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همایش بزرگ  قرآن پژوهان 
و جشن میالد امام حسن 

)ع( در ذوب آهن اصفهان 

ذوب آهن اصفهان کانون 
اشتغال زایی و آموزش 
نیروهای ماهر در منطقه

تعرفه سنگین صادرات، 
برای تولید کنندگان چالش 

ایجاد می کند

با تغییر برخی زیر ساخت 
ها آینده ای روشن برای 

بازنشستگان تامین می شود
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به همت تالشگران ذوب آهن اصفهان در سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین رکورد مدت 
زمان تعویض اکران های دیگ و مخروطی کنورتور در بخش فوالدسازی شکسته شد . 

به همت تالشگران ذوب آهن اصفهان ثبت شد

رکورد مدت زمان تعویض اکران های دیگ و 
مخروطی کنورتور

نزدیکی و هم جهتی ملت های مسلمان با مردم 
ایران

راه پیمایی روز قدس حقیقتاً یک پدیده  منحصربه فرد است 
و مردم با آن شور و نشاط به خیابان ها آمدند و بر اساس 
گزارش ها، جمعیت راه پیمایان در اغلب شهرهای کشور 
نسبت به سال های قبل بیشتر و پرشورتر بود. پیام رونق 
و شکوفایی بیشتر راه پیمایی روز قدس در کشورهای 
مختلف این است که با وجود تبلیغات بیگانگان، نزدیکی 
و هم جهتی ملت های مسلمان با ملت ایران بیشتر شده 

است.
دفاع از فلسطین، دفاع از حقیقت

روز قدس، صرفا این نیست که ما از یک ملت مظلومی که از 
میهن خود و از خانه خود رانده شده، داریم دفاع می کنیم؛ 
ما در واقع داریم با این کارمان با یک نظام سیاسی ظالمانه 
و استکباری مبارزه می کنیم. امروز دفاع از فلسطین، 
از  تر  بسیار گسترده  است؛ حقیقتی  از حقیقت  دفاع 
مساله فلسطین. امروز مبارزه با رژیم صهیونیستی مبارزه 
با استکبار است، مبارزه با نظام سلطه است. همچنان که 
می بینید شما که علیه رژیم صهیونیستی حرف می زنید 
آن مسئول و سیاستمدار آمریکایی، احساس دشمنی و 
خصومت با شما می کند؛ احساس می کند که به او ضربه 
زده اید؛ واقع قضیه هم همین است. بنابراین روز قدس را 
باید بزرگ دانست، راهپیمایی روز قدس هم خیلی مهم 

است. 
روز فریاد حق خواهی

روز قدس یک روز بین المللی اسالمی و روز بزرگ و مهمی 
است که ملت ایران و دیگر ملت های مسلمان، حرف حقی 
را که استکبار حداقل شصت سال برای خاموش کردن آن 
سرمایه گذاری کرده بود، فریاد می کنند. تشکیل نظام 
جمهوری اسالمی در ایران و اعالم روز قدس و تبدیل 
سفارت رژیم صهیونیستی در تهران به سفارت فلسطین، 
حرکت تهاجمی بود که در مقابل توطئه شصت ساله 
استعمار برای محو فلسطین از نقش جغرافیای جهان، 
ایستاد. روز قدس پشتوانه امنیت کشور نیز است و هر ایرانی 
که روز قدس به خیابان می آید، در واقع به امنیت کشور و 

ملت و حفظ دستاوردهای انقالب کمک کرده است. 
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02پروژه های تکمیل ظرفیت ذوب آهن اصفهان امسال انجام می شود

)) 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

مهندس رخصتی:
هم افزایی دانش و توان کارشناسان، نیاز امروز ذوب آهن اصفهان است

مشارکت ذوب آهن اصفهان 
در گلریزان آزادی زندانیان جرائم غیرعمد 

مهندس رخصتی، فعالیت و برنامه ریزی دقیق 
کارشناســان در جهت دســتیابی بــه اهداف 
شرکت را بســیار مهم دانست و گفت: آنچه می 
تواند پیشرفت ذوب آهن را رقم بزند، هم افزایی 
دانش و توان کارشناســی موجود در شــرکت 

است . 
وی افزود: با تغییــر رویکرد در تامین مواد اولیه 
، خوشبختانه در تامین مواد آهن دار با مشکلی 
مواجه نیستیم و در تامین زغال نیز برنامه های 
خوبی در دســت اجراســت تا بتوانیم اهداف 
تولیدی شرکت در سال جاری را محقق سازیم . 
وی به ســهم نهاده های تولیــد در قیمت تمام 
شده در ذوب آهن اصفهان و مقایسه با میانگین 
جهانی پرداخت و گفت: این آمار نشان می دهد 
که مصرف کک و زغال سنگ در ذوب آهن که 
نقش مهمــی در قیمت تمام شــده دارد، باید 

کاهش چشمگیری پیدا کند .
مهندس رخصتی افزود: بررســی آمار مصرف 
کک در ســال ها و ماه های مختلف نشان می 
دهد که کمترین میزان مصرف کک مربوط به 
کوره بلند شماره یک در تیرماه سال ۱۳۸۱ به 
میزان ۳۹۰ کیلوگرم بر تن بوده است که بیانگر 
امکان پذیر بودن کاهش مصرف این ماده اولیه 

مهم است . 
سرپرســت مدیریت عامل ذوب آهن ، کاهش 
گوگرد و خاکســتر و افزایــش CSR در کک را 

از جملــه پارامترهای کیفی موثــر در کاهش 
مصرف کک و افزایش بهره وری کوره بلند ذکر 
نمود و تــالش همگانی برای شناســایی روش 
 های کاهش مصرف این مــاده اولیه را ضروری 

دانست. 
وی استفاده از گندله، تزریق پودر زغال سنگ، 
افزایش دبی اکســیژن، افزایش درجه حرارت 
هوای دم و توزیع یکنواخت بــار کوره بلند را از 
عوامل موثر بر کاهش مصــرف کک و افزایش 
بهره وری دانســت و افزود : کاهــش پرت در 
حمل و انتقال کک و همچنین تخلیه و انبارش 
صحیح آن، مسئله بســیار مهمی است که باید 
در کارخانه مورد توجه قرار گیــرد چرا که اگر 
بتوانیم تا حد امکان این عوامل را کنترل کنیم، 
تاثیر مهمی در کاهش قیمت تمام شده خواهد 

داشت . 
مهندس رخصتی، بر ضــرورت افزایش تولید و 
دســتیابی به ظرفیت اقتصادی واحدها تاکید 
کرد و گفت: افزایش تنــوع و تولید محصوالت 
با ارزش افــزوده بــاال از جمله اهــداف اصلی 
شرکت در سال جاری اســت . در سال گذشته 
نیز مهندســی نورد در تولید محصوالت جدید 
عملکرد خوبی داشت و امســال این امر تداوم 

می یابد . 
وی کاهش مصرف حامل های انرژی، استفاده 
حداکثری از گازهای فرایندی ، کاهش مصرف 

موادکمکی و قطعات به ویژه مواد نسوز و غلتک، 
کاهش ضایعــات فرایندی و کیفی در ســطح 
واحد هــا و بهبــود تعمیرات و افزایــش آماده 
به کاری تجهیــزات را از دیگــر عوامل موثر بر 
افزایش بهره وری ذکر کرد که در ســال جاری 

باید مورد توجه جدی قرار گیرد. 
مهندس رخصتی، استفاده موثر از ظرفیت های 
موجود در خطوط تولید شــرکت را بسیار مهم 
دانست و گفت: تمام ظرفیت های خالی شرکت 
باید شناســایی شــده و پروژه های الزم برای 

استفاده موثر از آن ها اجرا گردد. 
سرپرســت مدیریت عامل ذوب آهــن یکی از 
سیاست های جدید این مجتمع عظیم صنعتی 
درحوزه فروش را فروش مویرگی معرفی کرد و 
افزود: این آمادگی وجود دارد که محصول را در 
هر نقطه ای به دست مشتری برسانیم و این امر 
در بازار رقابتی امروز و در جهت حذف واســطه 

ها، بسیار موثر است . 
مهندس رخصتی، بر ضرورت توجه به مســائل 
زیست محیطی تاکید کرد و گفت: اجرای پروژه 
های زیست محیطی از جمله اولویت های اصلی 
شرکت است و مجموعه این پروژه ها به صورت 

هدفمند دنبال خواهد شد. 
وی ابــراز امیدواری نمــود که بــا همت تمام 
تالشــگران ذوب آهن اصفهان، اهداف ســال 
جاری این مجتمع عظیم صنعتی محقق گردد. 

در جشن های گلریزان  زرین شهر و فوالدشهر 
 کمک های خیرخواهانه شهروندان این شهر ها 

جمع آوری شد.
ذوب آهن اصفهان نیز در راستای مسئولیت 
های اجتماعی خود با مساعدت مدیرعامل 
شــرکت مبالغ 5 میلیارد ریال در جشــن 
گلریزان زرین شــهر و 5 میلیــارد ریال نیز 
در جشن گلریزان فوالدشــهر جهت آزادی 

زندانیان جرائم غیر عمد کمک کرد .
شایان ذکر است؛ این مجتمع عظیم صنعتی 
امسال نیز همچون ســال های گذشته، در 

برنامه یک شهر ضیافت در ماه مبارک رمضان در سنت 
حســنه آزادســازی زندانیان جرائم غیر عمد همیاری 

خواهد کرد .

یادآور می شــود؛ در ســال ۱4۰۰ مجموعه ذوب آهن 
اصفهان جهت آزادســازی زندانیــان جرائم غیر عمد و 
حمایت از خانواده این زندانیان  و همچنین هزینه درمان 

یک بیمار ، کمک های نقدی  اهدا کرد.

تمام ظرفیت های 
خالی شرکت باید 
شناسایی شده و 

پروژه های الزم برای 
استفاده موثر از
 آن ها اجرا گردد

مهلت   ارائه موضوعشمارهنوع فراخوانردیف
پیشنهاد

زمان بازگشائی 
پاكات

ساخت هفت ردیف بوش و رولیك 101762مناقصه1
28 /2 /271401 /2 /1401ودانه زنجیر

خرید یك عدد محور به همراه چكش 140005915   -   2 -91622تجدید مناقصه2
18 /2 /171401 /2 /1401واحد 2 كك سازی 

خرید 2 عدد شافت و چرخدنده اصلی 140006801     -   2 -89618   تجدید مناقصه3
18 /2 /171401 /2 /1401كنورتور فوالد سازی

90664 -140008381مناقصه4
پروژه بازسازی و نوسازی خطوط لوله، 
اتصاالت و شیر فلكه های آب رفت و 
برگشتی دفنی كارگاه اكسیژن قدیم

1401/ 2/ 171401/ 2/ 18

24 /3 /211401 /3 /1401تابلو برق72622مناقصه5

1 -91605تمدید مناقصه6
انجام فعالیت تعمیراتی )اعم از 

روزانه، فصلی(و نوسازی ساختمان 
های صنعتی و اداری كارخانه 

1401/ 2/ 101401/ 2/ 11

همایش راهبردی مدیران و کارشناســان ذوب آهن اصفهان با حضور مهندس ایرج رخصتی سرپرســت مدیریت عامل، تعدادی از 
معاونین و مدیران شرکت و کارشناسان حوزه بهره برداری 30 فروردین ماه در تاالر آهن برگزار شد. 

تبریک
همکار ارجمند جناب آقای محمد مهدی سموعی 

مدیر محترم روابط عمومی هلدینگ صدر تامین
انتصاب شایسته، جنابعالی به عنوان مدیر  روابط عمومی هلدینگ صدرتامین را تبریک عرض 

نموده  و برای جنابعالی در این مسئولیت خطیر، موفقیت روز افزون آرزومندیم.
الزم می دانیم از تــالش ها و همراهی صادقانه همکار گرانقدر جناب آقای ســید ســعید 

آقامیری، نیز تقدیر و تشکر نماییم.

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان
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نشریه داخلی

این پروژه نیز در 
کمترین زمان ممکن 
و در چهار شیفت)36 
ساعت( کاری انجام 

شد

Rگزارش e p o r t

سالم آتشکار

درخواست های شما  وپاسخ مسئولین :
  استفاده از مطب ها و کلینیك های دندانپزشکی غیر طرف 

قرارداد به چه صورت می باشد؟ 
 مدیریت خدمات مالی و بیمه: کارکنان می توانند به دندانپزشک غیر 
طرف قرارداد مراجعه و ضمن اخذ خدمات دندانپزشکی، صورتحساب 
و مدارک را  پس از تایید توسط یکی از دندانپزشکان معتمد به شرکت 
بیمه دانا ارائه نمایند ضمناً ریز خدمات و هزینه دریافت شــده توسط 
پزشــک معالج صرفاً در دفترچه درمانی ثبت و بــا درج تاریخ و مهر 
دندانپزشک به شرکت بیمه دانا ارائه می شود. فرانشیز سهم بیمه شده 
خدمات دندانپزشکی به جز ارتودنسی و ایمپلنت کلیه بیمه شدگان 
معادل ۳۰ درصد تعرفه  ذوب آهن می باشد  با عنایت به این که استفاده 
 از مراکز دندانپزشــکی طرف قــرارداد از نظر مبلغ مقــرون به صرفه

می باشد. 
علت طوالنی شــدن زمان پرداخت هزینه توســط بیمه 

تکمیل درمان دانا چیست ؟ 
    مدیریت خدمات مالی و بیمه: با توجه به زمان بســتن حساب های 
مالی در پایان سال و همچنین حجم باالی فاکتورهای ارسالی موجب 
طوالنی شدن زمان پرداخت هزینه ها گردیده است که به مرور در حال 

رفع این مشکل می باشند. 
 در سال جاری سرانه ورزشــی به چه صورت به کارکنان 

اختصاص می یابد؟
مدیریت خدمات و امور رفاهی: مبلغ ســرانه ورزشی براساس بودجه 
مصوب  شرکت در شرایط کرونایی در حال برنامه ریزی می باشد که در 
صورت تایید مدیریت بهداشت ومحیط زیست از طریق انعقاد قرارداد با 

مراکز ورزشی به صورت کارت های الکترونیکی اقدام می گردد .
 آیا برای انعقاد قرارداد عمر و حوادث کارکنان با بیمه گران 

در سال جاری اقدامی شده است؟
مدیریت خدمات مالی و بیمه: براساس مصوبه مدیریت عالی شرکت؛ 
مقررگردیده است پوشش عمر و حوادث کارکنان و افراد تحت تکفل 
آن ها برای سال ۱4۰۱ اعمال گردد که میزان و سقف آن اطالع رسانی 

می گردد.
*** تعدادی از همکاران نیز خواستارانجام موارد زیر شده اند .

 پرداخت هدایای دانش آموزان و دانشجویان به صورت نقدی با توجه 
به شرایط کرونایی موجود

  تشکر و قدردانی جمعی از همکاران از سید مجتبی موسوی شاغل در 
تعاونی مصرف کارکنان ذوب آهن برای اخالق خوب و برخورد مناسب 

با ارباب رجوع  

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

به شرح زیر می باشد:

اولین جلسه شــورای عالی پیاده سازی 
 سیاست های کلی تامین اجتماعی

حجــت ا... عبدالملکــی، وزیــر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی در حساب توئیتر خود نوشت: اولین جلسه 
شورای عالی پیاده ســازی  سیاست های کلی تامین 
اجتماعی برگزار شــد؛ از مجلس شــورای اسالمی، 
دولت، دستگاه قضا، نیروهای مسلح، مجمع تشخیص 
و روســای همه صندوق ها در این شــورای فراقوه ای 
حضور دارند؛ همفکــری خوبی بــرای تدوین اولیه 

مالحظات اجرایی، انجام و رسما کار  آغاز شد.

تمجید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از 
رکوردهای تولیدی ذوب آهن اصفهان

 وزیــر تعــاون و کار و رفاه اجتماعــی همچنین در 
توئیتی دیگر، از رکوردهای تولیدی اخیر ذوب آهن 

اصفهان، تمجید کرد.
در بخشــی از توئیت حجــت ا... عبدالملکی، آمده 
اســت: ذوب آهن اصفهان کــه در مجموعه وزارت 
مردم به تازگی تغییر در راس خود را تجربه کرده در 
ماه های پایانی سال ۱4۰۰بالغ بر ۶ رکورد تولیدی 
قابل توجه کسب کرد و توانست رکورد تولید چدن 

در 5۰ ســال گذشــته به میزان ۲۷۶۹۰۰۰ تن و 
رکورد تولید ماهیانه چدن مذاب به میزان ۲5۰۰۸۷ 
تــن در بهمــن مــاه ۱4۰۰ را بشــکند؛ همچنین 
شکست رکورد تولید پنجاه ســال گذشته در کک 
خشــک نیز با تولید ۱۲۲۳ هزار تن درسال ۱4۰۰ 

محقق شد.
شایان ذکر است، مهندس ایرج رخصتی سرپرست 
مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان اســت که تالش 
نموده با رویکرد جدید به ویژه در تامین مواد اولیه، 

تولید این مجتمع عظیم صنعتی را افزایش دهد.

تمجید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از رکوردهای تولیدی ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان 
در ماه های پایانی 
سال 1400بالغ بر 6 
رکورد تولیدی قابل 

توجه کسب کرد

مهرداد توالییــان معاون بهــره بــرداری ذوب آهن 
اصفهان در همایش راهبردی مدیران و کارشناســان 
ذوب آهن اصفهان که ۳۰ فروردیــن ماه در تاالر آهن 
برگزار شــد، با بیان اینکه پروژه های تکمیل ظرفیت 
ذوب آهن اصفهان امســال انجام می شود به تولیدات 
بخش های مختلف شرکت در سال ۱4۰۰ پرداخت و 
گفت: تولید آگلومره در مقایسه با ســال پیش از آن،  

۱۰۳ درصد،کک خشــک ۱۰۱ و چهــار دهم درصد، 
چدن مــذاب ۱۰۹ درصد، فوالدخــام ۱۰4 درصد و 
در بخش محصوالت نوردی نیــز ۱۰۷ درصد بود و در 
مجموع نسبت تولید محصوالت اصلی نیز ۱۰۸ درصد 

در مقایسه با سال قبل بوده است. 
وی با اشــاره به این که برخی از اعداد عنوان شــده، 
بهترین رکوردهای تاریــخ ذوب آهن اصفهان قلمداد 
می شوند، افزود: در سال گذشته بهترین رکورد چدن 
مذاب با عــدد ۲ میلیون و ۷۶۸ هزار تــن رقم خورد و 
همچنین در تولید روزانه چدن مذاب عدد ۹۷۹۳ تن 
ثبت گردید، بیشترین تولید شــمش چدن را در سال 
۱4۰۰  و در تاریــخ ذوب آهن با عــدد ۲۲۱ هزار تن 
داشتیم، بیشترین مقدار تولید کک خشک با عدد یک 
میلیون و ۲۲۳ هزار تن به ثمر نشســت، رکورد  تعداد 
ذوب با دو کنورتور در بخش  فوالدسازی در یک شبانه 
روز با ۶۱ ذوب و تولیــد ۲۱۰۰ تن میلگرد ۱۶ در یک 
شــبانه روز از جمله رکوردهایی هســتند که در سال 

۱4۰۰ با همت کارکنان محقق شدند.  

معاون بهره بــرداری ذوب آهن اصفهــان تصریح کرد: 
با توجه به موقعیت های جغرافیایــی، محدودیت ها و 
تحریم ها، یک میلیــون و ۱۱۶ هزار تن محصول صادر 
شــد که موفقیت بزرگی به شــمار می رود. از این عدد 
صادراتی تقریباً ۶۳۳ هزار تن بلوم و بیلت، ۳۱۹ هزار تن 
محصوالت نوردی و ۱۶۳ هزار تن  نیز چدن جامد بوده 
اســت. این اعداد صادراتی مهر تایید دیگری بر کیفیت 

محصوالت ذوب آهن اصفهان در سطح جهانی است.  
این مقام مسئول خاطر نشــان کرد: در سال گذشته 
در مجموع 5۶۹ هزار تن محصــوالت صنعتی و ویژه 
تولید شــد. قابل توجه این که عدد عنوان شده مربوط 
به مجموعه ای از شمش ها با گریدهای صنعتی ویژه، 
کالف صنعتی، ریل، میلگردهای صنعتی مورد استفاده 
در صنایع مس، آرک معدن، ورق ســازه های فوالدی 
و ... است که همه در دســته محصوالت دارای ارزش 

افزوده باال قرار می گیرند. 
توالییان با اشاره به این که تولید هفت محصول جدید از 
جمله اهداف سال گذشته بود، اظهار کرد: در بخش نورد 

هفت محصول جدید شامل تیرآهن های نیمه سنگین 
در ســایزهای ۱4،۱۶،۱۸ و۲۰ ، میلگردهای صنعتی 
نمــره ۳۰ و 5۰ و آرک معدنــی TH۳۶ و عالوه بر آن 5 
محصول جدید نیز در بخش فوالدسازی  تولید شد و در 
کل موفق شدیم ۱۲ محصول جدید را به بازار ارائه کنیم.

وی در ادامه به پروژه های انجام شده در سال گذشته 
 ، IPEC پرداخت و گفــت: طرح جدید تیرآهــن های
تولید ناودانی بال شــیب دار، طــرح ترمکس در نورد 
 ،۲CR۷۰ ۳۰۰ و 5۰۰، توســعه میلگردهای صنعتی
راه اندازی و تحویل گرفتــن کارگاه دولومیت و آغاز به 
کار آن با سه کوره دوار و اجرای وان سرباره کوره بلند 
شماره سه از جمله پروژه های تکمیل ظرفیت و کیفی 
محسوب می شــوند. همچنین در بخش پروژه های 
زیست محیطی فیلتراسیون کوره بلند شماره یک که 
برای اولین بار ســاخته شــده بود و از این طریق کوره 
یک هم به سیســتم جمع آوری غبــار مجهز گردید، 
پروژه ۱۱۰ESP آگلومراسیون نیز در راستای مباحث 

زیست محیطی در سال گذشته انجام شد. 

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان :
پروژه های تکمیل ظرفیت ذوب آهن اصفهان امسال انجام می شود

با تغییر برخی زیر ساخت ها آینده ای روشن برای بازنشستگان تامین می شود

اصالح شیبر و تچگاه خروجی سرند 669 آگلومراسیون شرکت

به همت تالشگران ذوب آهن اصفهان ثبت شد
رکورد مدت زمان تعویض اکران های دیگ و مخروطی کنورتور

بخش عمده 
بازنشستگان این 
صندوق از اصفهان 
و دو شرکت ذوب 

آهن و فوالد مبارکه 
هستند که رسیدگی 
به امور آنها اهمیت 

ویژه ای دارد

 در سال گذشته 
بهترین رکورد 

چدن مذاب با عدد 2 
میلیون و ۷6۸ هزار 

تن رقم خورد

کلیه فعالیت های 
تعمیراتی و آجرچینی 
کنورتور ۸ شبانه روز 
زودتر از گراف تعیین 

به همت تالشــگران ذوب آهن اصفهان در سال تولید؛ شده انجام  شد
دانش بنیان،اشتغال آفرین رکورد مدت زمان تعویض 
اکــران های دیــگ و مخروطــی کنورتــور در بخش 

فوالدسازی شکسته شد . 
  سیاوش خواجوی مدیر بخش فوالدسازی ضمن بیان 
این خبرگفت: کنورتور شــماره یک بخش فوالد سازی 
در تاریخ ۱4۰۱/۰۱/۱5 جهت تعویض اکران های دیگ 
و مخروطی کنورتور و همچنین آجــر چینی کنورتور 

متوقف شد.
وی افزود: با تالش و همت شبانه 
روزی کلیه پرسنل بخش های 
مدیریت فوالدسازی، مدیریت 
های برنامه ریــزی و نظارت بر 
نگهداری و تعمیرات مکانیک، 
راه و  تعمیــرات و نوســازی 
ساختمان، سفارشات وکنترل 
کاال، راهبــری و پشــتیبانی 
ماشــین آالت و خودروهــای 
سنگین، اتوماسیون و ارتباطات 
و شــرکت های توسعه صنعت 
لنجــان، توحیــد صنعــت با 
ثبت رکورد تعویض اکران در ۱۶ شــبانه روز، تعویض 

مخروطی کنورتور در ۸ شبانه روز انجام گردید . 
 مدیر بخش فوالدسازی اظهار داشت: کلیه فعالیت های 
تعمیراتی و آجرچینی کنورتور ۸ شــبانه روز زودتر از 

گراف تعیین شده انجام  شد.
محمدرضا اســماعیل زاده، معاون تجهیزات انرژیتیک 
بخش فوالدسازی نیز گفت: با همت پرسنل بخش فوالد 

سازی، تکنولوژی ســاخت لوله های واتروال دیگ های 
اوتیلیزاتور که در اختیار کشــورهای خارجی بود، نقشه 

های ساختی این پانل ها تهیه، طراحی و بومی سازی شد .
 اسماعیل زاده با اشاره به این که این پانل ها برای اولین 
بار در ذوب آهن اصفهان توســط مدیریت برنامه ریزی 
و نظارت بر نگهــداری و تعمیرات مکانیک و شــرکت 
توسعه صنعت لنجان ساخته شد، افزود : پس از توقف 
کنورتور یک، دیواره های هرچهار اکــران دیگ با تناژ 
5۰۰۰۰ کیلوگرم تعویض شد و با برنامه ریزی های انجام 
گرفته قبل از توقف، تعویض اکــران ها به مدت ۱۶ روز 
انجام پذیرفت و رکورد جدیدی به ثبت رسید . طی این 
تعمیرات همزمان با تعویض پانل های اکران، سیستم 
تصفیه غبار کنورتور به طور کامل بازســازی و غبارگیر 
های اولیه و ثانویه به همراه روتور مکنده تعویض شد که 
گام بســیار موثری در جهت حذف آالینده های زیست 

محیطی می باشد.
علی بزاز، معــاون تجهیزات مکانیک فوالدســازی در 
خصوص این تعمیرات گفت: با توقف کنورتور شــماره 
یک، مخروطی کنورتور که از قبل، پیش مونتاژ و آماده 
سازی شــده بود تعویض و مقدار ۱۳۰۰۰۰ کیلو گرم 

قطعات فلزی در این تعمیرات دمونتاژ و مونتاژ شد.
 معاون تجهیزات مکانیک فوالدســازی افزود: تعویض 
مخروطی در این زمان با تالش و همت پرسنل زحمت 
کش ذوب آهن به نوبه خود یک رکورد محســوب می 
شود. در این تعمیرات صفحات چدنی اسی و صفحات 
ریل زیر کنورتور همراه با دامنه ها و اکران های کنورتور 
و همچنین بونکرهای شــارژ فرو آلیاژ بــه طور کامل 

تعویض و نوسازی گردید.
مجید نیرومند، معاون بخش فوالد سازی نیز گفت: در 
این تعمیرات برای اولین بــار درایوهای النس کنورتور 
از فوجی آنالوگ به ABB  ســری DCS800 و نوسازی 
مســیر تغذیه کننده بونکر های فروآلیــاژ در ۸ متری 
کنورتور )شــامل لوله گذاری ، کابل کشی و وصل سر 

سیم ها به طول ۶۰۰ متر( انجام گردید.
رسول علی نقی پور، سرپرست کارگاه کنورتور و میکسر 
نیز گفت: با همکاری و همدلی کلیه مدیریت های ذی 
ربط کنورتور در حداقل زمان و ثبت رکوردهای متعدد 
و بدون حادثه انسانی تعمیرات اساسی شد. الزم به ذکر 
اســت کارگاه کنورتور در مدت زمان تعمیرات میزان 

تولید قابل قبولی داشته است.

اشکاالت عمده و اساسی شــیبر و تچگاه خروجی 
سرند شماره۶۶۹ )پاستل( در کارگاه آماده سازی 

مواد بخش آگلومراسیون با موفقیت رفع شد. 
محسن لشنی زند مســئول مکانیک کارگاه آماده 
ســازی مواد مدیریت آگلومراســیون با اعالم این 
خبر گفت: با توجه به حساســیت مسیر پاستل در 
روند تولید آگلومره و محدودیت زمان در تعمیرات 
و نگهداری این مســیر، چندین سال با مشکل دو 
طرفه ریختن مواد در تچگاه و مسیر خروجی سرند 

مواجه بودیم که با بررســی فنی از نقشــه ها و در 
محل تصمیم گرفته شد تچگاه خروجی و کورس 

شیبر به تعویض و اصالح شود.
وی افزود: پس از فراهم کردن مقدمات کار و ساخت 
قطعات مورد نیاز و هماهنگی با بهره بردار و معاون 
مکانیک مدیریت آگلومراســیون، مسیر متوقف و 
همزمان با تعمیرات آگلوماشین شماره 4  در اواخر 
سال گذشته، این پروژه نیز در کمترین زمان ممکن 

و در چهار شیفت)۳۶ ساعت( کاری انجام شد.

لشــنی زند با بیان این که نتیجه اجرای این پروژه 
مطلوب بود، گفت: تهیه نقشه از قطعات سرند نیز 

در این مرحله انجام شد.
شــایان ذکر اســت نجار، داود موســوی، مظاهر 
بادیه نشــین، فــرزاد مرادپــور، پرویــز امینی و 
محمدعلی توکلــی از همکارانی هســتند که در 
 این پــروژه، نقش اثرگــذار و مشــارکت موثری

داشته اند.
محمدعلی قدرتی پور- خبرنگار افتخاری

حســین عامریــان، مدیرعامــل صنــدوق حمایت و 
بازنشستگی کارکنان فوالد و هیأت همراه ۲5 فروردین 
ماه ضمن حضور در ذوب آهــن اصفهان ، با مدیرعامل و 
تنی چند از دیگر مســئولین این شرکت دیدار و گفتگو 
کردند و در همین روز در مجموعه فرهنگی شفق ذوب 
آهن در نشســتی با حضور جمعی از بازنشستگان این 
شــرکت و مجتبی احمدی رییس هیات مدیره کانون 

بازنشستگان ذوب آهن اصفهان حضور یافت .
مهندس رخصتی سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن در 
این دیدار ، بازنشستگان این شرکت را از جمله پرتالش 
ترین اقشار کشــور دانست که در شــرایطی سخت و با 
کمترین امکانات این شــرکت را به عنوان اولین واحد 
فوالدی ایران بنــا نهادند و صنعت این کشــور مدیون 

آنهاست.
وی افــزود: حفظ کرامت و حرمت این بازنشســتگان و 
استفاده از تجربه و دانش گرانبهای آنها همواره مد نظر 

مسئولین این مجتمع عظیم صنعتی قرار دارد .
 سرپرســت مدیریت عامل ذوب آهن افزود: این شرکت 
بدون بهره گیری از یارانه انرژی، مــواد اولیه را با قیمت 
های جهانی و به سختی تهیه می کند بنابراین مقایسه 
ذوب آهن با سایر واحدهای بزرگ فوالدی که از این یارانه 

برخوردار هستند، عادالنه نیست .
مهندس رخصتی افزود: متاسفانه با وجود این که ذوب 
آهن اصفهــان، صنایع فوالدی مهمی طــی دهه های 
گذشته در کشور ســاخته اســت اما هنگام خصوصی 
ســازی، معادن خود را با تصمیمات مســئولین وقت از 

دست داده و هم اکنون با چالش هایی مواجه است . 
وی اظهار داشت: این شرکت با تالش فراوان موفق شد در 
سال گذشته به باالترین رکورد تولید ساالنه خود دست 
یابد که یکی از عوامل آن، تغییر نگــرش در تامین مواد 

اولیه بود.
 مدیرعامل صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالد 
نیز در این دیدار گفت: بخش عمده بازنشســتگان این 
صندوق از اصفهان و دو شرکت ذوب آهن و فوالد مبارکه 

هستند که رسیدگی به امور آنها اهمیت ویژه ای دارد .
وی افزود: ذوب آهن اصفهان یک شرکت شناخته شده 
و با عظمت است که نقش آن در اقتصاد کشور بر کسی 

پوشیده نست .
حسین عامریان، حفظ حرمت و جایگاه بازنشستگان را 
بسیار مهم دانســت و گفت: این قشر که در صنایع مهم 
فعالیت های سختی انجام داده اند، اکنون انتظار حمایت 

دارند و خدمت به آنها وظیفه ماست .

مدیرعامــل صنــدوق 
بازنشستگی  و  حمایت 
کارکنــان فــوالد ابراز 
امیــدواری کــرد که با 
تمهیدات اندیشیده شده 
و هماهنگی با واحدهای 
فوالدی، شرایط رفاهی 
ایــن  بازنشســتگان 

صندوق بهبود یابد . 
عامریــان همچنین در 
دیدار با بازنشســتگان 
ذوب آهن گفت: هدف 
مســئولین در صندوق 

کارکنان فوالد ایجاد آسایش و آرامش برای کسانی است 
که با دستان توانای خود صنعت این کشور را بچرخش 

در آورده اند .
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کارکنان فوالد با اشاره به 
این که هدف از این دیدار تکریم، احترام و پاسخگویی به 
بازنشستگان می باشد گفت: خواسته های بازنشستگان 
باید ســه اصل قانونی بودن، قابلیت اجــرا و همچنین 

منطقی بودن را داشته باشد تا بتوان آن  را به انجام رساند.

وی گفت: تمام تالش خــود را به کار خواهم بســت تا 
با تغییر برخی زیر ســاخت ها آینده ای روشن برای این 
بازنشستگان که سرمایه های صنعت هستند را تامین 

کنیم .
مجتبی احمدی نیز  گفت: بازنشستگان صندوق فوالد 
کسانی هستند که توانســتند با دستان توانای خود این 
صنعت را به شکوفایی برسانند و هم اکنون نیاز به یاری 
دارند و این وظیفه مسئولین است که آسایش را برای این 

قشر فراهم کنند.

حسابرســی داخلی، فعالیت 
مشــاوره ای و اطمینان دهی 
مســتقل و بی طرفانه ای به 
منظور ارزش افزایی و بهبود 

عملیات شرکت است. 
امیر حســین ذاکری  مدیر 
حسابرســی داخلــی و دبیر 
کمیته حسابرســی شرکت 
با بیان مطلب فــوق و این که 
کمیته حسابرسی شرکت در ســال ۱۳۹۲ با تصویب هیأت مدیره 
شرکت تشــکیل و منشــور کمیته حسابرسی و منشــور فعالیت 
حسابرســی داخلی شــرکت در ۲ بهمن ماه ۱۳۹۲ و ۱5 آبان ماه 
۱۳۹5 به تصویب هیأت مدیره رســید و در ۲4 آذرماه ۱4۰۰ مورد 
بازبینی قرار گرفت، گفت: کمیته حسابرسی به عنوان پل ارتباطی 
بین حسابرسان داخلی، حسابرسان مستقل و هیأت مدیره محسوب 
می شــود و هدف از تشــکیل کمیته حسابرســی کمک به ایفای 
مسئولیت نظارتی هیأت مدیره در راستای کسب اطمینان معقول 

از تحقق اهداف مدیریت است.
ذاکری از تشــکیل ۱۲ جلسه کمیته حسابرسی شــرکت در سال 
گذشته که به اتخاذ ۶۶ تصمیم و پیشــنهاد به هیأت مدیره شرکت 
منجر شــده، خبر داد و افزود: از تصمیمات اتخاذ شده، ۲۳۸ مورد 
به عنوان جزئیات این تصمیمات به معاونت های مربوطه ارایه شده 

است.
مدیر حسابرسی داخلی شرکت، تأکید کرد: سال گذشته با همکاری 
معاونت ها موفق شــدیم کلیه اهداف و برنامه های این مدیریت را 
محقق سازیم و در راســتای بهبود فعالیت، مواردی نیز برای اولین 
بار اقدام شــد که تدوین برنامه راهبردی حسابرسی داخلی مبتنی 
بر ریســک چهار ســاله )۱4۰۱ تا ۱4۰4( و تدوین و اســتاندارد 
سازی سیاســت ها و رویه های عملیات حسابرسی داخلی)ارزیابی 

فرآیندها( از این دست موارد هستند.
ذاکری افزود: کســب نمــره ۸۶ از ۱۰۰ )رتبه خــوب( از بین ۲۶ 
پارامتر مورد ارزیابی توسط شرکت ســرمایه گذاری صدر تامین و 
تشکیل واحد حسابرسی در شرکت های تابعه، ارایه برنامه فعالیت 
حسابرسی داخلی، تشــکیل کمیته حسابرســی در شرکت های 
تابعه، تدوین منشور کمیته حسابرسی و فعالیت حسابرسی داخلی 
شرکت های تابعه و بازبینی منشــور کمیته حسابرسی )پس از ۸ 
ســال( و عملیات حسابرسی داخلی شــرکت )پس از 5 سال( نیز 
از مواردی است که در ســال ۱4۰۰ برای اولین بار برنامه ریزی و 

اقدام شد.
مدیر حسابرسی داخلی شــرکت، تغییر و ایجاد رویکرد گزارشگری 
فرآیندها و عملیات انبارگردانی و کارنامه ی هر یک از انبارها و ایجاد 
مجدد عملیات انبارگردانی میان دوره پــس از دو دوره وقفه، تهیه 
گزارشــات ارزیابی بالغ بر ۱۶ فرآیند و زیر فرآیند و ... را می توان به 
عنوان بخشی از دیگر اقدامات مدیریت حسابرسی داخلی و کمیته 

حسابرسی شرکت در سال ۱4۰۰ برشمرد.

تحقق صد در صدی برنامه های 
حسابرسی داخلی شرکت 

در سال 1400

خبرآسمانی
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 تامین اجتماعی باید تحقق عدالت را تضمین کند

میرهاشــم موســوی، ابــالغ سیاســت های کلــی 
تأمین اجتماعی از سوی مقام معظم رهبری را به عنوان 
چراغ راه این ســازمان  دانســت و اظهار داشت: اجرای 
دقیق و درست سیاست های کلی تأمین اجتماعی ابالغی 
از ســوی مقام معظم رهبری، می تواند براساس الگوی 
اسالمی و ایرانی پیشرفت و دال مرکزی عدالت، حیات 
طیبه را که در گفتمان مقام معظم رهبری به کرات مورد 

اشاره قرار گرفته است، برای آحاد جامعه رقم بزند.
مدیرعامــل ســازمان تأمین اجتماعــی افــزود: ابالغ 
سیاســت های کلی تأمین اجتماعی توسط مقام معظم 
رهبری، اتفاق بزرگی اســت و فرصت ارزشمندی برای 
پیشبرد ماموریت های ســازمان تأمین اجتماعی فراهم 

می کند. با ابالغ این سیاســت ها، از این پــس اولین و 
مهم ترین موضوعی که بایســتی در زمــان طراحی و 
تدوین برنامه هــا و راهبردها مورد توجه کنشــگران و 
دست اندرکاران حوزه رفاه و تأمین اجتماعی قرار گیرد، 

نسبت این برنامه ها با سیاست های ابالغی است. 
وی گفت: سیاســت های کلی تأمین اجتماعی، دارای 
دو ویژگی ممتاز عمومیت و جامعیت است و همه آحاد 
جامعه و تمامی دســتگاه ها در اجرای این سیاســت ها 
دخیل هســتند. اجرایی شــدن دقیق سیاســت های 
ابالغی می تواند الگــوی جدیدی از حکمرانــی رفاه و 
تأمین اجتماعی در کشور را رقم بزند. عملکرد ما به عنوان 
خدمتگزاران مردم در سازمان تأمین اجتماعی، از این پس 

در چارچوب کلی ترسیم شــده در سیاست های ابالغی 
خواهد بود تا در زندگی مردم به شکلی ملموس تأثیرگذار 
باشد و مردم و مخاطبان بتوانند آثار مثبت این اقدامات را 

در زندگی خود مشاهده کنند.
مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی افزود: گســترش 
پوشــش بیمه ای، توســعه کمــی و کیفــی خدمات، 
هوشمندســازی و کنترل منابع و مصارف از مهم ترین 
محورهای برنامه های تحولی در بخش بیمه ای سازمان 
تأمین اجتماعی هستند که با جدیت پیگیری می شوند 
و امیدواریم این اقدامــات، منجر به بهبود کمی و کیفی 
خدمات و افزایش ســطح رضایتمندی مردم از سازمان 

تأمین اجتماعی شود.

نشریه داخلی
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  بیست و سوم ماه مبارک رمضان)شب قدر(
در شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان، غیر از اعمال مشترک شب های قدر، 
اعمال دیگری نیز وارد شده است تا فردی که این شب را به احیا می گذراند در کنار 
اعمال مشترک شبهای قدر، آنها را نیز انجام دهد. این شب از دو شب قدر گذشته 
أفضل است، و از احادیث بسیار استفاده می شود، که شب قدر همین شب است، 
در روایت بسیار آمده هر کس احیا کند شب قدر را، گناهان او آمرزیده شود هر 

چند به عدد ستارگان آسمان و سنگینی کوهها وکیل دریاها باشد.
23 آوریل ؛ روز جهانی کتاب و حق مولف

روز جهانی کتاب یک رویداد ساالنه است که در ۲۳ آوریل، برگزار می شود. این 
روز توسط یونسکو نامگذاری شده است. در سال ۱۹۹5 یونسکو تصمیم گرفت که 
روز جهانی کتاب و حق نشر در این روز جشن گرفته شود. موفقیت روز جهانی 
کتاب براستی بیش از هر چیز، به حمایت کلیه گروه های ذینفع از این روز بستگی 

دارد.
روز جهانی معماری

روز جهانی معماری نخستین دوشنبه ماه اکتبر هر سال است که مصادف با روز 
 )UIA( جهانی اسکان بشر است. این روز از سوی اتحادیه بین المللی معماران
بدین عنوان نام گذاری و مشخص شده  اســت. اتحادیه بین المللی معماران از 
سال ۲۰۰5 با هدف یادآوری به جهانیان برای مسئولیت جمعی شان برای آینده 
سکونت بشر، نخستین دوشنبه ماه اکتبر هر ســال را به عنوان روز بین المللی 
معماری نام گذاری کرد. این روز پیش از این به عنوان روز جهانی اسکان بشر از 

سال ۱۹۸۶ از سوی سازمان ملل متحد نام گذاری شده  بود. 
پنجم اردیبهشت ماه؛ سالروز شکست حمله نظامی آمریکا به ایران 

در طبس )1359 ه. ش( 
پنجم اردیبهشت در تقویم ایرانیان مصادف است با سالروز شکست حمله نظامی 
آمریکا به ایران در طبس که سال ۱۳5۹ هجری شمسی اوایل پیروزی انقالب 
اسالمی روی داد و باعث تحقیر و رسوایی بزرگ آمریکا در جهان شد. آمریکا پس 
از پیروزی انقالب اسالمی همه تالش خود را به کار بست تا این انقالب مردمی و 

نوپا را شکست دهد اما موفق نشد. 
هفتم اردیبهشت ماه؛ روز ایمنی حمل و نقل

درمارس ۲۰۱۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعامه ۲55/۶4 سال 
های ۲۰۱۱ تــا ۲۰۲۰ را دهه کنش و اقدام برای ارتقــا ایمنی جاده ای با هدف 
تثبیت و سپس کاهش تلفات جاده ای اعالم کرده است برهمین اساس و به دلیل 
اهمیت موضوع ایمنی حمل و نقل در تقویم رسمی جمهوری اسالمی ایران روز  

هفتم اردیبهشت روز ایمنی حمل و نقل نامگذاری شده است.
نهم اردیبهشت ماه ؛  روز ملی شوراها         

در تقویم رسمی کشور ما )ایران( روز نهم اردیبهشت به عنوان روز شوراها یاد شده 
است. شورا یک اصل عقلی است که آموزه های دین اسالم در کتاب و سنت نیز بر 
آن صحه گذاشته است. اصل ارزشمند شورا در قانون اساسی در بیان اصول کلی 
حاکم بر نظام جمهوری اسالمی در اصل ششم شــیوه اداره امور کشور را بر آراء 
عمومی مبتنی کرد و روش آن را انتخابات قرار داد، به موازات اشــاره به انتخاب 
رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس شورای اسالمی، از انتخاب اعضاء شوراهای 
اسالمی نیز به عنوان ابزاری برای تحقق حاکمیت مردم و تجلی اراده عمومی یاد 
کرده است. این قانون در اصل هفتم نیز شوراها را از ارکان تصمیم گیری و اداره 

امور کشور ذکر کرده است.
2۷ آوریل؛ روز جهانی گرافیك

۲۷ آوریل برابر است با هفتم اردیبهشــت ماه که برای اولین بار در سال ۱۹۹5 
توســط انجمن جهانی طراحان گرافیک )AGI( به عنوان روز جهانی گرافیک 

نامگذاری شد.
روزجهانی قدس

در ۱۶مــرداد ۱۳5۸، پــس از بمباران جنــوب لبنان توســط  رژیم غاصب 
صهیونیستی، امام خمینی)ره( از مسلمانان جهان خواست تا آخرین جمعه ماه 
رمضان را به عنوان »روز قدس« انتخاب کنند. روز جهانی قدس، مناسبتی رسمی 
در جمهوری اسالمی ایران است که در حمایت از ملت مظلوم فلسطین برگزار 
می شــود.  در واقع روز قدس نماد وحدت و اراده امت اسالمی در مقابل جنایات 
رژیم صهیونیستی در فلسطین، غزه و دیگر کشــورهای اسالمی می باشد. روز 
ایستادگی مستضعفان عالم، علیه مستکبران و روز فریاد مظلومیت ملتی است 
که با خون فرزندان خود پرده از چهره کریه رژیم غاصب صهیونیستی برمی دارند.

موسســه خیریه والفجر کارکنان ذوب آهن اصفهان با برگزاری آیین جشن و 
ضیافت افطاری به مناسبت میالد با سعادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن 

مجتبی)ع(، میزبان مددجویان کمیته امداد امام خمینی )ره( فوالدشهر بود.
این جشن و ضیافت افطاری با حضور حجت االسالم سید مهدی طباطبایی امام 
جمعه فوالدشهر، حسین ایزدی شهردار فوالدشهر و مسئوالن استانی و کارکنان 

و مددجویان کمیته امداد امام خمینی)ره( فوالدشهر برگزار شد.
حجت االسالم سید مهدی طباطبایی امام جمعه فوالدشهر کمیته امداد را یکی 
از ابتکارات خوب و ماندگار حضرت امام خمینی)ره( برشمرد و گفت: این کمیته 
توانسته است کارنامه بسیار درخشانی را از خودش باقی بگذارد، چه بسا بسیاری 
از افراد جامعه که حقیقتاً امرار معاش آنها به کمک های کمیته امداد گره خورده 
است .  امام جمعه فوالدشهرخاطرنشان کرد: با توجه به این عملکرد درخشان، 
قطعا کمیته امداد نمی تواند پاسخگوی حجم عظیم این درخواست ها و کمک ها 
باشــد که با کمک و همکاری مراکز نیکوکاری و خیریه های مردمی و دولتی 
همچون خیریه والفجرکارکنان ذوب آهن اصفهان بخشــی از این بار برداشته 

خواهد شد و شاهد ارائه خدمات بیشتر به فقرا و افراد تحت پوشش خواهیم بود.
مهدی دانشمند مدیرعامل خیریه والفجر نیز ضمن خوش آمدگویی به مسئوالن 
و همه خانواده های شرکت کننده در این ضیافت به لزوم همکاری و همدلی در 
کمک رسانی به نیازمندان اشــاره کرد و گفت: موسسه خیریه والفجر کارکنان 
ذوب آهن از سال ۶۲ فعالیت خود را آغاز کرده و در زمینه های مختلفی همچون 
خدمت رسانی به افراد نیازمند، آزادسازی زندانیان، فعالیت های عام المنفعه، تهیه 
جهیزیه، بسته های معیشتی و ... فعالیت های مستمری داشته و خدمات بسیار 

ارزنده ای را به نیازمندان منطقه ارائه می دهد .
دانشمند افزود: این خیریه هر ســاله هزار تا هزار و دویست نفر از مددجویان را 
تحت پوشش خود دارد و در سال گذشته توانست با همیاری و همدلی کارکنان 
ذوب آهن و سایر خیرین، مبلغی بالغ بر ۲۸ میلیارد ریال به افراد نیازمند جامعه 
در زمینه های مختلف خدمت رسانی کند که با یاری خداوند و کمک مسئوالن و 
کارکنان شرکت در سال جاری بتواند خدمات بیشتر و ارزنده تری را به افراد تحت 

پوشش و مددجویان منطقه ارائه دهد.

مناسبت های هفته

حدیث هفته

خبر

 حضرت علی)ع(:       
خوشرویی سرآغاز بخشش است و گشاده رویی خصلت آزاد مرد است. پس 

هیچ همنشینی، بسان خوش خلقی نیست.

مهندس ایــرج رخصتی سرپرســت مدیریت 
عامل ذوب آهن اصفهان بــا میثم مداحی مدیر 
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان 

۲۹ فروردین ماه دیدار و گفتگوکرد.
مهندس رخصتــی در این دیــدار از ذوب آهن 
اصفهان به عنــوان یک ثروت ملی نــام برد که 
دراین منطقه جغرافیایی واقع شــده و عالوه بر 
ایجاد اشتغال در این منطقه، باعث اشتغال زایی 

برای استان های همجوار هم شــده است و در 
ســال های اخیر نیز طبق قانون، جذب نیرو از 

شهرستان لنجان افزایش یافته است .
سرپرســت مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان، 
یکی دیگــر از حوزه های مســئولیت اجتماعی 
این شــرکت را مســائل زیســت محیطی ذکر 
کــرد و گفت: ایــن مجتمع عظیــم صنعتی از 
گازهای فراینــدی در نیروگاه هــا و خط تولید 

خود اســتفاده می کند تا هم از هدر رفت منابع 
جلوگیری شــود و هم در جهــت حفظ محیط 

زیست، مانع از انتشار گاز در هوا گردد .
وی با اشــاره به پیشــگام بــودن ذوب آهن در 
اســتفاده از گازهای فرایندی، افزود: انتظار این 
اســت که قیمت گاز طبیعی مصرف شــده در 
نیروگاه های ذوب آهن مانند سایر نیروگاه های 
کشور محاسبه شــود چرا که برق تولید شده در 
این نیروگاه ها درواقع در بخش صنعت مصرف 

می شود .
مهنــدس رخصتــی، نگــرش مدیریت ذوب 
آهن نســبت به کارکنان را مبتنی بر تکریم و 
بر اســاس معیارهای رهبری دانست و افزود: 
تالشــگران ایــن شــرکت همچون بــرادران 
ما هســتند و همانطور کــه از آن هــا انتظار 
کار جدی و دقیــق داریم، پشــتیبانی و ارائه 
خدمات از آن هــا هم به عنــوان وظیفه انجام 
می شود و در این راســتا با اصالح آیین نامه ها 
و دســتورالعمل ها، تالش می کنیم، مشکالت 

این قشر زحمت کش حل گردد .

سرپرســت مدیریت عامــل ذوب آهن اصفهان 
همچنین به صادرات به عنوان ابزار اصلی ذوب 
آهن جهت تامین ارز اشــاره کرد و گفت: انتظار 
از دولتمردان این اســت که در شرایط کنونی از 
صادرات حمایت جدی صورت گیــرد و در هر 
بخشــنامه ای، مســائل تولید کنندگانی که در 

صادرات فعالیت دارند، در اولویت باشد.  
میثم مداحــی مدیــر کل تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی اســتان اصفهان نیــز از ذوب آهن به 
عنوان یکــی از مهمترین کانون های اشــتغال 
زایی و کار صنعتی در کشور نام برد و گفت: این 
شــرکت در آموزش مهارت های فنی و نیروی 
انسانی ماهر برای کشور طی دهه های گذشته 

نقش مهمی ایفا کرده است .
احمد اکبری معاون ســرمایه های انســانی و 
توســعه مدیریت ذوب آهن  نیــز در این دیدار 
گزارشی از اشــتغال زایی و روند جذب نیروی 
انسانی در این شرکت و همچنین پیگیری امور 
مربوط به اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 

ارائه نمود.

انتظار این است که 
قیمت گاز طبیعی 
مصرف شده در 

نیروگاه های ذوب 
آهن مانند سایر 

نیروگاه های کشور 
محاسبه شود

تنها راه کشور برای 
پیشرفت حمایت از 

تولید ملی است

ذوب آهن اصفهان کانون اشتغال زایی و آموزش نیروهای ماهر در منطقه

R e p o r t
گزارش

مهندس ایــرج رخصتی سرپرســت مدیریت عامل 
ذوب آهن اصفهان ۳۰ فروردین ماه با امیرحســین 
کمیلی سرپرســت اداره کل صنعت، معدن و تجارت 

استان اصفهان دیدار و گفتگو کرد .
مهندس رخصتی در این دیدار به برخی موانع پیش 
روی تولید کنندگان به ویژه صنعت فوالد اشاره کرد 
و گفت: ذوب آهن اصفهان در دوره ای تاســیس شد 
که صنعت چندانی در کشــور نبود بنابراین به گونه 
ای شــکل گرفت که بتواند تمام نیازهای خود را رفع 

نماید .
وی افزود: این شــرکت قادر به تولید نســوز، آهک و 
ســاخت قطعات و تجهیزات مورد نیاز خود اســت و 
بدین منظور از کارخانه مختلــف ریخته گری، قالب 
سازی و غیره برخوردار اســت که فراتر از یک واحد 

صنعتی می باشد .

مهندس رخصتی با اشاره به برخورداری این شرکت 
از نیروگاه با تــوان تولید ۲۲۰ مــگاوات برق، گفت: 
نیروگاه های ذوب آهــن، برق مورد نیــاز این واحد 
صنعتی را تامین می کنند و بــه طور کلی انتظار می 
رود که نگاه به این واحدهــا همچون دیگر واحدهای 
مشابه کشور باشد و قیمت انرژی و گاز مطابق قیمت 

های نیروگاهی محاسبه گردد .
وی با اشــاره به این که صادرات، در شــرایط فعلی 
برای ذوب آهن حیاتی اســت و تعرفه سنگین برای 
صادرات، این تولیدکننده را با مشکالت جدی مواجه 
می کند، افزود: تولید در شــرایط فعلی ســخت و با 
مشکالت بسیار مواجه اســت اما تنها راه کشور برای 
پیشرفت حمایت از تولید ملی است و قطعاً برداشتن 
مشــکالت از پیــش روی تولید کننــدگان از جمله 

حذف موانع صادرات بسیار ضروری است .

کمیلــی  امیرحســین 
کل  اداره  سرپرســت 
صنعت، معدن و تجارت 
اســتان اصفهان نیز در 
این دیــدار، ذوب آهن 
اصفهان را عامل شــکل 
گیــری صنعــت فوالد 
گفت:  و  کشوردانســت 
بســیاری از صنعتگران 
کشــور، آمــوزش های 
اولیــه را در ذوب آهــن 
گذرانیده اند و ســپس 
در صنایع مختلف کشور 

خدمت نمودند .
وی افزود: در ســال های اخیر، ایــن مجتمع عظیم 

صنعتی نگاه ویژه ای به فعالیــت های دانش بنیان و 
بومی ســازی داشته اســت و در این زمینه به صنایع 

دیگر هم خدمات خوبی ارائه کرده است .

به مناسبت روز جهانی زمین پاک در دوم اردیبهشت 
ماه هر سال در تمام کشورها و از جمله ایران برای ارتقاء 
آگاهی و آموزش در مورد مســایل زیست  محیطی و 
تشــویق و ترویج فرهنگ حفاظت و پاسداری از زمین 

برنامه های مختلفی برگزار می شود. 

در این راستا ســازمان حفاظت محیط  زیست کشور 
شعار ســرمایه گذاری در زمین با کاهش پالستیک را 
برای روز جهانی زمین پاک اعالم نموده اســت.  ذوب 
آهن اصفهان نیز طی ســالیان گذشته در برنامه هایی 
به پاکســازی مناطق پیرامون اقدام نموده اســت. در 

سال ۱4۰۱ در آستانه روز جهانی  زمین پاک، جمعی 
از مدیران و کارکنان این شــرکت به پاکسازی مناطق 
حاشیه رود خانه زاینده رود در شهرستان لنجان اقدام 
نمودند. چهارشــنبه ۳۱ فروردین ماه، مهدی بهرامی 
معاون پشــتیبانی و خدمات اجتماعی همراه با چند 
تن از مدیران، سرپرستان و کارکنان این حوزه به جمع 
آوری پالستیک های اطراف و حاشیه رودخانه زاینده 

رود در منطقه زرین شهر اقدام نمودند. 
مهدی بهرامی معاون پشــتیبانی و خدمات اجتماعی 
شرکت با تشکر از تمامی دســت اندرکاران و حاضران 
این برنامه به ویژه مدیریت امور شــهری و پسماند که 
وظیفه اصلی برنامــه را بر عهده داشــت، در گفتگو با 
خبرنگار هفته نامه آتشــکار گفت: ذوب آهن اصفهان 
عالوه بر توجه به موضوع حفاظت و نگهداری از زمین 
در داخل مجموعه خود، همواره به حفاظت و نگهداری 

از زمین های اطراف و منطقه نیز توجه ویژه دارد. 

وی افزود: زمین و طبیعت امانتی الهی و از سرمایه های 
ملی بوده و ذوب آهن اصفهان تمام  طرح ها و فعالیت 
های تولیدی خود را با توجه به حفظ جنبه های زیست 

محیطی و نگهداری از زمین ساماندهی می کند. 
این مقام مســئول اضافه کــرد: ذوب آهن اصفهان در 
تدوم اقدامات زیست محیطی و در راستای مسئولیت 
های اجتماعی خود و توجه به شــعار تعیین شده در 
ســال جاری و به مناســبت روز جهانی زمین پاک به 
پاکسازی حاشــیه زاینده رود از ضایعات پالستیکی 

اقدام نمود. 
وی در پایان تاکیــد کرد: ذوب آهــن اصفهان تالش 
می کند که با اقدامات الزم و فرهنگ ســازی، انگیزه و 
مشارکت عمومی کارکنان و جامعه در زندگی کاری، 
فردی و تفریحــات در زمینه پاکســازی و حفاظت از 
زمین را ارتقاء دهد تا همه ما با محیطی پاک و به دور از 

آالینده ها همراه باشیم.

تعرفه سنگین صادرات، برای تولید کنندگان چالش ایجاد می کند

به مناسبت روز جهانی زمین پاک انجام شد:
پاکسازی حاشیه زاینده رود در محدوده زرین شهر از ضایعات پالستیکی

همایش بزرگ  قرآن پژوهان و جشن میالد امام حسن )ع( در ذوب آهن اصفهان 

در هنگام تاریکی ها 
و بحران ها در جامعه 
اسالمی برای نجات 
خود به قرآن پناه 

ببرید
همایش بزرگ قرآنی و جشن با شکوه میالد با سعادت 
کریم اهــل بیت حضرت امام حســن مجتبــی)ع( با 
حضور مدیرعامل، جمعی از مدیران، کارکنان و شرکت 
کنندگان کالس ها و جلسات قرآنی ماه مبارک رمضان 

در ذوب آهن اصفهان برگزار شد. 

رخصتی  ایــرج  مهنــدس 
عامل  مدیریت  سرپرســت 
شــرکت در ایــن همایش 
و جشــن نورانــی کــه به 
همــت دارالقــرآن الکریم و 
روابط عمومی یکشــنبه ۲۸ 
فروردین ماه مطابق با۱5 ماه 
مبارک رمضــان و همزمان 
با ســالروز والدت با سعادت 
امام حســن)ع( در مســجد 
ایــن مجتمع  الزهــرا)س( 
صنعتی برگزار گردید از دســت اندرکاران و شــرکت 

کنندگان جلسات قرآنی قدردانی نمود. 
وی در ادامه به اهمیت معارف الهی در بین مسلمانان و 
جامعه بشری اشاره کرد و گفت: سعادت و نجات افراد، 

خانواده ها و جامعــه در معنویت اســت و منبع اصلی 
معنویت در بین مسلمانان قرآن است. 

مهندس رخصتی ابراز امیدواری نمود که برکات و آثار 
ماه مبارک رمضان و نورانیت محافل قرآنی، ذوب آهن 

اصفهان و کارکنان آن را در بر بگیرد. 
در ادامه ایــن محفل بزرگ قرآنی که بــا اجرای زیبای 
قرائت و ترتیل قرآن توســط قاریان ذوب آهنی و قاری 
معروف کشــوری اســتاد روح اله قوامی نیا همراه بود، 
آیت ا... رهبر مسئول هماهنگی تبلیغات اسالمی ذوب 
آهن در سخنانی به اهمیت قرآن و جایگاه آن در هدایت 

مسلمانان و دیگر مردم جهان پرداخت . 
وی به حدیثی از امیر کالم حضرت علی )ع( اشاره کرد 
که فرموده اند، در هنگام تاریکی ها و بحران ها در جامعه 

اسالمی برای نجات خود به قرآن پناه ببرید.  
آیت ا... رهبر در ادامه با اشــاره به روز ۱5 ماه رمضان و 

والدت با شکوه کریم اهل بیت حضرت امام حسن)ع( در 
این روز به ذکر فضائل آن حضرت پرداخت. 

در پایان این محفل قرآنی حجت االســالم والمسلمین 
نعمتی مســئول دارالقرآن الکریم ذوب آهــن با ارایه 
گزارشــی از برگزاری کالس های قرآنی در ماه مبارک 
رمضان گفت: ذوب آهــن اصفهان افتخــار دارد که از 
مراکز نمونه در برگزاری جلســات قرآنی است و از این 
رو در طول روزهای ماه مبارک رمضان امســال در کنار 
کار و تولید در4۰ مسجد و محفل قرآنی جمع زیادی از 
همکاران عالقه مند به فرهنگ قرآنی حضور پیدا کرده 
و این حضور تا پایان ماه مبارک رمضــان ادامه خواهد 

داشت. 
وی افزود: در ادامه این جلســات با برگزاری مسابقات 
قرآنی، افراد برتر شناسایی و به مسابقات  سطوح استانی 

معرفی می شوند.

Rگزارش e p o r t

ذوب آهن اصفهان 
تمام  طرح ها و 

فعالیت های تولیدی 
خود را با توجه به 
حفظ جنبه های 
زیست محیطی و 
نگهداری از زمین 
ساماندهی می کند

سیاست های کلی 
تأمین اجتماعی، 
دارای دو ویژگی 
ممتاز عمومیت و 

جامعیت است

به میزبانی خیریه والفجر کارکنان ذوب آهن
اصفهان برگزار شد

آیین جشن و ضیافت افطاری به 
مناسبت میالد امام حسن مجتبی )ع(



تسلیت

همکاران گرامی آقایان:
سید سعید موسوی، احسان مرادمند، فضل اله کوچک 
زاده، احمدرضا کوچک زاده، عبدالرضا کوچک زاده، 

ولی اله کوچک زاده، محمد ابراهیمی، سیدابراهیم 
سیدی، محمد احمدی

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

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

روابط عمومی شرکت

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.

مهدی اسالمی، اصالن صانعی، علی ضیائی، هوشنگ 
اکبری، محسن متولی، داود ضیائی، رضا مقدسی، 
احمدرضا مقدسی، خانواده مرحوم باقر بیک زاده

مسابقه ادبی نامه ای به یك شهید، 
برندگان خود را شناخت
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V a r i o u s
گوناگون

تیم فوتبال نوجوانان ذوب آهن 
۲۹ فروردیــن ماه بــا غلبه بر 
نماینده آمل موفق شد قهرمان 

باشگاه های کشور شود.
تیــم نوجوانــان ذوب آهن در 
نماینده  فوالدشــهر  ورزشگاه 
آمل را با شــش گل شکســت 
داد تا به ایــن ترتیب به عنوان 
قهرمان جام باشگاه های ایران 

معرفی شود.
پــس از پایــان بازی جشــن 

قهرمانی بازیکنان زیر ۱۶ سال ذوب آهن در حالی 
برگزار شد که مســئوالن این تیم نیز در ورزشگاه 

حضور داشتند.
در پایان جشــن قهرمانــی، بازیکنــان و اعضاء تیم 
نوجوانان مدال طالی خود را از مهدی تارتار سرمربی 
تیم بزرگساالن گرفتند و امیدوار خواهند بود که تا دو 

سه سال آینده به تیم بزرگساالن راه پیدا کنند.
تارتار نیــز برخورد بســیار گرمی با اعضــاء تیم و 
بازیکنان داشت و در گفتگوهای کوتاه این موفقیت 
را به آن هــا تبریک گفــت و آینده درخشــانی را 

برایشان پیش بینی کرد.

بانوی جوان ذوب آهنی که در رقابتهای آســیایی به 
همراه تیم ملی هندبــال بانوان خوش درخشــیده 
است در گفتگو با سایت باشگاه اظهار داشت: درسن 
هشت ســالگی از طرف هیئت هندبال خمینی شهر 
اســتعداد یابی  شــدم و هندبال را با هیئت هندبال 
خمینی شــهر ازســال ۹۶ شــروع کردم مبینا حاج 
حیدری در ادامه گفت:همکاری بــا تیم ذوب آهن از 
سال ۹۸ شروع شد و در لیگ های کشوری و استانی 
شــرکت نمودم تا اینکه سال گذشــته در مسابقات 

نوجوانان دیده شدم و به تیم  ملی دعوت شدم.
وی افزود:در رقابتهای آسیایی ما سخت تمرین کرده 
بودیم و به تواناییمان ایمان داشتیم و با تفکر قهرمانی 
به میدان رفته بودیم ،ســطح مسابقات هم خیلی باال 
بود بگونه ای که ما تیمهای هند و یا قزاقســتان )که 
میزبان بود( را در رقابتی ســخت و بسیار نزدیک و با 

اختالف یک امتیاز بردیم .

حاجی حیدری در ادامه گفت:باشگاه ذوب آهن باعث 
شــد من دیده بشــوم و تالش و تعلیم مربیان خوب 
این باشگاه باعث رشــد من گردید بویژه امور ورزش 
قهرمانی بانوان واقعاً برای من زحمت کشــیدند لذا 
زندگی حرفه ای ام را مدیون باشگاه ذوب آهن هستم 
وی تصریح نمود: انشاله دید مسئوالن ورزش کشور 
نسبت به رشــته هندبال بویژه هندبال بانوان بهبود 
پیدا کند؛ به لطف خدا امســال ما به لیگ برتر صعود 
نمودیم و قطعا این یک ســرمایه گذاری بسیار خوب 

است برای آینده ورزش ذوب آهن و کشور عزیزمان!
عضو تیم هندبال بانوان باشــگاه ذوب آهن در پایان 
گفت:ضمن تشکر از حمایت های مدیر عامل باشگاه 
از کلیه هواداران کــه امروزه عالوه بر ورزشــگاه ها 
حضورشــان در فضای مجازی هم می تواند بســیار 
موثر باشــد نیز تشــکری ویژه دارم و خدا را شــکر 
می کنم که در این ســن به آنچه آرزو داشتم رسیدم 

اگرچه هدف های بزرگ تری دارم؛ تشــکر می کنم از 
همه کسانی که مرا در رسیدن به این جایگاه حمایت 
کردند بویــژه مربیانم و خانواده ام کــه در همه فراز و 

نشیب ها یار و همراه من بودند.

عضو تیم های نوجوانان و جوانان باشــگاه ذوب آهن 
کشف اســتعداد خود را مدیون مجتبی میردامادی 
مســئول وقت هیــات هندبــال خمینی شــهر می 
دانــد او هندبــال را از هفت ســالگی با تیــم هیئت 

هندبال خمینی شــهر آغاز نمود و از ده ســالگی به 
تیم نونهــاالن ذوب آهن پیوســت، وی کــه تجربه 
نایب قهرمانــی لیگ برتر باشــگاه های کشــور را با 
جوانــان ذوب آهــن در کارنامه دارد پس از ۲ ســال 
دعــوت بــه تیم ملــی امســال در معیــت تیم ملی 
 جوانان به مقام قهرمانی رقابت های آســیایی تهران 

دست یافت؛
علی ســعیدی در مصاحبه با سایت باشــگاه اظهار 
داشت :در رقابتهای آسیایی تهران همه تیمها تقریبا 
در یک ســطح بودند ولی تیم ایران به خاطر تمرینات 
بهتر قوی تر ظاهر شد، تیم ملی با همکاری و مدیریت 
مربیان عزیز و بــا تمرینات مــداوم و همدلی بچه ها 
توانســت رقبای سرســخت خود دراین مســابقات 
را شکســت دهد و به مقام قهرمانی دســت یابد. وی 
افزود: ما دو ســال تمرین مداوم داشتیم و می توانیم 
جزء 4 تیم برتر جهان باشــیم! بازیکــن خوش آتیه 

تیم ذوب آهن در ادامه گفت: قطعاً باشگاه ذوب آهن 
نقش بسیار مؤثری در جایگاه امروز من داشته است 
و من به این مجموعه مدیون هســتم و همه تالش و 
تمرینات مداومی که انجام می دهم به خاطر باشــگاه 

ذوب آهن است.
ســعیدی ضمن تشــکر از مدیر عامل و هیات مدیره 
باشــگاه گفت: برخود الزم می بینم کــه از هواداران 
باشــگاه که همیشــه حضورشــان باعــث افزایش 
انگیزه بازیکنان اســت و همچنیــن از حمایت های 
 مدیــر عامل کارخانــه ذوب آهن تشــکر و قدردانی

نمایم .
وی در پایان تصریح نمود:خواهش من از مدیران این 
است که همچنان به حمایتهای خود از رشته هندبال 
ادامه بدهند چون این رشــته در کشــور ما علیرغم 
زیبایی و نشاطی که دارد به اندازه فوتبال و بسکتبال 

و والیبال حمایت نمی شود .

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.

قهرمانی تیم نوجوانان ذوب آهن اصفهان در جام باشگاه های کشور

جایگاه امروزم را مدیون باشگاه ذوب آهن هستم

با تفکر قهرمانی به میدان رفتیم 

مسابقه ادبی نامه ای به یک شهید به مناسبت روز بزرگداشت شهدا برگزار شد 
که تعدادی از همکاران و خانواده آن ها در این مسابقه شرکت نمودند.

برندگان این مســابقه می توانند جهت دریافت هدیه خود به مناســبت روز 
جهانی کارگر از یازدهم لغایت بیستم اردیبهشت ماه به سرپرستی امور شهدا، 
جانبازان و ایثارگران شرکت )اقای عمرانی با شــماره تماس ۲۷۳۰(مراجعه 

نمایند.

روز جهانی زمین پاک هر ســاله در ۲۲ آوریل مصادف با ۲ اردیبهشت در تمام دنیا 
برگزار و به همه مردم روی زمین یادآور می شــود که نباید زمین، ســیاره خود را 
فراموش کنند. روز زمین پاک مناسبت ساالنه ای است که با هدف افزایش آگاهی و 

حفاظت از محیط زیست کره زمین نامگذاری شده است.
هدف از نامگذاری۲۲ آوریل )۲ اردیبهشت( به عنوان روز جهانی زمین پاک را می 
توان  آگاه سازی، جلب افکار عمومی و ایجاد حساسیت در بین اقشار مختلف جامعه 
به منظور نهادینه کردن فرهنگ حفاظت از محیط زیســت و جلوگیری از آلودگی 

محیط زیست و منابع خاک دانست. 
به منظور هماهنگی و هم راســتا سازی اقدامات زیســت محیطی در سطح ملی  
هر ساله شــعاری به عنوان شــعار روز زمین پاک از طرف سازمان حفاظت محیط 
زیست کشور تعیین می گردد. امسال نیز شعار ) سرمایه گذاری در زمین با کاهش 

پالستیک( به عنوان شعار روز زمین پاک تعیین گردیده است.
مصرف بی رویه منابع، یکی از عوامل تهدیدکننده محیط زیست به شمار می رود. 
با توسعه شهرنشــینی، منابع زیادی، روزانه به عنوان زباله در طبیعت رها می شود  
و مدیریت این ضایعات و پسماندها جهت جلوگیری از ایجاد آلودگی های زیست 

محیطی به عنوان چالشی اساسی در حفاظت از محیط زیست مطرح است.
 کمبود اراضی مناســب، فقدان قوانین و مقررات کارآمد، نبــودن نظارت بر نحوه 
فعالیت و مکان یابی نامناســب محل های دفن زباله، عدم توجه کافی به توســعه 
صنایع بازیافت، کمبود اعتبارات و نبوِد مشارکت مردمی، مهم ترین موانع در جهت 

موفقیت در بازیافت مواد هستند.
شــرکت ذوب آهن اصفهان به منظور کنترل آلودگی های ناشــی از پســماندها 
و خصوصاً مواد پالســتیکی، عالوه بر انجام کنترل های الزم جهت کاهش میزان 
مصارف مواد پالســتیکی در شــرکت، از طریق به کارگیری فرآیند های مربوط 
به مدیریت خدمات شــهری، اقدام به جمــع آوری ، تفکیــک و بازیافت ضایعات 
پالستیکی نموده است. با این کار نه تنها آلودگی های ناشی از این مواد به حداقل 
ممکن رسیده اســت بلکه عواید حاصل نیز از طریق موسسه خیریه والفجر صرف 
امور خیریه و کمک به نیازمندان می گردد. همچنین از جمله مهمترین  اقدامات 
بهبود انجام گرفته در این زمینه در سال ۱4۰۰ می توان به راه اندازی مرکز مکانیزه 

تفکیک پسماندها در شرکت اشاره نمود.
نعمت ها و مواهب خدادادی کم نیســتند و همگی آنها به عنوان »میراث جاودانه 
زمین« به همه انســان ها تعلق دارند. وقتی معتقد به این باشیم که محیط زیست، 
سبزی درختان، پاکی آسمان، سکوت عمیق کوهستان و شرشر دعاگونه جویبار، 
همه و همه از لطف بی نهایت خدا سرچشمه می گیرد، آن گاه فطرت و وجدان ما، 
به ما اجازه نمی دهد که آن را آلوده کنیم و با »کفران نعمت«، این مواهب الهی را به 
نابودی بکشانیم. پس بیایید همواره با مشارکت حداکثری در برنامه های حفاظت 
محیط زیست و ایفای نقشی مســئوالنه در این زمینه کوشا باشیم زیرا زمین خانه 
من است، نه! زمین تنها خانه من است، نه! زمین تنها خانه همه ماست. در آن زاده 

می شویم و در آن دفن می شویم. 
ای زمینیان! بشنوید صدای زمین را، صدای زمین، صدای وجدان ماست که نسل 
های آینده آن را از حلقوم انسان های پاک، فریاد می زنند. ای انسان ها! زمین بستر 
شماست. زمین پناهگاه شماست. زمین با همه نعمت های پیدا و ناپیدایش، برای 
شماست. در زمین پاک، پاک زندگی کنید. ای دســتان پاک، که زخم زمین را بر 
سینه دارید، مرهم شما نجات زمین است. زمین، امانت خداست. آن را سبز بداریم؛ 

همان گونه که بود؛ آن را پاک بداریم، همان گونه که بود.
مدیریت بهداشت و محیط زیست

راهیابی همکار ذوب آهنی به تیم ملی

مســابقات قهرمانی پاورلیفتینگ بزرگساالن کشــور و انتخابی تیم ملی در استان 
مازندانـ  چالوس برگزار شد. حمید حیدری از کارکنان نسوز شرکت پویش معادن با 

کسب مقام اول این مسابقات به اردوی تیم ملی جمهوری اسالمی ایران نیز راه یافت .
وی هم اکنون در اردوی آماده ســازی تیم ملی برای مسابقات آسیایی هندوستان و 

جهانی دانمارک حضور دارد.

نفرات برتر ایمنی در اسفند ماه 1400
 مدیریت ایمنی وآتش نشانی شرکت با قدردانی از همکارانی 
که با رعایت اصول و مقررات ایمنی موجبات آرامش و 
افزایش بهره وری در ذوب آهن اصفهان را فراهم می کنند، افراد 
زیر را به عنوان نفرات برتر ایمنی در اسفند ماه 1400 معرفی کرد. 
 HSE این همکاران می توانند با مراجعه به دبیرخانه مدیریت

هدایای خود را دریافت کنند.
بنا به اعالم مدیریت ایمنی وآتش نشانی شرکت، طی دو گذشته، 
420 نفر از کارکنان کارگاه های مختلف شرکت به عنوان نفر برتر 
ایمنی معرفی شده و کارت هدیه بیست میلیون ریالی خود را از 

این مدیریت دریافت نموده اند.

   مهدی مسیبی
شماره پرسنلی:   7010153 

راه آهن

  محمد محمودی
شماره پرسنلی: 446722 

آگلومراسیون

  كوروش تسبیحی
شماره پرسنلی:  459136 

نت راه و ساختمان

  اسماعیل یبلویی
شماره پرسنلی:   442379 

نسوز

     عبدالحسین رضوانی
شماره  پرسنلی: 3722147 

انرژی و بهینه سازی سوخت

  محسن بهارلویی
شماره پرسنلی: 445955 

كوره بلند

  پرویز محمدی
شماره  پرسنلی:  7010901 

پشتیبانی و برنامه ریزی حمل

  ابراهیم پورحاتمی
شماره پرسنلی:  452104 

اتوماسیون و ارتباطات

  سعید هاشمی
شماره پرسنلی:   421375 

نورد 

  رضا سلیمیان
شماره پرسنلی:   407178 

تولید و توزیع برق

  سید بهروز محمدی 
شماره پرسنلی:  7025234 

خدمات رفاهی

  اصغر توكلی
شماره  پرسنلی:    7048128 

نت مكانیک

 قربانعلی كرمی
شماره  پرسنلی:  7121871 

كک سازی

   علیرضا جودكی
شماره پرسنلی: 7042188 

راهبری  ماشین آالت 

  منصور علیزاده
 شماره پرسنلی:     7013079 

بهداشت و محیط زیست

  حامد دالور
شماره پرسنلی: 455362 

فوالدسازی

  حبیب ا... بكرانی
شماره پرسنلی: 424358 

نورد

 جاوید رضایی
شماره  پرسنلی:   7082091 

حراست

نام و نام خانوادگی شركت كنندهشماره پرسنلی شاغلردیف

زهرا نورمحمدی1434728

باران سهرابی2462701

رها كریمی3441725

زهرا حیدری4465035

مهرانا سلیمیان5448342

محمدمتین جانقربانی6438332

محمد صدرا صالحی7422080

محمدامین صادقی87007522

علی اصغر سبحانی97020374

محمدصدرا عمرانی101743295

یسنا پورپیرعلی11407569

هلیا وحید12441034

محمدحسن قربانی137011189

ریحانه راستا147044489

سارا عرب زاده156167870

محمد حسین هاشم زاده167000815

سیدمهدی هاشمی17411752

انسیه فقهی18450209

مهشاد حقانی19403571

حسین احمدزاده20475037

مرتضی جانثاری21429023

محمدطاها حداد227018659

تاریخ تولدنام فرزند محل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1400/12/12امیرصالححراستعلی شهرآبادی

1401/01/01الساكک سازیاسماعیل انصاری

1401/01/02سلیناكک سازیحسین وفائی

1401/01/07مبینكک سازیمیثم عقیلی

1401/01/09محمد مهدیارحراستمحمد حسین خلیقی

1401/01/22بهارحراستعلی اكبر  سلیمیان

1400/11/22دل آرانوردعلی جعفری

1401/01/20رادمهرفوالدسازیامیر قربانی

1400/07/06فاطمه معصومهفوالدسازیمصطفی رضائی

1400/12/26مرسانافوالدسازیمهدی جمالی

1400/12/24مائدهراهبریابراهیم اكبری

1401/01/15روشنافوالدسازیعلیرضا رحیمی

1401/01/14روژاناتوماسیونمحمد رضوانی

تاریخ ازدواجمحل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1401/01/01كک سازیامین اقلی

1401/01/06نوردحسین محمدی

1401/01/18نوردعباس باقریان

1400/12/09بیمارستانسلمان خداوردی

1401/01/07راه آهنعلی ایرانپور

1400/12/27راهبریمیثم محمدی


