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مبنای مراودات تجاری 
ذوب آهن اصفهان،

برد - برد است

برنامه های دهه فجر در
ذوب آهن اصفهان با شکوه 

هر چه بیشتر برگزار می شود

معیشت و کرامت کارکنان 
تالشگر، همیشه در 

اولویت است

ذوب آهن در مسیر انقالب 
اسالمی، شکوفایی صنعت 

فوالد کشور را رقم زد
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رویداد

رویداد

گزارش

گزارش
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آزمایشگاه خواص مکانیکی مدیریت آزمایشگاه مرکزی شــرکت در آزمون مهارت به رتبه نخست دست 
یافت.

محمود پوری شعبان مدیر آزمایشگاه مرکزی شرکت با اعالم این خبر، گفت: آزمایشگاه خواص مکانیکی، 
آزمون های محصوالت تولیدی کارگاه های نورد را با سرعت و دقت باال بر عهده دارد. 

رتبه نخست آزمایشگاه خواص مکانیکی شرکت 
در آزمون مهارت

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار جمعی از تولیدکنندگان 
و فعاالن صنعتی، کارآفرینان و فعاالن اقتصادی را افسران، 
کارگران و رزمندگان با اخالص و با صفای دفاع مقدس در 
مقابل جنگ اقتصادی با آمریکا خواندند و با تأکید بر این که 
طراحی های دشمن برای فتح سنگر تولید با شکست مواجه 
شد، خاطرنشان کردند: در این تهاجم به اقتصاد کشور در 
معیشت مردم مشکالتی به وجود آمد اما تولید به زانو درنیامد 
و سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا چند روز پیش صراحتاً 
اعالم کرد که سیاست فشار حداکثری به شکست خّفت بار 

آمریکا منجر شد.
ایشان لزوم ارتقای کیفیت کاالهای تولید داخل را مورد تأکید 
قرار دادند و افزودند: حمایت های عملی و تبلیغاتی از تولید 
داخلی باید منجر به ارتقای کیفیت محصوالت و همچنین 
ارتقای فناوری شود اما متأسفانه در برخی صنایع به ویژه در 
صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمی شود و مردم نیز 

بحق به آن ها اعتراض دارند.
رهبر انقالب خاطرنشان کردند: اگر با وجود فضای حمایتی 
از تولید داخل به جای ارتقای کیفیت، قیمت ها افزایش یابد، 
مسئله بدی است زیرا نتیجه همه حمایت های دولتی، بانکی 
و جلوگیری از رقابت های خارجی، عمالً منجر به باال رفتن 
قیمت شده است. ایشان با ابراز گالیه از برخی تولیدکنندگان 
داخلی لوازم خانگی گفتند: با وجود حمایت هایی که از این 
تولیدکنندگان شد اما گفته می شود برخی محصوالت آن ها تا 

دو برابر افزایش قیمت داشته که نباید اینگونه باشد.
ایشان با تأکید بر این که به طور کلی با استفاده از شرکت های 
خارجی مخالف نیستم، خاطرنشان کردند: معتقدم شرکت های 
دانش بنیان کارآمد داخلی می توانند نیازهای ما را در صنایع 
بزرگ همچون نفت برآورده کنند بنابراین نباید تصور شود 
که ارتقای فناوری در صنایع گوناگون فقط منوط به حضور 

شرکت های خارجی است.
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ایرج رخصتی عنوان کرد:

اعتالی ذوب آهن اصفهان با همدلی تمام 
تالشگران شرکت رقم می خورد

)) آگهی فراخوان  (( 
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

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

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

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

روابط عمومی شركت

باید مشکالت 
ذوب آهن را با 
استفاده از همه 
امکانات ونظرات 
کارکنان حل کنیم

توسعه ذوب آهن 
اصفهان و شهرستان 

لنجان در نهایت 
خدمت به نظام 

مقدس جمهوری 
اسالمی است

ایرج رخصتی سرپرســت مدیریت عامل ذوب آهن اصفهــان، 13 بهمن ماه با 
حمیدرضا محمدی سرپرست فرمانداری شهرستان لنجان دیدار و گفتگو کرد.

ایرج رخصتی در این دیدار، ضمن تبریک ایام ا... دهه فجر و انتصاب فرماندار جدید 

شهرستان لنجان گفت: شما به عنوان مقام مسئول شهرستان، آشنایی 
کامل با ذوب آهن اصفهان دارید و در مسئولیت قبلی نیز تعامل خوبی با 
این مجتمع عظیم صنعتی داشتید .  وی با اشاره به این که تعامل با فرماندار 
شهرستان به عنوان رییس شورای تامین، برکات بسیاری برای منطقه و 
سازمان دارد، افزود: ســازماندهی منطقه هواشناسی که ایجاد اشتغال 
منطقی و موثر را در پی دارد، معضالت و نابسامانی های مربوطه را کاهش 
می دهد و این امر از طریق همکاری با مسئولین منطقه امکان پذیر است . 

سرپرســت فرمانداری شهرســتان لنجان نیز در این دیــدار از تعامل و 
همکاری مدیریت ذوب آهن قدردانی کرد و ضمن آرزوی موفقیت برای 
مهندس رخصتی در مسئولیت جدید، گفت: فعالیت این مجتمع عظیم 
صنعتی در آرامش و بدون حاشیه، ضمن تاثیرات مثبت و سازنده ای که 
برای سازمان و منطقه دارد، آرامش بیشــتر و توسعه منطقه را نیز در پی خواهد 

داشت بنابراین برای حفظ این آرامش، تمام تالش خود را می کنیم. 

با همدلی در جبهه صنعت، سربازان الیقی برای والیت 
خواهیم بود

سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان با صدور پیامی، آغاز 
دهه مبارک فجر و فرا رسیدن سالگرد پیروزی انقالب اسالمی را 
به تالشگران شرکت و خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان تبریک 

گفت.
متن پیام ایرج رخصتی به شرح زیر است؛

همکاران تالشگر و خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان
دهه مبارک فجر، تجلی حماســه ماندگار و الهام بخش ملتی 
اســت که صفحه ای زرین در تاریخ حیات ایران عزیز گشود و 
شــکوفه های روح نواز و جان بخش بهار انقالب، مشام وفاداران 

راستین آزادی و عدالت را عطرآگین ساخت.
با پیــروزی انقالب اســالمی تحول عظیمــی در عرصه های 
اجتماعــی، فرهنگــی و علمی صــورت گرفــت و در این راه 
دستاوردهای شگرفی پدید آمد. از رهگذر تالش های متعهدانه 
شــما ذوب آهن اصفهان نیز تحوالت زیــادی را تجربه کرد و 
دستاوردهای بزرگی نصیب خود و کشــور عزیزمان به ارمغان 
آورد. ستاره نقش زیبای ذوب آهن و ذوب آهنی برای همیشه بر 
بلندای بنای بدیع و تارک تاریخ این سرزمین خواهد درخشید و 
نام آن ها از دوران دفاع مقدس تا احداث صنایع فوالدی و سایر 

صنایع به نیکی جاودانه و ماندگار خواهد بود.
در آغاز بهاری دیگر از دهه مبارک فجــر، یاد امام خمینی )ره( 
و شــهدای واالمقام مان را گرامی می دارم و بــا خالصانه ترین 

شادباش ها به پیشگاه یکایک شــما عزیزان، تقارن مسئولیتی 
جدید در شرکت ذوب آهن اصفهان با آغاز دهه مبارک فجر را، 
با اتکال به خدا و تکیه بر همدلی و تالش شما به فال نیک گرفته 
و مطمئنم با همدلی و همبســتگی در جبهه صنعت، سربازان 

الیقی برای والیت خواهیم بود.
با تجدید احترام خدمــت خانواده بــزرگ ذوب آهن اصفهان 
شادکامی، کامیابی و روزهایی سرشار از سعادت و سالمت برای 

همگان  آرزومندم.
ایرج رخصتی
سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان

تسلیت

اذا مات العاِلِم ثُلَم في اإلسالِم ال تَُسدُّ ما اخَتَلَف اللَّیُل و النَّهاُر 

ارتحال مرجع و عالم ربانی و بصیر، محقق عالیقدر و مدافع از حریم اسالم و اهل بیت)ع( حضرت آیت 
ا... حاج شیخ لطف ا... صافی گلپایگانی موجب تاثر و تالم فراوان گردید.

به واقع این عالم عالیمقام همواره دلسوزانه و مســئوالنه در تمامی صحنه های انقالب اسالمی ورود 
داشتند و با تربیت شاگردان برجسته و تالیف آثار ارزشــمند خدمات شایان و ماندگاری در راستای 

اعتالء، عزت، رشد و بالندگی جامعه اسالمی ایفا نمودند.
اینجانب به نمایندگی از خانواده مومن و انقالبی ذوب آهن اصفهان ضمن عرض تسلیت عروج ملکوتی 
این عالم و مجاهد فی ســبیل ا... محضر مبارک حضرت بقیه ا... االعظــم )ع( و همچنین مقام معظم 
رهبری )مدظله العالی(، مراجع بزرگوار تقلید، تمام مقلدین و شــیعیان و مردم شریف ایران اسالمی، 
از درگاه خداوند متعال برای ایشــان غفران و رحمت الهی و برای بازمانــدگان این بیت معظم، صبر، 

شکیبایی و اجر جزیل مسئلت دارم.
ایرج رخصتیـ    سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان

تشکر و سپاس

بدین وسیله از همه عزیزان و همکاران گرامی 
که در مصیبت وارده به اینجانب ضمن ابراز 
همدردی، تسلی خاطر بازماندگان را فراهم 
نمودند و با حضور آرامش بخش و دلسوزانه 

خود، مرهمی بر قلب داغدارمان بودند، 
صمیمانه تشکر می کنم. همچنین نظر به 

این که به علت تألمات روحی فراوان و کثرت 
بزرگواران، قادر به قدردانی حضوری و تلفنی 

نشده ام، صمیمانه طلب بخشش نموده 
و سالمتی و بهروزی همه شما را از درگاه 

خداوند متعال مسئلت دارم.

مهرداد توالئیان

موضوعشمارهنوع فراخوانردیف
مهلت    دریافت اسناد

مهلت   ارائه 
پیشنهاد

زمان بازگشائي 
پاكات
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 ایرج رخصتی سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان، 
13 بهمن ماه با حجت االسالم و المسلمین قاسم باقریان 

امام جمعه زرین شهر دیدار و گفتگو کرد. 
امام جمعه زرین شــهر در این نشســت ضمــن تبریک 
فرارسیدن ایام ا... دهه فجر، انتصاب مهندس رخصتی که 
یک مدیر ذوب آهنی است  به عنوان مدیرعامل این شرکت 
را تبریک گفت و افزود: تعامــل و همکاری مدیریت ذوب 
آهن با منطقه، شایسته قدردانی اســت و قطعاً با توجه به 
شناخت خوب شما از شرایط منطقه و ذوب آهن اصفهان، 

این همکاری قوی تر و مسنجم تر تداوم می یابد . 
وی افزود: توسعه ذوب آهن اصفهان و شهرستان لنجان در 
نهایت خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی است که 

موجبات رضایت مردم را فراهم می سازد . 

رخصتی نیز ضمن تبریک فرارسیدن 
ایام ا... دهه فجر، گفت: جنابعالی به 
عنوان امام جمعه زرین شهر در واقع 
امام این منطقه هستید و در همه امور 
شهرستان، تصمیمات موثر و سازنده 

ای دارید . 
سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن 
اصفهان، حضور بیشــتر در مراودات 
اقتصــادی منطقه جهــت کمک به 
توسعه شهرســتان را از اولویت های 
این شرکت دانست و افزود: تعامل و 
همکاری جهت حل مشکالت منطقه 

و سازمان و همچنین تشریک مســاعی در امور مشترک 
همچون محیط زیست، اشتغال، فعالیت های فرهنگی و 

... با قدرت ادامه می یابد .

نشست تعاملی سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان با امام جمعه زرین شهر 

نشست تعاملی سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان با سرپرست 
فرمانداری شهرستان لنجان

ایرج رخصتی سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان 
پنج شنبه 1۴ بهمن ماه ، با حسین رجایی نماینده مردم 
شهرستان لنجان در مجلس شورای اسالمی دیدار و گفتگو 

کرد .
رخصتی در این دیدار بر مسائلی همچون توسعه همکاری 
 های دوجانبه در جهت رفع مشکالت منطقه و کارخانه 
ذوب آهن، توسعه فعالیت های مشارکتی در حوزه های 
مختلف و افزایش تعامل و همفکری بین مسئولین به منظور 

هم افزایی توانمندی ها تاکید کرد .

 وی، جـــوان گـــرایی و احترام 
 به پیشکســوتان را از جملـــه
اولویت های کاری خود دانست و 
افزود: فعالیت های مشترک باید 
به گونه ای برنامه ریزی شود که 
منافع سازمان و منطقه همزمان 

تامین گردد.
ســـرپرست مـدیریت عـــامل 
ذوب آهن اظهـــار داشـت: باید 
مشکالت ذوب آهن را با استفاده 
از همه امکانات ونظرات کارکنان 
حل کنیم ودر ارتباط با معادن باید رابطه برد برد تعریف شود 
و به منافع همه احترام بگذاریم . وی افزود: بهره وری امروز 
درکارخانه یک اولویت است که از طریق کاهش مصارف وباز 

تعریف نوع مصارف امکان پذیر است .
حسین رجایی نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس 
نیز ضمن تبریک مسئولیت جدید مهندس رخصتی ، گفت: 
ذوب آهن اصفهان از جمله پیشگامان صنعت کشور است که 
در کل کشور منشا اثر شد وتوانست صنعت کشور را تحت 

تاثیر قرار دهد.  وی افزود : این مجتمع عظیم صنعتی به همه 
جای کشور خدمات ارائه داد به همین دلیل کمتر توانست 

توسعه های خودش را پیگیری نماید . 
رجایی اظهار داشت : ذوب آهن با تامین مواد اولیه، تولید و 
بهره وری  بیشتر می تواند به توسعه اشتغال کمک کند  و هم 
با انجام پروژه های زیست محیطی به حفظ محیط زیست 

کمک  نماید.
وی افزود: ذوب آهن در خصوص مباحث زیست محیطی 
تالش زیادی کرده است ولی باتوجه به پیشرفت تکنولوژی  
وامکانات، الزم است که باز تعریف جدیدی از این فعالیت ها 
 صورت گیرد وسالمت مردم منطقه بیشتر تضمین شود.

نمــاینده مــردم شهـــرستان لنجـــان گفت: در مورد 
مسئولیت های اجتماعی هم ذوب آهن کارهای موثری 
از جمله در زمینه اشتغال انجام داده اما باید بر اساس 
بیشتر کمک کند.  به منطقه  واخالقی  قانونی   تکالیف 
وی افزود: امروز افزایش تولید، بهره وری و توسعه اشتغال 
تکلیفی از سوی رهبری معظم انقالب است وما باید تبعیت 
کنیم همینطور که توجه به سالمت مردم ومحیط زیست 

نیز دستور معظم له هست .

نشست تعاملی سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان با نماینده مردم 
شهرستان لنجان
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نشریه داخلی

آزمون مهارت یکی 
از روش های معتبر 
ارزیابی کیفیت و 
اطمینان از صحت 

نتایج آزمون به شمار 
می رود

Nخبر e w s

آزمایشگاه خواص مکانیکی مدیریت آزمایشگاه مرکزی 
شرکت در آزمون مهارت به رتبه نخست دست یافت.

محمود پوری شعبان مدیر آزمایشگاه مرکزی شرکت 
با اعالم این خبر، گفت: آزمایشــگاه خواص مکانیکی، 
آزمون های محصوالت تولیــدی کارگاه های نورد را با 
سرعت و دقت باال بر عهده دارد. با توجه به تنوع و توسعه 
محصوالت تولیدی، تخصیص بخــش قابل توجهی از 

حجم تولیدات شــرکت به صادرات، الزامات استاندارد 
های بین المللی و گواهینامــه های مربوطه و نیز تولید 
محصوالت جدید از قبیل تیرآهن های بال پهن، آرک، 
ریل و... نتایج این آزمایشــگاه بــر کیفیت محصوالت 
و اعتبار و برند شــرکت در عرصه ملــی و بین المللی از 

اهمیت به سزایی برخوردار است.
وی افزود: برنامه ریزي و توسعه برای لزوم به کارگیري 

حساســیت و دقت حداکثري در امور آزمایشگاهی به 
ویژه در زمینه کنترل محصوالت تولیدی، این مدیریت، 
حضور مســتمر و منظم در برنامه های آزمون مهارت 
و کســب موفقیت در این آزمون ها را به عنوان یکی از 
اهداف سیســتم مدیریت کیفیت آزمایشگاه بر اساس 
اســتاندارد ISO/IEC 17025 لحاظ نموده است. در 
همین راستا آزمایشگاه خواص مکانیکی توانسته است 
سالیان متوالی با کسب نتایج رضایت بخش همواره در 
جهت ارتقاء کیفیت نتایج آزمــون و حصول اطمینان 
و اعتماد بیشتر مشــتریان گام بردارد که آخرین آن به 
شرکت در آزمون مهارت برگزار شده توسط مرکز فنون 
آزمایشگاهی خاورمیانه به عنوان مجری دارای صالحیت 
برگزاری آزمون مهــارت باز می گردد. بنــا بر گزارش 
منتشر شده توسط این مرکز، شایستگی آزمایشگاه ها 
بر اساس شــاخص های آماری عملکرد )z-score( و 
دقت )K-consistency( ارزیابی شده است که در این 
میان آزمایشــگاه خواص مکانیکی مدیریت آزمایشگاه 
مرکزی ذوب آهن اصفهان موفق شد در بین بیست و سه 
 )The Best( آزمایشگاه معتبر در سطح ملی، رتبه عالی

در آزمون کشش مواد فلزی را تکرار کند.
حســین حاجی نظری سرپرست آزمایشــگاه خواص 
مکانیکی نیز گفــت: آزمون مهارت یکــی از روش های 
معتبر ارزیابی کیفیت و اطمینان از صحت نتایج آزمون به 
شمار می رود. این آزمون برای کلیه آزمایشگاه های دارای 
تجهیزات و توانایی انجام آزمون از جمله آزمایشگاه های 
دارای گواهینامه تأیید صالحیت، آزمایشگاه های همکار 
سازمان ملی اســتاندارد، آزمایشگاه دانشگاه ها و مراکز 
علمی و پژوهشی و کارخانجات صنعتی که نیاز مبرم به 
شرکت در فضای رقابتی سالم برای ارزیابی عملکرد خود 
در مقایسه با سایر آزمایشگاه های مشابه دارند، طراحی 

شده و اجرا می گردد.  
وی افزود: موفقیت در این ارزیابی نشــان می دهد که 
آزمون های آزمایشگاه در ســطح استاندارد انجام شده 
و در شــرایطی که به صورت منظم در ایــن برنامه ها 
مشــارکت صورت گیرد می تواند به عنوان تأییدی بر 
صحت نتایج، کارایی برنامه های کنترل کیفیت، انتخاب 
مناسب روش های بهینه و استاندارد و نگهداری وحفظ 

کیفیت آزمون ها به شمار رود.

سالم آتشکار

 آیا امکان حذف خودرو کارسان و میدل باس از سیستم حمل و 
نقل شرکت وجود دارد؟

مدیریت خدمات و امور رفاهــی: به دلیل محدودیــت و پراکندگی نفرات 
در ایســتگاه های مختلف و همچنیــن محدودیت هــای ترافیکی، حذف 

خودروهای مذکور امکان پذیر نمی باشد.
 علت عدم رفع مشکل سیستم گرمایشی خودرو مسیر چادگان 

با توجه به پیگیری های مکرر چیست؟
مدیریت خدمات و امور رفاهی: با پیگیری های انجام شــده توسط ناظرین، 
سیســتم گرمایشــی خودرو تعمیر و پس از بازدید مجدد، مشکل مذکور 

مرتفع گردید.
 علت باال بودن تعرفه خدمات دندانپزشکی در بیمارستان شهید 

مطهری توسط پیمانکار جدیدچیست؟
مدیریت خدمات مالــی و بیمه: تعرفه های ابالغی توســط این مدیریت به 
کلیه کلینیک های طرف قرارداد از طرف بیمه تکمیل درمان دانا یکســان 
و بدون تفاوت می باشد لذا تعرفه باال در بیمارستان شهیدمطهری صحیح 
نمی باشد و تعدادی از کلینیک ها از محل سهم خود برای مراجعه کنندگان 
تخفیف می دهند الزم به ذکر است کلیه تعرفه های خدمات دندانپزشکی 
به روز رسانی شده و از طریق پرتال، لینک بیمه تکمل درمان قابل مشاهده 

می باشد. 
علت عدم انعقاد قرارداد )داروخانه، دندانپزشکی، کلینیک و.....( 

توسط بیمه تکمیل درمان دانا در شهر چادگان چیست؟
مدیریت خدمات مالی و بیمه: به علت عدم اطــالع از مراکز درمانی موجود 
در بعضی از شــهرها از جمله چادگان تاکنون انعقاد قراردادی توسط بیمه 
تکمیل انجام نشده است و کارکنان ســاکن در چنین شهرهایی می توانند 
در صورت وجود مراکز درمانی و داروخانه های معتبر که امکان ارائه خدمات 
داشــته باشــندآن ها را به مدیریت مالی و بیمه و یا با شماره تماس 2651 
اطالع دهند تا نسبت به بررسی و انعقاد قرارداد توسط بیمه تکمیل درمان 

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

 درخواســت تعدادی از همکاران در خصوص تشکیل کمیته صرفه جویی 
در مدیریت ها .  

 اطالع رسانی و تبلیغات الزم در زمینه عدم استفاده غیر ضروری  ازموبایل 
در کارگاه ها و مشاغل سخت  جهت کاهش حوادث ناشی از این امر. 

 اطالع رسانی از پیشرفت پروژه مسکن ب9 فوالدشهر .
افکارسنجی روابط عمومی

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

به شرح زیر می باشد:

ایرج رخصتــی، 10 بهمن مــاه در روز اول کاری 
به عنوان سرپرســت مدیریت عامــل ذوب آهن 
اصفهان بــا حضور در یادمان شــهدای ذوب آهن 
اصفهــان و ادای احترام به این اســوه های ایثار از 
همه تالشگران شرکت خواست با اتحاد و همدلی 
درجهت دســت یابی به اهداف این مجتمع عظیم 

صنعتی همت نمایند . 
وی افــزود: به شایســتگی تالشــگران ذوب آهن 
اصفهــان ایمــان دارم و مطمئن هســتم که این 
بلندهمتان، توانایی رساندن شــرکت به افق های 

روشن تر را دارند . 
سرپرســت مدیریت عامــل ذوب آهــن اصفهان 

همچنین درجلســه با حضور جمعی از معاونین و 
مدیران شرکت با اشــاره به بیانیه گام دوم انقالب، 
گفت: محورهای اقتصادی ایــن بیانیه و همچنین 
خط مشی های اقتصاد مقاومتی را باید در بازنگری 
اهداف و استراتژی های شرکت مدنظر قرار دهیم و 
سپس با قدرت و روحیه جهادی ، در جهت اجرای 

این برنامه ها با تمام وجود تالش کنیم . 
وی افزود: ذوب آهن اصفهان به لحاظ برخورداری از 
نیروهای متخصص، شرایط بسیار خوبی دارد و همه 
ما موظفیم در حوزه خود، ضمن شناسایی نیروهای 
متخصــص از وجود آن ها در جهــت اجرای برنامه 

های شرکت بهره بیشتری ببریم . 
رخصتی اظهار داشــت: برای توســعه این شرکت، 
تالش های شبانه روزی بسیاری صورت گرفته است 
بنابراین همگان وظیفه داریم با احساس مسئولیت 

در حوزه خود فعالیت کنیم . 
سرپرســت مدیریت عامل ذوب آهــن اصفهان بر 
لزوم جوان گرایی و بهره گیری ازتوان داخلی تاکید 
کرد و افزود: بایــد زمینه ارتقــاء نیروهای جوان و 

متخصص شــرکت را فراهم کنیم و از پیشنهادات 
تحول زا اســتقبال کنیــم تا نگــرش جدیدی در 
شرکت حاکم شود.  وی با اشاره به این که ۴0 درصد 
ظرفیت کارخانه فعال نیســت، افزود: باید با تمام 
وجود ، برای فعال ســازی این ظرفیت خالی تالش 
کنیم و این موضوع بر هــر برنامه دیگری ارجحیت 
دارد. ضمن این که تا پایان سال با رسیدن به تولید 
2 میلیون و 800 هزار تن، رکــورد جدید در تولید 
شــرکت ثبت می شــود که این امر باید با جدیت 

دنبال گردد . 
رخصتی، تخصیص پاداش بر اساس ارزیابی علمی 
و دقیق عملکرد را بســیار حایز اهمیت دانســت و 
تأکید کرد: پاداش ها باید براســاس عملکرد افراد 
در رشــد بهره وری شــرکت ارزیابی شود ، درست 
نیســت خدمات بهره ورانه کسی در شرکت نادیده 
گرفته شــود. هر وقت پاداش ها و تشویق بر مبنای 
ارزیابی علمی عملکرد افراد پرداخت شده، موفقیت 
ها، دستاوردها و پیشرفت در ذوب آهن اصفهان را 

شاهد بوده ایم.

ایرج رخصتی عنوان کرد:

اعتالی ذوب آهن اصفهان با همدلی تمام تالشگران شرکت رقم می خورد

برای توسعه این 
شرکت، تالش های 

شبانه روزی بسیاری 
صورت گرفته است

انقالبی، مردمی، 
کارآمد، دست پاک 
و فساد ستیز بودن 
پنچ معیار اصلی ما 
برای انتصابات بوده 

است

با حکم غالمرضا سلیمانی، مدیرعامل شرکت سرمایه 
گذاری صدر تامیــن ) تاصیکو( و بر اســاس مصوبات 
جلســه هیات مدیره ذوب آهن اصفهان، 9 بهمن ماه 
با حضور حمزه وکیلی عضو هیأت مدیره تاصیکو، ایرج 
رخصتی به عنوان سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن 
اصفهان، منصــور یزدی زاده به عنــوان رئیس هیأت 
مدیره و مرتضی یزدخواســتی به عنوان نایب رئیس 
هیأت مدیره این مجتمع عظیم صنعتی منصوب شدند 
. ایرج رخصتی عضو و رئیس هیات مدیره شرکت نسوز 
ایران از شــرکت های زیر مجموعه هلدینگ شستا از 

ســال 96 تا کنون و مشــاور عالــی مدیرعامل ذوب 
 آهن اصفهــان در امــور اجرایی از ســال 9۷ تا کنون

 بود.
وی کــه دارای مدرک تحصیلی کارشناســی ارشــد 
مدیریت برنامه ریزی و کارشناســی مهندســی برق 
است از سال ۷3 در ذوب آهن اصفهان در سمت های 

مختلف فعالیت کرده است .
سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان در سوابق 
کاری خود، سمت هایی همچون معاون خرید ) 96 - 
9۷(، مدیرعامل شــرکت تارابگین ) 9۴ - 96 (،  مدیر 

ارشــد ایمنی، بهداشت 
و محیــط زیســت  ) 
92 - 9۴(، مدیر ارشــد 
اجرایــی ) 89 - 92 ( ، 
مدیر پروژه کک سازی 
) 85 - 89(، مدیر پروژه 
نیــروگاه هــای توازن 
 ذوب آهــن اصفهــان 
) 8۴ - 85 ( و... را تجربه 

نموده است .

آیین غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدای گمنام ذوب 
آهن اصفهان به مناسبت فرارسیدن دهه مبارک فجر و 
سالگرد بازگشت بنیانگذار انقالب اسالمی حضرت امام 
خمینی )ره( به میهن با حضور سرپرست مدیریت عامل 
و جمعی از مسئولین و تالشگران این شرکت برگزار شد . 
ایرج رخصتی سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان 
در این مراسم ضمن تبریک فرا رسیدن ایام ا... دهه مبارکه 
فجرگفت: بزرگداشت پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی، 
هرســال فرصتی برای تجدید میثاق با شهدای گرانقدر 
میهن، امام شهدا و مقام عظمای والیت است تا فراموش 
نکنیم که رمز موفقیت و پیشبرد صحیح همه امور از جمله 
این واحد صنعتی در گرو پیروی از والیت امر مسلمین و 

الگو گرفتن از شهدا است . 
وی افزود: پس از پیروزی انقالب اسالمی در همه ارکان 
کشور، دســتاوردهای اساسی حاصل شــد، از جمله 
در صنعت فــوالد، پیش از انقالب تنهــا 500 هزار تن 
ظرفیت تولید فوالد داشتیم که مربوط به این مجتمع 

عظیم صنعتی بود و امروز در کل کشور ظرفیت تولید 
فوالد کشور بیش از ۴0 میلیون تن و در ذوب آهن سه 

میلیون و 600 هزار تن است . 
رخصتی با اشاره به این که ذوب آهن در مسیر انقالب، 
شکوفایی صنعت فوالد کشور را رقم زد، گفت: در دوران 
پس از پیروزی انقالب اسالمی با دانش و تخصص ذوب 
آهنی ها، سایر صنایع فوالدی در کشور تاسیس شدند 
و امروز مدیران بســیاری از صنایع کشور ، سابقه ذوب 

آهنی دارند . 
وی افزود: یکی از رویکردهای اصلی این شــرکت پس 
از انقالب، بومی ســازی و اتکاء به توان و دانش داخلی 
بود که حاصل آن امروز در بومی ســازی 85 درصد از 
قطعات و تجهیزات مورد نیاز این شــرکت و همچنین 
ساخت قطعات مورد نیاز سایر صنایع، نمود پیدا کرده 
اســت . همچنین تنوع محصوالت و حرکت به سمت 
تولید محصوالت صنعتی از جمله ریل، آرک معدن و... 

از دیگر دستاوردهای این شرکت است . 

آیت ا... رهبر مسئول دفتر هماهنگی 
تبلیغات اســالمی شــرکت نیز طی 
ســخنانی، پیروزی انقالب اسالمی را 
حاصل نهادینه شــدن وحدت کلمه 
در جامعه دانست که توسط حضرت 
امام خمینــی )ره( صــورت گرفت و 
افزود: بازگشــت تاریخی بنیان گذار 
انقالب اسالمی به میهن در 12 بهمن 
ماه سال 5۷ آخرین نقشه ها و توطئه 
های رژیم طاغوت را نقش بر آب کرد 
و انقالب شکوهمند اسالمی گام اصلی 

را به سمت پیروزی نهایی برداشت .
وی افزود: دســتاوردهای امروز نظام مقدس جمهوری 
اسالمی مرهون شهدا، جانبازان و همه ایثارگران است 
و امروز وظیفه داریم در مسیر شهدا گام برداریم تا رشد 

و شکوفایی جامعه اسالمی متوقف نگردد. 
سرهنگ عطایی رئیس ســازمان بســیج کارگران و 

کارخانجات سپاه صاحب الزمان )عج( نیز در این آیین 
گفت: نظام مقدس جمهوری اسالمی علی رغم توطئه 
های مختلف دشمنان با تدابیر داهیانه امامین انقالب 
و حضور با بصیرت مردم به ســرعت در حال پیشرفت 
اســت و دشــمنان نظام و مردم، روز به روز نا امیدتر از 

قبل می شوند . 

باحکم مدیر عامل صدر تامین؛
ایرج رخصتی سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان شد

در آیین بزرگداشت آغاز دهه فجر در شرکت عنوان شد :
ذوب آهن در مسیر انقالب اسالمی، شکوفایی صنعت فوالد کشور را رقم زد

رتبه نخست آزمایشگاه خواص مکانیکی شرکت در آزمون مهارت

پس از پیروزی انقالب 
اسالمی در همه ارکان 
کشور، دستاوردهای 

اساسی حاصل شد

خبر

کمیته بومی سازی زنجیره آهن و فوالد، 10 بهمن ماه سال جاری به میزبانی 
ایمیدرو و با حضور مرتضی شــیرین پرور مدیر تحقیق و توســعه ذوب آهن 
اصفهان و سایر شــرکت های فوالدی و معدنی به صورت حضوری و مجازی 

برگزار شد.
حسن یونسیان مشاور رئیس هیأت عامل ایمیدرو در امور بومی سازی و ساخت 
داخل، گفت: از ســال 9۷ که اولین دوره این جشــنواره و نمایشگاه به همت 
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران برگزار شد، ایمیدرو نیز با حمایت از نهضت 
بومی سازی و ساخت داخل، کمیته ای را با مشارکت واحدهای بزرگ معدن و 
صنایع معدنی کشور و همچنین انجمن فوالد تشکیل داده تا روند بومی سازی و 
توسعه تکنولوژی در زنجیره آهن و فوالد پایش شده و موانع احتمالی برطرف و 

هم افزایی الزم بین واحدها ایجاد شود.
مشاور رئیس هیأت عامل ایمیدرو در امور بومی سازی و ساخت داخل همچنین 
از آغاز بهره برداری از فاز تکمیلی سامانه جامع بومی سازی زنجیره آهن و فوالد 
در سومین جشنواره ملی فوالد خبر داد و افزود: در فاز اول این سامانه، بیش از 
26 هزار کد کاالیی توسط تولیدکنندگان و تامین کنندگان درج شد و اکنون 
در فاز تکمیلی به هم رسانی نیازها و توانمندی ها در قالب پلتفرم صورت خواهد 
پذیرفت. مرتضی شیرین پرور مدیر تحقیق و توسعه ذوب آهن اصفهان نیز در 
این جلسه با تشریح بومی سازی و  اقدامات تحقیق و توسعه این شرکت گفت: 
ذوب آهن اصفهان با ارزیابی و شناسایی نیازهای تجهیزاتی و تکنولوژیکی و با 
همکاری دانشگاه ها و موسسه های دانش بنیان و شرکت های توانمند داخلی تا 

85 درصد از این نیاز ها را بومی سازی کرده است. 
وی با بیان این که بر اســاس آمار وزارت صمت و بررسی دوازده شرکت بزرگ 
معدنی و فلزی 2۷ درصد از صرفه جویی در بخش بومی ســازی به ذوب آهن 
اصفهان اختصاص یافته است افزود: با جذب 200 درصدی اعتبارات در سال 
گذشته در مدیریت تحقیق و توسعه، خوشبختانه اعتبارات ما امسال 10 برابر 

افزایش یافت
شیرین پرور تأکید کرد: ذوب آهن اصفهان با دانشگاه های زیادی، تفاهم نامه 
مبادله کرده اســت تا این مجموعه ها از طریق قراردادهای بــاز بتوانند با این 
شرکت همکاری داشته باشــند. در کنار دانشگاه ها ارتباط با موسسات علمی 
مانند جهادهای دانشگاهی، پژوهشکده ها و شرکت های دانش بنیان نیز انجام 
گرفته و در دست اقدام اســت، بنابراین عالقمندان از طریق سایت ذوب آهن 

اصفهان و فراخوان های اعالم شده می توانند اقدام نمایند. 

طی حکمی محمد صــدری کوپایی 
 بــه عنــوان مدیــر کیفیــت فراگیر
ذوب آهن اصفهان منصوب شــد. وی 
فارغ التحصیل رشته مهندسی مواد از 
دانشگاه صنعتی اصفهان است که   سال 
13۷5 در ذوب آهن اصفهان مشغول 
به کار شــده اســت. صدری، تاکنون 
به ترتیب در ســمت های سرپرست 
 شــیفت نورد 350 ، معاون تولید نورد 350 ، سرپرست گروه فوالد امور فنی و

برنامه ریزی تولید و سرپرست نورد  300 مهندسی نورد، خدمت نموده است.

نشست مدیران بومی سازی زنجیره 
آهن و فوالد

مدیر کیفیت فراگیر شرکت 
منصوب شد

مبنای مراودات تجاری ذوب آهن اصفهان، برد -برد است

اگر با زغالسنگ 
داخلی، کک تولید 
شود به جای تولید 
چدن، عمالً سرباره 

تولید می شود
معاون خرید شــرکت گفت: ذوب آهــن اصفهان 
به جای مصرف گاز طبیعــی از کک متالورژی که 
حاصل از پخت زغال ســنگ در باطری های کک 
سازی است به عنوان عامل احیا کننده سنگ آهن و 

همچنین سوخت کوره بلند استفاده می کند.
محمد جعفر صالحــی افــزود: کک مطلوب کوره 
بلند، دارای پارامترهای کیفی متعددی اســت. از 
جمله مهمترین و تاثیر گذارترین آن ها،  خاکستر،  
CSR و گوگرد می باشــد. متوســط خاکستر کک 
نبایســتی بیش از 11 باشــد در حالی که این عدد 
برای زغال ســنگ تولیدی معــادن داخلی به طور 
متوسط باالی 12 اســت و وقتی که به کک تبدیل 
می شود با احتســاب ضریب تبدیل زغال سنگ به 
 CSR کک خاکستر آن به باالی 16 می رسد. پارامتر
نیز نباید کمتر از 62 باشــد در حالی که این پارامتر 
در زغالسنگ داخلی به ندرت به 50 می رسد.گوگرد 
زغالسنگ نباید بیشتر از نیم درصد باشد در حالیکه 
این پارامتــر برای زغال ســنگ داخلی تحت هیچ 

شرایطی کمتر از یک درصد نمی شود.
 وی تأکید کرد: اگر با زغالسنگ داخلی، کک تولید 
شود به جای تولید چدن، عماًل ســرباره تولید می 
شــود و در مدت کوتاهی، نســوز باطری ها و کوره 
بلند را نابود می کند. ایــران دارای ذخایر مطلوب 
زغالسنگ از نظر کمی است اما از نظر کیفی بسیار 
فقیر و در پایین ترین کالس زغال ســنگ کک شو 

جهانی قرار دارد. 
صالحی کاهش تناژ زغالســنگ داخلی را ناشی از 
تعمیرات زغال ســنگ پروده طبس و تجهیز النگ 
وال مربوطه و بخشی هم به دلیل توقفات تولید در 
شرکت زغال ســنگ کرمان دانســت و گفت: طی 
9 ماهــه 1۴00 حدود 160 هزار تن زغال ســنگ 
داخلی کمتر از برنامه دریافت شــد کــه به ناچار با 

زغال ســنگ وارداتی جبران گردید تا برنامه تولید 
چدن محقق گردد. 

وی با بیان این که حمایــت ذوب آهن از معادن زغال 
سنگ داخلی، قدمتی به عمر ذوب آهن داشته و هرگز 
این رسالت خود را فراموش نکرده است، افزود: ذوب 
آهن اصفهان تنها شرکتی اســت که همه مواد اولیه 
خود را به قیمت جهانی تامین مــی کند و از هرگونه 

سهمیه مواد اولیه و یا یارانه ای بی بهره است.
معاون خرید شــرکت تأکید کرد: سیاســت ارزان 
خریدن در هیچ برهــه ای از زمــان در ذوب آهن 
اصفهان وجود نداشــته اســت. همیشــه مبنای 
مراودات تجاری بــرد -برد بوده و هســت و تامین  
اقتصادی و با کیفیت همیشه اولویت اول را داشته 

و دارد. 
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21بهمن ماه 1397 ؛  تولید ریل مترو در مهندسی نورد ذوب 
آهن اصفهان

در 21 بهمن مــاه 139۷ ذوب آهن اصفهان برای اولین بار در شــرایط 
سخت تحریم های ظالمانه در کارگاه نورد 650، تولیدریل مترو را برای 
بهره برداری در متروی تهران تولید کرد تا کشور از واردات این نوع ریل 
بی نیاز شود، سالروز این موفقیت را به کارکنان تالشگر شرکت تبریک 

عرض می نماییم .
سوم  رجب ؛ سالروز شــهادت حضرت امام علي النقي )ع( 

تسلیت باد
»ابوالحسن علی النقی الهادی )ع(«درنیمه ذیحجه سال 212 هجری در 
اطراف مدینه در محلی به نام »صریا« به دنیا آمدند. پدرشان امام جواد 

)ع( و مادرشان بانوی گرامی »سمانه« کنیزی با فضیلت و تقوا بودند.
مشــهورترین القاب امام دهم، »نقی« و »هادی« است، و به آن حضرت 

»ابوالحسن الثالث« نیز می  گویند.
امام هادی با چند تن از خلفای عباســی از جملــه متوکل همزمان بود 
و بیشتر ســال های امامت را در ســامرا تحت نظارت حاکمان عباسی 
گذراند. مدت امامت آن بزرگوار 33 ســال و عمر شریفشان ۴1 سال و 
چند ماه بود و در ســال 25۴ هجری قمری در شــهر سامرا به شهادت 

رسیدند.
19 بهمن ماه ؛ روز نیروی هوایی 

یکی از گام های بلندی که در جریان انقالب موجب ریشــه کن ساختن 
حکومت پهلوی شد، حرکت متهورانه نظامیان نیروی هوایی در 19 بهمن 
135۷ بود. یک هفته از ورود حضرت امام )ره( به ایران گذشته بود و هنوز 
رژیم شاهنشــاهی پا برجا و بختیار مدعی مقاومت در مقابل انقالب بود. 
شــایعه کودتای ارتش، روز به روز فراگیرتر می شد و همه نگران اوضاع و 
احوال بودند. در این شرایط نظامیان فداکار و متعهد نیروی هوایی به این 
نتیجه رسیدند که باید دســت به کار بزرگی زده و وظیفه ملی و مذهبی 
خود را انجام دهند. لذا با یک حرکت متهورانه به ســیل خروشــان ملت 
پیوســتند و در 19 بهمن 135۷ با حضور در اقامتگاه رهبر بزرگ انقالب 
اسالمی در مدرسه علوی سندی از افتخار، حماسه، رشادت و ایمان را در 

برگ های زرین تاریخ انقالب اسالمی به ثبت رسانیدند.
22بهمن ماه  1357؛ روز پیروزي انقالب اسالمي ایران

از هفدهم تا 22 بهمن 5۷، ایــران یکی از دوره های اســتثنایی تاریخ 
سیاسی جهان را گذرانید. در این ایام، دو دولت در یک مرکز و بدون هیچ 
گونه مرزبندی مواجه بودند. دولتی که پشتوانه و عامل مشروعیت خود 
را از دست داده و از قدرت نظامی محروم گشته و با انقالبی عظیم رو به رو 
بود. و دولتی دیگر متکی به رهبری انقالب توده های میلیونی مردم که 

به جای قدرت نظامی، تنها به ارتش مردم وابستگی داشت.
مردم در روز 22 بهمــن 5۷ به مراکز دولتی، نظامــی، انتظامی و رادیو 
و تلویزیون یورش بــرده و آن ها را فتح کردند. با فــرار بختیار از ایران و 
اعالم بی طرفی ارتش در روز 22 بهمن 135۷، انقالب اســالمی ایران 
پس از ســالها مجاهدت، ایثار، فداکاری و مقاومت در راه رضای الهی با 
رهبری بی نظیر حضرت امام خمینی)ره( و به همت مردم سرافراز ایران 

به پیروزی نهایی رسید.
11 فوریه؛ روز جهانی زنان و دختران در علم

22 دسامبر ســال 2015 میالدی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
برای گرامیداشت نقش مهم زنان و دختران در علم و فناوری 11 فوریه را 

به عنوان “روز جهانی زنان و دختران در علم” انتخاب نمود.
نقش علم و تکنولوژی برای رفاه زندگی بشــر بســیار حیاتی و در تمام 
جنبه های زندگی تجلی یافته اســت. نقش زنان را در کاربرد و پیشبرد 
علم و تکنولوژی در جهان نمی توان نادیده گرفت چرا که برخی زنان هم 

پای مردان در عرصه علم، تالش فراوان نموده و خوش درخشیده اند.

مناسبت های هفته

حدیث هفته
 امام هادی )ع( :     

خشم بر کسی که اختیارش به دست تو نیست، نشانه ناتوانی و بر آن 
که اختیارش به دست تو است ، مایه سرزنش است .

بهمن مــاه در تاریخ پــر افتخار جمهوری اســالمی 
ایران،برای نســل های مختلف سراسر خاطره است اما 
خانواده های معظم شهدا،جانبازان، ایثارگران و آزادگان 
رشــادت ها و دلیرمردی های این ایام را بیش از ســایر 
هموطنان عزیزمان درک کرده اند تا امروز همه ما،در هر 
جایگاهی فرصت خدمتگزاری توام با آرامش را به ایران 
مقتدر داشته باشــیم. در این بین ذوب آهن اصفهان با 
تقدیم 290 شــهید، 1532 جانباز، و 86 نفــرآزاده و 
پشــتیبانی از جبهه های جنگ، در پیــروزی انقالب 
شکوهمند اسالمی ایران کارنامه درخشانی از خودش 
به یادگار گذاشــته اســت.  در این ایام خجسته و غرور 
آفرین ایرج رخصتی سرپرســت مدیریت عامل ذوب 
آهن اصفهان به همراه علیرضا امیری مدیر روابط عمومی 
شرکت، اکبر مایلی سرپرست امور شــهدا،جانبازان و 
ایثارگران و تعدادی از مسئولین به نمایندگی از خانواده 

های شهدای شرکت با تنی چند از این اسوه های صبر و 
رشادت دیدار و گفتگو کرد.  

رخصتی با حضور در منزل شــهید صفرعلی قاســمی 
گفت: ذوب آهن اصفهان به عنــوان اولین تولید کننده 
فوالدکشور مفتخر است که اقوام گوناگون ایران اسالمی 
را در یک محیط صنعتی گرد هم آورده است تا همه در 
کنار یکدیگر برای رشد و اعتالی ایران انقالبی تالش و 

کوشش کنند. 
وی افزود: خانواده های شهدا و به ویژه مادران و همسران 
این عزیزان ســختی های زندگی را با اخالص کامل به 
جان خریدند تا مرد میدان زندگی شان در میدان نبرد 
حق علیه باطل از کیان کشــور دفاع کند بنابراین شما 
خواهران گرامی نیز در پیــروزی انقالب نقش پر رنگی 

داشتید. 
سرپرســت مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان با اشاره 

به این که در حد امکانات شــرکت خدمتگزار این قشر 
عزیز و زحمتکش هستیم، تصریح کرد: ایران قوی و آباد 
امروزی ثمره خوان شــهدای گلگون کفن انقالب است 
بنابراین بر همه ما واجب اســت با سرکشی مستمر به 
خانواده شهدا در جریان مشــکالت و مسائل آن ها قرار 
بگیریم و برای برطرف کردن شان در چارچوب قوانین و 

مقررات شرکت برنامه ریزی کنیم. 
وی در ادامه این برنامه بازدید با خانواده شهید قربانعلی 
کرمی دیدار کرد و اظهار داشــت: خانواده های شــهدا 
مســئولیت یک زندگی را متحمل شدند تا شهیدشان 
مقتدرانه بار دفــاع از یک مملکت را به دوش بکشــد و 
نگذارد گزندی به این آب و خاک وارد شود بنابراین شما 

هم در این پایمردی سهیم هستید.
رخصتی از ذوب آهن اصفهــان به عنوان کانون تالش و 
خودکفایی برای ایران اسالمی یاد کرد و گفت: وظیفه 

همه ما است در راستای بیانیه گام دوم انقالب مصمم تر 
از گذشته در جبهه تولید و اشتغال، شبانه روزی تالش و 
کوشش کنیم و ادامه دهنده راه شهدای عزیزمان باشیم. 
سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان در آخرین 
بازدید به دیدار خانواده سردار شهید بیژن طاهری رفت 
و گفت: بنده افتخار داشتم مدتی با این شهید گرانقدر در 
کارخانه همکار بودم، روحیه  مقاومت این شهید عزیز به 

واقع زبانزد بود. 
وی افزود: امروز هم به همان روحیه و استقامت نیاز داریم 
تا بتوانیم از سد مشکالت پیروزمندانه عبور کنیم و ذوب 
آهن اصفهان و در مقیاس بزرگتر جامعه را در راســتای 

تعالی بیشتر یاری دهیم. 
رخصتی خاطرنشــان کــرد: ذوب آهــن اصفهان در 
چارچوب قوانین و مقررات پیگیر امور مربوط به خانواده 

های معظم شهدا است.

در این شرایط همه 
ما باید در جهت 

افزایش تولید ملی 
که مورد تاکید مقام 
معظم رهبری است 

جهاد کنیم

خانواده های شهدا 
و به ویژه مادران و 

همسران این عزیزان 
سختی های زندگی 
را با اخالص کامل به 
جان خریدند تا مرد 
میدان زندگی شان 
در میدان نبرد حق 
علیه باطل از کیان 

کشور دفاع کند

تالش می کنیم که 
عیدی بازنشستگان 

در موعد مقرر 
پرداخت شود

دیدار سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان با خانواده شهدا

R e p o r t
گزارش

خبر

آیت ا... حبیب ا... رهبر، مســئول هماهنگی تبلیغات 
اسالمی و دبیر ســتاد بزرگداشــت دهه مبارک فجر 
انقالب اسالمی شرکت در گفتگو با خبرنگار ما گفت: 
دهه فجر هدیه الهی به مردم شــریف ایران اســت و 
بر همه واجب اســت از این ودیعه گــران بها به خوبی 

پاسداری کنند.
آیت ا...رهبر اظهار داشــت: پیروزی انقالب اسالمی، 
منجر به شکل گیری حکومت اسالمی شد و این کشور 
را از زیر یوغ آمریکا و مستکبران جهانی رها نمود. امروز 
نیز شاهد پیشرفت و درخشش نظام جمهوری اسالمی 

در عرصه های مختلف هستیم .
وی افزود: حضرت امام خمینی )ره( حکومت اسالمی 
را تشکیل دادند و در تمامی مشکالت با کمال درایت و 

سیاست این کشور را رهبری کردند .
مسئول هماهنگی تبلیغات اسالمی اظهار داشت: خدا 
را شــاکریم که در حال حاضر نظام مقدس جمهوری 
اسالمی تحت زعامت حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر 
معظم انقالب و همچنین با وجــود دولت انقالبی در 
مقابله اســتکبار جهانی با قدرت ایســتادگی نموده و 

عزت مردم را رقم زده است . 
وی افزود: در این شرایط همه ما باید در جهت افزایش 
تولید ملی که مورد تاکید مقام معظم رهبری اســت 
جهاد کنیم و با رشــد اقتصادی، تحریم های دشمنان 
را خنثی نماییم .  در این راســتا حل مشــکالت مواد 
اولیه ذوب آهن اصفهان هم باید مورد توجه مسئولین 
دلسوز نظام باشد تا این شرکت نقش خود را در پیشبرد 

صنعت کشور بیش از پیش ایفا نماید . 
آیت ا... رهبر، ضرورت برگزاری هرچه باشکوه تر برنامه 
های بزرگداشت دهه مبارک فجر را یادآور شد و افزود: 
همگان باید شــیوه نامه های بهداشــتی برای مقابله 
با شیوع ســویه جدید بیماری کرونا را رعایت کنند و 
همچنین تمهیدات الزم اندیشیده شود تا مراسم دهه 

مبارک فجر با شکوه هر چه بیشتر برگزار گردد.
 دبیر ستاد بزرگداشت دهه فجر انقالب اسالمی شرکت 
افزود: جهت برگزاری برنامه های دهه فجر جلساتی در 
محل سازمان تبلیغات اسالمی تشکیل شد و به صورت 
ستادی تصمیماتی گرفته شد تا ضمن رعایت پروتکل 
های بهداشتی، برنامه های دهه فجر به شکل مطلوب با 

محوریت سازمان تبلیغات اسالمی برگزار شود .

مسئول هماهنگی تبلیغات اسالمی:
برنامه های دهه فجر در ذوب آهن اصفهان با شکوه هر چه بیشتر برگزار می شود

مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی گفت: تالش 
می کنیم که عیــدی بازنشســتگان در موعد مقرر 
پرداخت شــود، هر چند مبلغ آن هنوز اعالم نشده 

است.
میرهاشم موسوی در خصوص بیمه زنان سرپرست 
خانوار، اظهار کرد: بر اســاس تفاهم نامه ســازمان 
تامین اجتماعی با دولت، بخشی از سهم بیمه  شده 

را دولت باید پرداخت کند.
وی با بیان ایــن که تفاهم نامــه ای در این رابطه به 
سازمان برنامه و بودجه ارســال کرده ایم، افزود: به 
محض امضاء شدن این تفاهم نامه، اگر کسی پشت 

نوبت باشــد تحت پوشــش بیمه زنان سرپرست 
خانوار قرار می گیرد.

این مسئول در رابطه با افزایش حقوق بازنشستگان 
و مستمری بگیران تامین اجتماعی در سال آینده، 
ادامه داد: قطعاً یک ضریب افزایشــی وجود خواهد 
داشــت اما منتظر هســتیم تا شــورای روابط کار 
شکل گرفته و ضریب ساالنه که اتفاق افتاد، میزان 

افزایش حقوق بازنشستگان نیز اعالم می شود.
مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی با اشــاره به 
حق بیمه کارگری، تصریح کرد: کارگران مشــاغل 
مختلف که تحت پوشش بیمه اجباری هستند و بر 

اساس قانون، مشمول کســر حق بیمه سهم کارگر 
می شــوند، در صورت افزایش حقــوق کارگران در 
ســال آینده و متعاقب آن افزایش سهم حق بیمه، 
کسورات شان نیز متناسب با افزایش حقوق اعمال 

خواهد شد.
موســوی با اشــاره بــه عیــدی بازنشســتگان 
تامین اجتماعی خاطرنشــان کرد: تالش می کنیم 
که عیدی بازنشســتگان در موعد مقــرر پرداخت 
شــود، هر چند مبلغ آن هنوز اعالم نشده و دولت 
باید مصوب کند که بعد از طی همه این مراحل، آن 

را اعالم می کنیم.

افزایش حقوق بازنشستگان در سال آینده

حضور تعاونی مصرف ذوب آهن اصفهان در نشست تعاونی های برتر کشور 

اگر فقط 50 درصد 
این قوانین، اجرایی 
شوند، کشور روز 
به روز به سمت 

پیشرفت و عدالت 
اجتماعی پیش 

خواهد رفت
امین قنبری مدیر عامل تعاونی مصرف 
کارکنان ذوب آهن اصفهان در نشست 
تعاونی های برتر و بزرگ مقیاس کشور با وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعــی 9 بهمن ماه در 

سالن تالش تهران شرکت کرد .

مدیر عامل تعاونــی مصرف کارکنــان ذوب آهن 
اصفهان گفت : این تعاونی ، هم زمان با دوره ساخت 
ذوب آهن،  در ســال 13۴8  آغاز بــه کار نموده و 
هم اکنون بالغ بر نیم قرن ســابقه و تجربه با تعداد 
بیش از 50هزار سهامدار شــاغل و بازنشسته ذوب 
آهن با 10 فروشگاه زنجیره ای در شهرستان های 
اســتان اصفهان و چهارمحال و بختیاری در حال 
ارائه خدمت به سهامداران در قالب ارائه محصوالت 
و مایحتاج مصرفی، کاالهای لوازم خانگی و تامین 
جهیزیــه و بســیاری خدمات رفاهی، ســیاحتی، 

زیارتی و بیمه ای می باشد .
 وی افزود: در دو ســال و نیم گذشــته و با توجه به 
منویات و رهنمودهــای مقام معظــم رهبری در 
خصوص اســتفاده  حداکثری از تــوان تعاونی ها، 
مدیریت عالی کارخانه ذوب آهــن اصفهان، توجه 
وافری به شــرکت تعاونی مصرف کارکنان کارخانه 

داشــت و فعالیت های مختلــف از جمله صنعتی، 
خدماتــی، تامین اقالم مــورد نیاز رســتوران ها و 
کارخانه، حمل و نقل ســبک و ســنگین و تامین 
بسته های معیشــتی کارکنان و خدمات بیمه ای 
و مسافرتی را بر اســاس ضوابط و مقررات جاری به 
شــرکت تعاونی مصرف کارکنان واگــذار نمود که 
بحمدا... تاکنون این تعاونــی در انجام آن ها موفق 

عمل کرده است.
امین قنبری اظهار داشــت: امیدوارم بــا اعتماد به 
تعاونی ها و رفع موانع پیــش روی تعاونی در انجام 
فعالیت های ارزش آفرین در راســتای کار آفرینی، 
بومی ســازی و تولیدات داخلی، همســو  بامنافع 
مصرف کنندگان و ذینفعــان مرتبط، اقدامات الزم 

انجام گردد.
مدیر عامل تعاونــی مصرف کارکنــان ذوب آهن 
اصفهــان افــزود : در قانون اساســی نظام مقدس 

جمهوری اســالمی ایران، قوانین بســیار محکم و 
مســتدلی در خصوص تعاونی ها وجود دارد که اگر 
فقط 50 درصد این قوانین، اجرایی شــوند، کشور 
روز به روز به ســمت پیشــرفت و عدالت اجتماعی 
در توزیع مناســبت امکانات وکمک به اقشار کمتر 

برخوردار پیش خواهد رفت . 
امین قنبری در راســتای حمایت از بازنشستگان 
معزز پیشــنهاد داد: اگــر تعاونی هــای مصرف 
کارکنان سازمان ها و شــرکت ها، موفق و پیشرو 
باشــند، در زمانی که صندوق های بازنشستگی با 
مشــکالت مقطعی در ارائه خدمات و تعهدات به 
بازنشســتگان عزیز که اغلب از اقشار آسیب پذیر 
کشور می باشــند روبه رو می گردند، می توان از 
توانمندی تعاونی ها، در تامیــن اقدام مورد نیاز و 
برطرف نمودن کمبود هــای زندگی این زحمت 

کشان سفید موی استفاده کرد .

معیشت و کرامت کارکنان تالشگر، همیشه در اولویت است

Rگزارش e p o r t

حجت االســالم بشــیر عالیشــاه مدیرکل کمیته 
امداد مازندران، 12بهمن ماه با محســن یوسفیان 
مدیرعامل شرکت پیشرو معادن ذوب آهن سوادکوه 

دیدار و گفتگو کرد.
یوسفیان در این دیدار به جایگاه اشتغالزایی و توسعه 
شرکت پیشرو معادن ذوب آهن سوادکوه پرداخت و 
گفت: ذوب آهن اصفهان و شرکت های تابعه آن در 
تعامالت سازنده با مناطق پیرامونی، مسئولیت های 

اجتماعی را در اولویت برنامه های خود قرار داده اند.
مدیرعامل شرکت پیشرو معادن ذوب آهن سوادکوه 
افزود: این شــرکت عالوه بر تولید در فاز توســعه و 
تجهیز قرار دارد اما معیشت و کرامت کارکنان تالشگر 

مجموعه از مباحثی است که همیشه در اولویت بوده 
و خواهد بود.

وی افزود: شرکت پیشرو معادن ذوب آهن سوادکوه 
در چارچوب مجوزات قانونــی در مباحث فرهنگی، 

اجتماعی و ... شهرستان، مشارکت می کند.
حجت االسالم بشیر عالیشاه نیز با بیان این که همه 
هدف و دیدگاه کمیته امداد حفظ شــأن و کرامت 
خانواده های تحت حمایت اســت، بــه برنامه این 
سازمان در دهه مبارک فجر پرداخت و گفت: تحویل 
۴6 واحد مســکن مددجویی با میانگین مســاحت 
50 متر مریع با مشارکت بسیج سازندگی، خیرین، 
بستگان و آورده خانواده تحت حمایت ساخته شده 

اســت که دهــه مبارک 
داده  تحویــل   فجــر 

می شود.
مدیرکل کمیتــه امداد 
مازندران بــه افتتاح 50 
مرکز نیکوکاری در دهه 
فجر در استان نیز اشاره 
و تصریــح کــرد: مراکز 
نیکــوکاری بــه منظور 
تسریع در ارائه خدمات و 
با محوریت مساجد ایجاد 

می شوند.

همزمان با تایید رسمی ورود به پیک ششم کرونا با سویه اُمیکرون ازسوی 
وزارت بهداشت، رنگ قرمز در حال غالب شــدن به نقشه کرونایی کشور 

است. 
 با افزایش موارد بســتری مبتالیان به اُمیکرون و افزایش شــهرهای قرمز 
کرونایی، وزیر بهداشت به طور رســمی از ورود کشور به پیک ششم کرونا 
خبر داد. موضوعی که از یک ماه پیش زنگ خطر آن در ســایه بی توجهی 
به پروتکل های بهداشــتی به صدا درآمده بود. بنا بر آخرین گزارش وزارت 
بهداشت، روند بستری در کل کشور پس از مدت ها مجددا افزایشی شده و 

تعداد مبتالیان نیز شکل صعودی پیدا کرده است.
بهرام عین اللهی، وزیر بهداشــت کشور گفت: متاســفانه با افزایش موارد 

بستری و سرپایی باید اعالم کنیم که عمال وارد پیک ششم شده ایم.
وی اضافه کرد: توصیه اکید و حتی خواهش مــا رعایت همان راهکارهای 
ساده اما مهم و حیاتی است، استفاده صحیح از ماسک، رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی و تزریق واکسن به ویژه دز ســوم است.  همچنین وزیر بهداشت 
با اشاره به اینکه حدود 22 درصد تزریق واکســن دز سوم در کشور انجام 
شده است، گفت: ســویه اُمیکرون قدرت ســرایت پذیری باالیی دارد و در 
چند روز اخیر شمار بیماران ســرپایی کرونا چهار برابر افزایش یافته است 
که نگران کننده است و باید مردم به توصیه های مســووالن بهداشتی در 
خصوص تکمیل واکسیناسیون و رعایت شــیوه نامه های بهداشتی توجه 

کنند.
وی افزود: ســرایت این سویه شدید اســت و بیمارستان های کشور ضمن 
آمادگی کامل باید دستگاه های اکســیژن و ونتیالتور و همچنین دارو به 

میزان کافی در دسترس داشته باشند.
قادری، رئیس اداره مراقبت  بیماری های واگیر وزارت بهداشت نیز تصریح 
کرد: در هفته های آینده تعداد بیماران بسیار چشم گیر خواهد شد. از سوی 
دیگر اپلیکیشن ماســک نیز نسبت به بلندی موج بســتری های کرونای 
اُمیکرون در مقابل دلتا در بسیاری از کشور ها هشدار داده است. این گزارش 
همچنین بر نادرست بودن این تصور که اُمیکرون شبیه یک سرماخوردگی 

ساده است و منجر به شدت بیماری و بستری نمی شود، تاکید کرده است.

مراکز نیکوکاری به 
منظور تسریع در 
ارائه خدمات و با 
محوریت مساجد 

ایجاد می شوند

آغاز موج ششم کرونا در کشور
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V a r i o u s
گوناگون سالمتآسمانی

برای مقابله با سویه »اومیکرون« 
چه کنیم؟  

اومیکرون جهش هایی در خود دارد که ممکن اســت در افرادی که دوباره به ویروس 
کرونا مبتال می شوند مشــکالتی ایجاد کند و در این شرایط معموالً واکسن می تواند 
راحت ترین و عملی ترین راه ممکن باشد، زدن ماسک و رعایت فاصله اجتماعی و همه 

راه های پیشگیری از ابتالء به کرونا در مورد اومیکرون نیز مؤثر و کاربردی است.
»اومیکرون« که جدیدترین سویه ویروس کرونا محسوب می شود، برای اولین بار در 
آفریقای جنوبی کشف شد و پس از آن در بلژیک، بوتسوانا و هنگ کنگ شناسایی شده 
است، این مهمان ناخوانده به تازگی وارد ایران شده است و افزایش مبتالیان، به شدت 

هموطنان را تهدید می کند.
 دالیل نگرانی درباره اومیکرون

آنچه باعث نگرانی درباره این واریانت شده است، وجود تعداد قابل  مالحظه از جهش ها 
در پروتئین اسپایک در این نوع از ویروس کرونا است. بیش از 30 جهش در پروتئین 
اسپایک گزارش شده که بیش از دو برابر مقدار جهش های واریانت دلتا است. این نوع 
از جهش ها در انواع جهش یافته قبلی کرونا، منجر به افزایش سرعت انتقال ویروس، 
عفونت زایی و فرار از سیستم ایمنی شده است. موارد ابتالء نشان دهنده این است که 

این سویه جدید می تواند افراد واکسینه نشده را به شدت درگیر کند.
جهش جدید کرونا و اثربخشی دوزهای تقویت کننده

نتایج اولین مطالعه انجام شده نشان می دهد که خطر بستری شدن در بیمارستان پس 
از دریافت دوز تقویت کننده واکسن کرونا در مقایســه با موارد واکسینه نشده مبتال 
به گونه اومیکرون 81 درصد کمتر اســت. در مطالعه دوم محققان بیماران کرونایی 
عالمت دار را با میزان بستری شدن در بیمارستان مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه 
رسیدند که پس از دریافت دوز تقویت کننده واکســن کرونا، خطر بستری شدن در 
بیمارستان در میان افراد عالمت دار آلوده به گونه اومیکرون در مقایسه با افراد مشابه 

مبتال به اومیکرون که واکسینه نشده بودند 68 درصد کاهش پیدا می کند.
واکسیناسیون عمومی؛ بهترین راهکار حفظ سالمت جامعه

متخصصان عفونی تاکید دارند یکی از مهم ترین راه های پیشگیری از کووید را رعایت 
فاصله اجتماعی، زدن ماسک، شستشوی دست، نرفتن به مسافرت و مکان های عمومی 
سر بســته اعالم کرد و بهترین راهکار در جهت حفظ سالمت جامعه واکسیناسیون 
عمومی است همه افراد جامعه باید به تزریق واکســن روی بیاورند و توصیه می شود 
کســانی که دو دوز را دریافت کرده اند برای زدن دوز یادآور حتماً به مراکز بهداشتی 

مراجعه کنند.
ترفندهای خانگی ساده برای مقابله با اومیکرون

با شناسایی و گسترش سویه جدید کروناویروس موســوم به اومیکرون در اکثر نقاط 
جهان، همواره توصیه می شود که افراد سیستم ایمنی بدن خود را به منظور مقابله با 

این سویه مسری تقویت کنند.
در میان افزایش شدید موارد ابتالء به سویه اومیکرون در برخی نقاط جهان، دریافت 
واکسن کووید -19 و افزایش اثربخشی سیســتم ایمنی بدن می توانند راهکارهای 

مناسبی برای حفاظت از افراد در مقابل ابتالء به این سویه باشند.
 چند راهکار ساده برای مقابله با سویه اومیکرون 

  مصرف به اندازه ویتامین D برای عملکرد سیســتم ایمنی، پیشــگیری از ابتالء به 
کووید- 19 و پس از آن، بهبودی بعد از ابتالء به این بیماری حیاتی است. بنابراین افراد 
باید سطح این ویتامین را در بدن خود بسنجند و به منظور افزایش سطح آن به اندازه 

کافی نور خورشید دریافت کنند.
 یک خواب خوب شبانه می تواند باعث شادابی بدن و ذهن افراد شود.

  ورزش کنید، فعال باشــید و خوب غذا بخورید. ورزش کردن در حد اعتدال و فعال 
بودن از جمله راه کارهای ساده اما در عین حال مؤثر برای تقویت سیستم ایمنی بدن 

افراد هستند.
  مصرف غذاهای حاوی ویتامین C یا zink )روی( نیز برای حفظ سالمتی افراد بسیار 

مؤثر هستند.
  حفظ آرامش با انجام تمرینات تنفسی نیز می تواند باعث افزایش عملکرد سیستم 

ایمنی افراد شود.

بر اســاس صورت جلسه ســتاد دهه مبارک فجر، اهم 
برنامه های فجــر 1۴00 و چگونگی اجــرای آن ها در 
جلسه مشترک فرماندهان بســیج مورد بحث و بررسی 

قرار گرفت. 
سرهنگ مختاری فرمانده بسیج شرکت ضمن تبریک 
و گرامیداشت ایام ا... ده مبارک فجر، رویکرد اصلی این 
برنامه ها را فرهنگی و ایجاد شور و نشاط بیشتر در بین 
کارکنان ذوب آهن ذکر کرد و بر اطالع رسانی اقدامات 
مورد نظر تاکید نمود. در ادامه فرماندهان بسیج چگونگی 
اقدامات برنامه ریزی شــده را مورد بحث و بررسی قرار 

دادند.
 اهم برنامه های دهه مبارک فجر 1400؛

 آذین بندی در سطح کارخانه.
 برگزاری مسابقات ورزشی. 

 طنین انداز شدن بوق قطار ها. 
 آیین غبار روبی و عطر افشــانی مزار شهدای گمنام 

12 بهمن ساعت 9 و 15 
دقیقه.

مناســب  پوشــش   
 رســانه ای مناسبت ها و

ایام. 
 بازدیــد و عیــادت از 
خانواده معظم شــهدا و 
همچنین  و  ایثارگــران 
خانواده شــهدای مدافع 

حرم. 
 برپایی ایســتگاه های 
صلواتی )10 ایســتگاه ( 

توسط حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان.
 هماهنگی به منظور حضور شــکوه منــد کارکنان 
در راهپیمایی روز 22 بهمن در شهرســتان لنجان و 

اصفهان.

 اجرای کوهگشت خانوادگی در محل کوه صفه و اهدا 
جوایز. )پنجشنبه  1۴ بهمن ساعت 8 صبح(.
 بازدید از زندان زرین شهر و تقدیم هدایا. 

 دیدار با کارکنان خط تولید. 
 هدیه به همکارانی که در ایام دهه فجر ازدواج نمایند.

تمرینات تیم فوتبال ذوب آهن از 
9 بهمن ماه آغاز شد.

 بازیکنان تیــم فوتبال ذوب آهن 
اصفهان تمرینات فشــرده ای را 
دنبال می کنند تا قبل از دیدار با 
استقالل تهران به آمادگی کامل 

برسند.
بازیکنــان تیم صبح به ســالن 
بدنسازی می روند و در نوبت عصر 
زیر نظر مهدی تارتار و کادرفنی 
در زمین چمن اصغر فروتن ادامه 

تمرینات را از سر می گیرند.

مهدی تارتار سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان، پس 
از بررسی عملکرد بازیکنان تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان 
و براساس نقاط ضعف و قوت تیم ذوب آهن، درخواست 
جذب تعدادی بازیکن جدید به باشگاه ارائه داده است که 

باشگاه به دنبال جذب آنها است.
شــایان ذکر اســت؛ تیم ذوب آهن اصفهان با چهره ای 
متفاوت تر از نیم فصل اول، در ادامــه رقابت های لیگ 
برتر حضور خواهد یافت، تاکنون جدایی شهاب گردان 
از تیم ذوب آهن اصفهان قطعی و احتمال جدایی دو تا 
سه بازیکن دیگر نیز وجود دارد و همچنین این تیم طبق 
برنامه ریزی انجام شــده در این هفته، دیدار تدارکاتی 

برگزار خواهد کرد.

مراسم تجلیل از  سیدحســین دیباجی مدیرکیفیت 
فراگیــر ذوب آهــن بــه جهــت 30 ســال خدمت 
صادقانــه و نائل شــدن بــه افتخــار بازنشســتگی 
باحضور تعــدای از معاونیــن، مدیران، سرپرســتان 
و کارشناســان قســمت هــای مختلف چهارشــنبه 
 13بهمــن مــاه در تــاالر فجــر برگــزار گردیــد.
دراین مراســم علیرضا رضوانیان معــاون برنامه ریزی 
وتوســعه شــرکت تجربه مدیران این مجتمع عظیم 
صنعتــی را گنجینــه ای گرانبهــا دانســت و گفت : 
مهندس دیباجی موفق شد در دوران مسئولیت خود، 
 اتفاقات مهمی در مدیریت کیفیت شــرکت رقم بزند . 
دیباجی در این مراســم به گوشــه هایی از تجربیات 
سی ساله خود دراین مدیریت اشــاره کرد وبر اهمیت 
 کیفیت محصــوالت و ضرورت ارتقــاء آن تاکیدنمود.

همچنیــن در ایــن مراســم تعــدادی از مدیــران 
شــرکت در مــورد خصوصیــات کاری واخالقــی 
نمودنــد. بیــان  ســخنانی  دیباجــی   مهنــدس 

شــایان ذکر اســت محمد صدری  کوپایی سرپرست 
سابق نورد 300به عنوان مدیر کیفیت فراگیر ذوب آهن 

اصفهان منصوب گردید.

ایرج رخصتی سرپرســت مدیریت عامل ذوب آهن، 1۴ 
بهمن ماه در کوهگشت خانوادگی شرکت که به مناسبت 
فرا رســیدن دهه فجر در کوه صفه برگزار شــد، حضور 

یافت. 
کوهگشت خانوادگی شرکت به مناسبت چهل و سومین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی با رعایت پروتکل های 
بهداشــتی به همت مدیریت خدمات و رفاه اجتماعی 
شرکت، حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان و مدیریت 
روابط عمومــی در محل کوی صفه اصفهــان با حضور 

پرشور خانواده بزرگ ذوب آهن برگزار شد. 

عامل  مدیریــت  سرپرســت 
شرکت در گفتگو با خبرنگار ما 
ضمن تبریک فرا رسیدن دهه 
مبارک فجر، گفت: امروز همراه 
با تعدادی از اعضــای خانواده 
بزرگ ذوب آهــن اصفهان در 
این کوهگشت در مزار شهدای 
گرانقدر حاضر شــدیم و با این 
اســوه های ایثار تجدید میثاق 

نمودیم .
وی افزود: آرامش امروز جامعه 
مرهون این شهداســت که در 
سخت ترین شرایط برای میهن اســالمی از جان مایه 
گذاشتند و باید یادی کنیم از شهدای انقالب اسالمی که 
حماسه بزرگ انقالب را رقم زدند. رخصتی اظهار داشت: 
به خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان افتخار می کنم چرا 
که آن ها فضای خانه را برای آرامش تالشــگران شرکت 
مهیا می کنند و همچنین اســتعدادهای درخشان این 

خانواده همواره افتخار آفرین است .
سرپرســت مدیریت عامل شــرکت اظهار داشت: این 
خانواده بزرگ 290 شهید به میهن اسالمی تقدیم کرده 

است و بیش از 16 هزار ایثارگر داریم و حماسه آن ها در 
عرصه های مختلف دفاع مقدس تا ابد در خاطره ها می 

ماند .
وی توجه به معیشت خانواده بزرگ ذوب آهن را یکی از 
اولویت های اصلی شرکت دانست و افزود: به ذوب آهنی 
بودن خود افتخار می کنیم چرا که اراده پوالدمردان ذوب 
آهنی بر هر مشکلی غلبه می کند بنابراین می توان افق 

روشنی برای شرکت متصور شد .
سرهنگ مهران مختاری فرمانده، حوزه مقاومت بسیج 
شهید تندگویان در این خصوص به خبرنگار ما گفت: این 
همایش جزء برنامه های ستاد دهه فجر ذوب آهن است 
که با هدف ترویج ورزش همگانی، ایجاد شــور و نشاط، 
انگیزه و همچنین سالمت جسم و روح پرسنل و خانواده 

آن ها برگزار شد.
وی افزود: این برنامه ها مشــارکت، همدلی و نشــاط 
اجتماعی را در بین خانواده ذوب آهن و کارکنان تالشگر 

آن رقم می زند. 
وی افزود: جوایز برنامه ۴3 کوله ورزشی به مناسبت چهل 
و سومین ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی و همچنین 
دو دستگاه دوچرخه اســت که به قید قرعه به برندگان 

همایش اهدا شد.

در جلسه فرماندهان بسیج تشریح شد:
اهم برنامه های دهه مبارک فجر 1400

تمرینات فشرده قبل از دیدار با استقالل

به مناسبت دهه مبارک فجر؛

حضور ایرج رخصتی در کوهگشت خانوادگی شرکت

 برگزاری مراسم تجلیل از 30 سال خدمت صادقانه مدیر کیفیت شرکت 

خبرآسمانی

تشکر و سپاس

از کلیه همکاران و دوستان گرامي که در مصیبت وارده به 
اینجانبان ضمن ابراز همدردي، تسلي خاطر بازماندگان را فراهم 

نمودند، صمیمانه قدرداني نموده، امید است در شادیهایتان 
جبران نماییم.

علیرضا انصاری، رمضانعلی سلطانی، اصغرمعظم، محمد 
وکیلی، سیف اله علیخانی، رسول قربعلی، سید مجید 

طاهریان، سید مجتبی طاهریان

تسلیت

همکاران گرامی آقایان:
علیرضا احتشامی، خدابخش هاشمی، محسن قربانی، 

حسینعلی قربانی، فرهاد صالحی، اکبر یوسفیان، 
محمدعلی نوروزی، محمدعلی کریمی، یزدان کریمی

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

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

روابط عمومی شرکت

تیم فوتبال ذوب آهن در آغاز فصل چندین بازیکن لیگ یکی و لیگ برتری را خریداری 
کرد. در میان این بازیکنان نام چندین مهاجم به چشم می خورد که به نظر می رسید به 

دنبال انگیزه لیگ برتری، تالش زیادی برای رسیدن به ترکیب ذوب آهن انجام دهند.
با این وجود، شرایط برای مرتضی خراسانی و بابا محمدی به خوبی پیش نرفت تا این دو 
بازیکن طی توافقی از ذوب آهن جدا شوند. در سوی مقابل ذوب آهن با سجاد آشوری 
مهاجم تیم فوتبال نساجی مذاکره کرده و این مذاکره تا تست های نهایی پزشکی نیز 
پیش رفته است. همچنین سعید باقرپسند مهاجم نیم فصل اول تیم فوتبال سومقاییت 

آذربایجان دیگر بازیکنی است که مراحل نهایی مذاکره را با ذوب آهن طی می کند.

خراسانی و محمدی از ذوب آهن جدا 
شدند

سرمربی تیم والیبال زنان ذوب آهن اصفهان 
با بیان این که مرحله مقدماتی لیگ برتر زنان 
با نظــم و انضباط خوبی برگزار شــد، گفت: 
کیفیت رقابت ها نسبت به سال های گذشته 
باالتر است.  مرحله مقدماتی مسابقات لیگ 
برتر والیبال زنان با قرارگرفتن تیم ذوب آهن 
اصفهان در رتبه دوم جدول رده بندی )کسب 
16 بــرد و ۴8 امتیاز( به پایان رســید. فریبا 
صادقی ســرمربی ذوب آهن اصفهان با اشاره 

به 10 تیمی شدن لیگ برتر ســال 1۴00 گفت: فصل جاری لیگ برتر والیبال با کمی 
فشردگی برگزار شد. اما شاهد برگزاری مسابقات با کیفیت باالتری بودیم و مشکل خاصی 
هم در نحوه برگزاری وجود نداشت. هم در باالی جدول بازی های نزدیکی برگزار شد و 
هم در پایین جدول، تیم های هم سطح، بازی های فشرده ای با هم داشتند و نسبت به سال 
گذشته کمتر شــاهد برگزاری بازی های یک طرفه بودیم. در مجموع بازی های مرحله 
مقدماتی با نظم و انضباط برگزار شد. وی با اشاره به مرحله پلی آف لیگ برتر زنان که قرار 
است از 16 بهمن به صورت متمرکز در تهران آغاز شود، افزود: به برگزاری مرحله پلی آف 
به صورت رفت و برگشت معتقد هستم. چون در برگزاری به شیوه متمرکز تا حدودی 
شرایط برای تیم هایی که از مسافت دور به تهران می آیند با شرایط تیم هایی که مسافت 
نزدیک تری دارند یا در تهران مستقر هستند، یکسان نیست. در هر صورت این تصمیمی 
است که گرفته شده و ما هم از آن تبعیت می کنیم. صادقی در ارزیابی عملکرد تیمش در 

مرحله مقدماتی گفت: خوب تمرین کردیم و بازی های خوبی به نمایش گذاشتیم.
وی در واکنش به رقابت نزدیک تیمش با سایپا و قهرمان احتمالی لیگ برتر 1۴00 گفت: 
هیچ  وقت نمی توان پیش بینی کرد کدام تیم قهرمان لیگ برتر خواهد شــد. در حال 
حاضر هر سه تیم ذوب آهن، سایپا و باریج  اسانس کاشان مدعی هستند. امیدوارم شاهد 

برگزاری رقابت های خوب و سالمی در مرحله پلی آف باشیم.

در لیگ کمتر شاهد برگزاری 
بازی های یک طرفه بودیم

بر بال لک لک ها

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

گرامی شان به شرح ذیل است:

تولدت مبارک

پیوندآسمانی
پیوند مهرورزان

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

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

تاریخ ازدواجمحل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1400/09/12كک سازیغالمرضا زاهدی

تاریخ تولدنام فرزند محل كار نام و نام خانوادگي شاغل 

1400/10/13نرگسفوالدسازیسید رسول هاشمی

1400/10/26آوانوردعلی بدیحی

1400/10/04محمد حسیننوردروح اله شكل آبادی

1400/10/23كیارشنوردسعید عابدینی

1400/10/20آتریساحراستعلیرضا دشتی

1400/10/28پارساراه آهنعلیرضا صادقی

1400/10/26بهارآگلومراسیونپوریا سلطانی

1400/11/02مهدیآگلومراسیونبشیر باقری

1400/10/29علیرضاكک سازیمحمدرضا صادقیان

1400/10/03سامیاركک سازیمحسن ریاحی

1400/10/25فرهامكک سازیحمزه شعبان زاده

1400/10/21آرسامنوردرسول كیانی

1400/10/23آتوساخدماتكوروش مرادی

1400/11/05مهرنازامور اداریمحمدرضا فاضل 

قربانعلی پور 
1400/11/03آیداكک سازیفرهمنددهقان

محل
زمان

عنوان
ساعت روز تاریخ

 سایت شركت سهامیذوب آهن اصفهان
www.esfahansteel.ir

8 شنبه 1400/11/16 شروع دریافت اسناد

15 شنبه 1400/11/23 خاتمه دریافت اسناد

ذوب آهن اصفهان 8-15 زمان بازدید از اقالم موضوع مزایده 1400/11/16 لغایت1400/11/23  شنبه الی شنبه

دبیرخانه محرمانه مدیریت حراست )درب اصلي( 15 شنبه 1400/11/23 مهلت تحویل پاكات

ساختمان توحید دفتر كمیسیون معامالت 10 یكشنبه 1400/11/24 بازگشایي پاكات الف، ب


