
سخن اول
رهبر انقالب اسالمی)مدظله العالی(:

هنر مقدس تالوت باید در 
خدمت ذکر و دعوت به 

خداوند باشد

نشـــریه  داخلـــی شنبه 20 فروردین ماه 1401    |    7 رمضان 1443   |     9 آوریل  2022    |     شماره 1322

لزوم گسترش فعالیت های 
دانش بنیان و تسریع در 

تکمیل پروژه های شرکت

عملکرد شرکت در تامین 
منابع مالی در سال 1400 ، 

موفقیت آمیز بود

 منصفانه ترین تصمیم را در 
خصوص افزایش مستمری 

بازنشستگان خواهیم گرفت

توان فنی در ذوب آهن 
اصفهان، پشتوانه ای برای این 

صنعت و کشور می باشد
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محمدرضا یزدان پناه مدیر نگهداری وتعمیرات وکارگاه های ســاخت شــرکت گفت: این 
مدیریت، در سال 1400 موفق شــد رکورد های اجرای 93/5 درصدی تعمیرات جاری بخش 
های مختلف تولیدی، اجرای 82 درصدی تعمیرات اساســی بخش هــای مختلف تولیدی و 
مهندســی و همچنین عبور از مرز تولید 414000 عدد قطعه در کارگاه های ساخت و ارتقای 

رکورد 12 سال گذشته در مجموعه کارگاه های معاونت ساخت را به ثبت برساند .

در سال 1400 محقق شد

ثبت سه رکورد در مدیریت مهندسی نت شرکت

رهبر معظم انقالب اسالمی در اولین روز ماه مبارک رمضان 
در محفل نورانی انس با قرآن، ماه رمضان را ماه ضیافت و 
گستره بی نهایت رحمت الهی خواندند و تطهیر قلب و انس 
همراه با تدبّر و تفّقه در قرآن را از عوامل مهم بهره مندی 

انسان از ضیافت پروردگار کریم برشمردند.
حضرت آیت ا... خامنه ای ورود به مهمانی بزرگ خدا را 
نیازمند همت انسان برای اجابت دعوت پروردگار خواندند و 
افزودند: اگر موفق به ورود به ضیافت ا... شویم، از ما با فراهم 
کردن فرصت تقرب به خدا پذیرایی بی نظیری خواهد شد 

که چیزی باالتر از آن قابل تصور نیست.
ایشان با اشاره به برکات و فرصت های اعمال ماه مبارک 
رمضان افزودند: این نعمت ها در واقع فرصت های بی بدیلی 
برای قرب به پروردگار است بنابراین باید با خشوع و خضوع 
از  پرهیز  و  فرصت  این  از  بهره مندی  توفیق  خداوند  از 

معاصی را مسألت کنیم.
حضرت آیت ا... خامنه ای قرآن را معجزه جاودانه پیامبر 
خاتم برشمردند و افزودند: قرآن در همه ادوار تاریخ بشر، 
معارف مورد نیاز انسان را در صحنه وسیع و عظیم زندگی 
فردی، خانوادگی، اجتماعی، معنوی، حاکمیتی و همه ابعاد 

دیگر در اختیار قرار می دهد.
ایشان تعلّم، تدبّر و تفّقه یعنی آموزش و یادگیری عمیق را 
راز بهره مندی از معارف عمیق، باطنی و عالیه قرآن دانستند 
این معارف، تطیهر دل و  به  افزودند: شرط دستیابی  و 
پاکیزگی روح است که این مسئله در دوره جوانی بسیار 

سهل تر است.
رهبر انقالب اسالمی، تالوت را هنری مقدس خواندند و 
با تأکید بر این که این هنر باید در خدمت ذکر و دعوت 
به خداوند باشد، گفتند: تالوت باید جوری باشد که بر 
ایمان شنونده بیفزاید. بنابراین نباید به تالوت به عنوان 
یک هنر صرف نگاه کرد و اجازه داد حاشیه ها یا بعضی از 

خودنمایی ها بر حالت ذکر و دعوت به خدا غلبه کند.
رهبر انقالب، موضوع »مهندسی تالوت« را نیز نیازمند 
تالوت  مهندسی  افزودند:  و  دانستند  قاریان  ویژه  توجه 
یعنی به گونه ای با انتخاب لحن مناسب تالوت کنید که در 
شنونده عمیقاً اثرگذار باشد و او را به تبعیت از کالم خدا 

وادارد.
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رکورد تولید کک خشک در ذوب آهن 
اصفهان شکسته شد

امسال با همدلی کارکنان ، شکوفایی ذوب آهن 
01اصفهان رقم می خورد

مهندس رخصتی:
امسال با همدلی کارکنان ، شکوفایی ذوب آهن اصفهان رقم می خورد

کارکنان ســخت کوش این مدیریــت تولیدات کک و 
مواد شیمیایی با کمک همکاران در دیگر مدیریت های 
کارخانه در سال 1400 که با نام سال تولید، پشتیبانی 
ها و مانــع زدایی ها نامگذاری شــده بود، توانســتند 
علیرغم وجــود موانع زیــادی از قبیــل محدودیت 
تامین آب، تامین مواد اولیه و قطعات ناشــی از تحریم 
های ظالمانه، وجــود بیماری کرونــا و... با ثبت تولید 
1223062 تن کک خشک رکورد تولید این محصول 

را ارتقاء دهند.
محمد علی عالیی، مدیر تولیدات کک و مواد شیمیائی 
شرکت با اعالم این خبر، گفت: برنامه تولید کک خشک 
در سال 1400 به مقدار 1200000 تن تعریف شده بود 
و همچنین رکورد قبلی تولید کک مربوط به سال 1398 
به مقدار 1213685 تن بود که با ثبت این رکورد مقدار 
9377 تن به رکورد قبلی اضافه شــد و 23062 تن نیز 

بیشتر از برنامه تولید، کک خشک تولید گردید.

وی افزود: این مهم نشان از بلوغ کاری، مسئولیت پذیری 
و تبلور همکاری و کار تیمی اســت که نتیجه آن غرور و 
ســربلندی برای پرســنل بخش تولیدات کک و مواد 
شــیمیائی و دیگر همکاران در ذوب آهن اصفهان است. 
اینجانب این موفقیــت را به خانواده بــزرگ ذوب آهن 
اصفهان تبریک عرض نموده و امیدوارم با یاری خداوند 
متعال و همت و تالش هر چه بیشــتر بتوانیم در مسیر 

بهبود، تعالی و کسب تولید بیشتر گام برداریم.
وی افزود: به دلیل عدم توازن تولید و مصرف زغال سنگ 
در کشور و عدم ســرمایه گذاری در معادن زغال سنگ، 
تامین زغال به یکی از چالش های بسیار جدی در ذوب 
آهن اصفهان تبدیل شده است، به همین خاطر در شروع 
ســال 1401 مجبور به کاهش تولید از این بابت شدیم 
که امیدواریم با کمک مسئولین دلسوز کارخانه و کشور 
 بتوانیم پس از تامیــن زغال، کاهش تولیــد را جبران و

 رکورد های باالتری را کسب نماییم.

وی افزود: الزم مــی دانم از حمایت هــای مدیر عامل، 
معاون بهره برداری، معــاون خرید که به حــق در این 
شرایط توانستند زغال مورد نیاز کارخانه را تامین نمایند 
و همچنین دیگر معاونت هــا و مدیریت هــا و به ویژه 
تالشگران بخش تولیدات کک و مواد شیمیائی که جهت 

کسب این رکورد تالش نمودند، تشکر و قدردانی نمایم.

همایش دیدار عیدانه مدیرعامل بــا معاونین، مدیران 
و سرپرســتان حوزه های مختلف شرکت دوشنبه 15 

فروردین ماه در تاالر آهن روابط عمومی برگزار شد . 
مهندس ایرج رخصتی در این همایش، ضمن تبریک 
فرارســیدن ســال نو و ماه مبارک رمضان از تالش و 
همراهی تمام تالشــگران ذوب آهن اصفهان در سال 
گذشــته که به ویژه منجر به رقم خوردن رکوردهای 
تولید در ماه های پایانی شــد، قدردانی نمود و اظهار 
داشت: امسال با رویکردهای جدید و برنامه ریزی های 
صورت گرفته، فرصت خوبی برای رقم زدن شکوفایی 
ذوب آهن اصفهان فراهم شــده که قطعــاً با همدلی و 

همراهی تالشگران شرکت، محقق می شود. 
وی افزود: ســال جاری به تدبیر مقام معظم رهبری با 
عنوان، »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« نامگذاری 
شــده و ذوب آهن اصفهان اقدامــات مختلفی در این 
راستا آغاز کرده است که به ویژه در شرایط تحریم، می 
تواند در تبدیل بســیاری تهدیدها به فرصت، اثرگذار 

باشد. 
سرپرســت مدیریــت عامــل ذوب آهــن، تمرکز بر 

افزایش تولیــد محصوالت کیفی، پویایــی و پایداری 
تولید با افزایش توان رقابت، توســعه شایسته ساالری 
و بسترسازی رشــد و ارتقای نخبگان و صاحبان ایده، 
افزایش هم افزایی و جلوگیری از اتالف منابع در جهت 
کاهش قیمت تمام شــده و تقویت و توســعه فرهنگ 
سازمانی را  برخی الزامات تحقق شعار سال در شرکت 
معرفی نمود و افزود: در سال جاری، تولیدات مهم و با 
ارزش افزوده بســیار باال در برنامه شرکت قرار دارد که 
می تواند سودآوری مناسبی داشته باشد و قطعاً در این 

مسیر با جدیت عمل خواهد شد. 
مهندس رخصتی، اعتبار و برند شــرکت در بازارهای 
داخلی و بین المللی، وجود زنجیره کامل تولید، وجود 
نیروگاه های داخلی و وجود نیروی انســانی متخصص 
و مجرب را از جمله نقاط قوت شرکت دانست و گفت: 
تامین پایدار و اقتصادی مواد اولیه طی سال های اخیر 
با مشــکالتی مواجه بوده که تبدیل بــه چالش اصلی 
شرکت شد اما خوشبختانه با تالش تمام همکاران در 
رده های مختلف و اتخاذ رویکردهای جدید، گشایش 
های قابل توجهی در تامین مــواد اولیه صورت گرفته 

است که می تواند برنامه اصلی امســال برای افزایش 
تولید را محقق سازد . 

وی بر مدیریت اثربخش طرح های توســعه شــرکت 
تاکید کرد و افزود: باید با تمام تــوان، پروژه PCI را به 
طور کامل به بهره برداری برســانیم و پروژه هایی که 
جهت دســت یابی به ظرفیت تولید 3 میلیون و 600 

هزار تن باید اجرا شود در اولویت قرار گیرند . 
مهندس رخصتی در بخشــی از ســخنان خود بر هم 
افزایی با شرکت های تابعه شستا نیز تاکید کرد و گفت: 
این هم افزایی در مجموع، منافع 40 میلیون ایرانی که 
بیمه شده سازمان تامین اجتماعی هستند را نیز تامین 

می کند . 
آیت ا... رهبر مســئول هماهنگی تبلیغات اســالمی 
شرکت نیز در ابتدای این همایش، ضمن تبریک آغاز 
ســال جدید و فرارســیدن ماه مبارک رمضان، اظهار 
داشت: روزه داری هم سالمت جسم و هم سالمت روح 
انسان را در پی دارد که این برکات حاصل رشد تقوای 

الهی در فرد روزه دار است . 
وی افزود: امروز در بســیاری از کشورهای دنیا به تاثیر 
روزه در درمان پی برده اند و برای بسیاری بیماری ها، 
روزه درمانی تجویز می شــود که اثرات بســیار خوبی 

دارد. 
آیت ا... رهبر ابراز امیدواری نمود که ســال جدید که 
با ماه پرخیر و برکت رمضان آغاز شــده اســت، برای 
تالشگران ذوب آهن اصفهان، سالی سرشار از موفقیت 

باشد . 
در بخشــی از این همایش، گزارش تصویری عملکرد 
حوزه های مختلف شرکت از زبان معاونین شرکت که 

توسط روابط عمومی تهیه گردید، پخش شد . 

در سال جاری، 
تولیدات مهم و با 

ارزش افزوده بسیار 
باال در برنامه شرکت 

قرار دارد که
 می تواند سودآوری 
مناسبی داشته باشد

امیدواریم با کمک 
مسئولین دلسوز 
کارخانه و کشور 

بتوانیم پس از تامین 
زغال، کاهش تولید 

را جبران و
 رکورد های باالتری 

را کسب نماییم

)) 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

رکورد تولید کک خشک در ذوب آهن اصفهان شکسته شد

مهلت ارائه موضوعشمارهنوع فراخوانردیف
پیشنهاد

زمان بازگشایی 
پاكات

31 /01 /301401 /01 /1401پانزده ردیف تیغه قیچی140006334مناقصه1

خرید 2 عدد گیربكس سه مرحله ای 2 -89619 -140004623تجدید مناقصه2
28 /01 /271401 /01 /1401فوالد سازی

2 -84612تجدید مناقصه3
خرید یك ست  بلوك های نگهدارنده 

برج اسید شماره  2 كارگاه اسید 
تولیدات كك و مواد شیمیایی

1401/ 01/ 231401/ 01/ 24

فعالیت اجرایی تخریب و نسوز كاری  140010038مناقصه4
28 /01 /271401 /01 /1401نورد 500

90628تمدید فراخوان5

انجام كلیه فعالیتهای مربوط به 
عملیات سرویس های دوره ای 

نگهداری و تعمیرات،تكمیل، بهینه 
سازی ، اصالح سیستم های تصویری 

و سنسورهای حفاظتی ذوب آهن 
اصفهان و خرید تجهیزات مربوطه

1401/ 01/ 291401/ 01/ 30

خرید كولر اسپیلت و پنجره ای  به 9905193مناقصه6
28 /01 /261401 /01 /1401تعداد140 دستگاه

جلسات قرائت و تفسیر قران مجید 
در ذوب آهن اصفهان

در مساجد و نمازخانه های شرکت

همایش بزرگ قرانی، یک شنبه 28 فروردین همزمان
 با والدت با سعادت امام حسن مجتبی)ع(

در ایام ماه مبارک رمضان
از ساعت: 7:20 تا 8

مکان:
 مسجد الزهرا)س(

دارالقران الکریم ذوب آهن اصفهان
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نشریه داخلی

بزرگی این مجموعه 
عظیم صنعتی باعث 

شگفتی من شد

Vبازدید I S I T

سالم آتشکار

درخواست های شما  وپاسخ مسئولین :

 شــرایط تداوم پرداخت کمک هزینه عائله مندی و  
فرزندان کارکنان چیست؟

مدیریت امور اداری: براســاس مقررات  جاری شــرکت تداوم 
پرداخت کمک هزینه عائله منــدی و اوالد، صرفا باارائه گواهی  
اشــتغال به تحصیل  برای فرزندان همکارانی که از لحاظ سنی 
فاقد شــرایط الزم باشــند ) فرزندان دختر و پســر مشمولین 
تامین اجتماعی باالی 18 ســال و فرزندان پسر باالی 20 سال 

مشمولین صندوق فوالد( امکان پذیر است . 
شرایط بازنشستگی مشمولین تامین اجتماعی برای 
پرسنلی که دارای 30 سال سابقه کار و سن زیر 50 سال 

می باشند چیست؟
مدیریــت امــور اداری: بــرای مشــمولین قانــون اجتماعی 
وفق ضوابط مــاده 76 قانــون مزبور در صورت احراز شــرایط 
بازنشستگی توسط آن سازمان )از نظرسابقه و سن( قابل اقدام 

می باشد .
زمان بازدید دوره ای ایاب و ذهاب داخلی چه موقع  

می باشد؟
مدیریت خدمــات و امور رفاهی: طبق دســتور العمل اجرایی، 
بازدید از ناوگان حمل و نقل عمومی شــرکت در 2 بازده زمانی 
6ماهــه اول و6ماهه دوم هرســال با همــکاری مدیریت های 

مربوطه انجام می پذیرد .
*** تعدادی از همکاران نیز خواستارانجام موارد زیر شده اند .

  برنامــه ریزی جهت منظورنمودن ســاعت اضافــه کار برای 
کارکنان شیفت در ماه مبارک رمضان .

  ارائــه تدابیری جهــت لحاظ نمــودن انجام مشــاوره های 
روانشناسی وروانپزشکی از طریق بیمه مکمل درمان دانا .

  برنامه ریزی جهت محاســبه و پرداخت  ضریب شایســتگی 
پرسنل در سال 1400

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

به شرح زیر می باشد:

حجــت ا... عبدالملکی وزیر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی گفت: در کشــور 14 میلیــون تن از 
شغل شایســته ای برخوردار نیســتند، حدود 
6 تا 7 میلیون شــغل غیر رســمی و 2 میلیون 
اشــتغال ناقص وجــود دارد، همچنین افرادی 
 نیز وجــود دارند که از درآمــد مکفی برخوردار 

نیستند.
وی از افزایش بیــش از 500 هزار بیمه شــده 
تحت پوشش تامین اجتماعی خبرداد و با اشاره 
به نقش نیروی اشــتغال در جامعه گفت: در هر 
جامعه نیروی انســانی از مــوارد حائز اهمیت 

اســت که باید به منظور اشــتغال ایــن افراد 
برنامه ریزی هایی من جمله تعیین و شناســایی 
جامعه هدف به منظور ایجاد اشــتغال صورت 

گیرد.
 وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی در خصوص 
توســعه اشــتغال در کشــور ادامــه داد: بــه 
منظور توســعه اشــتغال بایــد در مرحله اول 
شناســایی جامعــه هــدف و آمــوزش را بــه 
 منظور ارتقــای مهارت ها در دســتور کار قرار 

گیرد.
 عبدالملکــی با اشــاره به فرهنگ ســازی در 

حوزه اشــتغال گفت: باید برنامه ریزی مناسبی 
به منظور فرهنگ ســازی حوزه اشتغال صورت 
گیرد. همچنین در قالب 71 دســتگاه اجرائی 
مشخص شــده همچون وزراتخانه، بخش های 
مردمــی و دیگــر دســتگاه ها، 222 طــرح 
اشــتغالزایی در قالب تفاهم نامه تصویب شــده  

است.
وی تاکید کرد: سامانه رصد، بستری برای ایجاد 
اشتغال است، همچنین دســتگاه های اجرائی 
در تعامل یکدیگر به منظور تحقق شــعار سال 

فعالیت می کنند.

۱۴میلیون شهروند ایرانی "شغل"  شایسته ای ندارند 

باید برنامه ریزی 
مناسبی به منظور 

فرهنگ سازی حوزه 
اشتغال صورت گیرد

مهرداد توالییان معاون بهره برداری شرکت در تشریح 
عملکرد سال گذشــته این حوزه، گفت: سال گذشته 
علی رغم چالش های فــراوان، رکورد تاریخی در تولید 

چدن با تولید 2 میلیــون و 768 هزار و 451 تن حاصل 
و همچنین برای اولیــن بار در تاریــخ ذوب آهن،  یک 
میلیون و 223 هزار تن چدن خشــک، در این شرکت 
تولید شد. ضمن این که در سایر بخش های تولیدی نیز 

موفقیت های خوبی به دست آمد.
وی افزود: تولید محصوالت با ارزش افــزوده باالتر نیز 
افزایش یافت . در این حوزه عــالوه بر تامین ریل مورد 
نیاز کشور، در تولید کالف رشد 450 درصدی را نسبت 
به سال 1399 شــاهد بودیم. در تولید سایر محصوالت 
همچون ناودانــی، آرک معدنی و .... نیــز 175 درصد 

نسبت به سال 1399 رشد داشتیم . 
معاون بهره برداری شرکت با اشاره به توان فنی کارکنان 
ذوب آهن اصفهان گفت: باتوجه به توانایی های کسب 
شده، وجود دانش فنی الزم و کیفیت مطلوب در تولید 
محصوالت فوالدی که در انطباق با استانداردهای بین 

المللی قرار داشته و الزامات این استانداردها را برآورده 
می نماید، امکان بازاریابی و فروش محصوالت صادراتی 
فراهم گردید. همچنین با تالش های انجام گرفته، ذوب 
آهن اصفهان موفق شد گواهینامه CARES را به منظور 
 BS4449 صادرات میلگرد آجدار مطابق اســتاندارد
)2005( به کشــورهای منطقه بریتانیا و حوزه خلیج 

فارس دریافت کند.
توالییان تأکید کرد: بــا عنایت به تقاضــای بازارهای 
خارجی، محصوالت بازاریابی شده مطابق با استانداردها 
و شــرایط فنی مورد درخواســت مشــتریان در حوزه 
معاونت بهره برداری تولید و تحویل شــده که در سال 
1400 به صادرات بالغ بر 1.116.582 تن انواع شمش 

فوالدی، محصوالت نوردی و شمش چدن منجر شد. 
معاون بهره برداری شــرکت گفت: ذوب آهن اصفهان 
در سال های مختلف، با هدف تکمیل سبد محصوالت 

تولیدی خود و پاسخ به نیازهای بازار، اقدام به تولید انواع 
محصوالت ساختمانی و صنعتی جدید نمود و با ارتقای 
مســتمر کیفیت محصوالت تولیدی با در نظر گرفتن 
نیازهای بازار و مشتری، ضمن دریافت و اخذ گواهینامه 
ها و اســتانداردهای مختلف موفق شــد در بازارهای 
جهانی حضور یابد که بر این اســاس در ســال 1400 

محصوالت مختلفی برای اولین بار به تولید انبوه رسید. 
توالییان افزود: در سال 1400، با توجه به شرایط بازار و 
هدف گذاری انجام شده، بخش عمده ای از تولیدات در 
بخش فوالدســازی و نورد به محصوالت صنعتی و ویژه 
اختصاص داده شــد که از جمله می توان به گریدهای 
فوالدی متنوع، فوالدهای ســری SAE، فوالد ریل و ... 
در بخش فوالدســازی و محصوالتی مانند کالف های 
صنعتی، میلگردهای صنعتــی، آرک های معدن، ریل 

های راه آهن و مترو و ... در بخش نورد اشاره نمود.

علیرضا رضوانیان معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت 
گفت: در سال گذشته، پروژه های مختلفی در شرکت 
در حال انجام بود که در ســال جاری شاهد ثمرات آن 
خواهیم بود. پروژه ساخت LF3 و همچنین ریومپینگ 
کامل LF1 نقش موثــری در تولید محصوالت کیفی 
دارد و امیدوارم تا پایان نیمه اول ســال جاری به پایان 

برسد.
وی افزود: پــروژه کارگاه اکســیژن که بــرای تداوم 
تولید شــرکت اهمیت ویژه ای دارد در مراحل پایانی 
اســت . پروژه احداث تصفیه خانه و خرید پساب های 
فوالدشهر ، ایمان شهر و روستاهای فالورجان نیز که 
کارخانه را تا حدود زیادی از آب زاینده رود بی نیاز می 

کند، امسال به پایان می رسد . 
معاون برنامه ریزی و توســعه شــرکت با بیان این که 

در سال گذشــته اره و دریل سوم خط تولید ریل و سه 
دستگاه ماشین CNC در کارگاه میانی نورد نصب و راه 
اندازی شد، گفت: عملیات اجرایی پست 63 کیلو ولت 
MSDS5 شروع شد و پروژه 30هکتاری آبیاری قطره 

ای کارخانه نیز تکمیل و به بهره بردار تحویل شد.
وی، طراحی، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی گیت 
های الکترو نیکــی و نرم افزار فــروش بلیط اینترنتی 
ورزشگاه بزرگ فوالد شــهر را از دیگر پروژه های سال 
گذشــته برشــمرد و افزود: تجهیزات برق و روشنایی 
گیت های و آبگرمکن خورشــیدی ورزشــگاه بزرگ 
فوالد شهر تامین، نصب و راه اندازی شد و دو مجموعه 
سرویس های بهداشــتی و گیت های ورودی و باجه 

بلیط فروشی این ورزشگاه نیز احداث و تحویل شد.
وی به روســازی آســفالت و کانال آبرو بتنی بارانداز 

مســیر ریلی انبار بندر عباس و طراحی، تامین، نصب، 
اجــرا و راه اندازی تجهیزات عالیمی خــط ریلی انبار 
در این بندر اشــاره کره و ادامــه داد: عملیات تامین و 
اجرای کارهای باقیمانده تصفیه خانه فیزیکی واگذار و 
عملیات آناالیزرهای دودکش فوالد سازی نیز تکمیل 

شد.
معــاون برنامه ریــزی و توســعه شــرکت، عملیات 
ساختمانی، حمل، نصب، مونتاژ، تســت و راه اندازی 
مخازن آب شــماره 3 و4  و واگــذاری خطوط انتقال 
تصفیه خانه پســاب کارخانه )بین تصفیه خانه پساب 
و کارخانه(و اتاقک کنترل ضربــه قوچ، تامین، حمل، 
نصــب و مونتــاژ کلیه تجهیــزات، اجــرای عملیات 
ساختمانی خط ورودی پمپ خانه و تست و راه اندازی 
پمپ خانه پساب فوالد شهر و راه اندازی و بهره برداری 

پروژه تصفیه خانه پساب)BOT( را از دیگر پروژه های 
این حوزه در سال 1400 عنوان کرد.

معاون بهره برداری شرکت :
ثبت  دو   رکورد تولیدی ساالنه در ذوب آهن اصفهان در طلیعه قرن جدید

مهندس  رخصتی:
توان فنی در ذوب آهن اصفهان، پشتوانه ای برای این صنعت و کشور می باشد

معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت
امسال بسیاری از پروژه های در حال اجرا به بهره برداری می رسد

بازدید هیات تجاری برزیل از ذوب آهن اصفهان

علیرغم محدودیت 
مالی و تحریم  های 
موجود و با تکیه بر 

توان تجربی و علمی 
کارکنان معاونت 
بهره برداری، این 

پروژه ها در حال اجرا 
می باشد

تولید محصوالت با 
ارزش افزوده باالتر نیز 

افزایش یافت

پروژه کارگاه اکسیژن 
که برای تداوم تولید 
شرکت اهمیت ویژه 
ای دارد در مراحل 

پایانی است

 Four اعضــای هیــات مدیــره هلدینــگ 
group   کشــور برزیــل 15 فروردین ماه با 
حضور در ذوب آهن اصفهان از خط تولید این 

شرکت بازدید کردند .
کاســتا گیــش، مدیرعامل گــروه پلتونیوم 
در گفتگو بــا خبرنگار ما گفــت: بزرگی این 
مجموعه عظیم صنعتی باعث شگفتی من شد 
در ترکیه و کشــورهای اروپایی کارخانه های 
تولید فوالد را بازدید کــرده ام ولی هیچکدام 
زیرســاخت هــای کاملی ماننــد ذوب آهن 

اصفهان نداشتند.
وی افــزود: بیشــترین تمرکــز مــا بــرای 

خریــد کالف و میلگرد اســت و بــه خاطر 
کیفیــت بــاالی محصــوالت این شــرکت 
ذوب  محصــوالت  تــا  داریــم  تمایــل 
اســتفاده  برزیــل  در  را  اصفهــان   آهــن 

کنیم .
مدیرعامل گروه پلتونیــوم، گفت: ذوب آهن 
اصفهان یک مجموعه بزرگ صنعتی است که 
تمام نیازهای خود را در داخل شرکت تامین 
می کنــد و در صورتی که به توافق برســیم 
مایل هستیم تا از توان مهندسین ذوب آهن 
استفاده کنیم و نمونه این شرکت را در برزیل 

نیز داشته باشیم .

مهنــدس ایــرج رخصتــی سرپرســت مدیریــت 
عامل ذوب آهــن اصفهــان در بازدید از دیســپاچر و 
هماهنگ کننــدگان کل خطــوط تولید شــرکت در 
جلسه ای به همراه مهرداد توالییان معاون بهره برداری 
و محسن سلطانی مدیر امور فنی و برنامه ریزی تولید در 
جریان مراحل اجرایی پروژه مهم و تاثیرگذار جمع آوری 
داده و کنترل نظارتی خطوط تولید شرکت )اسکادا( قرار 

گرفت.
وی در این دیدار بر لزوم تسریع  پروژه تکمیل فرایند ثبت 
و هوشمندسازی داده های کنترلی در ذوب آهن اصفهان 
علی الخصوص خطوط تولید با علم و تجهیزات مدرن و 
عملیاتی کردن پروژه های زیرساختی و دانش بنیان در 
این شرکت بزرگ صنعتی تاکید کرد و گفت: ذوب آهن 
اصفهان به عنوان مادر صنعت کشور با قدمتی بیش از نیم 
قرن از مدرن ترین و پیشرفته ترین دستگاه ها و خطوط 
تولیدی دنیا استفاده می کند و با تکیه بر تجربه مهندسان 
و متخصصان داخلی، خود را با علم روز دنیا به روزرسانی 

کرده است و این فرایند مستمر و ادامه دارد.
مهندس رخصتی افزود: سیســتم جمــع آوری داده و 
کنترل نظارتی خطوط تولید شــرکت ) اسکادا( از سال 
1398 شروع شــده و طبق گراف و زمانبندی، در حال 
تکمیل و پیاده ســازی می باشــد که با اجرای کامل آن 

امکان مدیریت بیشتری برمنابع ومصارف مختلف برای 
ما فراهم خواهد شد.

معاون بهره برداری شــرکت نیز ضمن توضیح  شرایط 
موجود و تشریح ضرورت اجرای پروژه اسکادا در خطوط 
تولید و بهره برداری جهت به روز نمودن تجهیزات قبلی و 
ایجاد یک سیستم جامع گردآوری داده های بخش های 
تولیدی و مدیریــت دقیق و موثر آن گفــت: با توجه به 
ســرعت پایین و عدم شــمول امکان انتقال اطالعات 
میدانی به منظور کنترل و مدیریــت پارامترهای موثر 
بر بهره برداری بهینه و تولید مســتمر و اقتصادی ، این 
معاونت بر آن شد تا با بهره گیری از دانش روز و تکنولوژی 
پیشــرفته اقدام به تعریف پروژه های اســکادا در اغلب 

واحدهای تولیدی و پشتیبانی نماید.
توالییان افزود: علیرغــم محدودیت مالی و تحریم  های 
موجود و با تکیه بر توان تجربی و علمی کارکنان معاونت 
بهره برداری، این پروژه ها در حال اجرا می باشد که امید 
است با حمایت بیشتر در آینده خیلی نزدیک بهره برداری 

و مورد استفاده قرار گیرد.
 از مزایای اجرای پروژه هــای فوق امکان مدیریت منابع 
انرژی نظیــر آب، بــرق، گاز و بخار و تولیــد اقتصادی 
واحدهای بهره برداری و امکان تهیه گزارشــات مختلف 
روی فرآیندهای تولیدی به منظــور تحلیل و مدیریت 

اقتصادی و فنی می باشد .
محســن ســلطانی مدیر امور فنی و برنامه ریزی تولید 
شرکت نیز گفت: با توجه به گستردگی شرکت سهامی 
ذوب آهــن اصفهان و لــزوم کنترل و نظــارت بر کلیه 
اطالعات و داده های بخش هــای مختلف بهره برداری و 
مدیریت موثر داده های فوق، نظر به این که این داده ها با 
سیستم های آنالوگ قدیمی انجام می گردید و از طرفی با 
توجه به لزوم به روزرسانی تجهیزات فوق جهت باال رفتن 
ســرعت، دقت و ایمنی کار پروژه های اســکادا یا همان 
سامانه سرپرستی و گردآوری داده در بخش های مختلف 

تعریف و طراحی گردیده و در حال انجام می باشــد که 
پس از اتمام کلیه پروژه ها و یکپارچه شدن آن می توان 
به صورت جامع بر پارامترهای کلیدی بخش های مهم 
تولیدی نظارت و کنترل داشته و مدیریت دقیق تری اجرا 

نمود.
الزم به ذکر است؛ کلیه اقدامات انجام گرفته در این راستا 
با تکیه بر دانش و توانمندی های کارکنان ســختکوش 
بهره برداری ذوب آهن اصفهان در حال انجام می باشد و 
ان شاءا... در آینده نزدیک شاهد تکمیل پروژه های فوق 

خواهیم بود.

احمد ســلیمی معــاون مالی و 
اقتصــادی شــرکت در گفتگو 
بــا خبرنگار مــا، عملکــرد این 
حوزه را در ســال 1400 تشریح 
کرد و گفت: در ســال گذشــته 
اقدامات مختلفــی در این حوزه 
جهت برنامه ریــزی و نظارت بر 
تامین و تخصیــص منابع مالی و 
گزارشگری صورت گرفته که از 
جمله آن ها می توان به افزایش حدود اعتباری نزد بانک ها، تامین مالی از 
بازار پول و اخذ تسهیالت از بانک ها فراتر از بودجه، تامین مالی پروژه ها و 
طرح های سرمایه ای پروژه های مختلف، تهیه و تدوین بودجه شرکت و 

پایش مستمر آن و ... اشاره کرد . 
معاون مالی و اقتصادی شرکت افزود: در ســال 1400 شاهد انتقال 
ســهام از فرابورس به بورس بودیم و با ایجاد سود انباشته برای اولین 

بار سود سهام بین سهامداران توزیع شد .
سلیمی، تهیه گزارش ارزیابی سودسازی محصوالت بر مبنای حاشیه 
ســود هر محصول و تهیه گزارشــات ارزیابی صرفه جویی انجام شده 
توسط معاونت های مختلف شرکت را از جمله سایر اقدامات این حوزه 
در سال گذشته عنوان کرد و گفت: سیستم سنجش مسئولیت که در 
راستای همسو سازی اهداف مالی و اقتصادی با مدیریت ها و معاونت 
های شرکت و از طریق هم سو ســازی منافع اقتصادی، طراحی شده 
است به طور کامل استقرار یافت و گزارشات سنجش مسئولیت برای 

دوره های سه ماهه در همه حوزه ها تهیه و عملیاتی شد. 
وی، باز پرداخت تســهیالت ریالی و ارزی شرکت در سال 1400 به 
مبلغ 118.427میلیارد ریال و 2.233.030 یــورو را حایز اهمیت 
دانست و افزود: در سال 1400 پس از طی فرایندهای متعدد و مورد 
نیاز بابت اخذ مصوبات بانکی و تصویب آن در هیأت مدیره شــرکت، 
مبلغ126.716 میلیارد ریال تســهیالت بانکی از بانک های مختلف 

دریافت و به روزرسانی شد.
معاون مالی و اقتصادی شرکت افزود: پرداخت بیش از 490 میلیون 
دالر جهت تامین به موقع مواد اولیه و قطعــات مورد نیاز خط تولید 
شرکت، دریافت عواید صادراتی از مســیرهای مطمئن نزد تراستی 
های شــرکت، اســتفاده از خدمات بانک ها در خصوص کارگزاری 
دریافت و پرداخت عواید صادراتی شــرکت)به عنــوان نمونه بانک 
تجارت( و انجــام به موقع پرداخــت های ارزی از مســیرهای قابل 
اتکاء جهت واردات مورد نیاز شــرکت با توجه به توانایی هر کدام از 
کارگزاران طرف قرارداد  از سایر اقداماتی بود که توسط همکاران در 

سال گذشته اقدام شد.
ســلیمی، مختومه نمــودن پرونده هــای تهاتر مطالبات شــرکت 
از ســازمان تأمیــن اجتماعی بــه مبلــغ 1330 میلیــارد ریال، 
تعامالت و پیگیــری های الزم تا اخذ قطعی شــدن مالیات عملکرد 
1397 شــرکت )کاهــش مبلغ اعالم شــده در برگ تشــخیص از 
1/811/025/414/660 ریال به 227/337/595/965 ریال(، انعقاد 
قرارداد بیمه تکمیل درمان و نظارت بر مراکز ارایه دهنده خدمات و 
همچنین ســاماندهی و تعیین تکلیف اموال موجود در مناطق ســه 
گانه چادگان، مجتمع فرهنگی تفریحی انزلی، کارگاه های نســوز، 
پایگاه ماشین آالت، باشگاه های فجر و قدس، بخش های مهندسی 
کارخانه، کارگاه ها و تجهیزات الکتریکــی را تنها بخش کوچکی از 

سایر اقداماتی دانست که در این حوزه اقدام شده است.

 معاون مالی و اقتصادی شرکت:
عملکرد شرکت در تامین 
منابع مالی در سال 1400 ، 

موفقیت آمیز بود

خبرآسمانی
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  20 فروردی ماه؛ روز ملی فناوری هسته ای
روز 20 فروردین در تقویم رسمی جمهوری اسالمی ایران، روز ملی فناوری 
هسته ای اســت. 20 فروردین ماه سال 1385 خبر دســتیابی ایران به فن 
آوری غنی سازی اورانیوم و راه اندازی یک زنجیره کامل غنی سازی در نطنز 
اعالم شد. در پی این خبر با تصویب شــورای عالی انقالب فرهنگی، به پاس 
قدردانی از تالش های افتخار آمیز دانشمندان جوان ایران اسالمی، بیستم 
فروردین ماه، مقارن با تکمیل چرخه سوخت هســته ای در تقویم رسمی 
ایرانیان روز ملی فن آوری هســته ای نام گرفت. این فن آوری در برگیرنده 
بسیاری از علوم مهندسی و پایه اســت و در حال حاضر منحصراً در اختیار 
تعداد کمی از کشورهای جهان اســت. اهمیت کسب این فن آوری موجب 

جهش علمی و در همه زمینه های علمی و صنعتی در کشورمان شده است.
20 فروردین ماه؛  روز هنر انقالب اســالمی )سالروز شهادت 

شهید سید مرتضی آوینی(
پس از شــهادت هنرمند متعهد و بسیجی، شهید ســید مرتضی آوینی در 
روز بیستم فروردین ســال 1372، با پیشــنهاد شــاعران، نویسندگان و 
هنرمندان حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی به مقام معظم رهبری، این 
روز به عنوان »روز هنر انقالب اســالمی« نام گذاری شد. از آن جا که شهید 
ســیدمرتضی آوینی، تمام لحظه های عمر با برکت خــود را به ویژه پس از 
انقالب اسالمی در مسیر به فعالیت رســاندن ارزش ها و احکام اسالمی در 
قالب هنر صرف کرد و بــه حق در این راه خدمات ارزنــده کم نظیری را در 
عرصه های گوناگون و گســترده هنر و اندیشــه از خود به یادگار گذاشت، 
سالروز شهادت این هنرمند فرزانه، به عنوان روز هنر انقالب اسالمی نامیده 

شده است.
21 فروردین 1358؛ تاسیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی

با توجه به اهمیت مسأله مسکن محرومان به فاصله 10 روز پس از استقرار 
نظام جمهوری اسالمی، حضرت امام خمینی )ره( طی پیام مهمی در تاریخ 
21 فروردین 1358 اقدام به افتتاح حســاب 100 و تأسیس بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی نمودند. همچنین اساسنامه قانونی این نهاد انقالبی در تاریخ 
1366/09/19 به تأیید مجلس شورای اســالمی و در تاریخ 1366/10/09 
به تأیید شورای نگهبان رسیده اســت که به موجب آن وظایف اصلی بنیاد 

مسکن معین گردید.
21 فروردین ماه؛ سالروز شهادت سپهبد علی صیاد شیرازی

در نگاهی اجمالی به شــخصیت شهید صیاد شــیرازی، مجموعه ای کاماًل 
منسجم از فراهم آمدن خصایل الهی موجد یک انسان کامل دیده می شود. 
او از نظامی بودن، شــیعه بودن، ایرانی بودن و بســیجی بــودن چیزی کم 
نداشت. نظم، مدیریت و قدرت جهادی شــهید سپهبد علی صیاد شیرازی 
در عرصه نبرد و سیســتم اداری برای اداره کارها موجب شــد که او یکی از 
شــخصیت های مهم ارتش باشــد؛ به گونه ای که عنوان »سیدالشــهدای 
ارتش« در قاموس او بگنجد. روز بیســت و یکم فروردین  ماه ســال 1378 
سپهبد شــهید علی صیاد شــیرازی در پی ترور منافقین کوردل در مقابل 

دیدگان فرزندنش به شهادت رسید.
دهم رمضان ؛ سالروز وفات حضرت خدیجه )س(سه سال قبل 

از هجرت
حضرت خدیجه کبری)س( دختر خویلد بن اســدبن عبدالعزی نخستین 
همسر رســول خدا)ص(، از زنان شــریف، اصیل و نامدار عرب و اسالم می 
باشــد. وی در عفت، نجابت، طهارت، سخاوت، حسن معاشرت، صمیمیت، 
صداقت، مهر و وفا با همسر، کم نظیر بود و وی را در آن عصر، طاهره و سیده 
نساء قریش می خواندند و در اســالم یکی از چهار بانویی که بر تمام بانوان 
بهشت فضیلت و برتری دارند، شناخته شد و جز دختر ارجمندش حضرت 

فاطمه زهرا)س(، هیچ بانویی این مقام و فضیلت را نیافت.
این بانوی فداکار، پس از یک عمر تالش و کوشــش و 25 ســال خدمت به 
رسول گرامی)ص( و دین مبین اسالم، پس از بازگشت از محاصره قریش در 
شعب ابی طالب، در دهم رمضان سال دهم بعثت، جان به جان آفرین تسلیم 

و روح مطهرش به اعلی علیین عروج نمود.
25 فروردین ماه؛  روز بزرگداشت عطار نیشابوری

روز 25 فروردین ماه در تقویم رسمی کشور به نام عطار نیشابوری نامگذاری 
 شده است و همه ســاله مراسم بزرگداشت این شــاعر و عارف نامی برگزار 

می شود.
فریدالدین ابوحامــد محمد بن ابوبکــر ابراهیم بن اســحق عطار کدکنی 
نیشابوری شــاعر و عارف نام آور ایران در قرن ششم و آغاز قرن هفتم است. 
والدتش به سال 537 در کدکن از توابع نیشابور اتفاق افتاده است.از ابتدای 
کار او اطالعی در دســت نیســت جز آنکه نوشــته اند پدر وی در شادیاخ 
نیشابور، عطار عظیم القدری بود و بعد از وفات او فریدالدین کار پدر را دنبال 
کرد و دکان عطاری )دارو فروشی( آراسته داشت. عطار در قتل عام نیشابور 
به سال 618 به دست سپاهیان مغول به شهادت رسید و مزار او هم در جوار 

آن شهر است.

مناسبت های هفته

حدیث هفته
 حضرت محمد)ص(:       

ماه رمضان، ماه خداست و آن ماهی است که خداوند در آن حسنات 
را می افزاید و گناهان را پاک می کند و آن ماه برکت است.  در جلسه اخیر شــورای معاونین که سه 

شــنبه 16 فروردین ماه برگزار شــد، بر 
تســریع در بهســازی قالب های چدن ریزی 
جهت تولید محصول بر اساس نیاز های بازار و 
استفاده از امکانات نســوز کارخانه به منظور 
بهره وری بیشــتر و ضرورت انتقال دانش فنی 
ساخت تجهیزات در بومی سازی های صورت 

گرفته در خارج از شرکت تاکید شد. 
در این جلســه مقرر شــد برنامه ریــزی الزم برای 
بازســازی و اســتفاده بهینــه از مجموعه شــفق و 
ســاختمان شــرکت در بندرعباس صــورت گیرد و 
ضرورت عملکرد یکپارچه در جذب نیروی انســانی 
به ویژه در خصوص شــرکت های تابعــه مورد تاکید 

قرار گرفت. 
تسریع در ایجاد کمیته شفاف سازی به منظور انجام 
امور و فعالیت های پرریســک و استراتژیک شرکت، 
در اولویت قــرار دادن تامین تجهیــزات و امکانات 

مورد نیاز ایمنی و آتش نشــانی، تســریع در اجرای 
پروژه ســاخت مســکن در B9 ، اتخاذ شــیوه های 
مختلف جهت کاهش مصــرف آب، رعایت پروتکل 
های بهداشــتی جهت مصون ماندن از بیماری کرونا 
و ضرورت تامین وســایل ایمنی و بهداشــتی برای 
کلیه کارکنان و تاکید بر فاصلــه گذاری اجتماعی از 
جمله دیگر مواردی بود که در جلسه شورای معاونین 

مطرح شد . 
جلسه شورای امر به معروف شرکت

همچنین سه شــنبه 16 فروردین ماه جلسه شورای 
امر به معروف با حضور اعضاء این شــورا برگزار شد. 
در این جلسه بر تبیین معروف ها، معرفی افراد موفق 
در شــرکت جهت الگو ســازی و ترویج معروف های 
ضروری کارخانه با اســتفاده از تمام امکانات از جمله 
ائمه جماعات، پایگاه های بسیج و رسانه های روابط 

عمومی تاکید شد. 
در این جلســه بر مــواردی همچــون فراهم کردن 

امکانات و تســهیالت مورد نیــاز ازدواج کارکنان و 
فرزندان آن ها، شناســایی موارد مربــوط به خطاها 
و اشکاالت موجود در شــرکت و برنامه ریزی جهت 

برخورد با مشــکالت از طریق شفاف ســازی، تهیه 
دســتورالعمل و برخورد متناســب با آن موضوع نیز 

تأکید شد.

تسریع در ایجاد 
کمیته شفاف 

سازی به منظور 
انجام امور و فعالیت 

های پرریسک و 
استراتژیک شرکت

ایجاد عدالت در 
پرداخت ها هدف 
این سازمان است

مهم ترین موارد مطرح شده در شورای معاونین و شورای امر به معروف شرکت

R e p o r t
گزارش

میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین 
اجتماعی در جلسه  ای که با حضور نمایندگان 
کانون های بازنشســتگی تشــکیل گردید از 
افزایش منصفانه مســتمری بازنشستگان در 

سال 1401 خبر داد.
 این جلســه که بــا حضور رئیــس و اعضای 
کارگــران  عالــی  کانــون  هیأت مدیــره 
بازنشسته و مســتمری بگیر، رئیس اتحادیه 
پیشکســوتان جامعه کارگــری و همچنین 

معاونین و مدیران ذی ربط ســازمان تامین 
اجتماعی بــه منظور اتخــاذ بهترین تصمیم 
جهت افزایــش میزان حقوق بازنشســتگان 
و مســتمری بگیران در ســال 1401 برگزار 
گردید، پس از بحث و تبادل نظر جامع میان 
نمایندگان بازنشســتگان و مدیران سازمان 
تامین اجتماعی مقرر شد با برگزاری جلسات 
کارشناســی و تخصصی و با در نظر داشــتن 
شرایط معیشتی بازنشستگان، مطلوب ترین 

تصمیم جهــت افزایش میزان مســتمری ها 
و ایجاد رضایتمندی این قشــر معزز اتخاذ و 

پیشنهاد شود.
مدیرعامــل ســازمان تامیــن اجتماعــی 
خاطنشــان کــرد: بــا اتخــاذ تصمیمــات 
درســت، رضایت بازنشســتگان تامین شده 
و به ســمت ایجاد عدالــت در پرداخت ها که 
 هدف این ســازمان اســت؛ حرکت خواهیم 

کرد.

در همایش دیدار عیدانه مدیرعامل با معاونین، 
مدیران و سرپرستان حوزه های مختلف شرکت 
که 15 فروردین ماه در تاالر آهن روابط عمومی 
برگزار شد، معاونین شرکت در کلیپ تصویری، 
 گزارشــی از اهم اقدامــات حوزه خــود ارایه 

کردند.
مهدی بهرامــی، معاون پشــتیبانی و خدمات 
اجتماعی شرکت در این گزارش تصویری گفت: 
در ســال 1400 با مشکل شــیوع کرونا مواجه 
بودیم که در این زمینه همگام و جلوتر از بخش 

های مختلف جامعه، واکسیناســیون کارکنان 
و شــرکت های تابعه با پوشــش 99 درصدی و 
 با ایجاد مرکز واکسیناســیون در شرکت انجام 

شد. 
بهرامی افزود: فراینــد جدید طب کار با رویکرد 
تشخیص و پیشگیری از بیماری های شغلی که 
در سال گذشــته با روش جدید انجام و ارتقاء و 
تجهیز بیمارستان شــهید مطهری به امکانات 

روز صورت گرفت. 
معاون پشــتیبانی و خدمات اجتماعی شرکت، 

گفت: در سال گذشــته، بازســازی و اصالح و 
ایجاد ظرفیــت های جدیــد در مجموعه های 
اقامتی، تفریحی انجام شــد تا خدمات رفاهی 
مطلوب تــری به کارکنــان ارائه شــود . توجه 
بــه ورزش همگانی و شــرکت در مســابقات 
مختلــف و همچنین توجه بــه ورزش خانواده 
بزرگ ذوب آهــن انجام شــد و با مســاعدت 
مدیرعامل شرکت بن معیشتی به بازنشستگان 
 اختصاص یافت که خدمت خوبی به این قشــر 

بود . 

 منصفانه ترین تصمیم را در خصوص افزایش مستمری بازنشستگان خواهیم گرفت

معاون پشتیبانی و خدمات اجتماعی شرکت
پوشش 99 درصدی واکسیناسیون برای کارکنان در سال 1400

بهزاد کرمی، معاون بازاریابی و فروش شرکت، گفت: 
با همکاری معاونت های بهره بــرداری و بازاریابی 
و فروش، ســهم محصــوالت صنعتی و بــا ارزش 
افزوده باال و خاص نسبت به ســال قبل در فروش 
250 درصــد افزایش یافت و ارزش فــروش آن ها 
 350 رصد رشد داشــت که حاصل یک کار گروهی 

بود. 
معاون بازاریابی و فروش شــرکت، افزود: ارزش 
تحویل محصوالت شرکت در سال 1400 بالغ بر 
35 هزار میلیارد تومان بود کــه از این مبلغ 20 
هزار میلیارد تومان مربوط به فروش داخلی و 15 

هزار میلیارد تومان مربوط به صادرات بود . 
کرمی با بیان این که با عنایت به برنامه شــرکت 
در ســال 1400، این حوزه در بخش فروش ، در 
مجموع 25 درصد بیشتر از تکالیف بودجه ای را 
محقق کرد، گفت: در سال گذشته 168 میلیارد 

تومان حقوق گمرکی مسترد شد که این مبلغ به 
دلیل میزان صادرات شرکت حاصل شد . 

وی تأکید کرد: بــا برنامه ریزی صــورت گرفته 
رکورد باالترین میزان فروش و تحویل شرکت در 
اسفند ماه با 3400 میلیارد تومان حاصل شد که 

دستاورد خوب و مهمی بود. 
معاون بازاریابــی و فروش شــرکت، از صادرات 
محصوالت اصلی به میزان بیش از 950 هزار تن 
به ارزش بالغ بــر  564 میلیون دالر و محصوالت 
فرعی به میزان 163 هزارتن به ارزش 75 میلیون 
دالر در ســال گذشــته خبر داد و افزود: حضور 
در بازارهای جدید از جمله؛ اردن، تاجیکســتان  
 CE و Carse و قزاقزســتان، تمدید گواهینامه
Mark جهت صادرات محصول به کشــورهای 
اروپایی و صادرات به 19 کشــور با وجود تحریم 
های شدید ظالمانه دشمنان اقداماتی بود که در 

بخش صادرات حاصل شد.
کرمی با بیــان این که با همکاری حــوزه مالی و 
اقتصادی شــرکت، بر مبنای آخریــن آمار بانک 
مرکزی بــه میــزان 100 درصد، رفــع تعهدات  
ارزی انجام شــد،افزود: فروش تیرآهن صادراتی 
ســایزهای 14،16،18 و20 بــرای اولین بار در 
ســال 1400، عرضــه و فروش فــرآورده کالف 
صنعتی  برای اولین بار در بــورس کاالی ایران، 
پیگیری فراوان در خصــوص تصویب قانون منع 
واردات ریل به کشور بر اساس قانون منع واردات 
اقالمی که تولید مشــابه داخلی دارند، که بر این 
اســاس جهــت واردات هرگونه اقــالم ریلی که 
حتی چنانچه جــزء تولیدات کارخانه نباشــد از 
ســوی وزارت صمت از کارخانه استعالم و سپس 
مجوز صادر می شود، عرضه وفروش شمش های 
آلیاژی برای اولین بار در بــورس کاال، پذیرش و 

فروش محصول دولومیت و آهن اسفنجی و چدن 
در بورس کاال برای اولین بــار و...بخش کوچکی 
از فعالیت هایی اســت که در سال گذشته توسط 

همکاران این حوزه اقدام شده است.

معاون بازاریابی و فروش شرکت
افزایش سهم محصوالت صنعتی و با ارزش افزوده باال در فروش 

در سال 1400 محقق شد
ثبت سه رکورد در مدیریت مهندسی نت شرکت

اجرای 82 درصدی 
تعمیرات اساسی 

بخش های مختلف 
تولیدی و مهندسی

محمدرضا یزدان پناه مدیــر نگهداری وتعمیرات 
وکارگاه های ساخت شرکت گفت: این مدیریت، 
در ســال 1400 موفق شــد رکورد های اجرای 
93/5 درصــدی تعمیــرات جــاری بخش های 
مختلف تولیدی، اجــرای 82 درصدی تعمیرات 
اساســی بخش های مختلف تولیدی و مهندسی 
و همچنین عبور از مرز تولید 414000 عدد قطعه 
در کارگاه های ســاخت و ارتقای رکورد 12 سال 
گذشته در مجموعه کارگاه های معاونت ساخت 

را به ثبت برساند .
وی، گفت: اجرای 1587 مــورد تعمیرات جاری، 
اجرای 65  مــورد تعمیرات اساســی، اجرای 51  
مورد پروژه های بخش هــای مختلف حوزه بهره 
برداری و  ســایر حوزه ها، از جمله اقدامات قابل 
توجه پرســنل معاونت تعمیرات این مجموعه در 

سال گذشته بود.
یزدان پنــاه افــزود: از دیگر دســتاوردهای این 
مدیریت در ســال 1400  در معاونت ساخت، می 
توان به مواردی مانند ســاخت 2790  تن قطعه 
ریخته گــری فوالدی و چدنی ورنگــی درکارگاه 

ریختــه گری و مدلســازی، ســاخت 3084 تن 
قطعه در کارگاه اسکلت فلزی و آهنگری، اجرای 
190000 ماشین ســاعت در کارگاه مکانیکی و 
عملیات حرارتی،  اجرای 43780  ماشین ساعت 
در کارگاه ساخت و تعمیر تجهیزات سنگین، تهیه 
وکنترل تعداد 7007  شــیت نقشه A4  در واحد 
طراحی، تدوین تکنولوژی فرآیندهای ســاخت 
به تعداد827 شیت نقشــه و ثبت تعداد 55933 
ردیف سفارش و درخواســت تولید قطعات مورد 
نیاز بخش های کارخانه در واحــد برنامه ریزی و 
تکنولــوژی، کنترل مرحلــه ای ونهایی 12382 
تن و445548 ماشین ســاعت قطعه تولید شده 
توســط واحد کنتــرل کیفیت ســاخت داخل، 
بازرسی وکنترل تعداد 96535 قطعه توسط واحد 
کنترل کیفیت ســاخت خارج، کنتــرل و برنامه 
ریزی و نظارت بر بیش از ســه هزار میلیارد ریال 
صورت وضعیــت پیمان ها توســط واحد تجزیه 
وتحلیل های فنی و اقتصــادی و تامین و تدارک 
بیش از 2500 نوع ملزومــات مورد نیاز کارگاه ها 

توسط واحد تدارکات و انبارها، اشاره کرد.

وی گفت: در معاونت بازرســی فنی این مدیریت 
نیز انجــام  2928 مورد بازرســی و تســت های 
ارتعاشــی و فراصوت و ترموگرافی و آنالیز جریان 
و باالنــس در واحــد CM ، 552 مورد بازرســی 
باالبرهــا و آسانســورها و نیز صرفــه جویی 40 
درصدی در تعــداد قطعات و تعمیرات اساســی 
در واحد بازرسی فنی باالبرها و ســازه ها، بالغ بر 
26/000/000 ســانتی متر مربع تست های غیر 
 ،NDT مخرب بر اســاس ســطح مبنــا در واحد
تعداد 245مورد بازرســی مخازن و سیستم های 
روانــکاری و هیدرولیک و نیز صرفــه جویی 18 
درصدی در مصرف روغــن و گریس بخش های 
مختلف و نیز صرفه جویــی 32 درصدی حاصله 
در بررسی لیست های نواقص قطعات، تعداد245 
مورد بازرسی در نوار نقاله ها و تجهیزات مکانیکی 
و صرفه جویی50 درصدی در لیســت قطعات از 

دستاوردهای معاونت مزبور بوده است .
مدیر نگهداری وتعمیرات وکارگاه های ســاخت 
شرکت گفت: مصمم هستیم در ســال 1401 با 
اجرای تدابیر و برنامه ریزی های پیش بینی شده 

و در راس آن ها تسریع در خرید کوره های القایی 
کارگاه 46 ، دســتگاه های تراش و فرز  و بورینگ 
CNC  کارگاه 48 ، دســتگاه تراش CNC کارگاه 
مدلسازی، بازسازی دستگاه ســختکاری القایی 
کارگاه 48 ، دســتگاه نورد کارگاه 47 ، دســتگاه 
های ماشینکاری کارگاه ســاخت 51 و نیز بهبود 
و ارتقای شــرایط تامین ماتریال، ابزار، ملزومات 
و مواد مصرفــی این مجموعه، کســب رکورهای 

جدید و باالتر را در سال جاری شاهد باشیم.

Rگزارش e p o r t

ارزش تحویل 
محصوالت شرکت 
در سال 1400 بالغ 

بر 35 هزار میلیارد 
تومان بود

فرایند جدید 
طب کار با رویکرد 

تشخیص و 
پیشگیری از بیماری 
های شغلی صورت 

گرفت

خبر

در همایــش دیــدار عیدانــه 
معاونیــن،  بــا  مدیرعامــل 
مدیــران و سرپرســتان حوزه 
های مختلف شــرکت که 15 
فروردین مــاه در تــاالر آهن 
روابــط عمومی برگزار شــد، 
معاونیــن شــرکت در کلیپ 
تصویــری، گزارشــی از اهم 

اقدامات حوزه خــود ارایه کردند. احمد اکبری معاون ســرمایه های 
انسانی و توســعه مدیریت شــرکت در این گزارش تصویری گفت: از 
جمله اقدامات مهم در این حــوزه، اخذ تاییدیــه نهایی طرح طبقه 
بندی مشاغل شــرکت، بازنگری و اصالح ساختار سازمانی و بازنگری 
 و اصالح ســختی کار مشــاغل حوزه بهره بــرداری بود کــه به اجرا 

درآمد . 
معاون ســرمایه های انســانی و توســعه مدیریت شــرکت  افزود: 
به کارگیری و صــدور احکام اشــتغال 500 نفــر از نیروهای جدید 
االستخدام، پذیرش و اعمال سوابق خارج از شرکت همکاران قرارداد 
مســتقیم، تبدیل وضعیت اســتخدامی 450 نفر از قــرارداد موقت 
به دائم، اجرای کانون ارزیابی و توســعه برای 300 نفر از مســئولین 
شــرکت، اجرای دوره های مربی گری و منتورینگ، اجرای آموزش 
های غیر حضوری به تعــداد بیش از 100 هزار نفر ســاعت از جمله 

فعالیت های این حوزه در سال گذشته بود . 

معاون سرمایه های انسانی و توسعه مدیریت شرکت

اخذ تاییدیه نهایی طرح طبقه 
بندی مشاغل شرکت، موفقیت 

مهمی در سال گذشته بود



تسلیت

همکاران گرامی آقایان:
مرتضی قربانی، ابراهیم قربانی، عبدالرسول کیانی، 

محمود عطایی، حسین باغبانی، سیدمحسن پورخیاطی، 
رضا عطایی زاده، امید خسروی، رحیم عبدالهی هارونی، 

اکبر امینی، ایمان راسخ، حمید مسعودنیا، علی عربلو 
نره، حسین قائدی، محسن اسمعیل پور، میثم طغیانی، 

محمدرضا موسائی 

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

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

روابط عمومی شرکت 

تسلیت

خانواده داغدار مرحوم طهماسب صالح پور

با نهایت تاسف و تالم فراوان درگذشت همکار گرامیمان مرحوم 
مغفور طهماسب صالح پور را خدمت شما خانواده محترم تسلیت 

عرض نموده، از خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و 
برای شما و سایر بازماندگان شکیبایی، سالمتی و طول عمر 

خواستاریم .
روابط عمومی شرکت 

برگزاری جلسات قرائت و تفسیر قرآن 
در مساجد و نمازخانه های شرکت

تعویض خط لوله انتقال گاز کک 
مصرفی بخش فوالدسازی

حجت االسالم عباسعلی نعمتی مسئول دارالقرآن الکریم ذوب آهن اصفهان 
با تهنیت  بهار طبیعــت، عید نوروز و بهار قرآن، ماه مبــارک رمضان، گفت: 
خداوند را شاکریم که امســال توفیق قرائت و تفســیر قرآن در ماه مبارک 
رمضان در مســاجد و نمازخانه های شــرکت را به ما عنایت فرمود و قرآن 
پژوهان عزیز در این ماه مبارک از دریای بیکران آیت الهی بهره مند هستند. 

وی افزود: دارالقرآن الکریم ذوب آهن اصفهان در ماه مبارک رمضان همچون 
سال های گذشــته با حضور مربیان عزیز قرآنی، حدوداً در 40 مرکز، کالس 
های تفسیر و قرائت قرآن از ســاعت 7 و 20دقیقه تا 8 برگزار می نماید که 

شاهد حضور عزیزان تالشگر شرکت در کالس ها هستیم.
 حجت االسالم نعمتی تصریح کرد: تفســیر و توضیح آیات و تالوت قرآن به 
صورت هماهنگ از جزء دوم شروع شده که انشاا... بعد از ماه مبارک رمضان 
مســابقات بزرگ قرآنی برای شــرکت کنندگان در کالس ها شامل حفظ، 
روخوانــی، قرائت و مفاهیــم در مدیریت آموزش برگــزار و هدایایی تقدیم 

برندگان خواهد شد.
وی تأکید کرد: همایش بزرگ قرآن کریم یکشنبه 28 فروردین ماه همزمان 
با خجسته میالد امام حســن مجتبی)ع( در مســجد الزهرا)س( شرکت با 
حضور مسئوالن، مربیان و قرآن پژوهان برگزار می گردد و در دهه پایانی ماه 
مبارک رمضان نیزگردهمایی مشترک قرآن پژوهان و پایگاه مقاومت بسیج 
شهید تندگویان با حضور قاریان برجسته قرآنی در مسجد الغدیر برگزار می 

شود.
حجت االســالم نعمتی، گفــت: وظیفه خــود می دانم از همــه عزیزان که 
با مســاعدت خود، ما را در برگزاری این کالس های قرآنــی یاری نمودند، 
خصوصاً مدیرعامل و معاونین شــرکت، روابط عمومی، تبلیغات اســالمی و 

حوزه بسیج شهید تندگویان تقدیر و تشکر نمایم. 

پروژه تعویض خط لوله انتقال گاز کک مصرفی بخش فوالدسازی با موفقیت 
انجام شد . 

دانش سرپرســت گازرســانی مدیریت انرژی و بهینه سازی سوخت شرکت 
با اعالم این خبــر در خصوص پروژه تعویــض خطوط لوله هــای گازهای 
فرآیندی، گفت: در این پروژه خط لوله گاز کک به طول حدود سیصد متر و 

قطر 400  میلی متر دمونتاژ و تعویض شد .
وی با بیان این کــه پایپ رک های ضلع غربی بخش فوالدســازی در ارتفاع 
12 متری از سطح زمین قرار داشــت، افزود: به دلیل، آسیب های زیاد ناشی 
از خوردگی های شــیمیایی مواد همراه گاز کک به خط لوله مذکور و وجود 
پتانسیل خطر باال برای شــبکه گاز کک و دیگر خطوط و تجهیزات سیاالت 

همجوار آن تعویض این خط لوله در دستور کار قرار گرفت.
سرپرست گازرسانی مدیریت انرژی و بهینه ســازی سوخت شرکت، تأکید 
کرد: عملیات دمونتاژ و برشــکاری لوله قدیم با لحــاظ نمودن تدابیر خاص 
ایمنی و اجرایی و نظارت دقیق پرســنل گازرســانی بدون حادثه اجرا و این 

پروژه تکمیل شد.  
شایان ذکر اســت؛ مدیریت های مهندســی نت مکانیک و راهبری ماشین 
ماشین آالت و شــرکت های توحید صنعت و مهندســی پویش ساخت در 

اجرای این پروژه همکاری و مشارکت فعالی داشتند. 
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V a r i o u s
گوناگون

هیــأت مدیــره و مدیرعامل تعاونی مســکن 
کارکنــان ذوب آهن اصفهــان 11 فروردین با 
مهندس رخصتــی سرپرســت مدیریت عامل 

شرکت دیدار و گفتگو کردند.
مهندس رخصتی، پیگیری مجدانه و اســتمرار 
در انجــام برنامه ها تــا تحقق اهــداف را رمز 
موفقیت دانســت و گفت: در جهت اعتالی نام 
و جایگاه رفیع ذوب آهن اصفهان و در راســتای 
رفاه عموم کارکنــان و رضایتمندی ذی نفعان، 
با بهره گیری از توان داخلی شــرکت و با اتخاذ 
سیاســت های حمایتی و پشــتیبانی، تعاونی 
مســکن کارکنان را در رفع موانــع تدارکاتی و 
عملیاتی تا شــکوفایی ظرفیت ها و توان بالقوه 

قانونی و اجرایی یاری خواهیم کرد.

احســان باجــالن مدیرعامل تعاونی مســکن 
کارکنان ذوب آهــن اصفهان نیــز در دیدار از 
روند عملیاتــی پروژه های شــش گانه در حال 

اجرا، دریافت پایان کار، تفکیک و انتقال ســند 
واحدهای پروژه نگارستان و شفق و برنامه های 

سال اخیر شرکت گزارشی ارایه کرد.

 مهدی بهرامی، معاون پشتیبانی و خدمات اجتماعی، 
حمیدرضا رضایی، سرپرســت مدیریت حوزه مدیر 
عامل و تعامــالت منطقه ای، علی اکبر احســانی و 
تعدادی از مسئولین  و ورزشکاران شرکت از همکار 
و پیشکسوت ذوب آهنی حسین طالیی، پدر پهلوان 

کشتی کشورمان، محمد 
طالیی عیادت کردند. 

پهلــوان محمد طالیی 
بــا  دیــدار  ایــن  در 
قدردانی از مســئولین 
شرکت و هیات کشتی 
گفــت:  فوالدشــهر، 
اصفهان  استان  کشتی 
در ســال هــای دور با 
از  صنایــع  حمایــت 
جمله ذوب آهن اصفهان افتخارات ارزشــمندی 
را در کارنامه خود دارد کــه به عنوان گنجینه ای 

ماندگار در اذهان ثبت شده است .
وی افزود: به نظر می رســد با شــرایط کنونی در 

برنامه های هیات کشتی، شــکوفایی این ورزش 
ملی را در آینده نزدیک  شاهد باشیم.

وی اظهار امیدواری کرد: باشگاه ذوب آهن مانند 
سال های پیشین نسبت به کشــتی و حمایت از 
اســتعدادها در این زمینه اهتمام الزم را داشته 

باشد
شــایان ذکر اســت؛ پدر بزرگوار پهلــوان محمد 
طالیی از همکاران نســل اولی ذوب آهن اصفهان 
است که در ســال 1347 پس از عزیمت از خطه 
سرسبز مازندران در این شــرکت استخدام شد و 
پس از طی نمودن یک دوره شــش ماهه آموزشی 
در کشور شوروی سابق، با عنوان سرپرست کارگاه 
نورد مشــغول به کار شد و در ســال 74 به افتخار 

بازنشستگی نائل آمد.

مهندس ایرج رخصتی سرپرســت مدیریت عامل 
ذوب آهن اصفهان با همراهی علیرضا امیری مدیر 
روابــط عمومــی و حمیدرضا رضایی سرپرســت 
مدیریت حوزه مدیرعامــل و تعامالت منطقه ای با 
حضور بر مزار شهید محسن حججی پس از زیارت 
و قرائــت فاتحه، با خانواده این شــهید مدافع حرم 

دیدار و گفت و گو کردند.
مهندس رخصتی با اشاره به رشادت های کارکنان 
شرکت ذوب آهن اصفهان در دوران انقالب اسالمی 
ایران و تقدیم 270 شهید واالمقام به میهن اسالمی، 
ضمن بزرگداشــت مقام واالی شــهید و شهادت، 
ایثار و از جان گذشــتگی مدافعان حرم به خصوص 
شهادت مظلومانه شهید بی ســر محسن حججی 

را نقطه عطفی در انقالب اســالمی دانست و گفت: 
شهید حججی و سایر شــهدای مدافع حرم اکثرا از 
جوان هایی بودند که بعد از انقالب اســالمی مردم 
ایران متولد شدند و رشــد و تربیت یافتند و هر یک 
به نوعی حاصل و ثمره ایــن جنبش و تفکر انقالبی 
هســتند و با خون پاک خود هــر روز حادثه عظیم 
عاشــورا و فداکاری حســینی را تکــرار می کنند. 
ایــن شــهیدان تربیت یافتگان مکتــب خمینی 
 و تصویرگــران ایثــار عاشــورایی در عصر حاضر

 هستند.
وی خاطر نشان کرد: شهادت مظلومانه این شهید 
بزرگوار سرآغاز شــروع جنبش جهانی شیعیان بر 
علیه داعش و کفار منطقه ای بــود که امیدواریم تا 

ریشه کن شدن ظلم و قطع ید اســتکبار جهانی از 
این منطقه ادامه یابد.

محمدرضا حججی، پدر این شهید واالمقام نیز در 
این دیدار گفت: شــهید حججی واسطه ای شد تا 
مدافعان حرم از مظلومیتی که داشتند بیرون آیند 
و مردم آگاه تر از گذشــته به پشتیبانی از دفاع حرم 
اهل  بیت )ع( بشــتابند، شــهید حججی به برکت 

خون خود توانست این الزمه را به اثبات برساند.
پدر شهید محســن حججی افزود: به فرموده مقام 
معظم رهبری خداوند خیلی از حجت ها را توســط 
شهدا بر ما تمام کرده اســت و  شهید حججی هم 

حجتی شد در مقابل چشم همگان.
وی افزود: صحنه هایی که مــا فقط در کتاب ها می 
خواندیم، در جریان شــهدای مدافع حرف خصوصا 
این شهید مظلوم و بزرگوار برای ما به تصویر کشیده 
شد. ان شاءا... ما نیز بتوانیم رهروان راستینی برای 
این عزیزان باشیم. از خداوند متعال برای همه مردم 
و مسئوالن انقالب آرزوی توفیق و حرکت در مسیر 

شهدا را دارم.
الزم به ذکر است؛ مدیر عامل ذوب آهن اصفهان در 
پایان این دیدار از خانواده شــهید محسن حججی 
تقدیر و با حضور بر ســر مزار پاک تعدادی دیگر از 
شهدای گلستان شهدای نجف آباد با قرائت فاتحه به 

مقام شامخ این عزیزان ادای احترام کرد.

نشست صمیمانه سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن 
اصفهان با مسئولین و کارکنان معاونت برنامه ریزی و 
توسعه این شرکت سه شنبه 16 فروردین ماه ، برگزار 

شد.
مهندس ایــرج رخصتی در این نشســت به نقش و 
اهمیت توسعه در پیشبرد اهداف شرکت اشاره کرد 
و تالش برای رفع مسائل کلیه کارکنان و برنامه ریزی 
برای باال بردن جایــگاه نیروی انســانی را ضروری 

دانست.
وی با اشــاره به لزوم فعالیت های دانش بنیان جدید 
و تاکید بر راه اندازی و به اتمام رســاندن پروژه های 
باقیمانده و در دســت اقدام همچون گوگردزدایی و 
PCI ، خواستار سرعت در انجام این پروژه ها و به اتمام 

رساندن هرچه بهتر و زودتر آنها شد.
مهندس رخصتی توسعه را الزمه حیات همه صنایع 
دانســت و افزود: با توجه به لزوم تسریع در پیشبرد 
پروژه های در دست اقدام شرکت و این که هم اکنون 
نقش نظارت اجرایی، شامل ناظر عالی و ناظر مقیم 
در پروژه های شــرکت تجمیع شــده و همین امر 
صرفه جویی بسیار خوبی را برای ذوب آهن اصفهان 
به دنبال داشته است به جاست تا تمام توان و حداکثر 
امکانات شرکت را در جهت رفع مشکالت و برداشت 

موانع موجود بر سر راه تکمیل پروژه های توسعه ای 
شرکت و کارکنان این مدیریت ها به کار بگیریم.

در ابتدای این نشســت علیرضا رضوانیــان معاون 
برنامه ریزی و توسعه نیز گفت: در سال گذشته، پروژه 
های مختلفی در شرکت در حال انجام بود که در سال 
جاری شــاهد ثمرات آن خواهیم بود و با تمام توان 
تالش می شــود که پروژه های در دست اقدام طبق 

برنامه زمان بندی تکمیل و به بهره بردار تحویل شود.
وی مطرح شدن دغدغه های همکاران و پیشنهادات 
آن ها بــرای حل مشــکالت این حــوزه در حضور 
مدیرعامل را نقطه عطفی برای شــکوفایی معاونت 

برنامه ریزی و توســعه عنوان کــرد و پیگیری این 
دغدغه ها را ضروری دانست .

مجید عبدالنبی جوزدانی مدیر فنی و پشــتیبانی 
اجرای پروژه ها نیز از برنامه ها، پروژه  ها، اقدامات انجام 
شده و در دست اقدام شــرکت گزارشی ارائه کرده و 
پیش نیازها و پیشنهادات خود را در راستای اجرای 

بهتر امور مطرح کرد.
کارکنان این معاونت نیز به بیان خواسته ها و مشکالت 
خود همچــون لزوم بازنگــری در چارت ســازمانی، 
مشکالت پروژه ها، بهبود مسائل رفاهی، حمل و نقل و... 

پرداخته و دغدغه های خود را مطرح کردند.

در نشست با کارکنان معاونت برنامه ریزی و توسعه ذوب آهن اصفهان عنوان شد:

لزوم گسترش فعالیت های دانش بنیان و تسریع در تکمیل
پروژه های شرکت

پیگیری برنامه ها تا تحقق اهداف، رمز موفقیت است

بر بال لک لک ها

در روزهای گذشته، نورسیده هایی به خانواده بزرگ 
ذوب آهن پیوســته اند که حضور سبزشــان را به 
خانواده های آنها تبریک گفتــه و برای این عزیزان، 
آرزوی ســالمتی و موفقیت در تمام مراحل 
زندگی داریم. اسامی این نی نی کوچولوها و پدر 

گرامی شان به شرح ذیل است:

تولدت مبارک

پیوندآسمانی
پیوند مهرورزان

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

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

در دیدار با خانواده شهید محسن حججی مطرح شد
شهدای مدافع حرم، تصویرگران ایثار عاشورایی در عصر حاضر هستند

عیادت از همکار بازنشسته ذوب آهنی

تاریخ تولدنام فرزند محل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1400/12/11نویدكوره بلندمرتضی امینی

1400/12/08سید محمد امینحراستسید حمید حجتی

1400/11/24مهربانوحراستحمید مزروعی

1400/12/03رزانرژیرضا عطائی

1400/11/14همتافوالدسازیمهدی بیگی

1400/11/28آنریسافوالدسازیمنصور جعفری

1400/11/10مرسانافوالدسازیباقر خون بابا 

1400/12/15آیسانكک سازیمحسن دهقانی

1400/12/15كیانكک سازیمحسن دهقانی

1400/11/28بهارراهبریحامد جعفری

1400/12/08رادمهركوره بلندقاسمعلی رحمانی

1400/12/05آی سودانوردعبداله اسماعیلی

1400/10/14علینوردجواد رئیسی

1400/12/16مهرساایمنی بهداشتمهناز سبزواری

1400/12/10نفسكوره بلندمحمد ویسمرادی

1400/12/11آریاكوره بلندیداله روحی

1400/12/19آتیالاتوماسیونرضا اسمعیل پور

1400/12/14مهرسامفوالدسازیمیثم دهقانی

1400/12/05سید شاهاناتوماسیونسید امیر حسین لقائی

1400/12/05سید فرحاناتوماسیونسید امیر حسین لقائی

1400/10/20ساراكمیسیون معامالترضوان یهمن زیاری

1400/12/08مهرادكک سازیمهدی رفیع زاده

1400/12/09رادوینكک سازیعرفان دعائی

1400/12/15امیرحسینفوالدسازیصالح خاكباز

1400/12/05آرمانتولید و توزیع برقمنصور عراقی

1400/12/14پناهتولید و توزیع برقحمید نقی بیرانوند

تاریخ ازدواجمحل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1400/11/14نوردحسن علی سلطانی

1400/12/12فوالدسازیغالمعلی رجبی

1400/12/17آگلومراسیونداود طغیانی


