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درخشش ذوب آهن 
در عرصه تولید تداوم 

دارد

آشنایی نسل جدید با 
ایثارگری های رزمندگان از 

ضروریات جامعه است

فضای سبز شرکت، فراتر 
از الزامات قانونی احداث 

شده است

وزیر کار بخشنامه تعیین 
حداقل مزد کارگران در 

سال 1401 را ابالغ کرد
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ذوب آهن اصفهان موفق به دریافت گواهینامه CARES  جهت صادرات میلگرد آجدار به کشورهای منطقه 
بریتانیا و حوزه خلیج فارس شد. موسسه کرز تنها نماینده ممیزی و تایید کننده نهایی محصوالت مطابق با 
استاندارد BS4449 می باشد. این موفقیت پیرو انجام ممیزی خارجی در آذر ماه و ارسال نمونه محصوالت به 
آزمایشگاه کشور انگلستان و تایید نتایج حاصل از انجام آزمون های مورد نظر بر روی این نمونه ها حاصل شد.

گواهینامه CARES با سختگیرانه ترین ممیزی برای 
محصوالت ذ وب آهن صادر شد

و  رئیس  دیدار  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
جمله  از  دستگاهها  خبرگان،  مجلس  اعضای 
دولت و مجلس را موظف به عمل به ضوابط قانونی 
از قوانین مجلس  باید  دانستند و گفتند: دولت 
تبعیت کند و مجلس نیز مطلقاً در کار اجرا وارد 

نشود. 
حضرت آیت ا... خامنه ای، گفتند: قدرت ملی برای 
هر کشوری حیاتی است و هر ملتی اگر استقالل، 
سرافرازی، استفاده از منابع حیاتی بر مبنای اراده 
خود، و ایستادگی در مقابل خواست های دیگران 
را می خواهد، باید قوی باشد و گرنه در حال ضعف 
و ذلت و ترس، مدام نگران طمع ورزی بیگانگان 

خواهد بود.
و  مرکب  امری  را  ملی  قدرت  انقالب،  رهبر 
مجموعه ای به هم پیوسته خواندند و در بیان ارکان 
آن افزودند: »علم و فناوری« و »تفکر و اندیشه 
ورزی و آزاد فکری« جزء ارکان قوت ملی است 
و اگر آزاد فکری و پیشرفت فکری نباشد، علم و 

فناوری، راهگشا نیست.
ایشان، »امنیت و قدرت دفاعی«، »اقتصاد و رفاه 
»قدرت  مردم«،  معیشتی  آسودگی  و  عمومی 
سیاست ورزی و چانه زنی برای تأمین منافع ملی 
و سبک  »فرهنگ  و جهان«،  منطقه  عرصه  در 
زندگی«، و »منطق جذاب و تأثیر گذار بر دیگر 
ملت ها« را از دیگر بازوهای قدرت ملی خواندند و 
گفتند: جذب ملت ها برای هر کشور عمق راهبردی 

ایجاد می کند که بسیار مهم است.
حضرت آیت ا... خامنه ای افزودند: هیچ یک از این 
بازوهای قدرت ملی نباید به نفع یک رکن و بازوی 

دیگر قطع شود.
ایشان، تأکید کردند: اگر جهاد تبیین به درستی 
وسیله  نیز  را  دین  دنیامداران،  نگیرد،  صورت 
هوسرانی و شهوترانی خود قرار می دهند هم چنان 
که حتی در صدر اسالم، گروه هایی مانند بنی امیه 

این گونه عمل می کردند.
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مهندس رخصتی:

ذوب آهن اصفهان با نیم قرن تولید
برقله رکورد ساالنه

)) 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

نادری با 23 سال 
تجربه فعالیت در 

حوزه فوالد و صنایع 
معدنی و مدیریت در 
شرکت های مختلف 

صنعتی و بورسی 
یکی از مدیران 

باتجربه و خوشنام در 
این حوزه است

قرارداد همکاری 
که دراین نشست 
به امضاء رسید 

برای نخستین بار 
عرضه ۵00 هزار تن 
از محصوالت ذوب 

آهن در تاالر اصلی و 
200 هزار تن از آن در 
تاالر فرعی از طریق 
کارگزاری صبا تامین 
در بورس کاال عرضه 

خواهد شد

 امیرحســین نادری به عنوان سرپرســت جدید شرکت 
سرمایه گذاری صدر  تامین منصوب شد.

نادری با ۲۳ ســال تجربه فعالیت در حوزه فوالد و صنایع 
معدنــی و مدیریت در شــرکت های مختلــف صنعتی 
و بورســی یکی از مدیــران باتجربه و خوشــنام در این 
حوزه است. مدیر عامل شــرکت های ملی فوالد ایران و 
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، ریاست و عضویت 
هیأت مدیره شــرکت های فوالد مبارکه اصفهان، فوالد 
خراسان، ذوب آهن اصفهان، معدنی و صنعتی گل گهر، 
فوالد هرمزگان، فوالد تاراز، فوالد متیل و همچنین مشاور 
رئیس هیأت عامل در سازمان توسعه و نوسازی معادن و 

صنایع معدنی از جمله سوابق مدیریتی وی هستند.
با نگاهــی بــه کارنامــه فعالیت نــادری در شــرکت 
ســرمایه گذاری و معادن به عنوان آخرین شــرکتی که 

مدیریت آن را بر عهده داشــت نشان 
می دهــد در مــدت حدود یکســال 
مدیریت وی، برنامه های توســعه ای 
مختلفــی در این شــرکت آغاز شــد 
کــه مهم تریــن آن ها پــروژه »فوالد 
کردســتان«، تشــکیل بزرگتریــن 
کنسرســیوم معدنی کشــور و برنده 
شــدن مزایده معدن مــس و طالی 
جانجــا، آغــاز اکتشــاف تکمیلی در 
اســتان اردبیل، خرید سهام مدیریتی 
شــرکت بین المللی مهندسی ایران و 
توسعه زیرساخت های معدنی )انرژی 

و سوخت و حمل و نقل دریایی و ریلی( بوده است.
گفتنی است شرکت ســرمایه گذاری صدر تامین یکی از 

شرکت های تحت پوشش شرکت سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی )شســتا( اســت که در حوزه صنایع مختلف 

معدنی فعالیت دارد.

آیین تفاهم نامه همکاری میان هلدینگ  های صباتامین و 
صدرتامین ۲۳ اسفند ماه در محل شرکت سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی جهت عرضــه ۷۰۰ هزار تن از محصوالت 
ذوب آهن اصفهان، توسط کارگزاری صباتامین در بورس 
کاال و همچنین اسپانســری باشــگاه ذوب آهن توســط 

کارگــزاری مذکور با حضــور علی 
رستمی، مدیرعامل شرکت سرمایه 
گذاری تامین اجتماعی ، حســین 
هاشمی سرپرست هلدینگ سرمایه 
گذاری صدرتامیــن ، ایرج رخصتی 
سرپرســت شــرکت ذوب آهــن 
اصفهان و سید محمدجواد میرطاهر 
مدیرعامل هلدینگ صباتامین برگزار 

شد.
در این نشســت مدیرعامل شرکت 
ســرمایه گذاری تامیــن اجتماعی 
بــا تاکید بــر سیاســت های کالن 
مقــام عالــی وزارت  تعــاون، کار و 
رفاه اجتماعی در خصوص اســتفاده حداکثری از ظرفیت 
هم افزایی افزود: بــا اجرای این سیاســت ها، ضمن ایجاد 
فرصت های تازه و تکمیل زنجیره ارزش محصوالت، رشد 

سودآوری شرکت ها را نیز در برخواهد داشت.

رستمی نگاه مشتری مدارانه در حوزه های مختلف تولیدی 
و خدماتی را مهم برشمرد و اظهار داشت: امضاء تفاهم نامه 
میان هلدینگ های صباتامین و صدرتامین فتح باب شدت 

گرفتن این هم افزایی ها خواهد بود.
بر اساس قرارداد همکاری که دراین نشست به امضاء رسید 
برای نخستین بار عرضه ۵۰۰ هزار تن از محصوالت ذوب 
آهن در تاالر اصلی و ۲۰۰ هزار تــن از آن در تاالر فرعی از 
طریق کارگزاری صبا تامین در بورس کاال عرضه خواهد شد 
و همچنین ارائه سایر خدمات هلدینگ صباتامین از جمله 
خدمات بیمه و سبدگردانی به شرکت ذوب آهن اصفهان 
و اسپانسری باشگاه ذوب آهن از دیگر مفاد این تفاهم نامه 
است. در انتهای این نشســت این تفاهم نامه به امضاء علی 
رستمی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، 
حسین هاشــمی، سرپرست شــرکت ســرمایه گذاری 
صدرتامین، سید محمدجواد میرطاهر، مدیرعامل شرکت 
سرمایه گذاری صباتامین و ایرج رخصتی سرپرست ذوب 

آهن اصفهان رسید.

امیرحسین نادری سرپرست تاصیکو شد

ذوب آهن اصفهان پیشتاز در هم افزایی هلدینگ ها و شرکت های تابعه شستا

پیام تبریک مدیرعامل شرکت به مناسبت فرارسیدن سال نو

همکاران گرامی و تالشگران عزیز ذوب آهن اصفهان
سالی گذشت و با هزاران یادگار از تالش، تجربه و دستاوردهای شگرف شما به 

تاریخ پرافتخار ذوب آهن و صنعت این سرزمین پیوند خورد.
اینک، نوروز شــادی بخش و پیش قراول سالی نو با نسیم طرب انگیز و دلنواز 
بهاری از راه رسیده و ما را چون ســبزه و شکوفه ها به رویش و بالندگی، چون 
چلچه ها به نغمه و ســرود خوش پیشرفت و زیســتن و نگریستن بهتر از هر 
دیروزی فرا می خواند که تن و جان در زالل اندیشه پاک بشوییم و با برگرفتن 
زنگار از قلب و دوری و پرهیز از ناراستی و کژی، فردایی تابناک و سالی بهتر از 

سال های گذشته را به نظاره بنشینیم .
همکاران گرانقدر من

در سالی که گذشت علی رغم همه محدودیت ها و نامهربانی هایی که در حق ذوب آهن عزیز روا داشتند اما تالش 
ستودنی و اراده پوالدین شما جلوه دیگری داشت، با طراحی و تولید انواع ریل و محصوالت صنعتی، بومی سازی 
تجهیزات و فن آوری، سود آوری، تامین مواد اولیه، رکوردهای پیاپی تولیدی و صادراتی، تدبیر و گذر از کمبود 
های انرژی و...  پهنه  صنعتی ایران را عرضه جوالن ایده و اندیشه سازنده خود ساختید. هزاران درود بر شما که 
مایه فخر و مباهات و مردان روزهای سخت هستید و با توان و تالش خود هر غیر ممکن را ممکن می سازید. یقین 
دارم در سال جدید که آغاز قرن جدید هجری خورشیدی نیز است با همراهی یکایک همکاران نوآور و خستگی 
ناپذیر سنگ بنای این قرن را در ذوب آهن اصفهان به محکمی و درستی بنا خواهیم گذاشت و با نگاهی به افق 
های روشــن برنامه و اهداف ذوب آهن اصفهان، قله های بلند گستره صنعت و تولید را یکی پس از دیگری فتح 

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

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

همگان آرزومندم.

ایرج رخصتی
سرپرست ذوب آهن اصفهان

تبریک
جناب آقای دکتر امیرحسین نادری

سرپرست محترم هلدینگ صدرتأمین

حسن اعتماد مجموعه شستا و انتصاب به جا و شایســته جنابعالی به عنوان سرپرست هلدینگ 
صدرتأمین را صمیمانه تبریک عرض می نمایم.

بی گمان تجربه  درخشان مدیریتی و تخصص جنابعالی در این جایگاه نیز منشاء اثر و نوید بخش 
شکوفایی بیش از پیش مجموعه و خانواده بزرگ تاصیکو خواهد بود و یقین دارم بخش بزرگی از 
مشکالت فرا روی شرکت های تابعه آن مجموعه معظم با پیگیری و رهنمودهای آن جناب مرتفع 

خواهد شد.
برای جنابعالی و سایر همکاران تالشگر، عزت و ســربلندی روزافزون در خدمتگزاری به انقالب و 

نظام مقدس جمهوری اسالمی از درگاه خداوندمتعال مسألت می نمایم.

ایرج رخصتی
سرپرست شرکت ذوب آهن اصفهان

زمان بازگشائی پاكاتمهلت   ارائه پیشنهادموضوعشمارهنوع فراخوانردیف

 انجام فعالیت تعمیراتی اعم از روزانه، فصلی و نوسازی 91605مناقصه1
24 /01 /231401 /01 /1401ساختمان های صنعتی و اداری كارخانه

عملیات طراحی، ساخت و نصب نوار نقاله و مكانیزم دانه بندی گوگرد به همراه سیستم خنك كاری و سیستم جمع 91612مناقصه2
EPC 27 /01 /261401 /01 /1401آوری و انبارش گوگرد بازیابی 2 به صورت

اجرای عملیات نگهداری ،بهینه سازی ،تعمیرات،انواع سرویس ها و همچنین تامین قطعات ضروری جهت دكل های R1- 2   14000882استعالم3
10 /02 /71401 /02 /1401ارتباطی ، آنتن های بی سیم و تجهیزات نصب شده روی آنها در سطح شركت سهامی ذوب آهن اصفهان

تبریک
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نشریه داخلی

خواص مکانیکی 
مورد نیاز در این 

استاندارد باالترین 
خواص مکانیکی 

ممکن در محصوالت 
فوالد ساختمانی و 
کم کربن می باشد

Nخبر e w s

سالم آتشکار

درخواست های شما  وپاسخ مسئولین :
تمامی همکاران وخوانندگان محترم  نو خدمت  تبریک سال  با 
سالمتی؛ موفقیت و سربلندی تمام عزیزان را از درگاه احدیت 
مسئلت داریم .به امیدآن که بتوانیم در سال جدید نیز پیام ها و 
را در ستون سالم  پاسخ مسئولین  و  درخواست های همکاران 

آتشکار منتشر کنیم. 
همچنین با تشکر از مســئوالن و همکاران قســمت های مختلف 
شــرکت که در گذشته با احساس مســئولیت پاسخگوی سواالت، 
پیام ها و درخواســت های همکاران بوده اند، درخواست داریم که 
با جوابگویی و ارائه توضیحات خود ضمن رونق دادن به این ســتون 

نشریه، رضایت بیشتر همکاران را جلب نمایند.
روابط عمومی شرکت

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

به شرح زیر می باشد:

حجت ا... عبدالملکی وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
بخشنامه دستمزد کارگران در سال 14۰1 را ابالغ کرد.

شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه )دولت، 
کارفرمایان و کارگران( در جلســه مورخ 19 اسفندماه 
14۰۰ پس از بحث و بررســی راجع به تعیین حداقل 
مزد سال 14۰1 در اجرای ماده 41 قانون کار با در نظر 
گرفتن مصالح کارگران در انطباق هرچه بیشتر میزان 
درآمد آنان به ســطح معیشــت و همچنین با توجه به 
مقتضیات بنگاه هــای تولیدی، کارفرمایان و شــرایط 
اقتصادی جامعه، حفظ و نگهداشــت نیــروی کارآمد 
و ماهر و انتظام و عدالت مزدی در کارگاه ها، دســتمزد 
کرگران در ســال 14۰1 را تصویب کرد و وزیر تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعی این مصوبه را طی بخشــنامه ای 

ابالغ کرد. براساس این بخشــنامه، از اول سال 14۰1 
حداقل مزد روزانه با نرخ یکســان برای کلیه کارگران 
مشــمول قانون کار )اعم از قرارداد دائم یا موقت( مبلغ 
1،۳9۳،۲۵۰ ریال )یک میلیون و سیصد و نود سه هزار 
و دویســت و پنجاه ریال( تعیین می گردد. همچنین از 
اول سال 14۰1 سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۳8 درصد 
مزد ثابت یا مزد مبنا )موضوع مــاده ۳6 قانون کار( به 
اضافه روزانه 1۷1،۷۲۲ ریال به نســبت آخرین مزد در 

سال 14۰۰ افزایش می یابد.
همچنین به کارگرانی که در ســال 14۰1 دارای یک 
سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه 
سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ ۷۰،۰۰۰ ریال نیز 
به عنوان پایه )سنوات( پرداخت خواهد شد و  براساس 

مصوبه 1۳8۷.۷.۲1 شورای عالی کار و در جهت افزایش 
رضایت مندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و 
تسری به تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد 
از ابتدای سال 14۰1 کمک هزینه اقالم مصرفی خانوار 
به عنوان مزایای رفاهی و انگیــزه ای موضوع تبصره ۳ 
ماده ۳6 قانون کار بابت هر کارگر )اعم متأهل یا مجرد( 
ماهانه مبلغ 8،۵۰۰،۰۰۰ ریال از ســوی کارفرمایان به 

آنان پرداخت گردد.
در این بخشنامه تأکید شــده است؛ واحدهای مشمول 
قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا 
با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان 
خود، عالوه بر اجرای این مصوبه می توانند نســبت به 
افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت نامه های 

کارگاهی و پیمان های دســته جمعی و پــس از تأیید 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.

وزیر کار بخشنامه تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۱  را  ابالغ کرد

از اول سال 1401 
حداقل مزد روزانه 

با نرخ یکسان 
برای کلیه کارگران 
مشمول قانون کار 

)اعم از قرارداد 
دائم یا موقت( مبلغ 
1،393،2۵0 ریال 

تعیین می گردد

علیرضا شــهیدی، معاون وزیر صمت و رئیس 
ســازمان زمین شناسی و اکتشــافات معدنی و 
ایرج رخصتــی مدیرعامل ذوب آهــن اصفهان 
در نشستی به برنامه های توســعه ای دو جانبه 

پرداختند.
در این جلســه که محمــد ســرجوقیان معاون 
معدنی ســازمان صمت اصفهان، حســام الدین 
فرهادی نسب، مشــاور کمیســیون معادن اتاق 
بازرگانی اصفهان و حســن محمدی مدیرعامل 
شــرکت پویش معــادن ذوب آهن نیــز حضور 
داشــتند، حاضران نســبت به پیگیری موضوع 

تفاهم نامه امضاء شده میان سازمان زمین شناسی 
و اکتشافات معدنی کشور و ذوب آهن اصفهان در 
خصوص پهنه اکتشــافی ۲۳ هزار کیلومتری در 
استان ســمنان، کمک در جهت تسهیل در اخذ 
مجوز در محدوده های معرفی شده در این پهنه، 
تعریف محدوده های جدیــد و پیگیری موضوع 
پهنه صالح آباد و بررســی روند عملیات اکتشافی 
آن، تاکید بر حضور پر قدرت دو طرف در پهنه ها 
و اکتشــافات سیســتماتیک و مســاعدت برای 
تامین مواد اولیه ذوب آهــن اصفهان و... به بحث و 

تبادل نظر پرداختند.

جشن میالد امام زمان حضرت ولی عصر )عج( با حضور 
مهندس ایرج رخصتی سرپرست مدیریت عامل، آیت اله 

حبیب ا... رهبر مسئول هماهنگی 
تبلیغــات اســالمی و تعــدادی از 
مســئولین و کارکنان شرکت ۲۵ 

اسفندماه در تاالر آهن برگزار شد .
سرپرســت مدیریت عامل شرکت 
با اشــاره به اینکه انتظار فرج، محور 
قدرت اســالم اســت، افزود: مهم 
تریــن وظیفه منتظــران حضرت 
مهدی)عج( آن اســت که انتظاری 
ســازنده، صحیح، منطقــی، و پویا 
داشته باشند ، انتظاری که در باطن 
خود آمادگی و آماده کردن زمینه را 

برای ظهور آن امام فراهم کند.   
مهنــدس رخصتی بــا تبریک ایــن اعیاد بــه تمامی 

مســلمانان جهان خصوصا تالشــگران شرکت گفت: 
به برکت این ایــام ذوب آهن اصفهان توانســته رکورد 
جدیدی در تولید ۵۰ ساله خود ثبت کند و برگی جدید 
در افتخارات این شرکت افزوده شد که نشان دهنده عزم 

و تالش تمامی کارکنان است . 
سرپرســت مدیریت عامل شــرکت گفت: بسیاری از 
مشکالت که برای تولید وجود داشت با فکر و کار جهادی 
در حال مرتفع شدن اســت و به زودی شاهد درخشش 
بیشــتر ذوب آهن در عرصه تولید خواهیم بود . در واقع 
این تالشــگران ذوب آهن اصفهان هستند که با همت 
آنان، تولید و بهره وری بیشــتر خواهد شد و مسئولین 
شرکت نیز هر چه در توان داشته باشند برای بهتر شدن 

معیشت کارکنان به کار خواهند بست .
وی، هماهنگی، همراهی و انتقاد و پیشنهاد سازنده را از 

عوامل پیشرفت در شرکت دانست و خاطر نشان ساخت: 
تالشگرانی که در خط اول تولید هستند در آینده شرایط 
بهتری خواهند یافت تا با انگیزه برای شــرکت فعالیت 

نمایند .
آیت اله حبیب اله رهبر نیز گفت: همه پیامبران، از وجود 
حضرت ولی عصر )عج( خبر و نویــد داده اند و برای آن 

حضرت، اسماء و صفاتی را ذکر نموده اند . 
وی افزود : روایات شیعه در این خصوص بسیار زیاد است 
و تمامی دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که یک فرد 

الهی قادر به اصالح جهان خواهد بود .. 
مســئول هماهنگی تبلیغات اسالمی شــرکت اظهار 
داشــت: حضرت مهدی )عج( تنها فردی است که می 
تواند عدالت را در تمام عالم گســترش بدهد، به همین 

منظور خداوند متعال ایشان را ذخیره کرده است.

در راستای توسعه همکاری های دوجانبه انجام گرفت؛
دیدار مدیرعامل ذوب آهن اصفهان و رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 

در آیین غبار روبی مزار شهدای گمنام عنوان شد؛
آشنایی نسل جدید با ایثارگری های رزمندگان از ضروریات جامعه است

درخشش ذوب آهن در عرصه تولید تداوم دارد

گواهینامه CARES با سختگیرانه ترین ممیزی برای محصوالت ذ وب آهن صادر شد

تاکید بر حضور پر 
قدرت دو طرف در 
پهنه ها و اکتشافات 

سیستماتیک    و 
مساعدت برای تامین 
مواد اولیه ذوب آهن 

اصفهان 

در واقع این تالشگران 
ذوب آهن اصفهان 
هستند که با همت 

آنان، تولید و بهره وری 
بیشتر خواهد شد

شهیدان کسانی 
هستند که حق را 

شهود کرده اند و به 
واسطه خون خود 

درخت مقدس اسالم 
را آبیاری نمودند

  CARES ذوب آهن اصفهان موفق به دریافت گواهینامه
جهت صادرات میلگــرد آجدار به کشــورهای منطقه 
بریتانیا و حوزه خلیج فارس شــد. موسســه کرز تنها 
نماینده ممیزی و تایید کننده نهایی محصوالت مطابق 
با استاندارد BS4449 می باشد. این موفقیت پیرو انجام 
ممیزی خارجی در آذر ماه و ارسال نمونه محصوالت به 
آزمایشگاه کشور انگلستان و تایید نتایج حاصل از انجام 

آزمون های مورد نظر بر روی این نمونه ها حاصل شد.
محمد صدری مدیر کیفیت فراگیر ذوب آهن اصفهان 
 ، BS  4449 در این خصوص گفت: مطابق اســتاندارد
محصوالت با توجه به خواص مکانیکی مورد نظر باید با 
سیستم ترمکس تولید شود. برای تولید این محصوالت 
از سیستم جدید ترمکس که به صورت خالقانه و بومی 
سازی کارگاه نورد ۳۰۰ و ۳۵۰ طراحی،ساخت و نصب 

گردیده،اســتفاده شــد. وی افزود: 
این سیستم جدید باعث افزایش و 
پایداری کیفیت محصول و سهولت 

در اجرای کار گردید. 
حسین دیباجی مدیر سابق کیفیت 
فراگیر شرکت نیز گفت: گواهینامه 
کرز نقش مهمی در صادرات به ویژه 
برای کشــورهایی که از استاندارد 

BS4449 استفاده می کنند، دارد .
وی با اشاره به این که در طی سه روز 
ممیزی، یک نفر حضوری و چند نفر 
نیز به صورت آنالین حضورداشتند، 
گفت: در پروسه دریافت موفقیت آمیز  این گواهینامه، 
مدیریت های مختلف شرکت مشارکت فعالی داشته و در 
طی این ممیزی تمام فرایندها از زمان ورود مواد اولیه تا 

خروج محصوالت نهایی مورد بررسی قرار گرفت. 
وی افزود: یکی از حساس ترین تست ها، تست خستگی 
می باشد که خوشبختانه برای تمام مقاطع در آزمایشگاه 
انگلستان مورد تایید واقع گردید که این نشان می دهد که 
تمام بخش ها از جمله تولید، آزمایشگاه، کنترل کیفی و 

... وظایف خود را به نحو احسن انجام داده اند.
دیباجی اظهار داشــت: به جرات می توان گفت تاکنون 
چنین ممیزی سختگیرانه ای در ذوب آهن انجام نشده 
 CARES بود و ذوب آهن اصفهان تنها دارنده گواهینامه

در ایران می باشد.

حســین مشــکین معاون تولید نورد ۳۵۰ نیز در این 
خصوص گفت: با حضور نماینده موسســه CARES در 
کارگاه از محصوالت آرماتــور N16 در نورد ۳۵۰ نمونه 

برداری و به آزمایشگاه ارسال گردید.
وی اظهار داشــت : خواص مکانیکی مــورد نیاز در این 
استاندارد باالترین خواص مکانیکی ممکن در محصوالت 
فوالد ســاختمانی و کم کربن می باشد. با توجه به بسته 
بودن محدوده مجاز عناصر آلیاژی و فوالد هیپویوتکتوئید 
خواسته شده در این استاندارد، با طراحی و بومی سازی 
ترمکس، بعد از آخرین قفسه نهایی دمای سطح میلگرد 
سریعا کاهش داده شده و الیه نازک مارتنزیت تشکیل 
شده در سطح میلگرد باعث افزایش استحکام میگردد. 
همچنین ساختار پرلیتی تشکیل شده در مرکز میلگرد 
باعث افزایش چقرمگی میلگرد می شــود. در ضمن با 
تراش آج های طراحی شده بر روی غلطک، مقاومت به 
خستگی این محصول نیز افزایش قابل توجهی پیدا کرده 

است.
سید جعفر رضویان سرپرست نورد ۳۰۰ افزود: خواص 
محصوالت تولید شده طبق استاندارد CARES نسبت 
به محصول آج4۰۰ سطح باالتری از خواص را برخوردار 
است و سازه های ساخته شــده توسط آن ها در بدترین 
شرایط مقاومت الزم را دارند. از طرفی مقادیر پارامترهای 
مورد انتظار سخت گیرانه تعریف شده است که دستیابی 
به آن، شــرایط ویژه ای از خط تولید را می طلبد. فراهم 
کردن مهمترین این شــرایط در کارگاه، تولید به روش 

ترمکس می باشدکه با لوله های ترمکس موجود، دست 
یابی به الزامــات موجود در اســتاندارد CARES وجود 
نداشت. بنابراین اقدام به طراحی و ساخت لوله و جعبه 
ترمکس جدید شد و آرماتور N12 و N32 جهت نمونه 
برداری ممیز تولید گردید. همچنیــن با نصب قیچی 
جدید در محل بعد از لوله های ترمکس، امکان دسترسی 

به یکنواختی در خواص مکانیکی محصول فراهم شد.
محسن شهسواری سرپرســت تضمین کیفیت گفت: 
گواهینامه  صادره توسط موسســه CARES تا ۵ سال 
اعتبار داشته که اعتبار آن برای تمدید در هر سال منوط 
به انجام ممیزی های مراقبتی سالیانه می باشد. وی افزود: 
با توجه به این که کلیه فرایندهای شرکت مطابق الزامات 
سیســتم مدیریت کیفیت)ISO 9001( مورد بررسی 
 ISO گواهینامه CARES قرار گرفت، از طرف موسســه

9001:2015  نیز برای ذوب آهن اصفهان صادر گردید.
محمدرضا کریمی، کارشناس کنترل کیفیت نورد نیز 
گفت: فرایند تولید و اخذ گواهینامه CARES از ســال 
96 طی چند مرحله برای محصوالت ذوب آهن اصفهان 
شروع و در ســال جاری این گواهینامه با موفقیت اخذ 

گردید.
وی افزود: یکی از ســخت ترین و سنگین ترین ممیزی 
های انجام شده در ذوب آهن برای محصوالت به لحاظ 
حجم کار، مستندات ارائه شده و نمونه هایی که بررسی و 
کنترل شد، ممیزی CARES  بود که از آن سربلند بیرون 

آمدیم.

آیین بزرگداشــت روز شــهدا و غبارروبی مزار شهدای 
گمنام شرکت با حضور آیت اله حبیب اله رهبر مسئول 
دفتر هماهنگی تبلیغات اســالمی، مهــران مختاری 
فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان، سید اکبر 
موســویان مدیر امور اداری، علیرضا امیری مدیر روابط 
عمومی و اکبر مایلی سرپرست امور شهداء، جانبازان و 
ایثارگران شرکت در یادمان شــهدای گمنام ذوب آهن 

اصفهان برگزار شد . 
آیت اله رهبر با اشاره به این که گرامیداشت یاد و خاطره 
شهیدان و آشنایی نسل جدید با ایثارگری های رزمندگان 
در دوران هشــت ســال دفاع مقدس از ضروریات امروز 
جامعه است گفت: شهیدان کســانی هستند که حق را 
شهود کرده اند و به واســطه خون خود درخت مقدس 
اسالم را آبیاری نمودند بنابراین نظام مقدس جمهوری 

اسالمی مدیون خون شهدا، جانبازان و ایثارگران است. 

وی افزود: وظیفه داریم در تحقق آرمان های این عزیزان 
کوشا باشــیم و هدف اصلی آنان که همان اجرای احکام 
الهی است را به کار ببندیم و از رهنمودهای والیت فقیه 

پیروی کنیم .
اکبر مایلی سرپرست امور شــهدا، جانبازان و ایثارگران 
شرکت با اشــاره به این که ســال 1۳8۳ به یاد سالروز 
تاسیس بنیاد شــهید در ۲۲ اســفند 1۳۵8 این روز به 
عنوان روز بزرگداشت شــهدا نامگذاری شد، گفت: این 
روز فرصتی ارزنده  است  برای یادآوری یاد و نام شهدای 
واالمقام، که الگوهای ایثار و استقامت، شجاعت و شهامت 

و پاسداران حریم والیت بودند .
وی افزود: شــهدا ترویج کننده فرهنــگ واالی ایثار و 
شهادت هستند. امنّیت، آزادی، استقالل نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران و تمامی پیشرفت ها را مدیون 
ایثار و از خودگذشــتگی شــهیدان واالمقام و فداکاری 

ایثارگران و جانبازان سرافراز هستیم 
و باید همواره قــدردان این عزیزان 

باشیم .
سرپرســت امور شــهدا جانبازان و 
ایثارگران با اشاره به ۲9۰ شهید ذوب 
آهن اصفهان ،گفت: آیین غبارروبی 
مزار شهدا هر ساله همزمان با سراسر 
کشور در محل یادمان شهدای گمنام 
ذوب آهن اصفهان بــه عنوان خط 
اول جبهه صنعت انجام می گردد . 
با توجه به این که شهدای ذوب آهن 
اصفهان در شــهرهای اطراف مانند 

چمگردان، زرین شــهر و اصفهان به خاک سپرده شده 
اند آیین غبارروبی در شهرهای اطراف نیز انجام می شود.

شایان ذکر است آیین غبار روبی گلزار شهدای چمگردان 

نیز با حضور علی پوربافرانی شــهردار و اعضای شورای 
شهر چمگردان و تعدادی از مسئولین ذوب آهن اصفهان 
برگزار شد. 1۳ شهید از 6۵ شهید چمگردان از شهدای 

ذوب آهن اصفهان محسوب می گردند . 

خبر

در جلسه اخیر شورای معاونین شرکت، مهندس رخصتی سرپرست مدیریت 
عامل ذوب آهن اصفهان از تالشگران این مجتمع عظیم صنعتی به جهت ثبت 
رکوردهای تولید و دست یابی به باالترین تولید ســاالنه درتاریخ این شرکت 
قدردانی کرد .  در این جلسه، گزارش عملکرد حوزه های مختلف شرکت طی 
ســال جاری ارائه گردید و بر تامین پایدار مواد اولیه به ویژه مواد آهن دار جهت 
رشد و تداوم رکوردهای تولید، حفظ کرامت منابع انسانی و عطوفت با کارکنان و 

تالش در جهت بهبود وضعیت معیشت و رفاه کارکنان تاکید شد . 
رعایت پروتکل های بهداشــتی جهت مصون ماندن از بیماری کرونا به ویژه با 
توجه به شیوع سویه جدید و ضرورت تامین وسایل ایمنی و بهداشتی برای کلیه 
کارکنان و تاکید بر فاصله گذاری اجتماعی از جمله مواردی بود که در جلســه 

شورای معاونین مطرح گردید . 

مهندس رخصتی سرپرســت مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان با حضور در 
بیمارستان شهید مطهری از بخش های مختلف این بیمارستان بازدید کرد . 

 وی در این بازدید با گفتگو با مســئولین وکادر درمان، و قدردانی از زحمات 
بی شائبه آن ها در دوران شیوع بیماری کرونا از بیماران بستری در این مرکز 
درمانی نیز عیادت نمود و از میزان رضایت آن ها از خدمات بیمارستان مطلع 
شد .  سرپرســت مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان که در زمان مسئولیت در 
حوزه توسعه شــرکت، پروژه های متعددی را جهت توسعه این مرکز درمانی 
مدیریت کرده بود، در این بازدید بر تداوم ایــن فعالیت ها تاکیدکرد و اظهار 
داشت: توسعه خدمات بیمارســتان شــهید مطهری از جمله اولویت های 
ذوب آهن اصفهان اســت و رضایت بیماران از جمله شاغل، بازنشسته، مردم 
منطقه و خارج از منطقه اهمیت بسیاری برای این شرکت دارد.  وی با تاکید 
بر اولویت پیشگیری نسبت به درمان افزود: بیمارستان شهید مطهری باید با 
تدوین استراتژی مناسب به مرکز درمانی تبدیل شود که امکانات کاملی جهت 

پیشگیری داشته و خدمات کاملی در این جهت ارائه کند. 

کلکتور آب بــرج خاموش کننده باتــری یک مدیریت تولیــدات کک و مواد 
شیمیایی شرکت با موفقیت تعویض شد.

 حمید ابراهیمی مهندس ارشــد مکانیک واحد 1 کک و زغال با اعالم این خبر 
و با بیان این که همزمان با بازســازی باتری شماره یک در ســال 1۳9۳، برج 
خاموش کننده این باتری نیز بازسازی شد، گفت: وظیفه برج ، خاموش کردن 
کک گداخته تخلیه شده از سلول باتری به روش پاشش آب بر روی آن می باشد.
پاشش آب به وسیله یک الکتروپمپ با دبی ۲8۰۰ متر مکعب بر ساعت انجام می 
شود که توسط لوله به کلکتور قطر ۵۰۰ میلیمتر که دارای 16 انشعاب با قطر 
1۵۰ میلیمتر است انتقال می یابد. و سپس از طریق نازل هایی که به انشعابات 
1۵۰ میلیمتر متصل است بر روی کک می ریزد. وزن این قطعه حدود ۲۰۰۰ 
کیلوگرم و طول آن 14 متر می باشد. مهندس ارشــد مکانیک واحد 1 کک و 
زغال افزود: به دلیل وجود فنل، ذرات ساینده و خورندگی مواد موجود در آب و 
همچنین خورنده بودن محیط نصب، کلکتور موجود به شدت فرسوده و در چند 
ناحیه دچار پوسیدگی و نشتی آب شده بود. با توجه به نبود برج رزرو و عدم امکان 
توقف در تولید به جهت دستیابی به اهداف تولیدی، امکان تعویض و بازسازی این 
قطعه تاکنون میسر نگردید و طی چند مرحله به صورت بالینی مورد تعمیر قرار 
گرفت. در آبان ماه سال جاری یک مجموعه کلکتور با اعمال تغییراتی در طراحی 
و رفع نواقص قبلی به گونه ای طراحی و ساخته شد که بتوان زمان تعویض این 
قطعه را تا حد امکان کاهش داد. ابراهیمی گفت: با حاد شــدن شرایط قطعه و 
حجم خرابی ها و فرســودگی بیش از حد با هماهنگی معاونت بهره برداری و 
مدیریت های مرتبط 16 اسفند ماه سال جاری این قطعه تعویض شد. وی تأکید 
کرد: در این تعمیرات به لطف خدا و تالش و پشــتکار کارکنان مکانیک کارگاه 
کک و برنامه ریزی دقیقی که صورت گرفت در یک روز بارانی در مدت ۵ ساعت 
بدون هیچ حادثه و وقفه ای در امر تولید این قطعه در ارتفاع 1۰ متری تعویض شد 
و با برنامه ریزی انجام گرفته توسط بهره بردار و کاهش زمان تعمیرات هیچ گونه 

کسری در میزان تولید باتری صورت نگرفته است.

اهم موارد مطرح شده در جلسه 
شورای معاونین شرکت

بازدید مهندس رخصتی از 
بیمارستان شهید مطهری

تعویض کلکتور آب برج خاموش 
کننده باتری یک کک سازی
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29 اسفندماه ؛ روز ملی شدن صنعت نفت ایران
۲9 اسفند 1۳۲9، سال روز حماسه ای است به یادماندنی و نقطه عطفی 
در تاریخ مبارزاتی ملت ایران. ۲9 اسفند، سال روز ملی شدن صنعت نفت 
ایران، در گرو رهبری دینی و اتحاد و حضور ملت مســلمان است. در این 
روز با ملی شدن صنعت نفت، دست طمع اســتعمار از دامن ملت ایران 
کوتاه شــد و امروز بیش از نیم قرن از آن دوران می گذرد و نفت ایران در 

دست ایرانی و برای ایرانی است.
در جریان ملی شدن صنعت نفت، به دنبال حمایت و تأکید مراجع عالی 
قدر شیعه، مردم در صحنه حاضر شــدند. آیت ا... کاشانی کوشش برای 
ملی شــدن صنعت نفت را »تکلیف دینی و وطنی ملت مسلمان ایران« 

می دانست.
در دوران تــالش برای ملی شــدن صنعت نفــت، ایران بــزرگ ترین 
تولیدکننده نفت خام خاورمیانه، و پس از آمریکا، ونزوئال و شوروی سابق، 
چهارمین تولیدکننده نفت خام دنیا به شــمار می آمد. مهمترین رخداد 
خبری در سراسر جهان در آخرین روزهای سال 1۳۲9، ترور سپهبد رزم 
آرا، نخســت وزیر وقت رژیم پهلوی و تصویب پیشنهاد طرح ملی شدن 

صنعت نفت از سوی مجلس شورای ملی ایران بود.
20 مارس؛ روز جهانی شادی)29 اسفند(

اگر خوشحال هســتید و آن را می دانید، آن را در روز جهانی شادی، ۲۰ 
مارس جشن بگیرید! متأسفانه، احساســاتی مانند خشم و غم و اندوه به 
طور فزاینده ای در حال تبدیل شــدن به یک حالــت پیش فرض برای 
بسیاری از ما شده است، بنابراین یک روز برای روحیه دادن و قدردانی از 

چیزهای خوب و زیبای زندگی است. 
روز جهانی شادی یک رویداد جهانی اســت که ساالنه ۲۰ مارس توسط 
سازمان ملل متحد ترتیب داده می شود. این روز یادآوری می کند که شاد 
بودن یک حق انسانی اســت و ارزش تجلیل دارد. هدف نهایی از این امر 
این است که پیشرفت فقط افزایش خطوط اصلی و تشویق رشد اقتصادی 

نیست، بلکه رفاه و سعادت انسان نیز هست.
اول فروردین ماه؛ آغاز نوروز

نوروز نخستین روز سال خورشیدی ایرانی برابر با یکم فروردین ماه، جشن 
آغاز سال نوی ایرانی و یکی از کهن ترین جشن های به جا مانده از دوران 
ایران باستان است. خاســتگاه نوروز در ایران باستان است مردم مناطق 

گوناگون فالت ایران، نوروز را جشن می گیرند. 
نوروز به عنوان یک جشــن قدیمی و کهن از اقوام متعددی در منطقه به 
ارث رسیده است و با رنگ ویژه شناسنامه ایرانی به خود گرفت و عالوه بر 
دین مبین اسالم از آن نیز به عنوان نماد پیوند دهنده افراد و اقوام ایرانی 
و ملت ایران یاد می شــود. ایرانیان نوروز را آغازگر رستاخیز طبیعت، گاه 
رویش و زایش باغ و بوســتان می دانند و بر این باور هستند که در نوروز، 
همزمان با طبیعت، بایــد روزگار نو و جدیدی را بــا روان و نگرش نو، در 

تن پوش تازه ای آغاز کنند.
اول فروردین؛ روز جهانی شعر

یونسکو در ســی امین اجالس کنفرانس عمومی خود که در سال 1999 
برگزار شــد، به اتفاق آرا، روز ۲1 مارس برابر با نوروز باستانی هر سال را 

به عنوان روز جهانی شعر اعالم کرد و هر سال این روز را گرامی می دارد. 
22 مارس؛  روز جهانی آب

۲۲ مارس برابر با ۲ فروردین، از سوی ســازمان ملل متحد به عنوان روز 
جهانی آب نام گذاری شده است . رشد فزاینده جمعیت و افزایش مصرف 
آب، قطع بی رویه درختان جنگل ها و تغییر اکوسیســتم طبیعت، رشد 
شهرســازی و افزایش صنایع آلوده کننده آب، شــیوه های نامناسب و 
غیراصولی کشــاورزی، احداث ســدهای مخزنی و ایجــاد دریاچه های 
مصنوعی همگی از عوامل نابودی چرخه منظم آب در سطح جهان است 

که نوعی تهدید جدی برای جامعه بشریت محسوب می شوند.
در سال 199۲ و در بیســت و یکمین دستور جلســه کنفرانس محیط 
زیست و توسعه سازمان ملل که در شــهر ریودوژانیرو برزیل برگزار شد، 
موضوع روز جهانی آب رسما مطرح شد. در این کنفرانس از کلیه کشورها 
خواسته شــد تا در راستای اجرای بیانیه ۲1 ســازمان ملل، این روز را به 
عنوان روز ترویج و آگاه سازی مردم در مورد آب اختصاص داده و از طریق 
پخش و اشاعه نشــریات و برگزاری کنفرانس ها، سمینارها و نمایشگاه ها 

در گرامیداشت آن بکوشند.
23 مارس؛  روز جهانی هواشناسی

روز جهانی هواشناسی در سال 19۵۰ توسط سازمان جهانی هواشناسی 
شکل گرفت. سازمان جهانی هواشناسی)WMO(، همه ساله ۲۳ مارس 
مصادف با ســوم فروردین را که در ایــران این روز مصادف با روز ســوم 
عیدباستانی نوروز ایرانیان و تعطیل رسمی می باشد به عنوان روز جهانی 
هواشناسی تعیین کرده است. این سازمان هر سال یک شعار را برای روز 
جهانی هواشناســی معرفی می کند و این روز در تمام کشــورهای عضو 

سازمان جشن گرفته می شود.

مناسبت های هفته

حدیث هفته
 امام علی )ع(:     

با صدقــه و صله رحــم، گناهان خــود را پــاک کنید و خــود را محبوب 
پروردگارتان گردانید.

مهدی بهرامی معاون پشتیبانی و خدمات اجتماعی 
ذوب آهن اصفهان در گفتگوی ویژه با سیمای مرکز 
اصفهان به تشریح مسئولیت های اجتماعی شرکت 

پرداخت.
وی با تشریح مسئولیت اجتماعی ذوب آهن اصفهان 
در بخش محیط زیســت، گفت: این شــرکت از بدو 
فعالیت به محیط زیست نگاهی خاص داشته و بر این 
اســاس 16 هزار هکتار جنگل دست کاشت احداث 
کرده اســت . بهرامی با بیان این کــه 14 هزار هکتار 
فضای سبز ذوب آهن اصفهان به صورت دیم است که 
نیاز به آبیاری ندارد افزود:  با تنش های آبی چند سال 
اخیر ذوب آهن اصفهان درخت های مقاوم به کم آبی 

را جایگزین نموده که این فرآیند هنوز ادامه دارد.
 معاون پشــتیبانی و خدمات اجتماعی شــرکت از 

همکاری تحقیقاتی با مراکز علمی و دانش بنیان در 
خصوص فضای سبز خبر داد و در خصوص نگهداری 
فضای سبز ذوب آهن اصفهان،گفت: برای آبیاری ۲ 

هکتار فضای سبز شرکت از پساب استفاده می شود.
وی ترسیب فضای سبز ذوب آهن اصفهان در کاهش 
آالینده ها را حائز اهمیت دانست و گفت: ذوب آهن 
اصفهان عالوه بر کاشت و داشــت فضای سبز در به 
 روزرسانی و مدرن کردن تجهیزات کاهنده آالینده ها 
نیز  اقدامات بسیار موثری انجام داده است که سازمان 

های ذیربط آن را تایید کرده اند. 
 بهرامی، فضای ســبز ذوب آهن را 8۰ برابر الزامات 
قانونی در صنایــع عنوان و تاکید کرد: این وســعت 
فضای سبز فراتر از الزامات قانونی و در قالب مسئولیت 

اجتماعی ذوب آهن اصفهان احداث شده است. 

 معاون پشتیبانی و خدمات 
اجتماعی شــرکت با بیان 
ایــن کــه درخت هایی که 
در پــی خشکســالی های 
اخیر خشک شــده بودند 
باز کاشت شــده اند، گفت:  
در مباحــث توســعه نیز 
صیانــت از فضــای ســبز 
شــرکت در اولویــت قرار 
خصــوص  در  وی  دارد. 
مصــارف آب کارخانه نیز 

گفت: با راهکارهــای مناســب در خصوص صرفه 
جویی و برنامه ریزی هایی انجام شــده برای تامین 
آب مورد نیــاز کارخانــه از طریق خرید پســاب، 

بازچرخانــی، آبیــاری مکانیــزه و به روز رســانی 
تجهیزات تولیدی، کمتــر از ۵۰ درصــد از حقابه 
 ذوب آهن اصفهــان از زاینــده رود آب برداشــت

 می کنیم.

ذوب آهن اصفهــان با عبور 
از رکورد تولیــد ۲ میلیون و 
۷۰۰ هزار تن،  که در ســال 
1۳9۳ ثبت شــد، در آستانه 
ثبت رکــورد جدیــدی در 
تولید ساالنه است که حدود ۳ 
میلیون و ۷6۰ هزار تن است . 
مهنــدس ایــرج رخصتــی 
سرپرســت مدیریــت عامل 
در  اصفهــان  آهــن  ذوب 
گفتگــوی ویژه با ســیمای 
استانی مرکز اصفهان با بیان 
این مطلب گفت: این مجتمع 
عظیم صنعتی پس از نیم قرن 

تولید، نه تنها باالترین تولید ساالنه خود را ثبت می 
کند بلکه در تمام تولیدات اصلی از جمله آگلومره ، 
کک و فوالدخام به رکوردهای خوبی رسیده است . 

وی با اشــاره به این که اتحاد وهمدلی تالشــگران 
ذوب آهــن ایــن موفقیت هــا را رقم زده اســت، 
اظهار داشت: با وجود مشــکالت ناشی از تحریم و 
محدودیت هــای بین المللی ، این شــرکت موفق 
شد در 11 ماهه ابتدای سال جاری از مرز صادرات 
 یک میلیون تن عبور کند که موفقیت قابل توجهی

است .
مهندس رخصتی، برنامه اصلی این شــرکت برای 
ســال آینده را عبور از ۳ میلیون تن تولید ذکرکرد 
و گفت: همت کارکنان شرکت در ثبت رکوردهای 
اخیر نشــان داد ، عبور از ۳ میلیون تن تولید برای 

این شرکت امکان پذیر است.
وی با اشاره به دریافت گواهینامه کرز برای صادرات 
محصوالت بــه انگلســتان و خاورمیانــه و تمدید 
گواهینامه CE  گفت:  در صادرات پتانسیل مناسبی 
برای دســت یابی به بازارهای بیشتر داریم و برنامه 
ریزی خوبی بــرای این موضوع صــورت گرفته که 

نتایج آن در سال آینده ملموس خواهد بود.  
سرپرســت مدیریت عامل ذوب آهــن اصفهان از 
زحمات تالشــگران این شــرکت قدردانی کرد و 
گفت: تالشگران و خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان 
مطمئن باشــند که این مجتمــع عظیم صنعتی با 
همت آن ها مسیر شکوفایی را در پیش گرفته است 
و نام غــرور انگیز ذوب آهن ، موجــب افتخار تمام 

ذوب آهنی خواهد بود.

فضای سبز ذوب 
آهن 80 برابر الزامات 

قانونی در صنایع 
است

در تمام تولیدات 
اصلی از جمله 
آگلومره ، کک 
و فوالدخام به 

رکوردهای خوبی 
رسیده است

شهدا از جان خود 
گذشتند و انقالب را 
پیروزمندانه به نسل 
امروز تحویل دادند

ثبت، ضبط و حفظ 
و نشر آثار و ارزش 
های دفاع مقدس 

وظیفه ما است

مهندس رخصتی:

ذوب آهن اصفهان با نیم قرن تولید بر قله رکورد ساالنه

Rگزارش e p o r t

مدیر مؤسسه تنظیم و نشــر آثار امام خمینی )ره( در 
مراسم اختتامیه این جشنواره با بیان این که سال 96 
برای نخستین بار تئاتر روح ا... در اصفهان، شهر هنر و 
فرهنگ، برگزار شــد، گفت: اگر محدودیت های ناشی 
از کرونا نبود، امسال شاهد برگزاری پنجمین دوره آن 

بودیم.
مهدی بنکدار افزود: مؤسســه تنظیم و نشر آثار امام 
خمینی )ره( بر اساس رســالت اساسی خود مبنی بر 
اســتفاده حداکثری از بیان نافذ هنر، به ترویج اندیشه 
و معارف ناب اسالمی که همان اندیشــه تابناک امام 

خمینی )ره( است، ادامه خواهد داد.

شایان ذکر است در سومین جشنواره تئاتر روح ا...، ۳۰ 
اثر در بخش نمایشنامه نویسی به دبیرخانه جشنواره 
رسید که 6 اثر برگزیده شــد، همچنین از میان 4۳ اثر 
در بخش نمایش صحنه ای هفت اثــر و از میان ۳1 اثر 
در بخش نمایش خیابانی نیــز 6 اثر برای اجرا انتخاب 

شد.
در آئین اختتامیه سومین جشنواره نمایشنامه نویسی 
و تئاتر روح ا... از برگزیدگان بخش خیابانی و صحنه ای 

تجلیل و تقدیر به عمل آمد. 
 در این مراســم از خانواده مرحوم حسن کریمی و رضا 
کریمی تجلیل شد و در بخش اهدای جوایز بخش ویژه 

ذوب آهــن نیز عــالوه بر این 
که لوح تقدیــر و جایزه ویژه به 
نمایش خیابانی خون، آبادی، 
قیام اهدا شد ، از همه گروه های 
نمایش صحنه ای و خیابانی نیز 

تقدیر به عمل آمد .
شــایان ذکر اســت تعدادی 
از هنرمنــدان برگزیــده این 
جشــنواره با حضــور در ذوب 
آهن اصفهان از خط تولید این 

شرکت بازدید کردند .

سومین جشنواره نمایشنامه نویسی و تئاتر روح ا... با مشارکت ذوب آهن اصفهان

معاون پشتیبانی و خدمات اجتماعی ذوب آهن اصفهان عنوان کرد:
فضای سبز شرکت، فراتر از الزامات قانونی احداث شده است

R e p o r t
گزارش

خبر

همزمان با ۲۲ اسفند سالروز بزرگداشت شهدای واالمقام، مراسم ویژه ای 
در سالن حسینیه گلزار شهدای زرین شهر برگزار شد.

در این آیین که فرماندار، امام جمعه شهر زرین شهر، جمعی از مسئولین، 
ایثارگران و خانواده معزز شــهدا حضور داشــتند، عالوه بر اجرای گروه 
ســرود و خاطره گویی از دوران دفاع مقدس از دو کتــاب با موضوع دفاع 
مقدس)عارف مسلم و شاهدان نوبران( رونمائی شد. همچنین یاد شهدای 
عملیات های بدر، خیبر و ســرداران شــهید محمدعلی باغبانی و بیژن 
طاهری که این ایام مصادف با سالروز شهادتشان بود، گرامی داشته شد. 

در پایان  نیز قبور مطهر شهدا عطر افشانی شد.

مراسم گرامیداشت شهدا در 
گلستان شهدای لنجان

 همزمان با ۲۲ اســفند ماه روز بزرگداشت شهدا، آیین 
تقدیر از نویســندگان و رونمایــی از 4۵ عنوان کتاب 
مکتوب از جمله دو کتاب نوشته شــده توسط روابط 
عمومی ذوب آهــن اصفهان با عناوین جــوی و دریا و 
روایت حماســه و ۳۰ عنوان کتاب صوتی دفاع مقدس 
منتشر شده در سال 14۰۰ در محل بنیاد حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع مقدس استان اصفهان برگزار شد. 

در این مراســم سردار 
حســین  ســرتیپ 
دقیقــی از فرماندهان 
دفاع مقدس و مشــاور 
فرمانــده کل ســپاه 
انقــالب  پاســداران 
اسالمی در سخنانی با 
گرامیداشت روز شهدا 
و تشکر از نویسندگان 
و دست اندرکاران تهیه 
و نشر کتاب ها و دیگر 
آثار و ارزش های دفاع  مقدس به تشریح خاطرات خود 
از رزمندگان و ســرداران دوران دفاع مقدس پرداخت 
و گفت: حیات اســالم، همه چیز ما و مهــم تر از همه 
عزت و استقالل ما مرهون شــهدای انقالب اسالمی، 
دفاع مقدس و دفاع از حرم اســت. اهداف نظام مقدس 
جمهوری اسالمی در انقالب و دفاع مقدس منطقی و 

قابل اجرا بوده و شهدای ما با هدف محقق ساخت این 
اهداف کاری کردند که دیگر گزینه نظامی از روی میز 

دشمن برداشته شده است.  
وی افزود: به فرموده مقام معظم رهبری این ماموریت 
برای ما همچنان تمام نشــده و تکمیــل آن منوط به 

مکتوب ساختن این خاطرات و حماسه ها است.
سرهنگ محمد رضایی مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس اســتان اصفهان نیز با تشریح 
اهداف این بنیاد، گفت: ثبت، ضبط و حفظ و نشــر آثار 

و ارزش های دفاع مقدس وظیفه ما است.
وی افزود: با کمک رزمندگان، دانشمندان، هنرمندان 
و هیأت هــای اندیشــه ورز محورهای حفظ و نشــر 
آثار و ارزش های دفاع مقدس بــا توجه به تعداد و انواع 
نیازهای مخاطبان و با توجه به گستردگی موضوعات و 
ظرفیت های موجود در این زمینه تعیین و دنبال می 
شود. برگزاری آیین رونمایی آثار مکتوب و صوتی دفاع 

مقدس هم در همین زمینه انجام شده است. 

در این مراسم که توسط بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس، نهاد کتابخانه های عمومی کشور، ذوب 
آهن اصفهان و چند موسسه انتشاراتی مرتبط با حوزه 
دفاع مقدس برگزار شد ، نویسندگان و چند تن از دست 
اندرکاران نشر کتاب های مرتبط با دفاع مقدس هدایا 
و لوح های تقدیرخود را از مســئوالن حاضر در مراسم 
دریافت کردند. در این آیین کــه علیرضا امیری مدیر 
روابط عمومی ذوب آهن اصفهان نیز حضور داشــت از 
اقدامات ذوب آهن اصفهان در زمینه تهیه و چاپ چند 
جلد کتاب در زمینه خاطرات رزمنــدگان ذوب آهن 
و نقش این شرکت در  دفاع مقدس و حمایت های آن 
از فعالیت های فرهنگی در استان تجلیل به عمل آمد. 
شایان ذکر اســت، در این مراسم علی سلیمانی و سید 
سعید موسوی نویسندگان کتاب روایت حماسه و بهرام 
جعفر پور و سمیه ایزدی نویسندگان کتاب جوی و دریا 
از کتاب های منتشر شــده ذوب آهن اصفهان در سال 

14۰۰ مورد تقدیر قرار گرفتند. 

تقدیر از نویسندگان و رونمایی ازکتاب های دفاع مقدس

به مناسبت بیست و دوم اسفندماه سالروز بزرگداشت 
شهدا، گروه بازدید امور شــهدا، جانبازان و ایثارگران 
ذوب آهن اصفهان به همراه دو تن از مسئولین بنیاد 
شهید و امور ایثارگران استان از خانواده های شهدای 
بزرگوار احمد فتحی و عبدا... شبانکاره نژاد بازدید به 
عمل آورد و از نزدیک در جریان شــرایط زندگی این 

عزیزان قرار گرفتند.    
عباس فتحی فرزند شــهید احمد فتحی در خصوص 

ویژگــی هــای این 
بزرگوار گفت:  شهید 
ایشان قبل از این که 
برای من پدر باشند، 
موفقی  بسیار  الگوی 
در زمینــه مســائل 
اگر  بودنــد.  اخالقی 
بخواهم به ســجایای 
اشاره  ایشان  اخالقی 
کنم شهید در کارهای 
قابل  اخالص  شــان 
توجهی داشــتند و این موضوع مبنای کلیه تصمیم 
گیری های شــان بود. نکتــه دیگر این کــه به جزء 
ضرورت صحبت نمی کردند و همیشــه به سکوت در 
بین آشنایان مشــهور بودند. در کل فردی پرکار و کم 

حرف بودند.
وی ادامه داد: شهید فتحی نسبت به نماز اول وقت و تا 
حد امکان به نماز جماعت بسیار مقید بودند و تالش 

می کردند به شیوه های مختلف به محرومین کمک 
کنند. همچنین ارادت خاصی به اهل بیت)ع( و به ویژه 
پیامبر اکرم)ص( داشتند که نمونه بارز آن حضور در 
روضه ها بود و بسیار هم مقید بودند که بچه ها ایشان 
را در این جلسات مذهبی همراهی کنند و ما نیز اثرات 
معنوی این جلســات را هنوز در زندگی خودمان می 

بینیم. 
همچنین همسر شهید شبانکاره نژاد گفت: شهدا از 
جان خود گذشــتند و انقالب را پیروزمندانه به نسل 
امروز تحویل دادند، بنابراین وظیفه آحاد مردم است 
برای رشد و شــکوفایی ایران عزیزمان در عرصه های 
مختلف از هیچ تالشی دریغ نکنند تا از جنگ اقتصادی 
امروز هم ســربلند خارج شــویم و بار دیگر همدلی و 

همراهی خودمان را به همه جهانیان اثبات کنیم. 
در حاشیه این بازدید حسین سلطانی مددکار ناحیه 
یک بنیاد شهید و امور ایثارگران استان نیز به خبرنگار 
ما گفت: امنیت و آرامش ایران عزیزمان مرهون ایثار و 
از خودگذشتگی شهدای واالمقام این مرز و بوم است، 

دلیرمردانی که بدون ذره ای چشمداشــت در جبهه 
های حق علیه باطل جاودانه شدند. 

وی افزود: یکی از مصادیق امنیت امروزی را در جبهه 
صنعت و سنگر اقتصاد )ذوب آهن اصفهان( می بینیم ، 
کارخانه ای که به عنوان اولین تولید کننده فوالد ایران 
مطرح است و کارگران بلند همت آن با تولید محصول 
استراتژیک ریل وابســتگی به خارج از کشور را قطع 
کردند. بنده ابتدا به عنوان یک ایرانی و ســپس یک 
اصفهانی زمانی که شــنیدم در مترو بهارستان از ریل 
ذوب آهنی استفاده می شود از صمیم قلب احساس 
غرور کردم. این دســتاوردها نشــان از الگو قرار دادن 

همان غیور مردی شهدای بزرگوارمان است. 
وی افزود: ذوب آهن اصفهان در رسیدگی به خانواده 
های شهدا، جانبازان و ایثارگران اقدامات بسیار خوبی 
انجام داده اســت، تماس تلفنی با عزیزان و حضور در 
منازل شان و رسیدگی به شرایط زندگی این خانواده 
ها در روحیه آن ها بسیار تأثیر دارد و وظیفه تک تک ما 

است که در این زمینه همواره کوشا باشیم.   

دستاوردهای ذوب آهن حاصل فرهنگ ایثار و شهادت است

اگر محدودیت های 
ناشی از کرونا 

نبود، امسال شاهد 
برگزاری پنجمین 

دوره آن بودیم
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V a r i o u s
گوناگون

تشکر و سپاس

از کلیه همکاران و دوستان گرامی که در مصیبت وارده به 
اینجانبان ضمن ابراز همدردی، تسلی خاطر بازماندگان را فراهم 

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

محمدامین یوسف زاده، علیرضا خسروی بختیاری، 
مهدی نادی، عباس مجدی زاده، سید حسن موسوی، 

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

در آستانه میالد فرخنده و مســعود یگانه منجی عالم 

بشــریت حضــرت مهدی)عج( و ســال 
جدید، سی و دومین واحد مسکونی جهت 

نیازمندان، در شهر ورنامخواست واگذار شد.
فرمانــدار لنجــان در آیین واگــذاری این 
واحد مســکونی با قدردانــی از همت گروه 
های جهــادی ذوب آهن اصفهــان به ویژه 
گروه جهادی حوزه مقاومت بســیج شهید 
تندگویان، اظهار امیدواری نمود که اینگونه 
خدمات جهت نیازمندان در سال آینده نیز با 

جدیت بیشتر استمرار یابد.

محمدی فشــارکی، خدمت بــه نیازمنــدان را یکی از 
ارزشمندترین فعالیت ها دانست و گفت: شرایط کشور 
ایجاب می کند که همه گروه های جهادی و خیرین عزیز 
کمک نمایند تا این گونه فعالیت ها توسعه بیشتری پیدا 

کند. 
شایان ذکر است که طی دوسال گذشته، تعداد ۳۲ واحد 
مسکونی جهت نیازمندان توسط گروه های جهادی ذوب 
آهن با مشارکت کمیته امداد و خیرین در سطح منطقه 
لنجان به نیازمندان واگذار شده است که تعداد ۲8 واحد 

از آن در سال جاری بوده است.

در آیینی سرهنگ حســین خدامیان به 
عنوان فرمانده جدید ســپاه ناحیه لنجان 
معرفی شد و از زحمات سرهنگ محمدی 

قدردانی به عمل آمد. 
در ایــن آیین کــه جمعی از مســئولین 
شهرســتان لنجان حضور داشتند، سردار 
مقواســاز جانشــین فرماندهــی ســپاه 
صاحب الزمان)عج( با اشــاره به افتخارات 
رزمندگان اســالم در دوران دفاع مقدس 

و بیان بخشی از رشــادت های فرماندهان و سرداران 
شهید، تصریح نمود: خوشبختانه انقالب اسالمی در 
عرصه های مختلف با قدرت به پیش می رود و نقطه 
توقفی نــدارد و این موضوع نتیجــه همت، همدلی، 
اراده جمعی و باورکردن جوانان توانمند کشــورمان 

است.
  شایان ذکر اســت در پایان این مراسم، لوح سپاس و 
قدردانی مهندس رخصتی سرپرست مدیریت عامل 

ذوب آهن اصفهان به سرهنگ محمدی اهدا گردید.

جلســه مشــترک پایانی فرماندهان و اعضاء شــورای 
فرماندهی حوزه مقاومت شــهید تندگویان ذوب آهن 

اصفهان در تاالر تشریفات روابط عمومی برگزار شد. 
در این جلسه سرهنگ مختاری با بیان بخشی از فعالیت 
های گسترده و اثربخش بسیجیان ذوب آهن در عرصه 
های مختلــف، از زحمات و تالش های صــورت گرفته 
قدردانی نمود و اظهار امیدواری کرد که در ســال آینده 
شــاهد ادامه این فعالیت ها و خالقیت هــای جدید در 

ماموریت های محوله باشیم. 
در ادامه جلسه مذکور نیز، تعدادی از فرماندهان بسیج، 
گزارش کوتاهی از اهم فعالیت های مربوطه را ارایه نمودند. 
 بخشی از فعالیت های گســترده بسیج در 

روزهای پایانی سال

همزمان با آغاز ماه پر برکت شعبان و اعیاد شعبانیه، حوزه 
مقاومت بســیج ذوب آهن اصفهان برنامه ها و فعالیت 
مختلفی را با جدیت دنبال نمود که بخشی از آن ها به شرح 

زیر است:
  برگزاری کاروان راهیان نور در مناطق عملیاتی جنوب. 

 برگزاری جشن ها و مســابقات فرهنگی و ورزشی در 
بخش های مختلف شرکت. 

  ساخت و تحویل منازل به نیازمندان توسط گروه های 
جهادی شرکت. 

   برگزاری مراسم مختلف مذهبی، مناسبتی و ادعیه. 
   انجام اردوهای مختلف فرهنگی و زیارتی. 

 برگزاری کوهگشــت بزرگ خانوادگــی در کوه صفه 
اصفهان. 

   برگزاری جشن میالد حضرت علی )ع( و روز پدر. 
  مراسم گرامیداشت و غبار روبی شهدا .

 کمک های مومنانه و اهدای بســته های معیشتی در 
زمینه های مختلف)کمک به ایتام، نیازمندان، زندانیان و 

کارگران(

۵۰۰ بسته کمک معیشتی توسط خیریه والفجر ذوب آهن تهیه و بین نیازمندان توزیع شد. 
خیریه والفجر ذوب آهن در آستانه عید نوروز و ماه مبارک رمضان ۵۰۰ بسته معیشتی جمعا 

به مبلغ دو میلیارد وسیصد میلیون ریال، تهیه و توزیع کرد.
این خیریه در سال 14۰۰ با پرداخت ۲8 میلیارد ریال کمک های گوناگون شامل؛ ۷ میلیارد 
و 1۰۰ میلیون ریال هزینه زندگی، 6 میلیارد و 8۰۰ میلیون ریال هزینه درمان، 6 میلیارد 
ریال سبد معیشتی، 4 میلیارد و 4۰۰ میلیون ریال آزادسازی زندانیان، ۳ میلیارد و ۵۰۰ 

میلیون ریال جهیزیه و ۲۰۰ میلیون ریال لوازم التحریر به یاری نیازمندان شتافته است.

در آســتانه عید نوروز، بــه همت حوزه 
مقاومت بسیج شــهید تندگویان ذوب 
آهن و با حضور فرمانده و تعدادی از اعضاء 
شورای فرماندهی در محل تجمع کارگران 
روزمزد )فصلی( شــهرهای ایمان شهر، 
نجف آباد، باغبادران، بسته های معیشتی 

بین تعدادی از کارگران توزیع گردید. 

واگذاری سی و دومین واحد مسکونی گروه های جهادی ذوب آهن اصفهان

تکریم و معارفه فرمانده سپاه ناحیه لنجان

در جلسه پایانی سال عنوان شد:
قدردانی فرمانده بسیج ذوب آهن از فعالیت های بسیجیان

توسط خیریه والفجر انجام شد

تهیه و توزیع۵00 بسته کمک 
معیشتی بین نیازمندان

همزمان با والدت باسعادت حضرت علی اکبر )ع( صورت گرفت:

 توزیع بسته های معیشتی بین 
کارگران فصلی

عبدالرضا احمدیان  
1360/12/29 بستان

علیرضا صدیقی  
1362/12/25 جزیره مجنون

محمدعلی باقری  
1360/12/22 چزابه

منصور عباسیان   
1363/12/21 جزیره مجنون

لطف اله  كریمی
 1362/12/27 پاسگاه زید

قربانعلی احمدی بنی 
1366/12/26 منطقه شیخ صالح

سیدحسین سیدقالیچی 
1357/12/23  پادگان عشرت آباد

محمدقلی باقری 
1364/12/26 جنوب

مصیب عباسی 
1364/12/27 فاو

خداداد كرمی
 1363/12/21 جزیره مجنون

علی  كیانی
  1360/12/29 شوش

عباس  اثنی عشری  
1362/12/30 طالیه 

نصراله  سبكخیز 
1363/12/26 جنوب

صدراله  باباساالری  
1363/12/26 شرق دجله

بیژن طاهری
 1366/12/23 والفجر10

نعمت اله  قدیری  
1359/12/29 شوش

محمد كیانی
 1366/12/23 غرب كشور 

سالــروز عـروج 
ملکــــــوتی
شهدای گـرانقدر 
ذو ب آهن اصفهان
گرامـــــی   باد

اماكن اقامتی شركت در انزلی و چادگان در 
تعطیالت نوروز 1401

ضمن تبریک اعیاد ســعید شعبانیه و بهار طبیعت 
به اطالع كلیه همكاران محترم می رساند مدیریت 
خدمات و امور رفاهی تالش نموده با آماده سازی 
حداكثری اماكن اقامتی رفاهی شركت در انزلی و 
چادگان، امكان اســتفاده بهینه همكاران شاغل و 
بازنشســته و خانواده محترم ایشــان از تعطیالت 
نوروزی را فراهم آورد. بنابراین موارد زیر جهت 

اطالع و رعایت كلیه متقاضیان اعالم می گردد.
• رزرو ویالهــای انزلــی و چادگان جهــت تعطیالت 
نوروزی از تاریخ 29 اسفند 1400 الی 14 فروردین 
1401 ، از ســاعت 10 صبح روز سه شنبه 24 اسفند 
از طریــق سیســتم رزرواســیون اماكــن اقامتی 

رفاهی شركت قابل رزرو می باشد.
• رزرو ویالهای انزلی 96 ساعته و ویالهای چادگان 

48 ساعته امكان پذیر خواهد بود.
• اولویــت رزرو، ســاعت اول مخصــوص افــرادی 
اســت كه تا كنــون ســابقه اســتفاده از ویالها را 

نداشته اند.
•   با توجه به محدودیت ویالهای قابل استفاده به 
دلیل تخریب و بازسازی اماكن، ترافیک تقاضا در 

زمان رزرو قابل پیش بینی خواهد بود.
• كلیه مهمان ها ضمن رعایــت قوانین و مقررات 
داخلی مجموعه ها ملزم هستند شــیوه نامه های 

بهداشتی را نیز رعایت كنند.
مدیریت خدمات و امور رفاهی

اطالعیه

نفرات برتر ایمنی در دی ماه
  مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت با قدردانی 
از همکارانی که با رعایت اصول و مقررات ایمنی موجبات 
آرامش و افزایش بهره وری در ذوب آهن اصفهان را فراهم می 
کنند، افراد زیر را به عنوان نفرات برتر ایمنی در دی ماه 1400 
با مراجعه به دبیرخانه  معرفی کرد. این همکاران می توانند 

مدیریت HSE  هدایای خود را دریافت کنند.
بنا به اعالم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت، طی 
سال 1399 و ده ماهه سال جاری 382 نفر از کارکنان کارگاه های 
مختلف شرکت به عنوان نفر برتر ایمنی معرفی شده و کارت هدیه 

بیست میلیون ریالی خود را از این مدیریت دریافت نموده اند.

  احمد كیانی
شماره پرسنلی:   7016003 

نت راه و ساختمان

  رحمان رئیسی
شماره پرسنلی: 464446 

آبرسانی 

  تورج روشنی
شماره پرسنلی:  7001384 

اموال و انبار

  حسین قاسمی
شماره پرسنلی:   432288 

اتوماسیون و ارتباطات

     علی رضاقلیان
شماره  پرسنلی: 7010535 

خدمات و امور رفاهی

  علی سهرابی
شماره پرسنلی: 449173 

كک سازی

  كهزاد صالحی
شماره  پرسنلی:  7033117 

انرژی و بهینه سازی سوخت

  علیرضا اعظمی
شماره پرسنلی:  1743678 

آگلومراسیون

  غالمحسین عالئی
شماره پرسنلی:   424439 

نسوز

  محمود جزینی
شماره پرسنلی:   464288
پشتیبانی و برنامه ریزی حمل

 

قاسم میرزایی 
شماره پرسنلی:  7046541 

نت مكانیک

  حسین شمس
شماره  پرسنلی:  7130804 

نورد

 مسلم علیرضایی
شماره  پرسنلی: 7216807 

فوالدسازی

  مرتضی صالحی
شماره پرسنلی: 7076478 

كوره بلند

  مهدی ابراهیمی
 شماره پرسنلی:    7036788 

راهبری  ماشین آالت و خودروهای 
سنگین

  مهدی قدیری
شماره پرسنلی: 1743783 

راه آهن و ترابری

  امین زارعی
شماره پرسنلی: 429503 

تولید و توزیع برق

 كریم كاظمی
شماره  پرسنلی:   7159373 

نورد   

اطالعیه نوروزی و ماه مبارک رمضان
با تبریک اعیاد مبارک شعبانیه و فرا رسیدن سال نو و نزدیک بودن ماه مبارک 
رمضان، ضمن تبریک این ایام مبارک و خجسته و آرزوی سالمتی و شادمانی 
برای شما همکاران عزیز و خانواده محترمتان و همچنین قدردانی از تالش و 
زحمات و سخت کوشی یکایک شما عزیزان در عرصه کار و تحقق اهداف شرکت 
در سال 1۴۰۰ به منظور ایجاد هماهنگی های الزم برای استمرار روند تولید و 
انجام امور جاری، موارد ذیل جهت رعایت و اجرا در ایام تعطیالت نوروزی و در 

پی آن ماه مبارک رمضان به آگاهی می رسد:
الف: موارد مرتبط با ایام تعطیالت نوروزی

1- حضور کارکنان نوبتکار) شیفت ( طبق جدول شیفت مربوطه، برنامه کاری و 
گراف تنظیمی در ایام تعطیالت نوروزی در محل کار الزامی است.

مقررگردید،  متخذه  تصمیمات  و  محترم  مدیرعامل  موافقت  براساس   -۲
همانند عرف و رویه سنوات قبل، مدیران و سرپرستان محترم کلیه واحدها 
با مرخصی استحقاقی خارج از نوبت کارکنان روزکار دائم )جنرال شیفت( در 
ایام غیر تعطیل هفته دوم سال 1۴01 موافقت فرمایند، لذا برابر برنامه ریزی 
های به عمل آمده، امکان سرو غذا و ارائه سرویس ایاب و ذهاب برای کارکنان 

روزکار دائم طی ایام فوق الذکر)مشابه سال های قبل( میسر نخواهد بود.
3- با عنایت ویژه مدیرعامل محترم و در جهت اهتمام به رفاه و سالمتی و 
آسایش همکاران و به منظور حفظ و اهمیت به حقوق همکارانی که در شرایط 
سخت سال 1۴00 ، موفق به استفاده از مرخصی های اجباری نشده اند، 
مقررگردید ضمن جبران کسری حضور کارکنان روزکار) جنرال شیفت ( در 
هفته دوم فروردین ماه از مرخصی استحقاقی اجباری استفاده نشده، ترتیبی 
نیز فراهم گردد تا با رعایت سایر شرایط و ضوابط مربوطه، امکان استفاده از 
مرخصی استحقاقی استفاده نشده سال 1۴00 همه کارکنان شرکت )شیفت 
و جنرال شیفت( نیز تا پایان اردیبهشت ماه 1۴01 فراهم گردد ، به طور قطع 

پس از آن تاریخ، قابل استفاده نخواهد بود.
• تاکید می گردد، تصمیمات اتخاذ شده برای استفاده از مرخصی استحقاقی 
استفاده نشده سال 1۴00 تا پایان اردیبهشت ماه 1۴01، صرفا به خاطر 
شرایط و وضعیت سخت شیوع کرونا بوده و به هیچ وجه قابل تسری برای 
سنوات بعد نخواهد بود و براساس ماده ۶۶ قانون کار به هیچ وجه امکان 
ذخیره بیش از 9 روز مرخصی ساالنه میسر نمی باشد، لذا ضروری است 
همکاران محترم به نحوی برنامه ریزی نمایند که در سال آینده از مرخصی 

استحقاقی سال 1۴01 استفاده نمایند. 
۴- همکاران روزکار دائم شاغل در واحدهایی که بر حسب نوع فعالیت ها و نیز 
پروژه های در حال اجرا، در ایام تعطیالت نوروز و یا ایام کاری در هفته اول و 
دوم ابتدای سال مطابق برنامه وظایفی را برعهده دارند )اعم از واحدهای بهره 
برداری، پشتیبانی، خدماتی و ستادی(، صرفًا براساس برنامه ریزی انجام شده 
که توسط مسئولین ذیربط به آن ها ابالغ می گردد، با توجه به عدم امکان تامین 
سرویس های ایاب و ذهاب فعلی، طبق ساعات کار پرسنل روزکار شیفت در 
محل کار خود حاضر و نسبت به انجام وظایف محوله اقدام خواهند نمود لیکن 
حضور این همکاران در محل کار بدون هماهنگی و اعالم نیاز قبلی مدیریت 

مربوطه مجاز نبوده و کارکرد محسوب نخواهد شد.
 ۵- به منظور تحقق اجرای بند ۴، کلیه واحدها می بایست لیست نفرات روزکار 
دائم مورد نیاز برای حضور در ایام یاد شده را جهت انجام هماهنگی های الزم 
با قید تاریخ های مورد نظر در مقابل نام هر یک از همکاران حداکثر تا تاریخ 
1۴00/12/2۵ به مدیریت امور اداری )اداره کنترل حضور و غیاب( و سایر 
واحدهای ذی ربط از قبیل مدیریت حراست، مدیریت خدمات و امور رفاهی 

ارسال فرمایند.
۶- در صورت ضرورت تعیین بعضی از کارکنان روزکار دائم )جنرال شیفت( به 
عنوان آنکال )صرفًا در چهار   /۴ روز ابتدای سال(، مسئولین ذی ربط می بایست 
لیست مشخصات افراد مورد نظر شامل: نام و نام خانوادگی، شماره پرسنلی، 
واحد سازمانی، تاریخ های آنکالی به تفکیک تاریخ و ذکر هر تاریخ در یک ستون، 
آدرس محل سکونت و تلفن تماس با آن ها را پس از تایید معاون حوزه ذی 
مورخ  چهارشنبه  اداری  وقت  پایان  تا  حداکثر  اکسل  فایل  صورت  به  ربط 
1۴00/12/2۵ به دفتر معاونت بهره برداری، مدیریت خدمات و امور رفاهی 
و همچنین مدیریت امور اداری)اداره کنترل حضور و غیاب( ارسال نمایند تا 
برنامه ریزی و هماهنگی های الزم از قبیل تأمین سرویس ایاب و ذهاب و نیز 

فعال سازی امکان ثبت حضور افراد مذکور در ایام آنکالی انجام پذیرد .
7- کارکنان آنکال موصوف در بند ۶، بابت هر 2۴ ساعت آنکال، حق استفاده 
از ۴ ساعت استراحت طی سه ماهه اول سال را خواهند داشت. بدیهی است 
در صورت فراخوانی و حضور در محل کار، عالوه بر استراحت متعلقه مذکور، بر 
اساس ترددهای ثبت شده در سیستم حضور و غیاب جهت آن ها اضافه کاری 

منظور خواهد شد.
به  منوط  نوروزی  تعطیالت  ایام  در  نوبتکار  کارکنان  به  مرخصی  اعطای   -8
موافقت مدیریت ذیربط و مشروط به عدم ایجاد وقفه در روند تولید و امور 
جاری براساس ضوابط و مقررات مربوطه و با رعایت سقف 1۰% از نفرات هر 

واحد می باشد . 
9- با توجه به لزوم جمع آوری کارکرد اسفند ماه کارکنان طبق روال جاری با 
رعایت گراف تعیین شده ، مقتضی است کلیه کارکنان مجوزهای مربوطه را 
تا پایان سال جاری درسامانه حضوروغیاب ثبت و مسئولین ذیربط موظف به 
اقدام در خصوص تائید یا عدم تائید مجوزهای مذکور در سامانه می باشند. 
بدیهی است در صورت عدم اقدام الزم مسئولیت ایجاد اشکال در کارکرد 
پرسنل به عهده شخص مسئول می باشد. در همین راستا ضروری است 
متضمن  الکترونیکی  فایل  تحویل  جهت  صنعتی،  روابط  محترم  مسئولین 
میزان سقف اضافه کاری کارکنان واحدهای ذیربط، ضمن هماهنگی الزم با 
اداره کنترل حضور و غیاب حداکثر تا پایان روز سه شنبه 1۴01/1/2 اقدام 
نمایند، ضمنًا آماده به کار بودن )آنکال( یک نفر از پرسنل روابط صنعتی جهت 
انجام هماهنگی های الزم در خصوص کارکرد پرسنل ذی ربط درتعطیالت نوروز 

الزامی است .
ب  : موارد مرتبط با ایام ماه مبارک رمضان

1- از روز یکشنبه )1۴01/01/1۴( همزمان با شروع ماه ضیافت ا... رمضان، 
همه همکاران با مراعات کلیه موازین شرعی ماه مبارک رمضان و شئونات 
اسالمی، موظف به حضور در محل کار می باشند لکن طبق سال های قبل ساعات 
کار کارکنان در طول ایام پر خیر و برکت ماه مبارک رمضان، به شرح ذیل خواهد 

بود:
 

 2- مدیریت خدمات و اموررفاهی، مطابق سنوات گذشته در خصوص ایاب 
و ذهاب و نیز تامین افطاری و سحری پرسنل نوبتکار در طول ماه مبارک 

رمضان، برنامه ریزی و اقدام خواهد نمود.
3- باتوجه به این که سرویس های ایاب و ذهاب شیفت صرفًا جهت کارکنان 
نوبتکار تخصیص یافته به منظور اجتناب از بروز مشکالت احتمالی در امر 
ایاب و ذهاب، انجام اضافه کاری بعد ازساعت 13:۴۵جهت کارکنان جنرال 

شیفت مجاز نمی باشد.
ماه  قرآنی خاص  و  معنوی  و جلسات  پرفیض  برنامه های   ۴- در خصوص 
مبارک رمضان که همه ساله از طریق سازمات تبلیغات اسالمی و سایر مراکز 
در  شد.  خواهد  رسانی  اطالع  متعاقبًا  گردد،  می  برگزار  شرکت  فرهنگی 
خاتمه، مجدد سالمتی و توفیق روز افزون همکاران عزیز را از خداوند متعال 
مسئلت نموده، سالی پر خیر و برکت همراه با صحت و شادابی برای شما و 

خانواده محترم آرزومندیم. 
 

معاونت سرمایه های انسانی و توسعه مدیریت

توضیحاتساعت خروجساعت ورودنوع شیفت

ثبت خروج از ساعت 71۴روز کار دائم
13:۴۵مجاز است

روز کار 
ثبت خروج از ساعت ۶:۴۵1۵:20شیفت

1۵:20مجاز است

ثبت ورود تا ساعت 1۵:1۵22:۵0عصرکار
1۵:1۵مجاز است

بدون تغییر و طبق روال 22:۴۵۶:۵0شبکار
جاری


