بعثت پیامبراکرم(ص) بارقه نور علم و
نبوت و محوکننده ظلمت جهالت بر
عموممسلمانانجهانمباركباد

سخن اول
رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار
فرماندهان و جمعی از یگانهای نیروهای
چهارگانهارتش:

انتخاباتبایدگسترده،سالم،
پرشور و با امنیت برگزار شود
حضرت آیتاهلل خامنــهای رهبر معظم انقالب
اســامی در دیدار فرماندهان و جمعی از یگانهای
نیروهای چهارگانه ارتش به مناسبت روز ارتش و نیروی
زمینی با اشاره به نقش اقتدار ،تواناییها و انگیزه باالی
ارتش در تأمین امنیت کشور ،نیروهای نظامی را یکی
از مؤلفههای تأمین امنیت برشمردند و با تأکید بر تأثیر
عملکرد دستگاههای اقتصادی ،علمی و تحقیقاتی و
آموزشی و فرهنگی در جلوگیری از به نتیجه رسیدن
اهداف دشــمن ،اولویت درجهیک کشــور را مسائل
اقتصادیدانستندوگفتند:اصلیترینوظیفهمسئوالن،
پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی بهویژه در بخش
اشــتغال و تولید و تالش جدی برای حل مشکالت
معیشتیمردموهمچنینایستادگیدرمقابلابرقدرتها
و نترسیدن از تشــر آنها است .رهبر انقالب اسالمی
همچنین با اشاره به انتخابات  ۲۹اردیبهشت ،انتخابات
در نظام جمهوری اسالمی را نماد مردمساالری اسالمی
و مایه عزت و افتخار و قدرت و ســربلندی دانستند و
تأکید کردند :باید مردم ،مسئوالن و نامزدها ،انتخابات را
قدر بدانند و زمینه یک انتخابات پرشور و شوق و بانشاط،
سالم ،با امنیت و گسترده را فراهم کنند .حضرت آیتاهلل
خامنهای در این دیدار با گرامیداشت روز ارتش و تجلیل
از خانوادهها و همســران و فرزندان ارتشیان بهعنوان
همسنگران و همرزمان واقعی آنها ،تعیین روز ارتش
بهوسیله امام(ره) را یکی از بهترین و هوشمندانهترین
اقدامات امام راحل برشمردند و گفتند :این اقدام عالوه
بر مستحکم کردن پایههای ارتش جمهوری اسالمی،
موجب یأس و ناامیدی بسیاری از توطئه گران ،در آن
زمان شد .ایشان با تأکید بر اینکه تعیین روز ارتش از
جانب امام خمینی(ره) به معنای پذیرش هویت ارتش با
همه مختصات و شرایط آن در ابتدای پیروزی انقالب
بود ،افزودند :حفظ و تقویت ارتش ،اعتقاد قلبی و عمیق
امام(ره) بود و این تصمیم صحیح امام موجب شد ارتش
در همه قضایای بعد از انقالب ،خوش بدرخشد .رهبر
انقالب اسالمی ،ایستادگی در مقابل توطئههای درونی
را یکی از نمونههای کارنامه درخشان ارتش برشمردند
و گفتند :نقشآفرینــی ارتش در دوران دفاع مقدس و
ارائه جلوههای عملی از سطوح باالی اخالق و معنویت
در کنار قدرت رزمی ،یکی دیگر از افتخارات آن است.
حضرتآیتاهللخامنهای،شهیدانصیادشیرازیوبابایی
و بسیاری از شهدای ارتش را الگوهای عملی از اخالق و
معنویتخواندندوتأکیدکردند:ارتشجمهوریاسالمی
امروز یک نیروی فکری و معنوی و دارای انگیزههای
پاک و مقدس است که این یکی از آثار مهم اقدام امام
در تعیین این روز است و باید این ارزشها قدر دانسته و
تقویتشوند.ایشانباتأکیدبرلزومافزایشآمادگیهای
روحی و معنوی ارتش ،به نقش مهم نیروهای مسلح
در تأمین امنیت اشــاره کردند و افزودند :امنیت برای
یک کشور بسیار مهم است و هرچه نیروهای مسلح
مقتدرتر و پرانگیزهتر باشند ،این اقتدار حتی اگر با تحرک
نظامی هم همراه نباشد ،زمینهساز ایجاد امنیت خواهد
بود .فرمانده کل قوا ،فرماندهــان ارتش را به تربیت
انسانهایی که بتوانند الگو باشند توصیه و خاطرنشان
کردند :روزبهروز باید الگوهای اخالقی همچون شهید
صیاد و شهید بابایی در سازمان بزرگ و دارای شوکت
ارتش افزایش یابد .رهبر انقالب اســامی با تأکید بر
اینکه نیروهای مسلح از مهمترین حصارهای تأمین
امنیت برای مردم بشــمار میروند ،افزودند :عالوه بر
نیروهای مسلح ،مجموعهها و دستگاههای اقتصادی،
آموزشــی ،علمی و تحقیقاتی و فرهنگی نیز اگر در
جهت مقابله با اهداف دشمن و بهعنوان بخشهای
تکمیلکننده یکدیگر ،عمل کنند ،قطعًا هماهنگ با
نیروهای مسلح ،زمینهساز حفظ و تقویت امنیت ملی
و توسعه و پیشرفت کشور خواهند شد .حضرت آیتاهلل
خامنهای یکی از طراحیهای اصلی دشمن را ،استفاده
از نقاط ضعف و مشکالت اقتصادی برای ضربه زدن
به ملت ایران ،دانستند و خاطرنشان کردند :به همین
علت در ســالهای اخیر شعارهای اقتصادی برگزیده
و برجسته شدند .ایشان تقویت بنیه اقتصادی کشور
را حســاسترین و کلیدیترین موضوع برشمردند و
گفتند :بر همین اساس بر اجرای سیاستهای اقتصادی
مقاومتی بهعنوان یک مجموعه «کار و حرکت و اقدام»
بهویژه بر موضوع اشتغال و تولید و همچنین مسائل
معیشتی مردم و کارکنان دستگاههای مختلف ازجمله
نیروهای مسلح تأکیددارم .رهبر انقالب اسالمی با اشاره
به تمرکز بدخواهان نظام اسالمی برای استفاده از نقاط
ضعف اقتصادی بهمنظور ایجاد اخالل ،خاطرنشــان
کردند :وقتی انگیزه و هدف دشــمن مشخص است،
قاعدتًا باید انگیزه مسئوالن برای اجرای سیاستهای
اقتصاد مقاومتی افزایش یابد و من همه این مسائل را که
دیدگاه کارشناسان زبده اقتصادی است ،بهطور مشروح
و خصوصی برای مسئوالن نیز بیان کردهام .حضرت
آیتاهلل خامنهای افزودند :توقع من از مســئوالن این
اســت که وقتی انگیزه دشمن را برای استفاده از نقاط
ضعف اقتصادی میبینند ،درصدد برطرف کردن نقاط
ضعف اقتصادی و بستن منافذ برآیند.

«اقراء» بخوان ،به نام پروردگارت ،پروردگارى که تو و همه انسانها را خلق
کرد ،بخوان و او را به بزرگى یاد کن ،کسى که به تو خواندن را آموخت .این
جمالت زمانى بر محمد(ص) خوانده شد که او از خواندن و نوشتن چیزى
نمیدانست .بخوانم؟ چگونه بخوانم درحالیکه با صدایى لرزان و پرالتهاب
پرسید :خواندن نمیدانم!

آغاز هفته كار و كارگر بر
تالشگرانذوبآهناصفهان
مباركباد
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ای اسوه رنج و استقامت! آبادانی این
مرزوبوممرهوندستانتوانایتوو
استقالل آن مدیون صبر و قدرت
بازوانتوست.نامتبلند،ایابرمردکه
آبادانیوسرفرازیمیهنسبزمانثمره
مردانگیهاوهمتواالیتوست.نامت
بلند،ایمجاهدعرصهزندگیکهرنجها
و غصههاراعاشقانهبهجانخریدیتا
04
شکوه و عزت را برای مملکت ...

در بازديد مدیرعامل بانك پاسارگاد از ذوبآهن اصفهان عنوان شد

همکاری کامل بانک پاسارگاد در پیشبرد اهداف
ذوب آهن اصفهان

ویــــترین هفته

02

تحوالتشركتتارابگين،
چشمگيروبیسابقهاست
رویــداد

مهندسصادقي:

02

بانکها در تعامل
با واحدهای توليدي،
شرایط اقتصادي را مدنظر
داشتهباشند
رویــداد

02

رویــداد

02

گونــاگون

04

گـــزارش

03

بانوانذوبآهناصفهان
نقش بیبدیلی در توسعه و
شکوفایی آن دارند

تماشایمسابقه
ذوبآهن ـ العین با کارت
پرسنلیکارخانه،رایگاناست
گزارشعملكردمعاونتهایمالي
و اقتصادي و بازاريابي و فروش
شركتذوبآهن
تأکید مهندس صادقي در جلسه كميته عالي صادرات ذوبآهن:

تمام اركان شركت براي افزايش صادرات
محصوالت با ارزش افزوده باالتر تجهيز شوند
به دنبال موفقیتهای سال گذشته ذوبآهن اصفهان در صادرات 700هزار تني
محصوالت شركت و برنامهریزی براي صادرات افزون بر یکمیلیون تن در سال
 ،96نشست كميته عالي صادرات ذوبآهن با حضور مهندس صادقي مديرعامل
و جمعي از مسئولين شركت سهشنبه  29فروردینماه سال جاري در محل دفتر
مدیرعاملتشكيلشد.مهندسصادقي
دراينجلسهكهباحضوراعضايكميته
عالي صادرات شركت شامل معاونين
بازاريابي و فروش ،خريد ،بهرهبرداری،
برنامهریزی و توســعه ،مشاور و مدير
حــوزه مدیرعامل و تعــدادي دیگر از
مديران حوزههای مربوطه تشكيل شد،
ضمن تشريح وضعيت كنوني توليد و
صادرات ذوبآهن و چگونگي تهيه مواد
اوليه موردنیاز كارخانه ،برافزایش توليد و
صادرات شركت در سال  96تأکید کرد.
وي از معاونين و مديران عضو كميته عالي صادرات شركت خواست كه در اين راستا
امكاناتالزمرافراهمکردهوزیرمجموعههایخودرابرايافزايشپتانسيلصادرات
در سال 96كه بیشتر از یکمیلیون تن برنامهریزیشده است تجهيز و آماده كنند.
مهندس صادقي در اين زمينه برافزایش توليد محصوالت كيفي و باارزش افزوده و

ازجمله افزايش توليد چدن و اسلب به لحاظ رونق بازارهاي خارجي با در نظر گرفتن
فعاليت دو كوره بلند فعال موجود تأکید کرد .مدیرعامل ذوبآهن همچنين به حفظ
استانداردهايموجوددرتوليدوارتقایآنهااشارهکردويادآورشد:محصوالتذوبآهن
در تمام انواع محصوالت صادراتي و چه درفروشهای داخلي بايد همانند گذشته
از استاندارد الزم برخوردار بوده تا برند
ذوبآهن همچنان در جايگاه برتر و
شايسته خود قرار داشته باشد .در ادامه
اين جلســه پیشنیازهای دستیابی
به ركورد یکمیلیــون تن صادرات
توســط مديران بازاريابي و صادرات
مطرح شد و معاونين و مديران حاضر
در جلسه مســائل مختلف مرتبط با
افزايش توليد و رونق صادرات شركت
را برشــمرده و انجــام اقدامات الزم
در اين زمينه ازجمله ســاخت انبار در
بندرعباس ،انتقال مستقيم محصوالت صادراتي از کارگاهها به بندرها ،بهبود
بســتهبندی محصوالت ،اجراي شاخه شــماري محصوالت ،انجام اقدامات
اصالحي توصیهشده توسط موسســه استاندارد  CARESو غيره را مطرح و
مسئول برنامهریزی و اجرای هر كدام را تعيين کردند.

عبور از برنامه تولید آگلومره در سال 1395

معاون بازاريابي و فروش ذوبآهن اصفهان در كنفرانس آدام اسمیت مسكو خبر داد

صادرات ريل و محصوالت جديد ذوبآهن اصفهان
در سال جاري
کنفرانس آدام اسمیت از معتبرترین کنفرانسهای دنیا در زمینههای فوالد
و معادن اســت که هفدهمین دوره آن در روزهاي یازدهم و دوازدهم آوریل
در مسكو برگزار شد .دكتر احسان دشتيانه ،معاون بازاريابي و فروش شركت
بهعنوان تنها سخنران ایرانی این كنفرانس به ايراد سخنراني در زمینه چشمانداز
آینده فوالد ایران پرداخت .دکتر دشــتیانه ضمن معرفي ذوبآهن اصفهان و
طرحهای جاري و آينده و فرصتهای سرمایهگذاری و همچنين زمینههای
همكاري با شــركت ،از مشكالتي كه در حال حاضر گريبانگير صنعت فوالد
جهان اســت ســخن گفت و تصریح کرد :توليد حدود  ٨٠٠ميليون تني دنيا
در ســال  ،٢٠٠٠هماکنون به بيش از يك ميليارد و  600هزار تن رسيده و در
اين ميان بخش اعظمي از توليدات كشــورها ازجمله چين ،روسيه ،تركيه و...
قابلجذب در بازارهاي داخلي نیســت و لذا عرضه در بازارهاي جهاني رقابت
سختي ايجاد کرده است .وی افزود :دسترسي به نيروي متخصص و باتجربه
در بخش معدن و فوالد ،تنوع و دسترسي به منابع انرژي و مواد اوليه ،شرايط
مطلوب جغرافيايي و بازار رو به رشــد مصرف و همچنین طرحهای توسعه از
مهمترين مزاياي صنعت فوالد ايران به شمار میرود .معاون بازاریابی و فروش
ذوبآهــن تصریح کرد :توليد  ٥٥ميليون تن فوالد در افق  ٢٠٢٥باهدف ٣٥
ميليون تن مصرف داخلي و  ٢٠ميليون تن صادرات از برنامههای كشور است و

تمام تالش دولت و شرکتهای بزرگ در راستاي تبديل ايران به مركز فوالد
خاورميانه در همين راســتا است .دکتر دشتیانه ادامه داد :طرحهای توسعه در
ذوبآهن اصفهان ،فوالدمبارکه و فوالد خوزستان و ساير شرکتهای بزرگ در
كنار طرحهای مشترك با حضور ديگر كشورها ازجمله كره جنوبي ،هند ،ژاپن
و چين مسیر را برای دستيابي به اين هدف محقق میسازد .وی با اميدواري
از اینکه مشكالت موجود مرتفع و دستيابي به اين برنامه عملياتي شود ،بیان
کرد :توليد ریلهای شهري و بینشهری در ذوبآهن از سال گذشته آغازشده
و بهزودی در جهت صادرات اين محصول اقدام خواهيم کرد .تيرآهن و مقاطع
سنگين نیز از ديگر محصوالت جديد ذوبآهن است .معاون بازاریابی و فروش
شــرکت گفت :صادرات ذوبآهن در سال جديد جهش چشمگيري داشته و
برنامههای وســيعي در اين خصوص داريم .وی در پاسخ به این سؤال که آیا
تولید  55میلیون تن در ســال  2025واقعبینانه است چنین گفت :با توجه به
اقدامات انجامشــده و شروع سرمایهگذاری خارجی در ایران و پیشبینی رشد
ناخالص ملی ( )GDPبیشتر از هزار میلیارد دالر در دهه آتی و همچنين اهتمام
دولت در راستای تحقق اهداف تعیینشده و با توجه به ظرفیتهای موجود برای
تحقق این برنامه به نظر میرسد که تحقق این هدف ممكن است اما شايد
باکمی تأخیر صورت پذیرد.

اطالعيه

به اطالع کليه همکاران گرامي میرساند با عنايت بهضرورت تکميل و بهروزرسانی اطالعات فردي شاغلين،

الزم است ،ضمن مراجعه به پايگاه اطالعرسانی شرکت ،سامانه امور اداري ،گزينه اطالعات فردي و سازماني ،در
خصوص بررسي شماره تلفن همراه ،ثبت يا اصالح آن حداکثر تا تاريخ 96/2/9اقدام فرماييد.

مديريت امور اداري

انتصاب

برنامــه تولید آگلومره در ســال  1395در بخش آگلومراســیون با حجم
 102/4درصد محقق شد .مهندس ذبیحی ،معاون تولید آگلومراسیون با اعالم
این خبر گفت :در ســال  1395تولید برنامه مصــوب  2698300تن آگلومره
در نظر گرفتهشــده بود که خوشــبختانه باهمت و تــاش کارکنان بخش و
برنامهریزیهای انجامشده با کمک سایر حوزهها و مدیریتها ،موفق به تولید
 2763915تن آگلومره شــدیم که  65615تن آگلومره بیشتر از برنامه مصوب
شــرکت بود .همچنین  374187تن آهک پخته در کارگاه پخت آهک تولید

شــد که بیش از  198747تن آن از طریق حوزه فروش تحویل مشتریان شده
اســت .این تالشــگر ذوبآهنی در خاتمه توجه به برنامههای صرفهجویی و
کاهش قیمت تمامشــده تولید و مشارکت کارکنان را از مهمترین فعالیتهای
مدیریت آگلومراسیون در ســال  1396برشمرد و از حمایتها و زحمات کلیه
مدیریتهای ذیربط بخصــوص مدیریتهای امور فنی بهرهبرداری ،خرید و
مواد اولیه و آزمایشگاه مرکزی و نیز کارکنان زحمتکش آگلومراسیون تقدیر
جواد فدوی  -رابط خبری
و تشکر به عمل آورد.

طي حكمي دکتر سید ابوتراب فاضل
بهعنوان عضو هیئتمدیره ذوبآهن اصفهان
منصوب شد .وی متولد سال  1347اصفهان و
دانشآموخته دکترای علوم سیاسی گرایش
سیاستگذاری عمومی از دانشگاه تهران
است .برخی از سوابق کاری و اجرایی دکتر
فاضل بدین شرح است :معاون حقوقی و
بازرسی سازمان منطقه آزاد کیش ،معاون
فروش شرکت بیمه دی ،مدیرعامل شرکت
معدنی مکسا وابسته به بنیاد تعاون ناجا ،عضو هیئتمدیره کارگزاری بانک سپه ،عضو هیئتمدیره
و مدیرعامل خبرگزاری کار ایران (ایلنا) و عضو هیئتعلمی دانشگاه قزوین.
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سالم
آتشکار

در بازديد مديرعامل بانك پاسارگاد از ذوبآهن اصفهان عنوان شد

آمادگي بانك پاسارگاد براي مشاركت در توسعه ذوبآهن

سواالت همکاران و پاسخ مسئوالن

تعدادي از همکاران در تماس با شــماره تلفن  104سالم آتشکار روابط
عمومی،سواالت خود را به شرح زیر مطرح کردهاند و خواستار رسیدگی
و پاسخ مسئوالن شدهاند:
**  .1علت قطع سامانه بیمه تکمیل درمان ایران چیست؟
مدیریت بیمه و اموال :مســئولین مربوطه ابراز کردند که با رفع مشکل
نقدینگی فیمابین بیمه ایران و شرکت مجددًا سامانه وصل و در حال
حاضر هیچگونه مشکلی در خصوص سامانه بیمه تکمیل درمان وجود
ندارد.
** .2نحوه پرداخت هزینه دندانپزشکی در سال جاری
چگونه است؟
مدیریت بیمه و اموال :بر اســاس تعرفه توافقی منعقده بین شــرکت و
کلینیکهای طرف قرارداد  30درصد فرانشــیز از بیمار کسر و مابقی از
محل بیمه درمان توسط شرکت پرداخت میشود.
** .3میزان افزایش حقوق پرسنل در سال جاری به چه
میزان است؟
مدیریت امور اداری :بر اساس مصوبات و قوانین شورای عالی کار سقف
افزایش حقوق از ابتدای سال جاری قابلاجرااست.
**  .4آیا اجرای مرخصی  3روزه زایمان همســران (ویژه
پدران) در سال جاری انجام میشود؟
مدیریت امور اداری :تاکنون مصوبهای در این خصوص ابالغ نشده و در
حال حاضر مرخصی زایمان برای خانمهای شاغل شرکت است .در ضمن
آقایانی که دارای همسر شاغل (در هر سازمانی) باشند پس از ارائه گواهی
استراحت و زایمان همسر میتوانند از  15روز مرخصی استفاده کنند.
**  .5زمان شــروع ثبتنام استخرها در سال جاری چه
موقع است؟
مدیریت خدمات و امور اجتماعی :مسئولین مربوطه ابراز نمودند که مراحل
انعقاد قرارداد با استخرهای استان بر اساس بودجه تصویبی سال  96در
اردیبهشتماه انجام خواهد شد و مراحل ثبتنام پرسنل در خردادماه انجام
میشــود و پس از ماه مبارک رمضان ،زمان شروع استفاده از استخرها
خواهد بود.
تعدادی از همکاران درخواســت تســریع در تصویب مشاغل سخت و
زیانآور مدیریتهای باقیمانده در سطح شرکت ازجمله مدیریتهای
(اتوماسیون اداری ،راهبری و پشتیبانی ماشینآالت ،مهندسی نگهداری و
تعمیرات راه و ساختمان و )...شدهاند.
افکار سنجی روابط عمومی

دو انتصاب
در ذوب آهن اصفهان
طي احكام جداگانه اي از سوي مديرعامل شركت  ،سيد حسين فالح
به عنوان رئيس دفتر مديرعامل شركت با حفظ سمت (دبير هيات مديره
شركت) و همچنين مهدي ســرلك به عنوان مدير بازاريابي در معاونت
بازاريابي و فروش منصوب شدند  .شايان ذكر است سيد حسين فالح داراي
مدرك كارشناسي حسابداري است و در سال  1370به استخدام ذوب آهن
درآمد  .وي از بدو استخدام در سمت هايي بدين شرح مشغول به كار بوده
اســت  :قسمت كاريابي و تامين منابع انساني،كارگزيني استخدام ،رئيس
اداره بازرســي و كنترل كاركنان و از سال  1381كارشناس ارشد دفتر مدير
عامل و دبير هيئت مديره  .مهدي سرلك مدير بازاريابي شركت داري مدرك
كارشناسي زبان فرانسه و كارشناسي ارشد مديريت استراتژيك است و در سال
 1387به استخدام ذوب آهن اصفهان درآمد .وي سابقه فعاليت در مديريت
هاي فوالدســازي و بازاريابي و فروش خارجي شركت را دارد .عضويت در
كميته صادرات انجمن توليدكنندگان فوالد ايران و مشــاور سابق انجمن
صادركنندگان محصوالت فوالدي ايران از ديگر سوابق وي مي باشد .

گزارشی از عملکرد صادرات
واحدهای بزرگ فوالدسازی کشور
در سال 1395

فوالد پر مصرفترین فلز صنعتی اســت که مصرف آن پیوسته در حال
افزایش است .تولید فوالد جهان در سال 2016میالدی بیش از یک میلیارد و
 609میلیون تن بود .سهم ایران از این میزان در حدود 1.1درصد بود.
بر اساس آمار اعالم شده از سوی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع
معدنیایران،شرکتفوالدخوزستانباصادراتبیشازیکمیلیونو 958هزار
و 600تن در رتبه اول صادرکنندگان محصوالت فوالدی کشور در سال1395
قرار گرفت .پس از فوالد خوزستان ،فوالد مبارکه با صادرات یک میلیون و540
هزار و 352تن ،فوالد هرمزگان با صادرات یک میلیون و 88هزار و 115تن و
ذوب آهن اصفهان با صادرات  640هزار و  521تن انواع محصوالت فوالدی،
به ترتیب در رتبههای دوم تا چهارم بزرگترین صادرکنندگان فوالد کشور در
سال 1395قرار گرفتند .شرکتهای فوالد خراسان ،فوالد آلیاژی ایران و فوالد
اکسین نیز در رتبههای بعدی این بخش قرار گرفتند .سند چشم انداز ،1404
رقم 55میلیون تنی را برای ظرفیت فوالد ایران پیشبینی کرده است که از این
رقم سهم صادرات 15میلیون تن برآورد شده است .در سال 1395در حدود17
میلیون و 895هزار تن فوالد خام در کشور تولید شد که طبق برنامهریزیهای
قبلی،بایدحدود 6میلیونتنازاینرقمصادرمیشدوباتوجهبهمیزانصادرات
سال ،1395میتوان گفت که این هدف تا حدودی برآورده شد.

دكتر مجيد قاسمي ،مدیرعامل بانك پاسارگاد به همراه
تعدادی از معاونين ،مديران شعب مرکزی و استانی اين بانك،
ضمن بازديد بخشهایی از خط توليد ذوبآهن اصفهان با
مهندسصادقيمديرعاملاینشرکتدیداروگفتگوکردند.
در اين دیدار ،مديرعامل بانك پاسارگاد كه طي 4سال از سال
 1376تا  1380بهعنوان رئيس هیئتمدیره ذوبآهن با اين
شركتهمكاريوارتباطداشتهضمنابرازخرسندیازنقش
و توانمندیهای ذوبآهن در عرصه تولید و توسعه صنعت،
اين شركت را يكي از بنگاههای بزرگ اقتصادي تأثیرگذار
كشور با آیندهای درخشان دانست و گفت :ذوبآهن با توجه
به سیاستها و برنامههای مهندس صادقي و شرايط موجود،

آينده خوبي در پيش رو دارد .وي با اشاره به سوابق همكاري
خود با ذوبآهن گفت :من خود يك كارگرزاده هستم و طي
 4سال همكاري با اين شركت آن را خانه خود میدانم كه
بهترين سالهای عمرم را در آن گذراندم .مديرعامل بانك
پاسارگاد ضمن اشــاره به مسئولیتهای اجتماعي بانك
پاسارگاد و اهداف بلندمدت اين بانك در خصوص حمایت
از تولید و اشتغال ،آمادگي خود را براي همكاري بيشتر با این
مجتمع بزرگ صنعتی و فراهم آوردن تسهيالت موردنیاز آن
اعالم کرد و از مسئولين ذوبآهن خواست ضمن همكاري
با تمام بانکها و اعالم انتظارات خود با مقايسه عملكرد آنها
بهترين بانك را براي ادامه همكاري خود برگزينند .دكتر

قاسمي ذوبآهن اصفهان را يكي از پتانسیلهای بزرگ
اقتصاد مقاومتي در كشور دانست و گفت :بانك پاسارگاد
آمادگــي دارد تا قدمهای بزرگــي در جهت همكاري با
ذوبآهن و توســعه اين شركت بردارد تا در مسيري كه
اين مجتمع عظيم صنعتي را به يك بنگاه بســيار موفق
هدايت كند ،نقش داشته باشد .همچنین مهندس صادقي
در اين ديدار ضمن قدردانی از همکاریهای ارزشــمند
بانک پاسارگاد طي سالهای گذشته با ذوبآهن اصفهان،
گزارشی از وضعيت اين شركت و اقدامات و طرحهای آن
براي برونرفت از مشــكالت مالي و بازگشت به دوران
رونق و ســودآوري را ارائه کرد و گفت :در ســال  95به

ميزان  700هزار تن صادرات داشــتهایم و در سال  96نيز
براي صادرات یکمیلیون تن از توليدات خود برنامهریزی
کردهایم .وي افزود :در سال  95علیرغم افزایش قابلتوجه
قیمت زغالسنگ خارجي (به سه برابر و نيم قيمت خود)
و همچنين افزايش قيمت زغالسنگ داخلي و از طرفي
كاهش توليد نسبت به برنامههای پیشبینیشده ،با انجام
طرحهای گوناگون مالــي و اقتصادي در جهت كاهش
هزینههای تمامشده توليد به نتايج مناسبي رسيديم و در
پايان ســال  95از زیانهای عملياتي دور شده و در ادامه
فعالیتها در سال جاري از زيان كلي نيز خارج خواهيم شد.
مهندس صادقي در ادامه به طرحهای مختلف ذوبآهن

مهندس صادقي در بازديد از شركت تارابگين:

تحوالت شركت تارابگين چشمگير و بیسابقه است
مهندسصادقيمديرعاملوجمعيازمسئولينذوبآهناصفهانباحضوردرشركتتارابگين،
ضمن بازديد از خط توليد ،با مسئولين و كاركنان اين شركت ديدار و گفتگو كردند .مهندس صادقي
در اين بازديد ضمن ابراز رضايت
از عملكرد شركت تارابگين گفت:
تحوالت صــورت گرفته در اين
شركتبیسابقهوبسيارچشمگير
است و بهویژه با مديريت جديد و از
سالگذشتهتاکنونشاهدپيشرفت
خوبي در تارابگين هســتيم .وي
در ادامه خواستار همت در جهت
توليد محصوالت جديد ازجمله
فرومنگنز ،فروسيليس،تأمین بتن
و ...در شــركت تارابگين با توجه
به نيازهــاي ذوبآهن اصفهان
و همچنين نيازهاي بازار شــد.
مهندس رخصتــي ،مديرعامل
شــركت تارابگين نيز گفت :اين
شركت در سال 54ساخته شد و در
سال 56به توليد رسيد و هماکنون
متعلــق به ذوبآهــن اصفهان
است .وي افزود :ظرفيت اسمي توليد اين شركت بیشتر از 2400تن پشم معدني است كه در قالب
عايقهاي ساختماني،عایقهای پتويي ،عایقهای لولهای ،پشم فله و فنوفل است كه براي سقف
سولهها استفاده میشود .مديرعامل شركت تارابگين با اشاره به پيشرو بودن اين شركت در صنعت
عایقهای گرم ،گفت :در سال گذشته با توجه به توانمندیهای بالقوه اين شركت و نياز بازار ،كوره

جديدي احداث شد كه توليد اين شركت را به 10هزار تن رساند .وي افزود :محصوالت اين شركت
به دليل برخورداري از استاندارد ملي و كيفيت باال ،از بازار بسيار خوبي برخوردار است اما بااینوجود
جهت حفظ و توسعه بازار ،قيمت
اين محصوالت از سال 93تاكنون
در شرايط ركود تورمي در اقتصاد
كشور ،افزايش نيافته كه بهنوعی
كاهش قيمت محسوب میشود.
مهندسرخصتياظهارداشت:اين
شركت برنامهریزی براي دستيابي
به بازار صنعت ســاختمان را آغاز
کرده چراکه گستره محصوالت
اين شركت ،در صنعت ساختمان
كاربرد بسياري دارد .وي افزود :بر
اســاس مبحث  19مقررات ملي
ساختمان ،بهینهسازی در مصرف
انرژي در ساختمان يك الزام مهم
اســت و در اين راستا راهي بهجز
استفاده از پشم معدني وجود ندارد
چراکه با استفاده از آنهم خنكاي
دلپذير در تابستان خواهيم داشت و
در زمستان براي ايجاد گرما نياز به مصرف انرژي كمتري است .مهندس رخصتي گفت :با توجه
به عدم شناخت كافي نسبت به مزاياي محصوالت شركت تارابگين در صنعت ساختمان ،در سال
گذشته تفاهمنامهای با سازمان فني حرفهای امضاء شد كه بر اساس آن مجريان ذیصالح جهت
شناخت و نصب عایقهای پشم معدني اين شركت آموزش ببينند كه اين امر تداوم خواهد داشت.

در زمينه اصالح ساختارهاي اقتصادي و توليدي شركت
ازجملــه فروش زمینهای متعلق به ذوبآهن در منطقه
لنجان و اصفهان ،طرح تزريق پودر زغال ،پروژه كاهش
 HMRو ديگر طرحها اشاره کرد و چشمانداز روشن آنها
را تشريح كرد .مهندس صادقي در پايان سخنان خود از
همكاري بانك پاسارگاد با ذوبآهن قدردانی کرد و گفت:
بانك پاسارگاد از بانکهای بزرگ كشور به شمار میرود
كه همكاري و تعاملش با اين شــركت براي ما بسيار راه
گشا است .در بسياري از مواقع كه در تنگنا قرار داشتيم اين
بانك به كمك ما آمده و شرايط مناسب امروز را در بسياري
از جهات مديون دكتر قاسمي و بانك پاسارگاد هستيم.

مهندس صادقي:

بانکها در تعامل با واحدهای توليدي،
شرایط اقتصادي را مدنظر داشته باشند

كمال نادعلي ،رئيس اداره امور شعب بانك رفاه
كارگران اســتان اصفهان ،یکشنبه بیست و هفتم
فروردینمــاه بهاتفاق هيئت همراه ضمن حضور در
ذوبآهن اصفهان بــا مهندس صادقي مدیرعامل
شركتديداروگفتگوکردند.دراينديداركهسعيداميد
قائمي،معاونماليواقتصاديوصادقجاهدخطيبي،
مشاور شركت نیز حضور داشتند پيرامون مناسبات و
تعامالت اقتصادي دوجانبه مذاكره و تصمیمگیری به
عمل آمد .مهندس صادقي ،مديرعامل شرکت در اين
جلسه با اشاره به سابقه همكاري ذوبآهن با بانك
رفاه كارگران ،ضرورت ساماندهي بدهیهای شركت
به اين بانــك و تداوم همکاریهای دوجانبه گفت:
چرخش و رونق اقتصادي ذوبآهن موردتوجه ویژه
قرار دارد ،در این راستا از تمام بانکها و خصوصًا بانك
رفاه كارگران استان اصفهان انتظار داريم در تعامالت
فيمابين شرايط اقتصادي صنعت و توليد در كشور را

مدنظر قرار دهند و در بازپرداخت و ميزان سود اقساط
وامها و ارائه تسهيالت همكاري الزم را با ذوبآهن
داشته باشند .وی در ادامه وضعيت اقتصادي شركت،
برنامههای مرتبط با تأمين مواد اوليه ،توليد ،گردش
صــادرات ذوبآهن و موفقیتهای بهدســتآمده
در سال گذشته را تشــریح کرد .در اين ديدار كمال
نادعلي ،رئيس اداره امور شــعب بانك رفاه كارگران
استان اصفهان ضمن ابراز خشــنودی از حضور در
ذوبآهن اصفهان تصریح کرد :بانك رفاه كارگران به
لحاظرسالتاقتصاديووابستگيبهتأمیناجتماعي
حل مشــكالت مالي و اعتباري ذوبآهن را وظیفه
یداند و لذا در چارچوب مصوبات اين بانك با
خود م 
ذوبآهنهمکاریمیکند.درپايانايننشستضمن
بررسيوضعيتپرداختاقساطوبدهیهایذوبآهن
نحوه بهروزرساني و پرداخت اين اقساط از طرف بانك
اعالمشد.

دراولین گردهمایی بانوان شاغل و خیرین فرهنگی عنوان شد :

بانوان ذوب آهن اصفهان نقش بی بدیلی در توسعه و شکوفایی آن دارند

اولین گردهمایی بانوان شاغل و خیرین فرهنگی شرکت سه شنبه بیست و
نهم فروردین با حضور مهندس علمداری مشاور فرهنگی اجتماعی مدیرعامل
شرکت  ،غالمعلی قادری مدیر حراست و سرپرست حوزه معاونت منابع انسانی
و امور اجتماعی و تنی چند از مسئولین شرکت در مجموعه قایق رانی فجر برگزار
گردید .غالمعلیقادریمدیرحراستوسرپرستحوزهمعاونتمنابعانسانیوامور
اجتماعیشرکتکهازسخنراناناینگردهماییبودضمنابرازخوشحالیازحضور
در ذوب آهن اصفهان به عنوان یکی از اساسی ترین بنیان های اقتصادی کشور
گفت  :در ساختار جدید شرکت عنوان سرمایه انسانی باید جایگزین منابع انسانی
شود زیرا تمام ابهت و عظمت کارخانه نشات گرفته از انسان های تالشگر آن
است و نه آهن های آن  .این انسان های ارزشمند هستند که به آهن ها ارزش می
بخشند و دوام و بقای کارخانه را رقم می زنند .وی افزود  :در دوران انقالب و دفاع
مقدس زنان ضمن رعایت حجاب و عفاف و حضور در عرصه سياسي  ،اجتماعي
و تقديم فرزندان خود به عنوان اصلی ترین و بزرگترین سرمایه خویش با حمایت
و پشتیبانی خود حماسه های بسیاری را خلق نمودند .اگر استان اصفهان 23هزار
شهید تقدیم انقالب کرد  ،بانوان در این عرصه با پرورش فرزندان دلیر و شجاع و
رزمندگانوتقدیمشهدایگرانقدر قطعًانقشبیبدیلیراایفانمودند.درتداوماین
مسیر مقدس  ،بانوان شاغل در ذوب آهن اصفهان نیز به عنوان بخشی از سرمایه
انسانی این شرکت نقش بی بدیلی در توسعه و شکوفایی آن دارند  .مدیر حراست و
سرپرست حوزه معاونت منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت تصریح کرد  :نظامی

کهدرآنزندگیمیکنیمحاصلخونشهدایواالمقامیاستکهبایدوارثخون
و حرمت آنها باشیم و طریق آنها راه ادامه دهیم.قادری گفت  :ذوب آهن اصفهان
در کنار قرار گرفتن در اوج قدرت اقتصادی باید در حوزه فرهنگی و اجتماعی نیز
به شکوفایی برسد و بایستی زمینه های ایجاد نشاط و شادابی هر چه بیشتر برای
کارکنان فراهم گردد  .وی ضمن اشاره به آیه  30سوره نور گفت  :رعایت حجاب
و عفاف همواره توسط خداوند متعال و ائمه اطهار مورد توجه ویژه قرار گرفته

است .در ذوب آهن اصفهان با همکاری بخش های مرتبط و همچنین با بهره
گیری از دیدگاههای کارشناسان ذیربط دستور العمل حجاب و عفاف در دست
تدوین می باشــد که از زمان ابالغ الزم االجرا است .در ادامه این گردهمایی
مهندس علمداری مشاور فرهنگی اجتماعی مدیرعامل شرکت گفت  :بانوان به
ویژه بانوان شاغل  ،مسئولیت های فراوانی در محیط کار و منزل بر عهده دارند
 .این قشر تاثیر گذار جامعه به لحظات سالم  ،شاد و مفرح بیشتری نیاز دارند تا با

دور نمودن استرس ها از وجود خود بتوانند مدیریت بهتر و آرامش بیشتری را در
محیط خانواده خویش ایجاد نمایند و سپس اثربخشی خود را در محیط کار ارتقاء
دهند .وی افزود  :بدین منظور اولین گردهمایی بانوان شاغل شرکت و خیرین
فرهنگــی امروز در خارج از محیط کار برنامه ریزی گردید تا بانوان بتوانند در
فضایی سالم و شاد با برنامه های ورزشی در کنار یکدیگر اوقات خوبی را سپری
نمایند .مشاور فرهنگی اجتماعی مدیرعامل شرکت تصریح کرد  :در نظر داریم
برگزاری چنین برنامه هایی را به صورت دوره ای و با فاصله چند ماه ادامه دهیم
در این راستا از شما عزیزان نیز درخواست می نماییم نظرات و پیشنهادات خود
را به منظور هر چه بهتر برگزار شدن این برنامه انعکاس دهید .وی گفت  :در
کنار بانوان شاغل در شرکت که در راستای ارتقاء سطح اقتصادی کارخانه تالش
می نمایند  ،اعضای کانون خیرین فرهنگی بانوان نیز بدون هیچ چشمداشتی و
با نیت خالص در راستای ارتقاء سطح علمی  ،فرهنگی  ،هنری و  ...به اعضای
خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان و شهروندان عالقمند آموزش رایگان ارائه می
هند .مهندس علمداری در پایان از مدیریت خدمات و امور اجتماعی شرکت ،
سرپرستی ورزش همگانی  ،معاونت پشتیبانی و ساخت و مدیریت روابط عمومی
شرکت که در برگزاری این گردهمایی تالش داشتند  ،تشکر و قدردانی نمود.
شایان ذکر است این گردهمایی با مسابقات ورزشی نظیر بدمینتون  ،والیبال ،
دارت  ،طناب کشی و تنیس روی میز همراه بود که نفرات برتر جوایز خود را در
پایاناینگردهماییدریافتنمودند.
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گزارشعملكردمعاونتهایمختلفشركت
در شماره قبل هفتهنامه آتشكار ،گزارش عملكرد حوزههای مختلف شركت با ارائه گزارش سه معاونت شركت درج شد و در اين شماره نيز گزارش معاونتهای مالي و اقتصادي و فروش و بازاريابي تقديم ميشود.

اهم اقدامات سال  95و اهداف سال  96حوزه مالي و اقتصادي
سعيداميدقائمي،معاونماليواقتصاديشركتدرگفتگوباخبرنگار
ما اهم اقدامات سال  95و اهداف سال  96اين حوزه را تشريح کرد
کهدرادامهمیخوانید.
** الف)مديريتمالي
اهم اقدامات سال95
 .1كنترل سيستمي كليه معامالت شركت جهت حصول اطمينان
از رعايت قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي در شركت بهصورت
روزمره ( 8400مورد در سال )95
 .2شناسايي و اصالح اطالعات هويتي ناقص و يا اشتباه ساپالير
تأمینكنندگانكاالوخدماتوخريدارانمحصوالتشركت
.3تهيهوبارگذاري(هفتگي)سيستميليستسياهشرکتهاوافراد،
جهتعدمانجامهرگونهمعاملهباآنها
 .4اقدامات الزم در خصوص رعايت مفاد قانون و آییننامه مبارزه با
پولشوييدرتنظيمقراردادهایداخليوخارجي
 .5تهيه دستورالعمل شرايط و ضوابط پرداخت وجه ،تسویهحساب
تنخواه و خريد كاال و خدمات از طريق تنخواه
 .6انجام ثبت شناسه ملي در كليه قراردادها و سربرگهای شركت
 .7برگــزاري دوره آموزش تكميلي مبارزه با پولشــويي (2640
نفرساعت) جهت كارشناسان و شركتهاي تحت پوشش منجمله
پويشبازرگان،تارابگين،پويشمعادنوزغالسنگالبرزشرقي
.8پیگیریهایمتعددومستمردرستادتسهيلكلكشوردرراستاي
حمايت از بخش توليد كه نهايتًا مصوبهای براي شركت صادر كه در
آن با پرداخت  5درصد از اصل و سود تسهيالت توسط شركت و
بازپرداخت به صورت یک سال تنفس و پنج سال تقسيط موافقت
شد.
 .9پيگيري تهاتر بدهیهای شركت به مبلغ  7600ميليارد ريال از
محل مطالبات سازمان تامين اجتماعي از دولت كه موضوع مذكور
درمراحلپايانياست.
 .10پيگيري و ارسال درخواستهای متعدد به وزارتخانههای تابعه
در خصوص مسائل جاري و راهكارهاي برونرفت ،پس از حضور
معاوناولمحترمرئیسجمهوربالغبر 50موردنامهنگاریبهمقامات
عالي دستگاههای اجرايي و قانونگذار كشور ارسال شد و به صورت
روزانه پيگيري و گزارشات پيشرفت كار به صورت هفتگي به اركان
شركتانعکاسیافت.
 .11بهروزرسانی 2200ميليارد ريال تسهيالت در بانك صادرات
 .12اخذ تســهيالت خريد دين به مبلغ  488ميليارد ريال در بانك
تدار شركت پويش
صادرات ايران جهت خريد دين چکهای مد 
بازرگان
.13استمهالبدهیهایشركتنزدبانكاقتصادنوينبهمبلغ3387
ميلياردريال
 .14استمهال بدهیهای ارزي شركت بابت خريد كك متالوژي در
بانكاقتصادنوين
 .15كاهش نرخ تسهيالت بانك صادرات از 24درصد به 18درصد
وكاهشهزينهساليانه 120ميلياردريال
.16تجديد 6ماههتسهيالت 780ميلياردريالينزدبانكپاسارگاد
 .17اخذ مصوبه بهروزرسانی تسهيالت  5000ميليارد ريالي بانك
پاسارگاد به شرط بخشودگي 260ميليارد ريال جرائم و كاهش نرخ
از 24درصد به 18درصد و صرفهجویی ساليانه 120ميليارد ريال
 .18تجديد  220ميليارد ريال تسهيالت شركت نزد بانك توسعه
صادرات
 .19بروز رساني و تجديد 2176ميليارد ريال تسهيالت شركت نزد
بانكرفاهكارگران
 .20كاهش نرخ تسهيالت بانك رفاه كارگران از  24درصد به 18

درصدوكاهشهزينهساليانه 130ميلياردريال
 .21حضور در كارگروه ستاد تسهيل استان اصفهان و تقسيط مجدد
تسهيالت 300ميلياردرياليشركتدربانكصنعتومعدن
 .22تقسيط مجدد تسهيالت بانك مسكن به مبلغ 67ميليارد ريال
با نرخ 18درصد
 .23اخذ 745ميليارد ريال تسهيالت از بانك ملت جهت بازپرداخت
اقساط 12و 13فاينانس طرح توازن
.24اخذمعافيتماده 143درخصوصپروندهمالياتبرعملكردسال
 91به ميزان 76ميليارد ريال
.25اخذمعافيتماده 143درخصوصپروندهمالياتبرعملكردسال
 92به ميزان 250ميليارد ريال
 .26كاهش متمم ماليات عملكرد سال 88از مبلغ 726ميليارد ريال
بهمبلع 5ميلياردريال
 .27كاهش ماليات عملكرد سال  93از مبلغ  1247ميليارد ريال به
مبلع 855ميلياردريال
 .28پذيرش مبلغ 2000ميليارد ريال از زيان پرونده ماليات عملكرد
سال 94توسط اداره كل مالياتي اصفهان
 .29اخذ بخشودگي جرائم عوارض آاليندگي چهار دوره سال 92
بالغبر 68ميلياردريال
 .30آزادسازي 463فقره ضمانتنامههای بانكي همچنين ضبط و
وصول 21فقرهضمانتنامهبانكي
 .31درخواست و ارسال به موقع  1046فقره تمديد نامه و دريافت
تأییدیههایمربوطبهضمانتنامههایدريافتيشركت
 .32تامين اعتبار از محل مطالبات مشــتريان جهت محصوالت
فوالدي به تعداد 177فقره به ميزان 6485ميليارد ريال
 .33ثبت و انعكاس بيش از  12000ركورد  Paymentو Refund
 .34انجام به موقع پرداختهای ريالي و ارزي شركت و صدور7950
فقرهچكمربوطبهلیستهایمتعددارساليحوزهخريد
 .35پيگيري و وصول اطالعات بانكي ،ثبت ،تشخيص و اصالح
اقالم مغايرت مربوطه به حسابهای ارزي و ريالي بانکها (با توجه
بهامكانصدورسندحسابداريتوسطكارشناساناداره)
.36انجامعملياتبینبانکیواخذضمانتنامهبانكيموردنيازشركت
 .37پيگيري مداوم و مستمر اسناد و مدارك بانكي جهت ثبت در
حسابهایمرتبطبهمنظوركاهشاقالممغایرتهایبانكي
 .38تهيه صورت مغايرت بانكي به تفكيك حســابهای بانكي
شركتبهصورتماهانه
** اهداف سال96
-1تسويهويابهروزرسانیبهموقعاقساطتسهيالتبانكيدرجهت
جلوگيريازتحققجرائمبانكي
-2كاهش هزینههای مالي شــركت از طريــق كاهش نرخ و يا
جايگزينيتسهيالتکمهزینهباتسهيالتقديمي
-3استفادهازامكاناتتأمينماليبازارسرمايه
-4استفاده از حدود اعتباري نزد سيستم بانكي كشور جهت تأمين
منابعماليموردنيازخريدهايخارجي
-5اخذ تســهيالت ارزي از بانکهای داخلي و خارجي در صورت
نالمللی
بهبودشرايطبی 
-6رفع مغايرت روزانه حسابهای شركت و بهروزرسانی آن
-7صدوراسنادحسابداريجابجاييبينحسابهایبانكيشركت،
واریزیهاوبرداشتیها
-8انجامكليهعملياتمربوطبهضمانتنامههابانهايتدقت
 -9اصالح و ايجاد گزارشــات دريافتي از سيستم متناسب با نياز
مديريت
 -10انجام پرداختهای ريالي و ارزي در زمان مقرر

 -11انجام پرداختهای ارزي در زمان مقرر
 -12سيســتمي كردن كنترل هويت فروشندگان خارجي كاال و
خدماتبهشركتازطريقايجادوبسایتمربوطه
 -13بازنگري دستورالعملهای حوزههای خريد ،مالي و اقتصادي،
بازاريابي و فروش ،برنامهریزی و توسعه
در خصوص اطمينان از رعايت قوانين و
مقررات مبارزه با پولشويي در معامالت
شركت
 -14اخذ دسترسي سيستمي سامانه
كنترل كد ملي افــراد حقيقي از واحد
اطالعات مالي شوراي عالي مبارزه با
پولشويي
-15برگزاريدورههایتكميليمبارزهبا
پولشوييبرايكاركنان
 -16مطالعه قوانين و مقررات و استفاده
از فضاهــاي قانوني در جهــت ارائه
راهكارهاي قانوني براي نيل به اهداف
شركت
 -17بررســي و گزارش هزینههای
برگشتيادارهكلامورمالياتيدرسنوات
قبل و ارائه راهكار جهت اصالح و جلوگيري از برگشت هزینهها
-18كاهش ماليات عملكرد پرونده سال  1393به ميزان یکصد
ميليارد ريال نسبت به رأی هیئت بدوي (اين پرونده در سال 1395به
مبلغچهارصدميلياردريالكاهشيافتهاست)
-19افزايشزيانپذيرفتهشدهعملكردسال 1394بهمبلغپنجهزار
ميليارد ريال (مبلغ 2000ميليارد ريال آن در سال 1395توسط اداره
كلامورمالياتيپذيرفتهشدهاست)
-20كاهشمالياتمتمم 1386بهمبلغيكصدوپنجاهميلياردريال
-21كاهشمالياتمتمم 1387بهمبلغيكصدميلياردريال
-22كاهشماليات 1389بهمبلغهشتادميلياردريال
-23پيگيري پرداخت بدهیهای معوق مالياتي و اخذ بخشودگي
جرائممربوطه
-24تشكيلكالسآموزشيدرارتباطبامسائلوامورمالياتيجهت
افزايشدانشپرسنل
** ب)مديريتاموراقتصاديوحسابداريصنعتي
** اهم اقدامات سال95
-1تهيه بودجه پيشنهادي در سناریوهای مختلف و ارسال آن برای
مدیرعامل شركت به منظور تصويب براي سال 1395ـ1396
-2ارائه اطالعات بودجهای با استفاده از فرمتهای سازمان بورس و
اوراق بهادار به سيستم كدال طبق گراف زماني مصوب
-3تهيهبودجهجامعوبودجهمراكزهزينهبراساساطالعاتبودجه
-4تهيهبودجهدرمقاطعسهماههومقايسهآنباعملكردومحاسبه
انحرافاتآنبهصورتفصلي
-5تخصيص و بارگيري بودجههای مصوب بر اســاس كدينگ
حسابهادرسيستمERP
-6كنترلعملياتدرخواستبودجهازقسمتهایمختلفشركتاز
لحاظكدحسابومركزهزينهبهصورتسيستمي
-7پيگيري  PRو  POهاي صادره در ســنوات قبل و جلوگيري
ازانباشتآنها
-8تفكيكنمودنوساماندهيكليهردیفهایبودجهایبخصوص
مواد و قطعات بر اساس خريد و مصرف
-9محاسبه قيمت تمام شده واقعي به صورت فصلي طبق گراف
زمانيمصوب

-10ايجاد يا اصالح مراكز هزينه بر اساس تغييرات چارت سازمانيو
نيازهايسيستمبهايتمامشده
-11محاسبه بهاي تمام شده ماهيانه بر اساس نرخهای جاري و
تاريخي ،بر اساس اطالعات مقداري دريافتي از مديريت مهندسي
صنايع و ارســال آن براي مدیرعامل
محترمشركت.
-12محاسبه ارزش خدمات ارائهشده
به شرکتهای طرف قرارداد بر اساس
نرخهای مصوب كمســيون محترم
معامالت شركت به صورت ماهيانه و
ارسالآنبهمديريتحسابداريعمومي
براياعمالحساب.
-13محاسبه بهاي فروش پيشنهادي
خدمات ارائه شــده به شــرکتهای
پيمانــكاري و اخذ مصوبههای الزم از
كميسيونمحترممعامالتشركت.
-14محاســبه قيمــت تمام شــده
فعالیتهای شناسايي شده شركت به
صورتفصلي
-15اصالح نرخ جــذب Resource
هاي مراكز تعميرات و نگهداري در ماژولEAM
-16كنترل مستمر عمليات مالي انبارها ،انجام اقدامات اصالحي و
حصول اطمينان از صحت قابل قبول تراز انتقالي از ماژول انبار به
ماژول دفترداري به صورت ماهانه طي سال1395
-17بســتن ماژولهای  Purchasing، Inventoryدر پايان
هرماهبعدازانجاماقداماتكنترليطبقگرافزمانيمصوب
-18نظارتبرانبارگردانیانباركهايشركتطيسال 1395وارائه
گزارشازوضعیتهایموجودبهمعاونمحترمماليواقتصادي
-19پاسخگوييبهحسابرسانمستقلشركتوتهيهگزارشاتمورد
نياز آنها جهت حسابرسي صورتهای مالي 6ماهه و سال ،بودجه و
اصالحیههای بودجه سال 1395و بودجه سال1396
 -20برنامهریزی و تهيه گراف زماني با هماهنگي با مدیریتهای
بهرهبرداری ،فروش ،صنايع و سازمان حسابرسي جهت انبارگرداني
انبارهاي مواد اوليه ،كاالي در جريان ســاخت ،كاالي ساختهشده
نراهیمواداوليه
موجوددركارخانهوهمچنينانباربی 
نراهی مواد اوليه ،مواد اوليه ،كاالي
 -21نظارت بر انبارگرداني انبار بی 
در جريان ساخت و كاالي ساخته شده
-22تهيهگزارشهیئتمدیرهبهمجمععموميصاحبانسهام
-23تهيه گزارش نســبتهای بهرهوری شركت و مقايسه آن با
دورههایزمانيقبلوشرکتهایتوليديمشابه
-24تهيهگزارشهایتحليليمقایسهایصورتهایماليشركتبا
دورههایزمانيقبلوشرکتهایتوليدمشابه
-25تهيه گزارشهای تحليلي به تفكيك مراكز هزينه توليدي،
مهندسيبهصورتفصليوارسالآنبرايمدیریتهایمربوطه
-26تهيه گزارشهای ارزيابي عملكرد مراكز هزينه شــركت به
صورت فصلي و ارسال آن به مدیریتهای مربوطه
 -27تهيه گزارش به تفكيك ســازمانهای حقوقي شركت به
صورت فصلي بر اساس گزارشات عملكرد هزينه و ارسال آن براي
مدیریتهایمربوطه
-28ارائه و تكميل اطالعــات مورد نياز ماژول  Costingجهت
بهرهبرداری از آن
-29ارزيابياقتصاديصرفهجوییهایاعالمشده
-30تدوين گزارشهای تحليلي مالي و اقتصادي مورد درخواست

هیئتمدیرهوشورايمعاونين
** اهداف سال96
-1محاسبه بهاي تمام شده طي سال1396
-2تدوينبودجهسال 1397درسناريوهايمختلف
-3تهيهوكاملنمودنشناسنامهفعاليتمراكزهزينه
-4ايجادبانكاطالعاتيقابلدسترسیبرايمديرها
-5ارائهگزارشاتتحليليكاربرديوگزارشاتتحقيقاتاقتصادي
** ج)مديريتحسابداريعمومي
** اهم اقدامات سال95
-1ثبتومستندسازیتماموقايعماليشركت
-2تهيه صورتهای مالي سه ،شش ،نه ماهه و ساالنه شركت
-3ارائه گزارشات متنوع مالي به مديران سازمان جهت تخصيص
بهينهمنابعماليسازمان
-4وصول مطالبات شــركت بهصورت نقدي و يا تهاتر مطالبات
شرکتهابابدهيبهميزان 401ميلياردريال
-5ثبت عمليات خريد دين اســناد داخلي و صادراتي و ماليات بر
ارزشافزوده
-6رفعمغايرتبابانکهایمربوطبهحسابهایفروششركت
-7دريافتضمانتنامههایارزي
-8صدوراسنادپيشپرداختوتنخواهگردانها،بیمهنامههایاعتبار
اسنادي
-9تنظيم ،تهيه و اجرايي نمودن دستورالعمل پرداختهای ارزي به
فروشندگان از محل وجوه حاصل از صادرات
-10اصالح و بهبود فراينــد انجام كار در خصوص نحوه تنظيم
سندهايخريدخارجيدرسيستمERP
-11پيگيريمستمروصولپیشپرداختهاازحوزهخريد.
** اهداف سال96
-1بهبودعملكردگزارشگريصورتهایمالي
-2كاهشتعدادبندهايمرتبطباصورتهایمالي
-3كاهشساعاتكارتهيهصورتهایمالي
-4افزايش دقت و رعايت اســتانداردهاي حســابداري در تهيه
صورتهایمالي
-5برنامهریزیجهتاجرايصورتهایماليبرمبنايگزارشگري
بینلمللی
ا
-6برنامهریزی الزم جهت اصالح سيستم ثبت رسيد حسابداري
فروش
-7برنامهریزی الزم جهت بهبود گزارشات سيستم MESاز طريق
پشتيبانسيستم
-8برنامهریزی الزم جهت كنترل حساب ( 212049رابط واريز و
برداشتهاینامشخص–فروش)
-9ثبت فروشهای صادراتي پس از صدور برگ ســبز گمركي و
دريافتشمارهكوتاژفروشهایصادراتي
-10برنامهریزی الزم جهت كنترل حسابهای مربوط به فروش
اينترنتي
-11كاهش زمان كنترل و بررســي صورتوضعیتها از  3روز به
 2/5روز
-12كاهش زمان بررسي آزادسازي سپردهها از 2روز به 1/5روز
-13كاهشزمانرسيدگيصورتوضعيتقطعيپيمانكاراناز15
روز به  13روز
-14جوابدهيبهپيمانكارانوفروشندگاندرروزهايمشخص
-15پيگيري ارائه صورتوضعیتهای قطعي قراردادهايي كه راكد
شدهاندووصولماندهپیشپرداختهاوهمچنينثبتهزينهمربوطه
درحسابها

-16پيگيري جهت صدور GRNهاي مربوط به پايان سال مالي و
در نتيجه كاهش مبلغ تعهدات (در دورههای سه ماهه و پايان سال)
-17كاهشزمانپاسخگوييبازداشتنامههایبيمه،استعالمدارايي
وبرنامهریزیجهتارسالفايلاكسلپيمانكارانوفروشندگانيكه
حساب آنها گردش زياد دارند.
-18كنترل و بررسی و تنظیم اسناد حقوق و مزایا و پاداش و توابع آن
-19كنترل و بررسی و تنظیم اســناد پرداخت تنخواه ارزي ،امور
حقوقی،آموزش،روابطعمومي،درمانبازنشستگان،
-20كاهشمدتزمانتسويهوتنظیمسندبازنشستگان
-21كاهشمدتزمانتسويهتنخواهافرادمأموربهخارج
-22منظور نمودن هزينه حقوق پرسنل مامور به حساب شركت يا
سازمانمامورپذير
-23انتقالكليهعملياتاجرائيوپرداختحقوقپرسنلبيمارستان
-24بررسيوکنترلافزايشاتحقوقپرسنلدرسال 96بابخشنامه
وزارت كار
-25بررسي و کنترل ماليات حقوق پرسنل در سال 96با توجه قانون
بودجه سال96
-26پيگيريوصولمطالباتشركتحداقلتامبلغمشخصشده
دربودجهشركت
-27رفع مغايرت با شرکتهای طرف قرارداد به ويژه شركت
فوالد مباركه و شرکتهای سرمايه پذير و تأمين كننده مواد
معدني
-28اصالح حسابهایی كه مورد واخواهي حسابرسان مستقر در
شركتمیباشند.
-29ثبتخدماتارائهشدهبهشرکتهایپيمانكاريباذوبآهن
-30آزادسازي سپردههای بيمه ،حسن انجام كار پس از تاييد ناظر
شرکتهایمربوطه
-31استخراج و ارائه گزارشهای مختلف از حسابهای شركت
جهتاستفادهكنندگاندرونسازمانيوبرونسازمانی
-32درجسندفاكتورواقعيدرصورتحساببجايشمارهنامهخريد
-33تغييردرتنظيمسندهايتنخواه،جمعداريوغیره
** د)مديريتاموالوبيمه
** اهم اقدامات سال95
-1دريافتپوششبیمهایمناسبباعنايتبهافزايشسرمايهناشي
ازتجديدارزيابيدارائیها
-2فعاليت مرتبط با بیمههای تجهيزات ،خودروها و باربري 4328
نفرساعت
-3اقداماتانجامشدهدرخصوصبیمههایمسئوليتمدني1939
نفرساعت
-4اقداماتانجامشدهدرخصوصبیمههایدرماني(بيمهتكميلي)
 3113نفرساعت
-5اقدام انجام شده در خصوص مكاتبات سازمان تأمين اجتماعي
 1462نفرساعت
-6فعالیتهایاموركارشناسي(بازديد،تنظيمفرمهایكارشناسي،
نصبپالكاموالي)تأييدحوالههایانباراصلي 68833مورد
-7فعالیتهایمربوطبهدبيرخانه 17913مورد
-8صورتبرداریاموالپيمانكارانوجمعدارانوفعالیتهایوابسته
 38297مورد
-9تغييراتجمعدارانپرسنل(اسقاط–نصبي–مستعمل–هزينه
اهدائي–اماني–مفقودي–نقلوانتقالو)...تسويهحسابپرسنل
بازنشسته – كنترل و ثبت خروج كاال اموالي و داغي دار 90089مورد
-10امور جمعداري مرتبط با اموال (تحويل و تحول ،نقل و انتقال و
كنترل اموال) 160018مورد

گزارش عملكرد معاونت بازاريابي و فروش شركت در سال 95

دستاوردهای حوزه فروش شركت در اوج ركود اقتصادي

احسان دشتيانه ،معاون بازاريابي و فروش شركت در گفتگو با خبرنگار ما
خالصه عملکرد حوزه معاونت فروش در سال 95را تشریح کرد .عملکرد این
معاونت ،به این شرح است:
در ســال  ،95شرکت به دلیل کاهش بودجههای عمرانی دولت و رکود
در بخش ساختوساز با کاهش قابلمالحظهی تقاضای داخلی مواجه بود.
سیاستهای پولي دولت به منظور كنترل نرخ تورم ،رقابت منفي كارخانجات
نوردي متعدد داخلي (تولید محصوالت باكيفيت و قیمت پائين) ،هزينه باالي
ناوگان حملونقل و ...شرایط نامساعدی برای بازار داخلی محصوالت شرکت
ایجاد کرد .علیرغم شرایط نامساعد مذکور ،با تالش همکاران در حوزه معاونت
بازاریابی و فروش اقدامات شایسته و موثری برای فائق آمدن بر این مشکالت
صورت پذیرفت که برخی از این اقدامات به شرح ذیل است:
.1دريافتتنديسسيمينرعايتحقوقمصرفكنندگانبرايچهارمين
سالپياپي.
همكارانمادرحوزهفروشباتالشدرراستايحفظوارتقایبرندسازماني
شركت و با رعايت الزامات اعالم شده توسط سازمان حمايت از حقوق مصرف
كنندگان و تولیدکنندگان موفق به دريافت تنديس سيمين رعايت از حقوق
مصرفكنندگانبرايشركتسهاميذوبآهنشدند.
 .2انتخاب ذوبآهن اصفهان به عنوان رئيس انجمن توليدکنندگان فوالد
کشور.

باعنايتبهماهيتشکلگیریانجمنتولیدکنندگانفوالدكشوردرراستاي
تمركزواتخاذسیاستگذاریهایهماهنگبينتولیدکنندگانفوالد،شركت
سهاميذوبآهناصفهانباتوجهبهجايگاهوسابقهديرينهوتأثیرگذاریبربازار
محصوالتفوالديوباكسباعتمادآرايديگرسازندگانموفقشدسکا ندار
مديريتاينانجمنشود.
.3انتخابذوبآهناصفهانبهعنوانصادرکنندهنمونهکشور.
با توجه به رعایت الزامات مربوط به انتخاب صادرکننده نمونهی کشور،
ذوبآهن اصفهان موفق به کسب عنوان صادرکننده نمونهی ملی در شش
دوره و کسب عنوان صادرکننده ممتاز در یک دوره شده که آخرین مورد کسب
لوح صادرکننده نمونه در سال 95است.
 .4انعقاد قرارداد فروش  40هزار تن ريل  u33با راهآهن ج.ا.ا
باعنایتبهتولیدریلوبهمنظوربازاریابیاینمحصولجدیداقدامبهانعقاد
قرارداد فروش آن شد.
بدارسايز 20وناوداني
.5بازاريابيوفروشناودانيسبکوسنگينبالشی 
بدار سبک سايز 18براي اولين بار در شركت.
بال شی 
در راستايپاسخ به منويات مقام معظم رهبريدرخصوص توليدداخلو با
توجه به درخواست و اعالم نياز مشتريان و پس از پيگيري و هماهنگي با حوزه
معاونت محترم بهرهبرداری شركت توانست براي اولين بار نسبت به توليد و
بداراقدامکند.
عرضهانواعجديدناودانیهایسبکوسنگينبالشی 

 .6از سرگيري بازاريابي و فروش کالفهای صنعتي در پاسخ به درخواست
مکررمصرفکنندگان.
به منظور پاسخ به نیازهای صنایع تبدیلي و تنوعبخشی به محصوالت
تولیدی ،و کاهش وابستگی محصوالت تولیدی به مسکن و ساخت و ساز و به
منظور تولید محصوالت با ارزشافزوده باالتر ،اقدام به تولید مجدد و بازاریابی و
فروشاینمحصوالتشد.
 .7پذيرش محصوالت فرعي مانند سولفات
آمونيوم ،آهک و آب بدون يون در بورس كاالي
ايرانبهمنظورايجادرقابتبيشتردربينمشتريان.
در راســتاي افزايش رقابت و شفافسازی و
افزايش درآمد شركت ،با پيگيري و هماهنكي به
عملآمدهباسازمانبورسكااليايران،همكاران
ما در حوزهی معاونت فروش موفق به اخذ مجوز
پذيرش جهت عرضهی تعدادي از محصوالت
فرعي در بورس كاالي ايران در سال 95شدند.
 .8راهانــدازی سيســتم فــروش اينترنتي
محصوالت فوالدي شــرکت از طريق شرکت
پويشبازرگانذوبآهناصفهان.
در راستاي اجراي سیاستهای ابالغي توسط
مديرعامل محترم شركت جهت اصالح و ارتقاء
سيســتم فروش محصوالت پس از پيگيري و
هماهنگي و تشكيل جلسات متعدد و با لحاظ نمودن جميع جهات اين امر،
موفقبهراهاندازیسيستمفروشاينترنتيمحصوالتفوالديشركتشديم.
.9آمادهسازیسامانهفروشاينترنتيمحصوالتفرعيشرکت.
با عنايت به اينكه شركت ســهامي ذوبآهن اصفهان ،عالوه بر توليد
محصوالت فوالدي بهعنوان فرآوردههای اصلي خط توليد ،نسبت به توليد
مقدار قابلتوجهی محصوالت فرعي ارزشمند متنوع اقدام میکند؛ لذا جهت
فروش محصوالت مذكور به صورت شفاف و رقابتي سامانه فروش اينترنتي
محصوالت فرعي شرکت آمادهسازی شده كه در سال  96مورد بهرهبرداری
قرارمیگیرد.
 .10کاهش چشــمگیر موجودي چشــمي انبــار ( )-%70و موجودي

قابلفروش(()-%94نسبتبهسالگذشته)
.11فروشنزدیکبه 121میلیاردتومانمحصوالتفرعیوپوشش125
درصدیبرنامهفروشمحصوالتفرعی.
 .12برونسپاری براي توليد ميلگرد 8و 10در داخل كشور.
بــه منظور تنوع و تكميل ســبد محصــوالت صادراتــی ،و به دلیل
محدودیتهــای تولیدی شــرکت اقــدام به
برونسپاریاینمحصوالتشد.
 .13برونسپاری توليد محصوالت فوالدي
شركت در خارج از کشور
به جهت افزايش تنوع محصوالت شرکت،
و کاهش هزینه حمل محصوالت صادراتی تا
مقصد ،بخشی از محصوالت شرکت (و با برند
شرکت) به صورت برونسپاری در خارج از کشور
تولیدشد.
 .14نهايي شدن برنامه حضور در بازارهاي
اروپايي در سال  96و صادرات مجدد تيرآهن به
اروپا.
با حذف محدودیتهای ناشی از تحریمها
و به منظور گسترش بازارهای هدف ،صادرات
مجدد تیرآهن شــرکت به بازارهای اروپا از سر
گرفتهشد.
 .15ايجاد تنوع در بازار خارجي از جمله بازارهاي شرق آسيا مانند تايلند و
همچنين توليد محصوالت مورد نياز بازارهاي اروپايی به منظور صادرات به
اينبازارها.
 .16کاهش زمان بارگیری و ترخیص محصوالت نهایی به 202دقیقه و
شمشبه 322دقیقه.
 .17برنامهریزی و آمادهسازی جهت افزایش ظرفیت بارگیری و ترخیص
تا 3میلیونتن.
 .18پیگیری اجرای پروژه سیستم بارکد خوان به منظور افزایش سرعت
ترخیص محصول و امکان بارگیری و ترخیص محصول به صورت مستقیم
از نورد.

عملکرد حوزه معاونت بازاريابی و فروش در سال 95
شرح

مقدار فروش داخلی محصوالت (تن)

ارزش فروش داخلی (ميليارد تومان)

سال 95

1,720,000
2390

ارزش محصوالت فرعی (ميليارد تومان)

121

مقدار صادرات (تن)

647،000

ارزش صادرات (ميليارد تومان)

800

مقدار کل فروش داخلی و صادرات (تن)

2,367,000

ارزش کل فروش و صادرات (میلیارد تومان)

3،190

بارگیری و ترخیص محصوالت نهایی (تن)
توسط  98500دستگاه تریلر
بارگیری و ترخیص شمش (تن)
500،000
توسط  20600دستگاه تریلر
بارگیری و ترخیص (تن)
734،000
23000
(اعداد و ارقام بهصورت آماري گرد شدهاند ،مقادیر و ارزش فروش بر مبنای
تحویل کاال ارائه شده است)
2,136,000

شهادت امام موسي كاظم(ع)
تسليتباد
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آتشکار :نشریه داخلی /صاحب امتیاز :شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
مدیر مسئول :مدیرروابط عمومی سردبیر :علی حسین غریبی دبیر تحریریه :علی سلیمانی
خبر و گزارش :حسین ابراهیمی عرب عکس :علی اکبر طغرایی تایپ :احمد بیات توزیع :آرمان پخش
نشانی اینترنتی www.esfahansteel.com :پست الکترونیکیAtashkarweekly@esfahansteel.com:
تولید و اجرا :رسانه اصفهان امروز چاپ و لیتوگرافی :رسانه برتر شمارگان 7000 :نسخه
نشانی :انتهای اتوبان ذوب آهن ،روابط عمومی ذوب آهن اصفهان تلفن 03152574978-4945-4936 :پیام گیر0315257104 :

سالروز عروج ملكوتي شهداي گرانقدر
ذوبآهن اصفهان گرامي باد
حضرت امام موسی بن جعفر(ع) معروف به کاظم و بابالحوائج و عبد صالح در
روز  ۷صفر سال  ۱۲۸قمری در روستای «ابواء» ،دهی در بین ّ
مکه و مدینه ،متولّد
شد .نام مادر آن حضرت ،حمیده است .آن حضرت در  ۲۵رجب سال  ۱۸۳قمری،
عباسی در بغداد ،در  ۵۵سالگی به دستور هارون مسموم
در زندان هارون ّ
الرشــید ّ
شد و به شهادت رسید .مرقد شریفش در کاظمین ،نزدیک بغداد ،زیارتگاه شیفتگان
حضرتش است .امام موسی بن جعفر همان راه و روش پدرش حضرت صادق(ع)
را بر محور برنامهریزی فکری و آگاهی عقیدتی و مبارزه با عقاید انحرافی ،ادامه داد.
مایگی افکار اِلحادی را نشان میداد و منحرفان را
آن حضرت با دالیل استوار ،بی ِ
بهاشتباه راه و روششان آگاه میساخت .کمکم جنبش فکری امام(ع) درخشندگی
یافت و قدرت علمیاش دانشمندان را تحتالشعاع خود قرار داد .این کار بر حاکمان
عباسی سخت و گران آمد و به همین دلیل با شیفتگان مکتبش با ش ّدت
حکومت ّ
و فشار و شکنجه برخورد کردند.

تماشای مسابقه ذوبآهن ـ العین با
کارت پرسنلی کارخانه ،رایگان است
باشگاه فرهنگي ورزشي ذوبآهن اصفهان ،حضور در ورزشگاه و تماشای دیدار
حســاس دو تیم فوتبال ذوبآهن ایران و العین امارات را برای كاركنان شرکت با
ارائه کارت پرسنلی ،رایگان اعالم کرد .مسابقه دو تیم فوتبال ذوبآهن ایران و العین
امارات از ساعت  20/30دوشنبه چهارم اردیبهشتماه در ورزشگاه فوالدشهر و با
سوت داور سریالنکایی آغاز خواهد شد.

طراحی ،ساخت و راهاندازی نرمافزار
موبایلی كنترل حضوروغیاب برای
تمامیپرسنل
با توجه به تأکید مدیر محتــرم امور اداری در خصوص ارائه خدمات بهینه به
همکاران محترم و با مساعدت مدیریت محترم فناوری اطالعات و مدیریت محترم
حراســت و تالش پرسنل زحمتکش اداره حقوق و مزایا ،نسخه موبایلی نرمافزار
حضوروغیاب پس از انجام تســتهای اولیه راهاندازی شد .لذا همکاران محترم
میتوانند دقیقًا مشابه با سطح دسترسی فعلی خود در سیستم حضوروغیاب ،نسبت
به ثبت درخواستها و مجوزهای موردنیاز از طریق تلفن همراه خود نیز اقدام کنند.
شــایانذکر است نرمافزار مذکور از روز شنبه مورخ  96/02/02قابلاستفاده بوده و
همکاران گرامی میتوانند جهت دریافت این نرمافزار و فیلم آموزشی روش استفاده
از آن به پورتال مدیریت امور اداری مراجعه کنند.
سعيد خدادادي ـ خبرنگار افتخاري

تسليت
همكاران گرامي جناب آقاي سيد رضا ميرپور
مصيبت وارده را خدمت شما و خانواده محترمتان صميمانه تسليت
عرض نموده و از خداوند متعال براي آن مرحوم علو درجات و براي
بازماندگان سالمتي و طول عمر خواستاريم.
روابط عمومي شركت

تشكر و سپاس

بدينوسيله از كليه همكاران و دوستان گرامي كه در مصيبت
وارده به اينجانبان ضمن ابراز همدردي  ،موجب تسلي خاطر
بازماندگان را فراهم نمودند ،صميمانه قدرداني نموده ،اميد
است در شاديهايتان جبران نماييم .
حسين كياني ،عليرضا مهوري

آغاز هفته
كار و كارگر
بر تالشگران
ذوبآهن
اصفهان
مبارك باد
ای اسوه رنج و استقامت! آبادانی این مرزوبوم
مرهون دستان توانای تو و استقالل آن مدیون
صبر و قدرت بازوان توست .نامت بلند ،ای ابرمرد
که آبادانی و سرفرازی میهن سبزمان ثمره
مردانگیها و همت واالی توست .نامت بلند،
ای مجاهد عرصه زندگی که رنجها و غصهها را
عاشقانه به جان خریدی تا شکوه و عزت را برای
مملکت خویش به ارمغان آوری .گردش چرخهای
توسعه و سازندگی این آبوخاک حاصل تالش و
کوشش بیوقفه توست .نامت بلند و روزت مبارک.
آغاز هفته كارگر ( 5تا 11اردیبهشتماه) فرصتي
است تا دستان پرتوان تالشگران ذوبآهن را
با مهر بفشاريم و در برابر همت و تالش آنها
سر تعظيم فرود آوريم .درمقابل تصاويري از اين
پوالدمردانتقديممیشود.

امورشهدا،جانبازان و ایثارگران شرکت

محمودقاسميجوجيلي
 /1362/02/01كردستان

محمد كاظم زاده قهدريج
 /1360/02/02مريوان

محمدعلي قرباني
/1360/02/01تنگه چزابه

غالمحسين حسينيان نائيني
 /1362/02/02فكه

ابراهيم اوليائي حسين آبادی
 /1361/02/01كردستان

سيداسماعيلفاطمي
/1388/02/03كربال-عراق

حسين مختاري نجف اباد
/1360/02/08سرپل ذهاب

بعثت پیامبراکرم (ص) بارقه نور علم و نبوت و محوکننده ظلمت
جهالتبرعموممسلمانانجهانمباركباد
«اقراء» بخوان ،به نام پروردگارت ،پروردگارى که تو و
همه انســانها را خلق کرد ...بخوان و او را به بزرگى یاد
کن ،کســى که به تو خواندن را آموخت .این
جمالت زمانى بر محمد(ص) خوانده شد که او
از خواندن و نوشتن چیزى نمیدانست .بخوانم؟
چگونه بخوانــم درحالیکه با صدایى لرزان و
پرالتهاب پرسید :خواندن نمیدانم .آیا رسالتى
که محمد(ص) میبایست بار سنگینش را بر
دوش میکشید و پیش از او پیامبرانى همچون
عیسى(س) و موسى(س) بشــارتش را داده
بودند پایههایش بر خواندن اســتوار میشــد
و آنچه را که به او تکلیف شــده بود ابتدایش
علم و آگاهى و اندیشــه و دانش بود؟ موجى
از تــرس و دلهره بر دل محمد(ص) افتاد و او را در تردید و
گمان فروبرد .جبرییل که با طنین خود ،نغمه «بخوان» را
بر محمد(ص) زمزمه کرد ،بر اندام او آگاهانه لرزهای افکند
و بر پیشانیاش عرق سردى را افشاند و او را وادار کرد که
خــود را بر لفافهای بپیچد .اى محمد(ص) بدان که بانگ

ذوب آهن
ح
م
یس
ی
حافظ طز ت

امین خدا بر محمدامیــن ،او را به خود آورد که هیچچیز و
هیچکس بهجز پروردگارت نمیتواند تو را پناهنده باشد و به

تو آرامش بدهد ،برخیز و مردم را بشارت بده و خداى خود را
به پاکى یاد کن .محمد(ص) از جانب پروردگار و براى انذار و
هدایت مردم مأموریتی بس دشوار یافته بود و میبایست که
بر این مأموریت استقامت کند ،همانطور که به او امر شده
و دستور داده شد .بدینسان محمد(ص) برانگیخته شد تا

علم و آگاهى را بر سریر ظلمت و تاریکى بنشاند و در مسیر
هدایت انسان از هیچچیز فرو نگذارد .به گواه تاریخ ،این روز
بزرگ در بیست و هفتم ماه رجب و سیزده سال
قبل از هجرت و زمانى که پیامبر چهل سال
بیش نداشت ،صورت گرفت .حضرت محمد
بن عبداهلل بن عبدالمطلب(ص) ،آخرین پیامبر
الهی است ،که برای هدایت بشر و راهنمایی
دائمی انسانها ،از ســوی پروردگار سبحان
برانگیخته شد .نام مبارکش :محمد .در تورات
و برخی از کتابهای آسمانی «احمد» نامیده
شده اســت .از حضرت ابوجعفر امام جواد(ع)
روایتشــده که فرمود :در رجب شبى است
که ازآنچه بر آن آفتاب میتابد ،بهتر اســت و
آن شب بیست و هفتم رجب است که در صبح آن پیغمبر
خدا(ص) به رسالت مبعوث شد و براى آن شب اعمالی است
که اگر شیعهای از ما آن اعمال را در آن شب انجام دهد اجر
عمل شصت سال را میبرد.
منبع:تبيان

بسيج ذوبآهن ميزبان مسابقات ورزشي در هفته بسيج كارگري
همزمان با آغاز هفته بسيج كارگري تعدادي از پایگاههای مقاومت بسيج ذوبآهن ميزبان چند رشته ورزشي است كه عالقهمندان با توجه به جدول
ارائهشده میتوانند به رده مربوطه مراجعه و ثبتنام کنند.

بر بال لك لك ها

تولدت مبارک
در روزهاي گذشته ،نورسيدهایي به خانواده بزرگ ذوبآهن پیوستهاند كه
حضور سبزشان را به خانوادههای آنها تبريك گفته و براي اين عزيزان،
آرزوي ســامتي و موفقيت در تمام مراحل زندگي داريم .اســامي اين
ني ني كوچولوها و پدر گرامیشان به شرح ذيل است:
نام و نام خانوادگي شاغل

تاريختولد

محل كار

نام فرزند

محمدرحماني

95/12/7

نورد

رهام

احسانسپياني

95/12/17

نورد

ليانا

محسنسليميان

96/1/2

نورد

سينا

علي نوراني زاده

96/1/1

نورد

محمدامین

امينغالمي

95/12/26

نورد

آرسام

سيد علي حسين
موسوي

95/12/26

نورد

سيدمهبد

سيد جواد موسوي

96/1/5

نورد

محمدامین

مهديمحمدي

95/12/24

نورد

مهرسا

ابراهيمحيدري

96/1/4

نورد

ترانه

داود عباسي

96/1/17

نورد

نيما

مرتضيضيائي

96/1/15

نورد

حسامالدین

جوادحسيني

95/12/16

نورد

سپهر

محمدعجم

95/12/15

انرژي

هلنا

نصرالهربانيان

95/12/11

خدمات

كوروش

سيد داوود موسوي

96/1/15

خدمات

فاطمهحسنا

حجت اله صالحي

96/1/7

خدمات

هستي

مسعوداديبي

96/1/12

برنامه ريزي و
توسعه

مهرسا

فرهادمشكاتي

96/1/3

نسوز

محمدياسين

ناصرپريشاني

96/1/1

نسوز

ريحانه

رسولبيگيان

96/1/4

نسوز

مهسا

امينايرانپور

95/12/18

آموزش

زهرا

96/1/1

فوالد سازي

آوينا

فوالد سازي

آرش

فوالد سازي

آرينا

عنوان مسابقه

ميزبان

زمان برگزاري

شماره تماس مسئول برگزاري

تیراندازی با تفنگ بادي

پايگاه مقاومت بسيج مقداد مدیریت نت مكانيك

96/2/9

 09132354589برادر كريمي

پرتاب دارت

پايگاه شهيد احمدي روشن (مديريت آموزش)

96/2/11

 09012306195برادر عمراني

مچ اندازي

پايگاه بالل (مديريت نورد)

96/2/11

 09133354801برادر صالحي

پرس سينه

پايگاه شهيد سليميان (آتشنشانی)

96/2/12

 09130606224برادر بويري

حجت اله باتواني

تنيس روي ميز

پايگاه شهيد اباذر (مديريت بهرهبرداری)

96/2/12

 09133355102برادر پرهام

روح اله فتحي

95/12/17

طنابکشی

پايگاه شهيد برونسي (مديريت كك سازي)

96/2/13

 09138198829برادر كرمي

مجتبيوكيلي

95/12/29

96/2/13

 09133360134برادر قاسمي

دومیدانی

پايگاه حضرت امام خميني(ره) و ورزش همگاني
(مديريت خدمات)

تربیتبدنی حوزه مقاومت بسيج شهيد تندگويان ذوبآهن

فرزادسليماني

95/8/30

فوالد سازي

فرهام

حميدآقائي

95/12/14

فوالد سازي

آرمين

رسولابوطالبي

96/1/3

فوالد سازي

فاطمه

رضاجمشيديان

96/1/4

فوالد سازي

مهديس

عبدالحميدسهرابي

95/12/24

فوالد سازي

سبحان

جعفرزماني

95/12/29

فوالد سازي

زهرا

عباسحفيظي

95/12/29

آموزش

اميرعلي

صفر علي ابن علي
چرمهيني

95/12/10

مالي

محمدرضا

حميد رضا كافي

96/1/3

آزمايشگاه
مركزي

سينا

حبيب اله صادقي

95/8/6

راهبري

زهرا

سعيدمحمدي

95/12/28

راهبري

هانيه

داوود الياسي

95/12/25

راهبري

فاطمه

پیوند مهرورزان

ازدواج و تشكيل خانواده ،فصلي نو و سبز در زندگي انسان
است .اين پيوند نيكو را به همكاران گرانقدر ذوبآهني كه
اخيرًا ازدواج کردهاند و اسامي آنها در پي ميآيد ،تبريك گفته،
براي اين عزيزان آرزوي زندگي سعادتمند ،فرزندان نيكو و
سالمتي در سايه اهلبیت(ع) و آقا امام زمان(عج) آرزومنديم.

نام و نام خانوادگي شاغل

تاريخ ازدواج

محل كار

فرزاداحتشامفر

95/12/20

راهبري

مجيد عطائي زاده

96/1/7

نورد

داود ناظري

95/12/5

نورد

اميدآتشي

96/1/8

انرژي

اميد نوري

95/12/20

فوالدسازی

روح اله اعرابي

96/1/9

كك سازي

بهنامقالني

96/1/17

راهآهن

مهديشفيعي

95/12/29

آزمايشگاه
مركزي

