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همایش سراسری شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شســتا( با شعار شستا؛ گام دوم، 
اقتصاد مردمی، ایران قوی 22 و 23 تیرماه با حضور محمدهادی زاهدی وفا سرپرست وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، میرهاشم موســوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، ابراهیم 
بازیان مدیرعامل هلدینگ شســتا و جمعی از  نمایندگان مجلس شــورای اسالمی و دیگر 

مسئولین در محل سالن همایش های صداوسیما برگزار شد.

ذوب آهن اصفهان شرکت برتر هلدینگ شستا 
در هم افزایی شرکت های تابعه

حضرت آیت ا... خامنه ای در پیامی به 
آیین اختتامیه اولین جشنواره ملی و 
بین المللی سرود فجر، بر زبده گزینی در 
شعر، صدا و آهنگ در سرودها و انتخاب 
موضوعات اسالمی، انقالبی و ملی تأکید 

کردند.
متن پیام رهبر انقالب اسالمی که در 
مراسم اختتامیه جشنواره سرود فجر، 

قرائت شد به این شرح است:
سرود یکی از ظرفیت های هنری گران 
بها برای گسترش ارزش های معرفتی و 
عملی است. ترکیب شعر و صدا و آهنگ 
در اجرای دسته جمعی، راز اثرگذاری 
استثنایی سرودهای مذهبی و ملّی در 
همه جای جهان است، و بحمدا... ذوق 
و سلیقه و هنر ایرانی، در این بخش هم 
توانسته است کشور عزیز ما را در شمار 

سرآمدان قرار دهد.
اکنون با تشکر از دست اندرکاران ترویج 
ســرود، آنان را به زبده گزینی در همه 
 اجـزاء سه گانه یاد شده و نیز پرهیـز از
دنباله روی های زیانبار، و نیز به انتخاب 
موضوعات ارزشی اسالمی و انقالبی و 

ملی توصیه می کنم.
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)) آگهی فراخوان  (( 
شركت 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

در مجمع عمومی ذوب آهن اصفهان مطرح شد :
تولید محصوالت با ارزش افزوده باال، استراتژی اصلی ذوب آهن است

تولید، عنصر اصلی امنیت و پیشرفت اقتصادی است

مهندس ایرج رخصتی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان 
در ارائه گزارش به هیات مدیره گفت: این شــرکت 
به عنوان تولید کننده مقاطع ســاختمانی مطابق با 
آخرین اســتانداردهای روز دنیا، این مقاطع کیفی 
را برای استفاده در زیرساخت های کشور در بخش 

های گوناگون تولید می کند. 
وی افزود: این شرکت با تولید ۲ میلیون و ۴۸۹  هزار 
تن فوالد خام در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سایر رقبا 
از منظر تولید فوالد خام، رتبه سوم را در کشور دارد 
و در ســال های ۹۹ و ۱۴۰۰ رشد همه شرکت ها به 
جزء ذوب آهن منفی بوده اســت و این شرکت مادر 
صنعتی رشد ۵ درصدی تولید فوالد خام را به همت 

تالشگران ثبت نمود. 
این مقام مســئول بیــان کــرد: در ســبد تولید 
محصوالت ذوب آهــن، تیرآهن ســهم تولید ۶۴ 
درصدی دارد و در بخش صــادرات نیز ۵۶ درصد از 
سهم صادرات شــرکت را از آن خود نموده است لذا 
تولید و توسعه انواع تیرآهن ها در سایزهای مختلف 

در دستور کار قرار دارد.
مهندس رخصتی گفت: طی ســه سال اخیر از سال 
۹۸ تا ســال ۱۴۰۰، تولید تمامــی محصوالت در 
شرکت از جمله کک به عنوان یک محصول میانی تا 

شمش و محصوالت نوردی رو به افزایش بوده است.
وی فرصت هــای پیش روی شــرکت را نیز چنین 
برشــمرد؛ آغاز نهضت ملی مســکن توسط دولت 
خدمتگزار و ســاخت یک میلیون واحد مســکونی 
در ســال برای ذوب آهن اصفهان که تولید کننده 
مقاطع ساختمانی است یک نقطه قوت بسیار مهم 
به شمار می رود، امکان تامین نسبی بخشی از  مواد 
اولیه و انرژی در داخل کشور، توسعه تکنولوژی در 
صنعت فــوالد و امکان کاهش هزینــه های تولید، 
هدفگذاری دولت در توســعه شــبکه حمل و نقل 
ریلی کشــور، تغییرالگوی مصرف از ورق به مقاطع 
سنگین و انتقال نماد از فرابورس به بورس و استفاده 

از معافیت های مالیاتی و ابزارهای تامین مالی . 
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در ادامه به تشــریح 

نقاط قوت شرکت نیز به شرح زیر پرداخت: اعتبار و 
برند شرکت در بازارهای داخلی و بین المللی، وجود 
زنجیره کامل تولید فوالد، تولیــد فوالد خام تمیز، 
توانمندی در تولید محصوالت متنوع با کیفیت باال، 
وجود زیرســاخت های الزم برای توسعه و سرمایه 
گذاری، تامین بخشی از منابع انرژی مورد نیاز)برق 
و گاز ســوختنی( در داخل شــرکت، بهره گیری از 
کمیته های تخصصی و اتاق هــای فکر جهت رصد 
مســتمر  فضای کســب و کار و ارایه سیاست های 

راهبردی .
وی در خصوص محدودیت هــای موجود نیز گفت: 
نامتوازن بــودن بودن خط تولید در کک ســازی و 
فوالدســازی از جمله محدودیت ها اســت. قابلیت 
تولید ۳ میلیون و ششــصد هزار تن چــدن در باال 
دست خط وجود دارد و در نوردها نیز قابلیت تولید 
مقاطع وجود دارد در میانه فوالدسازی واقع شده که 
قابلیت جذب این میزان از چدن را ندارد بنابراین با 
تاکید هلدینگ صدرتامین و برنامه های مصوب به 
سمت جذب حداکثری چدن در کوتاه مدت و تبدیل 
 آن به فــوالد که ارزش افزوده باالیــی دارد، حرکت 

می کنیم. 
مدیرعامل ذوب آهن اصفهــان در خصوص تامین 
مواد اولیه نیز گفت: در سه محدوده کشور سه هاب 
تعریف شــده که در یک بخش آن مجوز تاســیس 
گندله سازی و فرآوری سنگ آهن گرفته شده است 
و در بخش دیگر در کردستان تفاهم نامه آن منعقد 
شد و در شرق اصفهان نیز در مرحله مذاکره هستیم 
و انشــاا.. به زودی خبرهای خوشــی در این زمینه 

منتشر می کنیم.
وی اظهار کرد: ذوب آهن اصفهــان به عنوان اولین 
تولید کننده فوالد در ایران از نسل اول که بنیان این 
کارخانه را نهادند تاکنون به همت نیروی انســانی 
مجرب، کارنامه درخشــانی از خــودش در بخش 
مختلف و در جای جــای ایران اســالمی به یادگار 
گذاشــته اســت. برنامه ریزی برای بهره گیری از 
تجربیات پیشگامان و همچنین دانش کارکنان در 

بخش های مختلف شرکت در دستور کار قرار دارد.
 مهندس رخصتی رکوردهای شرکت در سال ۱۴۰۰ 
را نیز چنین عنوان کرد: دستیابی به رکورد تولید ۲ 
میلیون و ۷۶۸ هزار تن چدن مذاب و یک میلیون و 
۲۲۳ هزار تن کک خشک، طراحی و تولید ریل مترو 
و قطار پرسرعت، توافق با استانداری کردستان برای 
بهره برداری از معادن سنگ آهن، اخذ مجوز فرآوری 
ســنگ آهن و تولید گندله در خراســان جنوبی و 
خراســان رضوی، تکمیل زنجیره تولید ریل ملی با 
انعقاد قرارداد سوزن ریل با استفاده از توان شرکت 
های دانش بنیان، طراحی و تولید محصوالت جدید 
با ارزش افزوده باال مانند میلگرد ساده قطر۳۰  و ۵۰ 
مارک 70Cr2، تیرآهنIPE30  و شمش فوالدی با 
مارک های مختلف و کســب رکورد  ۱۲ ساله تولید 
قطعات در کارگاه های ســاخت با  ساخت و تحویل 

حدود ۴۰۵۰۰۰ قطعه . 
بر اســاس مصوبات مجمع عمومی عادی ســالیانه 
صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت ذوب آهن 
اصفهان شــامل صورت وضعیت های مالی منتهی 
به ۲۹ اســفند مــاه ۱۴۰۰ و صورت های ســود و 
زیان، تغییــرات در حقوق مالکانــه و جریان های 
نقدی برای ســال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، 
 بــا اکثریــت آرا مــورد تصویــب مجمــع قــرار 

گرفت.
همچنین مقرر گردید از محل ســود خالص ســال 
۱۴۰۰ به ازای هر ســهم ۶۰ ریال به عنوان ســود 
سهام تقسیم و طبق برنامه زمان بندی شده در وجه 

سهامداران پرداخت گردد.
بر اساس این مصوبات، موسسه حسابرسی هوشیار 
ممیز به بــه عنوان حســابرس مســتقل و بازرس 
قانونی اصلی شرکت و موسســه حسابرسی تدوین 
و همکاران به عنوان حســابرس مســتقل و بازرس 
قانونــی علی البدل، بــرای مدت یکســال انتخاب 
گردیدنــد. ضمن این کــه روزنامه دنیــای اقتصاد 
جهت درج اطالعیه و آگهی های شرکت برای مدت 

یکسال، تعیین شد.

در ادامــه برگزاری جشــن 
های با شــکوه عید فرخنده 
غدیــر خــم در ذوب آهــن 
اصفهــان مراســم جشــن 
با شــکوهی ۲۶تیر مــاه در 
بــا  فوالدســازی  محوطــه 
حضور مدیرعامل و جمعی از 
مدیران و کارکنان شــرکت، 

برگزار شد. 
مهنــدس رخصتــی در این 
مراســم به توصیــف جایگاه 
و  امامــت  فرهنــگ  واالی 

والیت در جامعه مســلمانان و نیاز تمامی بشریت به 
آموزه های بزرگ حضرت علی )ع( مانند نظم، تقوی و 
عدالت پرداخت و یادآور شد: امام علی )ع( نماد تقوی 

و عدالت است. 
وی شــرایط تولید و توســعه در شــرکت را تشریح 
نمود و با اشــاره به نیاز صنعت ســاختمان کشور به 
محصــوالت جدید و مســتحکم، به تبییــن جایگاه 
برند و شــعار با اطمینان بســازید ذوب آهن اصفهان 
پرداخت و گفــت: در برنامــه های شــرکت، تولید 
 محصوالت کیفی و با ارزش افزوده بــا جدیت دنبال 

می شود. 
مدیرعامل شــرکت افزود: امروز تولیــد عنصر اصلی 
امنیت و پیشرفت اقتصادی در کشور است و در ذوب 
آهن اصفهان نیز با توجه به همین  اســتراتژی  عمل 

می شود. 
همچنین  مراســم  جشن باشــکوهی نیز ۲۶ تیر ماه 
جاری در تاالر آهن  شرکت برگزار شد. در این مراسم  
که جمعی از معاونیــن، مدیران وکارکنان شــرکت 
و از جمله تعدادی از ســادات شــاغل  شرکت حضور  
داشــتند، آیت اله رهبر مســئول هماهنگی تبلیغات 
اسالمی شرکت با تشــریح رویداد بزرگ غدیر خم در 
آخرین حــج پیامبر بزرگ اســالم )ص( گفت: در آن 

حادثه و روز تاریخی پیامبر بزرگوار اسالم)ص( مامور 
ابالغ وحی و تعیین جانشین خود شد و خداوند متعال 
به او یــادآوری نمود که اگر جانشــین خود را معرفی 
نکند مانند این است که رســالت خود را به سر انجام 

نرسانده است.
 آیت اله رهبر در این زمینه افزود: حیات اســالم بعد 
از رحلت پیامبر بزرگوار اســالم حضرت محمد )ص( 
بســته به همین روز مهــم و انتخاب جانشــینی آن 
حضرت است. تفرقه ها و ضعف مسلمانان نیز به خاطر 

دوری از فرهنگ والیت و امامت است. 
وی در ادامه به فرهنگ  غدیر و آثــار معروف علمای 
شــیعه از جمله مرحوم عالمه امینــی و کتاب الغدیر 
در این زمینه اشــاره کرد و نجات جامعه اسالمی در 
عصر حاضر و نسل های آینده را در تبعیت از فرهنگ 
غدیرخــم و پیروی ازائمــه)ع( و خانــدان پاک اهل 

بیت)ع(  معرفی نمود. 
در این جشــن ها برنامه های متنوع فرهنگی و هنری 

از جمله سرود و تواشیح گروه هزار آوا به اجرا درآمد.  
در پایــان این جشــن ها بــه تعــدادی از همکارانی 
که مزیــن به نــام علی بودنــد هدایایی اعطا شــد و 
همچنین از کارگر نمونه ذوب آهن رســول مختاری 
 شــاغل در مدیریت کیفیت فراگیر شــرکت تجلیل

به عمل آمد.

در سبد تولید 
محصوالت ذوب 
آهن، تیرآهن 
سهم تولید ۶4 

درصدی دارد و در 
بخش صادرات نیز 
5۶ درصد از سهم 

صادرات شرکت را از 
آن خود نموده است 
لذا تولید و توسعه 
انواع تیرآهن ها در 

سایزهای مختلف در 
دستور کار قرار دارد

مهلت ارائه موضوعشمارهنوع فراخوانردیف
پیشنهاد

زمان بازگشائی 
پاكات

ساخت سه ردیف رولیك ماشین 82684 -2مناقصه1
12 /05 /111401 /05 /1401كاری ریل

جلســه مجمع عمومی عادی ســاالنه و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان ســهام ذوب آهن اصفهان 25 تیرماه ، با حضور بیش از ۷3 درصد از 
سهامداران و نمایندگان صاحبان سهام شرکت، اعضای هیات مدیره، نماینده موسسه حسابرسی و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و 

تعدادی از دیگر مسئولین این شرکت، در سالن تشریفات روابط عمومی برگزار شد.
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نشریه داخلی

سالم آتشکار

درخواست های شما  وپاسخ مسئولین :
برای مشــکل هزینه بیمه تکمیل درمان نــوزادان چه 

اقداماتی صورت گرفته 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 نســبت به مراحل اداری از طریق روابط صنعتی قسمت 
خود اقــدام نمایند در ضمــن در صورتی که نــوزاد در مراکز درمانی 
بستری و هزینه ای پرداخت گردد با ارائه اســناد و مدارک، هزینه ها 

قابل پرداخت می باشد .
 نحوه پرداخت هزینه بیمارانی که انســولین اســتفاده

می نمایند، اطالع رسانی نمایید؟   
مدیریت خدمات مالی و بیمه: براســاس مفاد قــرارداد بیمه تکمیل 
درمان دانا، افراد می توانند انســولین مورد نیاز خود را تا سقف تعیین 
شــده از داروخانه های طرف قرارداد دریافت نماینــد و مبلغ مازاد بر 
ســقف تعیین شــده نیز پس از ارائه فاکتور از طرف شرکت پرداخت 

خواهد شد.
شرایط استفاده از کمک هزینه کفن و دفن برای کارکنان 
 مشــمول صندوق فوالد و تامین اجتماعی بــه چه صورتی

می باشد؟ 
مدیریت امور اداری: کمک هزینه کفن و دفن برای کارکنان مشمول 
صندوق تامین اجتماعی شــامل خود شاغل و همســر آن می باشد و 
برای مشــمولین صندوق فوالد برای همســر، فرزند، پــدر و مادر در 
صورتی کــه تحت تکفل باشــند قابــل پرداخت می باشــد که افراد 
متقاضی ضمن مراجعه به روابط صنعتی قسمت ها فرم های مربوطه 

را تکمیل می نمایند تا اقدام الزم به عمل آید .
علت عدم پرداخت وام از طریق بانک صادرات در ســال 

جاری چیست؟
بانک صادرات شــعبه ذوب آهن: در راســتای رفاه کارکنان و تسهیل 
 در شــرایط پرداخت و حذف مســدودی ۱۰درصــدی وام این بانک
پیگیری های الزم از طریق اســتان و تهران انجام داده اســت که به 

محض  اخذ مجوزها پرداخت وام برای کارکنان آغاز می گردد. 
علت عدم پرداخت وام از طریــق بانک ملی برای کارکنان 

در سال جاری چیست؟
بانک ملی شــعبه ذوب آهن: با توجه به کاهــش نقدینگی این بانک و 
افزایش مصارف از منابع در حال حاضر امکان پرداخت وام وجود ندارد 
و در صورت تامین اعتبار الزم کمافی السابق پرداخت تسهیالت آغاز 

می گردد.
*** تعدادی از همکاران نیز انجام موارد زیر را خواستار شده اند .

  برنامه ریزی جهت نصب و راه اندازی یک دســتگاه آبســرد کن در 
ترمینال آزادگان 

 برنامه ریزی جهت راه اندازی بوفه در ســاختمان های اداری  برای 
رفاه کارکنان  

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

به شرح زیر می باشد:

محمدهــادی زاهدی وفــا گفت: امــکان ثبت نام 
مجدد خانواده هایی که فکر می کنند در وب ســایت 
 سامانه حمایتی فراهم می شــود تا اطالعات خود را 

تکمیل کنند.
سرپرســت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان 
اینکــه در این مدت برخــی از خانوارها تشــکیل یا 
تفکیک شــده اند، گفت: اطالعات دقیق خانوارها را 
از بانک هــا گرفته ایم و تکمیــل بانک های اطالعاتی 
به علت تغییراتی کــه مرتبــاً در خانواده ها صورت 

می گیرد، در دستور کار است.
زاهدی وفا تأکید کرد: براساس اطالعاتی که در بانک 
اطالعات رفاه ایرانیان داشتیم، تاکنون خانواده های 
مشــمول دریافت یارانه را معرفی کردیم، اما از سال 
آینده سیاســت دیگری را در پیش می گیریم تا این 

اتفاقات رخ ندهد؛ به این صورت که در ابتدای ســال 
اطالعات را پایش می کنیم و دیگر در طول سال تغییر 

نمی دهیم.
وی درباره ثبت نام جاماندگان ســهام عدالت گفت: 
کارهای کارشناسی آن انجام شــده و در دستور کار 
دولت قرار دارد که مصوبه آن برای تصویب به هیأت 

دولت ارسال شده است.
زاهــدی وفا تأکید کــرد: دولت بــرای واقعی کردن 
اقتصاد و اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانــی به مصرف کننده 
نهایی برســد طرح مردمی کردن اقتصاد را آغاز کرد 
و در اولین گام یارانه ها را از ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به 
مبلغ ۴۰۰هزار تومان به ازای هر نفر برای دهک اول 
تا ســوم و ۳۰۰ هزار تومان برای هر نفر دهک چهارم 
تا نهم افزایش داد. بر این اســاس از بین ۷۸ میلیون 

نفر یارانه بگیر حدود شش میلیون نفر حذف شدند، 
اما همــان هنگام دولــت اعالم کرد کــه معترضان 
 می تواننــد با ورود به وب ســایت ســامانه حمایتی
hemayat.mcls.gov.ir وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی نســبت به حذف خود اعتراض شان را ثبت 

کنند.
سرپرســت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعالم 
کرد: یارانه های نقدی ماه های اردیبهشــت و خرداد 
کسانی که اعتراض های آن ها بررسی و پذیرفته شده 
است تحت عنوان معوقات، همزمان با یارانه تیرماه به 

حساب سرپرستان آن ها واریز خواهد شد.
شــایان ذکر اســت؛ معترضان به دهک بنــدی اعالم 
شــده یا افرادی که یارانه آنان از اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ 
قطع شــده اســت، می توانند همچنان جهت ثبت یا 

پیگیری اعتــراض و درخواســت بازبینی دهک بندی 
 خود بــه ســامانه اعالمــی وزارت مذکور بــه آدرس

https://hemayat.mcls.gov.ir مراجعه کرده 
یا با تلفن گویای ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹ تماس بگیرند.

خبر خوش برای كسانی كه یارانه نگرفته اند

دولت برای واقعی 
کردن اقتصاد و اینکه 
ارز 4200 تومانی به 

مصرف کننده نهایی 
برسد طرح مردمی 

کردن اقتصاد را آغاز 
کرد

نخســتین آیین تجلیل از چهره های ماندگار صندوق 
بازنشستگی فوالد کشور با حضور جمعی از پیشکسوتان 
این صنعت برخاســته از نام بلنــد ذوب آهن اصفهان، 
 ۲۷ تیرماه همزمان با عید ســعید غدیرخم در ســالن 

همایش های صدا و سیما برگزار شد . 
در این مراســم که احمد خانی معاون اقتصادی وزارت 
تعاون کار و رفاه اجتماعی، حسین عامریان مدیرعامل 

صندوق بازنشستگی فوالد، جمعی از اعضای هیات مدیره 
این صندوق، محمدعلی تیموری مدیرعامل سایپا، بیت 
ا... برقراری مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، 
روستاییان و عشایر کشور و جمعی از فعاالن صنعت فوالد 
کشــور حضور داشــتند، از ۲۵ طالیه دار صنعت فوالد 
کشور و تعدادی از تالشــگران و ایثارگران این صنعت 

تجلیل به عمل آمد . 

ایرج اصالنی، محمدرضا فرقدانی، ســیروس مؤتمن، 
محمدحسن عرفانیان، علی صادقی، منوچهر توفیقی، 
اردشــیر افضلی،  مهدی نصر، احمدعلی هراتی نیک، 
عبدالوهاب ادب آوازه، علی پالیزدار، علی اصغر چیت 
ساز، محمد پیشــوا، ایرج ســلطانی، مجتبی فردیار، 
اســماعیل فتوت، مســعود شــایق، محمود شیری، 
سروش کامیاب، رضا اشرف ســمنانی، رئوف پرتوی، 
علی خزائی تبار و مهناز همدانــی زاده   از جمله طالیه 
دارانی بودند که اغلب دستی بر آتش ذوب آهن داشتند 
و دانش آموخته این مکتب صنعت فوالد کشور بودند، 

در این مراسم مورد تجلیل قرار گرفتند . 
همچنین در این مراسم ازخانواده شهید طبائی از شهدای 
صنعت فوالد کشــور و همچنین تعدادی از جانبازان، 
ایثاگران و تالشگران این صنعت نیز تجلیل به عمل آمد . 

سیروس موتمن از پیشــگامان ذوب آهن اصفهان در 
حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار ما گفت: برنامه 
امروز رنگ و بوی ذوب آهن اصفهان داشــت چون به 
حق این شــرکت طالیه دار اصلی صنعت فوالد کشور 
است. این مراســم باعث شــد عید غدیر امسال برای 

من رنگ و بوی دیگری داشته باشد و خاطره آن برای 
همیشه باقی بماند. 

سید اردشیر افضلی از پیشکسوتان ذوب آهن اصفهان نیز 
از عشق ماندگار خود به مادر صنعت فوالد کشور گفت 
و افزود: در هر دانشگاهی که درس خوانده باشم، خود را 

فارغ التحصیل ذوب آهن می دانم . 
وی افزود: هر جایی در صنعت فوالد کشور باشم خود 
را در خدمت ذوب آهن می دانم و بدون هیچ چشــم 
داشتی هر کاری از دستم بربیاید برای ذوب آهن انجام 

می دهم . 
مهدی نصر دیگر پیشکسوت ذوب آهنی نیز گفت: بیشتر 
چهره هایی که امروز تجلیل شدند از ذوب آهن اصفهان 
بودند و سایرین نیز از این مجتمع بزرگ صنعتی کشور 
تاثیر گرفتند. این امر نشان دهنده تاثیر عمیق و ماندگار 

ذوب آهن بر صنعت کشور است . 
وی افزود: امیدوارم ذوب آهن با تالش همه فوالدمران 
این صنعت، به جایگاه واقعی خود که همان قله صنعت 
فوالد کشور است به زودی دست پیدا کند و این آرزوی 

همه ماست .  

احمد ســلیمی، معاون مالــی و اقتصادی شــرکت در 
مجمع عمومی شــرکت درخصوص بدهی به سازمان 
تامین اجتماعی گفت: برخی از بدهــی های ما از ادارات 
دارایی و بانک ها به سازمان تامین اجتماعی منتقل شد. 

در زمان وزیر اسبق تعاون موضوعات مطرح شد و مقرر 
شد مطالبات به افزایش ســرمایه منظور شود. بعد از آن 
مذاکرات گسترده ای انجام شــد که این بدهی از طریق 
امالک ذوب آهن تهاتر شود که با تغییرات دولت مواجه 
شــد. پس از آن بالفاصله موضوع را با ســازمان تامین 
اجتماعی مطرح کردیم که روی نرخ علی الحســاب ۱۸ 

درصد و نحوه تسویه توافقاتی انجام شد.
معاون مالی و اقتصادی شرکت افزود: همواره پیشنهاد 
ما این بود که تســویه از طریق افزایش سرمایه و تهاتر 
امالک شــرکت انجام شود که بیشــترین آثار مثبت را 
برای سهامداران شرکت داشته باشد و تسویه نقدی جزء 

اولویت های نهایی ما بود.
وی تأکید کرد: پرداخت ســود ســهام نیازمند دریافت 
مجوز بالمانع بودن سود سهام از سازمان خصوصی سازی 
است که این سازمان اعالم کرد که پرداخت سود بالمانع 

است ما منتظر نامه بالمانع ســازمان هستیم که هنوز 
صادر نشــده، اما به محض این که نامه وصول شود سود 

نیز پرداخت می شود.
محمدرضا فروزان، مدیرحقوقی شرکت نیز درخصوص 
اراضی ذوب آهن اصفهان گفت: درباره پرونده اراضی، در 
سال ۱۳۸۷ نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه 
مســکن بخشــی از اراضی ذوب آهن را به سازمان ملی 
مســکن انتقال دادند. مدیر امور حقوقی شرکت افزود: 
متعاقب آن اقدامات ذوب آهــن در دیوان عدالت اداری 
طرح دعوی شد. به اســتناد دولتی بودن ذوب آهن در 
سال ۸۷ دولت این امکان را داشت که اراضی را به قسمت 
دیگر دولت انتقال دهد، اما ما پیگیری های قانونی انجام 

دادیم و همچنان نیز  پیگیر هستیم .
وی گفت: ذوب آهن اصفهان به واسطه وسعت فعالیت 
و اراضی پرونده های متعددی دارد که در حال پیگیری 

است. بحث البرز شرقی سندهایش آمده، اما مشکل متراژ 
دارد. شرکت زغال سنگ البرز شرقی ۱۰۹ میلیارد تومان 
سود سال گذشته داشت که میزان زیان انباشته اش را به 

طور قابل توجهی کاهش می دهد.

تجلیل از چهره های ماندگار صنعت فوالد در قاب ذوب آهن اصفهان

پیشنهاد ما بیشترین آثار مثبت را برای سهامداران خواهد داشت

در همایش سراسری شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی عنوان شد:
ذوب آهن اصفهان شرکت برتر هلدینگ شستا در هم افزایی شرکت های تابعه

خوشبختانه 
توانستیم تمام 
بدهی  سازمان 

تأمین اجتماعی به 
بانک رفاه را که رقمی 

بالغ بر ۸۸ هزار 
میلیارد تومان بود، 

تسویه کنیم

شرکت زغال سنگ 
البرز شرقی 10۹ 

میلیارد تومان سود 
سال گذشته داشت 

که میزان زیان 
انباشته اش را به طور 
قابل توجهی کاهش 

می دهد

برنامه امروز رنگ 
و بوی ذوب آهن 

اصفهان داشت چون 
به حق این شرکت 
طالیه دار اصلی 

صنعت فوالد کشور 
است

همایش سراسری شــرکت ســرمایه گذاری تامین 
اجتماعی )شســتا( با شعار شســتا؛ گام دوم، اقتصاد 
مردمــی، ایــران قــوی ۲۲ و ۲۳ تیرماه بــا حضور 
محمدهادی زاهدی وفا سرپرست وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی، میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان 
تأمین اجتماعی ، ابراهیم بازیان مدیرعامل هلدینگ 
شستا و جمعی از  نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
و دیگــر مســئولین در محــل ســالن همایش های 

صداوسیما برگزار شد.

در این همایش که مسئولین 
شــرکت های تابعه شســتا 
و از جملــه مهنــدس ایرج 
رخصتی مدیرعامل و مهرداد 
توالئیان معاون بهره برداری 
ذوب آهن اصفهــان حضور 
داشــتند، این مجتمع عظیم 
صنعتــی به جهــت عملکرد 
موفق در ســال مالی ۱۴۰۰ 
بــه ویــژه در زمینــه انجام 
سیاســت هم افزایی در بین 
شــرکت های این هلدینگ ، 
در رتبه بندی شــرکت های تابعه ، به عنوان شرکت 
برتر معرفی گردید و لوح و تندیــس ویژه مربوطه از 
سوی میرهاشم موســوی؛ مدیرعامل سازمان تامین 

اجتماعی به نماینده ذوب آهن اهداء شد.
ذوب آهن اصفهــان با توجــه به تأکید مســئولین 
ســازمان تامیــن اجتماعــی و هلدینگ شســتا و 
صدرتامین بر هم افزایی بین شــرکت های تابعه، در 
اجرای این سیاست ها پیشــگام بود که از جمله آن 

می توان به امضای قرارداد با شــرکت صبا تامین در 
جهت عرضه ساالنه ۷۵۰ هزار تن محصول به بورس 
کاال اشــاره کرد . ضمن این که در ایــن همایش  در 
راســتای هم افزایی شــرکت های تابعه، تفاهم نامه 
همکاری بین ذوب آهن اصفهان و شــرکت فرآورده 

های نسوز ایران امضا شد.
میرهاشــم موســوی مدیرعامــل ســازمان تأمین 
اجتماعــی در ایــن همایــش بــا تبریــک هفتــه 
تأمین اجتماعی، گفت: خوشــبختانه توانستیم تمام 
بدهی  ســازمان تأمین اجتماعی به بانــک رفاه را که 
رقمی بالغ بر ۸۸ هــزار میلیارد تومان بود، تســویه 
کنیم و به این ترتیب از فهرســت ابربدهکاران بانکی 

خارج شده ایم.
مدیرعامــل ســازمان تأمین اجتماعــی، گفت: این 
ســازمان در قالب شــرکت ســرمایه گذاری تامین 
اجتماعی در بخش مهمی از اقتصاد و سرمایه گذاری 
کشــور نقش قابــل توجهــی دارد و شســتا یکی از 
بزرگترین بنگاه های اقتصادی کشــور است که در  ۹ 
هلدینگ تخصصی در بخش هایی چون پتروشیمی، 

دارو و معدن و غیره فعالیت مثمر ثمری دارد.

ســازمان  دارایی هــای  و  امــوال  افــزود:  وی 
تأمین اجتماعی و شســتا، متعلق به قشر عزیز جامعه 
یعنی قشــر مولد شــاغالن، کارگران و بازنشستگان 
کشور است که در ایجاد و شکل گیری این سرمایه در 
قالب پرداخت حق بیمه ماهانه مشــارکت داشته اند. 
در واقع، سرمایه شســتا به نوعی حق الناس ویژه ای 
است که باید در حفظ آن و افزایش ارزش دارایی های 

این بخش، دقت و حساسیت ویژه ای داشته باشیم.
ابراهیم بازیان مدیرعامل شســتا نیز در این نشست 
حرکــت به ســمت اقتصاد مردم ســاالر بر اســاس 
رهنمودهــای مقام معظــم رهبــری و ایفای نقش 
مؤثر در دفاع اقتصــادی را از ارزش های مورد توجه 
در ایــن هلدینگ توصیــف و هدف اصلی شســتا را 
ارزش آفرینی و برخورداری از سود مناسب در جریان 

فعالیت ها و مأموریت های اصلی اعالم کرد.
ابراهیم بازیان، افزود: برای دستیابی به اهداف ترسیم 
شــده برای شســتا؛ نیازمند ایجاد فهم مشترک در 
برنامه ریزان شستا و ذی نفعان هستیم و تالش داریم 
درباره مســائلی که می تواند پیشــران توسعه شستا 

باشد، به فهم مشترک برسیم.

خســرو رفیعی رئیس انجمن روابط عمومی ایــران و هیأت همراه به 
منظور آشنایی بیشتر با دستاوردهای ذوب آهن اصفهان، ازخط تولید 

این شرکت بازدید کردند.
رئیس انجمن روابط عمومی ایران در این بازدید ضمن ابراز خرسندی 
از حضور در جمع پوالد مــردان خط اول جبهــه صنعت گفت: ذوب 
آهن اصفهان بــه عنوان یک صنعــت مادر در طی بیــش از نیم قرن 
فعالیت، نقش مهمی در رشد و توسعه صنعت فوالد و تربیت نیروهای 
متخصص در این عرصه داشــته اســت و در همه نقاط کشــور نقش 

آفرینی کرده است.
وی با اشــاره به جایگاه مهم روابط عمومی در این شرکت یاد آور شد: 
با توجه به قدمت و دســتاوردهای مهم این مادرصنعت، نشان دهنده  
 روابط عمومی قوی و کارآمد اســت که قطعا شایسته چنین صنعتی 

می باشد.
وی افزود: وجود یک روابــط عمومی فعال و خالق در هر ســازمانی، 
نشانه شــناخت و درک صحیح مدیریت عالی آن ســازمان از نقش و 
جایگاه واقعــی روابط عمومی اســت که خوشــبختانه در طی پنجاه 
 ســال گذشــته این رویکــرد، در ذوب آهــن اصفهان دیده شــده 

است.
شایان ذکر اســت؛ ذوب آهن اصفهان در تاریخ سراســر افتخار خود، 
عالوه بر نقشی که در شکل گیری فرهنگ صنعتی کشور و راه اندازی 
سایر صنایع داشته، دستاوردهای چشمگیری حاصل کرده است که از 
جمله مهم ترین آن ها می توان به تولید ریل اشاره کرد. در این راستا 
تولید شمش ریل و انواع ریل مورد نیاز کشــور مطابق استانداردهای 
جهانی با گرید 60E1 که تنها شــش کشــور دنیا قادر بــه تولید آن 
هســتند صورت گرفت که نقش مهمی در توســعه زیرساخت حمل 

ونقل کشور دارد، اشاره کرد.
تولید محصــوالت جدید نظیر آرک معدن، ورق ســازه های فوالدی، 
انواع تیرآهــن بال پهن، ریل متــرو، ریل زبانه ســوزن، تیرآهن های 
بال پهن و..، کســب عنوان صادرکننده ممتاز، نمونه ملی و اســتانی 
طی هشــت ســال، دریافت مدال افتخار ملی صادرات و واحد نمونه 
اســتاندارد طی ســال های متمادی، دریافت لوح حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان طی سال های مختلف، کســب گواهینامه صادرات 
محصوالت به اروپا، کســب اســتاندارد ملــی تولید ریــل، تندیس 
مســئولیت اجتماعی و ... بخشی از دیگر دســتاوردهای این شرکت 

محسوب می شوند.

بازدید رییس انجمن روابط عمومی 
ایران از ذوب آهن اصفهان

Rگزارش e p o r t

جرثقیل سقفی سرند آگلوماشین 4  به بهره برداری رسید

تداوم جریان تولید 
آگلومره و پشتیبانی 
موثر از خط تولید و 

نهایتاً تداوم کار کوره 
بلندها مستقیمًا 

بستگی به کار بی وقفه 
سرند دارد

خبرآسمانی

عملیات نصب، تســت و راه انــدازی، جرثقیل محوطه 
سرند آگلوماشــین ۴  مدیریت آگلومراسیون شرکت با 

موفقیت انجام شد و این مکانیزم به بهره برداری رسید.
محمدجــالل پورمنصــوری سرپرســت دفتــر فنی 
مدیریت آگلومراســیون شــرکت با اعــالم این خبر 
گفت: آگلوماشــین۴  نقش مهم و به سزایی در تولید و 
ارســال آگلومره به کوره بلندها را دارد و قبل از ارسال 
این محصول به منظور تامین شرایط فیزیکی بار کوره 
بلند بایستی به وسیله ســرند موجود، آگلومره تولیدی 
دانه بندی شــود، از این رو تداوم جریان تولید آگلومره 
و پشــتیبانی موثر از خط تولید و نهایتاً تداوم کار کوره 

بلندها مستقیماً بستگی به کار بی وقفه سرند دارد.
وی افزود: در سال های اخیر با بروز اشکال در مجموعه 

سرند باعث توقفات مکرر در ارسال بار به کوره بلندها و 
نهایتاً کاهش سطح تولید در این واحدها می شد بنابراین 
با توجه به حساســیت این مکانیزم در خط تولید، دفتر 
فنــی و باالبرهای مدیریــت آگلومراســیون به همراه 
کارشناسان امور فنی نقشه های سازه های موجود واحد 
ســرند را مورد بررســی قرار دادند و  طراحی، ساخت و 
نصب جرثقیل پلی سه تن در فضای موجود در دستور 

کار قرار گرفت.
مهدی گالبی مسئول باالبر های مدیریت آگلومراسیون 
شــرکت نیز گفت: در زمان تعمیرات آگلوماشین ۴  در 
خرداد ماه سال جاری پروژه ســاخت این مکانیزم نیز 
تکمیل شد و با انجام تست های استاتیک و دینامیک، 
جرثقیل به  بهره برداری رسید که باعث  شد توقفات و 

زمان تعمیرات ســرندکاهش یابد و با 
افزایش ســطح ایمنی، سطح تولید نیز 

افزایش یابد. 
شایان ذکر اســت، مدیریت های امور 
فنــی و برنامه ریــزی تولیــد و خرید 
تجهیزات و همچنین همــکاران دفتر 
فنــی، کارگاه مکانیکــی و باالبــر ها، 
مکانیک کارگاه، برق بخش و تکنولوژی 
مدیریت آگلومراســیون شــرکت در 
اجــرای این پــروژه مشــارکت فعالی 

داشتند.
محمدعلی قدرتی پور- خبرنگار 
افتخاری
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در همایش حجاب و عفاف ذوب آهن اصفهان عنوان شد :
اساس ماندگاری خانواده ها، زندگی عفیفانه است

همزمان با میــالد حضرت امام موســی کاظم )ع(، 
همایش حجاب و عفاف با حضور حســن امان الهی 
مشــاور امور جوانان اســتاندار اصفهان، و جمعی از 
بانوان شاغل در ذوب آهن، بیســت و نهم تیرماه در 

تاالر تشریفات شرکت با 
همکاری مدیریت روابط 
بســیج  پایگاه  عمومی، 
فاطمه الزهرا )س( حوزه 
بســیج شهید  مقاومت 
تندگویــان و مدیریــت 
خدمات و امــور رفاهی 

شرکت برگزار شد.    
حسن امان الهی مشاور 
امــور جوانان اســتاندار 
اصفهان در این همایش 
گفت: ویژگی انســان نســبت به ســایر مخلوقات 
خداوند، انتخاب گر بودن اوست، لذا فرزندان ما حق 
انتخاب دارند و باید بــرای دیدگاه های آن ها احترام 

قائل شویم به ویژه در مقوله مهم حجاب و عفاف نیاز 
است بگذاریم خودشان تصمیم بگیرند و ما به عنوان 
والدین بستر انتخاب صحیح را برای آنها فراهم کنیم، 
این گونه است که حجاب و عفاف، با دوام و ماندگاری 

همراه می شود.  
وی افزود: فرزندان ما، در ســنین مختلف و بر اساس 
مراحل رشــد، نیازهایی دارند و بنابراین پدر و مادر 
نیاز است طی ارتباط دوستانه زمینه مناسب را برای 
برآورده نمودن تمایالت آنهــا در کانون گرم خانواده 
فراهم آورند تا آســیب های موجود در جامعه، اثری 

مخرب بر آنها نداشته باشد.  
 این مقام مسئول تصریح کرد: حجاب و عفاف آقایان 
و بانوان را شامل می شود بنابراین این دیدگاه که به 
نوعی در جامعه تسری یافته، حجاب و عفاف فقط باید 

مورد توجه بانوان باشد نیاز اســت اصالح شود، زیرا 
اساس ماندگاری خانواده ها، زندگی عفیفانه است و 

چه زیباست، حجاب در پس عفت باشد. 
در ادامه علیرضا امیری مدیــر روابط عمومی ذوب 
آهن اصفهان نیز گفت: والدین الگوی اصلی فرزندان 
در خانواده هســتند و با توجه به گســترش زندگی 
شهرنشینی و افزایش وسایل ارتباط جمعی نیاز است 
طی تعامل دوســتانه با فرزندان برای آینده این قشر 

سرنوشت ساز برنامه ریزی کنند. 
گفتنی اســت در ذوب آهــن اصفهان بــه عنوان 
شناســنامه صنعت فوالد ایران، حدود ۵۰۰  نفر از 
بانوان در بخش های گوناگون شاغل هستند و در رشد 
و توسعه کارخانه همگام با پوالدمردان نقش آفرین 

می باشند.   

نشریه داخلی
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  24 ذی الحجه؛ روز مباهله پیامبر اسالم )ص(
مباهله نقطه عطفی در تاریخ اســالم اســت. مباهله پیامبر با مســیحیان 
نجران، در روز بیســت وچهارم ذی الحّجه ســال دهم هجری اتفاق افتاد. 
در آن روز بار دیگر نور اســالم در آفاق هستی درخشیدن گرفت و عالمیان 
در سال نهم هجرت، حقانیت نبوت پیغمبر) ص( و اهل بیت آن حضرت را 
برای چندمین بار به تماشا نشســتند و روز مباهله، به عنوان یکی دیگر از 

روزهای دعا و شکرگزاری در تاریخ اسالم ثبت شد.
در تاریخ بیست و ســه ســاله بعثت پیامبر اکرم)ص(، روزهای بسیار مهم 
و سرنوشت سازی به ثبت رسیده اســت که ویژگی های منحصر به فردی 
دارد. هریک از رخدادهایی که در ایام ا... هســت، بــه تنهایی برای اثبات 
حقانیت اسالم کافی اســت. ذکر و یادآوری ایام ا... و تفکر درباره آن، فایده 
های بسیاری برای مسلمانان دارد، از جمله ارتقای دانش و آگاهی، عبرت 
آموزی و تقویت پایه های اعتقادی. یکی از ایــن رویدادهای مهم و ممتاز، 
روز مباهله است که در آن، توحید، نبوت و امامت، در کامل ترین چهره ها 

جلوه کرد و حقیقت ناب و نورانی خود را نشان داد.
25 ذی الحجه)3 مرداد(؛ روز خانواده و تکریم بازنشستگان

در تاریخ رســمی کشــور ۲۵ ذیحجــه به عنــوان روز خانــواده و تکریم 
بازنشستگان نامگذاری شــده اســت. علت انتخاب این روز شأن نزول آیه 
»هل اتی« در سوره االنســان که راجع به خانواده و استحکام پایه های آن 
است، عنوان شده است. سوره هل اتی در روز ۲۵ ذیحجه در شان اهل بیت 
پیامبر )ص( نازل  شد که پس از ســه روز روزه و انفاق افطار خود، از طرف 

خداوند اطعام شدند.
ســالمندان در خانواده، مرکز دایره ای هســتند که حرکت پرگار زندگی 
دیگران تنها با اتکا بر آنها امکان پذیر است. بازنشستگی، آغاز انتقال توانایی 
انسان از جسم به فکر اســت که به راســتی، نیرومندترین قوای بشر، فکر 
است. با پیشــنهاد صندوق بازنشستگی کشــوری و تصویب شورای عالی 
انقالب فرهنگی در ســال ۱۳۸۵ روز ۲۵ ذی الحجه به عنوان روزخانواده و 
تکریم بازنشستگان نامگذاری شد.و هدف از نامگذاری این روز بزرگداشت 

مقام و منزلت بازنشستگان در خانواده و جامعه است.
5 مردادماه؛ ســالروز عملیات مرصاد، روز ملی »کرمانشــاه 

گهواره تمدن«
نامگذاری پنجم مرداد به نام روز ملی کرمانشــاه برگرفتــه از یاد و خاطره 
دالورمردیها و رشادتهای رزمندگان اســالم در عملیات مرصاد است زیرا 
این عملیات بــه نوعی نقطه پایان جنگ تحمیلی محســوب می شــود و 
 بیانگر مقاومت مثال زدنی مردم کرمانشــاه در طــول دوران دفاع مقدس

است.
با پذیرش قطعنامه ۵۹۸ از ســوی حضرت امام )ره( تا قطعیت یافتن آن، 
مجالی برای یکی از ســفاک ترین گروه های تروریســتی جهان ) سازمان 
منافقین ( به وجود آمد که به گفته ســران وطن فروش ، آلوده و سرسپرده 
اش، نظام جمهوری اســالمی ایران را در مدت زمان سه روز ساقط کنند. 
موضوعی که نــه تنها به وقوع نپیوســت بلکه با الطاف خداونــد و در پرتو 
کمینگاه الهی عملیات ظفرمند و غرور آفرین مرصاد، نهایی ترین و مهلک 
ترین ضربه بر پیکره نفاق وارد و آنان را برای همیشــه از رویارویی نظامی با 

ملت بزرگ ایران جدا کرد.
5 مرداد ماه؛ روز کارآفرینی و آموزش های فنی و حرفه ای

 پنجم مرداد به عنوان روز آموزش های فنی حرفــه ای و همچنین ترویج 
فنی حرفه ای روز ملی کارآفرینی شــناخته شده است از گذشته های دور 
تاکنون آموزش های فنی حرفه ای در توســعه اقتصادی اجتماعی کشور 
بسیار موثر بودند و به نوعی اولین گام در اصالح نظام آموزشی فنی و حرفه 
ای بودند که نقــش کلیدی در تربیت نیروی انســانی ماهر و متخصص در 
زمینه های فنی حرفه ای مختلف می باشــد که به طور کل آموزش های 
فنی حرفه ای در اثر تربیت افراد برای دســتیابی به مهارت یا دانش و نظم 

در یک رشته خاص و همچنین توانایی و پیشرفت در آن رشته می باشد. 

 پاره ای از مقرراتی که برای ایمنی کار در ارتفاع مورد نیاز می باشــد به 
شرح زیر بیان می گردد.

  کار در ارتفاع: هــر کار یا فعالیتی که موقعیت انجــام آن، در ارتفاع 
بیش از ۱/۲ متر نسبت به سطح مبنا انجام گیرد.

  سطح مبنا: اولین سطح زیرین جایگاه کار یا سکوی کار در ارتفاع، که 
به صورت ایمن گسترش یافته است.

  مراجع ذی صالح آموزشی: به مراکــزی اطالق می گردد که مجوز 
الزم را از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشورو یا سایر مراکز ملی و  بین 

المللی معتبر اخذ نموده باشند.
  مجری ذی صالح: شــخص حقیقی یا حقوقی اســت که صالحیت، 
تجربه و مهارت انجام کار را به صورت علمی و فنی داشــته باشد و بتواند 
با اســتفاده از نیروهای  کارآمد و اشخاص ذیصالح نســبت به برپایی، 

تغییرات و جمع آوری تجهیزات سامانه کار در ارتفاع اقدام نماید.
  شــخص ذی صالح: متخصصی اســت با دانش فنی و مهارت الزم 
مطابق با شــرایط آیین نامــه کار در ارتفــاع که با گذرانــدن دوره های 
آموزشـی از مراجع ذیـصالح آموزشی، توانایـی سـرپرستی ونظارت بر 
کار در ارتفاع را داشته باشد. ضمنا وی می تواند نماینده ذیصالح مجری  

یا کارفرما باشد.
  عامل کار در ارتفاع: فردی است که آموزش های متناسب با نوع کار 
در ارتفاع را حسب شــرایط گذرانده و نسبت به اخذ گواهینامه مربوط از 
مراجع ذیصالح آموزشی اقدام نموده و قادر به انجام کار به صورت ایمن 

می باشد.
  حفاظت از ســقوط: مجموعه تدابیر و اقداماتی است که به منظور 
پیشــگیری از ســقوط یا کاهش عوارض و صدمات ناشــی از آن انجام 

می شود.
   سامانه های ایمن انجام کار در ارتفاع:

الفـ  سامانه محدودکننده: سامانه ای اســت کــه از قرارگیری فرد 
در وضعیت ســقوط جلوگیری می کند و به دو شکل عمومی نظیر، نرده 
حفاظتی و فردی شامل نقطه اتصال، لنیارد و کمربند حمایل بند کامل 

بدن مورد استفاده قرار می گیرد.
بـ  سامانه متوقف کننده: سامانه ای است که با استفاده از تجهیزات 
مناسب، در صورت انجام ســقوط، با جذب انرژی ناشی از سقوط باعث 
کاهش شدت صدمات و جراحات وارده به عامل کار در ارتفاع می گردد. 
که به دو شکل فردی شامل،کمربند حمایل بند کامل بدن، طناب ایمنی 
و نظایر آن هــا و تجهیزات عمومی مانند تور ایمنی مورد اســتفاده قرار 

می گیرد.
جـ  دسترســی با طناب: این روش شــامل دو ســامانه ایمن مجزا 
می باشد: یکی به عنوان طناب دسترسی و دیگری که تحت عنوان طناب 
پشتیبان عمل می نماید و شــامل، کمربند حمایل بند کامل بدن همراه 
با وســایل دیگری برای صعود و فرود به جایگاه کار، و یا از طناب جهت 

اطمینان از حفظ  موقعیت استقرار مناسب استفاده می شود.

مناسبت های هفته

حدیث هفته

ایمنی

 امام علی )ع(: 
سخن را تا نگفته ای در بند توســت، چون گفتی تو در بند آنی، پس زبانت 

را حفظ کن، چه بسا یک کلمه نعمتی را از بین برده و عذابی را پیش آورد.

در راســتای تعامل و هم افزایی بیشتر بین ذوب آهن 
اصفهان و مجتمع فوالد مبارکه، ســومین نشست هم 
اندیشی در دوره مدیریت جدید ذوب آهن اصفهان، به 
میزبانی فوالد مبارکه، بیست و هشتم تیرماه با حضور 
مهندس ایرج رخصتی، محمدیاسر طیب نیا و جمعی 

از مسئولین این شرکت ها برگزار شد.
مهندس ایــرج رخصتی در این نشســت گفت: ذوب 
آهن اصفهان با دانش نیروی انســانی و تجربه بیش از 
نیم قرنی و همچنین برخورداری از زیرســاخت های 
موثر در بخش های گوناگون در کنار گســترش سبد 
محصوالتش، تولیدات با ارزش افزوده باال را به عنوان 
یک اســتراتژی کلیدی در دوره جدید در دستور کار 

قرار داده است.
مدیرعامــل ذوب آهن اصفهــان خاطر نشــان کرد: 
ظرفیت تولید چــدن در ذوب آهن اصفهان ۳ میلیون 
و ششصد هزار تن است که امکان جذب بخشی از آن 
در داخل کارخانه فراهم نیست و می توانیم مازاد چدن 

تولیدی را به فوالد مبارکه واگذار کنیم.
وی گفت: با توجه به این که ذوب آهن اصفهان و فوالد 

مبارکه در حــوزه فعالیت های ورزشــی، فرهنگی و 
اجتماعی فعال هســتند، مقرر شد با هماهنگی هر دو 
شرکت برنامه ریزی هدفمند به نحوی صورت گیرد تا 
با حمایت از رشته های متنوع ورزشی، دو مقوله تولید 

و ورزش را دوشادوش یکدیگر پیش ببرند.
وی بیان کرد: شرکت های بســیاری در زیر مجموعه 
ذوب آهن اصفهان و فــوالد مبارکــه در بخش های 
گوناگون فعالیت دارند که به شــیوه ای عملیاتی تر، از 
این شرکت ها در راستای افزایش تولید و تنوع بخشی 

بیشتر به آن بهره مند شویم.
طیب نیا نیز گفت: هماهنگی بیشتر بین مجتمع فوالد 
مبارکه و ذوب آهــن اصفهان یک ضــرورت اجتناب 
ناپذیر است و سبب می شــود این دو فوالدساز بزرگ 
کشــور برای مقابله بــا محدودیت های پیــش رو و 
همچنین بهره گیری بیشــتر از فرصت هایی که برای 
صنعت فوالد کشــور وجود دارد، برنامــه ریزی جامع 

تری داشته باشند .
این مقام مســئول تصریح کرد: طرح ها و پروژه های 
بسیاری از ماه های گذشته برای همکاری بین مجتمع 

فــوالد مبارکــه و ذوب آهن 
اصفهان تعریف شــده است 
که برنامه ریزی برای رشــد و 
پیشــبرد آن ها به طور جدی 

در دستور کار قرار دارد.
طیــب نیــا اظهار داشــت: 
مجتمــع فــوالد مبارکه از 
طریق توافق و سرمایه گذاری 
خریداری  آمــاده  بلندمدت 
چدن تولیدی مازاد در ذوب 
آهن اصفهان اســت که این 

رویکرد نوید بخش چشــم انداز خوبــی برای طرفین 
است.

برخــی از مهمترین نتایــج این نشســت عبارتند از: 
حمایت از ورزش اســتان، حمایت از جامعه پیرامون، 
برنامه ریزی برای استفاده از ظرفیت های بال استفاده 
در هر دو شــرکت، بهره گیری اثربخش از کارگاه های 
ساخت ذوب آهن و همچنین از توانمندی های نیروی 
انسانی هر دو شــرکت در راستای هم افزایی بیشتر در 

قالب برگزاری جشنواره های ورزشی و فرهنگی.
شایان ذکر است در این نشست مرتضی یزدخواستی 
و مهرداد توالییان از اعضای هیــأت مدیره ذوب آهن 
اصفهان، بهــزاد کرمی معــاون بازاریابــی و فروش، 
مهدی بهرامی معاون پشتیبانی و خدمات اجتماعی و 
همچنین جمعی از معاونین و مدیران فوالد مبارکه در 
زمینه مباحث مطرح شده نظرات خود را بیان نمودند 
و مقرر شد پیرامون اجرایی شــدن نتایج این نشست 

هماهنگی الزم صورت گیرد.

هماهنگی بیشتر بین 
مجتمع فوالد مبارکه 
و ذوب آهن اصفهان 
یک ضرورت اجتناب 

ناپذیر است

این انجمن غیر 
انتفاعی است و 

بودجه ای ندارد و 
پیشگامان تالش 
می کنند از طریق 

حضور در پروژه های 
مختلف، هزینه های 

آن را تامین کنند

در نشست مسئولین ذوب آهن اصفهان و مجتمع فوالد مبارکه عنوان شد :

هم افزایی بیشتر در راستای ارتقاء تولید و عبور از تنگناها

R e p o r t
گزارش

جلســه مجمع عمومی عادی و فوق العــاده انجمن 
مدیران پیشگام ذوب آهن اصفهان ۲۳ تیرماه با حضور 
اکثریت اعضا در محل سالن اجتماعات مجموعه اداری 

آموزشی شفق برگزار شد.
همچنین جلســه مجمع عمومی فوق العــاده نیز در 
همین تاریخ با دستور اصالح ماده ۳ اساسنامه انجمن، 
اصالح تبصره ۱ ماده ۲۲ اساســنامه انجمن و اصالح 

ماده ۱۴ آن با حضور اعضا برگزار شد.
مهندس رخصتی مدیرعامل ذوب آهــن بر  ضرورت 
استفاده از دانش و تجربه پیشکســوتان تأکید کرد و 
گفت: این مجموعه بزرگ صنعتی آماده است از دانش 
و تجربه پیشگامان شــرکت در بخش های گوناگون 

استفاده نماید.
وی افزود: پیشکسوتان ذوب آهن تجربیات و توانمندی 
های منحصر به فردی دارند که در راســتای گسترش 
کمی و کیفی صنعــت فوالد کشــور و تحقق اقتصاد 

مقاومتی بسیار کارآمد است .
مدیرعامــل ذوب آهن اظهار داشــت: این شــرکت، 

تولید محصوالت صنعتی و با ارزش افــزوده باال را در 
اولویت قرار داده و برنامه امسال ما تولید حداقل ۴۰۰ 
هزارتن از این محصوالت است و برنامه ریزی الزم برای 

افزایش تولید این محصوالت صورت گرفته است .
حســین آذربایجانی نایب رئیس هیــات مدیره این 
انجمن گفت: پیشــگامان ذوب آهن اصفهان در شکل 
گیری صنعت فوالد کشــور نقش اصلی را ایفا کردند 
و این انجمن شــرایطی را فراهم می کند تا تجربیات 

ارزشمند آن ها برای صنعت کشور حفظ شود .
وی افزود: این انجمن غیر انتفاعی اســت و بودجه ای 
ندارد و پیشگامان تالش می کنند از طریق حضور در 

پروژه های مختلف، هزینه های آن را تامین کنند.
حســین فخاری عضو هیات مدیره و مدیــر اجرایی 
انجمن نیز گفت: تشکیل جلسات مستمر هیات مدیره، 
عضوگیری و ثبــت اطالعات مدیران وکارشناســان 
ارشد بازنشسته و پیشــگام ذوب آهن به صورت بانک 
اطالعاتی، ارتباط مستمر با مدیران ارشد ذوب آهن و 
ارائه چند پیشنهاد در خصوص حل مشکالت موجود 

ایــن شــرکت، ارتباط با 
ســایر صنایع فــوالدی، 
امضــای تفاهــم نامه با 
شبکه پژوهش و فناوری 
استان اصفهان وابسته به 
شهرک علمی تحقیقاتی 
و همــکاری بــا کانون 
بازنشســتگان ذوب آهن 
و فوالد کشــور از جمله 
فعالیت های این انجمن 

می باشد .  
دهقان خدابنده مسئول 
ســازمان های مردم نهاد 

اســتانداری اصفهان نیز گفت: ذوب آهن اصفهان به 
لحاظ برخورداری از پیشکسوتان صنعت فوالد، سرآمد 
صنایع کشور است و آنها در بخش های مختلف صنعت 

کشور منشا خدمات بسیاری هستند. 
در این مجمع، حسین آذربایجانی، محمدرضا فرقدانی، 

آتش انتظامی، ســیروس موتمن و حمیــد قانونی به 
عنوان اعضای اصلی، حســین فخــاری و محمدرضا 
خسروی راد به عنوان اعضاء علی البدل هیات مدیره، 
عبدا... صالحی فروز به عنوان بازرس اصلی و حســن 
اصالنی به عنوان بازرس علی البــدل انجمن مدیران 

پیشگام ذوب آهن اصفهان انتخاب شدند.

در حاشیه جشن های ویژه تجلیل از دانش پژوهان 
ممتاز خانــواده بــزرگ ذوب آهن با چنــد نفر از 
همکاران و میهمانان گفتگو نمودیــم که در ادامه 

می خوانید؛ 
حمید رضا معتمــدی، گفت، فرزندان ما ســرمایه 
های ما هســتند و هرچه داریم بــرای زندگی بهتر 
آن ها است. برگزاری چنین جشــن هایی اگر چه 
برای همه اعضای خانواده مناســب است ولی برای 

فرزندان مان هیجان و لذت بیشتری دارد. 
علیرضا شــریفی زاد فرزند اســماعیل شریفی زاد، 
گفت: برگزاری این جشن ها بســیار الزم و موجب 
افزایش روحیــه، ایجــاد انگیزه و شــادابی دانش 
پژوهان می شــود. تمام برنامه ها هــم خوب بود، 

محل جشن ها نیز فضایی مناسب داشت. 
 ســید مرتضی حســینی مجــری این جشــن ها 
 در گفتگو با خبرنــگار هفته نامه آتشــکار، گفت:

ذوب آهن برای خانواده های کارکنان خود، سنگ 
تمام گذاشت. کلیپ جایگاه پدر ذوب آهنی اثرگذار 
بود و خوب اســت که برنامه های کوتاهی به همین 
شکل برای موارد تربیتی و از جمله حجاب هم تهیه 
و پخش گردد. من بیشــتر با بچه ها و اجرای برنامه 
های کودک و نوجوان سر و کار دارم و در این برنامه 
هم ســعی کردم در حد تــوان خود بــه گونه ای با 
فرزندان ســخن بگویم که توجه و احترام آن ها در 

مقابل پدر و مادر ها را فراهم کنم. 
حجت اشرف زاده خواننده این جشن ها نیز گفت: 

بــا توجــه به ســاخت 
خراسان  فوالد  مجموعه 
در نیشــابور توسط ذوب 
آهن اصفهان از ســال ها 
قبل با این شرکت بزرگ 
آشنا بودم و باعث افتخار 
بود کــه بــرای خانواده 
بــزرگ ذوب آهن برنامه 
اجرا کنم. برای من و هر 
هنرمندی لــذت بخش 
اســت که بعد از هر اجرا 
بــا اســتقبال، هیجان، 

رضایــت و تقدیم گل از طرف حاضــران و فرزندان 
همراه باشد و در این مراسم این استقبال به بهترین 

نحو انجام شد. 

برگزاری مجمع عمومی انجمن مدیران پیشگام ذوب آهن اصفهان

فرزندان ما سرمایه های ما هستند 

جایزه مّلی روابط عمومی خالق به ذوب آهن اصفهان رسید

ذوب آهن اصفهان 
با نیم قرن تجربه 

یکی از پیشگامان در 
عرصه روابط عمومی 

نوین بوده است

در جشن ملی ارتباطات و روابط عمومی )ایده های 
خالق( که ۲۶ تیرماه در در سالن ابن سینا دانشگاه 
علوم پزشــکی اصفهان برگزار شــد، بر اساس رای 
هیات داوران، جایزه ملّی"روابط عمومی خالق" به 

ذوب آهن اصفهان رسید.
جشــن ملی ارتباطات و روابط عمومی و اختتامیه 
دومین جشنواره ملی ایده های خالق روابط عمومی 
ایران)ویژه بزرگداشت دکتر نطقی پدر روابط ایران( 
با حضور خسرو رفیعی رئیس انجمن روابط عمومی 
ایران، ســید غالمرضا کاظمی دینان رئیس شورای 
هفته ارتباطات و روابط عمومی، امیرعباس تقی پور 
مدیرمسئول ماهنامه مدیریت ارتباطات و دبیرکل 

باشــگاه مدیریت ارتباطات یونسکو- ایران، جمعی 
از اساتید ارتباطات و روابط عمومی و اعضاء انجمن 
روابط عمومــی و دپارتمان ارتباطــات و اطالعات 

اصفهان برگزار شد. 
ذوب آهــن اصفهــان با نیم قــرن تجربــه یکی از 
پیشــگامان در عرصــه روابط عمومــی نوین بوده 
و از همان ابتــدای فعالیــت خود در دهــه ۵۰ با 
تاســیس واحد مســتقل مدیریت روابط عمومی، 
توجه بــه فعالیت هــای مختلــف ارتباطات درون 
 و برون سازمانی شــرکت را مد نظر ویژه قرار داده 

است .
روابط عمومی ذوب آهــن اصفهان هــم اکنون با 

بهره گیری از جایگاه و ســاختار مناسب )با ۵ اداره 
و سرپرستی مســتقل( برای انجام وظایف محوله و 
اطالع رسانی درون و برون ســازمانی از چند رسانه 
برخوردار اســت و  برنامه ریزی جامعی در خصوص 
انواع تبلیغــات محیطی، نمایشــگاهی، اینترنتی، 
رسانه ای و غیره شــکل داده و این تبلیغات و برند 
سازی را در سطوح داخل شــرکت، کشور و سطح 

بین المللی دنبال می کند.
همچنین در این مراســم به مجید مرادیان، اسدا... 
اســدی و محمــود ایــزدی پیشکســوتان روابط 
 عمومــی ذوب آهــن اصفهان لــوح تقدیــر اهداء 

شد.

Rگزارش e p o r t

پدر و مادر نیاز است 
طی ارتباط دوستانه 

زمینه مناسب را 
برای برآورده نمودن 
تمایالت فرزندان در 
کانون گرم خانواده 

فراهم آورند

برگزاری چنین 
جشن هایی اگر چه 
برای همه اعضای 
خانواده مناسب 
است ولی برای 

فرزندان مان هیجان 
و لذت بیشتری دارد

ایمنی کار در ارتفاع



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.

محمدرضا جعفری، عظیم خواجعلی، ابوالفضل براتی، 
احمدرضا وكیلی، مجید جدیری، امیر اشراقی، محمد 
سپیانی، وحید سپیانی، جمال رمضانی، حمید سپیانی، 
محسن جاللی، محمدجواد زمانی، خانواده مرحوم 

داریوش گودرزی ، خانواده مرحوم اكبر سلیمیان

تسلیت

همکاران گرامی آقایان:
فضل اله نادری، علی اكبر عسگری، محمدتقی ایمانی، 
مجتبی شاه نظری، ایمان معظم، احمد اسحاقیان، ایوب 

نادری، عباس قربانی، حسن هاشمی، محسن نوذری

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 شركت

تسلیت

خانواده داغدار مرحوم هامون گلستانفر

با نهایت تاسف و تالم فراوان درگذشت همکار گرامیمان 
شادروان هامون گلستانفر 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 شركت

همکاران گرامی؛
در صورت مشــکوک بــودن بــه بیمــاری كرونا و 
داشتن هرگونه عالمت ســرماخوردگی الزم است 
از حضور در محل كار و تردد با سرویس های ایاب 
و ذهاب خودداری كــرده و با مراجعه به پزشــک، 
جهت انجــام تســت و اقدامــات درمانــی الزم به 
motaharihospital.com نیـــز  سـامـــانه 
مراجعه و یا با شماره تلفن 7  -03152653104 از 

ساعت 8 الی 18 تماس حاصل نمایید.
 در صــورت انجام تســت كرونــا خارج از ســامانه 
غربالگــری و دارا بــودن نتیجــه تســت منفــی یا 
مثبت، الزم اســت در ســامانه غربالگــری، بخش 
»خوداظهاری تســت مركز بهداشــت محل« نتیجه 

آزمایش را ثبت نمایید.
كمیته عالی مقابله با كرونا شركت

اطالعیه 

نقل و انتقاالت باشگاه ذوب آهن 
اصفهان
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مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن اصفهــان گفت: واقعأ 
فکر نمی کردیم که قیمت بازیکنان با رشد چشمگیر 

مواجه شود.
علی احســانی در خصوص شــرایط تیــم فوتبال 
ذوب آهن برای حضور در لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: 
ما قبل از این که بخواهیم فصل را به پایان برســانیم 
نخســتین تیمی در لیگ برتر بودیم که تصمیم به 
حفظ مربی خودمان گرفتیم. واقعأ در آن زمان فکر 
نمی کردیم چنین ارقامی برای خرید بازیکن ایجاد 
شود و بیشتر به این فکر می کردیم با خرید بین ۲ تا 
۳ بازیکن و حفظ شاکله اصلی تیممان حرفی برای 
گفتن در لیگ برتر داشته باشــیم و برای حضور در 

رده های باالی جدول تالش کنیم.
وی افزود: پس از شــروع فصل نقل و انتقاالت به آن 
اعتباراتی که فکر کرده بودیم، نرسیدیم و  محاسبات 
ما اشــتباه از آب در آمد و تنها توانســتیم بازیکنان 

کلیدی خودمان را حفظ کنیم. 
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن تصریح کرد: خدا را شکر 
سعی کردیم بیشتر نقاطی را که ضعف داشتیم ترمیم 
کنیم. سعی کردیم بازیکنان جوان و کم تجربه را به 
خدمت بگیریم تا با فعالیت زیر نظر ســرمربی تیم با 
تجربه تر شــوند. مطمئنم در فصل جــاری نتایج به 

مراتب بهتری از فصل گذشته کسب خواهیم کرد. 
احســانی درباره این که آیا خریــد دیگری خواهند 
داشت یا خیر، گفت: منتظریم ابتدا ببینیم تیم هایی 
که از لحاظ اقتصادی شــرایط بهتری دارند چگونه 
عمل خواهند کرد تا پــس از آن اگر بازیکنی در بازار 
ماند و با بودجه ما همخوانی داشــت برای جذب آن 
اقدام کنیم. البته شاید حتی این احتمال وجود داشته 
باشــد، با توجه به شــرایطی که خود تارتار از لحاظ 
اقتصادی مشــاهده کرده  با همین جوانان در لیگ 

شرکت کنیم. 

وی درباره عملکرد مهدی تارتار گفت: او مربی خوب 
و با دانشی اســت و دارد برای تیم زحمت می کشد. 
مطمئن باشــید شــرایط ما هر روز بهتر می شود و 
امسال هم با حفظ شاکله اصلی تیم و همچنین جذب 
بازیکن این امید وجود دارد تا بتوانیم یک روند رو به 

رشد در لیگ بیست و دوم داشته باشیم.

پرنیا انصاری 
فرزند خسرو 
در  شــاغل 
امــور فنــی 
بهره برداری، 

در مســابقات المپیاد دانشجویی کشور 
که در شــهر تبریز برگزار شــد موفق 
شــد مدال طالی این مســابقات را در 
 رشتــه تیرانــــدازی با تفنــگ کسب

کند.

وی که در دانشــگاه اصفهان مشــغول 
به تحصیل می باشــد، به همــراه تیم 
دانشگاه اصفهان به این مسابقات اعزام 
شــده و به این موفقیت دســت یافته 

است. 

نقاط ضعف تیم را تقویت کردیم

فرزند موفق ذوب آهنی

 تمدید دوساله دروازه بان ذوب آهن 
قرارداد دروازه بان تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان تمدید شد. 

حبیب فرعباسی دروازه بان تیم فوتبال ذوب آهن، با تمدید قراردادش، ۳ 
فصل دیگر در جمع سبزپوشان اصفهان حضور خواهد داشت.

فرعباســی پیش از این یک ســال با ذوب آهن قرارداد داشــت و حاال با 
تمدید ۲ساله، به مدت سه فصل از قفس توری گاندوها محافظت خواهد 

کرد.
بازیکن ملی پوش تاجیکســتانی به تیم فوتبال ذوب آهن 

پیوست
احسان پنجشنبه هافبک ملی پوش 
تاجیکستانی با امضای قراردادی دو 
فصل آینــده را در اصفهان به همراه 

تیم ذوب آهن خواهد بود.
اهــل  بازیکــن ۲۳ ســاله  ایــن 
تاجیکستان ســابقه ۳۷ بازی ملی 
برای تیــم کشــورش را در کارنامه 
خود دارد و طی دو ســال حضورش 
در لیگ برتر ازبکســتان، به عنوان 

یکی از بازیکنان ارزشمند لیگ فوتبال این کشور معرفی شده است.
احسان پنجشنبه، ۵۲ بازی در لیگ برتر ازبکستان برای تیم نوبهار انجام 
داده و با این تیم قهرمان نیم فصل شــده است، همچنین در سال ۲۰۱۸ 

به عنوان بهترین بازیکن لیگ تاجیکستان انتخاب شده است.

کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن از تمرینات 
سخت تیمش برای حضور متفاوت در لیگ 
برتر خبر داد و گفت: شرایط تمرینی خوبی 
داریم و با تغییرات کادر و حفظ اســکلت، 

متفاوت تر از قبل به میدان می رویم.
مسعود ابراهیم زاده با تأکید بر شروع سریع 
تمرینات تیمش و تأثیر آن بر شکل گیری 
نظم تیمی و آمادگی بیشــتر، اظهار کرد: 

امسال بسیار ســخت تر کار می کنیم. این به معنای آن اســت که تیم برای این 
فصل برنامه جدی دارد و برای رسیدن به مقام خوب و درخور اصفهان و باشگاه 

ذوب آهن برنامه ریزی کرده است.
وی افزود: جز ۳ تیم اول لیگ هســتیم که تمریناتمان را آغاز کرده ایم. شرایط 
تمرینی خوبی داریم و تمرینات سخت و پرفشــاری را در دو نوبت صبح و بعد از 

ظهر می گذرانیم.
کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهــن بهترین اقدام برای رســیدن به نتیجه را حفظ 
اسکلت اصلی دانست و تصریح کرد: بهترین کار ما حفظ ۸۰ درصدی اسکلت و 

شاکله تیم بود که با بازی و زمین تیم آشنایی دارند.
وی ادامه داد: نفرات جدید نیز بازیکنان خوب و تأثیرگذاری هســتند و قطعاً به 

تیم کمک خواهند کرد.
ابراهیــم زاده از تغییــرات و عزم جدی ذوبی هــا در فصل پیــش رو خبر داد 
و خاطرنشــان کرد: با توجه به تغییرات خوب در کادر فنی و حفظ اســکلت 
اصلی تیم، امسال از نظر شکل بازی و رتبه جدولی ذوب آهن متفاوتی را شاهد 

خواهیم بود.

مهدی تارتــار گفت: مدیران باشــگاه 
خیلی هوشــمندانه عمل کردند؛ اینکه 
مربــی را خیلــی زود مشــخص کنند 
اقدامی مثبت اســت. ســال گذشــته 
هم همین کار را کردند و ما توانســتیم 
تیم مان را تغییــر بدهیــم و بازیکنان 
مدنظــر را جــذب کنیم و امســال هم 
توانستیم بازیکنانی را که می خواستیم و 
جزء شاکله اصلی تیم مان بودند حفظ کنیم. وی در خصوص سیاست باشگاه 
ذوب آهن برای یارگیری در فصل آینده تصریح کرد: تمام تمرکزمان را روی 
حفظ تیم گذاشــتیم و توانســتیم بازیکنان اصلی را تا ۹۵-۹۰ درصد حفظ 
کنیم و چند بازیکن با کیفیت جذب کنیم. شــاید بازیکنانی که به ما اضافه 
شدند اسم و رســم بزرگی نداشته باشــند اما قطعاً کیفیت خوبی دارند و در 

ادامه راه می توانند به ما کمک کنند.
ســرمربی تیم فوتبال ذوب آهن در خصوص ســال دوم حضــورش در این 
تیم گفت: معموالً ســال های دوم و ســوم کار راحت تری داریم چون بچه ها 
با تفکرات ما آشنا شــده اند. ســال قبل در نیم فصل اول خوب نبودیم چون 
تغییرات گســترده ای در تیم داشتیم؛ فکر می کنم امســال آن مشکالت را 
نداشته باشــیم. اگر بتوانیم امتیازاتی را که سال گذشــته در نیم فصل دوم 
گرفتیم از اول فصل به دســت بیاوریم می توانیم رقیب خوبی برای تیم های 

باالی جدول باشیم.
تارتار با اشــاره به حضور مربیان بزرگ در لیگ برتر ابراز داشــت: به هرحال 
وقتی مربیان با کارنامه به کشور ما می آیند و برای شان هزینه می شود؛ قطعاً 
می توانند به فوتبال ما کمک کنند و این قباًل ثابت شــده است . من هم سعی 
کردم همیشه یاد بگیرم و انگیزه خوبی ایجاد می شود که با آنها رقابت کنیم . 

فکر می کنم به ارتقای فوتبال کشور کمک می کنند.

نفرات برتر ایمنی در خرداد ماه
  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 خرداد ماه معرفی کرد. این همکاران می توانند با مراجعه به دبیرخانه مدیریت ایمنی و آتش نشانی هدایای خود را 
دریافت کنند. بنا به اعالم مدیریت ایمنی وآتش نشانی ذوب آهن اصفهان، از سال 13۹۹ تا خرداد ماه سال جاری، 4۹5 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.
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تولدت مبارک

پیوندآسمانی
پیوند مهرورزان
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بازیکنانی که به ما  اضافه شدند 
کیفیت خوبی دارند

ذوب آهن متفاوتی را خواهید دید


