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همزمان با روز ملی روابط عمومی و ارتباطات، نخستین »جشن ملی روابط عمومی« و بیستمین دوره جایزه صنعت روابط عمومی 
ایران توسط انجمن های مختلف حوزه روابط عمومی با حضور سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی و جمعی اساتید، 
متخصصان، مدیران و کارشناسان عرصه روابط عمومی و ارتباطات از سراسر کشور، بیست و هفتم اردیبهشت ماه در تاالر وحدت 

برگزار شد.

در نخستین جشن ملی روابط عمومی:

اولین تولید کننده فوالد ایران، جایزه برنامه ریزی 
را دریافت کرد

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار صدها تن از معلمان 
نسلی  تربیت کننده  را  آموزش وپرورش  فرهنگیان،  و 
معلمان  تالش های  از  تجلیل  با  و  خواندند  تمدن ساز 
به ویژه در دوران کرونا و تأکید بر بهبود مسائل معیشتی 
آنان گفتند: نسل نوجوان و جوان، باید دارای هویت 
ملی و اسالمی- ایرانی، معتمد به نفس، مقاوم، آگاه از 

اندیشه های امام و آرمانها، دانشمند و کارآمد پرورش یابد.
ایشان معلمان را مفتخرین به هدایت نسل های آینده 
خواندند و افزودند: هدف از دیدار با معلمان برجسته شدن 
نقش آنان و تثبیت و ماندگار شدن ارزش معلمی در افکار 
عمومی است تا هم معلم و خانواده اش به شغل او افتخار 
کنند، هم جامعه به معلم به چشم یک فرد مفتخر نگاه 

کند.
ایشان در تبیین دو کاربرد مفهوم معلمی گفتند: معلم 
به معنای تعلیم دهندگی، ارزش بسیار بزرگی است زیرا 
خداوند به استناد آیات قرآن، تعلیم دهنده است و پیامبر 
و همه حکما، علما، دانشمندان و شخصیتهای برجسته 
نظیر استاد شهید مطهری نیز دارای این ارزش بسیار 

واالی معلمی هستند.
دوم  کاربرد  در  افزودند:  خامنه ای  ا...  آیت  حضرت 
بر  عالوه   است،  آموزش وپرورش  کار  با  منطبق  که 
تعلیم دهندگی، ارزش باالتری نیز وجود دارد زیرا مخاطب 
این تعلیم در بهترین سنین تأثیرپذیری و تربیت پذیری 
هستند و تعلیم آنها، تأثیرگذاری بسیار بیشتری از تعلیم 

دیگر قشرها دارد.
ایشان با اشاره به هدف بلند مدت ایجاد تمدن نوین و 
شکوفای اسالمی گفتند: منابع انسانی، زیرساخت هر 
تمدنی به شمار می رود و برپاکنندگان تمدن نوین اسالمی 
نسلی هستند که اکنون در اختیار معلمان قرار دارند، 
بنابراین اهمیت و ارزش کار معلمی را باید از این زاویه 

درک کرد.
ایشان با تأکید بر تمجید واقعی از زحمات معلمان افزودند: 
البته برای رسیدن به وضع مطلوب، مشکالت موجود باید 

با تدبیر، دانایی، همت، مجاهدت و شکیبایی حل شود.
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)) آگهی فراخوان  (( 
شركت 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

مهندس ایرج رخصتی مدیرعامل ذوب آهن
 اصفهان شد

 طی حکمی از ســوی دکتر امیرحسین 
نادری سرپرســت هلدینگ صدرتامین، 
مهندس ایرج رخصتی به عنــوان مدیرعامل 

ذوب آهن اصفهان منصوب شد.
در این حکم آمده است:

 نظر به تعهد و سوابق ارزشــمند جنابعالی، به عنوان 
مدیرعامل شــرکت ذوب آهــن اصفهــان منصوب 
می شــوید تا با هماهنگی ســایر اعضاء محترم هیأت 
مدیــره، ضمــن رعایت جوانــب شــرعی و قانونی و 
اســتفاده از تمام ظرفیت هــای شــرکت، نیروهای 
ارزشــمند و متخصص در راســتای تحقــق اهداف 

شرکت اهتمام ورزید.
امید است با اتکال به خداوند متعال و در سایه عنایات 
حضرت بقیــه ا... اعظــم )ارواحنا له الفــدا( با روحیه 
انقالبی، پاکدســتی، فسادســتیزی و اهتمام به مفاد 
"عهدنامه مدیران دولت مردمــی"  و "تحقق عدالت 
و پیشــرفت" و "رفع فقــر و تبعیــض" و به کارگیری 
تمــام اســتعداد و توان خــود در پیشــبرد اهداف و 
برنامه ها با رعایت اصــل صرفه جویی، ارتقاء بهره وری 
و افزایش کارایی و اثربخشــی، بازدهــی حداکثری 
منابع و سرمایه های شــرکت، به لحاظ حفظ منافع و 
اصل امانت داری، مصالح کلیه ســهامداران خصوصاً 
کارگــران و بیمه شــدگان عزیــز در جهــت نیل به 
پیشــرفت روزافزون و تعالی نظام مقدس جمهوری 

اسالمی ایران موفق و موید باشید .
شایان ذکر اســت؛ مهندس رخصتی از نهم بهمن ماه 
سال گذشته به عنوان سرپرســت شرکت ذوب آهن 
اصفهــان موفق شــده بــا هماهنگــی تالش گران و 
برنامه ریزی های جامع و دانش محور ۶ رکورد تولیدی 
روزانه، ماه و ســاالنه را به ثبت برساند و بخش بزرگی 

از مشــکالت مواد اولیه و انرژی ایــن مجتمع عظیم 
صنعتی را نیز برطرف نماید

مهندس رخصتی عضو و رئیس هیأت مدیره شــرکت 
نســوز ایران از شــرکت های زیر مجموعه هلدینگ 
شستا از سال ۹۶ تا کنون و سرپرست مدیریت عامل 
ذوب آهن اصفهان از ۹ بهمن ماه ســال گذشــته تا 

کنون می باشد.
وی کــه دارای مدرک تحصیلی کارشناســی ارشــد 
مدیریت برنامه ریزی و کارشناســی مهندســی برق 
است از سال ۷۳ در ذوب آهن اصفهان در سمت های 
مختلف خدمت نموده و به عنوان کارشــناس رسمی 

دادگستری نیز فعالیت دارد  .
مهندس رخصتی در ســوابق کاری خود، سمت هایی 
همچون معاون خرید )۹۶ - ۹۷( ، مدیرعامل شرکت 
تارابگین )۹۴ - ۹۶(، مدیر ارشــد ایمنی ، بهداشت و 
محیط زیســت )۹۲ - ۹۴(، مدیر ارشد اجرایی )۸۹ - 
۹۲( ، مدیر پروژه کک سازی )۸۵ - ۸۹( و مدیر پروژه 
نیروگاه های توازن ذوب آهن اصفهان )۸۴ - ۸۵ ( و... 

را تجربه نموده است.

 از هر کسی که 
افتخار کار کردن در 
ذوب آهن اصفهان 

را تجربه کرده است، 
سوال کنید به نوعی 

از احساس تعلق 
خاطر خود به این 

صنعت کلیدی کشور 
می گوید

مسئولین خرید 
ذوب آهن تمام تالش 
خود را به کار گرفته 
اند تا از هر مسیری 
مواد اولیه را تامین 

کنند

حمیدرضا شاهوردی عضو هیأت مدیره تاصیکو در حاشیه 
بازدید از غرفه ذوب آهن در نمایشگاه معدن و صنایع معدنی 
کرمان با اشاره به شــناخت از زنجیره فوالد، گفت: توسعه 
آتی ذوب آهن اصفهان منوط به این اســت که در وهله اول 

مالکیت معدن سنگ آهن در اختیارش قرار بگیرد.
عضو هیات مدیره تاصیکو، اظهار داشت: بعضی مواقع عقب 
افتادگی ایجاد می شــود که باید این عقب افتادگی ها را با 
یک سری مکانیزم جبران کرد. ذوب آهن در تاریخچه خود 
صاحب معادن بوده و حاال به هر دلیلی، معــادن خود را از 

دست داده است.
شــاهوردی ادامه داد: پیشنهاد مشــخصی که همیشه 
در هیات مدیــره صدر تامیــن مطرح بوده این اســت 
که دوســتان این عقب افتادگی را با گرفتــن معدن یا با 
مشارکت جبران کنند البته مالکیت معدن فقط مالکیت 
در داخل مرزهای جغرافیایی ایران نیســت و اگر شرایط 
اقتصادی اجازه دهد و این امکان وجود داشــته باشــد 
خارج از کشــور هم بتواند ایــن امر را انجــام دهد، زیرا 
استمرار فرآیند تولید و توســعه آتی این شرکت بستگی 
به رفع ایــن مشــکل دارد. هرچند در حــال حاضر هم 
مســئولین خرید ذوب آهن تمام تالش خــود را به کار 

گرفته اند تا از هر مســیری 
مواد اولیه را تامین کنند.

عضو هیأت مدیره تاصیکو با 
اشاره به سوددهی ذوب آهن 
در سال گذشته، گفت: شاید 
در گذشته شرایط اقتصادی 
ذوب آهن اجــازه نمی داد، 
اما اگر سود دهی شرکت به 
همان منوال ســال گذشته 
ادامه و حفظ شــود، امکان 
خرید سهمی از شرکت های 

معدنی فعال وجود دارد.
شاهوردی افزود: شرکت صدرتامین این امر را در دستور کار 
داشت و دارد که به عنوان تکمیل زنجیره ذوب آهن درگیر 
سهامداری بعضی از پتانسیل های معدنی شود. تاسیس یک 
شرکت اکتشافی هم به صورت مشــارکتی با همین هدف 
دنبال می شــود تا بتوانند معدنی را بگیرند. در میان مدت 
و بلند مدت راهی غیر از این نیســت. در کوتاه مدت باید از 

ظرفیت های موجود استفاده کرد.
وی، فرهنگ کار جمعی را مهم دانســت و گفت: تاصیکو 

تالش خود را برای تشکیل کنسرســیوم تامین مواد اولیه 
انجام داده و و انشاا... این کار به نتیجه می رسد البته این که 
بتوانیم در کنسرسیومی موفق باشیم برمی گردد به فرهنگ 

کار جمعی که وجود دارد.
عضو هیات مدیره تاصیکو بیان داشت: توسعه نامتوازن در 
زنجیره فوالد اشتباه بوده و هر عضوی فقط در چهارچوب 
منافع و مواضع خودش به این موضــوع نگاه کرده و آن را 
دنبال نموده اســت. در واقع حکمرانــی در زنجیره فوالد 

وجود ندارد.

مجید ضیایی مدیرعامل مس شهید باهنر و هیأت همراه 
بیست و هشــتم اردیبهشــت ماه باحضور در ذوب آهن 
اصفهان با مهندس ایرج رخصتی مدیرعامل ذوب آهن و 
تنی چند از مسئولین این شرکت دیدار و گفتگو نمودند.

مهندس رخصتی در این نشســت ضمن اشاره به سوابق 
ذوب آهن اصفهان در رشد و توسعه بخش های گوناگون 
صنایع کشــور گفت: ذوب آهن اصفهان به عنوان اولین 
تولید کننده فوالد در ایران بر پایــه دانش فنی و تجربه 
پیشگامان خود در جای جای این مرز پر گهر منشأ خیر 

و برکت است. 
وی افزود: از هر کسی که افتخار کار کردن در ذوب آهن 
اصفهان را تجربه کرده اســت، ســوال کنید به نوعی از 
احســاس تعلق خاطر خود به این صنعت کلیدی کشور 
می گوید. کارخانــه عظیمی که در صنایع، اســتراتژی 

تعریف کرده، ساخته و به بهره برداری رسانده است.
مدیرعامل ذوب آهــن اصفهان به پــروژه ریخته گری 
مداوم قالب های مســی با همکاری شرکت مس شهید 
باهنر و شرکت دوارت از شرکت های زیر مجموعه ذوب 

آهن پرداخت و تصریح کرد: این مجموعه ها از توانمندی 
های بسیاری در بخش های مختلف برخوردار هستند و 
می توانند با تعامل و هم افزایی بیشتر این تجهیز حساس 
که مورد نیاز صنایع کشــور اســت و هم اکنون وارد می 
شود را با تکیه بر دانش و تجربه داخلی بومی سازی کنند 

و خودکفایی دیگری را در تاریخ صنعت به ثبت برسانند.
این مقام مسئول خاطر نشــان کرد: ریخته گری مداوم 
قالب های مســی به عنوان یکی از نیازهای استراتژیک 
صنعت فوالد کشــور و ســپس صادرات آن، نوید بخش 

آینده ای روشنی در عرصه  بومی سازی خواهد بود.
مهندس رختصی بیان کرد: خنک کننده های مســی در 
دیواره های کــوره بلند در مس باهنر ریخته گری شــد و 
پس از آن فورم های هوای دم کوره بلند ســاخته شد. هم 
اکنون نیز ساخت قالب های مسی در دستور کار قرار دارد 
که البته این اقدام توسط شرکت مهندسی و پویش ساخت 
ذوب آهن از شرکت های اقماری توانمند این مجموعه در 
سال گذشــته نیز کلید خورد که می تواند با شرکت مس 

شهید باهنر در این زمینه تعامل داشته باشد. 

مجید ضیایی مدیرعامل مس شــهید باهنــر با تبریک 
رکوردهای درخشــان ذوب آهن اصفهان در اواخر سال 
گذشته و همچنین قطع وابستگی ایران با تولید محصول 
دارای ارزش افــزوده باالی ریل در ایــن مجتمع عظیم 
صنعتی اظهار داشت: مس شهید باهنر به عنوان صنایع 
جنبی مس با ظرفیت تولید ساالنه ۶۵ هزار تن آلیاژهای 
مختلف مســی به صورت ورق، تســمه، لولــه و مقاطع 
مختلف مســی و برنجی جایگاه بسیار خوبی را در تامین 
نیاز داخل و صادرات دارد. وی افزود: شرکت مس شهید 
باهنر با توانایی تولید مس آلیاژی و همچنین ذوب آهن 
اصفهان به عنــوان اولین تولید کننده فــوالد در ایران با 
دارا بودن کارگاه های ســاخت مجهز، گزینه های بسیار 

خوبی برای ساخت قالب های مسی به شمار می روند. 
مدیرعامل شــرکت مس شــهید باهنر اشــاره داشت: 
به فرمایش مقــام معظم رهبــری تحریم هــا، فرصت 
های بزرگی را برای ایران اســالمی رقــم زد تا جوانان و 
مهندســین خالق این مرز و بوم قطعات و تجهیزاتی که 
در لیست تحریم دشــمن قرار داشــت را غرور آفرینانه 
در همین مرز و بوم بسازند و برای رشــد و توسعه ایران 

عزیزمان به کار بگیرند.
در این جلسه مقرر شــد کار گروه مشترکی از ذوب آهن 
اصفهان،مس شــهید باهنر و شرکت دوارت برای تدوین 
طرح این پروژه تشــکیل و ســپس این پروژه بزرگ به 

سرعت اجرایی شود.
شایان ذکر است؛ جلســه با مهرداد توالییان معاون بهره 
برداری و علیرضا رضوانیان معاون برنامه ریزی و توسعه 
ذوب آهن اصفهان و همچنین بازدید از کوره بلند شماره 
سه،بخش فوالدســازی وکارگاه تولید ریل نیز از جمله 
برنامه های مدیرعامل مس شــهید باهنر و هیات همراه 

در ذوب آهن بود.

بومی سازی قالب های مسی با مشارکت ذوب آهن اصفهان و مس شهید باهنر 

عضو هیأت مدیره تاصیکو عنوان کرد:
تاصیکو برای تشکیل کنسرسیوم تامین مواد اولیه اقدام می کند

مهلت   ارائه موضوعشمارهنوع فراخوانردیف
پیشنهاد

زمان بازگشایی 
پاكات

103613مناقصه1
خرید گوشت قرمز )گوسفند و 

گوساله( مورد نیاز رستوران های 
ذوب آهن اصفهان
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شماره  1327 2E v e n t
رویداد

نشریه داخلی

بدون تردید نقش 
کلیدی صنعت فوالد 

در رشد و توسعه 
بخش های گوناگون 
جامعه اعم از اقتصاد، 

اشتغال، عمران، 
خودکفایی و ... 
انکارناپذیر است

سالم آتشکار

درخواست های شما  وپاسخ مسئولین :
شــرایط پرداخت کمک هزینه عائله مندی فرزندان کارکنان را 

اطالع رسانی کنید.
مدیریت امور اداری: براساس مقررات جاری شــرکت تداوم پرداخت کمک 
هزینه عائله مندی و اوالد صرفا با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل برای فرزندان 
همکارانی که از لحاظ سنی فاقد شرایط الزم باشــند، فرزندان دختر و پسر 
مشمولین )تامین اجتماعی( باالی 1۸ ســال و فرزندان پسر باالی ۲0 سال 

مشمولین )صندوق فوالد( امکان پذیر است.
 آیا عمل جراحی به منظور زیبایی جز تعهدات بیمه تکمیل درمان 

دانا می باشد؟
مدیریت خدمات مالی و بیمه: اعمال جراحی به منظور زیبایی به عهده بیمه گر 
نمی باشد و تنها هزینه جراحی ترمیمی ناشی از سوختگی و حوادث ناشی از 

کار و انحراف بینی به عهده بیمه تکمیل درمان دانا است.
 آیا امکان پوشش بیمه تکمیل درمان برای پدران و مادران تحت 

تکلف کارکنان وجود دارد؟
مدیریت خدمات مالی و بیمه: بر اساس ضوابط و مقررات چنانچه پدر و مادر 
پرسنل تحت تکلف قانونی آنها باشند نسبت به تحت پوشش قراردادن بیمه 

تکمیل درمان اقدام می گردد.

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

به شرح زیر می باشد:

وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی گفــت: در اقتصاد 
مردمی حقوقی برای مــردم در بخش های مختلف 

وجود دارد که باید توسط دولت تعریف و رعایت شود.
حجت ا... عبدالملکی افزود: درون زایی، برون گرایی، 
عدالت محوری، دانش بنیان بودن و مردمی بودن از 

ویژگی های اقتصاد مقاومتی است.
وی گفت: مردمی بودن از اصول اساسی در مدیریت 
اسالمی است و اساس فعالیت های اقتصادی مبتنی بر 

عملکرد مردمی است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: از حدود 
۲00 ســال قبل، دولت ها دخالت و حضــور زیادی 
در اقتصاد دارند و حتــی گاه متولی تولید و توزیع نیز 

بوده اند لذا اقتصاد از مردمی بودن فاصله گرفته است.
عبدالملکی افــزود: در اقتصاد مقاومتــی تکالیف و 

حقوقی برای مردم تعریف شده است و مردم در اقتصاد 
نسبت به کل جامعه مسئولیت و تکالیفی دارند و نیاز 

جامعه در این بخش اهمیت دارد.
وی اظهار داشت: وظیفه دولت در اقتصاد، ساماندهی 
امور و فراهم کردن زمینه برای اســتفاده از ظرفیت 
مردمی است و درست نیست که بار اقتصاد بر دوش 

مردم باشد، اما حقوقی نداشته باشند.
وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی گفــت: در اقتصاد 
تورمی بخش زیادی از حقوق مــردم و قدرت خرید 
مردم از بین می رود و اگر اقتصاد مردمی داشته باشیم 
باید حقوق مردم توســط حاکمیت تعریف و رعایت 

شود.

عبدالملکی افــزود: اســتفاده از کاالهای خارجی 
فرصت شــغلی کارگران داخلی را از بین می برد و 
مردم تکلیف دارند در حوزه مصرف از تولید داخلی 

استفاده کنند.
وی با تاکید بر فراهم ســازی فرصت حضور مردم در 
اقتصاد ادامه داد: فرایند صــدور مجوزها برای مردم 
بسیار دست و پا گیر اســت و در حوزه صدور مجوزها 

بخشی از حقوق مردم ضایع می شود.
نخســتین همایش ملــی مردمی ســازی اقتصاد و 
اقتصاد مقاومتی بــه همت پژوهشــکده مطالعات 
 اســالمی در علوم انسانی دانشــگاه فردوسی مشهد

برگزار شد.

مردمی بودن از اصول اساسی در مدیریت اسالمی است

در اقتصاد تورمی 
بخش زیادی از 

حقوق مردم و قدرت 
خرید مردم از بین 

می رود

طی مراســمی باحضور 
مهندس ایــرج رخصتی 
مدیرعامــل ذوب آهــن 
اصفهــان و روح االمین 
امیری مدیــر امور تعاون 
اداره کل تعاون،  کار و رفاه 
اجتماعی استان اصفهان 
آیین کلنگ زنــی پروژه 
هــای ۵۹ و ۲۲ واحدی 
کارکنان  مسکن  تعاونی 
ذوب آهن ۲۲ اردیبهشت 
ماه در اصفهان برگزار شد.

 مهنــدس رخصتی در 

حاشیه این آیین گفت: مجموعه ذوب آهن به منابع 
انسانی به عنوان سرمایه اصلی شــرکت توجه ویژه 
ای دارد. وی، گفت: در ذوب آهــن اصفهان توجه به 
موضوعات مرتبط با منابع انسانی و نیازهای کارکنان 
شرکت در کنار تولید از اهمیت خاصی برخوردار است.

مهندس رخصتی در همین زمینه، تامین مســکن 
مناسب را یکی از نیازهای اساسی کارکنان ارزیابی کرد 
و گفت: باید تالش کنیم تا موضوع مسکن و دغدغه 
تامین آن را برای بخشــی از کارکنــان پرتالش رفع 

کنیم.
مهندس رخصتی با اظهار رضایت از عملکرد تعاونی 
مســکن  گفت: اعتقاد دارم که تعاونی مسکن را باید 
تقویت کرد تــا هزینه تمام شــده کاهش و کیفیت 

مسکن کارکنان باال برود.
روح االمین امیری مدیر امــور تعاون اداره کل تعاون،  
کار و رفاه اجتماعی گفت: تعاونی مســکن بهترین 
مسیر برای خانه دار شــدن کارمندان و کارگران می 
باشــد. تعاونی ذوب آهن نیز با توجه به پتانسیل ها و 
توانمندی های موجود در این زمینه موفق عمل کرده 

است.
 شایان ذکر اســت این پروژه ها در زیربنایی به متراژ 
1۵هزار متر مربع و مشتمل بر ۲ بلوک ۵۹ و ۲۲  واحد 
است که با یک معماری بسیار زیبا و متناسب با متراژ 

زمین مورد نظر طراحی خواهد شد.
طبق زمان بندی انجام شــده، این پــروژه ها در یک 
مقطع سه ساله  تا سال 1۴0۳  تحویل داده خواهد شد.

آیین کلنگ زنی پروژه مسکن کارکنان ذوب آهن اصفهان برگزار شد

در همایش تجلیل از برترین های بورس اعالم شد:
ذوب آهن اصفهان برترین شرکت در بورس کاال از لحاظ تنوع محصوالت

مدیران شرکت رجاء تأکید کردند:
ریل ذوب آهن اصفهان، گره گشای حمل و نقل ریلی کشور  است

این مجتمع عظیم 
صنعتی نقش بسیار 
کلیدی در راه اندازی 

بورس داشته و 
محصوالت خود 
را نیز در این بازار 

عرضه می کند

در حال حاضر بنا به 
درخواست شرکت 
های مختلف، انواع 
ریل و سوزن زبانه 
ریل در این شرکت 

تولید و عرضه 
می شود

تعاونی مسکن را باید 
تقویت کرد تا هزینه 
تمام شده کاهش 
و کیفیت مسکن 
کارکنان باال برود

در اولین همایش تجلیل از برترین شرکت های بورس 
کاالی ایران با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور 
اقتصادی و دارایــی و محمدرضا پورابراهیمی رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس شــورای اسالمی، ذوب 
آهن اصفهان به عنوان اولین و برترین شرکت در عرضه 
متنوع محصوالت در بورس کاالی ایران و همچنین 
چهارمین شرکت برتر در ارزش محصوالت ارائه شده 
در بورس برگزیده شــد .  در این همایش که با حضور 
برخی از مســئولین دولتی و بخش های خصوصی، 
فعاالن اقتصادی و نمایندگان مجلس، ۲۵ اردیبهشت 
ماه  برگزار شد، لوح و تندیس این عناوین توسط وزیر 
امور اقتصادی و دارایی به مهندس رخصتی مدیرعامل 

ذوب آهن اصفهان اهدا شد .

مهندس رخصتی در حاشیه این همایش در گفتگو 
با خبرنگار ما، با بر شمردن مزایای عرضه محصوالت 
در بورس کاالی ایران بر تداوم آن از سوی ذوب آهن 

اصفهان تأکید کرد.
وی گفت: این مجتمع عظیم صنعتی نقش بســیار 
کلیدی در راه اندازی بورس داشته و محصوالت خود 

را نیز در این بازار عرضه می کند.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهــان عرضه محصوالت در 
بورس کاال را موجب شفاف شدن عملکرد شرکت ها 
دانست و افزود: بر اســاس سیاست های ابالغی وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رویکرد این وزرات خانه 
مبنی عرضه محصوالت تولیدی زیر مجموعه وزارت 
خانه مذکور، ذوب آهن اصفهان نیز به صورت شفاف 

و قانون مند بر عرضه محصوالت خود در بورس کاالی 
ایران ادامه خواهد داد.  در بخشی از لوح اهدا شده به 
ذوب آهن اصفهان آمده است : با تشکیل بورس کاالی 
ایران و رشــد و تعالی آن طی 1۵ سال گذشته ، امروز 
سیاســت اقتصاد مقاومتی و خروج از قیمت گذاری 
دستوری در قالب این نهاد تبلور یافته و بخش مهمی 
از توسعه امروز کشــور مرهون خدمات بورس کاال به 
اقتصاد ملی است و در آینده نیز افق های روشنی در 
مقابل این نهاد قرار دارد که با توسعه ابزارها می تواند 

نقش به مراتب مهم تری در اقتصاد کشور ایفا کند .
شایان ذکر است؛ ارزش معامالت انجام شده در بورس 
کاالی ایران در سال گذشته حدود ۶۶۵ هزار میلیارد 

تومان بوده است .

 جمعی از مدیران و مشــاورین شرکت حمل و نقل 
ریلی رجاء و شرکت های وابسته، ۲۶ اردیبهشت ماه 
ضمن بازدید از سیستم حمل و نقل ریلی ذوب آهن 
اصفهان و مراکز و کارگاه های آن با مهرداد توالییان، 
معاون بهره برداری و چند تــن از دیگر مدیران این 
شرکت دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار، مهرداد 
توالییان با تشریح، جایگاه حمل و نقل ریلی در ذوب 
آهن اصفهان، گفت: حمل مواد اولیه شرکت از ابتدا 
بر اساس حمل و نقل ریلی پیش بینی و برنامه ریزی 
شــده تا به لحاظ صرفه اقتصــادی، مزیت و امنیت 
موجود در این نظام، مواد اولیه ذوب آهن به طور100 

درصد با حمل و نقل ریلی انجام شود. 
معاون بهره برداری شــرکت، افزود: در حوزه فروش 
و حمل محصوالت شــرکت نیز بر حمل و نقل ریلی 

تمرکز شده است. 
وی به روند تأســیس و راه اندازی کارگاه تولید انواع 
ریــل در ذوب آهن اصفهان، علی رغم مشــکالت و 

بی مهری های گذشته اشــاره کرد و افزود: در حال 
حاضر بنا به درخواست شــرکت های مختلف، انواع 
 ریل و سوزن زبانه ریل در این شرکت تولید و عرضه 

می شود. 
حامد محمدی مدیر راه آهن و ترابری شــرکت نیز 
با معرفی قســمت های مختلف به تشــریح وظایف 
و عملکرد این مدیریت در محور لجستیک ریلی در 

سطح ذوب آهن اصفهان پرداخت. 
وی با تشریح  مزیت ها، اهمیت و نقش فعالیت های 
راه آهن و ترابری شرکت در انتقال و تامین مواد اولیه 
مورد نیاز خط تولید از ابتــکارات، تالش ها،  دقت و 

سرعت عمل همکاران خود تمجید و قدردانی کرد.
جواد طاهرافشار، مشاور امور فنی مدیرعامل شرکت 
حمل و نقل ریلی رجاء نیز با ابراز خشنودی از حضور 
در این مجتمع بزرگ فوالدی و ریلی کشــور، گفت: 
برای اولین بار در سال ۵۶ از ذوب آهن اصفهان بازدید 
داشتم و حاال با دیدن توسعه و انواع تولیدات به ویژه 

محصــوالت ریلــی این 
شــرکت بزرگ، احساس 

غرور و افتخار می کنم.
وی در گفتگو با خبرنگار 
هفته نامه آتشکار، گفت: 
تولید  انواع ریل در ذوب 
آهن اصفهان گره گشای 
صنعت حمل و نقل ریلی 
کشور است و ما را  در این 
عرصه از بیگانگان بی نیاز 

کرده است.
این مدیــر صنعت حمل 
و نقــل ریلی کشــور به 
تشریح  امکانات و توانایی 

های شرکت رجاء به عنوان بزرگترین شرکت حمل و 
نقل ریلی در کشور پرداخت و افزود: با توجه به تولید 
انواع ریل و حجم خطوط و حمل و نقل ریلی در ذوب 

آهن اصفهان، شــرکت رجاء برای افزایش تعامل و 
همکاری با این شرکت، آمادگی الزم را دارد و حتما 
از محصوالت ریلی و تجربیات ذوب آهن اصفهان در 

زمینه های مرتبط نیز بهره خواهد برد. 

حجت االسالم والمسلمین موســی بهاءالدینی سرپرست امور ایثارگران 
و دبیر شورای فرهنگی فوالد خوزســتان، ۲۴ اردیبهشت ماه با حضور در 
ذوب آهن اصفهان با احمد اکبری معاون ســرمایه های انســانی و توسعه 

مدیریت شرکت دیدار و گفتگو کرد. 
احمد اکبری در این دیدار با اشاره به سوابق ایثارگری ذوب آهن اصفهان، 
گفت: ما همواره خود را مدیون شــهدا و ایثارگــران انقالب، دفاع مقدس 
و مدافع حرم دانســته و قدردان زحمات و ایثارگری هــای این عزیزان و 

خانواده های شان هستیم. 
معاون سرمایه های انسانی و توســعه مدیریت شرکت، افزود: ۲۹0 شهید 
و تعداد قابل مالحظه ای جانباز، آزاده و ســایر ایثارگران و فرزندان شاغل 
آن ها روحیه ایثارگری باالیی را بر فضای ذوب آهن حکمفرما کرده است 
. از این جهت حضور ایثارگران دفاع مقدس در جبهه صنعت و تولید مایه 
خیر و برکت است، به همین لحاظ این شــرکت در اجرای قوانین مربوط 
به ایثارگران پیشــگام بوده و در انجام بســیاری از برنامه ها و خدمات  در 

کشورکم نظیر است.
وی تأکید کرد: ما از تجارب دیگر ســازمان ها برای ارایه خدمات بهتر به 
این عزیزان بهره می بریم و برای تبــادل تجربیات خود با دیگران نیزآماده 
هستیم. حجت االسالم والمســلمین بهاءالدینی، با آیت ا... رهبر مسئول 
هماهنگی تبلیغات اســالمی و علیرضا امیری مدیــر روابط عمومی ذوب 

آهن اصفهان نیز دیدار و تبادل نظر کرد.
حجت االســالم والمســلمین بهاءالدینی در این دیدارها، آمار شــهدا و 
ایثارگران فوالد خوزســتان و فعالیت های سرپرستی خود در آن شرکت 

را تشریح کرد.
وی گفت: ما با برنامه های مختلف فرهنگی از ایثارگران  تجلیل می کنیم، 
روزهای دوشنبه هرهفته  در محل یادمان شهدای گمنام با قرائت زیارت 

عاشورا، مراسمی به نام دوشنبه های عاشورایی برگزار می کنیم.
وی تاکید کرد: از تجربیــات ذوب آهن برای تجلیــل از ایثارگران فوالد 

خوزستان بهره گیری خواهد شد.
علیرضا امیری نیز در این دیدار با تشــریح  فعالیت هــای مدیریت روابط 
عمومی گفت: برنامــه های فرهنگــی وتجلیل از خانواده های شــهدا و 
ایثارگران در ذوب آهن، بیانگر این مسئله است که این شرکت، فداکاری و 

خدمات ایثارگران را هیچگاه فراموش نخواهد کرد. 
شایان ذکر اســت؛ حجت االسالم والمســلمین بهاءالدینی به همراه اکبر 
مایلی سرپرســت امور شــهدا، جانبازان و ایثارگران ذوب آهن اصفهان با 
حضور در  محل یادمان شهدای گمنام این شرکت با قرائت فاتحه به مقام 

شامخ این عزیزان ادای احترام کرد. 

توقفات ناشــی از افت ولتاژ شبکه 
کارخانــه در خط تولیــد بخش 
آگلومراسیون به طور چشمگیری 

کاهش یافت. 
علی اصغر حسینی مهندس ارشد 
برق کارگاه اصلی آگلومراســیون  
شــرکت با اعالم ایــن خبر گفت: 
با توجــه بــه تغییرات ولتــاژ در 
شبکه فشار ضعیف )LV( به دلیل 
تغییرات شبکه فشــار قوی )HV( و افت ولتاژ ناشی از آن، توقفات عدیده 

ای در خط تولید این واحد بهره برداری به وجود می آمد.
وی افزود: این مهم توســط کارشناســان بخش آگلومراسیون و مدیریت 
های تولید و توزیع بــرق و امور فنی و برنامه ریزی تولید مورد بررســی و 
شناسایی قرار گرفت و نهایتاً تصمیم گرفته شد مدار تغییر و اصالح و از رله 
های ساخت داخل کشور جهت عدم توقف در افت ولتاژهای مجاز استفاده 
شــود و با این تغییر توقفات خط تولید ناشی از افت ولتاژهای مجاز شبکه 

به صفر رسید.
شــایان ذکر اســت؛ مدیریت های تولید و توزیع برق و امور فنی و برنامه 

ریزی تولید وتالشگران آگلومراسیون در این پروژه مشارکت داشتند.
محمدعلی قدرتی پور- خبرنگار افتخاری

ایثارگران دفاع مقدس در جبهه 
صنعت و تولید، مایه خیر و برکت 

هستند

کاهش توقفات ناشی از افت 
ولتاژ در خط تولید آگلومراسیون 

شرکت

Rگزارش e p o r t
در نخستین جشن ملی روابط عمومی:

اولین تولید کننده فوالد ایران، جایزه برنامه ریزی را دریافت کرد

همزمان بــا روز ملــی روابط عمومــی و ارتباطات، 
نخستین »جشن ملی روابط عمومی« و بیستمین 
دوره جایزه صنعت روابط عمومی ایران توسط انجمن 
های مختلف حوزه روابط عمومی با حضور سعیدرضا 
عاملی دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی و جمعی از 
اســاتید، متخصصان، مدیران و کارشناسان عرصه 
روابط عمومی و ارتباطات از سراسر کشور، بیست و 

هفتم اردیبهشت ماه در تاالر وحدت برگزار شد.

در این آیین که با تقدیر از فعاالن و پیشکســوتان 
روابط عمومی کشور همراه بود، جایزه برنامه ریزی 
به علیرضا امیری مدیر روابــط عمومی ذوب آهن 
اصفهان به عنوان اولین تولید کننده فوالد در ایران، 

اهدا شد.
علیرضا امیری با تبریک ایــن موفقیت به کارکنان 
تالشــگر روابط عمومــی ذوب آهــن اصفهان به 
خبرنگار مــا گفت: بــدون تردید نقــش کلیدی 

صنعت فوالد در رشد و توسعه بخش های گوناگون 
جامعه اعم از اقتصاد، اشــتغال، عمران، خودکفایی 
و ... انکارناپذیر اســت. متخصصــان روابط عمومی 
با تعریف اســتراتژی های به روز و بهــره گیری از 
ابزارهای متنوع، ضمن اطالع رسانی دستاوردهای 
بنگاه های صنعتی، چالــش ها و فرصت های پیش 
روی تولید و توسعه آن ها را برای گروه های مختلف 

ذینفعان تبیین می نمایند.
وی افزود: روابــط عمومی ذوب آهــن اصفهان با 
انتشار هفته نامه آتشکار و ماهنامه تخصصی فوالد 
از دهه ۴0، انتشــار کتاب به منظور مکتوب نمودن 
خاطرات و تجربیات بنیانگذاران اولین صنعت فوالد 
کشور به عنوان یک سند ماندگار برای انتقال دانش 
به نسل های آینده و همچنین ثبت و ضبط خاطرات 
شهدا، جانبازان و ایثارگران، حضور فعال در شبکه 
های اجتماعی و نمایشــگاه های داخلی و خارجی، 
ساخت مستند با موضوعات متنوع، برگزاری برنامه 
های فرهنگی و اجتماعی، تعامل با جامعه پیرامون 

و ... همواره تالش داشته اســت ارتباط دو سویه با 
مخاطبان را حفظ و توسعه دهد.

مدیر روابط عمومی ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: 
این شــرکت با ایجاد و نگهــداری 1۶ هزار و پانصد 
هکتار فضای ســبز که عمده به صورت دیم آبیاری 
می شــود، احداث بیمارستان شــهید مطهری به 
منظور خدمت رسانی به مردم شهرستان و کشور، 
احداث باشگاه فرهنگی ورزشــی در راستای ایجاد 
روحیه شادابی و نشاط در نســل جوان و برگزاری 
مســابقات ملی و بین المللی، احداث شــهر بزرگ 
فوالدشهر، اشــتغالزایی گســترده از بدو تاسیس 
تاکنون، تولید محصول استراتژیک ریل در گستره 
خاورمیانــه و ... در زمینه عمل به مســئولیت های 
اجتماعی همچون ســتاره ای درخشــان در سپهر 

صنعت ایران می درخشد.
شــایان ذکر اســت در این جشــن از کتاب های 
ارزشمند روابط عمومی متاورس و روابط عمومی و 

مدیریت بحران نیز رونمایی شد.

خبرآسمانی



w w w . e s f a h a n s t e e l . i r a t a s h k a r w e e k l y @ e s f a h a n s t e e l . i r

3 0 0 0 7 3 1 9 4
31  اردیبهشت ماه  1401 
 20 شوال 1443
21 مه  2022
شماره  1327

افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به محض تصویب دولت اجرا می شود 

 میرهاشــم موســوی، گفــت: اطمینــان می دهیم 
به محض تصویب میزان و چگونگــی افزایش حقوق 

امسال بازنشستگان تأمین اجتماعی در هیأت  دولت، 
مابه التفاوت حقوق اردیبهشت ماه این جمعیت را در 
دو روز پایانی همین ماه پرداخت کرده و مابه التفاوت 
فروردین ماه را نیز در ماه های خرداد و تیر به حساب 

بازنشستگان واریز می کنیم. 
مدیرعامــل ســازمان تأمیــن اجتماعی مســئله 
معیشــت و نیز خدمات ســالمت بازنشســتگان را 
دغدغه مشترک دولت، ســازمان تأمین اجتماعی و 
مسئوالن کانون های بازنشستگان اعالم کرد و افزود: 
نمایندگان بازنشســتگان به طور دقیــق و با رویکرد 
منطقی و حرفه ای مطالبات و مسائل این قشر عزیز و 

فهیم را از مسیرهای قانونی پیگیری می کنند. 
موسوی توضیح داد: از ابتدای سال چهار جلسه ویژه 

مســائل بازنشســتگان با حضور این عزیزان برگزار 
کرده ایــم. واقف هســتیم در تعامــل حداکثری، به 
یکدیگر کمک کرده و رشــد و اعتال برای همه ارکان 
سازمان اتفاق می افتد و این همان سه جانبه گرایی و 

مشارکت همه ذینفعان برای رشد و هم افزایی است.
وی با بیان اینکه بازنشســتگان از ابتدای انقالب در 
صحنه های مختلف کشــور حضور مؤثری داشــته  و 
همواره از نظام و انقــالب حمایت می کنند، گفت: در 
حال حاضر، در گام دوم انقالب، بازنشســتگان نقش 
مؤثر خود را برای اعتالی میهن اسالمی ایفا می کنند. 
بازنشستگان عزیز کشور هوشــیار و متحد هستند و 

مطالبات خود را از راه های قانونی مطرح کرده اند.
موســوی تاکید کرد: از زمان تصویب میزان افزایش 

ســاالنه حداقل حقوق کارگران در شورای عالی کار، 
ســازمان تأمین اجتماعی و نمایندگان بازنشستگان، 
دغدغــه افزایش حقوق بازنشســتگان را داشــته  و 
تاکنون در حال پیگیری موضوع هستند. همه ما یک 
حرف می زنیم و با یکدیگر همفکر هســتیم و هدف 
مشــترک  ما ارتقای کمی و کیفی ســطح  خدمات 

است.
موسوی تصریح کرد: مسائل بازنشستگان، محدود به 
افزایش مستمری نیســت، بلکه موضوعات سفرهای 
زیارتی و سیاحتی، بیمه تکمیلی و رفاهی و سالمتی 
بازنشســتگان و مســتمری بگیران را در دســتور 
کار داشــته و مســائل رفاهی از ضروریــات زندگی 

بازنشستگان است.

مهنــدس رخصتــی کــه انتصــاب وی به ســمت 
مدیرعاملی ذوب آهن اصفهان همزمان با روز روابط 
عمومی و ارتباطــات رخ داد، ۲۸ اردیبهشــت ماه با 
حضور در بین کارکنــان مدیریت روابــط عمومی، 
ضمن تبریک ایــن روز، رهنمودهایــی در خصوص 

نحوه فعالیت این بخش ارائه داد . 
مدیرعامل شــرکت، روابــط عمومــی را هنری واال 
دانست که به لحاظ ارج نهادن به ارزش های انسانی، 
به فلســفه خلقت نیز مربوط اســت و با بیان این که 
خود را عضــو افتخاری مجموعــه روابط عمومی می 
دانم، گفت: کارکنان روابط عمومی باید در ارتباطات 
انســانی، الگو باشند چرا که اســتفاده صحیح از هنر 
ارتباطات، همراه با صداقت و نگرش امید بخشــی و 
نشــاط آفرینی می تواند در حل بسیاری از مصائب و 

مشکالت سازمان کارساز باشد.
مدیرعامل شــرکت اظهار داشــت: بیان مشکالت و 
سختی هایی که در بخش صنعت و تولید با آن مواجه 
هســتیم باید به گونه ای باشــد که ایجاد یاس نکند 
بلکه انگیزه ها را بــرای کار جهادی و همت برای حل 
مشکالت را افزایش دهد همانگونه که در دوران دفاع 
مقدس با کمترین امکانات، حماسه آفرینی می شد . 

مهندس رخصتی با اشــاره به این که روابط عمومی 
تسهیل کننده ارتباطات ســازمانی است، افزود: این 
بخش با توســعه ارتباطات درون و برون ســازمانی و 
از طریق افکار ســنجی اطالعات محیط را به سازمان 
منتقل می ســازد تا هم بتوان فعالیت های بهبود را 
متناسب انجام داد و هم دســتاوردهای سازمان را به 

اطالع افکار عمومی رساند . 
وی افزود: روابــط عمومی همچون قطــب نما برای 
ســازمان عمل می کنــد و با تحلیل دقیق شــرایط 
داخلی و خارجی در تعیین مســیر ســازمان ایفاگر 

نقش مهمی است. 
مهندس رخصتی، یکی از فعالیت هــای مهم روابط 
عمومی را ایجاد ارتباط مناســب با رسانه ها دانست 
وگفت: تعامل صحیح با رسانه ها، موجب ارائه تصویر 
مناســب از شــرکت به افکار عمومی می شود و در 

توسعه برند سازمان بسیار موثر است . 
مدیرعامل شرکت با اشــاره به این که روابط عمومی 
تکیه گاه مدیریت ســازمان اســت، افزود: این روابط 
عمومی است که در شکل گیری و توسعه برند سازمان 
نقش اصلی را ایفا می کند و در این راستا نهادینه سازی 
شعار با اطمینان بسازید و نقشــی که محصوالت این 

مجتمع عظیــم صنعتی در افزایــش ایمنی و کاهش 
هزینه در صنعت ساختمان دارد، یکی از مواردی است 

که باید در توسعه برند مد نظر باشد .
مهندس رخصتی، توجه به مسئولیت های اجتماعی 
را یکی از اولویــت های ذوب آهن اصفهان دانســت 
و گفت: روابــط عمومی باید به فعالیــت هایی که در 
راستای مســئولیت های اجتماعی انجام می شود به 
گونه ای جهت دهد که افکار عمومی، تعهد ســازمان 

به این موضوع مهم را بپذیرد . 
علیرضا امیری مدیر روابط عمومی شرکت نیز، ضمن 
قدردانــی از مهندس رخصتی به جهت شــرکت در 
نشست گرامیداشــت روز روابط عمومی و ارتباطات 
گفت: توجه ویژه مدیریت عالی شرکت به این بخش، 
مسئولیت کارکنان آن را بیشــتر می کند و قطعاً این 
تالشــگران تمام همت خود را در راســتای اهداف و 

استراتژی های سازمان به کار می گیرند . 

نشریه داخلی

3

   31 اردیبهشت ماه؛ روز ملی اهدای عضو، اهدای زندگی 
اهدای عضو اوج بخشش یک انسان است، انســانی که در سخت ترین لحظه 
زندگی خود تصمیــم می گیرد اعضای بــدن یکی از عزیزانــش را که دچار 
مرگ مغزی شده ببخشــد؛ روز ملی اهدای عضو در تقویم ایرانیان را می توان 
جشــن »باز تولد همگانی«، جمعی از متعالی ترین انسان ها در مقیاس ایثار 
و جاودانگی نامید. در تقویم ایرانی روز ۳1 اردیبهشــت ماه هر سال روز ملی 

اهدای عضو، اهدای زندگی نام گذاری شده است.
روز ۳1 اردیبهشت مصادف با سالروز فتوای تاریخی امام خمینی )ره( مبنی بر 
جایز بودن اهدای عضو با تالش مسئوالن واحد فراهم آوری اعضای پیوندی 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و باهمت واحد اهدای عضو بیمارستان 
دکتر مسیح دانشوری و با تأیید و تصویب شــورای عالی انقالب فرهنگی در 
تقویم ملی کشور به عنوان روز ملی اهدای عضو، اهدای زندگی به ثبت رسیده 

است.
1 خرداد ماه؛ روز بهره  وری و بهینه سازی مصرف

روز بهره وری و بهینه ســازی مصرف، بهانه ای برای تکرار اهمیت اســتفاده 
مؤثر و مطلوب از زمان، امکانات، سرمایه، فرصت ها و نیروی انسانی در جهت 
تولید، بهینه سازی مصرف و در نتیجه ، رسیدن به رشد و شکوفایی همه جانبه 

اقتصادی و اجتماعی در جامعه است.
بهره وری در لغت معنای بهره بر، ســودبرنده و کامیاب و همچنین به مفهوم 
راندمان و بازده است.. در واقع انسان با بیشترین استفاده از کمترین امکانات به 

بهره وری باالیی دست می یابد.
3 خرداد ماه؛ فتح خرمشهر روز مقاومت ایثار و پیروزی

آزاد سازی خرمشهر را که در روز ســوم خرداد سال 1۳۶1 خورشیدی پس از 
۵۷۸ روز اشــغال صورت گرفت می توان مهم ترین و بزرگترین پیروزی ایران 
در جنگ ۸ ساله دفاع مقدس ارزیابی کرد. این رخداد در جریان عملیات بیت 
المقدس یا الی بیت المقدس به معنا به سوی بیت المقدس، یکی از مهمترین 
و بزرگترین عملیات هایی است که توسط ســپاه پاسداران و ارتش جمهوری 
اسالمی ایران به وقوع پیوست. فتح خرمشهر بازتاب جهانی داشت و عراق با 

از دست دادن آن، تکیه گاه سیاسی برای انجام مذاکرات را نیز از دست داد.
بعد از آزاد سازی این شهر، رزمندگان ایرانی در مسجد جامع خرمشهر به نماز 
ایستادند، مردم هم با شور، شوق و شادی فراوان به خیابان ها ریختند و جشن 
گرفتند و شــیرینی پخش کردند. گویا که یک ملت رها شده است. بنیانگذار 
جمهوری اسالمی ایران نیز در سوم خرداد 1۳۶1 خورشیدی به مناسبت این 
پیروزی پیامی صادر کردند که در اولین بخش آن آمده اســت؛ »خرمشهر را 

خدا آزاد کرد«.
5 خرداد ماه؛  روز نسیم مهر )روز حمایت از خانواده زندانیان(

پنجم خردادماه مصادف با روز ملی حمایت از خانواده زندانیان در حالی گرامی 
داشته می شــود که این خانواده ها در معرض انواع آســیب های اجتماعی، 

فرهنگی، روانی و اقتصادی قرار دارند.
بدون تردید اکثریت قریب به اتفاق خانواده های زندانیان را که هیچ نقشی در 
ارتکاب جرم ازسوی فرد بزهکار نداشــته اند باید در زمره اولین قربانیان جرم 
و جنایت در جامعه به حساب آورد. بر اســاس تحقیقات صورت گرفته اکثر 
خانواده های زندانیان، نیازمند حمایت مبرم هستند. گرچه نهادهای حمایتی 
در حد بضاعت خود به این خانواده ها خدمــات ارائه می کنند اما فقدان نظام 
جامع حمایتی و کمبود اعتبارات، شرایط دشواری را برای زندگی روزمره آن 
ها به وجود آورده است؛ به نحوی که حتی در غالب موارد برای تامین حداقل 

نیازها دچار بحران های جدی می شوند.
با هدف توجه بیشتر عموم به مشکالت این قشر نیازمند و لزوم حمایت همه 
جانبه از خانواده زندانیان، بنا به پیشنهاد سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی 
و تربیتی کشور و بر اساس تصویب شــورای عالی انقالب فرهنگی، روز پنجم 
خرداد ماه به عنوان روز ملــی حمایت از خانواده زندانیان یا روز نســیم مهر 

نامگذاری و در تقویم رسمی کشور ثبت شد.
25 شوال ؛ شهادت امام جعفر صادق)ع( تسلیت باد 

ابو عبدا...، جعفــر بن محمد الصادق معروف به جعفر صادق)ع(، امام ششــم 
شیعیان و فرزند امام محمد باقر)ع( و ام فروه است. امام جعفر صادق)ع( در 1۷ 
ربیع االول ۸۳ هجری قمری در مدینه به دنیا آمد و در ۲۵ شوال 1۴۸ هجری 
قمری در سن ۶۵ سالگی توسط منصور دوانیقی، خلیفه عباسی مسموم شد 
و به شهادت رسید. حضرت در سن ۳1 ســالگی به امامت رسید. امامت امام 
صادق)ع( همزمان با ســال های پایانی حکومت بنی امیه و سال های آغازین 
حکومت بنی عباس بود و به علت ضعف و عدم اســتقرار نظام سیاســی، وی 
فرصت بسیار مناسبی برای فعالیت آموزشی، فرهنگی و مذهبی به دست آورد.

شرکت مهندســی و پویش ساخت 
ذوب آهــن اصفهــان موفــق شــد 
گواهینامه اســتاندارد ایــزو ۹001 
ویرایش ۲01۵ در سیستم مدیریت 

کیفیت را دریافت کند.
 پــروژه دریافــت گواهینـــامه  ایزو
 ۲01۵ :۹001 توسط پویش ساخت 
ذوب آهن اصفهان از اســفند ســال 
1۳۹۹ آغاز شد و در اسفندماه 1۴00 
با دریافت ایــن گواهینامه معتبر در 
تــدارکات،  مهندســی،  حوزه های 
ساخت وســاز صنعتــی پروژه هــا، 

ریخته گری قطعات فوالدی ســنگین و نگهداری از تجهیــزات مکانیکی و 
الکتریکی به نتیجه رسید.

تحقق این موضوع ســندی بر تعهد این مدیریت، حوزه آموزش و توسعه به 
ارتقای کیفیــت، اصالح فرآیندها و بهبود عملکرد به  منظور افزایش ســطح 
رضایتمندی کارکنان و دســتیابی به اهداف متعالی ذوب آهن اصفهان تلقی 

می شود.
گفتنی اســت؛ دریافت گواهینامه اســتاندارد مدیریت کیفیت ایزو ۹001، 
به عنوان یک گام اساسی در راه پیشرفت و ارتقاء کیفی محصوالت و خدمات 

این شرکت محسوب می گردد.

مناسبت های هفته

حدیث هفته

خبر

 امام صادق )ع(:       
چون خواستی ســالمت نفس برادرت را دریابی، او را به خشــم آر، اگر در 

رفاقت با تو استوار ماند، پس او برادر تو است و گرنه برادرت نیست. 

دکتر ســیف ا... امیری مدیر کل دفتر صنایع معدنی 
وزارت صمت و هیأت همــراه، ضمن بازدید از خطوط 
تولید ذوب آهن اصفهان، در نشستی با مهندس ایرج 
رخصتی مدیرعامــل و معاونین ایــن مجتمع عظیم 
صنعتی، راهکارهای تقویت و ارتقاء سطح تعامالت را 

بررسی کردند.
مهندس رخصتی بــا بیان این کــه وزارت صمت به 
عنوان متولــی معادن و مواد اولیه مــورد نیاز صنایع 
در کشور محســوب می شــود، گفت: این نشست ها 
به منظور انتخاب راهکارهای مناســب و برنامه ریزی 
کامل و جامعی بــرای تعامل ذوب آهــن اصفهان با 
ارکان وزارت صمت و ســایر مراجع ذی صالح برگزار 

شد.
وی نقش ترکیب مواد اولیه در تولید محصوالت جدید 
و باکیفیــت را حایز اهمیت دانســت و گفت: کمبود 
مواد اولیه مانند ســنگ آهن و زغال سنگ با کیفیت 
و نحوه تامین و اختصاص آن ها، بهره وری شرکت های 
فوالدی به ویژه  ذوب آهن اصفهان را تحت شعاع قرار 

می دهد.

مهندس رخصتی با بیان این کــه ذوب آهن اصفهان 
ســنگ آهن معادن داخلی را به بهای روز خریداری 
می کند و در پرداخت قیمت آن نیز مشــکلی ندارد، 
تاکید کرد : ذوب آهن آماده اســت تمام زغال سنگ 
تولید داخل را هم دریک فراینــد منطقی خریداری 

کند تا نیازی به صادرات آن نباشد.
مدیرعامل شــرکت، واگذاری پهنه های معدنی مواد 
اولیه بــه ذوب آهن اصفهان را مورد تأکیــد قرار داد و 
افزود: ذوب آهن اصفهان برای سرمایه گذاری و شرکت 
در مزایده واگذاری معــادن آمادگــی الزم را دارد و 
انتظار داریم برای داشــتن معدن و تامین پایدار مواد 
اولیه مورد نیاز خود، متولیان امر نیز از این شــرکت 

بزرگ حمایت کنند.
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت نیز در این 
نشست گفت: در بازدید از خطوط تولید شاهد سرزنده 
بودن و پویایی خطوط تولید کارخانه بودم که نشان  از 
روند رو به رشــد و آرامش منطقی حاکم بر کارخانه 

دارد.
وی تاکید کرد: ذوب آهن اصفهان با اشــتغال نزدیک 

به ۲0 هزار نفر، الزم 
است تولیدی پایدار 
و مداوم داشته باشد 
صمــت  وزارت  و 
نیز در این راســتا از 
ذوب آهــن اصفهان 
را  الزم  حمایــت 
به عمل مــی آورد 
کــه در ایــن رابطه 
مذاکــرات خوب و 
مثبتی نیز در حال 

انجام است.
امیری از نقــش و تاثیر شــرکت ذوب آهن در حفظ 
آرامش بــازار با عرضه محصوالت متنــوع و باکیفیت 
از ســوی این شــرکت، قدردانی کرد و افزود: مدیران 
پیشــین برای ذوب آهن گام های خوبی برداشتند و با 
توجه به رویکرد و نگاه مدیریت جدید، چشــم انداز و 
افق های روشنی برای حل ریشه ای مسائل و مشکالت 

در ذوب آهن اصفهان وجود دارد.

وی، ســطح همکاری و تعامالت ذوب آهن با وزارت 
صمت را بسیار مناسب ارزیابی کرد و گفت: ذوب آهن 
با این ســطح همکاری و برنامه هایی که برای ســال 
1۴01 و ســال های آتی تدوین کرده، در چشم انداز 
۵ ساله به اهداف مورد نظر خود خواهد رسید، ضمن 
این که با رویکرد جدید، برای تعامــالت ذوب آهن با 
وزارت صمت، دورنمای امیدبخشــی را می توان برای 

این شرکت متصور بود.

ذوب آهن آماده است 
تمام زغال سنگ 
تولید داخل را هم 

دریک فرایند منطقی 
خریداری کند تا 

نیازی به صادرات آن 
نباشد

بازنشستگان عزیز 
کشور هوشیار و 
متحد هستند و 

مطالبات خود را از راه 
های قانونی مطرح 

کرده اند

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان عنوان کرد:

نحوه اختصاص مواد اولیه، بهره وری شركت های فوالدی را تحت شعاع قرار می دهد

R e p o r t
گزارش

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در گرامیداشت روز روابط عمومی گفت : 
روابط عمومی تکیه گاه و قطب نمای سازمان است

درج ردیف استفاده از سرباره در فهرست بهای واحد نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور

مدیر عامــل شــرکت تارابگیــن در گفتگو با 
خبرنگار آتشکار گفت: در طول یکسال گذشته 
پیگیری ها و جلسات متعددی توسط تیم فنی، 
مهندســی و تحقیقاتی این شــرکت به عنوان 
نماینده ذوب آهن اصفهــان در گروه ملی فوالد 
ایران)ایمیدرو( با متخصصان ســازمان برنامه و 
بودجه کشور و شرکت مشاور گروه ملی ایران به 
نتیجه نشست و پس از کسب تائیدیه های الزم 
از مراجع ذی صالح و برای اولین بار در صنعت 
کشور استفاده از ســرباره به عنوان الیه  اساس 

و زیر اساس در فهرســت بهای واحد پایه رشته 
راه، راه آهن و باند فرودگاه در ســال 1۴01در 
نظام فنی و اجرایــی یکپارچه کشــور مصوبه 
هیات وزیران به شــماره ۲۵۲۵۴/ت۵۷۶۹۷ه 
مــورخ1۴00/۳/۸ و مــاده۲۳ قانــون برنامه و 
بودجه و آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح 

های عمرانی درج گردید.
جالل ابوترابــی افــزود: دســتاورد مذکور نه 
تنها باعث کاهش چشــمگیر هزینــه های راه 
ســازی به دلیل اختالف قیمت تامین ســرباره 

 با شــن و ماســه کوهســتانی و یا رود خانه ای
می گــردد بلکه دغدغه فعالین محیط زیســت 
را در خصــوص جلوگیری از تخریــب کوه ها و 
رودخانه ها جهت دســتیابی به شــن و ماسه 

طبیعی را مرتفع می نماید.
وی در ادامــه همکاری هر چه بیشــتر مدیران 
صنعتــی کشــور باالخــص مســئولین راه و 
شهرسازی جهت استفاده از ســرباره با کیفیت 
شــرکت تارابگین در پروژه های زیــر بنایی و 

عمرانی کشور را خواستار شد.

دستاورد مذکور   
باعث کاهش 

چشمگیر هزینه های 
راه سازی به دلیل 

اختالف قیمت تامین 
سرباره با شن و ماسه 
کوهستانی و یا رود 

خانه ای می گردد

تعامل صحیح با 
رسانه ها، موجب 

ارائه تصویر مناسب 
از شرکت به افکار 

عمومی می شود و در 
توسعه برند سازمان 

بسیار موثر است

تجلیل از جهادگران فاطمی شهرستان لنجان

خوشبختانه با ورود 
گروه های جهادی 
و گسترش فعالیت 
های جهادی، بارقه 
امید در جامعه زنده 

شده است همایش تجلیل از جهادگران فاطمی شهرســتان 
لنجان با حضور نماینده مردم شهرستان و فرماندار 
لنجان، مسئول بســیج سازندگی ســپاه صاحب 
الزمان)عج(، معاون پشتیبانی و خدمات اجتماعی 

و فرمانده بســیج ذوب آهن اصفهان، ائمه جمعه و 
جماعات و تعدادی از مســئولین گروهای جهادی 
شهرستان در فرهنگسرای امام رضا )ع( برگزار شد. 

دکتر رجائی نماینده مردم شهرســتان لنجان در 
مجلس شورای اســالمی در این آیین با قدر دانی از 
گروه های جهادی گفت: برای تحقق اهداف بسیج 
سازندگی و گســترش فعالیت های جهادی، باید 

بستر و پشتیبانی های الزم صورت گیرد. 
وی ضمن قدردانــی از گروه های جهــادی ذوب 
آهن اصفهان که در طی دوســال گذشته در بخش 
محرومیت زدایی، تعــداد ۳۴ واحد مســکونی را 
جهت نیازمندان به بهره برداری رسانده اند، تصریح 
نمود: همکاری و تعامل صنایــع مختلف همچون 
 فوالد مبارکه می تواند فصل جدیدی را در توســعه

فعالیت های جهادی در منطقه محقق نماید. 
دکتر رجائی نسبت به تشــکیل "واحد پشتیبانی" 
گروه های جهادی با حضور صنایع منطقه، بســیج 

و سپاه و خیرین تاکید نمود. 
محمدی فرمانــدار لنجان نیز ضمــن قدردانی از 
زحمات و تالش  گروه های جهادی به ویژه حمایت 
جدی ذوب آهن اصفهان گفت: خوشبختانه با ورود 
گروه های جهادی و گسترش فعالیت های جهادی، 

بارقه امید در جامعه زنده شده است. 
وی با تاکید بر توســعه بســیج ســازندگی، اظهار 
امیدواری نمود: با تشــکیل "ستاد پشــتیبانی" از 
گروه های جهادی، در محــل فرمانداری و با حضور 
مســئولین و صنایع منطقه، بتــوان برنامه ریزی 
مناسب و قدم های بیشتری در محرومیت زدائی و 

فعالیت های جهادی برداشت.  وی کارنامه فعالیت 
های جهادی در شهرســتان لنجان را درخشــان و 
ارزنده توصیف کرد و یاد آور شد: اینگونه فعالیت ها 

الگویی ارزشمندی برای مدیران شهرستان است. 
در ابتــدای این آیین، ســرهنگ خدامیان فرمانده 
ســپاه ناحیه لنجان، گفت: واژه جهــاد از واژه های 
مهمی اســت که زیاد درقرآن به کار رفته و جایگاه 
اهل جهاد و صابران در این عرصه بخوبی نشان داده 

شده است.
وی با تبیین شــرایط امــروز جامعه یاد آور شــد: 
در شــرایط فعلی که هدفمندی یارانــه ها در حال 
اجراست، تنها با روحیه جهادی و خدمت خالصانه 
می توان مشکالت را پشت سر گذاشت و دشمنان 

را مأیوس نمود.

Rتجلیل e p o r t  9001: 2015  دریافت گواهینامه ایزو
توسط پویش ساخت ذوب آهن 

اصفهان

پیرو خبر مندرج در هفته نامه آتشــکار شــماره1۳۲۵ مورخ 
1۷اردیبهشــت ماه1۴01 با موضوع اهم دســتاورد و عملکرد 
شــرکت تارابگین در ســال 1۴00، سود به دســت آمده این 
شرکت نسبت به سال مالی 1۳۹۹ به اشــتباه 1۵درصد اعالم 

شده بود که به 1۵برابر یا1۵00درصد اصالح می گردد.

اصالحیه



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.

داریوش محمدی، محمد زارعی، غالمرضا گگونانی، 
منوچهر ایمانی، عباس ایمانی، شهاب سیاحیان، حامد 

شهبازی، بهمن موسوی، محمد اردشیری، مهرداد 
اردشیری، مجید زارعی، مهدی جمالزاده، مسعود 

زارعی، علیرضا زارعی، خانواده مرحوم 
محمد رضایی اصل

تسلیت

همکاران گرامی آقایان:
حامد محمدی، مهرداد ابراهیمی، مهرداد ربیعی، یوسف 
رضایی، حجت اله رمضانی، محمدعلی عمومی، مصطفی 
آقایی، محمود اصالنی، هادی ریاحی، ارژنگ نامداری، 

محمدرضا سلحشوری، حسین جعفری، عبدالحسین 
كریمی

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 شركت
مدیریت بهداشت و محیط زیست شركت با 

همکاری مدیریت روابط عمومی برگزار می كند:
برگزاری مسابقه نقاشی در ســه رده سنی  كمتر 
از 7 ســال، 18-7  و بیشــتر از 18ســال با موضوع 
زندگــی پایــدار در هماهنگــی بــا طبیعــت ویژه 
 living( نکوداشــت روز جهانــی محیــط زیســت
)sustainably in harmony with nature

عالقه مندان )كاركنان شركت و خانواده بزرگ ذوب 
آهن( می توانند آثار خود را با درج مشخصات كامل 
حداكثر تا تاریخ 1401/03/11 به مدیریت بهداشت 

و محیط زیست شركت ارسال نمایند.
مدیریت بهداشت و محیط زیست

اطالعیه

همزمان با گرامیداشت ســوم خرداد ماه به همت 
حــوزه مقاومت بســیج شــهید تندگویــان و امور 
ورزشــی شــركت مســابقات دارت ویژه برادران 

برگزار می گردد:
مکان: سالن ورزشی نظارت

زمان : سوم خردادماه - ساعت 9 صبح
هماهنگی: 09131345086 - آقای رنجبر

حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان 

اطالعیه

با توجه به این كه در نظر اســت از توانمندی های 
خانواده بزرگ ذوب آهن و نیروهای بومی استان 
اصفهان در تیم های پایه در رشــته های هندبال 
و بسکتبال باشگاه استعدادیابی و استفاده شود. 
مکان و زمان زیر برای حضور عالقه مندان برنامه 

ریزی شده است.
هندبال:

دهه اول تیرماه روزهای فرد از ساعت 15 الی 18
سالن مالک اشــتر خمینی شهر، ســالن شهرداری 
ناحیــه 5 رهنان، ســالن شــهید بهشــتی خیابان 

مهرداد
تلفــن هماهنگــی و اطالعــات: آقــای میردامادی 

09132060152
بسکتبال:

دهه اول خــرداد ماه روزهای شــنبه، یکشــنبه، 
دوشنبه، ســه شنبه و پنجشنبه از ســاعت 16:15 

لغایت 18
مجموعه اداری شفق سالن استاد توصیفیان

صــدری  آقــای  اطالعــات:  و  هماهنگــی  تلفــن 
09131132854

باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان

اطالعیه
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V a r i o u s
گوناگون

 محمد صدری مدیر کیفیت فراگیر ذوب آهن اصفهان 
در برنامه گفتگوی ویژه خبری به تشریح دالیل کیفیت 
برتر محصوالت فوالدی این شرکت پرداخت که اخیراً به 

کسب نشان ویژه استاندارد 1۴00 منجر شد. 
وی با اشــاره به ایــن که تولیــد فــوالد در ذوب آهن 
اصفهان به شــیوه کوره بلند انجام می شود و ۷0 درصد 
فوالد دنیا به این شــیوه تولید می گردد، گفت: فرایند 
استانداردسازی و دســت یابی به مطابقت محصول با 
استاندارد، مستلزم این است که از ابتدای فرایند تولید 

که سنگ معدن وارد شــرکت می شود تا 
زمانی که محصول خارج می شــود مطابق 

دستورالعمل های مربوطه کنترل شود. 
مدیر کیفیت فراگیر ذوب آهن اظهار داشت: 
آزمایشــگاه مرکزی ذوب آهــن که دارای 
نشان تایید صالحیت از سازمان استاندارد 
اســت تمام آزمایش هایی کــه در صنعت 
فوالد الزم اســت را برای تمام مواد اولیه و 

محصوالت انجام می دهد.
صدری افزود: فرایند تولید فوالد از ابتدا تا 
بخش فوالدسازی تحت نظارت آزمایشگاه مرکزی است 
و پس از تولید ذوب فوالد، توســط مدیریت کیفیت با 

آزمایش های الزم بر روی آن کنترل می شود. 
وی گفت: در واقــع فرایند کامل تولیــد ذوب و ریخته 
گری تحت کنترل مدیریت کیفیت است و آنالیز ذوب و 
همچنین مشخصات شمش مورد بررسی قرار می گیرد . 
مدیرکیفیت فراگیر ذوب آهن گفت: در بخش نورد ذوب 
آهن اصفهان چند کارگاه وجــود دارد که محصوالتی 

همچون میلگرد، تیرآهن، کالف، ناودانی، نبشی، ریل و 
... تولید می کنند و این مدیریت، کیفیت این محصوالت 
را تحت کنترل دارد . وی با اشــاره به ایــن که تمامی 
محصوالت، استانداردهای تعریف شــده دارند، افزود: 
ذوب آهن اصفهان از دیرباز با سازمان استاندارد جهت 
تدوین استاندردهای محصوالت فوالدی همکاری دارد 

که دستاوردهای بسیاری به همراه داشته است. 
صدری به شــیوه کنترل کیفیت ریل نیز اشاره کرد و 
گفت: در سیستم تولید ریل، کنترل کیفیت به صورت 
مکانیزه و مداوم اســت. این سیستم تســت های غیر 
مخرب و عیوب داخلی را بررســی می کنــد و در واقع 
ریل تولید شده به دلیل حساسیت این محصول در هر 

میلیمتر کنترل می شود تا مطابق استاندارد باشد . 
وی افزود: انــواع ریل در ذوب آهن تولید می شــود که 
همگی از کیفیت در ســطح جهانی برخوردار هستند . 
ضمن اینکه با تولید ریل زبانه سوزن و آرک معدن، ذوب 
آهن اصفهان در جشنواره ملی نوآور برتر در سال های 

1۳۹۹ و 1۴00، برگزیده شد و تندیس دریافت نمود .  

همزمان با هفته بسیج سازندگی و در ادامه ساخت و راه 
اندازی، پروژه های گروه جهادی فــوالد مردان و حوزه 
مقاومت بسیج شــهید تندگویان ذوب آهن اصفهان، 
تعداد دو باب منزل مســکونی جدید جهت نیازمندان 
در مناطق باغ بهادران)روســتای چم علیشــاه( و شهر 

چرمهین، افتتاح شد و مورد بهره برداری قرار گرفت. 
با افتتــاح این دو واحد منزل مســکونی، پــروژه های 
جهادی ذوب آهن اصفهان در طی دوســال گذشته به 

عدد ۳۴ رسید.
سرهنگ عجمی رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه 
صاحب الزمان)عج( در این آیین که فرمانده سپاه ناحیه 
لنجان، جمعی از ائمه جمعه و مســئولین شهرستان و 
ذوب آهن اصفهان حضور داشــتند، افتتاح و راه اندازی 
پروژه های جهادی را گامــی مهم در جهت محرومیت 

زدایــی و مســئولیت اجتماعــی ذکر نمــود و گفت: 
خوشبختانه ذوب آهن اصفهان تاکنون نقش ارزشمند 
خود را در این زمینه به خوبی ایفا نموده اســت.  وی از 
مساعدت و همکاری مدیریت عالی و بسیج این شرکت 
و کلیه دســت اندرکاران اینگونه اقدامات خداپسندانه 

قدردانی نمود. 
شایان ذکر است؛ یک پروژه مسکونی و جهادی دیگر این 

شرکت در خرداد ماه به بهره برداری می رسد.
گفتنی است؛ با حضور مســئولین مذکور پروژه کانال 
آب کشاورزی روستای چم علیشاه که در راستای طرح 
محرومیت زدایی توسط مسئولین و گروه های جهادی 
محلی و سپاه ناحیه لنجان طراحی و بازساری شده بود 
افتتاح شد. در اجرای این پروژه، ذوب آهن اصفهان نیز 

مساعدت و همکاری داشته است.

نهمین نمایشــگاه بین المللی معدن و صنایع معدنی، 
فرآوری و تجهیزات وابســته در محل نمایشــگاه  های 

جنوب شرق کشور  گشایش یافت.

ذوب آهن اصفهان به عنوان اولیــن تولید کننده فوالد 
ایران با هدف تبادل اطالعات و ارائه دستاوردها در این 
رویداد حضور فعاالنه ای دارد و مسئوالن و کارشناسان 
این شــرکت با همکاری شــرکت های وابسته "پویش 
معادن، پیشــرو معادن ذوب آهن ســوادکوه و معادن 
زغال ســنگ البرز شــرقی" با اختصاص غرفــه  ای به 
پاسخگویی و ارائه رویکردها، دســتاوردها و توانمندی 
های مادر صنعت فوالد کشور به مسئوالن، مخاطبان و 

مدعوین پرداخته اند.

این نمایشــگاه، فرصت مغتنمی جهت دســتیابی به 
راهکارهای مناسب در راســتای مرتفع نمودن چالش 

های شرکت در خصوص تامین پایدار مواد اولیه است.
شایان ذکر است این نمایشــگاه با شرکت1۴0 شرکت 
معدنــی، ۲0 شــرکت دانش بنیان و ۲0 شــرکت که 
نمایندگی شرکت های خارجی را دارند، ۲۸ لغایت ۳1 
اردیبهشــت ماه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی 
جنوب شرق در کرمان در حال برگزاری و پذیرای بازدید 

کنندگان است.

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.

کیفیت محصوالت ذوب آهن از زمان ورود مواد اولیه تحت کنترل است

حضور ذوب آهن اصفهان در نمایشگاه بین المللی معدن و صنایع معدنی کرمان

با افتتاح دو واحد مسکونی جدید در هفته بسیج سازندگی؛
پروژه های مسکونی و جهادی ذوب آهن به عدد 34 رسید

تاریخ تولدنام فرزند محل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1401/02/12مهالراه آهنمسعود اخباری

1401/02/06نازنین زهراحراستصادق زارعی

1401/02/08آیرینراه آهنعلی فایضی

1401/02/06محمد حسینتولید و توزیع برقامیر حسین منصوری

1401/02/02باربدنوردمجتبی بیگی

1401/02/08سید رادیننوردسید حمید حسینی

1400/12/20ویهاننوردپرویز رضوانی

1401/02/03همرازنوردمهدی عشوری

1400/12/15زهراحراستمیالد معظم

1401/01/24امیرعباسآگلومراسیونمحمد محمودی

1401/02/03رادوینآگلومراسیونرسول موحدی

1401/02/07ابوالفضلنوردرستم رضاپور

1401/02/07عباسنوردرستم رضاپور

1401/02/09مهرادتولید و توزیع برقاسماعیل شیاسی

1400/09/17آنیتاآگلومراسیوناكبر انتشاری

1401/02/04سپهركوره بلندمحسن رجائی

1401/01/30رستاكک سازیرسول ذكریا

1401/02/14روشنااتوماسیونحامد امیدی

1401/02/18مهرسامنسوزحسنعلی یلمه

1401/01/14یاسیننسوزامیرحسین نکوئی

1401/01/28امیرحسیناتوماسیوناسماعیل كریمیان

1401/01/06آنیساحراستوحید توكلی

1401/02/11آواكیفیتاصغر رحمت

تاریخ ازدواجمحل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1400/12/28فوالدسازیعلی انصاری

1401/01/01كک سازیامین زاد نقدی

1400/12/15كک سازیعلیرضا علیجانی

1401/02/02كک سازیاحسان كیانی

1401/01/01كک سازیمحمد مهری

1401/02/23اتوماسیوناحمد محمدی

1401/01/19آزمایشگاه مركزیرضا سلیمی

نفرات برتر ایمنی در فروردین ماه
  مدیریت ایمنی وآتش نشانی 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 فروردین ماه معرفی کرد. این همکاران می توانند با مراجعه به دبیرخانه مدیریت ایمنی و آتش نشانی هدایای 

خود را دریافت کنند.
بنا به اعالم مدیریت ایمنی وآتش نشانی شرکت،  از سال 1399 تا فروردین سال جاری، 440 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.

   محمدرضا نصر
شماره پرسنلی:   7043342 

فوالدسازی

  محمدرضا محمدی
شماره پرسنلی: 7010541 

راه آهن و ترابری

  سلیمان بهرامی
شماره پرسنلی: 442361 

آگلومراسیون

  علی كرمی
شماره پرسنلی:  7028114 
راهبری ماشین آالت و خودروهای 

سنگین

  وحید مختاری
شماره پرسنلی:   700946 

اموال وانبار

  محمدباقر مالکی
شماره پرسنلی:  419389 

آبرسانی 

     علی اصغر عربزاده
شماره  پرسنلی: 7035547 
انرژی و بهینه سازی سوخت

  علی ملکی دیزیچه
شماره پرسنلی: 3721752 

نت راه و ساختمان

  مهدی بهرامی
شماره پرسنلی: 429953 

كوره بلند

  مصطفی ایمانی
شماره  پرسنلی:  7048938 

نت مکانیک

  سیدمحمد قاضی عسکر
شماره پرسنلی:  7013055 
پشتیبانی و برنامه ریزی حمل

  علی جعفری
شماره پرسنلی:  450231 

كک سازی

  غالمعلی جوادی 
شماره پرسنلی:  7063005 

تولید و توزیع برق

  هادی ریاحی
شماره  پرسنلی:    7498147 

نورد

   مهدی سلیمیان
شماره پرسنلی: 7158288 

نورد 

  فرهاد امیری
 شماره پرسنلی:     7055936 

آزمایشگاه مركزی

  هوشنگ اكبری
شماره پرسنلی: 7019991 

خدمات رفاهی

  حسن رشیدی
شماره پرسنلی: 459316 

اتوماسیون و ارتباطات

 حمیدرضا رفیعی
شماره  پرسنلی:   7508084 

نسوز

محرابی معــاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار کرمان در حاشــیه 
بازدید از غرفه ذوب آهن در نهمین نمایشــگاه معــدن و صنایع معدنی 
کرمان،گفت: شــرکت های بزرگ پیشتاز نوآوری هســتند و ذوب آهن 
اصفهان با تولید ریل ملــی که نماد محصول با ارزش افزوده باال اســت، 

سرآمد این شرکت ها می باشد.
وی اظهار داشــت: اســتفاده از حوزه دانش بنیان به شرکت های معدنی 
و صنایع معدنی کمک شایانی می کند تا به ســمت تولید محصوالت با 

ارزش افزوده باالتر بروند .
محرابی با بیان این که استان کرمان در حوزه معدن در ذخایر، اکتشاف، 
استخراج و فرآوری ســرآمد اســت، تاکید کرد: باید یک هم افزایی بین 

ذوب آهن اصفهان و شرکت های معدنی کرمان به وجود آید. 
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان افزود: ذوب آهن اصفهان 
می تواند در تعامل با شــرکت های معدنی استان کرمان در انتقال دانش 
فنی و ســرمایه گذاری هم جهت ایجاد اشــتغال و ارزش افزوده در این 
اســتان و هم برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود منشــا اثر باشد و این 
شــرکت ها می توانند تفاهم نامه های دوجانبه در ایــن خصوص امضاء 

کنند. 
وی با بیان این که شــرکت های تامین کننده مواد اولیه ، فرآوری کننده 
مانند ذوب آهن و دانش بنیان ها باید ارتباط دو سویه برقرار کنند، اظهار 
داشت: تعامل این شــرکت ها موجب رشد و شکوفایی و سودبری طرفین 

خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان:

ریل ملی نماد محصول با ارزش 
افزوده است

خبرآسمانی


