــی و ارائه خدمات بــا کیفیت تالش 

کنند.
مدیرعامل ســازمان تامیــن اجتماعی با اشــاره به 
ظرفیت های درونی ســازمان تامیــن اجتماعی در 
حوزه فرهنگ ایثار، شهادت و جهاد گفت: باید مجدداً 
فرهنگ ایثار، شــهادت و جهاد را مــورد بازخوانی و 
شناخت دقیق قرار داد. بازخوانی این فرهنگ موتور 

محرک در سازمان تامین اجتماعی خواهد شد. 
وی تکریم کارکنان ایثارگر و رسیدگی به درخواست 

های آن ها را مــورد تاکید قــرار داد و افــزود: باید 
تالش شــود فرهنگ ایثار و جهاد در سازمان تامین 
اجتماعی مورد توجه بیشــتر قرار گرفتــه و در همه 
 شــریان های اداری این ســازمان ســاری و جاری

باشد.
موســوی، حــذف دو درصد ســرانه درمــان برای 
ایثارگران بازنشســتگان را از خدمات اخیر سازمان 
تامیــن اجتماعی به جامعــه ایثارگران برشــمرد و 
خاطرنشــان کرد: بــرای تکریم و تجلیــل از جامعه 

ایثارگران از هیچ تالشی کوتاهی نخواهیم کرد.

عضو هیأت مدیــره ذوب آهن اصفهان در بیســت و 
سومین سمپوزیوم و نمایشگاه بین المللی فوالد کیش، 
تحول صنعت حمــل و نقل ریلی کشــور برای تحقق 

سند چشم انداز ۱۴۰۴ را خواستار شد . 
مرتضــی یزدخواســتی با اشــاره به این کــه یکی از 
موضوعات ایــن رویداد، پرداختن به نقش گســترش 
زیر ساخت های ریلی، جاده ای، اسکله ای و تأسیسات 
بندری بر توسعه پایدار صنعت فوالد است، گفت: ذوب 
آهن اصفهان با تولید ریل ملی، کمک مهمی به توسعه 
حمل و نقل ریلی نموده است بنابراین انتظارمی رود که 
راه آهن جمهوری اســالمی برای تحقق برنامه توسعه 
ریلی مطابق سند چشــم انداز ۱۴۰۴ تمام توان خود 

را به کار گیرد . 
وی افزود: مطابق ســند مذکور تا سال ۱۴۰۴ باید ۲۵ 
هزار کیلومتر خط راه آهن داشته باشیم که متاسفانه 
هم اکنون تنها ۱۵ هزار کیلومتر داریم که فاصله زیادی 

را تا تحقق برنامه نشان می دهد . 

عضو هیأت مدیره ذوب آهن اصفهان افزود: تولید ریل 
ملی در ذوب آهــن اصفهان، ایران را بــه جرگه تولید 
کنندگان این محصول ملحق کرد پس باید سایر حوزه 
ها نیز برای توسعه این زیرســاخت مهم تالش الزم را 

داشته باشند . 
یزدخواستی، سرعت سیر بازرگانی و تجاری در حمل 
و نقل ریلی را یکی از مشــکالت اساسی در این بخش 
دانست و گفت: به لحاظ سرعت سیر، اختالف زیادی 
با کشورهای دیگر داریم به گونه ای که با وجود برابری 
حجم ریل گذاری ما با کشــورهایی همچون ترکیه و 
اکراین، حجم تناژی که توســط حمل و نقل ریلی آن 

کشورها حمل می شود چندین برابر ایران است . 
عضو هیأت مدیره ذوب آهن با اشاره به مزایای حمل و 
نقل ریلی و نقشی که در توسعه صنعت کشور از جمله 

صنعت فوالد دارد و در طرح جامع فوالد کشــور نیز به 
آن اشاره شــده است، اظهار داشــت: برای رسیدن به 
تولید ساالنه ۵۵ میلیون تن فوالد مطابق سند چشم 
انداز ۱۴۰۴ ، باید زیرســاخت ها از جمله حمل و نقل 
ریلی توسعه بیشتری پیدا کند حال آن که شرایط این 
حمل و نقل جوابگوی تولید کنونی ما نیز نمی باشد و 
این مشکل در تأمین مواد اولیه ذوب آهن اصفهان نیز 

دیده می شود. 
شایان ذکر است در حال حاضر کندی سیر واگن های 
باری و کمبود واگن برای انتقــال کاالهای ریل پذیر، 
عاملی بــرای انتقال حمل کاالهــای معدنی از طریق 
جاده شــده و در روزهای اخیر نیز این مســئله، باعث 
شــدت کمبود مواد اولیه برای تولیــدات ذوب آهن 

اصفهان شده است .

باید مجدداً فرهنگ 
ایثار، شهادت و جهاد 

را مورد بازخوانی 
و شناخت دقیق 

قرار داد

مطابق سند مذکور 
تا سال 1404 باید 2۵ 

هزار کیلومتر خط
 راه آهن داشته 

باشیم

حسابداری امروزه 
نقشی اساسی در 

گزارشگری خارجی 
و داخلی، برنامه 

ریزی و کنترل بنگاه 
های کسب و کار ایفا 

نموده است

عضو هیأت مدیره ذوب آهن اصفهان :

با تولید ریل ملی باید حمل و نقل ریلی در همه ابعاد توسعه یابد

گرامیداشت روز حسابدار در ذوب آهن اصفهان

Rگزارش e p o r t

بنا بر گزارش مدیریت خدمات و امور رفاهی در پی بازدید 
مهدی بهرامی معاون پشــتیبانی و خدمات اجتماعی 
شرکت از روند بازسازی مهمان سرای تهران و مجتمع 
تفریحی رفاهی ذوب آهن اصفهان در بندر انزلی و دستور 
وی برای تسریع در تکمیل این پروژه ها اقدامات زیر اجرا 

شده است.
 میهمان سرای تهران

باتوجه به درخواســت های مکرر پرســنل و رانندگان 
درخصوص مناسب نبودن سالن غذاخوری و استراحتگاه 
رانندگان و همچنین شــرایط نامناســب و فرســوده 
تاسیسات و ســاختمان طبقه همکف میهمان سرای 
تهران، عملیات تخریب و بازســازی به شرح زیر شروع 

شده و درحال انجام می باشد.
 عملیات تخریب،بازســازی، به روز رســانی ،تجهیز و 
توسعه  سالن غذا خوری به متراژ حدودی ۵۰متر مربع، 

انجام شده  و آماده بهره برداری می باشد.
  اســتراحتگاه رانندگان به متراژ حدود  ۶۰متر مربع 
شامل خوابگاه ، آشپزخانه و ســرویس های بهداشتی 

تجهیز شده و درحال بهره برداری می باشد.
  طبقه اول که قبالً به صورت عمومی بود و تأسیسات و 
ابنیه فرسوده و تقریباً غیرقابل استفاده بود باطرح جدید 
به ۴ واحد مجزا و کامل شــامل ســالن پذیرایی، اطاق 
خواب، آشــپزخانه و ســرویس های بهداشتی به متراژ 
 حدود ۲۰۰متر مربع تبدیل شــده و درحال بازســازی 

می باشد.
مجتمع انزلی 

  نظر به لزوم رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی و عدم 
امکان پذیرش مهمان در اماکن اقامتی و رفاهی شرکت 
با پیش بینی بودجه مورد نیاز در قرارداد پیمانکار مربوط 
به مجتمع اقامتی رفاهی انزلی)شرکت تارابگین( برنامه 

ساخت و ســاز، توســعه و بهسازی 
اماکن مذکور در اولویت قرار گرفت. 
به همین منظور اهــم فعالیت های 
 صورت گرفته به شــرح زیــر اعالم 

می گردد:
 عملیات تخریب، بازسازی و نوسازی 
تعداد ۱۲ بــاب ویــالی دوخوابه در 
ضلع غربی مجتمع  و افزایش متراژ از 
۹۲۴  به ۱3۶8 متر مربع )به صورت 
میانگین هر ویال 3۷ متــر مربع( در 
حال انجام است و تا چند ماه آینده به 

بهره برداری خواهد رسید.
 پیگیری ساخت ۵۵ واحد ویال در محوطه ماسه برداری 
شده که مجوز های الزم از طریق مدیریت امالک در حال 

پیگیری می باشد. 

 پیگیری اتصال انشعاب آب شرب مجتمع به شبکه آب 
منطقه به منظور تامین پایدار آب شــرب، مخصوصا در 
فصل تابستان و ایام پیک پذیرش مهمانان که هم اکنون 

قابل بهره برداری می باشد.

عملیات 
تخریب،بازسازی، به 
روز رسانی ،تجهیز 
و توسعه  سالن غذا 

خوری به متراژ 
حدودی ۵0متر 

مربع، انجام و آماده 
بهره برداری 

می باشد.

اهم اقدامات بهسازی و نوسازی مراکز اقامتی تفریحی شرکت

فرهنگ ایثار و شهادت موتور محرک سازمان تامین اجتماعی می شود

R e p o r t
گزارش

تجلیل

آیین تجلیل از کارکنان مدیریت امور شــهری و پســماند شرکت با حضور 
مهدی بهرامی معاون پشتیبانی و خدمات اجتماعی و موسی سلیمانی مدیر 

امور شهری و پسماند ذوب آهن اصفهان ۲۴ آذر ماه برگزار شد.
معاون پشــتیبانی و خدمات اجتماعی ذوب آهن اصفهــان در آیین که با 
همکاری مدیریت امور شهری و پسماند و روابط عمومی شرکت برگزار شد، 
گفت: کارکنان تالشگر و زحمتکش این مدیریت در دوران سخت بیماری 
کرونا بدون هیچ عذر، بهانه و محدودیتی همه وقت به کار و تالش مشــغول 
بودند و عملکرد مطلوبشان در نظم و پاکیزگی محیط کارخانه کامال نمایان 

است.
موسی سلیمانی مدیر امور شهری و پســماند نیز از تالش فراوان کارکنان 
این مدیریت به ویــژه در دوران همه گیری ویروس کرونا که شــبانه روز به 

پاکیزکی و نظم در محیط کارخانه اهتمام داشتند، قدردانی نمود.
شایان ذکر است؛ این آیین با برنامه های شاد و متنوع همراه بود و در پایان از 

کارکنان تالشگر با اهدای جوایز و لوح، تقدیر به عمل آمد.

تجلیل از کارکنان مدیریت امور 
شهری و پسماند شرکت

 در جریان بررسی 
وضع مالی و 
اقتصادی 

شرکت های بزرگ 
نگاه  ویژه ای به ذوب 
آهن اصفهان داریم

ذوب آهن اصفهان موتور توسعه صنعتی ایران 
است

بانک ملی ایران آماده تأمین تسهیالت ریالی و 
ارزی ذوب آهن اصفهان است

عباس نجفی زاده اســتاد پیشکسوت دانشگاه صنعتی 
اصفهان و بنیانگذار انجمن آهن و فوالد ایران در بازدید 
از غرفــه ذوب آهن اصفهان در نمایشــگاه بین المللی 
فوالد۱۴۰۰ در کیش به خبرنگار آتشــکار گفت: ذوب 
آهن اصفهان اولین شــرکت بزرگ فوالدی ایران است 

و به همین دلیل مســبب ایجاد دیگر صنایع کشــور 
است، نیروهای فنی، مهندســی و سایر رده های مورد 
نیاز صنایع برای کســب تجربه و مهارت در ذوب آهن 
اصفهان آمــوزش دیدند و از این تجربه ها در توســعه 

صنایع کشور بهره مند شدند.
نجفی زاده با اشــاره به شــرایط حال حاضر ذوب آهن 
اصفهان گفت: هم اکنــون هم نقش بــارز ذوب آهن 
اصفهان ادامه دارد و بــا تولید ریل ملی به بهترین وجه 

در عرصه صنعتی کشور ایفای نقش نموده است.
وی با قدردانی از حمایت و مشارکت ذوب آهن اصفهان 
درســمپوزیوم فوالد به کیفیت انواع ریل تولید شده در 
ذوب آهن اصفهان پرداخت و تاکیــد کرد: با تولید انواع 
ریل با کیفیت و استاندارد توسط ذوب آهن اصفهان در 
این زمینه به اســتقالل و خودکفایی رسیدیم که از این 
جهت به مردم ایران، جامعه صنعتــی و کارکنان ذوب 

آهن اصفهان تبریک و خسته نباشی می گویم. 

حسن مونســان معاون بانک ملی ایران با حضور 
در غرفــه ذوب آهــن اصفهــان در نمایشــگاه 
بیــن المللــی فــوالد ۱۴۰۰ کیش بــا آخرین 
 دســتاوردهای تولیــدی این شــرکت آشــنا 

شد.
وی در گفتگو بــا خبرنگار آتشــکار گفت: من با 
ذوب آهن اصفهان و نقــش آن در اقتصاد ملی و 
موفقیت صنعتی و اقتصادی آن از گذشــته آشنا 
بوده ام. از این جهت در جریان بررسی وضع مالی 
و اقتصادی شــرکت های بزرگ نگاه ویژه ای به 

ذوب آهن اصفهان داریم. 
مونســان افزود: در دو سال گذشــته نیز شاهد 
موفقیت های بزرگ این شــرکت و ســود دهی 

مناسب آن هستیم. 
وی گفت: بــا توجه به شــرایط مذکــور، بانک 

ملی ایــران تمایــل دارد و افتخار مــی کند که 
با توجه به نقش برجســته ذوب آهــن اصفهان 
در تولیــد و خودکفایی فوالدی و ریلی کشــور، 
 نیاز های ریالــی و ارزی این شــرکت را برآورده

کند.
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دومین مرحله از رقابت های پیاده روی قهرمانی 
باشگاه های کشــور با قهرمانی حمیدرضا زور 
آوند از تیم ذوب آهن اصفهــان و قهرمانی این 

باشگاه در بخش تیمی به پایان رسید. 

دومین مرحلــه از اولین دوره مســابقات پیاده 
روی قهرمانی باشــگاه های کشــور۲۰ آذرماه، 
در بخش آقایان در استادیوم ۱۵هزار نفری امام 

خمینی )ره( اراک پایان یافت.

این مســابقات امســال در دو مرحلــه و برای 
نخســتین بار با هدف توجه و ترغیب باشگاه ها 
جهت سرمایه گذاری به منظور رشد و پرورش 

ورزشکاران رشته پیاده روی برگزار شد.
ورزشــکاران رشــته پیاده روی در این رقابت 
مسیر ۲۰ کیلومتری را در اســتادیوم ۱۵هزار 

نفری امام خمینی )ره( طی کردند.
ورزشــکاران در قالب تیم های باشگاهی، ذوب 
آهن اصفهــان، پلیمر خلیج فــارس خرم آباد، 
ســروش همدان و هیات قزوین به مصاف یک 

دیگر رفتند.
در بخش انفــرادی آقایان این نتایج به دســت 
آمد: حمیدرضا زور آونــد- ذوب آهن اصفهان،  
امیرحسین اســدی منش- پلیمر خلیج فارس 
خرم آباد و محمد حسن الست-سروش همدان.

نتایج رده بندی تیمی نیز به این شــرح اســت: 
ذوب آهن  اصفهــان ۲8 امتیــاز، پلیمر خلیج 
فــارس خرم آباد ۲۰امتیاز، شــرکت ســروش 

همدان ۲۰امتیاز و هیات قزوین ۴ امتیاز.

به دعوت سپاه ناحیه مقاومت بسیج لنجان، مدیر 
و معاون های مهندسی نت با حضور در محل سپاه   
لنجان  با ســرهنگ محمدی فرمانده این ناحیه 

دیدار کردند. 
سرهنگ محمدی در این دیدار گفت: در بازدیدی 
که مهرماه از کارگاه های ریخته گری و مدلسازی 
و کارگاه مکانیکــی و عملیات حرارتی داشــتم با 
مجموعه ای پویا و پر تالش و پر انرژی رو به رو شدم 

که در راستای سربلندی صنعت عظیم ذوب آهن 
در حال جهاد بودنــد. وی با تاکید بر نقش و حفظ 
روحیه در پیشرفت کار و تالش گفت: امروز کارگران 
ذوب آهن مجاهدان خط مقدم جبهه صنعت می 
باشند و طبق اطالع خوشبختانه مجموعه مدیریت 
مهندســی نت  تالش و مجاهدت خوبی در عرصه 
پشتیبانی از خط تولید و همدلی و کارگران داشته 
است و همه ما وظیفه داریم جهت ارتقای اقتصاد 

کشور عزیزمان از تولید حمایت کنیم .
ســرهنگ محمدی افزود: کمبود مواد اولیه برای 
مجتمع عظیم ذوب آهن آزاردهنده  است و متاسفانه 
مسئله خام فروشی  ســنگ آهن و صادرات باعث 
شده ذوب آهن نتواند با ظرفیت کامل خود کار کند 
و  البته ما در جلسات مختلف در استان در راستای 

حمایت از تولید این مطالبه گری را داشته ایم. 
خلیل شکرانی- خبرنگار افتخاری 

قهرمانی ذوب آهن در پیاده روی قهرمانی باشگاه های کشور

کمبود مواد اولیه برای مجتمع عظیم ذوب آهن آزار دهنده است

خبرآسمانی

قهرمان ذوب آهنی ستاره جدید 
وزنه برداری ایران و جهان

اردوی اتحاد و همبستگی همکاران 
مدیریت نت

برگزاری دوره آموزشی تربیت و تعالی 
بسیج شهید تندگویان

کسب سه مدال طال توسط ورزشکار 
ذوب آهنی

رسول معتمدی فرزند تالشــگر ذوب آهنی و عضو تیم وزنه برداری ذوب آهن 
اصفهان در مسابقات جهانی ازبکستان توانست قهرمان دسته ۱۰۲ کیلوگرم 

شود و مدال طال را کسب کند. 
این ورزشکار اهل شهرستان لنجان با کسب مدال طالی مجموع دسته ۱۰۲ 
کیلوگرم بار دیگر پرچم ایران را در مســابقات جهانی باال برد. رسول معتمدی 
در حرکت یک ضرب عملکرد نسبتا موفقی داشــت و نقره یک ضرب را از آن 
خود کرد. وی توانست در تالش دوم و سوم ۱۷۰ و ۱۷۷ کیلوگرم را با موفقیت 
باالی سر ببرد. در حالی که نفر اول از کره جنوبی وزنه ۱8۰ کیلوگرمی را به نام 
خود ثبت کرده بود.  این ستاره جدید وزنه برداری ایران و جهان در حرکت دو 
ضرب، موفق به مهار وزنه ۲۲۰ کیلوگرمی شــد و در مجموع با  3۹۷ کیلوگرم 

قهرمان شد و طالی  دوضرب و مجموع و نقره یک ضرب را گرفت.
در این دسته امیر حقوقی از ایران نیز با رکورد ۱۷۲ یک ضرب، ۲۱۶ دوضرب 
و مجموع 388 کیلوگرم نفر سوم جهان شــد و مدال برنز دوضرب و مجموع را 

به دست آورد.

اردوی اتحاد و همبستگی همکاران مدیریت مهندسی نت شرکت به میزبانی 
پایگاه مقاومت بسیج مقداد در هفتاد کیلومتری شرق اصفهان در منطقه نیک 

آباد و کوه محمد نوجوان همراه با برنامه های متنوع اجرا شد.
محمدرضا یزدان پناه مدیر مهندسی نت شرکت حضور در طبیعت های بکری 
هم چون کوهستان را  در تقویت روحیه اانسان بسیار مأثر دانست و گفت: یکی 
از جلوه های زیبا و باعظمت خداوند را کــوه می دانم  و عالقمند به کوه نوردی 

هستم.
وی افزود: این برنامه ســومین  فوق برنامه اســت که انجام می شود و اجرای 
اینگونه برنامه ها تاثیر به ســزایی در حفظ ســالمتی و تقویت نشــاط کاری 
 دارد و همچنیــن موجب اتحــاد و همبســتکی و رفاقت بیشــتر همکاران 

می شود. 
خلیل شکرانی- خبرنگار افتخاری

اولین دوره آموزشی تربیت و تعالی برون استانی سال ۱۴۰۰ ویژه فرماندهان، 
شورای فرماندهی و مسئولین عقیدتی حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان 

ذوب آهن اصفهان برگزار شد.
دوره های آموزشــی تربیت و تعالی با سرفصل های کاربردی و مورد نیاز جبهه 
صنعت و فرهنگ، توســط رابط نمایندگی ولی فقیه در حوزه بســیج شهید 

تندگویان،  برنامه ریزی و اجرا شد.
دراین دوره ضمن آشــنایی با سبک زندگی ایرانی و اســالمی، کسب مهارت 
مدیریت رســانه در خانواده ، آشــنایی با فلسفه  سیاســی اجتماعی شیعه از 
جمله اهداف آموزشی برگزاری این دوره چهار روزه   بود  که  با دعوت از اساتید 
برجسته کشــوری، حجج االسالم و المسلمین ســید امیر سخاوتیان، مهدی 

ابوطالبی و عباس آزاد در استان قم برگزار شد.
 الزم به ذکراســت، زیارت حرم حضــرت معصومه)س(، حضور در مســجد 
مقدس جمکران، برگزاری مراســم شبی با شــهدا با دعوت از مادر شهید واال 
مقام محمد معماریان و برادر تنها شهید اروپایی دفاع مقدس، سلیم کورسل از 
کشور فرانسه، زیارت مرقد حضرت امام خمینی )ره( و ایراد سخنرانی یکی از 
شاگردان برجسته شیخ زکزاکی از کشور نیجریه پیرامون نقش انقالب اسالمی 
در خارج از مرز های ایران اسالمی از جمله برنامه های معنوی برگزار شده در 

این دوره بود.

 محمدحسین عیدی عبدالهی فرزند غالمرضا از همکاران بازنشسته، عضو تیم 
ملی دو و میدانی کشور و ورزشکاری از خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان موفق 
شد در مسابقات دو و میدانی پارا آسیایی ۲۰۲۱ در کشور بحرین سه مدال طال 

کسب کند.
روابط عمومی شــرکت با تبریک به این فرزند برومنــد ذوب آهنی و خانواده 

گرامیشان، موفقیت های بیشتر را برای وی آرزومند است. 
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شماره پرسنلی:409332 

ایمنی و آتش نشانی

  احسان رجبی
شماره پرسنلی: 466234 

اموال و انبارها

علی سهرابی
شماره پرسنلی: 411647 

نورد

  روح اله خسروی
شماره پرسنلی: 7010042 

نورد

 محمد احمدی
شماره پرسنلی:   426814 

آزمایشگاه مركزی

 مجتبی كیانی
 شماره پرسنلی:  7022483 

خدمات و امور رفاهی

 امین ناصری
 شماره پرسنلی:  7045523 

پشتیبانی فروش

 رسول حبیب الهی
شماره پرسنلی: 7030016 

آتش نشانی
 

 محمد صادقی
شماره پرسنلی: 7056464 

نت مكانیک

  ابراهیم یزدانی
شماره  پرسنلی:  7039466 

اتوماسیون و ارتباطات

  حمید كریمی ریزی
شماره  پرسنلی:  7273161 

نت راه و ساختمان

  نعمت اله محمدی
شماره پرسنلی: 7028924 

راهبری ماشین آالت

  اصغر سوادكوهی
شماره پرسنلی: 7055693 

نسوز

  مهرداد شیاسی
شماره  پرسنلی: 7014487 

فوالدسازی

  حسین مكاریان
شماره پرسنلی:  430463 

كوره بلند

  محسن امیریان
شماره  پرسنلی:   7038143 

آبرسانی

  مهدی اشراقی
شماره  پرسنلی:   7132278 

آگلومراسیون

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

تاریخ تولدنام فرزند محل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1400/08/25محمدرضااتوماسیونحسین سلیمی

1400/09/04حسینراه آهنمحمد صالحی

1400/08/12صوفیاراهبریمصطفی كریمی

1400/09/06محمدپارساكک سازیمهدی شكرالهی

1400/09/01آالكک سازیاحسان صادقی

1400/09/07رستانورداكبر میرزایی

1400/09/01بنیتانوردبهرام لطفی

1400/08/30رادماننوردفرزاد كبیری

1400/08/26ارسالننوردعلی رنجبر

كلینیک دندانپزشــكی بیمارســتان شــهید مطهری فوالدشــهر 
با مدیریــت جدیــد از یكــم آذرمــاه آمــاده ارائه كلیــه خدمات 
دندانپزشــكی عمومــی و تخصصی به شــاغلین و بازنشســتگان 

ذوب آهن اصفهان و سایر مراجعه  كنندگان می باشد.

كلینیک دندانپزشكی
بیمارستان شهید مطهری


