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مواد اولیه و تجهیزات 
وارداتی استراتژیك 
به موقع تحویل شد

افزایش حقوق مستمری
 بگیران در اردیبهشت ماه 

اجرایی خواهد شد 

نیروگاه 110مگاواتی ذوب آهن 
اصفهان، تبلور خودباوری 

متخصصان داخلی است

پروژه های شرکت براساس 
برنامه زمان بندی در حال 

اجرا هستند
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رویداد

رویداد

گزارش

گزارش
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 مســعود ملکی  سرپرســت نیروگاه حرارتی مدیریت تولید و توزیع برق شــرکت، گفت:
دیگ های شماره 8 و 9 نیروگاه 110 مگاواتی که در سال 1390 مورد بهره برداری قرار گرفته، 
طی 10 سال گذشته به صورت پیوســته با تعمیرات جاری و موردی در مدار بهره برداری قرار 

داشته است، با هماهنگی قسمت های دیگر کارخانه تعمیر و بازسازی شد.

مشعل های دیگ شماره 8 نیروگاه 110 مگاواتی 
بازسازی شد

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار مسئوالن و کارگزاران 
نظام همه مسائل کشور را قطعاً قابل حل خواندند و با تبیین 
قدرت  منظومه  کردند:  تأکید  سال،  شعار  مختلف  ابعاد 
جمهوری اسالمی و دستاوردهای گوناگون آن در بخش های 
مختلف، ایران را به الگویی جذاب برای ملت ها تبدیل کرده 
است و ناامید کردن مردم و القای حّس بن بست، جفا به مردم 

و انقالب است.
حضرت آیت ا... خامنه ای مسئولیت در نظام اسالمی را به 
معنای مورد سؤال بودن برشمردند و افزودند: در نظام های 
سیاسی جهان مسئوالن مورد سؤال مردم هستند اما در نظام 
اسالمی مسئوالن عالوه بر مردم، در معرض سوال و مؤاخذه 

مهم تر و سنگین تِر خداوند نیز هستند.
در  جوانان  گسترده  حضور  از  خرسندی  ابراز  با  ایشان 
مجموعه مدیریتی نظام، همه مسئوالن را به مراقبت کامل 
از دو آسیب مهم یعنی غرور و انفعال فراخواندند و افزودند: 
غرور به خاطر پست و مقام، موفقیت ها، غّره شدن به لطف 
پروردگار و هر منشأ دیگری، طلیعه شکست و مقدمه سقوط 
درونی و اجتماعی و کاری، انسان خواهد بود و با ایجاد توهم و 

بزرگ بینی، فرد مسئول را از مردم دور می کند.
احساس  معنای  به  انفعال  گفتند:  اسالمی  انقالب  رهبر 
بن بست در امور، نقطه مقابل غرور و خطرناک است که 
دشمنان تالش دارند با روش های گوناگون آن را در جامعه 
و در میان مسئوالن القاء کنند که البته بر اساس وعده 
تخلف ناپذیر الهی، راه مقابله با این طراحی دشمن، »صبر« 
و »تقوا« است. صبر یعنی خسته نشدن و از میدان خارج 

نشدن، و تقوا نیز یعنی مراقب حرکت خود و دشمن بودن.
خوب  جهت گیری  به  اشاره  با  خامنه ای  آیت ا...  حضرت 
معّطل  مطلقاً  مسئوالن  کردند:  تأکید  کشور  دیپلماسی 

مسئله هسته ای نشوند.     
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ذوب آهن اصفهان سازمان برتر 
در حوزه مسئولیت اجتماعی 

03رشد ۳۷درصدی درآمد ذوب آهن اصفهان در اسفند 1400 

)) 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

ذوب آهن اصفهان و شرکت عمران فوالد شهر
 در مسیر هم افزایی و تعامل بیشتر

حمیدرضا شــیروانی مدیرعامل شرکت عمران شهر 
جدید فوالدشهر، پنچ شــنبه 25 فروردین ماه ضمن 
حضــور در ذوب آهن اصفهــان، با  مهنــدس ایرج 
رخصتی سرپرســت مدیریت عامل این شرکت دیدار 

و گفتگو کرد . 
مهندس رخصتــی در این دیدار، تعامــل و همکاری 
شــرکت عمران فوالد شــهر با ذوب آهن را شایسته 
قدردانی دانست و گفت: برخی مســائل فی مابین از 
جمله تعیین تکلیف مالکیت در چند مورد باقی مانده 
است که با توجه به دیدگاه مثبت و سازنده طرفین به 

زودی حل می شود . 

وی افزود: فوالدشــهر توســط ذوب آهن ایجاد شد و 
هنوز هم به این شــهر خدمات می دهیم که در حوزه 

مسئولیت اجتماعی شرکت است . 
سرپرســت مدیریت عامــل ذوب آهن با اشــاره به 
برخورداری این شــرکت از فضای ســبز ریشه دار به 
وســعت بیش از 16هزار هکتار گفت: دانش و توانایی 
در حوزه فضای ســبز موجود در این شرکت می تواند 

در فوالدشهر برای توسعه فضای سبز به کار رود . 
مهندس رخصتی یکی از زمینه های اصلی همکاری 
بین ذوب آهن و شرکت عمران فوالد شهر را در حوزه 
ساخت مســکن دانســت و گفت: با توجه به فعالیت 

ذوب آهن برای تامین مسکن کارکنان، تعامل در این 
زمینه بسیار موثر و ضروری است ضمن این که ذوب 
آهن می تواند در جهت تامین مقاطع ساختمانی برای 
پروژه های ساخت مسکن فوالدشــهر در قالب طرح 
دولت برای ساخت یک میلیون مسکن در سال، نقش 

موثری ایفا نماید . 
شیروانی نیز بر ضرورت هم افزایی ذوب آهن و شرکت 
عمران فوالدشــهر تاکید کرد و گفت: هســته اصلی 
فوالدشهر توسط ذوب آهن بنا نهاده شد و مالکیت آن 
نیز در گذشــته متعلق به این شرکت بود و هم اکنون 
تعداد قابل توجهی از کارکنان و بازنشســتگان ذوب 

آهن در فوالدشهر ساکن هستند . 
مدیرعامل شرکت عمران شهرجدید فوالدشهر افزود: 
بر اساس طرح دولت برای ساخت یک میلیون مسکن 
در سال که قرار است در این چهار ســال تداوم یابد، 
در مجموع 600 هزار مســکن به شــهرهای جدید 
اختصاص یافته که در این میان سهمیه فوالدشهر 15 
هزار مسکن است و این امر می تواند زمینه همکاری 

خوبی با ذوب آهن باشد. 
وی ضمن اعالم آمادگی شــرکت عمران شهر جدید 
فوالدشــهر برای همــکاری در جهت اجــرای پروژه 
ساخت مسکن برای کارکنان ذوب آهن، اظهارداشت: 
امیدوارم در حوزه توســعه فضای ســبز فوالدشهر با 
حمایت ذوب آهن بتوانیم گام هــای موثری برداریم 

که درنهایت رضایت بیشتر مردم را حاصل نماید. 

دانش و توانایی در 
حوزه فضای سبز 

موجود در این 
شرکت می تواند 

در فوالدشهر برای 
توسعه فضای سبز به 

کار رود

تنوع بخشــی به ترکیب ســبد عرضــه محصوالت 
فوالدی، از منظر اســتراتژی توسعه محصول و پاسخ 
به نیازهای روزافزون بازار، همواره مورد توجه فراوان 
شــرکت ذوب آهن اصفهــان بوده اســت. طراحي و 
توسعه محصول جدید فرصت هاي موجود در بازار را 
به متغیري براي تولید محصول جدید تبدیل مي کند. 
این فرآیند از آن منظر حائز اهمیت است که شرکت 
ذوب آهــن را در گــروه جدیــدي از تولیدکنندگان 
محصــوالت فــوالدي قرار مــي دهد و ســبب بروز 
 تغییرات در ســبد کاالي تولیدي و بــه روزآوري آن

مي گردد. 
محصوالت جدید در شــرکت ذوب آهــن اصفهان از 
اولین مرحله )ارائه ایده( تا آخریــن مرحله )تجاری 
کردن محصول یا تولید انبــوه(، همگي با اتکا به توان 
داخلي شــرکت و با ایجاد ســاز و کار بین مدیریتي و 
همکاری بخش هــاي مختلف شــرکت صورت مي 
گیرد. قسمت عمده این سلســله فعالیت ها، در قالب 

تیم هاي طراحي و توسعه محصول نمایان مي گردد. 
پروژه هاي طراحي و توسعه محصول جدید در ذوب 

آهن اصفهان به لطف مقوله هایي مانند 
دانش و مهارت هاي فني، منابع رهبري 
پروژه، اســتراتژي هاي مناسب و برنامه 
ریزي هاي مطلوب، حمایت ســازماني 
 و ... در حــد باالیــي از موفقیــت قرار 

دارند.
   ذوب آهــن اصفهــان در ســال هاي 
مختلــف، بــا هــدف تکمیــل ســبد 
محصوالت تولیــدي خود و پاســخ به 
نیازهاي بــازار، اقــدام به تولیــد انواع 
محصــوالت ســاختماني و صنعتــي 
جدید نموده اســت. ذوب آهن اصفهان 

با ارتقای مســتمر کیفیت محصــوالت تولیدي با در 
نظر گرفتن نیازهاي بازار و مشــتري، ضمن دریافت 
و اخــذ گواهینامــه هــا و اســتانداردهاي مختلف 
 موفق بــه حضــور در بازارهــاي جهانــي گردیده

 است. 
در سال 1400 محصوالت زیر براي اولین بار به تولید 

انبوه رسیده است: 

 فوالدهــای صنعتــی از جمله فوالدهــای پرکربن 
C82D2 و C82D2+Cr  مارک

 فوالدهــای آلیــاژ بــور مــارک 38B2+Cr و 
20MnB4+Cr

 تیرآهن نیمه سبک)I-7( نمره 14 تا 20
 میلگردهای صنعتی سایز30  و50 میلی متر مارک 

70Cr2
TH36 آرک معدن 

طراحي و توسعه 
محصول جدید 

فرصت هاي موجود 
در بازار را به متغیري 
براي تولید محصول 
جدید تبدیل مي کند

توسعه محصوالت  شرکت در سال 1400

سالروز شهادت حضرت 
علی )ع( تسلیت باد

مهلت   ارائه موضوعشمارهنوع فراخوانردیف
پیشنهاد

زمان بازگشائی 
پاكات

18 /2 /171401 /2 /1401خرید شافت و رولیك140007262 -2 -89691مناقصه1

3 -77830 -140003391مناقصه2

خرید و عملیات اجرائی حفاظت 
شیمیایی ساختمان شستشو و 

انبارمعرف ها در پاالیش بنزول 
و مخزن شماره 3محلول مادر و 
انبار مواد شیمیایی واحد یك 

بازیابی مواد

1401/ 2/ 61401/ 2/ 7

R1  2 -14000882استعالم3

اجرای عملیات نگهداری، بهینه 
سازی ،تعمیرات، انواع سرویس ها 
و همچنین تامین قطعات ضروری 

جهت دكل های ارتباطی، آنتن های 
بی سیم و تجهیزات نصب شده 

روی آن ها در سطح شركت سهامی 
ذوب آهن اصفهان

1401/ 2/ 71401/ 2/ 10

7 /2 /61401 /2 /1401خرید آب معدنیR1 140010570مناقصه4

24 /3 /211401 /3 /1401تابلو پست برق72622مناقصه5

مناقصه بین 6
14 /2 /111401 /2 /61401 عدد مشعل دیگ های آتیلیزاتور140004123المللی

خرید 2 ردیف كابین و بازوی اصلی 140005097 -101640مناقصه7
18 /2 /171401 /02 /1401ماشین برش فوالد سازی

 به منظور ارتباط مستقیم و تعامل هر چه بیشتر  مدیرعامل شرکت با مدیران، سرپرستان و کارشناسان شرکت جهت 
سال 1401 به شرح زیر دیدار با این همکاران برنامه ریزی صورت شده است .

ساعتتاریخ

30 :8 برگزار شد16 /1 /1401

10صبح22 /4 /1401

10صبح27 /7 /1401

10صبح21 /10 /1401

دیدار با مدیران و  سرپرستان شرکت  3 ماه یکبار

دیدار با مدیران و کارشناسان شرکت 4 ماه یکبار

برنامه دیدار مدیرعامل شرکت با مدیران، سرپرستان
 و کار شناسان در سال جاری

ساعتتاریخ

10صبح31 /1 /1401

10صبح19 /5 /1401

10صبح16 /09 /1401

سرپرست مدیریت حوزه مدیرعامل و تعامالت منطقه ای
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شماره  1323 2E v e n t
رویداد

نشریه داخلی

با تجربه به دست 
آمده در تعمیرات 
دیگ شماره 9، 

اصالحات بر روی 
دمپرهای هوا نیز 
انجام شده است

Rگزارش e p o r t

سالم آتشکار

درخواست های شما  وپاسخ مسئولین :

 بیمه تکمیل درمان در خصوص هزینه های دندانپزشکی 
کارکنان چه تعهداتی دارد؟ 

مدیریت خدمات مالی و بیمه: خدمات دندانپزشکی کماکان همانند 
روال گذشته، جزء خدمات درمانی قابل ارائه به کارکنان می باشد که 
منابع آن از محل پوشش های خریداری در قرارداد بیمه تکمیل درمان 
و صندوق درمان، تامین و پرداخت خواهد شــد . فرانشیز بیمار بابت 

خدمات دندانپزشکی 30 درصد تعرفه مورد عمل است. 
 بازنشستگی خانم های شاغل در شرکت براساس مصوبات 

چه شرایطی دارد؟
مدیریت امور اداری: درحال حاضر بازنشســتگی خانم های شــاغل 
مشمول صندوق تامین اجتماعی براســاس قانون مربوطه اعمال می 
گردد به طوری که چنانچه شرایط اعالم شده در ماده 76 قانون تامین 
اجتماعی را احراز نمایند )در صورت داشــتن 30 سال سابقه پرداخت 
حق بیمه وحداقل 45 سال سن و یا 20 سال سابقه و حداقل 42 سال 
سن( می توانند نسبت به درخواست بازنشســتگی خود از طریق آن 

سازمان اقدام نمایند .
 برای حل مشــکالت بیمه تکمیل درمان نــوزادان چه 

اقداماتی انجام شده است؟
مدیریت خدمات مالی و بیمه: نوزادان از زمان تولد تحت پوشش بیمه 
تکمیل درمان قرارمی گیرند و همکاران می توانند با ارائه شناسنامه و 
دفترچه بیمه نسبت به مراحل اداری از طریق روابط صنعتی قسمت 
خود اقدام نمایند در ضمن در صورتی که نوزاد در مراکز درمانی بستری 
و هزینه ای پرداخت گردد با ارائه اسناد و مدارک مربوطه هزینه ها قابل 

پرداخت می باشد .
 علت عدم راه اندازی مهد کودک جهت فرزندان خانم های 

شاغل طبق ماده 78 قانون کار چیست؟
مدیریت امور اداری: براساس تکالیف قانونی مبلغ کمک هزینه براساس 
مصوبه هیأت دولت به مشمولین در حال پرداخت می باشد و در صورت 

ضرورت امکان  راه اندازی مهد کودک وجود دارد. 
 *** تعدادی از همکاران نیز خواستارانجام موارد زیر شده اند .

  برنامه ریزی جهت  اطالع رسانی سقف اضافه حقوق در سال جاری 

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

به شرح زیر می باشد:

حجت ا... عبدالملکی گفت: براســاس برخــی اخبار و 

گزارش ها که البته تعدادی از آن ها تایید شد، مشاهده 
کردیم که بعضا شــماری از مدیران بازرگانی شــرکت 
ها، محصوالت را به واســطه هایی واگذار می کردند که 
 از محل فــروش محصوالت، منافع آن افــراد نیز تامین 
می شــود که برای مقابله بــا این رویه و شــفافیت در 
معامالت، ابالغ کردیم که هر محصول تولیدی شرکت 
های زیر مجموعه این وزارتخانه کــه قابلیت عرضه در 
بورس را دارد، از این مسیر اقدام شود مگر آن که کاالیی 

مشمول مقررات تنظیم بازار باشد. 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در این وزارتخانه 
چهار کالن پروژه را مبتنی بر ابالغ سیاســت  های کلی 
تامین اجتماعی از ســوی رهبری دنبــال می کنیم که 
مرتبط به کار )اشتغال(، آتیه )بازنشستگی(، رفاه )رفع 

فقر( و اموال )صندوق های بازنشستگی( مردم است.
عبدالملکی اظهار داشــت: سیاســت های کلی تامین 
اجتماعی چند سال اســت که مطرح است و در مجمع 
تشخیص مصلحت نظام و دستگاه های اجرایی بر روی 
آن کار شد و از ســوی رهبر معظم انقالب اسالمی ابالغ 
شد. مخاطب اول این سیاست ها که به سران قوا و رئیس 
مجمع تشخیص مصلت نظام و دستگاه های اجرایی ابالغ 
شــد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. وزیر کار با 
بیان این که سیاست های کلی تامین اجتماعی برآمده از 
انقالب اصیل اسالمی و مبنای آن از عدالت است گفت: 
هدف اصلی آن رفاه مردم است.از همان ابتدای آغاز دولت 
سیزدهم از شهریور ماه تالش کرده ایم که برنامه ها را در 

حوزه تامین اجتماعی و رفاه بر روی این ریل قرار دهیم.

وی افــزود: اکنون مقدمات اولیه اجرای سیاســت های 
کلی تامین اجتماعی فراهم شده و آمادگی داریم تا این 

سیاست ها را  اجرایی کنیم.
عبدالملکی با اشاره به این که وزارت رفاه بیشترین تعامل 
را با مــردم دارد گفت: 65 میلیون نفر بــا این وزارتخانه 
در حوزه های مختلف با اشــتغال، تامیــن اجتماعی، 
بازنشستگی و بهزیستی در ارتباط هستند که در بند 6 
سیاست های کلی تامین اجتماعی به ایجاد اشتغال اشاره 

شده است.
وی بیان داشت: یکی از چهار کالن پروژه  این وزارتخانه 
درباره کار مردم و ایجاد اشتغال و کیفیت کار است که در 
آن حقوق کارفرمایان مطرح اســت، اگر مساله اقتصاد و 

بیکاری را حل کنیم مردم به رفاه می رسند.

محصوالت  تولیدی زیر مجموعه وزارت کار در بورس کاال عرضه می شود 

اکنون مقدمات اولیه 
اجرای سیاست های 
کلی تامین اجتماعی 

فراهم شده و 
آمادگی داریم تا این 
سیاست ها را  اجرایی 

کنیم

مجید عبدالنبــی جوزدانی، مدیریــت اجرائی پروژه 
ها شــرکت با بیان این که پروژه های شرکت براساس 
برنامه زمان بندی در حال اجرا هســتند و این که در 
سال گذشته اره و دریل سوم پروژه دریل و  سه دستگاه 

ماشین CNC در کارگاه میانی نصب و راه اندازی شد 
به اهم پروژه های توسعه ای شرکت  پرداخت و گفت:  
بازســازی دفترکمیســیون معامالت کارخانه و تاالر 
دانش، بازسازی طبقه اول ودوم ســاختمان توحید، 
دیوارحفاظتی غربی به طول 17000 متر، بازســازی 
محوطه ضلع شمالی ساختمانی توحید، ایرواشرهای 
ســه گانه ســاختمان آشــپزخانه مرکزی کارخانه، 
پارکینگ وسیستم تصویری پارکینگ های مدیرعامل 
درضلع جنوبی ســاختمان توحید،  بازســازی البی 
ساختمان توحید،  بازسازی ساختمان مدیریت تحقیق 
وتوسعه )متالوژی ســابق(، نصب دکل های انتظامات 
دیواره حفاظتی غربی کارخانه و بازســازی پارکینگ 
های ضلع شمالی ساختمان توحید از اهم پروژه هایی 

بود که در سال گذشته تکمیل و تحویل شد.
وی از اجرای و تکمیل LF3 و  پلنــت 25000 نرمال 
مترمکعب اکســیژن درمرحله تکمیل عملیات نصب 

نیز در سال گذشــته خبر داد و افزود: طراحی تامین 
تجهیزات نصب و راه اندازی گیــت های الکترو نیکی 
و نرم افزار فروش بلیط اینترنتی ورزشگاه فوالد شهر، 
روســازی آســفالت و کانال آبرو بتنی بارانداز مسیر 
ریلی انبار بندر عبــاس، عملیات پایپ جکینگ اتوبان 
ذوب آهن به طول 80متر، تامیــن،  نصب و راه اندازی 
تجهیزات خط بــرق انبار ذوب آهــن در منطقه ویژه 
اقتصادی بندر عباس، تامین، نصــب واجرای ترانس 
ترکیبــی انبار بندر عبــاس، طراحی تامیــن متریال 
ســاخت ونصب پل هوایی عابرپیاده ترمینال آزادگان 
کارخانه و نصب و راه اندازی خط برق رسانی و تجهیز 
بارانداز انبار ذوب آهن در بندر عباس از ســایر پروژه 
 ها در ســال گذشته بود که توســط همکاران اجرایی

 شد.
جوزدانــی از بازســازی LF1 تکمیل راه انــدازی آن ، 
تکمیل و راه اندازی پســت 63کیلو ولت LF3و تکمیل 

و راه اندازی سیستم اعالم و اطفاء حریق گوگرد زدایی 
در ســال جاری خبر داد و گفت: تکمیــل و راه اندازی 
بســته بندی ریل، احداث 9 واحد ویالی چادگان، راه 
اندازی پروژه پلنت اکســیژن، اتمــام و تحویل پروژه 
ســاختمان انتظامات در دیوار غربــی کارخانه، انتقال 
پساب زرین شــهر  به کارخانه فاز 2 ، تکمیل و تحویل 
پروژه تکمیلی برق رســانی آبیاری قطره ای، عملیات 
تکمیلی آناالیزرهای دودکش فوالد سازی، انتقال پساب 
فوالد شهر ، واگذاری خطوط انتقال تصفیه خانه پساب 
کارخانه، تامین، حمل نصــب و مونتاژ کلیه تجهیزات 
اجرای عملیات ســاختمانی اجرای خط ورودی پمپ 
خانه و تست و راه اندازی پمپ خانه پساب فوالد شهر، راه 
 )BOT(اندازی و بهره برداری پروژه تصفیه خانه پساب
و اتصال ریلی ایستگاه پوالد به ایســتگاه راه آهن زرین 
شهر از دیگر پروژه هایی اســت که در سال جدید اجرا 

خواهد شد.

محمد حسین پیشدار، مدیر خرید خارجی شرکت به 
اهم فعالیت ها و دستاوردهای مدیریت خرید خارجی 
در ســال 1400 پرداخت و گفت: تحویل به موقع مواد 
اولیه و تجهیــزات وارداتــی اســتراتژیک کارخانه به 
منظور استفاده در خط تولید به شــرح ؛ 536.000 تن 
کک متالوژی، 562.000 تن زغال ســنگ، 12.400 
تن فرومنگنز ، 2.255 تن فروســیلیس، 20،000 تن و 
تجهیزات کلیدی از جمله؛ ســیم بکسل فوالدی مورد 
نیاز فوالدسازی، روغن موبیل، دیسک برش نورد 650 
و ... اقداماتی بود که در سال گذشته توسط این مدیریت 

اقدام شد.
وی حمل 26 پــارت کاال از مبداء گمرکات کشــور به 
مقصد گمرک اختصاصی کارخانه شامل 207 دستگاه 
کانتینر، 10بیگ بگ و 18 پالت حاوی کاالهای مختلف 
از گمرکات کشــور به گمرک اختصاصی و استریپ و 
عودت کانتینرها به خطوط کشــتیرانی در بنادر جهت 

جلوگیری از هزینه های انبــارداری و خواب کانتینر و 
تحویل بخشی از کاال به بخش مصرف کننده با توجه به 
نیاز آن ها به کاال را از دیگر اقدامات این مدیریت در سال 
گذشته برشمرد و افزود: پاسخ به کمیته فنی گمرکات 
و جلوگیری از پرداخــت بابت تفــاوت ارزش اعالمی 
)کم اظهاری( توسط گمرک شــهید رجایی و بندرامام 
خمینی بابت کاالهای فرومنگنز، کک و زغال ســنگ، 
ارجاع بیش از 10 فقره پرونده اختالفی به کمیســیون 
بدوی و تجدید نظر گمرک جمهوری اسالمی، پیگیری 
و اخذ مجوز های الزم تا ابالغ ســقف 5 /3 درصد مجاز 
برای کســری دریافت کاالهای فله ذوب آهن اصفهان 
از وزارت صمت، ســتاد تنظیم بازار و گمرک جمهوری 
اســالمی، مکاتبات متعدد بــا وزارت صمت، گمرک، 
سازمان استاندارد، ســتاد تنظیم بازار، بانک مرکزی و 
بانک های عامل جهت تعیین تکلیف محموله های کک 
و زغال دارای کسری وزن و لغو تعهد ارزی با بانک های 

گشایش کننده اعتبار و کاهش مبلغ از 47،000،000 
یورو به حدود 24.000.000 یــورو و اخذ مجوز و رفع 
تعهد ارزی پرونده حواله کاالی ورق فــوالدی از بانک 
کشاورزی در ســازمان تعزیرات حکومتی پس از پنج 
سال با همکاری مدیریت امور حقوقی از دیگر اقداماتی 
بود که در سال 1400 توســط همکاران این مدیریت 

اقدام شد.
مدیر خرید خارجی شــرکت از صدور سندهای هزینه 
جمعداری و تنخواه و صدور GRN و LCM جهت آنها 
حداقل به میزان 20 سند در ماه  در سال گذشته خبرداد 
و گفت: در سال گذشته همچنین 33 فقره ضمانت نامه 
گمرکی به مبلــغ 1.363.515.173.086 ریال جهت 
ترخیص محموالت کک و زغال با مدت زمان یکســاله 
به جای پرداخت نقدی مبلغ اظهارنامه، اخذ شد ضمن 
این که با بخش فنی و تولیــد جهت اخذ اطالعات فنی 
کاال ها و تجهیزات وارداتی برای مناســب ترین تعرفه 

گمرکی جهت به حداقل رســاندن هزینه پرداختی به 
گمرک بابت ترخیص کاالهای وارداتی و صرفه جویی در 
هزینه های گمرکی به میزان حداقل 50 میلیارد ریال، 

هماهنگی و رایزنی های الزم صورت گرفت.

پروژه های شرکت براساس برنامه زمان بندی در حال اجرا هستند

ذوب آهن اصفهان سازمان برتر در حوزه مسئولیت اجتماعی

مواد اولیه و تجهیزات وارداتی استراتژیك به موقع تحویل شد

مشعل های دیگ شماره 8 نیروگاه 110 مگاواتی بازسازی شد

مسئولیت اجتماعی 
یك سازمان نشان 
دهنده میزان تعهد 
آن به تاثیر فعالیت 
هایش در جامعه و 
محیط زیست است

در سال گذشته اره 
و دریل سوم پروژه 
دریل و  سه دستگاه 

ماشین CNC در 
کارگاه میانی نصب و 

راه اندازی شد

حمل 26 پارت کاال از 
مبداء گمرکات کشور 

به مقصد گمرک 
اختصاصی کارخانه

مسعود ملکی  سرپرست نیروگاه حرارتی مدیریت تولید 
و توزیع برق شــرکت، گفت: دیگ های شــماره 8 و 9 
نیروگاه 110 مگاواتی در سال 1390 مورد بهره برداری 
قرار گرفته، طی 10 ســال گذشته به صورت پیوسته با 
تعمیرات جاری و مــوردی در مدار بهره بــرداری قرار 
داشته است. با توجه به نیاز واحدهای مذکور به تعمیرات 

گسترده مشــعل ها و 
برخی دیگر از تجهیزات 
مربوطه، این تعمیرات با 
هماهنگی قسمت های 
برنامه  کارخانــه  دیگر 

ریزی و اقدام شد.
اول  از  افــزود:  وی 
گذشته  ســال  اسفند 
دمونتاژ واحد 8 توسط 
ساخت  پویش  شرکت 
ذوب آهــن آغاز شــد. 
با بازنگــری در برخی 
قطعــات و جنس های 
به کار رفته در ســاخت قطعات مشعل ها و اصالحات 
الزم در کارگاه های ساخت داخل کارخانه ساخته شد، 
مونتاژ مشعل های جدید و رفع اشکاالت مشعل های 
باقیمانده توسط شرکت گلشــهر ابزار و نسوزچینی و 
عایقکاری مشــعل ها نیز توســط مدیریت نسوز و با 

همکاری شــرکت توحید صنعت و گــروه عایقکاری 
تعمیرات مکانیک نیروگاه ها انجام گردید. 

سرپرست نیروگاه حرارتی مدیریت تولید و توزیع برق 
شــرکت، گفت: با تجربه به دســت آمده در تعمیرات 
دیگ شــماره 9، اصالحات بر روی دمپرهای هوا نیز 
انجام شده و مقادیر خروجی گاز CO از دودکش ها در 

رنج استاندارد قرار گرفت.
ملکی تأکیــد کرد: در ایــن تعمیرات، والــو کنترلی 
پنوماتیک خط اصلی آب تغذیــه به دیگ که مدت ها 
بود دچار آسیب شــده بود با والو برقی مشابه والوهای 
قدیمی نیروگاه حرارتی تعویض شد و فرمان و تغذیه از 
پنوماتیک به برقی با زحمت زیاد توسط گروه تعمیرات 
برق نیروگاه و پرسنل اتوماسیون نیروگاه تغییر یافت تا 

واحد 8 به بهره برداری برسد.
وی با بیان این کــه عملکرد والو برقــی تزریق خط 
اصلی که با نوع دیگری تعویض شده بود با حساسیت 
زیاد توســط کارکنان تعمیرات برق نیــروگاه مورد 
بررســی و تایید قرار گرفت، گفت: در این بازه زمانی، 

تعمیرات کارگاه های بویلر، توربین، برق و اتوماسیون 
نیز مطابق گراف توســط شــرکت پویش ساخت و 
 گروه تعمیــرات مکانیــک و برق نیــروگاه ها انجام 

شد. 
سرپرســت نیروگاه حرارتی مدیریت تولید و توزیع 
برق شــرکت، گفت: بــا تعمیرات بــر روی دیگ ها، 
کاهش مخاطرات احتمالی ناشــی از آســیب مشعل 
ها و کاهش توقفات ناخواســته، موانع و محدودیت 
های افزایش تولید و برداشــت گازهــای فرآیندی 
برطرف شــد که مصرف گاز کوره تــا 75000 و گاز 
کک تا 12500 متر مکعب بر ساعت برای هر واحد به 
صورت نرمال قابل برداشت اســت که عالوه بر صرفه 
جویی باالیی که در مصرف گاز طبیعی خواهد شــد، 
 CO  NOx . مقدار خروجی گازهای مضــر از جمله
SOx و ... به شکل چشمگیری کاهش یافته و در رنج 
اســتاندارد قرار گرفته و نتایج زیســت محیطی این 

تعمیرات و اصالحات نیز قابل توجه است. 
علیمحمد مسعودی- خبرنگار افتخاری

در اولین رویداد تقدیر از بنگاه ها و فعاالن اقتصادی استان 
اصفهان در حوزه مســئولیت های اجتماعی، ذوب آهن 

اصفهان حائز رتبه دوم در بخش سازمانی شد.
در این رویداد که با گردهمایی بزرگ کار آفرینان استان 
اصفهان همراه بود، تندیس و لوح ویژه ســازمان برتر در 
حوزه مســئولیت اجتماعی به مهندس ایرج رخصتی 
 سرپرســت مدیریت عامل ذوب آهن اصفهــان اهداء 

گردید.
این رویداد شــنبه 20 فروردین ماه با حضور اســتاندار 
اصفهان، جمعــی از مســئولین و فعــاالن صنعتی و 
اقتصادی و کار آفرینان اســتان به همت اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی این استان در سالن امیرکبیر 

)نمایشگاه های بین المللی(، برگزار شد . 
مهندس رخصتــی در این خصوص گفت: مســئولیت 
اجتماعی یک سازمان نشــان دهنده میزان تعهد آن به 
تاثیر فعالیت هایش در جامعه و محیط زیست و مشارکت 
آن در توسعه پایدار و در نظر گرفتن خواسته ها وانتظارات 

ذینفعان اســت که ذوب آهن اصفهان در این خصوص 
پیشگام و پیشتاز صنایع کشور محسوب می شود  .

وی افزود: این مجتمع عظیم صنعتی از ابتدای تأسیس و 
همچنین با پیروزی انقالب اسالمی، نه تنها خودکفایی و 
بومی سازی را رقم زد، بلکه به توسعه سایر صنایع کشور 
نیز کمک شایانی نمود و در دوران دفاع مقدس عالوه بر 
ارائه خدمات فنی و پشــتیبانی، بیش از 13 هزار و 500 
نفر از پرسنل این شرکت به جنگ اعزام که از این تعداد 
 بالغ بر 290 نفــر شــهید ، 86 آزاده و 1400 نفر جانباز  

شدند.
سرپرســت مدیریت عامل ذوب آهن اصفهــان اظهار 
داشت: این شرکت در خدمت رسانی به جامعه در ابعاد 
مختلف فعالیت کرده است از جمله با تأسیس بیمارستان 
شهید مطهری نه تنها به شهرستان لنجان و شهر اصفهان 
بلکه به اســتان های اطراف خدمات ارائه داده و با شیوع 

بیماری کرونا نیز در خدمت جامعه بود .  
وی افزود: تولید محصــوالت صنعتی مطابق با نیازهای 

کشور جهت جلوگیری 
از واردات، سرانه فضای 
ســبز ایجاد شده بیش 
از یــک هکتار بــه ازای 
هــر یــک از کارکنان و 
همچنین انجــام پروژه 
زیســت  های مختلف 
کاهــش  محیطــی، 
مصرف  درصــدی   50
آب، انجام پــروژه های 
مربــوط به اســتفاده از 
پساب جهت به حداقل 
رســاندن برداشت آب 

از زاینده رود، تأســیس باشــگاه فرهنگی ورزشی ذوب 
آهن برای ایجاد روحیه شــادابی و نشاط در قشر جوان، 
مشــارکت در تدوین اســتانداردهای ملی)محصوالت 
فوالدی و معیارهای مصرف انرژی(، ارائه آموزشی های 

تخصصی مورد نیاز واحدهای فوالدی کشــور، احداث 
اولین آزاد راه کشــور در جنوب غــرب اصفهان )اتوبان 
ذوب آهن اصفهــان( به منظور تردد در مســیر جنوب 
غربی اصفهان، برخی فعالیت های این شرکت در حوزه 

مسئولیت اجتماعی هستند. 

ســید اکبر موســویان، مدیر 
امور اداری شــرکت با بیان این 
که راهبری اتوماســیون اداری 
شرکت، پیگیری حقوق شرکت 
در مراجع حل اختالف اداره کار 
شهرستان لنجان با 800 مورد 
دعاوی  و برآورد و تدوین بودجه 
پرســنلی 1401 از اقدامــات 
همکاران این مدیریت در سال 
گذشــته بود افزود: از دیگر اقدامات این مدیریت در سال گذشته می 
توان به اجرای تمدید قرارداد کارکنان موقت بر اساس استخراج نتایج 
حاصل از سامانه ارزیابی عملکرد برای ســال 1401، تدوین دستور 
العمل ساماندهی تامین نیروی انســانی از طریق شرکت ها، تدوین 
دســتورالعمل  پذیرش مدرک تحصیلی  و اخذ مجوز هیات مدیره و 
برگزاری آزمون پذیرش مدرک تحصیلی کارشناسی ضمن خدمت 
کارکنان در برخی از معاونت ها، به کارگیــری 437 نفر از کارکنان  از 
محل جذب و اســتخدام آزمون ســال 1399  )509 نفر( در مشاغل 
پیش بینی شــده شــرکت، جذب 32 نفر از فارغ التحصیالن ممتاز 
دانشــگاه های  برتر از محل 20درصد مشاغل کارشناسی بالتصدی ، 
اجرای افزایش حقوق و مزایای کارکنان از ابتدای سال جاری معادل 
20درصد مزد شغل پرســنل در مهرماه 1400 و بارگذاری و پذیرش 
سوابق خارج از شرکت پرسنل قراردادی برای محاسبه گروه ها و اقدام 

در خصوص ارتقاء گروه حدود 5000  نفر، اشاره کرد.
مدیر امور اداری شــرکت از اعمال فوق العــاده ایثارگری  و پرداخت 
معوقات ایثارگران  مربوطه از سال 1388 به بعد، دریافت مصوبه هیات 
مدیره برای مشمولین دریافت جمعه کاری از زمان اجرای طرح طبقه 
بندی )1392/04/01( تا مهرماه 1397 و پرداخت طی 5 قســط به 
کارکنان شاغل و بازنشسته در سال گذشته خبر داد و گفت: پیشنهاد و 
دریافت تعداد140 دستگاه  ساعت زن تشخیص چهره و چهره نگاری 
کلیه کارکنان شاغل شرکت، پیمانکاران و شرکت های تابعه، تدوین 
دستورالعمل پرداخت وام مسکن از محل مطالبات پایان کار کارکنان 
و پرداخت آن براساس امتیاز مقرر در دستورالعمل تا سقف مبلغ یک 
میلیارد ریال، تدوین دستورالعمل افزایش وام ازدواج همکاران مجرد 
به پانصد میلیون ریــال، افزایش مبلــغ وام ازدواج  فرزندان کارکنان 
به یکصد میلیــون ریال و پیگیــری تمدید قــرارداد بیمه تکمیلی 
بازنشستگان با بیمه دانا از مواردی بود که سال گذشته در این مدیریت 

اقدام شد. 
موســویان، معرفی 4073 نفر متقاضی دریافت تسهیالت به بانک، 
تبدیل وضعیت تعداد 340 نفر از افراد دارای ســهمیه ایثارگری، 10 
نفر حادثه دیده منجر به نقص عضو و 120 نفر از کارکنان ماده 16 از 
موقت به دایم را از سایر اقداماتی دانست که در سال گذشته در مدیریت 
امور اداری شرکت انجام شده اســت و گفت: استقرار سامانه ثبت نام 
داوطلبان متقاضی کار و اســتخراج نیازهای نیروی انســانی جهت 
شرکت های تابعه، تفکیک و اسکن اسناد و مدارک به تعداد 70000 
برگ، انجام امور پستی به میزان 14500 مرسوله و تهیه پشتیبان از 
اسناد بایگانی شــده به صورت الکترونیک و حفظ و حراست به روز از 

اسناد را می توان از سایراقدامات این مدیریت برشمرد. 
وی، ایجاد ســاز وکار و راه اندازی  سامانه HR پیمانکاران درخصوص 
ثبت، نگهداری و پیگیری فرآیند سیســتمی تأمین نیروی انسانی از 
طریق شرکت های تابعه و سایر پیمانکارن با همکاری مدیریت های 
فنــاوری اطالعات و ســازماندهی و روش ها را اهــم برنامه های این 

مدیریت در سال جاری عنوان کرد.

اهم اقدامات مدیریت امور اداری 
در سال 1400

خبرآسمانی
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  15 رمضان؛ سالروز والدت امام حسن مجتبی )ع( مبارک باد
امام حسن مجتبی)ع( کریم اهل بیت و پیشوای دوم جهان تشیع که نخستین 
میوه پیوند فرخنده حضرت علی )ع( با دختر گرامی پیامبر اسالم )ص( بود، در 

نیمه ماه رمضان سال سوم هجرت در شهر مدینه دیده به جهان گشود.
بذل و بخشش ، حضرت امام حســن )ع( را به کریم اهل بیت )ع( معروف کرد 
امام حسن)ع( تمام توان خویش را در راه انجام امور نیک و خداپسندانه به کار 

می گرفت و اموال فراوانی در راه خدا می بخشید.
15 ماه رمضان ؛ روز اکرام و تکریم خیرین

پانزدهم ماه مبارک رمضان همزمان با میالد کریم اهل بیت حضرت امام حسن 
مجتبی »ع« روز ملی احسان و اکرام نامگذاری شده است.این مناسبت سراسر 
خیر و برکت فرصت مغتنمی اســت تا قدردان خدمات نیکوکاران، خیرین و 
مؤسسات خیریه این مرز و بوم باشیم که همه ایام با حضور پر برکت خویش نوع 

دوستی و مهربانی را گسترش دادند و تسکینی شدند بر آالم نیازمندان.  
29 فروردین ماه؛ روز ارتش جمهوری اسالمی ایران

بیست و نه فروردین، مصادف با روز ارتش جمهوری اسالمی ایران و بزرگداشت 
حماســه آفرینی های دالور مردان نیروی زمینی ارتش اســت. امام امت روز 
بیست و نه فروردین را روز ارتش جمهوری اسالمی ایران نامگذاری کرد. امام 
خمینی )ره( روز پیوســتن ارتش به مردم را با عبارت حکیمانه "لحظه شادی 
بندگان خدا و یاس ستمگران" نقطه عطف درخشــان و افتخار آمیز قلمداد 

فرمود.
19 ماه رمضان؛ شب قدر

شب نوزدهم ماه رمضان، آغاز شبهای قدر است، عمل در این شب )شب قدر( از 
عمل در طول هزار ماه بهتر است، تقدیر امور سال در این شب صورت  می گیرد. 
اعمال شب های قدر بر دو نوع است: یکی اعمالی که در هر سه شب باید انجام 

داد و دیگر اعمالی که مخصوص به هر یک از شب های قدر است.
شب َقدر یا لَیلَُة الَقدر با فضیلت ترین شب سال در فرهنگ اسالمی است. ضربت 
خوردن حضرت علی بن ابی طالــب )ع( در روز 19 ماه رمضان و به شــهادت 
رسیدن ایشــان در روز 21 ماه رمضان بر اهمیت این شبها نزد شیعیان افزوده 

است.
21 رمضان ؛ سالروز شــهادت حضرت علی )ع( بر عموم شیعیان 

جهان تسلیت باد
حضرت علی )ع(، در اثر ضربت شمشــیر زهرآلود ابن ملجم مرادی در شــب 
نوزدهم ماه رمضان ســال 40 هجری قمــری هنگام اقامه نمــاز صبح، فرق 
مبارکش شکافته شد و بر اثر آن ضربت، در بیست و یک ماه رمضان به شهادت 
رسید. مدفن آن امام بزرگوار در شهر نجف دارای گنبد و حرم باشکوهی است که 
محل زیارت محبان و دوستداران آن حضرت می باشد و یکی از زیارتگاه های 

مهم کشور عراق است.
اول اردیبهشت ماه ؛  روز بزرگداشت سعدی

اول اردیبهشــت ماه در تقویم ملی ایرانیان همزمان با سالروز تولد شیخ اجل 
سعدی که فرهنگوران او را به عنوان استاد سخن می شناسند، یاد روز سعدی نام 
گرفته است. سعدی در خانقاهی که اکنون آرامگاه اوست ، زندگی می کرد و در 
همانجا نیز درگذشت.خانة ابدی سعدی در 4 کیلومتری شمال شرقی شیراز، در 

دامنه کوه فهندژ، در انتهای خیابان بوستان و در کنار باغ دلگشا است.
شیخ مصلح الدین سعدی بی تردید بزرگترین شاعری است که بعد از فردوسی 
آسمان ادب فارسی را با نور خیره کننده اش روشن ساخت و آن روشنی با چنان 
تأللویی همراه بود که هنوز پس از گذشــت هفت قرن تمام از تاثیر آن کاسته 
نشده است و این اثر تا پارسی برجاست همچنان برقرار خواهد ماند.تاریخ والدت 

سعدی به قرینه سخن او در گلستان در حدود سال 606 هجری است.
دوم اردیبهشت ماه ؛ روز جهانی زمین پاک

زمین سیاره ای اســت که زندگی را برای ســاکنانش ممکن کرده و محیطی 
امن برای آن ها به وجود آورده اســت؛ بنابراین الزم اســت انسان ها در حفظ 
زیست پذیری این کره خاکی کمک کرده و از مواهب، منابع و ذخایر طبیعی آن 
به درستی استفاده کنند. اهمیت سیاره زمین و نقش آن در سرنوشت ما باعث 
شده است تا روز 22 آوریل همزمان با دوم اردیبهشت در تقویم مناسبت های 
بین المللی به پاسداشــت آن اختصاص یابد تا به همه یادآوری کند که نباید 

سیاره زمین را فراموش کنند.

درآمــدی کــه شــرکت ذوب آهن 
اصفهان در اسفند ســال 1400 از 
فروش محصوالت شناسایی کرد در 
مقایســه با دوره مشابه سال 1399 
شاهد 37 درصد افزایش درآمد بود.

درآمد ماهانه ای که شرکت ذوب آهن 
اصفهان در گزارش فعالیت منتهی به 
اسفند ماه 1400 از فروش محصوالت 
اعالم داشت برابر با 33،670 میلیارد 

ریال بود و از سوی دیگر، درآمد تجمیعی این شــرکت نیز طی سال گذشته 
مبلغی بالغ بر  350،493 میلیارد ریال اعالم شد.

درآمد ثبت شده "ذوب" در اسفندماه مربوط به فروش محصوالت در بازار های 
داخلی و صادراتی بود که بیشترین درآمد شناسایی شده با حجم ریالی 22،323 
میلیارد ریال متعلق به بازار داخلی بوده و البتــه نباید فراموش کرد که درآمد 
شناسایی شده این شرکت از فروش محصوالت در بازار صادراتی نیز 11،347 

میلیارد ریال شناسایی و اعالم شد. 
درآمد ماهانه ذوب آهن اصفهان

بر اساس این گزارش، درآمد شناسایی شــده ذوب آهن اصفهان در اسفندماه 
1400در مقایسه با دوره مشابه سال 1399، رشد 37درصدی را به خود دید.

همچنین "ذوب" توانسته درآمد تجمیعی شــرکت از ابتدای سال مالی را در 
حدود 75درصدی به مشابه سال گذشته با رشد همراه سازد؛ الزم به ذکر است 
درآمد ماهانه اعالم شده از سوی این شرکت فوالدی با 8 درصد افزایش همراه 

بوده است.
همان طور که گفته شد درآمد صادراتی ذوب آهن اصفهان در اسفندماه1400  
بالغ بر 11،347 میلیارد ریال ارائه شد و از ابتدای سال مالی تا اسفند1400 نیز 
مجموع درآمد ثبت شده این بخش 148،772 میلیارد ریال بوده که در مقایسه 
با دوره مشابه سال 1399، کسب درآمدها با افزایش 78درصدی روبه رو بوده 
است. بیشترین درآمد اعالم شده از سوی این شــرکت فوالدی در اسفندماه 
1400مربوط به »تیرآهن« در بخش داخلی بود که مجموع درآمدزایی فروش 
آن برابر با 9،041 میلیارد ریال )با نرخ فروش 14 میلیون و 108 هزارتومان در 

ازای هر تن( اعالم شد.
میلگرد نیز دیگر محصول "ذوب" بوده که پس از »تیرآهن« توانست با 5،621 
میلیارد ریال درآمد زیادی را نصیب شرکت کند که نسبت به بهمن ماه 1400 

یک رشد 34 درصدی را از خود به جا گذاشته است.
شرکت ذوب آهن اصفهان در اســفند ماه 1400از فروش محصوالت در بازار 
صادراتی بیشــترین درآمدی که شناســایی کرد مربوط به محصول شمش 
کاالیی با 7،157 میلیارد ریال بود که بیشترین درآمد را پس از میلگرد، طی این 

دوره به خود اختصاص داد.

مناسبت های هفته

حدیث هفته
 حضرت علی)ع(:       

چهار چیز است که به هر کس داده شود خیر دنیا و آخرت به او داده 
شده است: راستگویی، اداء امانت، حالل خوری و خوش اخالقی.  در جلســه اخیر شــورای معاونین، عنوان شد 

که با پیشــنهاد مدیرعامل شرکت جهت بهبود 
وضعیت معیشــت کارکنــان و تصویب هیأت 
مدیره، ضریب شایستگی برای کارکنان از 2.7 

درصد به 3.4 درصد افزایش یافت . 
 در این جلســه بر ضرورت جلوگیــری از اتالف 
انرژی و صرفه جویی بیشتر در استفاده از منابع 
و مواد اولیه با عنایت به ناپســند بودن اسراف و 
همچنین گرانی و کمیاب بــودن آن ها و تاثیر 
بسیاری که در قیمت تمام شــده دارند ، تاکید 

شد. 
رعایت دقیــق تر عدالــت و انصــاف در توزیع 

پاداش تولید، توجه بیشتر مدیران به مشکالت 
کارکنان، مشــارکت در مراسم گلریزان منطقه 
و اســتان با اولویت حمایــت از زندانیان جرائم 
غیرعمد که عضو خانواده ذوب آهن باشــند در 

این جلسه مورد تاکید قرار گرفت .
اتخاذ شیوه های مختلف جهت کاهش مصرف 
آب، رعایــت پروتــکل های بهداشــتی جهت 
مصون ماندن از بیماری کرونا و ضرورت تأمین 
وسایل ایمنی و بهداشتی برای کلیه کارکنان و 
تأکید بر فاصله گذاری اجتماعی از جمله دیگر 
مــواردی بود که در جلســه شــورای معاونین 

مطرح شد . 

ضریب شایستگی 
برای کارکنان از 2.7 
درصد به 3.4 درصد 

افزایش یافت

رکوردهای تولیدی 
و دستاوردهای 
ذوب آهن پیامد 

همدلی، یکپارچگی 
و هم افزایی یکایك 
کارکنان این شرکت 

است

مهمترین موارد مطرح شده در شورای معاونین شرکت

R e p o r t
گزارش

مهندس ایرج رخصتی سرپرســت مدیریت عامل 
ذوب آهن اصفهــان در ادامــه بازدیدهای خود از 
قسمت های مختلف شرکت، بیستم فروردین ماه 
با حضور در نیروگاه حرارتی 110مگاواتی، کارگاه 
51 ریخته گری و مدل سازی، کارگاه ماشین کاری 
و عملیــات حرارتــی و کارگاه اســکلت فلزی و 

آهنگری نت مکانیک، با مدیــران و کارکنان این 
مدیریت ها دیدار و گفتگو کرد.

مدیرعامل شــرکت گفت: ســال جاری به تدبیر 
مقــام معظم رهبــری با عنــوان تولیــد؛ دانش 
بنیان، اشــتغال آفریــن نامگذاری شــده و ذوب 
آهــن اصفهان اقدامــات قابل توجهــی را در این 

راســتا آغاز کرده اســت که می توانــد در تبدیل 
 بســیاری از تهدیدهــا بــه فرصــت، اثرگــذار 

باشد.
وی، رکوردهای تولیدی و دستاوردهای ذوب آهن 
را پیامد همدلی، یکپارچگــی و هم افزایی یکایک 
کارکنان این شرکت عنوان کرد و گفت: با انتخاب 
راهکار های مناســب، بهره گیــری حداکثری از 
امکانات شــرکت و بهبــود و اصــالح فرایندهای 
تولیدی می توانیم مشــکالت موجود را حل و به 

اهداف تولیدی شرکت دست یابیم.
مهندس رخصتی با بیان ایــن که نیروگاه حرارتی 
110مگاواتــی ذوب آهن اصفهــان، تبلور دانش و 
خودباوری و حاصل اعتماد به متخصصان داخلی 
است، برای رفع مشکالت و تأمین تجهیزات مورد 
نیاز مدیریــت تولید و توزیع برق شــرکت جهت 
آمادگی نیروگاه های ذوب آهن اصفهان در فصول 

گرم سال تأکید کرد. 

محمدرضا امین صبــوری مدیر تولید و توزیع برق 
شرکت نیز با ارائه گزارش عملکرد این مدیریت در 

سال 1400، به برنامه های سال جاری پرداخت.
محمدرضا یزدان پنــاه، مدیر برنامه ریزی و نظارت 
بر نگهداری و تعمیــرات مکانیک نیز با تشــریح 
فعالیت هــای این مدیریت، بــه رکوردهای پیاپی 
در این مجموعه اشــاره کرد و گفت: با همکاری و 
همدلی کارکنان و متخصصان داخلی توانســتیم 
در ســال 1400 به ســه رکورد مهم و اساســی 
همچون شکست رکورد 12 ســاله کارگاه ساخت 
)ســاخت 414000 قطعــه(، تعمیــرات جاری 
کارخانه به صورت شــبانه روزی بــه تعداد 1700 
مورد و انجــام 82 درصد ازکل تعمیرات اساســی 
کارخانه برســیم و امیدوارم بتوانیــم با همکاری 
کلیه مدیریت ها، در سال جدید نیز به سایر اهداف 
و چشــم اندازهای کالن تخصصــی و مــورد نیاز 

شرکت دست یابیم.

ارتقاء سالمت شــغلی کارکنان یکی از مهم ترین 
رسالت های مدیریت بهداشــت و محیط زیست 
بوده  و مهمترین گام در راســتای نیل به اهداف 
عالیه سازمان در این راســتا، شناسایی و ارزیابی 
میزان مواجهه کارکنــان با عوامل زیــان آور بر 
اساس آخرین دستورالعمل های وزارت بهداشت  
است. مدیر بهداشــت و محیط زیست شرکت با 
بیان این مطلب، از آغاز پروژه ســنجش آالینده 
های شــیمیایی کارگاهی در کارخانه در ســال 

1401 خبر داد.
وی افزود: دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان به 
عنوان شــرکت دارای مجوز با باالترین ســطح 
خدمات در میان سایر شــرکت های خدماتی در 
زمینه مهندسی بهداشت حرفه ای در استان و با 
اســتفاده از تجهیزات به روز و پیشرفته و آخرین 
متدهای علمی و بروز وزارت بهداشــت به عنوان 

مجری این پــروژه تعیین و با پیگیــری های به 
عمل آمده طرح مذکور در ماه جــاری عملیاتی 

شد.
سید حمید حســینی با تاکید بر لزوم تسریع در 
تدوین مستندات اعالم شده قبل از شروع پروژه، 

گفت:  برون ســپاری این پروژه پــس از پیگیری 
های مکرر مطابق با موافقت معاون پشــتیبانی و 
خدمات اجتماعی  و تاکید وزارت بهداشت میسر 
شد و با توجه به جلسات توجیهی درون بخشی و 
انجام مقدمات الزم جهت عملیاتی شدن موضوع، 

خروجی این طرح در به روز رســانی شناسنامه های 
بهداشــتی مشــاغل کارگاهی، اجرای پروژهای 
بهبــود و ارزیابــی ریســک مبتنــی برخطرات 

بهداشتی  مورد استفاده قرار خواهد گرفت.  
مدیر بهداشــت و محیط زیست شــرکت، افزود: 
در این راســتا و به منظور تســریع در پیشرفت 
پروژه مطابق با گراف جلســه توجیهی با حضور 
مســئولین روابط صنعتی و ایمنی بخش ها 24 
اسفند سال گذشته برگزار شــد و اطالع رسانی 
الزم جهت نحــوه تکمیل اطالعــات مقدماتی و 
مســتندات مورد نیاز پروژه به بخش های هدف 

صورت گرفت.
وی از عملیاتــی شــدن چندین پــروژه ارتقاء 
سالمت کارکنان در آینده نزدیک خبر داد که به 
زودی طــرح های مربوطه پس از نهایی شــدن ، 

اطالع رسانی می شود.

مهندس رخصتی:
نیروگاه 110مگاواتی ذوب آهن اصفهان، تبلور خودباوری متخصصان داخلی است

سنجش آالینده های کارگاهی مهمترین گام در ارتقاء سالمت شغلی کارکنان

میرهاشم موسوی از اعمال ماده 96 و 111 قانون 
ســازمان تأمین اجتماعــی در افزایــش حقوق 
بازنشســتگان خبر داد و گفت: با همکاری دولت، 
افزایش حقوق مستمری بگیران در اردیبهشت ماه 
اجرایی خواهد شــد. بررســی کارشناسی درباره 
افزایش مستمری بازنشستگانی که حداقلی بگیر 
محسوب می شوند، بر اســاس ماده 111 قطعی 
شــده و درباره میزان افزایش ســایر سطوح نیز 

جلسات ادامه دارد. 
در جلسه ای که با حضور مدیرعامل سازمان تامین 
اجتماعــی، قائم مقــام و معاونین این ســازمان و 
همچنین رئیس و اعضاء هیات مدیره کانون عالی 
کارگران بازنشسته و مستمری بگیر و رئیس اتحادیه 
پیشکسوتان جامعه کارگری برگزار شد؛ مقرر شد 
افزایش حقوق مستمری بگیران در اردیبهشت ماه 
انجام شود. میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان 
تامین اجتماعــی، در این زمینه گفــت: در مورد 
افزایش حقوق بازنشســتگان ماده 96 و 111 مورد 
توجه بوده و بررســی کارشناســی درباره افزایش 
مستمری بازنشستگانی که حداقلی بگیر محسوب 
می شوند، بر اساس ماده 111 قطعی شده و درباره 
میزان افزایش سایر سطوح نیز جلسات ادامه دارد. 
رویکرد راهبردی ما این است که با همفکری شرکا 
و نمایندگان بازنشستگان و بر اساس الزامات قانونی 
و مقدورات سازمان، بهترین تصمیم در زمینه تحقق 

عدالت و صیانت از حقوق ذینفعان اتخاذ شود.

اشــکاالت موجود در ناحیه شاســی هل دهنده 
الکتریکــی کارگاه انبــار مــواد خــام مدیریت 
آگلومراســیون طی اقدماتی موثر برطرف  شد و 

مورد بهره برداری قرار گرفت. 
علی محمدی تکنســین مکانیک کارگاه مدیریت 
آگلومراســیون درخصوص نحوه فعالیت کارگاه 
واگن برگردان و نقش و وظیفه تجهیز هل دهنده 
در این قســمت گفت:  مواد اولیه به وسیله واگن 
ها به کارخانه وارد می شــود که واگن ها به وسیله 
مجموعه مکانیزم های واژگون و هل دهنده تخلیه 

می شود.
وی با بیان این که این دســتگاه ها از ابتدای بهره 
برداری تاکنون مورد اســتفاده قــرار گرفته و در 
چندین نوبت نیز بازســازی شده اســت، افزود: با 
توجه به قرینه بودن مکانیزم هل دهنده و فرسوده 
شدن سمت درگیر با واگن ها و سالم بودن سمت 
دیگر مکانیــزم که تاکنون هیچگونــه درگیری و 
کارکردی نداشت، با بررســی های به عمل آمده و 

با انجام تغییراتی در قســمت شاسی ها، دکل برق 
و... و همچنین عملیات جا به جایی هل دهنده در 

دستور کار قرار گرفت.
تکنسین مکانیک کارگاه مدیریت آگلومراسیون 
گفت: ایــن عملیات بــا موفقیت انجــام و باعث 
 شــد عمــاًل دســتگاه در چرخــه تولیــد قرار 

گیرد.
محمدعلی قدرتی پور- خبرنگار افتخاری

افزایش حقوق مستمری بگیران در اردیبهشت 
ماه اجرایی خواهد شد 

هل دهنده الکتریکی کارگاه انبار مواد خام در 
مدار تولید

مردم لنجان، سی و پنج میلیارد ریال زکات پرداخت کردند

صد در صد این مبالغ 
برای محرومین 
هزینه شده است

در سال گذشته 35 میلیارد 
ریال زکات واجب و مستحب 

در لنجان جمع آوری شد.
حجت االسالم حمید اکبری 
شهرستان  زکات  مســئول 
هــای لنجــان و مبارکه با 
اعالم این خبر گفت: در سال 
گذشــته مبلغ 35 میلیارد 
ریــال زکات در قالب زکات 

واجب و مســتحب به صورت نقدی و غیرنقدی در 
شهرستان لنجان جمع آوری شد.

وی افزود: صد در صد ایــن مبالغ برای محرومین 
در قالب ســبد کاال و وســایل گرمایشی)بخاری 
و آبگرمکــن(، لــوازم تحصیلی دانــش آموزان، 
 پوشــاک زمســتانی و جهیزیــه هزینــه شــده 

است .
اکبری گفت: امســال هم در شهر ســده لنجان، 
نهضــت جمــع آوری زکات مســتحب برنج با 

همکاری دفتر امام جمعــه و عامل زکات و مرکز 
نیکوکاری با هدف کمک به نیازمندان شهر انجام 
گرفت و در این راســتا مقادیری برنج جمع آوری 

شد.
مســئول زکات شهرســتان های لنجان و مبارکه 
گفت: با همکاری کشاورزان و ســایر مردم در امر 
جمع آوری زکات و دیگر کمک ها، نتایج خوبی را 
به نفع مدد جویان و نیازمندان آبرومند در ســال 

1401 شاهد باشیم.

Rگزارش e p o r t

شناسایی و ارزیابی 
میزان مواجهه 

کارکنان با عوامل 
زیان آور بر اساس 

آخرین دستورالعمل 
های وزارت بهداشت  

است

مواد اولیه به وسیله 
واگن ها به کارخانه 

وارد می شود

رشد 37درصدی درآمد ذوب آهن 
اصفهان  در اسفند 1400 



تسلیت

خانواده داغدار، مرحوم باقر بیک زاده

با نهایت تاسف و تالم فراوان درگذشت همکار گرامیمان مرحوم 
مغفور باقر بیك زاده 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

تسلیت

همکاران گرامی آقایان:
مهدی اسالمی، اصالن صانعی، علی ضیائی، هوشنگ اکبری، 
محسن متولی، داود ضیائی، رضا مقدسی، احمدرضا مقدسی

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

رحمت و مغفرت واسعه و برای شما و خانواده محترمتان صبوری و 
شکیبایی مسئلت می نماییم. خداوند قرین رحمتشان فرماید.  

روابط عمومی شرکت

تشکر و سپاس

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

صمیمانه قدردانی نموده، امید است در شادیهایتان جبران نماییم.

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، 
خانواده مرحوم طهماسب صالح پور
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V a r i o u s
گوناگون

کمک به نیازمندان و کسانی که شاید هر قدم 
کوچک ما ، روزنه امیدی در زندگیشان ایجاد 
نماید، زیباترین و پسندیده ترین عملی است که 
می توان با آن جهان هستی را مملو از حس مهر 
و عطوفت ساخت . در نزدیکی ما دست هایی 
هستند که به دالیل مختلف به یاری همنوعان 
خود نیازمند شده و امیدشان به قلب های مهربانی 
است که بنی آدم را اعضای یکدیگر می دانند 
 و نسبت به محنت دیگران، غم و اندوه به دل 

می گیرند .
 موسسه خیریه والفجر کارکنان ذوب آهن اصفهان 
، با شناسایی و کمک رسانی به نیازمندان به ویژه 
نیازمندانی که عضو خانواده بزرگ این مجتمع 
عظیم صنعتی هستند، این امکان را فراهم ساخته 
تا کمک های کارکنان شرکت به بهترین وجه 

ممکن به دست نیازمندان برسد .
این خانواده  به  این موسسه در راستای کمک 

از  اعم  نیازمند  های 
شاغل  و  بازنشسته 
همزمان با ماه مبارک 
مربوط  فرم  رمضان، 
رسانی  کمک  به 
کارکنان را از طریق 
روابط صنعتی قسمت 
توزیع  مختلف  های 
نموده است. همکاران 
عزیز با شرکت در این 
زمینه گره  نیکو  امر 
مشکالت  از  گشایی 
فراهم  را  نیازمندان 
خیریه  آورند.  می 

والفجر کارکنان ذوب آهن با پشتوانه کمک های 
این تالشگران از سال 1361 آغاز به کار نموده و 
سال گذشته بالغ بر 28 میلیارد ریال به نیازمندان 

هزینه  بر  مشتمل  ها  کمک  این  نمود.  کمک 
معیشت برای 802 نفر،  هزینه درمان برای 248 
نفر، آزادی زندانیان جرایم غیر عمد 3 نفر و هزینه 

تهیه جهیزیه برای 95 خانواده است .

محمدرضا یوسفی از همکاران تعاونی 
مصرف کارکنــان ذوب آهن اصفهان 
در پروژه مدیریت تولیدات کک و مواد 
شیمیایی مدال قهرمانی رشته کیک 
بوکسینگ؛ در فســتیوال رزمی کشور 

ارمنستان را کسب کرد.
وی از سال 92 در رشته ورزشی کیک 
بوکسینگ در شهرستان فالورجان زیر 
نظر علیرضا اورکی شــروع به فعالیت 
نموده، طی این ســال ها موفق شــده 
در ســطح استان و کشــور، مقام های 

قهرمانی متعددی کسب کند.
مقام های کسب شده وی، مقام اول استان در سال 
95 در رده ســنی جوانان، مقام اول کشــوری در 
سال های 96 و 97 در رده سنی جوانان، مقام اول 
کشوری در ســال 1400 در رده سنی بزرگساالن 
در استان زنجان، کسب کمر بند قهرمانی در سال 
1400 در اســتان فارس، رتبه اول در مســابقات 
انتخابی اســتان در ماه های آبان و بهمن ســال 
1400 و آخرین قهرمانی وی کسب مدال قهرمانی 
در فستیوال رزمی کشور ارمنستان در 22 اسفند 

سال گذشته است.  

بر اساس فرمایشــات مقام معظم رهبری و شعار 
ســال، اهم برنامه های بســیج ذوب آهن در سال 

جاری اعالم شد.

در اولین جلسه شــورای فرماندهی حوزه مقاومت 
بسیج شــهید تندگویان ضمن تشــریح و بررسی 
برنامه های بسیج در سال گذشته، ادامه فعالیت های 

جهادی مورد تاکید قرار گرفت.
سرهنگ مختاری فرمانده بســیج شرکت با اشاره 
به فرمایشــات مقام معظم رهبری و شــعار سال 
و اهم برنامه های بســیج در ســال جاری گفت: با 
توجه به مأموریت های مورد نظر، بســیج همچون 
گذشــته، با همه توان در کنار مدیریت و کارکنان 
ســخت کوش ذوب آهن اصفهان برنامه های خود 
 را در راستای رشد و اعتالی شرکت دنبال خواهد

نمود. 
در جلسه مذکور توجه به "جهاد تبیین"، تشکیل 
جلســات هیأت اندیشــه ورز، ادامه فعالیت گروه 
های جهادی، تشکیل گروه های جهادی در حوزه 
سالمت و پزشکی، توجه به فعالیت های ورزشی و 
فرهنگی و تشــکیل اتاق فکر و... مورد تاکید قرار 

گرفت.

همزمان با میالد با ســعادت کریم اهل 
بیت حضرت امام حســن مجتبی)ع(، 
جشن بزرگ "نیمه رمضان" با حضور جمعی 
از خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان در محل 

پارک صفه برگزار شد.
در این جشــن باشــکوه که با برنامه های متنوع 
فرهنگی، شعر خوانی توســط نابغه نوجوان ذوب 
آهنی، مسابقه و ســرگرمی، نورافشــانی، اهدای 
جوایز به همه شــرکت کنندگان و... ... همراه بود. 
حجت االسالم و المســلمین احمدی در خصوص 
خوشــبختی و شاد زیســتن ســخنرانی نمود و 
گفت: خوشــبختی در دورن انسان است و باید در 
شرایطی که هستیم بتوانیم آن را پیدا کنیم و خدا 
را به خاطــر رحمت و نعمت هایش شــکرگزاری 

نماییم.
این جشن باشــکوه هرســاله به همت بسیجیان 

حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان با همکاری 
روابط عمومی ذوب آهن اصفهــان در پارک صفه 

اصفهان برگزار می گردد. 

در برگزاری این برنامه زیبا و اثر بخش، بسیجیان 
پایگاه های آیت ا... دستغیب و شهدای ذوب آهن 

نقش آفرینی نمودند.

همزمان با میالد کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی )ع( صورت گرفت:

جشن بزرگ "نیمه رمضان" ویژه خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان

خیریه والفجر و دستان پر مهر ذوب آهنی ها

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 تبریك 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 اولین جلسه شورای فرماندهی بسیج شرکت اعالم شد:
برنامه های 1401 حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان ذوب آهن اصفهان

کسب مدال قهرمانی رشته کیك بوکسینگ در فستیوال رزمی ارمنستان 

تاریخ تولدنام فرزند محل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1401/01/12نیالآبرسانیبهروز جعفری

1400/12/21نویانآگلومراسیونمحمد حسن رحیمی

1400/12/18محمد پارساراه آهنحسن آذرپیرا

1401/01/01مهرادخدماتغالمرضا یزدان پناه

1401/01/01ریحانهاتوماسیونمجید نوری

1400/11/28محمدنظارت مهندسیابراهیم اكبری

1400/12/11ایلیافوالدسازیحجت اله علیخانی

1400/12/26شایانكوره بلندمظاهر آقائی

1400/12/22الینانسوزمرتضی ملکی

1400/12/06روشاكک سازیمسعود كریم زاده

1400/12/26رادمهرتولید و توزیع برقمسعود ایزدی

1401/01/04زهراآگلومراسیونجمشید بهادری

1400/12/07آرمینانرژیمهدی ابراهیمی

1400/12/25نویاننوردحسین سلیمیان

1400/12/04هانانورددانیال تیغ دار

1401/01/03بهارنوردسجاد حفیظی

1401/01/16مهیاركوره بلندغالمرضا نوروزیان

1400/12/24نجالآبرسانیمحمد بهرامی

تاریخ ازدواجمحل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1401/01/09راه آهنمحمد حسن چراغی

1400/12/10كوره بلندحسین عسگری

1401/01/06حسابداری عمومیباقر خدری

1401/01/01ایمنی و آتش نشانیحسین آذر پیرا

1401/01/18فوالدسازیمهدی شیخی

1401/01/05نوردمسلم بهرامی

1400/12/26نوردحامد حسن زاده

نام و نام خانوادگی
شماره 

پرسنلی 
شاغل

0395374فاطمه معتمدی 

0397725نگار نظری

0400513پارسا معتمدی 

0401960مریم عابدی 

0404098نیما ملکی

0405353سیداحمد طباطبائی

0407453فاطمه قربانی

0408581سپیده هاشمی

0410179نرگس علی نقی پور

0410551عارف حسینی 

0411191مسعود كرمی

0412279مریم ابراهیمی

0414077آیناز حبیبی

0416118فاطمه قدم زن

0417670مهدی جبار

0421162مریم آقاطهرانی

محمدحسین حسن 
0423653خانی 

0426903نگار نصر 

0429155لعیا زمانیان 

0430749ابوالفضل مطهری

سهیل خون 
0435473باباممزائی

0435945مائده یوسفان 

0437514هستی علی عسگریان 

0443122هستی اشرف زاده 

0449602ستایش اسدی

محمدمحسن باطنی 
0460852منش

0464861مهدی صباغی مدیسه

سیدامیرعباس 
0465851حسینی

1746740سوگند زمانی

7000479مریم سورانی

7002302مهشید صادقی 

7002621كیانا حسین وند

7004084بیتا نظری

7004636محمدحسین امانی

7005992حسین جبار زارع

7008291بهار كاظمی پور

7009248الهه قاسمی 

7010216محمدامین حسینی 

7011656ستایش علیرضائی

7012071ملیکا شیرانی

7013227پانیذ باجالنی

7014558مبینا نصیری

7015256فرشاد صالحی

7016808پریا دوزنده

7018304علی اسماعیلی 

7019396عرفان كاظمی 

7020386مهدی چوپانی

7021376امیر حسین شمسی 

7022456یاسمین عابدینی 

محمد حسین 
7023812جانقربانی

نام و نام خانوادگی
شماره 

پرسنلی 
شاغل

7026242علیرضا شبانی 

7027788مهشاد حیدری 

7028617فاطمه زاهدی

محمد سهیل 
7030071سبزواری

7031804احسان امانی

7033166فاطمه مجیری

7034324زهرا ضیائی 

7035817زهرا انصاری نسب

7036911عرفان كریمی 

7038392فائزه صفری 

7038746مریم سادات موسوی

7039521فاطمه معتمدی

7041225دنیا ابراهیمی

7042221غزل شکوه

7043295علی صالحی

7043751حسین مرادی

7045523سجاد ناصری پیدنی

7046721نرگس جوشن 

7048364فرزاد فرامرزی

7050344علی قاسمی جوجیلی

7051908محمد مهدی فرهادی 

7053443احسان توكلی

7055019زینب جعفری 

7055469امیر حسین پور احمد

7056858مهسا افشون 

7059879عارف ایزدی

7060706امیرعباس كاظمی 

7064019سمانه شیاسی

7065318زینب فتحی 

سید محمد رضا 
7073036قریشی

7084971مهسا مختاری

7092413مهدیه زارعی 

7128644غزل جابری 

7131086ستایش كرمی

7143602امیرمحمد سبکتکین

پارسا 
7155053عباسی گل گیر

7159706معصومه محمودی 

7171484علی رحمانی

7189275هانیه شریفی 

7197134علی داودی

7215494پریا ملکی

7216968پویا كرمی

علیرضا
7223702اسماعیلی

7237022نگین رضائی

7251944مائده طغیانی 

7268931كوثرسادات افروشه

7285419فاطمه خادم 

7307175عرفان ایران پور

محمدحسین
7373691 شمسی

7490947هستی رجب پور

دهمین دوره از سلسله مسابقات کتابخوانی شرکت در سال 1400 بین فرزندان 
مقطع متوســطه اول برگزار گردید. در این فعالیت فرهنگی تعداد 2600 جلد 
کتاب با عنوان اصول شهروندی توزیع شد که پس از جمع آوری پاسخنامه ها و 
بررسی به عمل آمده تعداد 475 نفر به کل سواالت جواب صحیح  داده بودند که 
پس از قرعه کشی یکصد نفر به عنوان برنده مشخص شدند. برای هر کدام از این 
عزیزان مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال در قالب فعالیت فرهنگی در حقوق 

اسفند ماه1400 سرپرست خانوار واریز شد.


