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مدیر بهداشت و محیط زیست ذوب آهن اصفهان گفت: در راستای طرح جامع زیست محیطی ذوب آهن، 
برنامه های متعددی بر مبنای 4 محور اولویت بندی شده، انجام می شود.

حمید حسینی اظهار داشت: ذوب آهن اصفهان تحت ممیزی اداره کل حفاظت محیط زیست استان است 
و تمام پروژه ها و اقدامات زیست محیطی این صنعت تحت کنترل اســت و باید هر اقدامی که در تعریف 

پروژه های توسعه صورت می گیرد قبل از اجرا به اطالع اداره کل حفاظت محیط زیست استان برسد.

طرح جامع زیست محیطی ذوب آهن اصفهان
در حال اجرا  است

رهبر انقالب اسالمی در دیدار جمعی از مداحان اهل بیت، با 
اشاره به برخی ابعاد واالی شخصیت حضرت صدیقه کبری 
از جمله حرکت های اجتماعی و خدمت بی منت به مردم، 
هیأت ها را کانون جهاد عظیم تبیین دانستند و تأکید کردند: 
هیأت ها باید محل روشنگری و پاسخ متقن و صحیح به سؤاالت 

روز جامعه به ویژه نسل جوان باشد.
حضرت آیت ا... خامنه ای به برخی ابعاد شخصیت فوق العاده 
حضرت زهرا)س( براساس آیات قرآن کریم و احادیث اشاره 
کردند و گفتند: جایگاه طهارت، کار برای خدا و خدمت 
بی منت و موقعیت ممتاز در مواجهه با جبهه باطل در قضیه 
مباهله از جمله ویژگی های بی نظیر آن حضرت هستند که 
در قرآن کریم صراحتاً به آن ها اشاره شده است. رهبر انقالب 
دوران شیوع بیماری کرونا و خدماتی را که بدون مزد و منت 
ارائه شد و همچنان ادامه دارد، نمونه ای از حرکت برگرفته از 
الگوی فاطمی برشمردند و تأکید کردند: حضرت فاطمه زهرا 
باید در همه جهات به ویژه حرکت های اجتماعی و انقالبی، اسوه 
و الگو باشند. حضرت آیت ا... خامنه ای گفتند: محور شکل گیری 
هیأت ها به عنوان یک واحد اجتماعی، مودت اهل بیت و زنده 
نگه داشتن راه و مکتب ائمه بوده که از زمان خود آن بزرگواران 
شکل گرفته است. ایشان، نقش و کارایی هیأت ها را در مقاطع 
مختلف به ویژه دوران انقالب اسالمی و دفاع مقدس، بزرگ و 
بسیار تأثیرگذار خواندند و افزودند: براساس فرمایشات ائمه 

اطهار، هیأت کانون جهاد عظیم تبیین و روشنگری است.
رهبر انقالب، ساختار هیأت را مرکب از »مغز و معنا« و »تحرک 
و پویایی« دانستند و گفتند: مغز و معنای هیأت همان تبیین 
مکتب است و هیأت، مرکز مهم تبیین مفاهیم و معارف 
اسالمی و پاسخ به سؤال های گوناگون جوانان درباره مسائل 
اصولی و سبک زندگی است. پویایی و تحرک هیأت نیز به 
معنی فرصت مواجهه مستقیم با مخاطب و انتقال احساسات 

است.
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ذوب آهن اصفهان تندیس جایزه مسئولیت اجتماعی 
مدیریت را دریافت کرد

ششــمین کنفرانس ملی فرهنگ ســازمانی با رویکرد 
فرهنگ در عصر فن آوری های نوین همراه با ششــمین 
جایزه مسئولیت های اجتماعی پس از دو روز برگزاری به 
پایان رسید و ذوب آهن اصفهان که در کنفرانس و فرایند 
جایزه مذکور حضور داشــت موفق شــد تندیس جایزه 

مسئولیت اجتماعی مدیریت را دریافت کند.
مسئولیت اجتماعی یک سازمان نشان دهنده میزان تعهد 
آن به تاثیر فعالیت هایش در جامعه و محیط زیســت و 
مشارکت آن در توسعه پایدار و در نظر گرفتن خواسته ها و 
انتظارات ذینفعان را شامل می شود. براساس بیانیه پایانی 
این کنفرانس و بر پایه ممیزی های انجام گرفته در دی ماه 
سال جاری، ذوب آهن اصفهان شرایط الزم برای دریافت 
تندیس برنزی جایزه مســئولیت اجتماعی مدیریت را 
کسب نمود و ششم بهمن در مراسم اختتامیه کنفرانس، 
علیرضا امیری مدیر روابط عمومی شرکت به نمایندگی 
از مجموعه ذوب آهن اصفهان، لوح و تندیس مربوطه را 

دریافت کرد.
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نشست بررسی مسایل و مشکالت واحدهای 
صنعتی استان در ذوب آهن اصفهان

)) 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

استان اصفهان دارای 
بیشترین واحدهای 
صنعتی در کل کشور 

است اما کمترین 
تاثیرگذاری را در 
تصمیمات صنعتی 
کشور داریم که این 
نشان دهنده، عدم 
اتحاد بین صنایع 

است

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان در این 
نشست، ذوب آهن اصفهان را پدر صنایع فوالدی کشور 
نامید که نقش مهمی در توسعه صنعت کشور و استان 
داشته است، گفت: میزبانی ذوب آهن در این نشست به 

دلیل این نقش مهم است. 
وی در خصوص مســائل و مشــکالت بخش صنعت و 
معدن اســتان، گفت: در اصفهان، طــرح های صنعتی 
بسیاری در دست اجراست که بسیاری از آن ها به دلیل 

مسائل مالی به بهره برداری نرسیده اند. 
موفق، بحران کم آبی را یک مشکل بزرگ برای صنایع 
استان دانست و گفت: تنها 5 درصد آب استان در بخش 
صنعت مصرف می شــود و صنایع استان از جمله ذوب 
آهن اصفهان و فوالد مبارکه اقدامات گسترده ای برای 

کاهش مصرف آب انجام داده اند. 

 رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره 
به تاکیــدات مقام معظــم رهبری، خواســتار حمایت 
بیشتر از بخش صنعت و تولید ملی شد و گفت: برگزاری 
نشســت با مســئولین اقتصادی کشــور از جمله وزیر 
صنعت، معدن و تجــارت در برنامه های این ســازمان 
قرار دارد تا بتوانیم با بیان مشــکالت صنایع اســتان، 
 زمینه الزم برای تصمیــم گیری های موثــر را فراهم

 کنیم. 
عبدالوهاب ســهل آبادی رئیس خانــه صنعت، معدن 
و تجارت اســتان نیز ذوب آهن اصفهــان را بنیان گذار 
صنعت نوین کشور دانست و گفت: برای حل مشکالت 
صنایع اصفهان، نیاز به وفاق بیشــتر بین این صنایع و 

اقدامات هماهنگ داریم . 
وی افزود: اســتان اصفهان دارای بیشــترین واحدهای 

صنعتی در کل کشور اســت اما کمترین تاثیرگذاری را 
در تصمیمات صنعتی کشور داریم که این نشان دهنده، 

عدم اتحاد بین صنایع است. 
منصور یــزدی زاده مدیرعامل ذوب آهــن اصفهان در 
 این جلســه به ضرورت تدوین اســتراتژی مناسب در 
حوزه هــای آب، مواد اولیه، فــروش و صادرات، محیط 
زیست و... برای صنایع استان اصفهان اشاره کرد و گفت: 
هم اکنون در زنجیره فوالد، فشار بسیاری به فوالدسازان 
وارد می شــود و به ویژه در بحث معیارهای ســنجش 
جهت قیمت گذاری، برخورد یکسان و عادالنه ای با همه 
حلقه های زنجیره فوالد صورت نمــی گیرد که این امر 

برای فوالدسازان، مشکالت بسیاری ایجاد می کند. 
وی به هزینه های بســیار ذوب آهن اصفهان در پروژه 
های استفاده از پســاب اشــاره کرد و گفت: امیدوارم 
مســئولین مربوطه حمایت الزم را برای به ثمر نشستن 

این پروژه ها انجام دهند. 
مدیرعامــل ذوب آهن اصفهــان با بیان ایــن که ذوب 
آهن اصفهــان و فوالد مبارکــه به عنوان دو شــرکت 
بزرگ در مجمــوع تنهــا 3 درصــد آب را مصرف می 
کنند گفت: اگر همه صنایع هم تعطیل شــوند، مشکل 
آب کشــاورزان حل نمی شــود، با این وجود، همچنان 
 به پروژه های مختلف جهت کاهــش مصرف آب ادامه 

می دهیم. 
در این نشســت مدیران صنایع مختلف از جمله، فوالد 
مبارکه،پتروشــیمی اصفهــان، شــرکت پاالیش نفت 
اصفهان، شــرکت فوالد کویر، شــرکت لورچ، کارخانه 
ســیمان ســپاهان و تنی چند از دیگر مدیران شرکت 
های بزرگ تولیدی به بیان دغدغه ها و مشــکالت خود 
در حوزه های مختلف از جمله خرید مواد اولیه، سهمیه 

آب، موانع صادرات و ... پرداختند. 

نشست بررسی مسایل و مشکالت واحدهای صنعتی استان در ذوب آهن اصفهان
دومین نشست بررسی مسایل و مشکالت واحدهای صنعتی استان و شرکت های بزرگ تولیدی به میزیانی ذوب آهن اصفهان 6 بهمن ماه در سالن جلسات مدیرعامل 

این شرکت برگزار شد . 
این نشست با حضور ایرج موفق رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان، عبدالوهاب سهل آبادی رئیس هیأت مدیره 
خانه صنعت، معدن و تجارت و جمعی از مدیران و مسئولین واحد های صنعتی و شرکت های بزرگ تولیدی با هدف بررسی مشکالت واحدهای صنعتی استان، ارائه راهکار 

برای حل این مشکالت و برنامه ریزی جهت اقدامات هماهنگ در این راستا برگزار شد . 

موضوعشمارهنوع فراخوانردیف
مهلت    دریافت اسناد

مهلت   ارائه 
پیشنهاد

زمان بازگشائی 
پاكات

خرید 6 عدد گیربكس TRT 83871 -9902283مناقصه1
24 /11 /231400 /11 /1400فوالدسازی

ساخت 10عدد محفظه دبل 83765مناقصه2
24 /11 /231400 /11 /1400كنالك آگلوماشین

خرید سه ردیف كوپلینگ 140002350مناقصه3
24 /11 /231400 /11 /1400دنده ای

 -فراخوان4

بومی سازی قالب 
های مسی ریخته گری 
مداوم )جهت اطالعات 
بیشتر با شماره تلفن 

03152573982 تماس 
حاصل شود(

1400/ 11/ 25- 

140006800مناقصه5
خرید 9 عدد دستگاه 

تنفسی با متعلقات كامل و 
كپسول یدكی

1400/ 11/ 181400/ 11/ 20

77830 -140003391مناقصه6

خرید و عملیات اجرایی 
حفاظت شیمیایی محوطه 
انبار مواد شیمیایی واحد 

یك بازیابی مواد

1400/ 11/ 161400/ 11/ 17

تسلیت

جناب آقای مهندس مهرداد توالییان
عضو هیأت مدیره و معاون محترم بهره برداری شرکت

با نهایت تاسف و تالم فراوان درگذشت پدر گرامیتان 
را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، 
از خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و برای 
جناب عالی و سایر بازماندگان صبر، سالمتی و طول 

عمر با عزت خواستاریم .

مدیریت و کارکنان ذوب آهن اصفهان

تبریک 
جناب آقای حمیدرضا محمدی

سرپرست محترم فرمانداری شهرستان لنجان

انتصاب شایسته جنابعالی به عنوان سرپرســت فرمانداری و نماینده عالی دولت در شهرستان لنجان را 
صمیمانه تبریک عرض می نمایم.

ذوب آهن اصفهان بنا بر مســئولیت های اجتماعی خود، همکاری با مســئولین شهرستان را در اولویت 
برنامه های خود داشته و دارد و بی گمان جناب عالی نیز در مسئولیت و جایگاه جدید با تعامل و همکاری 

با صنایع و سازمان های شهرستان ،  بیش از پیش آبادانی لنجان عزیز را فراهم خواهید ساخت. 
ضمن تقدیر از زحمات و تالش های ارزنده جناب آقای صالحی فرماندار سابق شهرستان، برای جنابعالی 
عزت، سربلندی، سالمتی روزافزون در خدمتگزاری به انقالب و نظام مقدس جمهوری اسالمی از درگاه 

خداوندمتعال مسألت می نمایم.
منصور یزدی زاده

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان
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نشریه داخلی

به منظور جمع آوری 
پساب های صنعتی 
و جلوگیری از آلوده 
شدن محیط زیست 
مسئله بازچرخانی 

را داریم

Nخبر e w s

مدیر بهداشت و محیط زیست ذوب آهن اصفهان گفت: 
در راســتای طرح جامع زیســت محیطی ذوب آهن، 
برنامه های متعددی بر مبنای 4 محــور اولویت بندی 

شده، انجام می شود.
حمید حسینی اظهار داشت: ذوب آهن اصفهان تحت 
ممیزی اداره کل حفاظت محیط زیســت استان است 
و تمام پروژه ها و اقدامات زیســت محیطی این صنعت 
تحت کنترل اســت و بایــد هر اقدامی کــه در تعریف 
پروژه های توسعه صورت می گیرد قبل از اجرا به اطالع 

اداره کل حفاظت محیط زیست استان برسد.
وی از انعقاد تفاهم نامه ای با محیط زیســت اســتان 
اصفهان خبر داد و افزود: پیشــرفت خوبــی در اجرای 
پروژه های تعریف شــده در قالب برنامه جامع زیســت 

محیطی داشتیم هر چند در اجرای برخی پروژه ها عقب 
هستیم اما امیدواریم  با تکمیل پروژه ها شرایط بهتری 

را رقم بزنیم.
مدیر بهداشت و محیط زیست ذوب آهن اصفهان اعالم 
کرد: بالغ بر دو هزار و 3۰۰ میلیــارد تومان بودجه برای  
پروژه های زیست محیطی در دست اجرا در نظر گرفته 
شــده به این ترتیب که دو هزار میلیارد تومان در بحث 
جمع آوری پساب ها است که اقدام موثر زیست محیطی 
است و 3۰۰ میلیارد تومان به بخش هوا اختصاص یافته 

است.
وی ادامه داد: به منظور جمع آوری پساب های صنعتی 
و جلوگیری از آلوده شــدن محیط زیســت مســئله 

بازچرخانی را داریم.
حســینی افزود: بیشــتر نگــران ورود پســاب های 
محیط های اطراف و شــهرهای همجوار به زاینده رود 
هستیم و این نگرانی از بابت پساب های صنعتی کمتر 
است زیرا امروز ارزش آب بســیار باال است و حتی هدر 

دادن پساب ها هم منطقی نیست.
مدیر بهداشــت و محیط زیســت ذوب آهن اصفهان 
افزود: همچنین در راستای رفع نگرانی ها از پساب های 
صنعتی، تصفیه خانه جدیدی تعریف کردیم که مقرر 
شده با جمع آوری پساب های بیرونی و داخلی حداقل 

برداشت آب را از زاینده رود داشته باشیم.
حسینی افزود: اگر بررسی کنیم شاهد خواهیم بود این 
صرفه جویی بسیار چشمگیر است و این در حالی است 

که با راه اندازی تصفیه خانه جدید و اســتفاده بیشتر از 
پساب شهرهای اطراف تا 4۰ درصد دیگر صرفه جویی را 

در برداشت آب خواهیم داشت.
وی همچنین از نظارت کامل واحد بهداشت ذوب آهن 
بر معاینه فنی ماشین های سنگین و سبک که روزانه به 
ذوب آهن در رفت و آمد هستند خبر داد و گفت: بعضا 
برخی از معاینات فنی که از ســوی مراکز غیر تایید ما 
صورت گرفته بود را رد کردیم و دوباره به مراکز معاینه 

فنی مورد تایید سوق دادیم.
مدیر بهداشت و محیط زیســت ذوب آهن اصفهان در 
ارتباط با بوی نامطبوع که گاهی در ذوب آهن استشمام 
می شد، گفت: در واحد کک ســازی گاز تولیدشده در 

باتری ها و سلول ها جمع آوری می شود.
وی اضافه کرد: به منظور حل مشــکل نشتی درب های 
باتری، تمــام این درب ها در دو طــرف باتری که در هر 
طرف ۷4 درب قرار دارد تعویض و از نوع فلکسیبل شده 
که از تکنولوژی مدرن برخوردار اســت و از نشتی گاز 

جلوگیری می کند.
حسینی در ارتباط با بوی نامطبوع که اخیرا در زرین شهر 
استشمام شده و شایعه استفاده از مازوت در این صنعت 
گفت: اگر چه 5 سال پیش درخواست استفاده از مازوت را 
داده بودیم اما این کار عملیاتی نشد. در ضمن استفاده از 
مازوت هزینه بسیاری دارد و در فرایند تولید ذوب آهن از 
گازهای فرایندی استفاده می شود که هم موجب صرفه 

جویی می شود و هم جنبه زیست محیطی دارد.

سالم آتشکار

نحوه  پرداخت هزینه های درمان ناباروری  به چه صورت 
می باشد؟  

مدیریت خدمات مالی و بیمه: باتوجه به شرایط تخصصی ناباروری، 
همکارانی که تمایل بــه دریافت هزینه مربوطه دارند می بایســت 
شــخصا به اداره بیمه واقع در جنب مدیریت خدمات و امور رفاهی، 
ســاختمان ســابق بانک صادرات مراجعه نمایند، همکاران جهت 

آگاهی بیشتر با شماره 2651  تماس حاصل نمایند.
 آیا امکان خرید سهام شرکت تعاونی مصرف برای کارکنان 

جدید االستخدام وجود دارد؟
مدیریت شــرکت تعاونی مصرف: هماهنگــی الزم در این خصوص 
انجام شــده و به محض مشخص شدن ارزش اســمی سهم جهت 
عضویت و خرید سهام برای کارکنان جدید استخدام از طریق پرتال 

اطالع رسانی می گردد  .
آیا امکان عضویت در شرکت تعاونی مسکن برای کارکنان 

جدید االستخدام وجود دارد؟
مدیریت شرکت تعاونی مســکن: برای عضویت در شرکت تعاونی 
مســکن کارکنان باید ضمن مراجعه به دفتر تعاونی، نسبت به واریز 

یک میلیون و هشتصد هزار تومان حق عضویت اقدام نمایند.
 برای باال بردن سقف وام ازدواج کارکنان چه اقداماتی 

انجام شده است؟
مدیریت امور اداری: با مساعدت مدیریت عالی شرکت در خصوص 
ترویج فرهنگ ازدواج در بین کارکنان، دستورالعمل مربوطه تنظیم 
شده و پس از اخذ مجوزات الزم برای هر نفر شاغل که برای اولین بار 
ازدواج می کند پنجاه میلیون تومان و بــرای فرزندان کارکنان، ده 
میلیون تومان وام کمک هزینه ازدواج تعیین گردیده که ماهانه در 

حال پرداخت می باشد  .
*** تعدادی از همکاران نیز خواستارانجام موارد زیر شده اند .

 توجه مسئولین نسبت به پرسنلی که از طرف طب کار برای آن ها 
محدودیت کاری اعالم شده است . 

 برنامه ریزی جهت افزایش کیفیت و تنــوع کاالها و خدمات ارائه 
شده در تعاونی مصرف ذوب آهن و موسسات و فروشگاه های طرف 

قرارداد آن.
 اطالع رسانی در مورد روند ساخت و ساز تاالرهای مجتمع شفق در 

اصفهان که سال های قبل شروع شده بود.
 درج  وصیت نامه های شهدا ی کارخانه در پورتال شرکت.  

صرفه جویی و مصرف درست و اســتفاده از امکانات و ابزار مختلف 
موجود در هر قسمت از کارکنان مختلف اداری و اجرایی. 

 درخواست تســریع در تعیین تکلیف ســاختمان های موجود در 
شهرک واحد.

 تقدیر و تشــکر از پیگیری مدیریت خدمــات و امور رفاهی جهت 
تخصیص سهمیه شیر به کلیه کارکنان اداری و غیر اداری در طول 

ایام هفته .                                     
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:

سید آیت اله ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه و هیأت 
همراه 6 بهمن ماه با حضــور در ذوب آهن اصفهان با 
منصور یزدی زاده مدیرعامل و احمد سلیمی معاون 

مالی و اقتصادی شرکت دیدار و گفتگو کردند .

منصور یزدی زاده مدیرعامل شــرکت در این دیدار 
گفت: پس از سال 9۷  زیان انباشته 22۰۰ میلیاردی 
این شرکت را پس از 4 سال نه تنها پوشش دادیم، بلکه 
در سال جاری تقسیم سود نقدی نیز داشتیم که این 

نتیجه برنامه ریزی صحیح و تــالش کارکنان در امر 
تولید است .

وی افزود: بــا تالش و همیــاری کارکنان بدهی ها 
پرداخت، محصــوالت اســتراتژیک جدید تولید و 
سهام شــرکت از فرابورس به بورس منتقل شد که 
این نشــان از آینده بسیار روشــن برای ذوب آهن 

اصفهان است.
مدیرعامل شرکت گفت: ســود ذوب آهن اصفهان با 
بسیاری از شرکت های فوالدی متفاوت است زیرا این 
شرکت از یارانه انرژی برخوردار نیست و 5۰ درصد از 
هزینه های این شــرکت مربوط به حامل های انرژی 

است.
وی با اشاره به این که ذوب آهن هم اکنون ریل 5 محور 
مهم کشــور را تامین می کند، خاطر نشان ساخت: 
با اقدامات مهمــی که در جهــت تولید محصوالت 

استراتژیک در دســت داریم ذوب آهن اصفهان جزء 
خوش آتیه ترین صنایع فوالدی خواهد بود .

سید آیت اله ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه نیز گفت: 
بانک سپه با ادغام ۷ بانک یکی از بزرگترین بانک های 
خاورمیانه است و نزدیک به 4۰ میلیون مشتری دارد. 
این بانک در جهت پیشرفت صنایع فوالدی برای هر 
نوع همکاری با ذوب آهن اصفهان آماده اســت. وی 
 با اشــاره به این که این بانک به زودی یک شعبه در 
ذوب آهن خواهد داشــت، گفت: با افزایش ســطح 
تعامالت این دو مجموعه می توانیم باعث پیشرفت در 
صنعت فوالد باشیم و این وظیفه مجموعه بانکی کشور 

است که از صنایع بزرگ تولیدی حمایت کند .
شایان ذکر اســت؛ در پایان این جلســه تفاهم نامه 
همکاری بین مدیران عامل ذوب آهن اصفهان و بانک 

سپه امضاء و مبادله شد.

ذوب آهن اصفهان جزء خوش آتیه ترین صنایع فوالدی است

سود ذوب آهن 
اصفهان با بسیاری از 
شرکت های فوالدی 
متفاوت است زیرا 
این شرکت از یارانه 

انرژی برخوردار 
نیست

ذوب آهن اصفهان 
با توجه به ظرفیت 

هایی که دارد
می تواند در راستای 
توسعه ریلی چابهار 
نقش مهمی را داشته 

باشد

همایش و نمایشگاه لجســتیک چابهار با حضور سعید 
محمد مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق 
آزاد کشــور و جمعی از کارشناسان و متخصصان حوزه 

حمل و نقل کشور، 3۰ دی ماه آغاز به کار کرد .   
سعید محمد مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی 
مناطق آزاد کشور با حضور در غرفه ذوب آهن اصفهان 
در این نمایشــگاه گفت: ذوب آهن اصفهان با توجه به 
ظرفیت هایی که دارد می تواند در راستای توسعه ریلی 

چابهار نقش مهمی را داشته باشد.
محمد در این بازدید با مسئولین ذوب آهن در خصوص 
تعامل و همکاری بیشــتر گفتگو نمــود و تولید ریل را 
دستاورد بزرگ کشور توســط ذوب آهن اصفهان برای 

توسعه حمل و نقل ریلی توصیف کرد . 
محمد جعفر صالحی معاون خرید و علیرضا رضوانیان 
معاون برنامه ریزی و توســعه ذوب آهــن نیز در غرفه 
این شرکت با مســئولین بازدید کننده مذاکره نموده و 

پاسخگوی بازدیدکنندگان بودند.
معاون خرید ذوب آهن اصفهان در گفتگو با دبیر شورای 
عالی مناطق آزاد کشور با اشاره به تاکیدات مقام معظم 
رهبری و رئیس جمهور بر حمایت از تولید ملی، اظهار 
داشــت: این مجتمع عظیم صنعتی در شرایط کنونی 
جهت تامیــن مواد اولیه به ویژه ســنگ آهــن و زغال 
سنگ با مشکالت بســیاری مواجه است و ذوب آهن به 
دلیل عدم برخورداری از ســهمیه سنگ آهن، مورد بی 
مهری قرار گرفته است.  وی افزود: حرکت شرکت های 
معدنی به سمت تولید فوالد که در تخصص آن ها نیست 
، نادرست است و این شــرکت ها باید به افزایش کمی و 

کیفی تولید در حوزه معدن تمرکز کنند . 
صالحی اظهار داشــت: اگر ذوب آهن اصفهان دغدغه 
تامین مواد اولیه نداشته باشد، می تواند بیش از گذشته 
محصوالت مورد نیاز کشور از جمله ریل را تولید کند که 
در توسعه زیرساخت های حمل و نقل ریلی نقش مهی 

دارد. رضا راستی مدیر کل 
دفتر ترانزیت گمرک ایران 
و محمدعلی خاشی، ناظر 
گمرکات استان سیستان و 
بلوچستان، دیگر مسئولینی 
بودند که در غرفه ذوب آهن 
اصفهان حضور یافتند و با 
ســلطانی مدیر امور فنی و 
برنامه ریزی تولید شرکت 
گفتگو نمودند .  شایان ذکر 
اســت؛ هــدف از برگزاری 
همایش و نمایشــگاه یاد 
شــده معرفی ظرفیت ها و 

امتیازات بندر چابهار به عنوان کانون جدید لجستیک 
و زنجیره تامین کشور است.      

همچنین در همایش و نمایشــگاه لجســتیک چابهار 

راهبردهــای عملی بــرای فعالســازی داالن ترانزیت 
جنوب-شمال از طریق چابهار و جایگاه لجستیکی این 
بندر به عنوان محور توسعه مکران مورد بحث و بررسی 

قرار گرفت.

عملیات به روز رسانی سیستم محدود کننده حرکتی 
دســتگاه های کپه کن کارگاه انبار مــواد خام بخش 

آگلومراسیون با موفقیت انجام شد و مورد بهره برداری 
قرار گرفت.

حمید برهانی معاون تجهیزات برق آگلومراســیون با 
اعالم این خبر گفت:  با اجرای این طرح، توقف خط تولید 
و هزینه های ناشی از آن کاهش یافت و با مرتفع شدن 
مشکالت، زمینه فعالیت ایمن پرســنل شاغل در این 

تجهیز نیز فراهم شد. 
حسنعلی مفیدی مســئول برق کارگاه انبار مواد خام 
نیز گفت: در کارگاه انبار مواد خام 3 دســتگاه اشتابل 
)کپه کن( وجود دارد که وظیفه آن ها تخلیه مواد اولیه 
ارسالی از ســمت واگن برگردان در سکوهای انبار مواد 
خام می باشــد. در مکانیزم مذکــور جهت محدودیت 
حرکت طولی )شــمالی، جنوبی( مطابق طرح قدیمی 
)روســی( 2 عدد محدودکننده مکانیکی در قســمت 
های ابتدایی و انتهایی دستگاه نصب شده است. پس از 
بررســی های الزم و با توجه به آسیب و شکستگی زیاد 

این تجهیزات و همچنین حوادث زیــادی که به دلیل 
عمل نکردن صحیح این محدود کننده ها وجود داشت 
نسبت به تغییر طرح به نوع پروکسی سوئیچ القایی اقدام 
 و نهایتاً تمامــی محدود کننده هــای مکانیکی حذف 

گردید.
مفیدی اضافه کرد: در یک بازه زمانی 3 ماهه بستر الزم 
را در ســکوهای تخلیه مواد آماده و سپس پروکسی ها 
را به روی هر سه دستگاه اشتابل موجود نصب نموده و 

مورد بهره برداری قرار گرفت.
شــایان ذکر اســت؛ مدیریــت امــور فنــی و برنامه 
ریــزی تولید و همــکاران واحدهای بــرق، مکانیک و 
 تولید بخش آگلومراســیون در این پروژه مشــارکت

 داشتند.
محمدعلی قدرتی پور- خبرنگار افتخاری

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور:
ذوب آهن اصفهان می تواند در توسعه ریلی چابهار نقش آفرین باشد

به روز رسانی سیستم محدود کننده حرکتی دستگاه های کپه کن آگلومراسیون  

مدیر راه آهن و ترابری طرح جامع زیست محیطی ذوب آهن اصفهان در حال اجرا  است
شرکت منصوب شد

با اجرای این طرح، 
توقف خط تولید و 
هزینه های ناشی از 

آن کاهش یافت

خبر

طی جلسه ای که در دفتر مرتضی یزدخواســتی عضو هیأت مدیره 
ذوب آهن با حضور اعضاء هیأت مدیره شــرکت مهندســی و پویش 
ســاخت و روح ا... فاضل پور مدیر راهبری شــرکتها، امور مجامع و 
سهام ذوب آهن سوم بهمن ماه برگزار شــد از خدمات و تالش های 
جالل آقابابا رییس هیأت مدیره شــرکت مهندسی و پویش ساخت 
تقدیر و عباس توانگر به عنوان رییس هیإت مدیره و مهدی ســرلک 
نیز به عنوان عضو موظف هیأت مدیره شــرکت مهندســی و پویش 

ساخت ذوب آهن معرفی شدند. 
مرتضی یزدخواستی در این جلسه گفت: همه ما طی سال ها فعالیت 
در صنعت فوالد، تجربیات خوبی را کســب کردیم و نیاز اســت در 
راستای رشــد و تعالی ذوب آهن ا صفهان این تجربیات را به صورت 

کامل به کار بگیریم.
وی افزود: شرکت مهندسی و پویش ســاخت با رزومه موفقی که در 
اجرای پروژه های گوناگون در شرکت و سطح کشور رقم زده است به 
عنوان بازوی مهندسی ذوب آهن به شمار می رود بنابراین نیاز است 
با تقویت ساختارهای سازمانی در این مسیر استراتژی های جدیدی 

را تعریف نماید. 
روح ا... فاضل پور نیز گفت :تغییرات جدید در هیأت مدیره شــرکت 
مهندســی و پویش ســاخت ذوب آهن را به فال نیک می گیریم و 
امیدوارم این شــرکت بتواند موفق تر از گذشــته در راستای رسالت 

سازمانی تعریف شده گام بردارد.
امیر ایرانپور مدیرعامل شــرکت مهندســی و پویش ســاخت نیز با 
قدردانی از فعالیت هــا و اقدامات ارزشــمند جــالل آقابابا، گفت: 
همچنان از دانش و توانمندی آقابابا اســتفاده مــی کنیم و با حضور 
 ســرلک نیز می توانیم بخش بازرگانــی خارجی شــرکت را ارتقاء 

دهیم. 
جالل آقابابا نیز گفت: با حضور سرلک افق های جدیدی برای شرکت 
مهندسی و پویش ســاخت گشوده می شــود و در کنار این موضوع  
تکمیل و تقویت دفتر فنی مهندسی شــرکت نیز تاثیر به سزایی در 

فعالیت های این شرکت خواهد داشت.

تغییرات در هیأت مدیره شرکت 
مهندسی و پویش ساخت ذوب آهن 

اصفهان

بهبود رفاه زنان شاغل از اولویت های مهم دولت است

نیمی از جمعیت 
جامعه مخاطب 

وزارت مردم، بانوان 
هستند که باید در 
سیاستگذاری ها 
مورد توجه باشند

وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی، حفظ کرامت و 
منزلت زنان و بهبود رفاه زنان شاغل را از اولویت های 

مهم دولت سیزدهم عنوان کرد. 
حجت ا... عبدالملکــی گفت: دردولت ســیزدهم، 
بیشترین حمایت از مادران به نسبت تعداد فرزندانی 

که دارند انجام می شود.
وی افزود: دروزارت تعاون کارورفاه اجتماعی برحفظ 

جایگاه بانوان تاکید داریم.
وزیرتعاون،کارورفــاه اجتماعی اضافه کــرد: بانوان 
همکار ما دراین وزارتخانــه توانمندی های ویژه ای 
دارنــد؛ در مدت پنج مــاه خدمت، تعــدادی از این 

خواهران با توانمندی ویژه شناسایی شده اند.
عبدالملکی تاکید کرد: دروزارت مــردم به انتصاب 
خواهران انقالبی، توانمنــد و متخصص تاکید ویژه 
داریم که تا کنون تعدادی از این بانوان منصوب شدند 
و در آینده نیز انتصاب تعداد بیشتری از زنان را در رده 

مدیریتی خواهیم داشت.
وی ادامه داد: نیمی از جمعیت جامعه مخاطب وزارت 
مردم، بانوان هســتند که باید در سیاستگذاری ها 

مورد توجه باشند.
عبدالملکی گفت: در جامعه مدرن امروزی ،شــان 
زن آن گونه که باید مورد توجه نبوده اســت و بشر 

در دوره تمدن جدید ایــن جایگاه را نادیده گرفته 
است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد :جوهره 
وجودی زن به عنوان موجــودی مقدس به قدر الزم 
مورد تمرکز قرار نگرفته و اعتقاد من بر این است که 

شان و کرامت خانم ها قابلیت توجه بیشتری دارد.
عبدالملکی خاطرنشــان کرد: مادر تــا لحظه آخر 
زندگی، دل ســوزترین فرد برای فرزند است و آرزو 
داریم روزی برســد که زن، مادر و همسر با کرامتی 
که مورد نظر پیامبر اســالم بوده اســت مورد توجه 

قرارگیرد.

طی حکمــی، حامد محمــدی به عنوان 
 مدیر راه آهن و ترابری شــرکت منصوب

 شد.
محمدی سال 1384 با مدرک کارشناسی 
مکانیک در ذوب آهن اصفهان استخدام 
شــده و پیــش از ایــن در ســمت های 
سرپرســت برنامــه ریــزی و تعمیرات، 
عضو هیات مدیره شــرکت پویش ترابر، 
سرپرست اجرایی پروژه تزریق پودر زغال 
و کارشناس ارشد واحد تعمیرات، اشتغال 

داشته است. 
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 12بهمن ؛ سالروز بازگشــت حضرت امام خمینی)ره( به 
ایران و آغاز دهه مبارکه فجر انقالب اسالمی

غریو ا... اکبر فضای شهر را پر کرده بود، هیچ کس یارای مقابله با این 
عظمت را نداشت. مردم در تب و تاب ورود رهبرشان بودند، باالخره 
ساعت 9:33 دقیقه 12 بهمن ماه 135۷، هواپیمای حامل خمینی 
کبیر در مهر آباد به زمین نشست و فصلی جدید در تاریخ ایران آغاز 

شد.
امام از فرودگاه مستقیماً به بهشــت زهرا رفتند. دریایی از انسان ها 
همه جا موج می زد و اتومبیل با کندی می توانســت حرکت کند. 
ساعت ها طول کشــید تا این فاصله 33 کیلومتر طی شد. اتومبیل 
حامی امام را ده ها موتور سوار حفاظت می کرد، امام)ره( در بهشت 
زهرا و در جایی که هزاران شــهید خفته بودند ســخنرانی نمود  و 
فرمود: "من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می کنم، من تو دهن 

این دولت می زنم."
فریاد ا... اکبر به آسمان بلند شــد... این فریاد میلیون ها مردمی بود 
که حق خود می دانســتند که حکومت را خود برگزینند و اینک در 
مقام آن بودند تا با انقالب قدرت سیاســی را به دست گیرند. ایشان 
در این سخنرانی، که یکی از پرجمیعت ترین اجتماعات تاریخ بود، 
غیرقانونی بودن رژیم ســلطنت پهلوی را با استدالل مطرح کردند 
و مصایبی که مســتقیماً ناشــی از رژیم طاغوتی است بر شمردند و 

خطوط آینده انقالب را ترسیم کردند.
14 بهمن ماه؛ روز ملی فنــاوری فضایی ایران، حرکت به 

مرزهای انحصاری دانش
تالش مهندســان ایرانی باعث شد 14 بهمن ســال 138۷، اولین 
ماهواره ایرانی به نام "امید" به وســیله موشک "ســفیر 2" در مدار 
زمین قرار گیــرد. به همین دلیل این روز در تقویــم ایران، روز ملی 
فناوری فضایی ایران نامیده شــد. امید، نخســتین ماهواره ساخت 
ایران است که ساخت تمام تجهیزات آن به عنوان اولین گام علمی 
کشور در عرضه بومی ســازی فناوری فضایی از اسفند سال 1384، 
در سازمان فضایی ایران آغاز شــد. پرتاب ماهواره امید باعث شد نام 
ایران در بین کشــورهای دارای فناوری ماهــواره ای در جهان ثبت 
شود. دیگر کشورهای دارای ماهواره مســتقل بر مدار زمین شامل 
 روسیه، ایاالت متحده آمریکا، فرانسه، ژاپن، چین، انگلستان و هند 

می شود.
1رجب )57 ه.ق (؛ والدت حضرت امــام محمد باقر)ع(  

مبارک باد
روز جمعه، اول ماه رجب ســال 5۷ هجری، در شهر مدینه، فرزندی 
متولد شــد کــه او را محمد نامیدنــد. مادرش فاطمــه دختر امام 
حسن)ع( و پدرش امام سجاد)ع( بود. از این جهت، نخستین امامی 
بود که هم از نظــر پدر و هم از نظر مادر، فاطمــی و علوی بود. چند 
ســال از زندگی خود را همــراه جد بزرگوار خویــش، حضرت امام 
حسین)ع( سپری کرد و در واقعه کربال، چهار سال و در هنگام وفات 
 پدر بزرگوارش، 39 سال داشت. مدت امامت آن حضرت هجده سال

بود.
4 فوریه ؛ روز جهانی سرطان 

وقتی 4 فوریه در پاریس روز ســرطان پایه گذاری شد، می دانستند 
که آگاهی و اطالع رســانی به مردم می تواند تاثیر گذارترین روش 
در جهت شناساندن جنبه های مختلف این بیماری باشد. در بیانیه 
رسمی روز جهانی سرطان،  با اشاره به این که پیش بینی می شود تا 
سال 2۰3۰،  بیش از 21میلیون نفر در سراسر دنیا به سرطان مبتال 
شده باشند، بر نقش فعالیت جسمی در مبارزه با سرطان تاکید شده 
اســت. در ایران ســاالنه بیش از 1۰۰هزار نفر به جمع مبتالیان به 
سرطان اضافه می شوند. سرطان را می شــود با دست به دست هم 

دادن و با آگاهی و اطالع رسانی کنترل یا ریشه کن کرد.

مناسبت های هفته

حدیث هفته
 امام محمد باقر)ع(:     

ســه چیز از برترین اعمال است، سیرکردن گرســنگی مسلمانان، 
زدودن غم و اندوه مسلمانان، پوشاندن زشتی و عیب آن ها.

بیست و چهارمین ســال همایش شرکت های برتر 
ایران برگزار شد و شرکت سرمایه گذاری صدرتامین 
در بهره وری کل عوامل در گروه شــرکت های چند 
رشته ای صنعتی و بازده فروش در گروه چند رشته 

ای صنعتی رتبه های اول را کسب کرد.
به گزارش روابط عمومی تاصیکو، بیست و چهارمین 
ســال همایش شــرکت های برتر ایــران با حضور 
مقامات کشوری و مدیران شرکت های برتر ایران در 
محل ســالن همایش های صدا و سیما برگزار شد و 
شرکت سرمایه گذاری صدرتامین در بهره وری کل 
عوامل در گروه شرکت های چند رشته ای صنعتی 
و بازده فروش در گروه چند رشــته ای صنعتی رتبه 
های اول را کسب کرد. سعید عبودی، رییس هیأت 
مدیره و غالمرضا ســلیمانی، مدیرعامل صدرتامین 
به نمایندگی از این مجموعه وابسته به شستا، لوح و 
تندیس برترین شــرکت از نظر بهره وری را دریافت 
کردند. شرکت های معدنی امالح ایران به عنوان رتبه 
اول از نظر شــاخص بازده فروش در گروه اکتشاف و 
استخراج و مس شهید باهنر نیز موفق شدند در جمع 

شرکت های برتر ایران قرار گیرند. 
صدرتامین با 16 شــرکت مدیریتی بورســی و غیر 

بورسی شامل ذوب آهن اصفهان، زغال سنگ پروده 
طبس، مس شهید باهنر، معدنی امالح ایران، صنایع 
خاک چینی ایران، پشم شیشه ایران، فرآورده های 
نسوز ایران، کاشی الوند، کاشی ســعدی، لعابیران، 
توسعه معادن پارس تامین، توســعه معادن طالی 
کردستان، توسعه تعالی صدرفردا، اکتشاف و حفاری 
صدرتامین، صنایع سرام آرا و ایپیکو توانست طی 3 
سال گذشته دستاورد های گســترده ای را به دست 
آورد. همچنین ذوب آهن اصفهان در طی 3 ســال 
گذشته توانســت عالوه بر خروج از زیان انباشته که 
سالیان سال به یکی از بزرگترین چالش ها برای این 
شرکت تبدیل شده بود، حاشــیه سود 1۰ درصدی 
را به ثبت برساند و کشــور را در زمینه تولید ریل به 

خودکفایی برساند. 
صدرتامین تالش دارد تا پایان سال پروژه های ملی 
از جمله پروژه تولید انواع بلوک و پانل سبک گازی و 
مالت خشک، پروژه فرآوری مواد اولیه جمبزه، تامین 
مواد اولیه صنعت نســوز و پــروژه دولومیت نهاوند، 
اجرای پروژه معدن طالی قلقله کردســتان پس از 
یک دهه، پروژه معدن طالی سیستان و بلوچستان، 
پروژه احداث کارخانه تولید سولفات پتاسیم و کلرید 

کلسیم، پروژه تولید کاغذ سنگی با چشم 
انداز تکمیل زنجیره آهک و برخی پروژه 
های دیگــر در مناطق محــروم و کمتر 
برخوردار به ارزش بیش از 2 هزار میلیارد 
تومان و اشتغال زائی بیش از 5۰۰ نفر را 

به بهره برداری برساند. 
ســرمایه هلدینگ صدرتامین از مبلغ 
2.۰۰۰ میلیارد تومان به 31۰۰ میلیارد 
تومان در سال 1399 رســید. تاصیکو 
از نمادهــای اطمینان بخــش و موثر 
در بازار ســرمایه اســت و ارقام به ثبت 
رسیده حاصل تالش کار تیمی در ستاد 
صدرتامین، مدیران، هیــات مدیره ها و 
کارگران زحمتکش شــرکت های تابعه 
بوده اســت به طوری که با بررسی اعداد 
و اعــالم آن در 2۰ مــرداد 14۰۰ و در 
مجمع عمومی صدرتامین نشان از رشد 
565 درصدی ارزش پورتفوی بورســی 
هلدینگ از مبلغ ۷.۰43 میلیارد تومان 

در اردیبهشــت ماه ســال 1398 به مبلغ 46.861 
میلیارد تومان در اردیبهشــت ســال 14۰۰ و رشد 

5۰1 درصــدی ارزش کل بازار هلدینــگ از مبلغ 
5.۰94 میلیارد تومان از سال 1398 به مبلغ 3۰.659 

میلیارد تومان در خرداد 14۰۰ دارد.

اساس کار ذوب آهن 
اصفهان و تأسیس 
آن از ابتدا بر محور 
انجام مسولیت های 
اجتماعی بوده است

ذوب آهن اصفهان 
در طی 3 سال 

گذشته توانست 
عالوه بر خروج از 

زیان انباشته، حاشیه 
سود 10 درصدی را به 

ثبت برساند

در اولین گام باید 
کاهش حداقل 50 

درصدی مدت زمان 
انتظار نسبت به 

شرایط فعلی مدنظر 
قرار بگیرد

در همایش شرکت های برتر ایران اعالم شد:

صدر تامین در رتبه اول بهره وری و بازدهی فروش

R e p o r t
گزارش

خبر

مهدی بهرامی معاون پشتیبانی و خدمات اجتماعی 
شــرکت به عنــوان ســخنران روز اول  ششــمین 
کنفرانس ملی فرهنگ ســازمانی و جایزه مسئولیت 
اجتماعی مدیریت که 5 و 6 بهمن ماه جاری در محل 
دانشگاه خاتم تهران برگزار شد، با اشاره به تاریخچه 
ذوب آهن اصفهان به تشــریح اقدامات مختلف این 
شرکت در زمینه مســئولیت های اجتماعی پرداخت 
وگفت: اســاس کار ذوب آهن اصفهان و تأسیس آن 
از ابتدا بر محور انجام مسولیت های اجتماعی بوده و 
این تعهد همچنان در ذات ذوب آهن اصفهان نهفته 

است.
وی افــزود: در زمان تأســیس ذوب آهــن اصفهان، 

تحــول صنعتــی ایــران و اســتقالل آن در زمینه 
خودکفایی فوالدی مد نظر بود. با این هدف ســاخت 
شرکت شروع شــد و به دنبال آن اشتغال هزاران نفر، 
بهره برداری و اســتخراج معادن، ســاخت بزرگ راه 
ها و بســیاری از دیگر خدمات زیربنایی که هر کدام 
مصداق بارزی از مســئولیت اجتماعی بود آغاز شد و 
این اقدامات در ســال های بعدی تاکنــون به انحای 

مختلف ادامه داشته است.
معاون پشــتیبانی و خدمات اجتماعی شرکت افزود: 
شــمارش مســئولیت های اجتماعی و تجارب ذوب 
آهن اصفهان در ایــن زمینه نیاز بــه زمانی طوالنی 
دارد. بــا این حال در ایــن زمینه می تــوان به نقش 

ذوب آهن اصفهــان در تربیت نیروی متخصص برای 
صنایع کشور، تأسیس شرکت های فوالدی، خدمات 
اجتماعــی و درمانی مختلــف در ســطح منطقه و 

اقدامات مختلف زیست محیطی آن اشاره کرد.
بهرامی، تولید محصوالت جدید و ریل ملی توســط 
این شرکت را در جهت استقالل ایران و بی اثر کردن 
تحریم ها برشمرد و گفت: ایجاد فضای سبز به میزان 
84 برابر بیشتر از الزامات زیست محیطی و ساخت و 
به کارگیری درب های فلکسیبل واحد کک سازی در 
زمینه کاهش و حذف آالیندگی های زیست محیطی 
از دیگر مصادیق مهم مسئولیت اجتماعی ذوب آهن 

اصفهان است.

اساس کار ذوب آهن اصفهان بر محور مسئولیت های اجتماعی است

مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی  گفت: زمان 
انتظــار افراد بــرای حضــور در کمیســیون های 
پزشــکی تأمین اجتماعی که برای تعیین تکلیف 
درخواســت های ازکارافتادگی تشکیل می شوند، 
طوالنی است و این زمان در گام نخست و در کوتاه 

مدت باید حداقل 5۰ درصد کاهش یابد.
میرهاشم موسوی اظهار داشــت: خدمات درمانی 
سازمان تأمین اجتماعی باید متناسب با انتظارات 
و نیاز جامعه تحت پوشش، ارتقاء و بهبود پیدا کند. 
افزایش کیفیت و عدالت در دسترســی به خدمات، 
اقدامات اصالحــی و برنامه های توســعه ای را در 

دستور کار قرار می دهیم.
موسوی گفت: کاهش هزینه پرداختی از سوی مردم 
در درمان غیرمســتقیم از مهمتریــن اولویت های 
سازمان تأمین اجتماعی اســت و ما در حال ارزیابی 

راهکارهای مختلف این موضوع با استفاده از نظرات 
کارشناســی برای کاهش پرداخــت از جیب مردم 
هستیم. تالش ما این اســت که با استفاده از ظرفیت 
بخش خصوصــی و کاهش مراجعــات غیرضروری، 
اقدامات موثری برای کاهش پرداختی بیماران بویژه 
بیماران صعب العالج انجام دهیم و هدف نهایی و افق 
چشم انداز ما تحقق فرمایش مقام معظم رهبری است 
که بیمار به جز رنج بیماری مشــکل دیگری نداشته 
باشــد. موســوی بازنگری فرآیند معرفی افراد به 
کمیسیون های پزشکی را از دیگر نیازها و اولویت ها 
برشــمرد و افزود:  انتقاداتی مبنی بر طوالنی بودن 
این فرآیند وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد 
و انتظار به حق بیماران این است که درخواست آنان 
برای از کار افتادگی با ســرعت بیشتری رسیدگی 
و تعیین تکلیف شــود. در اولیــن گام باید کاهش 

حداقل 5۰ درصدی مدت زمان انتظار نســبت به 
شــرایط فعلی مدنظر قرار بگیرد. همچنین باید با 
ارتقاء ســامانه های مربوطه، مراجعات و تردد بیمار 

تا حد امکان کاهش یابد.
مدیرعامل ســازمان تأمیــن اجتماعــی در ادامه 
همفکری و تضارب آراء را از مســائل مورد نیاز برای 
طراحی و پیشبرد برنامه های تحولی دانست و اظهار 
داشــت: برای موفقیت در اجرای برنامه های حوزه 
درمان، هر یــک از حوزه های اجرایی ســازمان از 
منظر تخصصی خود به بررسی و ارزیابی برنامه های 
بخش درمان می پردازنــد و در این فرآیند بهترین 
و راهگشــا ترین برنامه ها برای ایــن حوزه طراحی 
می شــود. هدف نهایی خدمات درمانــی افزایش 
رضایتمندی مــردم اســت و یکــی از مهمترین 
اولویت های ما ارزیابی مســتمر خدمــات از منظر 

مردم خواهد بود تا بتوانیم از منابع و امکانات موجود 
بهترین استفاده را برای افزایش رضایتمندی جامعه 

داشته باشیم.

کاهش 50 درصدی زمان انتظار برای مراجعه  به کمیسیون های پزشکی

حضور این مجتمع 
عظیم صنعتی در 
نمایشگاه صنعت 
ساختمان چابهار 

اتفاق مهم و 
اثر گذاری است

ذوب آهن اصفهان عنوان مهــم ترین تولید کننده 
محصوالت مقاطع ســاختمانی کشور در پنجمین 
نمایشــگاه تخصصی صنعت ســاختمان و صنایع 
وابسته چابهار با برپایی غرفه و مذاکره با مسئولین و 

بازدیدکنندگان، حضوری فعال داشت . 
در این نمایشــگاه که پنجم تا هشــتم بهمن ماه با 
حضور سی شــرکت داخلی در محل نمایشگاه ها و 
همایش های بین المللی منطقه آزاد چابهار برگزار 
شد، مســئولین منطقه و فعاالن صنعت ساختمان 
با حضوردر غرفه ذوب آهــن اصفهان با محصوالت 
 جدید این شرکت آشــنا شــدند و با کارشناسان

بخش های مختلف مذاکره کردند . 
نصرا... ابراهیمــی مدیرعامل منطقــه آزاد چابهار 

در بازدید از نمایشــگاه و غرفــه ذوب آهن گفت: 
حضور ایــن مجتمع عظیم صنعتی در نمایشــگاه 
صنعت ســاختمان چابهار اتفاق مهم و اثر گذاری 
اســت و این شــرکت می توانــد در طــرح های 
 توســعه ای این منطقه آزاد نقش مهمی داشــته 

باشد.
همچنین مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت 
ســرمایه گذاری توســعه تجارت و صید صنعتی 
منطقه آزاد چاه بهار از غرفه ذوب آهن بازید کردند 
و ضمن تاکید بــر اهمیت تولیدات این شــرکت، 
اســتفاده از ریل تولیــدی ذوب آهن در اســتان 
سیســتان و بلوچســتان را گامی برای شکوفایی 

صنعت حمل و نقل این منطقه از کشور دانستند.

در پنجمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و صنایع وابسته عنوان شد 
ریل ذوب آهن نقش آفرین در توسعه صنعت حمل و نقل سیستان و بلوچستان

Rگزارش e p o r t

ششمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد 
فرهنــگ در عصر فــن آوری های نویــن همراه با 
ششمین جایزه مســولیت اجتماعی مدیریت 5 و 
6 بهمن ماه در محل دانشــگاه خاتم تهران برگزار 
شــد. در این رویداد علمی،آموزشــی که توســط 
انجمن مدیریت ایران و دانشــگاه خاتم و با حمایت 
ذوب آهن اصفهان و بیش از سی سازمان و دانشگاه 
کشور برگزارشد، اساتید و صاحبنطران دانشگاهی و 
مدیران صنایع مختلف به تشریح نظرات، تجربیات 
و پیشــنهادات خود در موضوع جنبه های مختلف 

مسئولیت اجتماعی شرکت ها پرداختند. 
علی اکبر محرابیان وزیر نیــرو دراین کنفرانس به 

تشریح فرهنگ سازمانی و چگونگی اجرای موفقیت 
آمیز مسئولیت اجتماعی مدیریت پرداخت و گفت: 
برای تحول سازمان ها در ابتدا باید فرهنگ حاکم بر 

آن ها متحول شود. 
وی از نمونه هایــی مانند فرهنــگ صرفه جویی، 
فرهنگ خودکفایــی و ســازندگی در دوران دفاع 
مقدس و غیره نام برد که همچنــان باید در نهادها 

و سازمان ها از آن ها بهره ببریم. 
مجید قاسمی رییس انجمن مدیریت ایران و رییس 
شورای سیاســت گذاری کنفرانس طی سخنرانی 
تحت عنوان اقتصاد ســبز و اقتصــاد دیجیتالی به 
الزمه توسعه اقتصادی پرداخت و گفت: اقتصاد سبز 

موجب برابری و بهبود رفاه انسانی و کاهش خطرات 
و کمبودهای زیست محیطی می شود. 

رییس اســبق هیأت مدیره ذوب آهــن اصفهان به 
تجربیات خود در این شرکت و طرح های توسعه آن 
از جمله توازن و کک سازی  پرداخت و  افزود: ذوب 
آهن اصفهان در انجام مســئولیت های اجتماعی و 
فعالیت های زیست محیطی، اقدامات موثر و قابل 

توجه داشته است.
قاسمی گفت: تعهد به مســئولیت اجتماعی از دیر 
باز و بدو تأسیس ذوب آهن اصفهان در این شرکت 
مطرح بوده و در واقع ذوب آهن از سرآمدان تعهد به 

مسئولیت اجتماعی به شمار می رود.

با حکم سید رضا مرتضوی اســتاندار اصفهان، حمیدرضا محمدی 
فشارکی به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان لنجان منصوب 

شد.
مراسم تودیع فرماندار ســابق و معارفه فرماندار جدید شهرستان 
لنجان با حضور محمدرضــا جان نثاری معاون سیاســی امنیتی 
اســتاندار اصفهان، حســین رجایــی نماینده مردم شهرســتان 
لنجان در مجلس شــورای اســالمی و جمعی از دیگر مســئولین 
این شهرســتان و مدیران ســازمان ها و صنایع منطقه در ســالن 

اجتماعات فرمانداری ۷ بهمن ماه برگزار شد.
در این جلسه از زحمات خدامراد صالحی فرماندار سابق شهرستان 
لنجان قدردانی شــد و حکم انتصاب محمدی توســط پدر شهید 
محمدعلی باغبانی از شــهدای شهرســتان لنجان به وی تقدیم 

گردید .
جان نثاری در این مراسم بر ضرورت تبیین دستاوردها و موفقیت 
های نظام برای مردم تاکید کرد و گفت: تمام جریان ها و نیروهای 
انقالبی باید برای رفع مشکالت شهرســتان و موفقیت فرمانداری 

در ماموریت های محوله همکاری و همت نمایند.
معاون سیاســی امنیتی اســتاندار اصفهان، خدمت بــه مردم را 
اولویت اصلی برای همه مســئوالن دانســت و گفت: فرماندار باید 
محور وحدت باشد و رســیدگی به مسائل و مشکالت شهرستان را 

به صورت مداوم پیگیری نماید.

در کنفرانس مسئولیت اجتماعی با حضور وزیر نیرو عنوان شد :
اقدامات زیست محیطی ذوب آهن اصفهان قابل توجه است

برای تحول سازمان 
ها در ابتدا باید 

فرهنگ حاکم بر آن 
ها متحول شود

محمدی سرپرست فرمانداری 
شهرستان لنجان شد
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V a r i o u s
گوناگون

مدافع تیم فوتبــال ذوب آهن اصفهان 
گفت: من و ســایر اعضــای تیم وقتی 
شــرایط ذوب آهن را می بینیم بســیار 
ناراحت می شویم. حق این تیم با قدمت 

طوالنی اش، این نیست.
آرمان قاسمی با تاکید بر بدشانس بودن 
ذوب آهــن در نیم فصل نخســت و در 
پاسخ به این پرسش که دلیل ناکامی و 
عملکرد نامطلوب مهاجمان ذوب آهن 

چیست، تصریح کرد: وقتی یک تیم نتیجه نامطلوبی می گیرد، از خط دروازه تا حمله 
ایرادهایی وجود دارد. بازیکنانی داریم که فصل گذشته، عملکرد خوبی داشته اند و شاید 
در تیم های دیگر هم موفق شوند؛ بعضی فصل ها این شرایط پیش می آید اما متأسفانه 
ذوب آهن دو سه فصلی است که با این شرایط دست و پنجه نرم می کند. بازیکنانی که 
به هر تیمی رفته اند کیفیت خوبی ارائه کردند، اما گویا این شانس ذوب آهن است که به 

این مشکل دچار می شود!
مدافع گاندوهای اصفهانی با اشاره به این که شرایط ذوب آهن بسیار تیم را آزار می دهد 
و با تاکید بر آماده ســازی برای عملکرد بهتر در نیم فصل دوم گفت: پس از شکســت، 
کل تیم از کادر فنی تا بازیکنان تحت فشــارها قرار می گیرند. من و سایر بچه ها وقتی 
می بینیم یک تیم با این سابقه و قدمت چنین شرایطی دارد، بسیار ناراحت می شویم، 
امیدواریم در تعطیالت نیم فصل با تمریناتی که انجام می دهیم و اضافه شــدن چند 
بازیکن به تیم، وضعیت مان بهتر شــود و در نیم فصل دوم بــا ذوب آهن به فرم خوب 

ابتدای فصل برگردیم.

خبرآسمانی

موفق ترین پایگاه بسیج کارگری

عیادت از همکار

بر اساس فرایند اشراف فرماندهی ســپاه صاحب الزمان)عج( در وضعیت و عملکرد 
سال 1399، پایگاه مقاومت بسیج شهید قاسم سلیمانی از حوزه مقاومت بسیج شهید 
تندگویان ذوب آهن اصفهان به عنوان موفق ترین پایگاه درسطح پایگاه های بسیج 

کارگری استان اصفهان انتخاب شد.

بهمن خجسته بخت سرپرست کارگاه ریخته گری و مدلسازی مدیریت مهندسی نت 
از عباس حسین خانی عیادت کرد.

عباس حسین خانی از همکاران شــاغل در مدیریت مهندسی نت مکانیک شرکت و 
ساکن نجف آباد است که پس از عمل جراحی دیســک کمر، دوران نقاهت را سپری 
می کند. خجسته بخت در این دیدار  برای این همکار عزیز که از مدلسازان چیره دست 

کارگاه ریخته گری و مدلسازی می باشد، آرزوی بهبودی و  تندرستی نمود.
خلیل شکرانی-  خبرنگار افتخاری

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

تیم بســکتبال ذوب آهن اصفهــان برابر حریف 
همشهری خود به پیروزی دست یافت. 

در ادامه بازی های دور دوم  مرحله مقدماتی لیگ 
برتر بســکتبال مردان ایران، ذوب آهن اصفهان 

برابر فوالد سپاهان به پیروزی دست یافت.
در پایان این بازی عماد ســلمانی با کســب 33 
امتیاز برای ســپاهان اصفهان، امتیــاز آورترین 
بازیکن زمین شد اما این ارسالن کاظمی ستاره 
تیم ذوب آهــن اصفهان بود که به عنــوان تاثیر 
گذارترین بازیکن زمین انتخاب شد. کاظمی در 
این بازی با کسب 1۷ امتیاز، 22 ریباند و ۷ پاس 
گل موفق به ثبت دبل دبل شد و تاثیرگذاری 35 

را از خود بر جای گذاشت.
تمرکز بهتری نسبت به سپاهان داشتیم

سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن اصفهان معتقد 
اســت که دلیل پیروزی شــاگردانش در داربی 

اصفهان، حفظ تمرکز در نیمه دوم بازی بود. 
فرزاد کوهیان سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن 
اصفهان دربــاره پیروزی مقابل ســپاهان گفت: 
سپاهان تیم خوبی اســت، بازیکنان و کادرفنی 

خوبی در اختیار دارد. طبیعی بود که بازی سختی 
باشد و این موضوع را از قبل می دانستیم. در نیمه 
نخست به دلیل برخی اتفاقاتی که افتاد بازیکنان 
ما تمرکز کافی نداشتند اما در نیمه دوم از تجربه 
خود اســتفاده کرده و بازی را کنترل کردند تا با 
عملکرد خوب در کوارتر چهارم، بازی را به ســود 

خود رقم بزنیم.
وی دربــاره این که نقطه عطف بــازی در کوارتر 
چهارم کجــا بود کــه اختالف افزایــش یافت؟ 
توضیح داد: خیلــی نمی خواهــم وارد جزئیات 
فنی بازی شــوم اما همیشــه تیمی که در روند 
بازی تمرکز خود را بهتر حفظ کند نتیجه بهتری 
خواهد گرفت. خوشبختانه تیم ما در این موضوع 
بهتر از حریف عمل کرد و نتیجه مناســب را به 

دست آوردیم.
ســرمربی تیم بســکتبال ذوب آهــن اصفهان، 
درباره وضعیــت مصدومیت ارســالن کاظمی، 
فریــد اصالنی و حامــد ســهراب نژاد نیز گفت: 
آن ها شــرایط خوبی دارند و روز به روز در حال 
بهتر شدن هســتند. امروز هم ارسالن بعد از ده 

روز به تیم کمک کــرد، اما حامد ســهراب نژاد 
هنوز نتوانسته اســت برگردد و فعاًل از او استفاده 

نکرده ایم. 
کوهیان در مورد برگزاری مرحله مقدماتی لیگ 
برتر در دو مرحله نیز گفــت: این تصمیم ابتدای 
فصل گرفته شــد و بنده در آن جلســه حضور 
نداشــتم، پس نمی توانم به صورت دقیق در این 
مورد صحبت کنم. در جریان موارد مطرح شــده 
درباره موضوعی که گفتید نیستم و نمی توانم در 

این مورد اظهار نظر کنم.

تیــم ذوب آهــن اصفهــان در مســابقات قهرمانی دو 
صحرانوردی کارگران استان به مقام قهرمانی رسید . 

این مســابقات 2۷ دی ماه به میزبانی کارخانه ســیمان 
اصفهان در شهر ابریشم با حضور 65 ورزشکار در رده های 

باالی 4۰ سال و زیر 4۰ سال برگزار شد.
سعید همتیان از ذوب آهن اصفهان در رده باالی 4۰ سال 
در بخش انفرادی مقام قهرمانی را کسب کرد و در مجموع 
ذوب آهن اصفهان بر سکوی قهرمانی و تیم های هواپیما 
سازی اصفهان و فوالد مبارکه به ترتیب در جایگاه های دوم 

و سوم ایستادند.
اســامی تیم کارگری دو و میدانی ذوب آهن اصفهان: 
مربی، منصور دهقانی، سرپرســت، کــورش مرادی، 
ورزشکاران باالی 4۰ سال، سعید همتیان، سیدعباس 
مرتضوی و اســماعیل خدادادی، ورزشــکاران زیر 4۰ 
سال، داود شــمس، مجید خضریان،  محمد حمامی و 

محمدرضا یوسفی؛

به مناسبت والدت حضرت فاطمه زهرا )س( و روز زن آیین 
جشنی با حضور احمد اکبری معاون سرمایه های انسانی و 

توسعه مدیریت، مهدی بهرامی معاون پشتیبانی و خدمات 
اجتماعی، علیرضا امیری مدیر روابط عمومی ذوب آهن 

اصفهان و جمعی از بانوان شاغل در شرکت، سوم بهمن ماه 
در تاالر آهن برگزار شد. 

مهدی بهرامــی معاون پشــتیبانی و خدمات اجتماعی 
شــرکت با تبریک میالد حضرت فاطمه زهرا )س( و روز 
مادر گفت: حضرت فاطمه زهرا )س( همواره در برهه های 
مختلف تاریخ به خوبی نقش آفرینی داشتند و الگویی برای 
همه جهانیان محسوب می شوند و ان شاا... هر کدام از ما، در 
جایگاهی که قرار داریم بتوانیم با الگو گرفتن از آن حضرت، 
خدمتگزار شرکت و جامعه باشیم.  وی با اشاره به این که 
بانوان شاغل در کنار رسالت مادری، مسئولیت سازمانی 
را نیز بر عهده دارند،گفــت: کار و تالش در جبهه صنعت، 
شــاخص های خاصی را می طلبد که بانوان ذوب آهنی 

همواره در این عرصه خطیر خوش درخشیدند. 

میکسدزون جدید ورزشگاه فوالدشهر پیش از دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان 
و صنعت نفت آبادان افتتاح شد.

فاز یک میکسدزون ورزشگاه بزرگ ذوب آهن در فوالدشــهر، سوم بهمن ماه پیش از 
دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و صنعت نفت آبادان افتتاح شد.

مهدی تارتــار پس از دیــدار ذوب آهــن مقابل 
صنعت نفت اظهار داشــت: بازی عجیبی بود! یک 
گل استثنایی از تیم حریف دریافت کردیم، قبل از 
به ثمر رسیدن گل به بازی مسلط بودیم و شرایط 
خوبی را دنبال می کردیم. مدافع ما نیز پس از گل 
نخست بی تجربگی کرد و با دریافت دو کارت زرد، 

تمام برنامه های ما به هم ریخت.
وی افزود: واقعاً این شــرایط برایمان دشوار است، 

از هوادارانمان عذرخواهــی می کنم، این اتفاقات 
طبیعت فوتبال است، مطمئنم وقت تبریک گفتن 
ما به هواداران فرا می رســد. با این نتایج و اتفاقات 
فوتبالی شــانه خالی نخواهم کرد و با تمام وجود 
کارم را انجام می دهم، بــا تالش مضاعف تیم را به 
روند خوب برمی گردانیم و به این مســئله ایمان 

دارم.
تارتار با اشاره به اهمیت تعطیالت نیم فصل تصریح 
کرد: این تعطیــالت به ما کمک خواهــد کرد تا 
بتوانیم تیم خودمان را ترمیم کنیم تا در نیم فصل 

دوم در شرایط بهتری قرار بگیریم.
وی در پاســخ به این ســوال که "دلیل مشکالت 
گســترده ذوب آهن چیســت" اظهار کرد: باید 
واقع بین باشیم، ذوب آهنی را تحویل گرفتیم که 
روز آخر در لیگ برتر ماندنی شــد. قبول دارم که 
امروز بد نتیجه گرفتیم، آن هــم به این خاطر که 

اتفاقات فوتبالی روی آن تأثیرگذار بود. 

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان ادامه داد: 
در دو فصل گذشته نتایج ذوب آهن به گونه ای بوده 
که از این بدتر هم رقم خورده اســت، در نیم فصل 
نخست ما هفت بازیکن لیگ برتری می توانستیم 
جذب کنیــم، حضــور بازیکنــان لیگ یکی هم 
تضمینی ندارد که در تیم جواب بدهند و این ها را 

باید در نظر بگیریم.
تارتار افزود: عملکرد نه چنــدان موفق بازیکنان 
دلیل بر این نیســت که ما خرید بدی داشته ایم، 
بازیکن را از خانــه اش به خدمــت نگرفته ایم و با 
توجه به عملکردشان در فصل گذشته به ذوب آهن 
آوردیم، در هر صورت باید مشکالتمان را حل کنیم 
تا نیم فصل دوم بهتری داشته باشیم. من از خودم 
توقع بیشتری داشــتم و انتظارم این بود تیمم در 
نیمه باالیی جدول قرار بگیرد، شرمنده هواداران 
هســتم اما صبر کنند، چاره ای جز تحمل و صبر 

کردن وجود ندارد تا با تغییرات بهتر شویم.

ذوب آهن پیروز داربی اصفهانی های لیگ بسکتبال

ذوب آهن سریعتر از هواپیما سازی اصفهان و فوالد مبارکه

جشن والدت حضرت فاطمه )س( و روز زن در ذوب آهن اصفهان

والیبال نشســته  تیم 
آهــن  ذوب  مــردان 
ســرمربی  با  اصفهان 
در  رحیمــی  گــری 
مرحلــه برگشــت از 
رقابــت هــای لیــگ 
برتر این رشــته برابر 
شــهرداری گنبــد به 

پیروزی رسید.
مرحله برگشت بیست 

و دومین دوره مسابقات لیگ برتر والیبال نشسته 
مردان، جام ایثار در حال برگزاری است و ششم 
بهمن ماه تیم ذوب آهن اصفهان برابر شهرداری 
گنبد به میدان رفت که ایــن دیدار با نتیجه 3 بر 

صفر به سود شاگردان رحیمی پایان یافت.
گفتنی اســت پیش از آغاز این دیــدار، از هادی 
رضایی سرمربی تیم مس شهر بابک، فرید صائبی 
سرمربی تیم ملی، قاسم کردبچه اولین سرمربی 
والیبال نشسته کشــورمان و جابر خلف زاده از 

مربیان پیشکسوت این رشته تقدیر شد.

برتری ذوب آهن اصفهان برابر شهرداری گنبد

با تالش مضاعف تیم را به روند خوب برمی گردانیم

شرایط فعلی حق تیم با قدمت 
ذوب آهن نیست

افتتاح میکسدزون جدید ورزشگاه 
فوالدشهر

آسمانی

آسمانی

پیوند

خبر

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.

یداله فیض دولت آبادی 
1365/11/05  شلمچه

عبداله شبانكاره  نژاد 
1365/11/07  شلمجه

مرادعلی جمالی 
1367/11/06 جاده  سقز

سالــروز عـروج 
ملکــــــوتی
شهدای گـرانقدر 
ذو ب آهن اصفهان
گرامـــــی   باد

تاریخ ازدواجمحل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1400/09/17فوالدسازیمجید شخصی

1400/08/02نت مكانیکبهنام سعیدی

تاریخ تولدنام فرزند محل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1400/10/23محمد صادقتولید و توزیع برقاحمد طالئی

1400/10/22نیالاتوماسیونمحمد مهدی مهریار

1400/10/20رادیننسوزمحمد احمدی

1400/10/20نرگسنت مكانیکابراهیم بیدكانی

1400/10/14دلوینكک سازیمجید حفیظی

1400/10/14مارالحسابداری صنعتیمحسن وكیلی

1400/10/21آواراه و ساختمانكیوان خلیلیان

1400/10/23آوینانوردمهدی تركی

1400/10/19محمد صدرانوردمحمد رامی

1400/10/14ماهسینفوالدسازیمحمدرضا قشالقی

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.

محمد گالبی، مهدی کریمیان، مهدی مستاجران، یوسف 
معتمدی، داریوش عسگری، احمدرضا ایمانی

تسلیت

همکاران گرامی آقایان:
علیرضا انصاری، رمضانعلی سلطانی، اصغرمعظم، محمد 

وکیلی، سیف اله علیخانی، رسول قربعلی، سید مجید 
طاهریان، سید مجتبی طاهریان

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 سایر بازماندگان، صبر و 
سالمتی مسئلت می نماییم. خداوند قرین رحمتشان فرماید.  

روابط عمومی شرکت

در 9 ماهه سال جاری 3۰ میلیارد ریال زکات واجب و مستحب در لنجان جمع آوری 
شد. حجه االسالم حمید اکبری مسئول زکات شهرستان لنجان با اعالم این خبر گفت: 
در 9 ماهه سال جاری مبلغ 3۰ میلیارد ریال زکات در قالب زکات واجب و مستحب به 
صورت نقدی و غیرنقدی در شهرستان لنجان جمع آوری شد. وی افزود: صد در صد 
این مبالغ برای محرومین در قالب سبد کاال و وسایل گرمایشی) بخاری و آبگرمکن(، 

لوازم تحصیلی دانش آموزان، پوشاک زمستانی و جهیزیه هزینه شده است .
اکبری گفت: امسال هم در شهر سده لنجان، نهضت جمع آوری زکات مستحب برنج 
با همکاری دفتر امام جمعه و عامل زکات و مرکز نیکوکاری با هدف کمک به نیازمندان 

شهر انجام گرفت و در این راستا مقادیری برنج جمع آوری شد.

مردم لنجان، سی میلیارد ریال زکات 
پرداخت کردند


