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ثبت رکورد تولید پروفیل 
میلگرد آجدار سایز 22 در 

ذوب آهن اصفهان

 حفظ ارزش های انقالب در 
گرو مستند سازی و انتقال 

حماسه های جانبازان به 
نسل جدید است

ذوب آهن اصفهان به عنوان 
نوآور محصول برتر ایرانی 

برگزیده شد

اهمیت فضای سبز ، در 
فرهنگ ذوب آهن اصفهان 

نهادینه شده است
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به منظور امکان دسترســی به بازار کشــــورهای عضو اتحادیه اروپا و صدور محصــوالت ذوب آهن 
اصفهان به این کشورها برای هشتمین سال متوالی گواهینامه  CE Marking   این شرکت تمدید شد.

گواهینامه CE Marking  ذوب آهن اصفهان
تمدید شد
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همکاری عملیاتی ذوب آهن اصفهان 
و فوالد مبارکه با رویکرد جدید

تاکید مدیرعامل گروه مپنا بر تسریع در اجرای پروژه پساب ذوب آهن اصفهان

مدیرعامل گروه مپنا سه شنبه ۱۷ اسفند با حضور در 
ذوب آهن اصفهان ضمن دیدار و گفتگو با مدیرعامل 
و مســئولین معاونت توســعه این شــرکت از پروژه 

احداث تصفیه خانه پساب بازدید کرد. 
دکتر عباس علی آبادی دســتاوردهای گــروه مپنا را 
حاصل ترویج روحیه خودباوری دانســت و پیشرفت 
صنعتــی کشــور را در دهه های اخیر موفــق خواند.
وی با اشــاره به حضور مپنا در رده بندی شرکت های 
برتر نفت و گاز فعال در خاورمیانه، اظهار داشــت : در 

ساخت توربین رتبه سوم جهان را داریم و در منطقه 
رتبه اول صادرات تجهیزات را از آن خود کرده ایم .

مدیرعامل گروه مپنــا، پروژه احــداث تصفیه خانه 
پســاب ذوب آهن را یک پروژه مهم در جهت تامین 
آب مورد نیاز این شــرکت و همچنین کمک به حفظ 
منابع آبی استان اصفهان دانست و گفت: اجرای این 
پروژه، یک تجربه خوب و مهم در کالس جهانی برای 

گروه مپنا محسوب می شود.
دکتر عباس علی آبادی با اشــاره بــه اینکه این پروژه 

تا نیمه دوم ســال ۱۴۰۱ به پایان می رسد افزود : با 
توجه به اینکــه این پروژه به صــورت BOT اجرا می 
شود ، گروه مپنا سرمایه گذار آن محسوب می گردد 
و زیان تاخیر در اجــرای آن متوجه مپنا نیز می گردد 
و لذا تالش می کنیم تاخیــرات آن جبران گردد . وی 
افزود : با اجرای این پروژه ، همکاری گروه مپنا وذوب 
آهن اصفهان وارد فاز جدیدی شــده است و در آینده 

توسعه می یابد.
مهندس ایرج رخصتــی سرپرســت مدیریت عامل 
ذوب آهن نیز از پیگیــری مدیرعامل گروه مپنا برای 
پیشبرد مناسب پروژه پســاب ذوب آهن تقدیر کرد و 
گفت : سابقه همکاری ذوب آهن و مپنا به سال ۸۴ بر 
می گردد و اجرای این پروژه ، ســرفصل جدیدی در 
این همکاری و تعامل محســوب می شود . سرپرست 
مدیریت عامل ذوب آهن فعالیــت در جهت کاهش 
مصرف آب را از جمله اولویت های اصلی این شرکت  
دانســت افزود : در  این پروژه وهمچنین جهت جذب 
و انتقال پســاب بیش از ۲ هزار میلیارد تومان هزینه 
شــده اســت و با اجرای فاز ۲ آن ، برداشت آب ذوب 

آهن از رودخانه زاینده رود به حداقل می رسد . 
شایان ذکر است پروژه احداث تصفیه خانه ذوب آهن 
اصفهان با ظرفیت ورودی ۸۵۰ متر مکعب در ساعت 

در قالب قرارداد BOT با گروه مپنا امضا شده است .

رهبر معظم انقالب اسالمی)مدظله العالی(:
تخریب جنگل ها و محیط زیست، 

تخریب منافع ملی است
به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی، رهبر معظم 

انقالب اسالمی دو اصله نهال میوه کاشتند.
حضرت آیت ا... خامنه ای سپس در سخنانی، کاشت درخت 
را یک حرکت کامالً دینی و انقالبی خواندند و گیاه زنده را 
آسایش بخش روح و نگهدارنده جسم انسان و منبع رزق 
خدادادی و همه جانبه برای آحاد بشر دانستند و تأکید کردند: 
به همین علت تخریب جنگل ها و محیط زیست و پوشش های 
گیاهی، تخریب منافع ملی است و ویران کردن بخشی از جنگل 
ها برای ساخت و ساز جز در موارد اضطراری، قطعاً به ضرر ملت 
است. حضرت آیت  ا... خامنه ای با رّد نگاه تزیینی و حاشیه ای 
به محیط زیست، این موضوع را از جمله اساسی ترین مسائل 
کشور برشمردند و گفتند: یکی از کارهای جدی در حفاظت 
از محیط زیست، حفاظت از دو ثروت عظیم و ذخیره حیاتی 
ملت ها یعنی »آب« و »خاک« و پرهیز از برخورد مسرفانه با 
آن ها است که در این زمینه مسئوالن باید به راهنمایی های 

متخصصان توجه کنند.
رهبر انقالب، گفتند: در اسالم، شکار فقط در صورت نیاز به 
تغذیه مجاز است و در غیر این صورت، غیرمجاز و خالف است 
و حتی سفر شکار، سفر حرام شمرده شده است، بنابراین باید 
جلوگیری از شکار غیرقانونی را جدی گرفت و به موضوع حفظ 
حیات وحش اهتمام داشت. ایشان در ادامه سازمان محیط 
زیست و وزارت جهاد کشاورزی را موظف به جلوگیری از 
تبدیل زمین های کشاورزی دانستند و افزودند: این کار به ضرر 

منافع ملی است و زمین های کشاورزی باید توسعه پیدا کند.
حضرت آیت ا... خامنه ای، گفتند: توسعه انرژی های غیر فسیلی 
مانند انرژی هسته ای که استفاده از آن در دنیا روزافزون است و 
کشورهای منطقه ما نیز در حال حرکت به سمت آن هستند و 

نیز انرژی های بادی و خورشیدی، باید جدی گرفته شود.

پروژه احداث تصفیه 
خانه پساب ذوب 

آهن، یک پروژه مهم 
در جهت تامین آب 

مورد نیاز این شرکت 
و همچنین کمک 
به حفظ منابع آبی 
استان اصفهان است

تولید مجدد کالف های آجدار در ذوب آهن اصفهان

)) آگهی فراخوان  (( 
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

سایر موارد :
1 - زمان دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان ساعت اداری مهلت دریافت اسناد )مندرج در جدول( 

2 -جهت  دریافت اسناد و كسب اطالعات بیشتر به آدرس www.esfahansteel.ir   مراجعه فرمایید. 

ضمناً  لیست استعالم های مربوط به خریدهای متوسط )بدون برگزاری مناقصه( در سایت شرکت به آدرس ذیل درج می گردد.

روابط عمومی شركت
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نیمـه شعیان، سالـروز 
میـــالد با سعـادت 
حضرت ولی عصر)عج(
 مبـــارک بـــاد

پیام تبریک مدیرعامل شرکت به مناسبت فرارسیدن سال نو
همکاران گرامی و تالشگران عزیز ذوب آهن اصفهان

سالی گذشت و با هزاران یادگار از تالش، تجربه و دستاوردهای شگرف شما به تاریخ پرافتخار ذوب آهن و صنعت این سرزمین پیوند خورد.
اینک، نوروز شادی بخش و پیش قراول سالی نو با نسیم طرب انگیز و دلنواز بهاری از راه رسیده  و در تقارن با میالد حضرت مهدی )عج(، 
آن سپیده پنهان که اهل زمین در آرزوی  بوی بهشتی اویند ، دعای فرج را طنین انداز می کند و ما را چون سبزه و شکوفه ها به رویش و 
بالندگی، چون چلچه ها به نغمه و سرود خوش پیشرفت و زیستن و نگریستن بهتر از هر دیروزی فرا می خواند که تن و جان در زالل 
اندیشه پاک بشوییم و با برگرفتن زنگار از قلب و دوری و پرهیز از ناراستی و کژی، فردایی تابناک و سالی بهتر از سال های گذشته را 

به نظاره بنشینیم.

همکاران گرانقدر من
در سالی که گذشت علی رغم همه محدودیت ها و مشکالتی همچون تحریم و شیوع بیماری کرونا،  تالش ســتودنی و اراده پوالدین شما به ویژه در ماه های پایانی سال با 
رکوردهای پیاپی تولیدی و صادراتی جلوه دیگری داشت، با طراحی و تولید انواع ریل و محصوالت صنعتی، بومی سازی تجهیزات و فن آوری، سود آوری، تامین مواد اولیه ، 
تدبیر و گذر از کمبود های انرژی و...  پهنه  صنعتی ایران را عرصه جوالن ایده و اندیشه سازنده خود ساختید. هزاران درود بر شما که مایه فخر و مباهات و مردان روزهای سخت 
هستید و با توان و تالش خود هر غیر ممکن را ممکن می سازید. یقین دارم در سال جدید که آغاز قرن جدید هجری خورشیدی نیز است با همراهی یکایک همکاران نوآور و 
خستگی ناپذیر سنگ بنای این قرن را در ذوب آهن اصفهان به محکمی و درستی بنا خواهیم گذاشت و با نگاهی به افق های روشن برنامه و اهداف ذوب آهن اصفهان، قله های 

بلند گستره صنعت و تولید را یکی پس از دیگری فتح خواهیم کرد.
در آغاز سال جدید ضمن تجدید میثاق با رهبر فرزانه انقالب)مدظله العالی(، یاد امام بزرگوار و شهداء واالمقام را گرامی می دارم و با عنایت به اینکه تعدادی از همکاران عزیزمان 
سال گذشته دیدار حق را لبیک گفتند و امروز ما از وجود نازنین آن ها محروم هستیم ، با خانواده های مصیبت دیده آنها ابراز همدردی نموده و یاد و خاطره آن ها را برای همیشه 

در قلب خود پاس می دارم.
نوروز خجسته و سال جدید را با آرزوی شور و شعفی نو برای ساختن و بهتر زیستن، به یکایک همکاران تالشگر و خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان شادباش می گویم و سالی 

توام با سالمتی، شادکامی، کامیابی و پیشرفت برای همگان آرزومندم.

ایرج رخصتی
سرپرست ذوب آهن اصفهان

مهلت   ارائه موضوع شمارهنوع فراخوانردیف
پیشنهاد

زمان بازگشائی 
پاكات

خرید یك عدد محور به همراه چكش واحد 91622 -140005915مناقصه1
21 /1 /201401 /1 /21401 كك سازی

2 -77830مناقصه2

خرید و عملیات اجرائی حفاظت شیمیایی 
ساختمان شستشو و انبار معرفها در پاالیش 
بنزول و مخزن شماره 3 محلول مادر و انبار 

مواد شیمیایی واحد یك بازیابی مواد 

1401/ 01/ 161401/ 01/ 17

17 /01 /161401 /01 /51401 ردیف غالف سرامیكی87635مناقصه 3

90628مناقصه4

انجام كلیه فعالیتهای مربوط به عملیات 
سرویس های دوره ای نگهداری و تعمیرات، 
تكمیل ، بهینه سازی . اصالح سیستم های 
تصویری و سنسورهای حفاظتی ذوب آهن 

اصفهان و خرید تجهیزات مربوطه

1400/ 1/ 141401/ 1/ 15

همکاری عملیاتی ذوب آهن اصفهان و فوالد مبارکه 
با رویکرد جدید

نشست تعاملی مدیران عامل و معاونین شرکت های ذوب آهن 
اصفهان و فوالدمبارکه با رویکــرد عملیاتی درجهت افزایش 
همکاری در حوزه هــای مختلف تولید ، تامین مــواد اولیه ، 
سرمایه گذاری و ... سه شنبه ۱۷ اسفند ماه در ذوب آهن برگزار 
شد. در این نشست، مهندس ایرج رخصتی سرپرست مدیریت 
عامل ذوب آهن گفت : همکاری و تعامــل ذوب آهن با فوالد 
مبارکه برای این دوشرکت که در یک منطقه جغرافیایی قرار 
دارند به یک ضرورت تبدیل شده است و این سازمان ها نباید 
فرصت افزایش همکاری در سطوح مختلف را از دست بدهند 
. وی افــزود : رویکرد ذوب آهن اصفهان اســتفاده حداکثری 
از ظرفیت های داخلی و همچنین پتانســیل های موجود در 
کشور است و در این راستا آمادگی کامل داریم تا در حوزه های 

مختلف با مجتمع فوالد مبارکه همکاری کنیم .
مهندس رخصتی اظهار داشــت : بیانیــه گام دوم انقالب که 
دستورالعمل اقتصادی کشور نیز هست ، ضرورت تغییر نگرش 
را می طلبد و بر این مبنا نباید اجــازه دهیم که ظرفیت های 
خالی تولید معطل بماند . لذا همــکاری و تعامل ذوب آهن با 

فوالد مبارکه در راستای استفاده از این ظرفیت ها اهمیت ویژه 
ای دارد .

دکتر محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه نیز گفت: 
یکی از آســیب هایی که در کل صنعت کشــور با آن مواجه 
هستیم، عدم اتحاد ، انسجام و  هماهنگی الزم جهت هم افزایی 
اســت . وی افزود : دشــمنان این مرز و بوم که امروز در جبهه 
اقتصادی ما را تهدید می کنند ، با هم متحد هســتند و برای 

مقابله با آنها ما نیز باید تمام توان خود را بسیج کنیم .
مدیرعامل فوالدمبارکه اظهار داشت : با توجه به اینکه به تدریج 
و در آینده نزدیک ،شاهد  رقابت ســخت تر و نزدیک تری در 
عرصه های داخلی و بین المللی خواهیم بــود ، اتحاد صنایع 
بزرگی همچون فوالد مبارکه و ذوب آهن می تواند مزیت های 

رقابتی این شرکت ها را افزایش دهد.
در این جلسه مقرر شد مباحث مشترک و مرتبط در حوزه های 
مختلف اعم از تولید، توسعه، فروش و بازاریابی، اقتصادی ، مالی 
و نیروی انسانی در کمیته های فنی تخصصی با هدف بهره وری 

بیشتر مدیریتی هردو شرکت پیگیری شود.
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نشریه داخلی

سالم آتشکار

آیا امکان پوشش بیمه تکمیل درمان برای پدران ومادران  
تحت تکفل کارکنان وجوددارد ؟    

مدیریت  خدمات مالی وبیمه : براساس ضوابط ومقررات چنانچه پدر 
ومادر پرســنل تحت تکفل قانونی آنها باشند نسبت به تحت پوشش 

قراردادن  بیمه تکمیل درمان اقدام می گردد. 
آیا امکان رزرو انزلی وچادگان در ایام تعطیل برای استفاده 

کارکنان وجود دارد ؟   
مدیریت خدات وامور رفاهی : برای ایام تعطیل برنامه ریزی استفاده از 
ویالهای چادگان وانزلی  جهت کارکنان به عمل آمده است. الزم به ذکر 
اســت  ویالهای انزلی از تاریخ  ۲3 الی ۲۷ اسفند ماه به علت تعمیرات 
تعطیل بوده وبعد از این تاریخ قابل استفاده می باشند که همکاران در 
مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۲3 ساعت ۱۰تا ۱۱ صبح جهت رزرو ویالهای انزلی 

وچادگان می توانند از طریق سامانه  اقدام نمایند . 
 آیا اقدامی برای بن ماه مبارک رمضان کارکنان انجام  شده 

است ؟
مدیریت خدمات وامور رفاهی: براساس بودجه مصوب سبد ارزاق ماه 
مبارک رمضان با هماهنگی شرکت تعاونی مصرف در دست تهیه واقدام 

می باشد که زمان توزیع اطالع رسانی می گردد .
 تقدیروتشکر از مســئولین جهت پیگیری در بازســازی ونوسازی 

رستوران آگلومراسیون و توزیع سبدارزاق .
افکارسنجی روابط عمومی

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

به شرح زیر می باشد:

مهندس ایرج رخصتی سرپرست مدیریت عامل ذوب 
آهن اصفهان سه شــنبه هفدهم اسفندماه با حضور در 
شــرکت پویش معادن واقع در پایگاه ماشــین آالت از 
نزدیک در جریان اقدامات انجام شده در این شرکت قرار 

گرفت و بر حمایت بیشتر از این شرکت تاکید نمود .
مهندس رخصتی در این بازدید گفت : با توجه به اینکه 
استراتژی اصلی شرکت پویش معادن حضور قدرتمند 
در بخش معدن اســت در این راستا حرکت های بسیار 
خوبی انجام گرفته کــه نتایج آن به زودی مشــخص 

خواهد شد.  
وی در ادامه ضمن قدردانی از فعالیت های این شرکت 
در خصوص نوســازی مکانیزم ها و خرید ماشین آالت 
جدید، بر تقویت و حمایت بیشتر از شرکت پویش معادن 
برای حضــور قدرتمند تر از گذشــته در حوزه معدن و 

تامین مواد اولیه تاکید کرد. 
حسن محمدی مدیرعامل شــرکت پویش معادن نیز 
گفت : با توجه به تعامل اثربخش این شــرکت با بخش 
های مختلف ذوب آهن اصفهان، اقدامات بسیار خوبی در 
زمینه بازســازی و نوسازی مکانیزم ها و ماشین آالت 
در پایگاه ماشــین آالت ۴۰۰ و 6۰۰ دستگاه انجام داده 

است . 
مدیرعامل شرکت پویش معادن همچنین به اقدامات 
این شرکت در حوزه معدن برای تامین مواد اولیه شرکت 
اشاره کرد و ابراز امیدواری نمود که نتایج این اقدامات به 

زودی در تامین پایدار مواد اولیه مشاهده گردد . 
شایان ذکر است شرکت پویش معادن ذوب آهن با توجه 
به فرســودگی لودرها و افزایش هزینه های تعمیراتی و 
همچنین توقف طوالنی مدت آنها در تعمیرگاه ، با هدف 

کاهش ســن ماشــین 
آالت و خدمــات دهــی 
بیشتر به واحد های بهره 
برداری اقدام به خرید ۵ 
دســتگاه لودر از شرکت 
هپکــو نمود کــه هفته 
گذشته تعداد 3 دستگاه 
آن وارد شــرکت ذوب 
آهن اصفهــان گردید و 
در اختیار بهــره برداری 
قرار گرفــت و مابقی آن 
تا پایان سال ۱۴۰۰ وارد 

شرکت خواهد شد . گفتنی اســت در راستای حمایت 
از صنایع داخلی و در جهت هم افزائی در شــرکت های 

زیر مجموعه ســازمان تامین اجتماعی، خرید مذکور 
 از شــرکت تولید تجهیزات ســنگین هپکو انجام شده 

است .

اختتامیه دومین دوره مســابقه مهارت جوشــکاری 
در ذوب آهــن اصفهان،  ۱۵ اســفندماه در مدیریت 

آموزش و توسعه منابع انسانی شرکت برگزار شد .
 بهرام امینی، مدیر آموزش و توســعه منابع انســانی 
در این جلسه با تشــریح  اهداف دومین دوره مسابقه 
مهارت جوشــکاری در ســطح شــرکت، گفت: این 
مســابقه با توجه به نقش اساسی و کاربردی تخصص 
و مهارت جوشــکاری در صنعت و جایگاه ویژه آن در 
ذوب آهن و با هدف حفظ دانش موجود، شناســایی 
جوشکاران موفق و برتر شــرکت، تقویت آموزشی و 
بهره برداری  از توان بالقوه فنی آن ها در آموزش و به 
روز رسانی مهارت و توان دیگر جوشکاران برگزارشد.

وی با بیان این که در این 
دوره  ۸۷ نفر از همکاران 
مشــارکت  جوشــکار 
داشــتند، افزود: در این 
مسابقه با داوری  اساتید،  
۱۰ نفــر از همــکاران به 
برتر  جوشــکار  عنــوان 

برگزیده شدند.
مدیر آموزش و توســعه 
هدف  انســانی،  منابــع 
از برگــزاری ایــن دوره 
را تشــویق افــراد جهت 
شناســایی و در نهایت همکاری با مدیریت آموزش 
جهت آموزش نیروی جوشــکار در شــرکت عنوان 
نمود و گفــت: طرح اصلــی ما شناســایی تیم های 
برتر برای مسابقات با ســایر مجموعه های صنعتی، 
فوالدی و نفتی در کشــور است و در نظر داریم سطح 
این مســابقات را به صورت حرفه ای در رشــته های 
مختلف جوشکاری مانند co2.آلومینیوم وتیتانیوم 

برگزار کنیم.
شایان ذکر است؛ در پایان این مراسم گواهینامه های 
افراد برگزیده به همراه جوایز نقــدی به آن ها اهداء 

شد.

عملیات انجام تغییر طرح و یکســان 
سازی باالنسیر و ردکتورهای حرکتی 
کپه کن شــماره یک انبار مــواد خام 
مدیریت آگلومراســیون با موفقیت به 

پایان رسید.
فرشــید کنعانی معــاون تجهیزات 
مکانیکی آگلومراســیون با اعالم این 
خبر، اهمیت انجام این کار را بسیار مهم 
و اساسی برشمرد و افزود: صرفه جویی 
قابل مالحظه در ساخت و خرید قطعات 
گیربکــس و باالنســیرهای حرکتی، 

یکسان سازی تجهیزات مکانیکی مکانیزم کپه کن ها، 
اصالح طرح نصب گیربکس های حرکتی و باالنسیرها 
در جهت افزایش طول عمر قطعات و تامین رزرو قطعات 
مکانیکی از اقالم بال اســتفاده از عمده مزایای این طرح 
است.  بهزاد قاســمی مســئول مکانیک انبار مواد خام 
مدیریت آگلومراسیون نیز گفت: در کارگاه انبار مواد خام 
تعداد چهار دستگاه کپه کن است که وظیفه دپو و همگن 
کردن مواد اولیه و تشکیل ســکو ذخیره مواد را برعهده 
دارند. دو دســتگاه آن از ابتدای بهره بــرداری کارخانه 
تاکنون درحال کار می باشــد و به همین دلیل و با توجه 
به تکنولوژی قدیمی و فرســوده بودن قطعات نیاز مبرم 
به تهیه و تعویض گیربکس ها و باالنســیرهای حرکتی 

وجود داشت که طی بررسی های به عمل آمده و با وجود 
۸ مجموعه گیربکس و باالنسیر بالاستفاده در کارگاه با 
ایجاد تغییر طرح و همکاری مسئولین تکنولوژ و مدیریت 
بخش و همچنین هماهنگی با مدیریت امور فنی وبرنامه 
ریزی تولید، تصمیم به جایگزین کردن چهار مجموعه آن 
با گیربکس و باالنسیر کپه کن شماره یک در دستور کار 
قرار گرفت و پس از فراهم کردن مقدمات این امر صورت 
پذیرفت. شایان ذکر اســت؛ این طرح با نظارت مستمر 
و ارائه توصیه ها و راهکارهای مناســب توسط احمدرضا 
نجار مهندس ارشد مکانیک و تالش کلیه کارکنان سخت 
کوش انبار مواد خام ) مکانیک ، برق و بهره بردار( به نتیجه 

رسیده است.
محمدعلی قدرتی پور-  خبرنگار افتخاری 

 در این دوره  87 نفر 
از همکاران جوشکار 

مشارکت داشتند

خبر

در اولین اجالس تجلیل از برندهای کارآفرینی در محیط کســب و 
کار که در محل سالن همایش های بین المللی صدا و سیمای تهران 
برگزار شــد، لوح ســپاس و تندیس ویژه "برندهای کارآفرینی در 
محیط کســب و کار" به مهندس ایرج رخصتی سرپرست مدیریت 

عامل ذوب آهن اصفهان اهدا شد.
 در این آیین علیرضا عباســیان مدیر مهندسی فروش و توسعه بازار 
به نمایندگی از مدیرعامل شــرکت، لوح سپاس و تندیس مذکور را 
دریافت نمود. کسب این موفقیت بزرگ، نتیجه بررسی کمیته فنی 
و تخصصی اجالس است که بر اســاس  مواردی همچون   وفاداری، 
کیفیت مورد انتظار، تمایز در تداعی و آگاهی از برند ارزیابی شــده 

است.
در این اجالس که جمعی از مدیران صنایع تولیدی و فعال در زمینه 
کسب و کار و برندینگ کشور حضور داشتند، دکتر قبادیان معاون 
آموزشی، پژوهشــی و فن آوری وزارت صمت  و چند تن از اساتید 
دانشــگاهی و برندینگ کشــور در خصوص چالش های برند و ارائه 

راهکارها، سخنرانی نمودند.

به همت تالشگران ذوب آهن اصفهان در بخش نورد، رکورد تولید 
پروفیل میلگرد آجدار ســایز ۲۲ با ۱۲۲۰ تن در یک شــیفت در 
تاریخ ۱۵ اســفند ماه همزمان بــا میالد با ســعادت حضرت امام 

حسین )ع( در کارگاه نورد 3۰۰ و در گروه 3 ، ثبت گردید.
ســید جعفر رضویان سرپرســت کارگاه نورد 3۰۰ با تبریک این 
موفقیت به خبرنگار ما گفت : این دســتاورد ثمره تغییر در هادی 
قفسه های نورد و همچنین تالش کارکنان این کارگاه است که با 
وجود سختی کار به دلیل عالقه و تعصب زیاد نسبت به ذوب آهن 
بزرگ همواره برای موفقیت بیشــتر آن از هیچ کوششی فرو گذار 

نمی کنند.
وی با اشــاره به اینکه رکورد تولید قبلی ایــن محصول مربوط به 
آج 3۴۰ و با تناژ تولید ۱۱۴۵ تن می باشــد،تصریح کرد: این نوع 
محصول دارای ویژگی هایی نظیر اســتحکام باال و کم بودن وزن 
سازه های آن اســت و در ســازه های بتنی کاربرد دارد که سبب 

استحکام بنا و مقاومت در برابر زلزله می شود.

ذوب آهن اصفهان موفق به 
کسب لوح سپاس و تندیس ویژه 
"برندهای کار آفرینی در محیط 

کسب و کار"  شد

ثبت رکورد تولید پروفیل میلگرد 
آجدار سایز 22 در ذوب آهن اصفهان

اختتامیه دومین دوره مسابقه مهارت جوشکاری 
برگزار شد

تغییر طرح و یکسان سازی باالنسیر و ردکتورهای 
حرکتی کپه کن آگلومراسیون 

Rگزارش e p o r t

استراتژی اصلی 
شرکت پویش معادن 
حضور قدرتمند در 
بخش معدن است

در فرایند ارزیابی 
این جشنواره تعداد 
292 طرح در چهار 

زمینه ارائه گردید که 
تعداد 28 طرح حائز 
شرایط ایده پردازی 

 و نوآوری 
شدند

در آیین اختتامیه ششــمین جشنواره نوآوری 
برتر ایرانی و بر اســاس بررســی و ارزیابی های 
صورت گرفته و کســب امتیازات الزم توســط 
هیــات داوران، ذوب آهــن اصفهان بــا تولید 
محصــول " آرک معدنــی  "TH36 به عنوان 
نوآوری برتر ایرانی در ســال ۱۴۰۰ انتخاب شد 
و تندیس و لوح سپاس این جشنواره را دریافت 

نمود.
در فراینــد ارزیابی این جشــنواره تعداد ۲۹۲ 
طــرح در چهار زمینــه ارائه گردیــد که تعداد 

 ۲۸ طرح حائز شــرایط ایده پــردازی و نوآوری 
شدند. 

در آیین اختتامیه این جشنواره که در دانشگاه 
صنعتی شــریف تهران برگزار شــد، تعدادی از 
مدیران و کارشناسان ذوب آهن اصفهان حضور 

داشتند.
در این جشــنواره محمــد امین یوســف زاده 
مدیــر مهندســی نــورد ذوب آهــن اصفهان 
 تندیس و لوح سپاس این جشــنواره را دریافت

 نمود .

 CE هدف نشان
حصول اطمینان 
مصرف کنندگان 
اروپایی نسبت به 

انطباق محصوالت با 
الزامات مربوطه است

توسعه فضای سبزی 
کم نظیر که 80 برابر 
میزان فضای سبز 
استاندارد برای 

صنایع است

به منظور امکان دسترســی به بازار کشــورهای عضو 
اتحادیه اروپا و صدور محصــوالت ذوب آهن اصفهان به 
 CE این کشورها برای هشتمین سال متوالی گواهینامه

Marking این شرکت تمدید شد.
محمد صــدری، مدیر کیفیت فراگیر شــرکت با اعالم 
خبر فوق اظهار داشــت: ممیزی ســالیانه گواهینامه 
نشــان CE) Conformity European(توســط 
سرممیز موسسه ICDQ  اسپانیا طی روزهای چهاردهم 
و پانزدهم اســفندماه و بدون اعالم عدم انطباق عمده با 

موفقیت انجام شد . 
وی افزود : با توجه به شرایط ویژه ناشی از بحران شیوع 
کرونا این ممیزی با استفاده از بستر اینترنت و به صورت 

از راه دور (audit Remote( صورت پذیرفت.
مدیر کیفیت فراگیر شــرکت اظهار داشت : مهمترین 
هدف نشــان CE حصول اطمینان مصــرف کنندگان 
اروپایی نسبت به انطباق محصوالت با الزامات مربوطه 

اســت و دریافت این گواهینامه بــرای تولید کنندگان 
محصوالت به معنی گواهی امــکان عرضه محصوالت 
مورد نظر به اتحادیه اروپا خواهد بود و الصاق این نشان 
بر کلیه محصوالت وارداتی به اتحادیه اروپا الزامی است . 

صدری ضمن قدردانی از حمایت هــای معاون برنامه 
ریزی و توسعه شــرکت جهت دریافت این گواهینامه، 
گفت: مدیریت های مختلف به ویژه آزمایشگاه مرکزی، 
مهندسی نورد، فوالدسازی، اتوماســیون و ارتباطات، 
امور فنی و برنامه ریزی تولید،  نسوز، بازاریابی و فروش 
داخلی و فن آوری اطالعــات در برگزاری موفقیت آمیز 

این دوره از ممیزی مشارکتی فعال داشتند.  
محسن شهسواری سرپرســت تضمین کیفیت شرکت 
نیز در این رابطه گفت: صــــدور محصوالت تولیــدی 
ذوب آهن به اتحادیــه اروپا منوط بــه انطبــاق ایــن 
محصوالت با استاندارد EN10025 می باشد که در این 
راستا ذوب آهن اصفهان به منظور امکان دســتیبابی به 

این بــازار نســبت به اخذ این نشان اقدام و مجوز ورود 
به بازارهای اروپایی را به دســت آورد. 

شایان ذکر است نشــان CE تطابق محصول با الگوها و 
دستورالعمل های تعریف شده در اتحادیه اروپا را نشان 

می دهد. به عبارت دیگر، داشــتن ایــن عالمت بیانگر 
رعایت حداقل الزامات اساســی تعریف شده در زمینه 
تولید محصوالت، جهت حفاظت از ســالمتی و ایمنی 

مصرف کننده و نیز محیط زیست می باشد. 

آیین کاشت نهال به مناســبت گرامیداشت روز 
درختکاری ، با حضور مهنــدس ایرج رخصتی 
سرپرســت مدیریت عامل و جمعی از مسئولین 
و کارکنان ذوب آهن اصفهان ۱6 اســفند ماه در 

محل نهالستان این شرکت برگزار شد .
مهندس رخصتی در این دیدار با اشاره به تاکیدات 
دین مبین اســالم مبنی بر توســعه فضای سبز 
گفت : اهمیت این موضوع در فرهنگ ذوب آهن 
اصفهان نهادینه شده است و این شرکت از زمان 
تاســیس گام های مهمی در جهت توســعه آن 
برداشته که حاصل آن فضای سبزی کم نظیر و 
۸۰ برابر میزان فضای سبز استاندارد برای صنایع 

است .  
وی با اشاره به هزینه نگهداری ساالنه این فضای 

سبز که بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال است ، گفت : ۹۰ درصد 
این فضا به صورت دیم آبیاری می شود و در امر حفاظت 
از محیط زیست و کاهش آالیندگی ها از طریق ترسیب 
کربن ، زایش اکسیژن و جذب گردوغبار موجود در هوا ، 

نقش مهمی دارد.
سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن ، ضمن قدردانی از 
دست اندرکاران و تالشگران حوزه فضای سبز شرکت، 
گفت : امســال ۵۰۰ هزار بذر بادام کوهی در فضایی به 
وسعت ۱۰۰ هکتار و همچنین ۵۵۰۰ نهال اکالیپتوس 
که گونه ای مقاوم به کم آبی است در ذوب آهن اصفهان 
کاشته شده که نشان از همت تالشگران این بخش دارد .

مهدی بهرامی معاون پشتیبانی و خدمات اجتماعی نیز 
به اهمیت روز درختکاری اشاره کرد و گفت : مقام معظم 
رهبری هر سال در بزرگداشت این روز حاضر می شوند و 

بر توسعه فضای سبز و درختکاری به عنوان یک وظیفه 
دینی و ملی تاکید می نمایند .

 وی افزود : یکــی از بهترین روش هــای حفظ محیط 
زیست ، توسعه فضای سبز اســت به همین دلیل برای 
صنایع اهمیت ویــژه ای دارد و ذوب آهــن نیز از زمان 

احداث به این موضوع نگاه جدی داشته است .
بهرامی با اشــاره به اینکه به ازای هرنفر شاغل در ذوب 
آهن ، یــک هکتار فضای ســبز وجــود دارد ، گفت : با 
توجه به اینکه با تنش آبی مواجه هستیم ، برای حفظ و 
توسعه فضای سبز نیاز به بهره گیری از الگوهای جدید و 
استفاده از گونه های گیاهی متناسب داریم که اقدامات 

خوبی در این زمینه انجام شده است .
در این آیین از جمعی از تالشــگران حوزه فضای سبز 

شرکت با اهداء لوح سپاس ، تقدیر به عمل آمد .

در آیین گرامیداشت روز درختکاری عنوان شد
اهمیت فضای سبز ، در فرهنگ ذوب آهن اصفهان نهادینه شده است

گواهینامه CE Marking ذوب آهن اصفهان تمدید شد

تاکید مدیر عامل ذوب آهن اصفهان بر حمایت بیشتر از شرکت پویش معادن

در جشنواره نوآوری برتر ایرانی و با حضور وزیر امور اقتصاد و دارایی صورت گرفت:
ذوب آهن اصفهان به عنوان نوآور محصول برتر ایرانی برگزیده شد
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  21 اسفندماه ؛ روز بزرگداشت نظامی گنجوی
نظامی گنجوی شاعر، داستان نویس و حکیمی پر آوازه در سده های 
اول قمری زندگی می کرده اســت. او تاثیر زیادی در ادبیات فارســی 
داشته اســت و در طول تاریخ همواره به عنوان شخصی مهم یاد شده 

است.
در رابطه با زندگی نامه نظامی اطالعات چندانی در دســترس نیست 
اما تاریخ تولد او طبق دانشــنامه ۵3۵ ه.ق و درگذشــت آن در حدود 

6۰۷ الی 6۱۲ هجری قمری ذکر شده است.
22 اسفند ماه؛ روز بزرگداشت شهدا گرامی باد

روز بزرگداشت شــهدا در ماه و روزی نام گذاری شده که هر فردی در 
کشور ما در حال آماده شدن برای عید نوروز است در آغاز سال جدید 
باید یادمان نرود کــه مردانی بودند که برای تحقــق آرامش امروز ما 
از گرانبهاتریــن و باالترین ســرمایه خویش گذشــتند و با حضور در 
جنگ تحمیلی و تحمل ســختی ها و دشــواری ها در برابــر تجاوز و 
خودخواهی های دشــمنان ایســتادند و از مرز و بوم کشورمان دفاع 
کردند.مردانــی که با دادن خون خــود زمین ایران را به رنگ ســرخ 
آغشــتند و از واالترین و شــیرین ترین ســرمایه خود یعنی جانشان 
گذشــتند ولی یک قدم از آرمان و اهداف شــان که در اسالم تعیین 
و تبیین شــده اســت، کوتاه نیایند.بــه همین دلیل نامگــذاری روز 
بزرگداشت شهدا در اســفندماه تلنگری بزرگ برای مردم ایران است 
که هر سال جدید را با یک بیعت مجدد با شهدا ی انقالب اسالمی آغاز 
کنند تا در شروع هر سال بیش از گذشته حافظان شایسته ارزش های 

اسالمی و آرمان های امام و شهدا باشند. 
11 شــعبان ؛ والدت حضرت علی اکبــر )ع( و روز جوان 

مبارک باد
حضرت علی اکبر فرزند امام حســین )ع(در بین سال های 33 تا 3۵ 
هجری چشم به جهان گشــود. وی در مکتب انسان ســاز پدر شیوه 
های صحیح دفاع از مکتب و اطاعت از امامت و حمایت از آرمان های 
مقدس آن را آموخت. حضرت علی اکبر )ع(  اولین شــهید عاشورا از 
بنی هاشم بود و از جوانی مجموعه ای از خوبی ها و فضیلت ها و نمونه 
ای روشــن از فضایل عترت پاک پیامبر بود. حتی کسی چون معاویه 

هم که دشمن خاندان عصمت بود، به فضایل او اقرار داشت.
25 اسفندماه ؛  روز بزرگداشت پروین اعتصامی

رخشــنده اعتصامی معروف به پروین اعتصامــی )۱۲۸۵ -۱3۲۰( 
شاعر ایرانی اســت که از او با عنوان »مشهورترین شــاعر زن ایران« 
یاد می شــود. به پاس زحمات فراوان پروین اعتصامی در زمینه شعر 
معاصر ایران و سبک شعر مناظره ای، روز بیست و پنجم اسفندماه روز 

بزرگداشت این شاعر نامگذاری شده است.
پروین اعتصامی با نام اصلی رخشــنده در ۲۵ اســفند ۱۲۸۵ هجری 
شمسی در تبریز زاده شد و در سال ۱۲۹۱ هنگامی که 6 سال داشت به 
همراه خانواده اش از تبریز به تهران مهاجرت کرد؛ به همین خاطر پروین 
از کودکی با مشروطه خواهان و چهره های فرهنگی آشنا شد و ادبیات را 

در کنار پدر و از استادانی چون دهخدا و ملک الشعرای بهار آموخت.
15 شــعبان ؛ والدت حضــرت قائم)عــج( و روز جهانی 

مستضعفان مبارک باد
حضرت امام زمان، مهدی موعود )عج( در نیمه ی شــعبان سال ۲۵۵ 
هجری قمری در شــهر ســامرا به دنیا آمد. آن امام، هم نام و هم کنیه  
پیامبر اســالم )ص( و دارای القاب قائم، منتظر، حجت، مهدی، خلف 
صالح، صاحب الزمان، بقیةا... و... می باشــد. فشــارها و تضییقاتی که 
از جانــب خلفای جور بنی عباس، بــه ویژه از زمان امــام جواد )ع( به 
بعد، بر امامان معصوم وارد شــد و محدودیت های فوق العاده ای که از 
طرف دســتگاه حاکم برقرار گردید، فعالیت های امامان را به حداقل 
رسانید. وجود این وضعیت خاص در زمان امامت حضرت مهدی )عج( 
و همچنین احتمال به شــهادت رســاندن آن حضرت در آن شرایط 
حساس، نشان داد که زمینه مساعدی جهت بهره مندی از هدایت ها و 
راهبری های امامان در جامعه وجود ندارد. از اینرو حکمت الهی اقتضا 
کرد که حضرت مهدی )عج( به اذن خداوند متعال غیبت اختیار کند 
تا موقعی که آمادگی الزم در جامعه به وجود آید. او روزی خواهد آمد 

و زمین را که از ظلم و جور پر شده است، از عدل و داد پر خواهد کرد.
25 اســفندماه ؛ سالروز بمباران شــیمیایی به حلبچه به 

دست ارتش بعث عراق
حلبچه از شــهرهای کردســتان عراق در ۱۵ کیلومتــری مرز ایران 
و ۲۲۵ کیلومتری شــمال شــرقی بغداد است. این شــهر در منطقه 
شــهرزور عراق قرار دارد. بمباران شــیمیایی حلبچه در ۲۵ اســفند 
۱366 توسط حکومت بعث عراق صورت گرفت. این بمباران بخشی از 
عملیات گسترده ای به نام عملیات انفال بود که بر ضد ساکنان مناطق 

کردنشین عراق انجام گرفت.
ابعاد جنایت جنگــی رژیم بعث علیه بشــریت در حلبچــه آنچنان 
گســترده بود که به رغم سکوت رســانه ای غرب، موقعیت بین  المللی 
عراق و حامیان غربی و عربی وی را بســیار تضعیف کرد. دیپلماســی 
فعال ایران برای رسانه ای ساختن این جنایت، واکنش های بسیاری را 

در عرصه بین المللی برانگیخت.

مناسبت های هفته

حدیث هفته
 امام علی )ع(:

حسد یک بیماری عالج ناپذیری است که جز با از پای درآمدن 
حسود یا مرگ طرف مقابل زوال نمی پذیرد. ســید احســان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و 

دارائی در حاشــیه برگزاری ششمین جشنواره 
نوآوری برتر ایرانــی که در دانشــگاه صنعتی 
شــریف برگزار شــد در مصاحبه با خبرنگار ما 
گفت: این شــرکت به عنوان مــادر و پایه گذار 
صنعت فوالد کشــور، تا کنون دســتاوردهای 
ارزشــمندی در زمینه های مختلــف از جمله 

نوآوری محصوالت داشته است.
وزیر امــور اقتصــادی و دارائــی آمادگی این 
وزارتخانه برای حمایــت از ذوب آهن اصفهان 

و مدیریت جهادی این شــرکت را اعالم نمود و 
گفت: این وزارتخانــه حمایت های الزم جهت 
افزایــش تولید و کیفیت و حضــور پرقدرت در 
بازارهای داخلی و خارجی با تاکید بر نوآوری را 

با جدیت دنبال می کند.
وزیــر اقتصــاد در بخش دیگری از ســخنانش 
نوآوری را از شــروط اصلی پیشرفت اقتصادی 
دانســت و گفــت: بــدون تمرکز بر نــوآوری، 
قابلیت حیــات اقتصادی وجود نــدارد.وی یاد 
آور شد: برای پیشرفت بیشــتر اقتصاد عالوه بر 

نوآوری های ســخت، نیازمند 
نوآوری های نرم نیز می باشیم.

شایان ذکر است که خاندوزی 
حاشــیه  در  اقتصــاد  وزیــر 
جشنواره مذکور، ضمن حضور 
در نمایشــگاه جنبی و بازدید 
از غرفــه ذوب آهــن اصفهان، 
در جریــان چگونگــی تولید 
محصوالت جدید این شــرکت 

قرار گرفت.

بدون تمرکز بر 
نوآوری، قابلیت 
حیات اقتصادی 

وجود ندارد

تاکید بر احیای بخش 
نسوز شرکت با توجه 
به تجربه و دانشی که 
کارکنان شرکت در 

این زمینه دارند

تاکید وزیر اقتصاد بر حمایت همه جانبه اقتصادی از ذوب آهن اصفهان

R e p o r t
گزارش

در جلسه اخیر شورای 
معاونین شرکت که در 
دفتر مدیرعامل برگزار 
شد، بر ضرورت برنامه 
ریزی تولیــد بر مبنای 
درخواست بازار بیش از 

گذشته تاکید شد.
تاکید بر احیای بخش 
نسوز شــرکت با توجه 
بــه تجربه و دانشــی 
که کارکنان شــرکت 

در این زمینه دارند، ارتباط منســجم اتوماسیون و نرم 
افزارهای اختصاصی مورد استفاده در بخش های مختلف 
شرکت، حرکت به سمت هوشمندسازی سازمان، تامین 
پایدار مواد اولیه به ویژه مواد آهن دار جهت رشد و تداوم 
رکوردهای تولید، حفظ کرامت منابع انسانی و عطوفت با 
کارکنان و تالش در جهت بهبود وضعیت معیشت و رفاه 

آنها در شورای معاونین مورد تاکید قرار گرفت.
در این جلســه، ایجاد کمیته شفاف ســازی به منظور 
تسهیل در انجام امور و چابک ســازی معامالت خاص 
شرکت به ویژه در شــرایط تحریم به نحوی که حمایت 
الزم از تصمیم مســئولین انجام شــود مطرح گردید 

و بر مســائلی همچون ضرورت رعایت مســائل ایمنی 
در کارخانه بــه ویژه در مدیریت تولیــدات کک و مواد 
شیمیایی، بهره گیری بیشتر از نیروهای داخلی با توجه 
به تــوان و تجربه آن ها و برنامه ریــزی بلند مدت برای 
تامین منابع انسانی متخصص مورد نیاز شرکت تاکید 

شد.
رعایت پروتکل های بهداشــتی جهــت مصون ماندن 
از بیماری کرونا به ویژه با توجه به شــیوع سویه جدید و 
ضرورت تامین وســایل ایمنی و بهداشــتی برای کلیه 
کارکنــان و تاکید بر فاصله گــذاری اجتماعی از جمله 

مواردی بود که در جلسه شورای معاونین مطرح گردید.

مهندس ایرج رخصتی سرپرست مدیریت عامل ذوب 
آهن اصفهان دوشنبه ۱6 اسفند ماه همزمان با سالروز 
والدت با ســعادت حضرت اباالفضل العباس)ع(  و روز 

جانبــاز، بــا حضــور در مرکز 
فرهنگی و توانبخشی جانبازان 
شــهید مطهری اصفهان با این 
اســوه های صبر و ایثار دیدار و 

گفتگو نمود.
مهندس رخصتی در این دیدار 
که مسعود احمدی نیا مدیر کل 
بنیاد شــهید و امور ایثارگران 
اســتان و تعدادی از مسئولین 
شــرکت نیز حضور داشــتند، 
گفت: زحمات و فداکاری های 
جانبازان بی حد و اندازه است و ما موظف به قدردانی و 

حفظ این ایثارگری ها و جانفشانی ها هستیم.

وی افزود : بی تردید فداکاری و ایثار شــما رزمندگان 
و جانبازان این مرز و بوم، ســربلندی و استواری نظام و 
میهن عزیزمان را تضمین نموده و جوانمردی و از جان 
گذشتگی شما حماسه آفرینان  و به ویژه خانواده های 

صبور شما در تاریخ کشورمان جاودانه خواهد ماند.
رخصتی اظهار داشت : شما همواره در خط مقدم دفاع 
از حریم والیت و پاســداری از ارزش های انقالب و نظام 
اســالمی قرار دارید. از این رو ما نیز در زندگی شخصی 
و فعالیت های خود در جبهه صنعت با تولید بیشــتر و 
تالش برای خود کفایی و استقالل همه جانبه کشور در 

تحقق خواسته ها و جهاد مستمر شما گام برمی داریم.
 سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان خطاب به 
جانبازان قهرمان ادامه داد:  شما عزیزان در دوران هشت 

ساله دفاع مقدس و صحنه ها و میدان های بعدی جهاد 
و مبارزه، با تقدیم ســالمتی خود از تمامیت، شــرف و 
ناموس مردمان این کشور دفاعی قهرمانانه نموده و آن 

ها را از گزند  دشمنان محفوظ نگه داشته اید.  
وی در این دیدارتاکید نمود : نباید بین نســل جدید و 
فرهنگ دفاع مقدس فاصله بیافتد و دســت اندرکاران 
فرهنگی وظیفه دارند که در جهت مستند سازی ، احیاء 

و انتقال این حماسه ها به نسل جدید بکوشند.
در این بازدید جانبازان بستری و حاضر نیز که اکثراً قطع 
نخاعی بودند ضمن ابراز خوشحالی از این دیدار به شرح 
خاطرات خود از جبهه ها و دوران مجروحیت پس از آن 
تا کنون پرداخته و بر اســتقامت و پایداری خود در راه 

انقالب و والیت تا آخرین لحظات زندگی تاکید کردند.

در جلسه شورای معاونین بر حرکت به سمت هوشمندسازی سازمان تاکید شد

مهندس رخصتی در دیدار با جانبازان مرکز  فرهنگی و توانبخشی شهید مطهری اصفهان
 حفظ ارزش های انقالب در گرو مستند سازی و انتقال حماسه های جانبازان به نسل جدید است

تالشگران ذوب آهن اصفهان در اســفند ماه در کارگاه 
نورد پــس از حدود ۱۰ ســال موفق به تولیــد دو نوع 

محصول کالف آجدار ) N10 , N8  (شدند .
حسین مشکین جانشین سرپرســت نورد 3۵۰ ضمن 
بیان ایــن خبر گفت : در چند ســال اخیر بــا توجه به 
مشــکالت تحریمی و فنی، تولید کالف هــای آجدار 
متوقف شده بود.  وی افزود : با توجه به استراتژی شرکت 
مبنی بر تنوع محصول، همچنین نیاز و رقابت موجود 
در بازار، با تالش، جدیت و پیگیری فراوان همکاران در 

کارگاه نورد 3۵۰ این مهم ممکن گردید.              
مشکین با اشــاره به اینکه تولید مجدد این محصوالت 
با بومی ســازی و تجهیز مجدد منو بلوک ها انجام شد، 
افزود : مصارف ساختمانی کالف آجدار در فونداسیون 
ساختمان ها است و در گذشته از طریق واردات تامین 

می شــد اما در حال حاضر ذوب آهن اصفهان و ســایر 
شــرکت ها در کشــور تولید کننده این کالف آجدار 
هستند.  جانشین سرپرســت نورد 3۵۰، تولید کالف 
3۰۱3 با آنالیز C82 کــروم دار را از جمله برنامه های 

آینده این کارگاه برای افزایش تنوع محصول ذکر کرد . 
شایان ذکر است  کارگـاه نورد 3۵۰  انـواع میلگردهـای 
سـاده و آجـدار را به صـورت شاخـه ای و کـالف تولیـد 
مـــی نماید و ظرفیت اسمی این کارگاه 33۰ هزار تن 

درسال می باشد. 
محصـوالت شاخـه ای در خـط مستقیم کارگاه از سایز 
۱6 تا 3۲ و محصوالت کالف در خط سیـم از سایز ۵/۵ 
تا ۱۲ تولیـد می شوند . همچنین در این کارگاه امکـان 

تولیـد کالف های صنعتی به منظور استفاده در صنایع 
کششی وجود دارد.

کمیته ریسک جزء یکی از چهار کمیته اصلی حاکمیت 
شــرکتی یا راهبری شرکت های پذیرفته شــده در بازار 
بورس است و از اهمیت باالیی در امر پشتیبانی هیات مدیره 
جهت تصمیم گیری موثر و کارآمد با رویکرد افزایش سطح 
مطلوبیت، کاهش ریسک، ایجاد سناریوهای محتمل و... 
دارد.  مهدی رشــیدی مدیر برنامه ریزی و توسعه و دبیر 
کمیته ریسک هلدینگ صدرتامین با بیان این مطلب ، 
گفت : ذوب آهن اصفهان به عنوان یک شرکت پیشرو در 
امر توسعه نظام های مدیریتی، نسبت به ایجاد و توسعه 
مدیریت ریســک به عنوان یک فرآیند مهم ، اساســی و 
فراگیر و با نگرش مدیریت ریســک جامع سازمانی اقدام 
نموده است که به عنوان یک الگو و نمونه موفق می تواند 
مطرح گردد. عملکرد کمیته از حیث دقت، صحت ، کفایت 
و جامعیت موضوعات از سطح باالیی برخوردار بوده است 
و همچنین احصاء،شناســائی و مدیریت ریسک از موارد 
موفقیت کمیته ریسک شرکت ذوب آهن اصفهان به شمار 

می رود.  مدیر برنامه ریزی و توسعه هلدینگ صدرتامین 
تصریح کرد : با عنایت به لزوم جامعیت، نگرش جامع و مانع 
به مقوله ریســک،به ویژه در بخش های سه گانه بررسی 
فرصت های ســرمایه گذاری،تعریف طرح ها و پروژه ها و 
نهایتاً  تامین منابع مالی ، تعمیم موضوع ریسک، اثربخشی 
آن را در ذوب آهن اصفهان به مرحله اکمل می رساند و لذا  

توصیه می گردد برنامه ریزی در این خصوص انجام گیرد. 
مرتضی یزدخواستی نائب رییس هیات مدیره ذوب آهن 
اصفهان و رییس کمیته ریسک هیات مدیره شرکت ضمن 
تشکر از مسئولین هلدینگ صدرتامین گفت : ذوب آهن 
اصفهان در راستای الزام سهامدار عمده به مدیریت ریسک 
اهداف و پروژه های شــرکت، اقدام به فعال سازی کمیته 
های ریسک در سطوح هیات مدیره، معاونت ها و مدیریت 
ها نموده است.  وی در ادامه اهداف کمیته ریسک شرکت 
را چنین برشمرد : بررسی استراتژی، سیاست و خط مشی 
های مدیریت ریسک شرکت و ارائه پیشنهاد اقدام های 

اصالحی برای تایید هیات مدیره، نظارت بر اجرای کامل 
فرایند مدیریت ریسک توسط صاحبان ریسک در شرکت 
و ارائه گزارش تحلیلی از شواهد مواجهه با ریسک های با 
اهمیت و نحوه مدیریت آن توسط مالکان ریسک به هیات 
مدیره.  رییس کمیته ریســک هیات مدیــره ذوب آهن 
اصفهان خاطر نشان کرد: بخش های مختلف کارخانه نیز 
همکاری خوبی با  کمیته ریسک در سال جاری داشتند 
و این موضوع سبب شــد در بخش های مختلف کارخانه 
ریســک هایی که ممکن اســت مجموعه را تحت تاثیر 
قرار دهند، شناســایی و به طور مناسب مدیریت گردند.    
احمد سلیمی عضو کمیته ریسک هیات مدیره شرکت 
گفت:  این کمیته به عنوان یکی از مهمترین ارکان نظام 
حاکمیت شرکتی، نقش اساسی را در اطمینان بخشی و 
ارائه خدمات مشاوره ای به هیات مدیره و سایر گروههای 
ذینفع در ارتباط با اینکه ریســک ها و فرصت ها به موقع 
شناسایی،تحلیل و ارزیابی شده و اقدامات کنترلی مناسب 

برای رویارویی با آنها طراحی و به اجرا گذاشته می شود، 
ایفا  می نماید. وی تصریح کرد : بدیهی است که برای یک 
رویکرد کارا و اثربخش مدیریت ریسک نیاز به سه مولفه 
ساختار،سیستم و الگوی اطالعاتی مناسب دارد که ذوب 
آهن به عنوان یک شرکت پیشــرو در این زمینه، با بهره 
گیری از دانش و تجارب برتر،گام های موثری را برداشته 
است که خود می تواند برای شــرکت های داخل کشور 
جهت ارتقاء نظام مدیریت ریسک آنها مورد بهره برداری 
قرار گیرد.   محسن ســلطانی عضو کمیته ریسک هیات 
مدیره ذوب آهن خاطر نشان کرد : با توجه به اینکه تولید 
۵۵ میلیون تن فوالد در افق ۱۴۰۴ هدف گذاری شــده 
است ذوب آهن اصفهان نیز به عنوان یکی از صنایع فوالدی 
کشور، در این کمیته، ریسک های موجود در بخش انرژی 
را در بخش های آب، برق، گاز و مواد اولیه داخلی )آهن دار 
و زغالی( شناسایی کرده تا بتواند با اطمینان بیشتر به تولید 

بپردازد. 

تولید مجدد کالف های آجدار در ذوب آهن اصفهان

ایجاد و توسعه مدیریت ریسک در ذوب آهن اصفهان یک الگو و نمونه موفق است

نگاهی به دستاوردهای کمیته ریسک ذوب آهن اصفهان

کمیته ریسک این 
شرکت شامل دو 

بخش کمیته ریسک 
هیات مدیره و کمیته 

ریسک اجرایی
می شود

کیانوش کیانپور دبیر کمیته ریسک هیات مدیره ذوب 
آهن اصفهــان در خصوص تاریخچه تشــکیل کمیته 
ریسک به خبرنگار ما گفت : با توجه به الزام بسیاری از 
نهادها و استانداردها نظیر، استاندارد مدیریت کیفیت 
ISO-9001-2015  ، دستورالعمل حاکمیت شرکتی 
ناشــران پذیرفته شــده نزد بورس اوراق بهادارتهران و 
فرابورس ایران ، مدیریت ریسک های زیست محیطی، 
ایمنی و بهداشــت شــغلی و ریســک های )تهدید و 
خطرهای( پدافند غیرعامل، مدیریت ریسک در شرکت 
ذوب آهن اصفهان در سال ۱3۹۵ با همکاری دانشگاه 
مالک اشتر و براســاس منابع علمی و استاندارهای بین 
 ، COSO-ERM المللی مدیریت ریســک هماننــد
اســتاندارد ISO31000 آغاز به کار نمــوده و با تهیه 

منشور کمیته مدیریت ریسک هیات مدیره، اختیارات 
و مسئولیت های اعطایی از ســوی هیات مدیره به این 

کمیته، مشخص شده است. 
کیانپور تصریح کرد : کمیته ریسک این شرکت شامل 
دو بخش کمیته ریسک هیات مدیره و کمیته ریسک 
اجرایی می شود. کمیته ریســک هیات مدیره در سال 
جاری ۲۰ جلسه و ۷۵ مصوبه داشته است که مهمترین 
دستاوردهای آن عبارتند از : تکمیل و راه اندازی سامانه 
نرم افزاری مدیریت ریسک جامع شرکت، برنامه ریزی 
مدیریت ریسک در شرکت،مستندسازی،تهیه گزارش 
تحلیلی، عارضه یابی، فرهنگ ســازی، آموزش و به روز 
رسانی مدل جامع و پایش مدیریت ریسک در شرکت  
و ورود اطالعات و رخدادهای شناسایی شده با همت و 

تالش دبیران کمیته های ریســک در حوزه و مدیریت 
های شرکت.  دبیر کمیته ریســک هیات مدیره اظهار 
داشت : تعیین ریسک اهداف و استراتژی های شرکت 
در دو سطح معاونت ها و مدیریت ها به عنوان یکی دیگر 
از دستاوردهای کمیته ریسک هیات مدیره انجام گرفت 
و در ســامانه اختصاصی مدیریت ریســک ذوب آهن 
اصفهان که با همت مدیریت فناوری اطالعات راه اندازی 

گردید، وارد شده است.
کیانپــور در پایان گفت : شناســایی مهمترین چالش 
های معاونت های شــرکت نیز از جمله سایر اقدامات 
کمیته ریســک در سال جاری اســت که به اختصار به 
آنها اشاره می شود: ریسک تامین نقدینگی منابع مالی 
و ارزی،ریسک تامین پایدار و بهینه مواد اولیه و قطعات 

مورد نیاز،ریسک کاهش صادرات و حفظ سهم بازارهای 
صادراتی،ریسک حفظ منابع انسانی در دسترس،عدم 
تحقق برنامه مصوب تولید ساالنه،عدم پیشرفت پروژه 
های توسعه،ریسک حفظ و ارتقاء سطح ایمنی و سالمت 

کارکنان.
امیرحسین ذاکری مدیرحسابرسی داخلی شرکت نیز 
در این خصوص گفت : کمیته ریسک به عنوان یکی از 
کمیته های تخصصی هیات مدیره تعامل ســازنده ای 
با مدیریت حسابرسی و کمیته حسابرسی داخلی طی 
دوره مورد نظر بعمل آورده و بر اســاس ارزیابی صورت 
گرفته توسط مدیریت حسابرسی نمره نسبتاً مطلوب به 
فرایند مذکور اختصاص یافته است و در این زمینه نیز 

پیشنهادهای بهبود ارائه گردیده است.  

Rگزارش e p o r t

در چند سال اخیر 
با توجه به مشکالت 

تحریمی و فنی، 
تولید کالف های 

آجدار متوقف شده 
بود

نباید بین نسل جدید 
و فرهنگ دفاع 

مقدس فاصله بیافتد

در بخش های 
مختلف کارخانه 
ریسک هایی که 

ممکن است مجموعه 
را تحت تاثیر قرار 
دهند، شناسایی 
و به طور مناسب 
مدیریت گردند
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V a r i o u s
گوناگون

مهدی معتمدی بازیکن اســبق تیم فوتبال تمامی رده 
های باشــگاه ذوب آهن اصفهان و سرمربی تیم فوتبال  
۱3 سال ذوب آهن با اشاره به اینکه در این فصل مقتدر 
ترین قهرمان تاریخ فوتبال اســتان اصفهان هســتیم، 
گفت: لیگ برتر ۱3 ســال اســتان اصفهان با شرکت 
۱۴ تیم از بهترین های سراسر استان هفته های پایانی 
خودش را ســپری می کند و تیم ۱3 ســال ذوب آهن 
در فاصله ۴ هفته تا پایان مســابقات مقتدرانه قهرمانی 
خودش را تثبیت کرده است .  وی افزود : تا پایان هفته 
۲۴ مسابقات، ۲3 برد و یک تســاوی کسب کرده ایم و 
به فاصله ی ۴ هفته مانده تا پایان مســابقات با به ثمر 
رساندن ۱۱۵ گل زده می توان گفت که ما مقتدر ترین 

قهرمان تاریخ فوتبال استان اصفهان هستیم.
سرمربی تیم فوتبال  ۱3 ســال ذوب آهن  خاطر نشان 
ساخت : در شروع کار حدود 3۵۰ بازیکن را مورد ارزیابی 

قرار دادیم و سعی کردیم به بهترین نحو استعداد یابی 
کنیم و پس از آن تالش کردیم که این استعداد ها را به 

ایده آل ترین شرایط ممکن برسانیم .
معتمدی افزود: عملکرد و پیشرفت بازیکنان چه از لحاظ 
فردی و چه تیمی کم نظیر و فراتر از سن خودشان بود 

که این مهم برای من خوشحال کننده است. 
وی افــزود : این نوید را به خانــواده ی بزرگ ذوب آهن 
میدهم که این نسل در آینده ای نزدیک تیم بزرگساالن 

باشگاه را از خرید بازیکن بیرونی بی نیاز خواهد کرد.
وی ضمن قدردانی از علی احســانی مدیرعامل باشگاه 
فرهنگی ورزشــی ذوب آهن اصفهان که همواره حامی 
آکادمی و تیم ۱3 ســال بوده اند گفــت : این قهرمانی 
مقتدرانه را به خانواده ی بزرگ باشگاه و تمامی مدیران 
،پرسنل و کارکنان شریف کارخانه ی ذوب آهن تبریک 
عرض میکنم. وی یاد آور شــد : تحــت مدیریت دکتر 

شوقی آکادمی باشــگاه بازیکن های بسیار خوبی را به 
جامعه فوتبال کشــور تقدیم خواهد کرد و در آینده ای 
نزدیک بازیکنان آکادمی برای تیم بزرگساالن در میادین 

بزرگ افتخار آفرینی خواهند کرد.

مدیرعامل سابق باشگاه پارتیزان بلگراد و برخی مدیران 
آکادمی صربستانی در ســفر به اصفهان میهمان باشگاه 
ذوب آهن بودند. علیرضا احســانی مدیرعامل باشــگاه 
ذوب آهن و سینیشا یاسنیچ مدیر آکادمی ورزش بلگراد ، 
تفاهم نامه ای درباره همکاری های دو جانبه امضاء و مبادله 
کردند. تبادل دانش و مربی، برگزاری اردوهای مشترک، 
ترانسفر بازیکن در رده های مختلف و برگزاری دوره های 

آموزشی و دانش افزایی، از موارد این تفاهم نامه است. 
هیأت صربستانی همچنین با حضور در ورزشگاه ملت از 
تمرین تیم فوتبال بزرگساالن ذوب آهن بازدید و با مهدی 
تارتار سرمربی این تیم دیدار کرده و  به بحث و گفت  و گو 

پرداختند.

مراسم تکریم و معارفه مسئول جدید ستاد نماز 
جمعه فوالدشهر احمد رضا یوسفی با حضور 
امام جمعه فوالدشهر ، معاون پارلمانی ریاست 
جمهوری اسالمی، نماینده شهرستان لنجان 
در مجلس شورای اسالمی و فرماندار شهرستان 
لنجان در مصالی نماز جمعه برگزار شد . در این 
مراسم از فعالیت های مؤثر مهدی بابا ساالری 
در دوران مسؤلیت ستاد نمازجمعه فوالدشهر 

تقدیر و تشکر به عمل آمد .

سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان با حضور 
در ورزشــگاه ملت اصفهان با کادرفنی و بازیکنان تیم 

بسکتبال ذوب آهن دیدار و گفتگو نمود.
وی در این دیــداراز تالش کادر فنــی وبازیکنان تیم 
بســکتبال ذوب آهن تقدیر و تشــکر نمود و نتایج به 
دســت آمده را به خصوص در دیدارهای اخیر موجب 

خرسندی و نشاط پرسنل شرکت و هواداران دانست 
مهندس ایرج رخصتی از بازیکنان خواســت برای نام 
و جایگاه ذوب آهن تمام تالش خود را انجام دهند آن 

موقع هر نتیجه ای هم حاصل شود قابل قبول خواهد 
بود. 

وی گفت: من یک ورزشــکار حرفه ای نیســتم اما به 
ورزش عالقمندم و نقش ورزش را در توسعه اجتماعی 
و فرهنگی بســیار مهم می دانم. از نظر ما، شما در هر 
حالتی برنده هستید زیرا در زمینه ای تالش می کنید 
که قبل از برد، اخــالق حرف اول را مــی زند و جایی 

هستید که دارای سابقه ای بیش از ۵۰ سال است.
مهندس رخصتی تأکیــد کرد: تیم بســکتبال هم از 

تیم های ریشــه دار و مقام آور ذوب آهن بوده و خواهد 
بود و از هــر گونه کمکی به ورزش و باشــگاه کوتاهی 
نخواهیم کرد، بــا اقتدار در صحنه مســابقات حضور 

بیابید. 
در این دیدار علیرضا احسانی مدیرعامل باشگاه، پیمان 
صداقت نیا مدیرفنی تیم، شــهاب شــرفی سرپرست 
و فرزاد کوهیان ســرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن در 
خصوص شــرایط باشگاه ، تیم و مســابقات بسکتبال 

ذوب آهن توضیحاتی ارائه دادند.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در تمرین تیم بسکتبال

محسن کوچکی فرزند شهید مرتضی کوچکی شاغل در مدیریت کوره بلند )دفترفنی( 
در خصوص این دیوار نویسی به خبرنگار ما گفت : به منظور ترویج هر چه بیشتر فرهنگ 
ایثار و شهادت و بر اساس ایده شخصی،طرح و متن این دیوار نویسی را آماده کردم و 
همکارم ابراهیم نصراللهی خطاطی آن را بر روی دیوار کارگاه تعمیر ابزار دفتر فنی کوره 

بلند پیاده سازی کرد.  
وی افزود : شــهدای بزرگوار این مرز و بوم برای دفاع از کیان ایران اســالمی از جان 
گذشتند تا هموطنان عزیزمان سرافراز و در محیطی امن، برای رشد و اعتالی کشور 
تالش کنند و لذا همت شبانه روزی ما، در عرصه صنعت، پیمودن مسیر مقدس شهدا 
می باشد و سبب کوتاه کردن دست وابستگی به سایر کشورها است.  این فرزند شهید 
تصریح کرد : بهره گیری هر چه بیشتر از نمادهای مرتبط با شهدا و کالم آن عزیزان در 

بخش های مختلف کارخانه،قطعاً تاثیر بسزایی در ادامه دادن مسیر مقدس آنها دارد.   

مراسم بزرگداشت روز درختکاری همراه با کاشت نهال با حضور مسئولین 
تعاونی مصرف ذوب آهن اصفهان در محل این تعاونی برگزار شد. 

امین قنبری مدیرعامــل تعاونی مصرف ، در حاشــیه این مراســم گفت: 
درختکاری و مراقبت از درختــان یک وظیفه همگانی در راســتای حفظ 
سالمت جسم و روح مردم است که در دین اســالم بسیار بر آن تاکید شده 

است. 
وی افزود : تعاونی مصرف کارکنان ذوب آهن در راســتای مسئولیت های 
اجتماعی خود به حفظ و توسعه فضای ســبز اهمیت ویژه ای می دهد و در 

این راستا گام های خوبی برداشته است . 

بزرگداشت روز درختکاری در تعاونی دیوار نویسی در کوره بلند به یاد شهدا
مصرف ذوب آهن اصفهان

تیم 13 سال ذوب آهن مقتدر ترین قهرمان تاریخ فوتبال اصفهان بوده است

آسمانی

آسمانی

مسابقه

خبر

علی اكبر حاتمی
   1366/12/18 فلكه  احمداباد

نادعلی كاظمی اندانی 
1366/12/18 جزیره  مجنون

همتعلی  نقی بیرالوند  
1364/12/20 جاده  اهواز 

رضا چمپی
 1360/12/17 چزابه

اكبر قدیری بارجانی    
1362/12/16 جزیره  مجنون

جانعلی  میر 
 1381/12/19 بیمارستان

احمد بدیعی خوزانی   
1362/12/17 مجنون

عبدالحسین  رحمت    
1362/12/17 عملیات  خیبر

قربانعلی  كرمی چمگردانی    
1365/12/14 فاو

سالــروز عـروج 
ملکــــــوتی
شهدای گـرانقدر 
ذو ب آهن اصفهان
گرامـــــی   باد

ثبت نام دوره كارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام 
نور اســتان اصفهان جهــت پذیرش دانشــجو در ترم 
مهرماه سال تحصیلی 1401- 1402 به صورت اینترنتی 
www. از طریق ســایت ســازمان سنجش به نشــانی

sanjesh.org  از تاریخ سه شنبه 10 اسفند ماه سال 
جاری لغایت 20 اسفند ماه آغاز می گردد. الزم به ذكر 
است زمان برگزاری آزمون دوره 24 تیرماه سال 1401 

می باشد.
ضمنا  دفترچه راهنمای متقاضیان، همزمان با شــروع 
ثبت نام از طریق سایت مذكور قابل دسترسی خواهد 

بود. 
دانشگاه پیام نور استان اصفهان

اطالعیه

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.

سیدمجتبی حسینی، حسن قاسمی، حجت اله اسفندیاری، 
محمد شیری، علیرضا وکیلی، سید حسن موسوی، مهدی 

ترابی، غالمرضا ترابی، مهدی علیقلی زاده، مرتضی 
قربانی، مهدی یزدانی، خانواده مرحوم وحید محمدیان 

تسلیت

همکاران گرامی آقایان:
علیرضا خسروی بختیاری، مهدی نادی، عباس مجدی زاده، 

سیدحسن موسوی، جعفر زارعی، نقی شیخی، مصطفی 
منصوری، غالمرضا حیدری، رضا طاهری، عبداله محمدی، روح 

اله محمدی

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

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

روابط عمومی شرکت

تسلیت 

 جناب آقای مهندس یوسف زاده 
 مدیر محترم مهندسی نورد 

با نهایت تاثر ،درگذشت برادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده ،از 
درگاه ایزد منان برای آن مرحوم رحمت و مغفرت واسعه الهی و برای 

شما و بازماندگان صبر و سالمتی  خواستاریم.

روابط عمومی شرکت

یازدهمیــن دوره مســابقات تکوانــدو 
جام باشگاه های آســیا با حضور ۱۵ تیم 
باشــگاهی در بخش مــردان و ۱۲ تیم 
در بخش زنــان طی روزهــای ۱3و۱۴ 
اسفندماه، به میزبانی جمهوری اسالمی 
ایــران در خانه تکوانــدو تهــران برگزار 

گردید.
در ایــن دوره از مســابقات، همکار موفــق ذوب آهنی، غـــالمرضــــا 
عابـــــدی داور بین المللی خوب کشــورمان به قضــاوت پرداخت که 

عملکرد بسیار خوبی از خود به نمایش گذاشتند.

آیدین اتحــاد فرزند همکار 
ذوب آهنــی در مســابقات 
استانی که ۱۱ اسفندماه در 
پیست اســکی فریدونشهر 
برگــزار گردیــد موفق به 

کسب مقام اول شد.
وی از دوران نوجوانــی در 
گروه ۲ کوهنوردی و اسکی 
ذوب آهن فعالیت داشته و 
هم اکنون با عنــوان مربی 
درجه ۲ اســکی در پیست 
فعالیتهای  کشــور  هــای 

آموزشی انجام می دهد.

قضاوت داور ذوب آهنی در مسابقات 
تکواندو جام باشگاه های آسیا

 مقام اول استانی در مسابقات اسکی 
به یک ذوب آهنی رسید

بر بال لک لک ها

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

گرامی شان به شرح ذیل است:

تولدت مبارک

پیوندآسمانی
پیوند مهرورزان

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

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

تاریخ ازدواجمحل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1400/12/10نوردمیثم مكارمی

باشگاه ذوب آهن با آکادمی بلگراد صربستان تفاهم نامه همکاری امضاء کرد

مراسم تکریم و معارفه مسئول جدید ستاد نماز جمعه فوالدشهر

تاریخ تولدنام فرزند محل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1400/11/24رهامنت مكانیکحسین عابدینی

1400/11/14سید اهوراكوره بلندسید علی هاشمی

1400/11/28زهراكوره بلنداحمد عطائی

1400/11/13رادمنتولید و توزیع برقمحسن كیانی

1400/11/30یاسیننت مكانیکروح اله حفیظی

1400/11/18الویننت مكانیکنیما باقری

1400/10/13مهدیسنوردمسلم شاه محمد

1400/11/18امیرحسینآگلومراسیونرسول سنماریان

1400/12/01آیسانآگلومراسیونحجت رمضانی

1400/12/01بهارسفارشاتاحمد صالحی

1400/09/07علینوردروح اله صالحی

1400/12/06رایاننت مكانیکامیر رمضانی

1400/11/28آریننت مكانیکاسماعیل ابراهیم وند

1400/11/28مایساآگلومراسیونجواد حیدری


