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در حاشیه مجمع عمومی برگزار می گردد

نمایشگاه نیازها و دستاوردهای بومی سازی
ذوب آهن اصفهان
نمایشگاه نیازها و دستاوردهای بومی سازی ذوب آهن اصفهان در حاشیه مجمع عمومی عادی سالیانه
این شرکت برگزار می گردد .این نمایشگاه دوشنبه 17تیرماه ساعت 15در محل سالن همایش های بین
المللیاتاقبازرگانی،صنایع،معادنوکشاورزیاصفهانبرگزارمیشود.
در این نمایشــگاه قطعات و تجهیزات مورد نیاز ذوب آهن جهت ســاخت و تولید آن ها با مشارکت
شرکتهایداخلیوتوانمندیهایبومی معرفیمیگردد.

سخن اول

SMS: 3 0 0 0 7 3 1 9 4

@atashkar

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار
دست اندرکاران و کارگزاران حج:

هر حاجی ایرانی باید با
رفتار و گفتار و متانت خود،
به ملیت ،هویت و جمهوری
اسالمی ایران آبرو ببخشد

www.esfahansteel.com

مسئولیت اجتماعی و توجه به محیط زیست ،
اولویت های اصلی ذوب آهن اصفهان هستند

رویداد
در نشست تعاملی معاونت های منابع انسانی
و مالی اقتصادی شرکت عنوان شد :

همسویی فرایندها  ،تحقق
اهداف سازما ن را در پی دارد

02

لبخنددوبارهبرچهرهپیشکسوتانشرکتدرآیینتجلیلازبازنشستگان

گزارش

بازدید مهندس یزدی زاده
از پروژه های مهم شرکت
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حضرتآیتاهللخامنهایرهبرمعظمانقالباسالمیدردیدار
دســت اندرکاران و کارگزاران حج ،فریضه حج را مجموعه ای
استثنایی و ممتاز از ارزشهای مورد تمجید اسالم خواندند و با
اشاره به وجود مفاهیم سیاسی ضروری نظیر وحدت ،دفاع از
مظلومان و برائت از مشرکین در حج تأکید کردند :هر حاجی
ایرانی باید با رفتار و گفتار و متانت خــود ،به ملیت ،هویت و
جمهوریاسالمیایرانآبروببخشد.
در این دیدار که در آســتانه آغاز اعزام زائــران بیت اهلل الحرام
انجام شد ،رهبر انقالب اسالمی ،حج را نمونه کوچکی از جامعه
اسالمی برتر و مظهر تمدن نوین اسالمی خواندند و افزودند :در
حج ،عروج اخالقی و معنوی و روحی ،و تضرع و خشوع در کنار
پیشرفتزندگیمادیقرارمیگیرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به وجــوه مختلف حج،
افزودند :در حج در کنار مظاهر معنوی شــاهد مظاهر حیات
اجتماعیاسالمهمچون«وحدت،برادریویکرنگی»«،تجمع
مردمی در عرفات ،مشــعرالحرام و منــا» و «تحرک و طواف
و سعی» هســتیم و همزمان با این مظاهر برجسته ،تجلی با
شکوهیاز«اخالق،برادریوگذشت»بهنمایشدرمیآید.
ایشان «ابعاد سیاســی حج» را یکی دیگر از ویژگی های این
فریضه استثنایی برشمردند و تأکید کردند :اینکه برخی می
گویند حج را سیاسی نکنید ،سخن نادرستی است زیرا ابعاد
سیاسیحج،مطابقباخواستهودستوراتاسالماست.

گزارش
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مدیرعامل ذوب آهن اصفهان به مناسبت روز
صنعت و معدن عنوان کرد

دستاوردهای ذوب آهن اصفهان
در دوران تحریم ،میراثی ماندگار
برای آیند گان است
رویداد

ذوب آهن اصفهان برای
چندمینبارتوانستكرسی
مدیریت بورس كاالی ایران
را بدست آورد

گزارش روند معامالت سهام شرکت و بازار سرمایه
از تاریخ  98/04/09لغایت 98/04/12

روز شــنبه به دلیل شــهادت امام جعفر صادق (ع) تعطیل
رســمی بود و بازار ســرمایه كار خود را از روز یكشنبه آغاز
نمود .طی این هفته روند كلی سهام شركت نزولی بود و هر
 4روز كاری هفته برای ســهام ذوب با كاهش ارزش همراه
بود .در روز یكشنبه قیمت هر سهم ذوب با افت نامحسوس
 0.05درصدی ( 1ریال) به قیمت  1.828ریال رســید .روز
دوشنبه نزول قیمت سهام شركت با شــیب تندتری ادامه
یافت به صورتی كه هر سهم شــركت با ثبت قیمت 1.781
ریال ،كاهش  2.57درصــدی ( 47ریــال) را تجربه نمود.
روز سه شنبه هر سهم شــركت با افت  2.13درصدی (38
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با استفاده از محصوالت با کیفیت ذوبآهن
اصفهان ،ساختمانسازی و زیر ساختهای
حمل و نقل مقاومسازی می گردد

درصد نیز متعلق به حقوقیها بود .در این هفته شــاخص کل
بازار بورس  366واحد (معادل  0.15درصد) افزایش داشت.
شــاخص فرابورس نیز با افزایش  36واحدی (معادل 1.13
درصد) مواجه شــد .در این هفته در بازار بورس حدود 13
میلیارد ســهم به ارزش  46.821میلیارد ریال معامله شد
که  11درصد كاهش ارزش معامالت نســبت به هفته کاری
گذشته را نشان می دهد .نســبت ارزش معامالت به ارزش
بازار (گــردش معامالت) برای شــرکت ذوب آهن در هفته
جاری  1.10بوده اســت که نسبت به هفته گذشته  8درصد
كاهش داشته است.

ریال) به محدوده  1.743ریال رسید .در روز چهارشنبه نیز
این روند نزولی برای ســهام ذوب ادامه داشت به ترتیبی كه
قیمت هر ســهم شــركت با كاهش  0.4درصدی ( 7ریال)،
قیمت  1.736ریال را برای هر سهم شركت ثبت نمود.
حجم معامالت سهام شــرکت در هفته کاری مورد گزارش
حدود  662میلیون ســهم بود که نســبت بــه هفته کاری
گذشــته كاهش  12درصدی در حجم معامالت ســهام را
نشــان می دهد .در هفته جاری ســهم خریداران حقیقی
 86درصد و ســهم خریداران حقوقی  14درصد بوده است.
همچنین  95درصد از فــروش ها متعلق بــه حقیقیها و 5
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درروزیكشنبه
قیمتهرسهمذوب
باافتنامحسوس
 0.05درصدی (1
ریال)بهقیمت
 1.828ریال رسید

جشن فرهنگی در تورهای چادگان
پس از ده ســال و همزمان با شــروع دهــه کرامت و
ســالروز میالد حضــرت فاطمــه معصومــه (س)،

مجموعـــه فرهنگـــی تفریحـــی چـــادگان آغاز
شد.

سلســله جشـــن هــای فرهنگـــی ویــژه تورهای
خانوادگـــی کارکنــان ذوب آهــن اصفهــان ،در

آغاز سلسله
جشنهایفرهنگی
ویژهتورهای
خانوادگیکارکنان
ذوبآهناصفهان

(( آگهی فراخوان ))
شركتسهامیذوبآهناصفهان

آگهی تمدید مزایده
ردیف

نوع فراخوان

شماره

موضوع

مهلت دریافت
اسناد

مهلت ارائه پیشنهاد

1

مناقصه عمومی

9800075

خرید  1100عدد النس ازت

314/98/

دفتر تهران 15/98/
وكارخانه 25/98/

2

مناقصه عمومی

9702768

خرید دو ردیف قطعات مكانیكی

244/98/

244/98/

3

مناقصه عمومی

9703925

خرید ده ردیف بارابان  ،رولیك و
پایه رولیك

244/98/

244/98/

ضمن ًالیستاستعالمهایمربوطبهخریدهایمتوسط(بدونبرگزاریمناقصه)درسایتشركتبهآدرسذیلدرجمیگردد.
سایرموارد:
1-زماندریافتاسناد:ازتاریخنشرآگهینوبتاولتاپایانساعتاداریمهلتدریافتاسناد(مندرجدرجدول)
2-جهت دریافتاسنادوكسباطالعاتبیشتربهآدرس www.esfahansteel.comمراجعهفرمایید.

روابط عمومی شرکت

بیست و یکمین نمایشــگاه بینالمللی صنعت ساختمان
فارس،بهعنوانبزرگتریننمایشگا ِهتامینکنندگانجنوب
کشور آغاز به کار نمود .در این نمایشگاه ۱۵۰شرکت داخلی
و خارجی آخرین توانمندیها و دستاوردهای خود در حوزه
صنعتساختمانوشهرسازیرابهنمایشگذاشتند.
ذوبآهن اصفهان به عنوان تولیدکننده انواع فرآوردههای
فوالدی،باعرضهمحصوالتتولیدیخودبهبازدیدکنندگان
در این نمایشــگاه حضوری فعــال دارد و مجموعه کاملی
از نمونه محصــوالت این شــرکت به ویژه انــواع میلگرد،
تیرآهنهای  ، Iریل ،تیرآهنهــای  ، Hآرک  ،ناودانی و  ...در
معرضدیدبازدیدکنندگانقرارگرفتهاست.
این نمایشگاه تا تاریخ ۱۴تیرماه در محل دائمی نمایشگاه
بینالمللی شیراز  ،از ساعت  ۱۷الی  ۲۲برای بازدید عموم
دایر میباشد.

دکتر علی اکبری نماینده مردم شــیراز در مجلس شورای
اســامی در بازدید از غرفــه ذوب آهن اصفهــان در محل
نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان گفت :این شرکت
مادر صنعت کشور و نقطهی شروعی در عرصه صنعت بوده
و اکنون نیز تکیهگاهی برای صنایع قدیمی و نوپا است .وی
سازندگی کشور را نتیج ه حمایت از تولیدات داخلی دانست
و افزود  :با وجود توانمندی و ظرفیتهای ذوبآهن اصفهان
به عنوان مادر صنعت کشــور باید عالوه بر بــازار داخلی ،
بازار کشورهای همســایه را تامین کرد که این امر نیازمند
برنامهریزیبلندمدتوپایداراست.
وی در پایان خود را نیز فرزند ذوبآهن اصفهان دانســت و
خاطراتی از دوران خدمت مقدس سربازی و کار در مجتمع
عظیمذوبآهناصفهانرابیاننمود.
دکتر رضایی معاون عمرانی اســتانداری فارس نیز ضمن
بازدید از غرفه ذوبآهن اصفهان و آشــنایی با محصوالت
شرکت گفت  :محصوالت این مجتمع عظیم صنعتی دارای
کیفیت و استاندار باالی جهانیاســت که با توجه به وجود
این توانمندی ها و تنوع تولید  ،میتوانیم از واردات محصول
مشابهبینیازشویم.
وی کیفیت میلگردها شــرکت در مقابل زلزله و جایگزینی
تیرآهن  H30به جای تیرورق را یکی از دستاوردهای ذوب
آهن دانســت و افزود  :با اســتفاده از محصوالت با کیفیت
ذوبآهن اصفهان ساختمانسازی و زیر ساختهای حمل
ونقلمقاومسازیمیگردد.

اطالعیه
شرکتایثارگرانحدیدباهمکاریفروشگاههایزنجیرهایسانکاال،اقدامبهفروشانواعلوازمخانگی،صوتیوتصویری
،مبلمان،فرش،تلفنهمراه،دوربینوغیرهبهصورتاقساطبلندمدتباکارمزدماهانهیکدرصدبدوننیازبهمراجعه
بهبانکودستهچکنمودهاست،الزمبهذکراستکهشرکتایثارگرانحدیداینخدماتراصرفاجهترفاهحالپرسنل
محترموسختکوشذوبآهندرنظرگرفتهاست.
متقاضیانمحترممیتوانندبهآدرسدفترمرکزیشرکتواقعدراصفهان،سهراهسیمین،خیابانسهروردی،کوچهمیر
محمدصادقی،پالک4مراجعهنمایند.
مجتمعصنعتیوبازرگانیایثارگرانحدید

نشریهداخلی
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در نشست تعاملی معاونت های منابع انسانی و مالی اقتصادی شرکت عنوان شد :

سالم آتشکار
تعــدادی از همــکاران
درتماس با شماره  104سالم
آتشکار روابط عمومی سواالت
خود را به شرح زیر مطرح وپاسخ
مسئوالن به شرح زیر می باشد:
درخواست هاوپاسخمسئولین:
علت عدم دریافت پیامک تراکنش کارت خرید پارسیان برای
تعدادی از کارکنان چیست ؟
مدیریت خدمات وامور اجتماعی  :با توجه به ماهیت غیر نقدی کارت های
شرکت تجارت الکترونیک پارسیان  ،پیامک های شرکت مذکور جزء
پیامک های تبلیغاتی محسوب می گردد لذا دریافت پیامک تراکنش
پارسیان ،مشروط بر فعالسازی پیامک های تبلیغاتی جهت کلیه اپراتورها
می باشد.همچنین در صورت تغییر شماره موبایل کارکنان  ،باید مراتب
صرفا از طریق روابط صنعتی های مربوطه جهت اصالح اطالعات کارکنان
به مدیریت امور اداری ارسال گردد تا نهایتا از طریق این مدیریت ،فایل
کلی تغییرات  ،به شرکت تجارت الکترونیک پارسیان ارسال شود .
*** تعدادی از همکاران نیز خواستارانجام موارد زیر شده اند .
 )1رسیدگی و سرویس دهی مناسب جهت مسیر روزکار مسکن مهر
فوالدشهر .
 )2رفع مشکالت موجود در تهیه لوازم ایمنی و بهداشتی مورد نیاز قسمت
هایمختلفتولیدی
 )3محاسبه سختی کار کارکنان کنترل کیفی با توجه به نوع وماهیت
کارایشان .
 ) 4رفع مشکل سیستم سرمایشی ساختمان مهندسی نت و مکانیک .
 )5رسیدگی بیشتر به خانواده های فوتی شرکت .
 )6تدابیری جهت رفع مشکل سقف بیمه پرداختی تعدادی از کارکنان
مشمولتامیناجتماعی
 )7اتخاذ تدابیری جهت باال بردن سقف وام ازدواج کارکنان
 ) 8افزایش انعقاد قرارداد با مراکز درمانی وکلینیک ها ومراکز
تصویربرداریپزشکیدرشهرستانلنجانتوسطبیمهتکمیلدرماندانا
 )9ارائه تدابیری جهت لحاظ نمودن انجام مشاوره های روانشناسی
وروانپزشکی از طریق بیمه مکمل درمان دانا .
افکارسنجیروابطعمومی

خبر

ذوب آهن اصفهان برای چندمین
بار توانست كرسی مدیریت
بورس كاالی ایران را بدست آورد
ذوب آهن اصفهان بــراي چندمين بار
توانست كرسي مديريت بورس كاالي
ايران را بدســت آورد  .روح اله فاضل پور
مدیر راهبری شرکت ها ،امور مجامع و
ســهام گفت  :نیاز به ایجاد بازار شفاف
جهت تســهیل معامالت و کشف نرخ
قیمت کاالهای اساســی و مــواد اولیه
واسطهای بر اســاس مکانیزم عرضه و
تقاضا،ایجادابزارهایمدیریتریسکقیمتوتأمینمالیبازارکاالییوتضمین
تعهدات طرفین معامله به منظور دستیابی به اثرات مثبت این مهم در توسعه
اقتصادی ،دولت و مجلس شورای اســامی را بر آن داشت تا بستر قانونی الزم
جهت تأسیس و راه اندازی بورسهای کاالیی را در ایران فراهم سازند .در پی این
امر،سازمانکارگزارانبورسفلزاتتهراندرشهریورماهسال 82بهعنواناولین
بورس کاالی کشور فعالیت خود را آغاز کرد و پس از آن نیز سازمان کارگزاران
بورسکاالیکشاورزیدرشهریورماهسال 83شروعبهفعالیتنمود.
وی افزود  :با بازنگری و تصویب قانون بازار اوراقبهادار جمهوری اسالمی ایران در
سال 1384وتصمیمشورایعالیبورس،سرانجامبورسهایفلزاتوکشاورزی
در یکدیگر ادغام و بورس واحدی با عنوان بورس کاالی ایران تشــکیل شد و از
ق بهادار
ابتدای مهرماه سال  1386فعالیت خود را آغاز کرد .طبق قانون بازار اورا 
کلیه معامالت در بورس کاالی ایران تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
انجام میشــود .بورس كاالي ايران در شانزدهمین سال فعاليت خود ،توانسته
است به عنوان يكي از مهمترين اركان بازار سرمايه نقش پررنگ و اثرگذاری در
اقتصاد كشور به ویژه در زمينه برآورده نمودن نياز بخشهای مختلف اقتصاد از
قبيل صنايع فوالد ،پتروشيمي ،معدن و كشاورزي ايفا نمايد .كشف قيمت بر
مبنايعرضهوتقاضا،كاهشهزینههایمبادالتبهواسطهتسهيلدسترسيبه
اطالعاتبازار،افزايشنقدشوندگيبرپايهايجادبازارثانويهبرايمعامالت،ايجاد
سازوکار تأمین مالي و سوق دادن آن به سمت صنايع توجیه پذیر و همچنين
ايجاد امكان پوشش ريسك و بدين ترتيب هم اکنون بورس كاالي ايران با بيش
از يك دهه تجربه ،بستري مناسب را براي معامالت انواع محصوالت صنعتي و
معدني ،محصوالت پتروشيمي و فرآورد ههای نفتي و محصوالت كشاورزي در
قالب قراردادهاي نقد ،نسيه و سلف در بازار معامالت كاالي فيزيكي و بازار فرعي
فراهمنمودهاست.
مدیر راهبری شرکت ها  ،امور مجامع و ســهام تصریح کرد  :این شرکت از نوع
سهامی عام است و اداره آن بر عهده هیئت مدیرهای غیرموظف مرکب از هفت
شخص است که مجمع عمومی عادی با توجه به اساســنامه ،قانون تجارت و
ضوابط سازمانبورسواوراقبهادار برایمدتدوسالانتخابمیکند.
روح اله فاضل پور تصریح کرد  :مجمع عمومي صاحبان ســهام شركت بورس
كاالي ايران با حضور شركت سهامي ذو ب آهن اصفهان در سالن همایش های
رازی و با حضور مديران ،مسئولين و كارشناسان شــركت بورس كاالي ايران،
سهامداران حقيقي و حقوقي دوشنبه سوم تیرماه برگزار شد و پس از پايان رأی
گیری ،شركت سهامي ذو ب آهن اصفهان براي چندمين سال پياپي به عنوان
عضوهیاتمدیرهشركتبورسكااليايرانبرايدوسالآتيانتخابشد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بورس کاالی ایران  ،ســهامداران با
افزایش ســرمایه شــرکت از مبلغ  ۱۲۴۰میلیارد ریال تا مبلغ  ۱۸۶۰میلیارد
ریال (به ترتیب مبالغ  ۴۵۰میلیارد ریال و  ۱۷۰میلیارد ریال) موافقت کردند و
همچنین در فرآیند انتخابات و رای گیری ،اعضای جدید هیات مدیره را به شرح
ذیلانتخابکردند:
سرمایهگذاری گروه توسعه ملی ،فوالد مبارکه ،فوالد خوزستان ،بانک آینده،
تامینسرمایهتمدن ،سرمایهگذارینفتوگازتامینوذوبآهناصفهان
حضور شرکت ذوب آهن به عنوان عضو موثر در هیات مدیره بورس کاال و حجم
معامالت فوالدی و توانمندی تاالر صنعتی بورس کاال از نظر محتوا بخشی به
رونق مجموعه ابزارهــای تامین مالی و رفع موانع عرضــه کنندگان فوالدی و
تضمینبازارفروشتولیدات،تسهیلوسرعتبخشیپذیرشمحصوالتجدید
و تشریک مساعی و جلب همکاریهای مقرراتی و دستورالعملی نیازمند جلب
نظر سهامداران حقوقی و حقیقی برای ورود به هیات مدیره بورس کاال به زمان
مناسب و رایزنی های هدفدار نیازدارد که این بسترسازی دردوره های قبلی در
یک فصل دو ماهه و با فراخ دستی فراوان صورت میگرفت .اما تمام پیکربندی و
راهبری ونهایتا جلب و جذب آرائ نافذ وتعیین کننده توسط معاونت بازرگانی
و مدیریت راهبري شركتها ،امور مجامع وسهام شرکت برای حضور در مجمع
منتهی به سال مالی 1397؛ به لطف خداوند متعال صرفا در کمتر از يك هفته
انجامگردید.

همسویی فرایندها  ،تحقق اهداف سازما ن را در پی دارد

دستیابیبهاهداف
شركتتنهابا
كاركرداثربخش
نیرویانسانیبه
عنوانبزرگترین
سرمایهشركت
میسراست

نشســت تعاملی معاونت هــای منابع
انسانی و امور اجتماعی و مالی اقتصادی
شرکت دوشــنبه دهم تیرماه با حضور دکتر
احمد سلیمی معاون مالی اقتصادی شرکت ،
مهندس مهدی بهرامی معاون منابع انسانی و
امور اجتماعی و مدیران معاونت های مذکور
در تاالر دانش شرکت برگزار شد.
در ابتدا این نشست مهندس مهدی بهرامی معاون
منابع انســانی و امور اجتماعی شــرکت با اشاره به
این كه هدف از برگزاری این نشســت ها ،تعامل هر
چه بیشــتر حوزه ها ،بحث و تبادل نظر در خصوص
برنامه های شــركت به ویژه در حوزه منابع انسانی
برای دســتیابی به یك درك مشــترك از مسائل و
اســتفاده از نظرات تخصصی و كارشناسی مدیران
است ،بیان كرد  :دستیابی به اهداف شركت تنها با
كاركرد اثربخش نیروی انسانی به عنوان بزرگترین
سرمایه شركت میسر است.
وی افزود :حوزه منابع انســانی در این راستا برنامه
ریزی های الزم را انجام داده كه امید اســت با بهره

گیری از نظرات مشــورتی بتوان با سرعت بیشتری
آنها را اجرایی نمود.
معاون منابــع انســانی و امور اجتماعی شــرکت
خاطر نشــان کــرد  :از مهمترین برنامــه های این
حوزه؛ توانمندســازی كاركنان با روش های مؤثر از
جمله آموزش های درون و برون ســازمانی همراه

با دریافت بازخــورد و تغییــر در روش کار ،تأمین
نیروی انســانی با دانش و مهارت هــای باال ،پیاده
ســازی سیســتم های مدیریتی مرتبــط از جمله
نظام مدیریت عملكرد ،ارزیابی عملكرد کارکنان و
مدیریت دانش می باشد.
در ادامه دکتر احمد سلیمی با اشــاره به اینکه هر

تحولی در سازمان ،نیازمند تحول در منابع انسانی
اســت ،گفت :اگر می خواهیم برای کلیه ذینفعان
ارزش آفرینی داشته باشــیم ،نیاز است به مشتری
توجه کنیم ،اگــر بخواهیم او راضی باشــد باید به
مزیت در فرایندها توجه کنیــم و اگر بخواهیم این
مهم محقق شــود باید به یادگیری و رشد خودمان
توجه نماییم  .ایــن نکته به منابع انســانی باز می
گردد  ،یعنی منابع انســانی هستند که شکوفایی را
در سازمان ایجاد می کنند.
وی افزود :منابع انســانی در عالی ترین ســطح هر
ســازمان قرار دارند و منابع مالی یکی از مهمترین
مباحث انگیزشــی برای آنهــا به شــمار می رود.
بنابرایــن منابــع انســانی و منابع مالــی ارتباط
بســیار نزدیکی بــا یکدیگر دارند و همســویی آن
ها با یکدیگــر تحقق اهــداف ســازما ن را در پی
دارد.
شــایان ذکر است در این نشســت مدیران معاونت
های مذکور نیــز دیدگاه ها و مســائل مد نظر خود
را عنوان نمودند.

مسئولیت اجتماعی و توجه به محیط زیست  ،اولویت های اصلی ذوب آهن اصفهان هستند

هرکشوریکه
میخواهدپای
آرمان های خودش
بایستد،طبیعت ًاباید
هزینههاییرابه
ازایآنچهمیخواهد
بدستآورد،داشته
باشد که این در
مقابلآرمانهایش
چیزینیست

مدیرعامل شرکت در گفتگو با دست اندرکاران هفته
نامه زرین مهر ( نشــریه محلی شهرستان لنجان ) به
تشریح شرایط کنونی این شــرکت  ،تعامالت منطقه
ای  ،پروژه های زیست محیطی و مواردی از این دست
پرداخت که مشروح آن در ادامه می آید :
مدیرعامل شرکت  ،افزایش تعامل با منطقه و فعالیت
در جهت مسئولیت های اجتماعی را از جمله اولویت
های اصلی ذوب آهن اصفهان دانست و گفت  :در این
راستا  ،جلسات  ،همکاری ها  ،فعالیت های مشارکتی و
اقدامات بسیار خوبی انجام شده که همچنان با قدرت و
جدیت ادامه می یابد .
مهندس یزدی زاده مســئولیت اجتماعــی و توجه
به محیط زیســت را از اولویت های اصلی ذوب آهن
اصفهان دانست و گفت  :صنعت در هر منطقه ای واقع
باشد در کنار رشد و توسعه مشکالتی را نیز در پی دارد
و یکی از مهمترین آنها آالیندگی اســت که ذات همه
صنایع می باشد اما مهم کنترل این آالیندگی است که
این شرکت در این خصوص اقدامات گسترده ای انجام
داده و در دست اقدام دارد .
وی افــزود :بعضاً آالیندگــی در کنورتور بخش فوالد
ســازی وجود داردکه رقم آن از  3700میلی گرم به
ازای نرمال متر مکعب به زیــر  200میلی گرم به ازای
نرمال متر مکعب رسیده که قابل قیاس نیست و نشان
می دهد ذوب آهــن در زمینه فعالیت های زیســت

محیطی اقدامات چشــمگیری داشته است و تاکنون
نیز بالغ بر  400میلیارد تومــان در این زمینه هزینه
کرده است.
مدیرعامل شرکت بیان کرد :مشکلی در باتری سه کک
سازی شرکت وجود دارد که در صدد برطرف نمودن
آن هستیم .با توجه به اینکه در دوران تحریم به سر می
بریم واردات هر گونــه قطعات و تجهیزات امکان پذیر
نیست لذا در کمتر از یک سال گذشته طراحی،ساخت
و نصب درب سلول باتری ها آغاز شده وتاکنون تعداد
هشت عدد از این درب ها آماده تعویض است و تا پایان
شــهریورماه امیدواریم تعویض ایــن درب ها به طور
کامل انجام شود.
وی اضافه کرد  :هر کشوری که می خواهد پای آرمان
های خودش بایســتد،طبیعتاً باید هزینه هایی را به
ازای آنچه می خواهد بدست آورد،داشته باشد که این
در مقابل آرمان هایش چیزی نیســت و انشاا ...از این
دوران نیز با همدلی و هــم افزایی همه بخش ها عبور
خواهیمکرد.
این مقام مســئول گفت  :پــروژه  PCIنیز که اهمیت
بسیاری برای کاهش قیمت تمام شده دارد  ،هم اکنون
در مرحله راه اندازی قرار دارد  .در این پروژه که اثرات
زیست محیطی بسیار چشمگیری دارد  ،کشور چین
بهسختیهمکاریکرد.
مهندس یــزدی زاده بیان کرد  :تامین مــواد اولیه به

عنوان یک معضل برای صنایع فوالدی مختلف مطرح
است.متاسفانه سیاســت گذاری ها در ایجاد پایداری
زنجیره تامین فوالد کشور صحیح نیست.در شرایطی
که ذوب آهن به ســنگ آهن دانه بندی نیــاز دارد و
همچنین واحدهای  DRIبه گندلــه نیاز دارند این دو
ماد معدنی وکنسانتره نیز صادر می شود.
مدیرعامل شــرکت ادامه داد  :صادرات ســنگ آهن
در کشــوری که این ماده معدنی یکی از اجزای اصلی
فرایند تولیدش اســت به واقع هیــچ توجیهی ندارد.
متاسفانه منافع بلند مدت  ،فدای منافع کوتاه مدت می
شود  .ســنگ آهنی که جزو انفال است ،به همه مردم
تعلق دارد و مجوز بهره برداری از معادن آن صادر شده
تا اشتغال زایی ایجاد شود و همگان از ارزش آفرینی آن
منتفعشوند،صادرمیشود.

این مقام مســئول گفت  :خصوصی ســازی به نحو
صحیح انجام نگرفت و زنجیره فــوالد به ویژه در ذوب
آهن با توجه به روش تولید از هم گسسته شد .این مواد
اولیه باید به ریل  ،تیرآهــن و محصوالت دارای ارزش
افزوده باال تبدیل شود و سپس صادرات انجام گیرد که
ارزش آفرینی داشته باشد .اقتصاد مقاومتی و حمایت از
تولید ملی همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری است
و لذا نباید با برخی سیاست ها مانند صادرات مواد اولیه
 ،تولید ملی را با مشکل مواجه نمود .
مهندس یزدی زاده گفــت  :میزبان  14هــزار نفر از
پرسنل در شرکت هســتیم ،ضمن اینکه معیشت17
هزار نفر کارگر معادن زغال سنگ کشور از این کارخانه
تامین می شود لذا حفظ و افزایش تولید این شرکت ،
در شرایط کنونی بسیار ضروری و حیاتی است .
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لبخند دوباره بر چهره پیشکسوتان شرکت در آیین تجلیل از بازنشستگان
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آیین تجلیل از بازنشستگان شــرکت(به تعداد 450
خانواده  1600 ،نفــر) با حضورمعاونیــن و مدیران
بخش های مختلف شــرکت  9و  11تیرماه در تاالر
آهن برگزار شد .
علیرضا امیری تجلیل از بازنشستگان را  ،قدردانی از
 30سال خدمت صادقانه دانســت و گفت  :این فوالد
مردان با تالش و کوشــش خود چرخ صنعت کشور
را به چرخــش در می آوردند و این جشــن تجلیل از
زحمات این افراد اســت که به فیض بازنشســتگی
نایل آمدنــد  .وی به نقش خانواده هــا در حمایت از
تالشگران شرکت اشــاره کرد و یاد آور شد  :خانواده

ها با مهیا کردن محیطی امن نقش اساسی در آرامش
کارکنان در محیط سخت کاری ذوب آهن دارند .
مدیر روابط عمومی شرکت گفت  :دستاوردهای ذوب
آهن اصفهان در زمینه های مختلف حاصل دسترنج
تمامی کارکنان اســت  .وی افزود  :هم اکنون فرصت
مناســبی برای بازنشستگان شــرکت است که سال
های که در کنار خانواده نبودنــد را جبران کنند و از
این فرصت بهترین بهره را ببرند .
امیری با اشــاره به رکوردهای اخیــر در تولید چدن
گفت  :در چندین مــاه گذشــته  10درصد افزایش
تولید داشتیم که با ادامه این روند می توانیم به عدد3

بازدید خانواده همکاران محترم از خط تولید

اینمراسمها
باعثشناختهر
چهبیشتراعضاء
خانوادههمکاراناز
شرایط و فضای کار
ذوب آهن می شود

با برنامه ریزی مدیریت روابط عمومی ،و با همکاری
مدیریت های خدمات و امور اجتماعی و حراســت
دور جدید بازدید خانواده هــای ذوب آهنی از این
کارخانه از تاریخ سه شنبه یازدهم تیرماه آغاز شد.
این مراســم ها که بــا برنامه های متنــوع هنری،
تفریحی ،بازدید از خط تولید و پذیرایی در باشــگاه
های فجر و قدس همراه است باعث شناخت هر چه
بیشــتر اعضاء خانواده همکاران از شرایط و فضای
کار ذوب آهن می شود .
شــایان ذکــر اســت در دور جدیــد بازدیــد
خانــواده هــا  12برنامــه در روزهای یکشــنبه و
ســه شــنبه هر هفته بــرای  1440خانــوار اجرا
خواهد شد.

میلیون و  50هزار تــن تولید چدن در پایان ســال
برسیم و امید است در ســال آینده به 3میلیون 600
هزار تن تولید که ظرفیت اســمی ذوب آهن اصفهان
اســت دســت یابیم .وی به  286شــهید و  14هزار
رزمنده شرکت در هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد
و یاد آور شد  :کار در ذوب آهن اصفهان و کسب روزی
حالل در آن یکی از سخت ترین کارها است که فوالد
مردان بازنشسته شــرکت به آن دست یافتند که این
شایسته تقدیر است .
مدیر روابط عمومی شــرکت ذوب آهــن اصفهان را
مادر صنعت فوالد کشــور دانســت و گفت  :از دیگر
دســتاوردهای شــرکت تربیت و آموزش نیروهای
متخصص و انتقال آن به دیگــر صنایع فوالدی می
باشــد .وی افزود  :معادل  25درصد فضای تولید هر
مجتمع تولیدی باید فضای ســبز باشد که این مقدار
در ذوب آهن اصفهان  16هــزار پانصد هکتار معادل
 84برابر استاندارد های زیست محیطی است .
در حاشــیه این جشــن با تعدادی از بازنشســتگان
گفتگویی داشتیم كه در ادامه می خوانید :
ایرج تقی زاده بازنشســته در حــوزه مدیریت خرید
تجهیزات بــا مثبت ارزیابی كردن این جشــن برای
بازنشســتگان گفت  :برپایی اینگونه جشن ها باعث
ایجاد دلگرمی و نشــاط برای بازنشستگان و خانواده
هایشــان و یادآور ســال ها تالش و کوشش در این

مجتمــع عظیم صنعتــی خواهد بودامــروز خاطره
خوبی بــرای خــود و خانــواده ام در ذوب آهن رقم
خورد.
کرمی بازنشســته درمدیریت نوردگفــت  :برگزاری
اینگونه جشن ها توسط شركت ســبب جمع شدن
كاركنــان و خانواده هــا در كنار هم بــا یكدیگر می
شــود كه می تواند تاثیر بســیار مثبتــی در محیط
کار ،روحیه فرد و خانواده می شــود امیدوارم ذوب
آهن روز به روز در مســیر موفقیت و پیشــرفت قرار
بگیرد.
غالمرضا صمدی بازنشســته درمدیریــت کوره بلند
 :خواســتار افزایش كیفیت برنامه و موســیقی شد
وضمن تشــكر از برگزار كنندگان این جشن گفت :
مسئولین شركت با برپایی این جشن ها لزوم اهمیت
و توجه به نیروی انســانی و کرامت بازنشســتگان را
مدنظر قرار داده اند .
مرتضی طاهری بازنشســته در مدیریــت تولیدات
کک و مواد شــیمیایی گفت  :دعوت از بازنشسته ها
و خانواده هــای آن ها برای حضور مجــدد در ذوب
آهن و اجرای برنامه های متنوع نشان می دهد نسل
جدید همکاران به تالش بازنشسته ها و نسل قبلی ها
احترام قائل هســتند ضمن تشکر از دست اندرکاران
این جشن ها برای بازنشســتگان ذوب آهن در ادامه
راه آرزوی سالمتی و موفقیت می نمایم.
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مهندس منصور یــزدی زاده مدیرعامل شــرکت ،
 11تیرماه با حضور در بخش های مختلف شــرکت
از پروژه  ( PCIتزریــق پودر زغال به کــوره بلند ) و
پروژه زیســت محیطی ســاخت و نصب درب های
فلکسیبل باتری شــماره  3مدیریت تولیدات کک و

مواد شیمیایی  ،بازدید نمود و با تالشگران ذوب آهن
دیدار و گفتگو کرد .
شایان ذکر اســت پروژه  PCIبا کاهش مصرف کک،
نقش مهمی در کاهش قیمت تمام شده محصوالت
ذوب آهن ایفا خواهد نمود و پروژه زیســت محیطی

مرور خاطرات نیم قرن عشق به
تولید

استفاده از توان تالشگران متخصص ذوب آهنی و با
همکاری شرکت های داخلی در حال انجام است و به
زودی تعداد  8درب بومی سازی شده نصب می گردد
که تاثیر آن بر کاهش آالیندگی بــه ویژه بوی کک،
بسیار ملموس و چشمگیر خواهد بود.

پروژه PCIبا کاهش
مصرفکک،نقش
مهمیدرکاهش
قیمتتمامشده
محصوالت
ذوب آهن ایفا
خواهدنمود

دستاوردهای ذوب آهن اصفهان در دوران تحریم،میراثی ماندگار برای آیند گان است

به مناســبت دهم تیرماه روز صنعت و معدن در گفتگو با مهندس منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان دستاوردهای نخســتین تولیدکننده فوالد کشور در دوران تحریم،
اهمیت حمایت همه جانبه مســئولین از به ظرفیت رســیدن تولید در این کارخانه عظیم  ،فعالیت تخصصی در حیطه معدن با نگاه به آینده و مباحثی از این دست را مورد کنکاش قرار
دادیم که مشروح آن را در ادامه می خوانید :
مهندس یــزدی زاده گفت  :حدود چهل ســال
اســت که با تحریم های ظالمانه غــرب مواجه
هستیم ،شدت آن طی این سالیان متفاوت بوده
است.در این دوران سخت که فشارهای اقتصادی
بســیاری بخش های گوناگون کشــور از جمله
صنعت فوالد را زیر تاثیر قرار داده بود،ذوب آهن
اصفهان با همت و تالش شبانه روزی کارکنان و
سایر مجموعه هایی که در این زمینه مسئولیت
دارند ،همچون گذشته طرح ها و پروژه های ملی
بسیاری را به بهره برداری رساند و تلخی تحریم
ها را به شیرینی ایستادگی مبدل ساخت.
دســتاوردهای ذوب آهن اصفهان در
دوران تحریم،میراثــی ماندگار برای آیند
گان است
وی افــزود  :تولید محصول اســتراتژیک ریل با
ارزش افزوده باال در ایران که در گذشته آرزویی
بیش نبود ،در دوران تحریم به همت پوالدمردان
ذوب آهن اصفهان به ثمر نشســت،طرح تزریق
پودر زغال به کوره بلنــد (  ) PCIکه هم اکنون
مراحل پایانی را ســپری می کنــد  ،ریومپینگ
ایســتگاه هفــت ریخته گــری بــدون حضور
کارشناســان خارجی  ،افزایش آمــار صادرات
محصــوالت  ،رکوردهای مســتمر تولیــد و ...
دستاوردهای بسیار بزرگی اســت که در دوران
تحریم در کارنامه پرافتخــار ذوب آهن اصفهان
ثبت گردید و میراثی مانــدگار برای آیندگان به
شمار می رود.
پای آرمان های مان  ،مجدانه ایســتاده
ایم
مدیرعامل شــرکت ادامه داد  :البته تحریم ها تا
حدودی هزینه صادرات محصــوالت را افزایش
داد اما کشــوری که می خواهد پای آرمان های
خودش بایســتد،طبیعتاً باید هزینه هایی را به
ازای آنچه می خواهد بدســت آورد  ،داشته باشد
که این در مقابل آرمان هایش چیزی نیســت و
انشــاا ...از این دوران نیز با همدلی و هم افزایی
همه بخش ها عبور خواهیم کرد.
اهمیت تدوین اســتراتژی مدون برای
تولید و صادرات در صنعت فوالد
این مقــام مســئول تصریــح کــرد  :برخی از
کارشناســان مــی گوینــد کشــورهایی مانند
برزیل،استرالیا و  ...ارقام باالیی از صادرات سنگ
آهن را از آن خود نمودنــد .در این خصوص باید
گفت این کشورها با وجود وســعت بسیار و دارا
بودن معــادن گسترده،اســتراتژی مدونی برای

تولید و صادرات خود مشخص نموده اند و بر پایه
آن حرکت می کنند .کشــور چین با آن عظمت
به عنوان قطب دوم صنعتــی دنیا پس از آمریکا ،
مواد اولیه را از کشورهای مختلف وارد می کند.
همین کشور در سال های گذشته لجن کنورتور
موجود در سایت هواشناســی را خریداری کرد
که پس از بررســی های صورت گرفتــه در این
خصوص پــروژه آب گیری از لجــن کنورتور به
روش  BOTتعریف شــد و با موفقیت عملیاتی
گردید  ،ضمن اینکــه این محصــول به چرخه
تولید بازگشته است.
ضرورت توجه بــه فعالیت تخصصی در
حیطه معدن
مهندس یــزدی زاده ادامه داد  :اگر با شــرایط
فعلی صادراتی انجــام نگیرد،تولید  55میلیون
تن فوالد در افق  1404بعید اســت محقق شود.
طی دورانی که در شــرکت ملی فــوالد بودم به
اتفاق همکاران گزارش مشروح در این خصوص
تهیه شد که برای ایمیدرو و وزارت صمت ارسال
گردید .با شــرایط فعلی در حدود ســال 1410
شاید ســنگ آهنی برای تولید نداشته باشیم و
به یک وارد کننده این ماده معدنی اســتراتژیک
تبدیل شــویم زیرا معادن به جای اینکه در عمق
فعال باشند و اکتشافات جدید را به بهره برداری
برســانند از حیطه تخصصی فرایندهای معدنی
فاصلــه گرفته اند و به ســمت تولید شــمش و
محصوالت فوالدی گرایش یافته اند و این نشان
می دهد که متاســفانه اســتراتژی مشخصی در
این زمینه وجود ندارد وبه بیراهه رفته ایم.
با صادرات سنگ آهن منافع بلند مدت
،فدای منافع کوتاه مدت می شود
مدیرعامل شرکت خاطر نشــان کرد  :صادرات
ســنگ آهن در کشــوری که این مــاده معدنی
یکی از اجــزای اصلی فرایند تولیدش اســت به
واقع هیچ توجیهی ندارد .متاســفانه منافع بلند
مدت  ،فدای منافع کوتاه مدت می شود  .سنگ
آهنی که جزو انفال اســت ،به همــه مردم تعلق
دارد و مجوز بهــره برداری از معــادن آن صادر
شده تا اشــتغال زایی ایجاد شــود و همگان از
ارزش آفرینی آن منتفع شــوند،صادر می شود
و مردم و صنایع کشــور که اقتصاد منهای نفت
را باید تحقق بخشــند از ســود آن بی بهره می
مانند .وی بیان کرد  :چندی پیش طی مذاکرات
خوبی که با دکتر سرقینی معاون معدنی وزارت
صمت داشتیم ،ایشــان اظهار داشتند تنها تولید
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در دورهمی پوالد مردان ذوب آهن اصفهان

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان به مناسبت روز صنعت و معدن عنوان کرد

کنندگان مجوز صــادرات محصوالت فوالدی را
دارند و ارز حاصل از آن هــم باید به چرخه تولید
باز گردد.
وی بیان کرد  :صــادرات نهاده های معدنی نظیر
سنگ آهن از سود سرشــاری برخوردار است و
همین عامل گرایش معادن به ســمت صادارت
این مواد معدنی استراتژیک را سبب شده است.
امیدواریــم وزارت صمت به عنــوان متولی این
موضوع هر چه ســریع تر اقدام اساســی در این
زمینه داشته باشد.
مادر صنعت فوالد کشور  ،مستحق بی
مهری نیست
این مقام مســئول در بخش دیگری از ســخنان
خود به ظرفیــت تولید در ذوب آهــن اصفهان
پرداخــت و اظهار داشــت  :این شــرکت بزرگ
ظرفیت تولید چهــار میلیون تن چدن با ســه
کوره را دارا می باشــد .در این زمینه به شــش
میلیــون تن مواد آهن دار شــامل ســنگ آهن
دانه بندی،کنســانتره و گندله نیاز داریم .اکنون
شــرکتی که از ایــن ظرفیت تولیــد برخوردار
است،تخصص و دانش فنی نیروی انسانی اش به
عنوان مادر صنعت فوالد کشور زبانزد است ،زیر
ساخت های الزم را دارا می باشد و در یک جمله
آماده در نوردیدن مرزهای تولید است ،به دلیل
نداشتن معادنی که خود روزی مدیریت آنها را بر
عهده داشت با نیمی از ظرفیت تولید فعال است
که به واقع این بی مهری ها سزاوار نیست.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهــان اضافه کرد  :همه
تالش ما در یک ســال گذشــته بر این موضوع
متمرکز بوده کــه بتوانیم جدا شــدن معادن از
ذوب آهن و تاثیــر منفی آن بر رونــد تولید این
شــرکت بزرگ را برای دولــت و وزارت صمت
شــفاف نماییم .حق ذوب آهن اصفهان به عنوان
نخستین تولید کننده فوالد در کشور فراتر از این
است که به دلیل نداشــتن مواد اولیه نتواند تمام
ظرفیت خودش را فعال نماید.
مهندس یــزدی زاده در خصوص انســجام بین
تولید کنندگان فــوالد برای قیمت نیــز افزود :
تالش های بســیار خوبی توســط انجمن تولید
کنندگان فوالد در این خصوص انجام گرفت اما
همه شــرکت های فوالدی به صورت مستمر به
آن عمل نکردند  .در حال حاضر نیز تعداد شرکت
های فوالدی بسیار افزایش یافته است .زمانی که
محصوالت فوالدی شــرکت ها در بورس عرضه
شــود  ،شــفافیت موجود اجازه نمــی دهد که

گزارش
دورهمی

بازدید مهندس یزدی زاده از پروژه های مهم شرکت

ساخت و نصب درب های فلکسیبل در باتری شماره
 3مدیریت تولیدات کک و مواد شــیمیایی  ،یک گام
اساسی برای تبدیل شدن این مجتمع عظیم صنعتی
به صنعت سبز می باشد  .شــایان ذکر است به دلیل
تحریم ها طراحی و ســاخت درب هــای مذکور با

نشریهداخلی

تغییری انفرادی ایجاد شود.
وی در ادامه به عدم توازن بین زیر ســاخت ها و
توسعه زنجیره فوالد پرداخت و خاطر نشان کرد
 :هر سال نیاز است حدود  600میلیون یورو صرفاً
سرمایه گذاری ارزی در زیرســاخت ها صورت
گیرد که عدد قابل توجهی اســت و برنامه ریزی
دقیقی را می طلبــد و اگر انجام نشــود در افق
 1404اگر چه ظرفیت ســازی در فوالد،گندله و
 DRIشاید اتفاق بیفتد ولی در حوزه سنگ آهن
و کنســانتره با مشــکل مواجه می شویم .ضمن
اینکه چالش هایی را در زیر ســاخت ها شــاهد
خواهیم بود.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان تصریح کرد  :تولید
محصوالت با ارزش افزوده باال و متفاوت از سایر
فوالدســازها مانند ریل که هم اکنــون در نورد
 650تولید می شود در دست اقدام است .تکمیل
ســبد های تیرآهن های  Hو  ، Iتولید فوالدهای
صنعتی نیز از جمله سایر طرح های تولید ذوب
آهن اصفهان است.
صنعت فوالد کشور با ذوب آهن اصفهان
شکل گرفت،رشد کرد و شکوفا شد
مهندس یزدی زاده گفت  :صنعت فوالد کشــور
با ذوب آهن اصفهان شــکل گرفت  ،رشد کرد و
شکوفا شد .شرکتی که مســئولین کشور در رده
های مختلف مدیریتی در کالم شــان اذعان می
کننــد  ،دورانی از خدمت و تحصیــل خود را در
این دانشــگاه بزرگ صنعتی ســپری نمودند و
عنوان می کنند که عصاره اندوخته های شان در
این شناسنامه صنعت فوالد کشــور را به عنوان
دستاوردی ارزشمند در مدیریت شان به کار می
گیرند .امید که با اســتعانت از پروردگار متعال ،
همراهی مســئولین  ،تالش و همدلی کارکنان
این صنعــت متولی صنایــع کشــور روز به روز
موفقیت های فزون تــری را در کارنامه صنعت
فوالد کشور ثبت نماید.

همه تالش ما در یک
سالگذشتهبراین
موضوعمتمرکز
بودهکهبتوانیمجدا
شدن معادن از ذوب
آهنوتاثیرمنفی
آن بر روند تولید این
شرکت بزرگ را برای
دولت و وزارت صمت
شفافنماییم

روز جمعه هفتم تیرماه یکی از بوســتان های شــهر اصفهان  ،میزبان
دورهمی پوالد مردان تولید ذوب آهن اصفهان بود .مردانی که با تالش
و کوشش شبانه روزی آنها در بخش فوالدســازی اقدامات بزرگی نظیر
تولید فوالد توپ های جنگی و بازســازی خســارت های جنگ با حفظ
خط تولید در دهه  60تا پایان دوران جنگ به ثمر نشست و هم اکنون
نیز فوالد ریل با کیفیت مطلوب به منظور تولید این محصول استراتژیک
در بخش فوالدسازی،زینت بخش کارنامه نخستین تولید کننده فوالد
کشور شده است.
این پوالد مردان که به گفته خودشــان همچنان رفت و آمد خانوادگی
دارند ،پس از  30سال خدمت و یا بعضاً بیش از آن در این روز گرم سال
با گرمای مهر و محبت خود در محفلی خودمانی از شــهرهای مختلف
کشــور گرد هم آمدند .خاطره گویی ها و به دنبــال آن خنده های از ته
دل و گرفتن دست همدیگر لحظه به لحظه بر صفای این محفل با صفا
می افزود ...
یکی از ایــن پوالدمردان که پس از  25ســال خدمت همــکارش را از
نزدیک دید با شور و شعف خاصی او را در آغوش گرفت ،از روزهایی که با
همدیگر در کارخانه داشتند،سخن می گفتند.
همه عزیزان همچنان قلب شــان برای کارخانه و تولید آن می تپید ،از
همدیگر سراغ بخش های مختلف را می گرفتند .از کالم شان مشخص
بود هر روز وضعیت صنعت فوالد و ذوب آهن اصفهان را پیگیر هستند.
با چند نفر از این پوالدمردان همکالم شــدم از روزهای ســختی که در
کارخانه داشتند سخن می گفتند ،بســته های مختلف دارو همراه شان
دیده می شد که به گفته خودشان نیاز بود  ،در زمان مقرر استفاده کنند.
از بیمه درمان شان رضایت کافی را نداشتند .عزیزی می گفت،همسرم
به علت مشــکالت قلبی به عمــل جراحی نیاز داشــت و بیمه برخی از
مخارج را نپذیرفت،از مســئولین تقاضا داریم پس از  30ســال خدمت
صادقانه در شرکت برای درمان ما تدبیر نمایند.
به لحظات پایانــی این دورهمی کــه نزدیک می شــدیم ،صندوقی را
مشاهده کردم که در بین این عزیزان دست به دست می شود،نزدیکتر
رفتم و ســوال کردم،گفتند برخی از همکاران مان با مشــکالتی مواجه
هســتند،تاب و توان آن نداریم  ،ببینیم عزیزی که ســال های عمرش
را در کنار ما ســپری نموده امروز دغدغه مالــی دارد ،این صندوق را به
دورهمی های خودمان می آوریم و کمکی هر چند کوچک برای عزیزان
مان از صمیم قلب جمع مــی کنیم .آری ،پیشــگامانی که در روزهای
سخت با اعتقاد راسخ و دســتان پرتوان خود بند بند این کارخانه عظیم
را بنا نهادند و روز و شب شان را در مســیر تحقق آرزوی ایرانیان سپری
نمودند ،امروز با مشــکل بیمه درمان مواجه هســتند کــه زیبنده این
عزیزان و نام مادر صنعت فوالد کشــور نیست .ناگفته نماند که این مادر
بخشنده همواره از وجود خود به همگان بخشیده همان طور که آثار این
بخشــندگی در جای جای ایران زمین پس از نیم قرن همت و بالندگی
اش جاودانه گردیده اما مادر سخاوتمندمان هم اکنون با بی مهری روبه
رو است.
امید است بزرگترین مشــکل این کارخانه عظیم که تامین پایدار مواد
اولیه است،چالشــی که با گرفتن معــادن از آن زنجیــره تولید را از هم
گسست با تدبیر مســئولین به زودی برطرف شود و با دور اندیشی بیش
از پیش دســت اندرکاران و اتخاذ تدابیر موثر مشــکل بیمه درمان این
عزیزان نیز برطرف گردد.
آنانی که به عنوان عضو خانواده بــزرگ ذوب آهن اصفهان برکت وجود
و کالم شان همواره رونق بخش تولید این کارخانه عظیم بوده و خواهد
بود.

فضای سبز

گلها و گیاهان آپارتمانی
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در جهت ایجاد نشاط سازمانی انجام شد

توزیع بلیط های تخفیف دار ویژه جهت کارکنان شرکت

مدیریت روابــط عمومی شــرکت  ،در جهت
تکریــم کارکنان و ایجــاد نشــاط در خانواده
بــزرگ ذوب آهن اصفهــان  ،جهــت دریافت

در این راســتا و در بخش اول تعداد  68هزار و
 904فقره بلیــط تخفیف دار جهت اســتفاده
 357هــزار و  592نفر تهیه و جهــت کارکنان

بلیط هــای تخیفف دار ویژه  ،اقــدام به مذاکره
با مراکــز فرهنگــی و تفریحی اســتان نموده
است .

مکان

درصد
تخفیف

تعداد بلیط
توزیع شده

تعداد نفر
استفاده کننده

تعداد کل

اعتبار

شهربازی ملک شهر

50

13976

5

69,880

پایان شهریور 98

شهربازی الله نجف آباد و صفه اصفهان

60

13976

5

69,880

پایان شهریور 98

شهربازی ناژوان اصفهان

30

12000

5

60,000

پایان اسفند 98

شهربازی هایپر لند

30

12000

5

60,000

پایان اسفند 98

آکواریوم اصفهان

40

13976

5

69,880

پایان بهمن 98

سرزمین موج های دریایی نجف آباد

33

13976

2

27,952

 28آذر 98

جمع کل:

357,592

توزیع شده اســت  .شایان ذکر اســت در نیمه
دوم تیرمــاه مرحلــه دوم توزیــع بلیــط آغاز
خواهد شد .

در بخش اول تعداد
 68هزار و  904فقره
بلیطتخفیفدار
جهتاستفاده357
هزار و 592نفر تهیه
و در بین کارکنان
توزیعشدهاست

نیدوالریوم
نام علمی.Nidularium SPP:
نام خانوادهBromeliaceae:
زادگاه اصلی آن آمریکای جنوبی است .برگهای آن حول محور مرکزی
رشــد می کنند و مانند بقیه گیاهان تیره آناناس ،در وســط فرورفتگی
فنجان مانندی دارد که حیات گیاه بســتگی به آن داشته و باید همیشه
پر از آب باشــد و بهتر اســت هر روز یکبار با آب تازه جایگزین شــود.
برگهای آن دندانه دار و دندانه ها شــبیه خار اســت .در برخی انواع آن
رنگ برگها در بخش درونی نزدیک به حفره وســط ،زیر نور آفتاب قرمز
می شود .گلهای آن کوچک و زینتی نیســتند و زیبایی گیاه به واسطه
برگهای زینتی می باشد.
نیازها :برای تأمین رطوبت مورد نیاز گیاه ،اســپری نمودن آب در هوا و
روی برگها انجام می گیرد .نیازمند محیطی ســایه روشن بوده و باید از
تابش مستقیمنور خورشــید محافظت گردد .خاک مناسب آن حاوی
مواد آلی و بدون آهک می باشد .آبی که برای آبیاری گیاه مورد استفاده
قرار می گیرد باید سبک باشد.
طریقه افزایش :از جوانه های جانبی در فصل بهار و تابستان برای ازدیاد
گیاه استفاده می شود .با بذر نیز می توان گیاه را افزود.
مدیریتاجراییامورخدماتی
سرپرستبهسازی،فضایسبزوامورپسماند
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بازدید مسئوالن روابط صنعتی و
نمایندگان رفاهی از رستوران مرکز
پخت شرکت
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فضای ذوب آهن با شمیم شهادت عطرآگین شد

بسیج

همایش فرماندهان پایگاه های
بسیج لنجان در ذوب آهن اصفهان

مسئوالن روابط صنعتی و نمایندگان رفاهی مدیریت های مختلف ذوب آهن
دوازدهم تیرماه از مرکز پخت شرکت بازدید کردند و با فرآیند آماده سازی،
تهیه  ،طبخ و توزیع غذای کارکنان آشنا شده و از تجهیزات موجود در این
مرکز نیز بازدید نمودند  .شایان ذکر است توضیحات الزم در این خصوص
توسط کارشناسان مربوطه ارائه گردید .
علی رضاقلیان  ،مدیریت خدمات واموراجتماعی

کوچه باغ سفر

چشمه های باداب سورت

چشمه های باداب سورت واقع در استان مازندران ،جنوب شهرستان ساری،
بخش چهاردانگه ،دهستان پشت کوه ،روستای سورت ،حدفاصل روستاهای
اروست و مال خواست قرار دارد.
این چشمه ها از شمال به ارتفاعات و تپه های پوشیده از جنگل هایی با
درختان سوزنی برگ  ،از جنوب مشرف به دره های پایین دست و از شرق در
مجاورت ارتفاعات پوشیده از گیاهان بوته ای و درختچه ها است .غرب آن را
نیز روستای اروست احاطه کرده است.
شایان ذکر است که باداب به معنی آب گازدار و سورت به معنی شدت اثر است.
چشمه های باداب سورت شامل دو چشمه با آب های کامال متفاوت از
لحاظ رنگ ،بو ،مزه و حجم آب است .چشمه پر آب دارای آب بسیار شور و
دارای استخری با قطر حدود  15متر و عمق زیاد است که عمدتا درتابستان
برای آب تنی استفاده می شود و برای درمان دردهای کمر و پا ،امراض
پوستی ،روماتیسم و مخصوصا سردرد میگرن سودمند است .همچنین
این چشمه به علت شور بودن در فصل زمستان یخ نمی زند .چشمه دوم
که در باالدست و شمال غربی این چشمه قرار دارد ،ترش مزه و دارای آبی
به رنگ قرمز و نارنجی است ،در اطراف چشمه کمی رسوب آهن نشسته
است .جریان آب های رسوبی و معدنی این چشمه ها طی سال ها ،در شیب
پایین دست کوهستانی خود ،صدها طبقه و ده ها حوضچه بسیار زیبا به
رنگ های نارنجی ،زرد و قرمز در اندازه های مختلف پدید آورده است .این
طبقات و حوضچه ها در واقع جاذبه اصلی و ویژگی منحصر به فرد چشمه
های باداب سورت است .زیبایی این طبقات و محل ویژه قرارگیری
چشمه در دامنه کوهستان و چشم اندازهای اطراف به ویژه در غروب
تحسین برانگیز است.
چشمه باداب سورت اروست از نوع ژئوپارک محسوب شده و همزمان با
آخرین چین خوردگی البرز دوران چهارم زمین شناسی شکل گرفته است.
دیدار از چشمه و حوضچه های باداب سورت خستگی را از جان گردشگران
بیرون می کند و چشمان کنجکاو و حقیقت جو در کنکاش مناظر طبیعی
جنگلی و کوهستانی پیرامون تا دوردست ها مبهوت و خیره می ماند.
خیال انگیزترین صحنه های منطقه به هنگام طلوع و غروب خورشید است
که تاللو نور خورشید در حوضچه ها و انعکاس نور آنها همراه با سایه روشن
طبیعت اطراف جلوه های تحسین بر انگیز از موهبت خداوندی را به جلوه
گری می گذارد که این چشم اندازهای چشم نواز هیچگاه از روح و ذهن
فراموش نمی شود و بارها و بارها طبیعت دوستان را به تماشای خود فرا
می خواند.
این چشمه ها در ارتفاع  ۱۸۴۰متری واقع شده اند و در ایران بی نظیر هستند و
تا جایی که می دانیم در کشورهای ترکیه ،آمریکا و نیوزلند چشمه هایی شبیه
باداب سورت وجود دارد.
راه دسترسی:
از شهرهای سمنان و ساری تا روستای اروست جاده کامال آسفالت است و از
این روستا تا چشمه های شگفت انگیز باداب سورت که در یک کیلومتری شرق
این روستا واقع است جاده خاکی است.
داریوش بهادری
مدیریت خدمات و امور اجتماعی-خدمات اقامتی و تفریحی

انا هلل و انا الیه راجعون

جناب آقای مهندس بهزاد كرمی
مدیر محترم بازاریابی و فر وش خارجی
درگذشت مادر بزرگوارتان را تسلیت عرض نموده  ،از درگاه حضرت باری
تعالی برای آن مرحومه ،رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و سالمتی
مسئلت داریم .

روابط عمومی شركت

تسلیت
همكاران گرامی جناب آقایان سیدرضا میرپور
و مهدی رمضانی
مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده محترمتان صمیمانه تسلیت عرض
می نماییم و از خداوند متعال برای آن مرحومان طلب مغفرت نموده و برای
شماوخانوادهمحترمتانصبرجمیلمسئلتمینماییم.

روابط عمومی شركت

به همت حوزه بسیج شهید تندگویان  ،امور شهدا ،
جانبازان و ایثارگران و روابط عمومی ذوب آهن
اصفهان  ،مراسم « شهید آبروی صنعت » و یادواره
یازده شهید بخش آگلومراسیون با حضور مهندس
یزدی زاده مدیر عامل شرکت  ،تعدادی از معاونین،
مدیران و تعدادی از کارکنان  ،روز یکشنبه  9تیر ماه
به میزبانی پایگاه های بسیج شهید مدرس و والفجر
در مسجد والفجر برگزار شد .
در این مراسم که پیکر پاک شهید تازه تفحص
شده در منطقه عملیاتی رمضان نیز بر فراز دستان
همکاران تشییع گردید  ،حجت االسالم والمسلمین
سید فتاح حکمت منش گفت :شهادت از آثار اخالص
در عبادت است و خداوند شهادت را به افراد مخلص
جامعه اعطا می کند  .وی جهاد اقتصادی و تالش
برای تولید را از عبادت های پر اجر عنوان نمود و گفت
 :کارکنان ذوب آهن اصفهان با اخالص در خط اول
جبهه صنعت به جهاد و عبادت مشغولند .

مهندس تورج نوابی مدیر بخش آگلومراسیون نیز
در گفتگو با خبرنگار هفته نامه آتشکار یاد و خاطره
یازده شهید این بخش را گرامی داشت و گفت :
تشییع و حضور بابرکت این شهید گمنام در بخش
آگلومراسیون  ،باعث افزایش روحیه ایثارگری و گره
گشایی در کارها خواهد شد .
وی افزود :شهدا برای امنیت و آسایش کشور و ملت
جان خود را فدا کردند و در لحظه لحظه زندگی همه
ما حضور دارند و برکت خون آنها همیشه شامل حال
ما می شود .
سرهنگ مهران مختاری فرمانده حوزه بسیج شهید
تندگویان که مسئولیت برگزاری این یادواره و تشیع
پیکر پاک شهید گمنام را بر عهده داشت به خبرنگار
ما گفت  :اجرای برنامه های متنوع فرهنگی به ویژه
حضور پیکر پاک شهدا در چنین برنامه هایی موجب
تقویت روحیه ایثار و از خود گذشتگی خواهد شد.
وی افزود :با چنین روحیه ای مسلماً کارکنان ذوب

آهن در پایان سال به تولید  3میلیون و پنجاه هزار
تن چدن دست خواهند یافت.
سرهنگ مختاری تولید محصول ایرانی و توسعه
اقتصادی را از سفارش های موکد مقام معظم
رهبری(مدظله العالی) در چند سال اخیر دانست و
گفت  :با اهتمام به تولید و شکوفایی اقتصادی باید
نشان دهیم در مسیر والیت فقیه در حرکت هستیم .
همچنین در این مراسم از والدین شهدای واالمقام
محمود و علیرضا موذنی به عنوان شهدای آبروی
صنعت و پدر مرحوم علی ادیبی از همکاران
درگذشته ذوب آهنی تجلیل به عمل آمد.
شایان ذکر است که آیین تشییع پیکر پاک شهید
گمنام با جضور مهندس یزدی زاده مدیر عامل و
جمعی از مدیران و کارکنان سختکوش شرکت در
بخش آگلومراسیون برگزار گردید و شرکت کنندگان
در آیین مذکور با آرمانهای شهدا تجدید میثاق
نمودند.

Report

گزارش

گزارش مشاغل سخت وزیان آور شرکت
کارهای سخت و زیان آور ،کارهایی است که در آن
ها عوامل فیزیکی  ،شیمیایی  ،مکانیکی و بیولوژیکی
محیط کار  ،غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر
تنشی به مراتب باالتر ازظرفیت های طبیعی (جسمی
و روانی) در وی ایجاد گردد که نتیجه آن بیماری
شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و بتوان با به کار
گیری تمهیدات فنی  ،مهندسی  ،بهداشتی و ایمنی
و غیره  ،صفت سخت و زیان آور بودن را از آن مشاغل
کاهش یا حذف نمود .
به موجب ماده  1آییننامه اجرایی بند ( )5جزء (ب)
ماده واحده قانون اصالح تبصره ( )2الحاقی ماده ()76
قانون اصالح مواد ( )72و ( )77و تبصره ماده ()76
قانون تأمین اجتماعی مصوب  1354و الحاق دو
تبصره به ماده ( )76مصوب  1371ـ مصوب 1380ـ
موضوع تصویبنامه شماره /15365ت36005هـ
مورخ  ، 1386/2/5مشاغل به دو گروه الف و ب تقسیم
بندی می شوند .
گروه الف :مشاغلی که صفت سخت و زیان آوری با

همایش فرماندهان و معاونت های نیروی انسانی پایگاه های سپاه ناحیه
لنجان در ذوب آهن اصفهان برگزار شد  .در این همایش سرهنگ محمدی
فشارکی فرمانده سپاه ناحیه لنجان طی سخنانی نقش بسیج درجهت ایجاد
ارامش و همچنین محلی برای رشد و تعالی خانواده هاو فرزندانشان را تبیین
نمود .وی گقت :بسیج در هرنقطه ای که باشد چه در سطح اقشار و چه در
جامعه ی کارگری باید نقشی بی بدیل برای تحقق شعارهای سال و نیز تحقق
ارمان های کالن انقالب ارزشمند اسالمی ایفا نماید .در این همایش سرهنگ
دوم پاسدار واعظ معاون نیروی انسانی سپاه صاحب الزمان (عج)با برگزاری
کارگاه اختصاصی به تشریح واموزش اساسنامه های جدیدنیروی انسانی
بسیجیان پرداخت .در این همایش فرماندهان بسیج ذوب آهن اصفهان نیز
حضور داشتند.

انتخاب رییس و اعضای"هیئت
اندیشه ورز" در بسیج ذوب آهن
جلسه "هیئت اندیشه ورز" حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان ذوب آهن
با حضور فرمانده حوزه،شورای فرماندهی،رییس شورای قشر و اعضای هیئت
در سالن جلسات حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان برگزار شد .در این
جلسه یوسف سلحشور با کسب بیشترین رای به عنوان رئیس هیئت اندیشه
ورز انتخاب گردید .همچنین مهدی نیک نهاد به عنوان نایب رئیس و خلیل
شکرانی به عنوان دبیر هیئت منصوب شدند.

بر بال لک لک ها

تولدت مبارک

ماهیت شغل وابستگی دارد اما می توان با به کارگیری
تمهیدات بهداشتی  ،ایمنی و تدابیر مناسب توسط
کارفرما سختی و زیان آوری آن ها را حذف نمود .
گروه ب  :مشاغلی که ماهیتاً سخت و زیان آور
بوده و با به کارگیری تمهیدات بهداشتی  ،ایمنی و
تدابیر فنی توسط کارفرما ،صفت سخت و زیان آوری
آن ها کاهش یافته ولی کماکان سخت و زیان آوری
آن ها حفظ می گردد .
نحوه بررسی :
حسب درخواست کارگر در فرم شماره ()1یاکارفرما
درفرم شماره(  ،)2تعیین سخت و زیان آور بودن
مشاغل در هر کارگاه با بررسی سوابق  ،انجام بازدید
و بررسی شرایط و با تایید کمیته های استانی انجام
می گیرد که دراین راستا وبه منظورتعیین مشاغل
سخت وزیان آورقسمتهای مختلف کارخانه،
هماهنگی های الزم باشبکه بهداشت واداره
تعاون،کارورفاه اجتماعی لنجان بعمل آمد و مشاغل
شرکت درقالب فرم مربوطه (شماره  ) 2با اولویت

حوزه معاونت بهره برداری تکمیل و بازدید ازمشاغل با
راهنمایی کارشناسان ایمنی بهداشت ومحیط زیست
شرکت انجام گرفت.
گزارشات الزم ازسوی شبکه بهداشت لنجان جهت
بررسی وتایید به شبکه بهداشت اصفهان ومتعاقب
آن جهت اعالم نظر به دبیرخانه مشاغل سخت وزیان
آور اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی استان اصفهان
ارسال و کمیته بدوی استانی متشکل از
اعضای ذیل با در نظر گرفتن این گزارشات و سایر
جوانب اقدام به صدور رای می نماید :
معاون روابط كاریا رئیس اداره بازرسی كار اداره كل
تعاون،كار ورفاه اجتماعی استان
معاون امور بیمه ای اداره كل تامین اجتماعی استان
یا نماینده وی
كارشناس مسئــول بهــداشت حرفــه ای معاونت
بهداشتی دانشگاه علوم پزشكی استان
نمایندهكارگران
نمایندهكارفرمایان

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 سالمتی و موفقیت در تمام مراحل زندگی
داریم .اسامی این نی نی کوچولوها و پدر گرامی
شانبهشرحذیلاست:

نام و نام خانوادگی شاغل

تاریخ تولد

محل كار

نام فرزند

وحیدنورمحمدی

1398/02/29

نورد

آیلین

روح اله زمانی نیا

1398/03/09

نورد

ضحا

محمدرضاحاجیصالحی

1398/03/23

تولید و توزیع برق

ترنم

سجاد علی بابائی

1398/03/08

آگلومراسیون

هستی

قباد صفری

1398/03/07

آگلومراسیون

بهراد

ردیف

مدیریت

تعدادکلمشاغلمدیریت

تعدادمشاغلتاییدشدهازنظرسختوزیانآورگروه(الف)یا(ب)

محمد مهدی سلبی

1398/03/15

كك سازی

مهراد

1

مدیریتتولیداتککوموادشیمیائی

169

144

مهدی زمانی

1398/03/14

كك سازی

ماهور

2

مدیریتبرنامهریزیونظارتبرنگهداریوتعمیرات

218

91

3

مدیریتآگلومراسیون

187

70

مهدیابراهیمی

1398/03/25

آگلومراسیون

آوش

4

مدیریتکورهبلند

95

60

رحیم یزدی

1398/03/21

نورد

دایان

5

مدیریتنورد

138

52

6

مدیریتفوالدسازی

201

114

محمدابراهیمیان

1398/01/02

آبرسانی

مهال

7

مدیریتآبرسانی

63

5

رضا امیدی

1398/03/23

نورد

كیان

8

مدیریتاتوماسیونوارتباطات

162

34

9

مدیریتراهبریوماشینآالتوخودروهایسنگین

83

33

10

مدیریتنسوز

46

22

11

مدیریتتولیدوتوزیعبرق

227

96

12

مدیریتنگهداریراهوساختمان

53

4

13

مدیریت راه آهن وترابری

68

3

14

مدیریتانرژیوبهینهسازیسوخت

ازتعداد 5شغل بررسی شده

5

15

مدیریتخدماتواموراجتماعی

10

3

1725

736

نتایج آرای اعالم شده تاکنون ازسوی کمیته مذکوربه شرح زیرمی باشد:

مجموع

آرای مورداعتراض شرکت نیز درقالب فرم شماره
(  )4به دبیرخانه مشاغل سخت وزیان آور استان
منعکس گردیده که پس ازاعالم نظرتوسط کمیته
تجدید نظر ،نتایج به مدیریت های ذیربط اعالم
میگردد.
شایان ذکر است مشاغلی که سخت وزیان آور

آنها تایید نشده و فرم شماره  4درمهلت قانونی
نیزازسوی شرکت ارسال نشده می بایست درابتدا
ازسوی کارگر به صورت فردی فرم شماره ()1
وپس ازابالغ رای کمیته بدوی به آنها فرم شماره
( ) 4همراه با ادله کافی به دبیرخانه مشاغل سخت
وزیان آوراستان اصفهان ارائه گرددالزم بذکراست

ازابالغ رای بدوی تازمان اعتراض (فرم شماره )4
مهلت پانزده 15/روزتعیین شده است .
درخصوص سایر مشاغل موجود درمدیریتها  ،به
محض حصول نتیجه ،اطالع رسانی الزم صورت
خواهد پذیرفت .
مدیریت امور اداری

مجتبیسلیمیان

1398/03/11

ایمنی و بهداشت

حسین

مختارناصری

1398/02/18

نسوز

فراز

امیر حسین زاده

1398/03/20

نت

رادوین

مجتبیجعفری

1398/03/14

كیفیت

آرتین

رسول سعادت

1398/03/13

كك سازی

ثنا

احمد موسوی

1398/03/15

كك سازی

یاسین

امین محمدی تبار

1398/03/25

كك سازی

معصومه

محمد نورانیان راد

1398/02/23

فروش

مهرسام

ایمانتركیان

1398/03/22

فوالدسازی

مهراد

مجتبیخواجه

1398/04/02

آگلومراسیون

مرسانا

