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مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در سخنرانی پیش از خطبه های نماز
جمعه زرین شهر :

کارکنان ذوب آهن با همدلی و تالش
خستگی ناپذیر مقابل تحریم ها می ایستند

شهادت حضرت علي (ع) بر عموم
شیعیان جهان تسليت باد

مهندسمنصوریزدیزاده،مدیرعاملذوبآهناصفهان،بیستوهفتماردیبهشتدرسخنرانی
پیش از خطبه های عبادی و سیاسی نماز جمعه زرین شهر با تشریح برنامه های این شرکت  ،بر
افزایشحداکثریسطحتعامالتباشهرستانلنجانتاکیدکرد...
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برای تحقق  3میلیون تن تولید در سال  1398حاصل شد

موفقیت تالشگران ذوب آهن اصفهان
در ثبت رکورد ماهانه تولید

ملتی که هویت خود را گم
کند ،در مشت بیگانگان آب
میشود
در شب والدت با ســعادت کریم اهلبیت حضرت امام حسن
مجتبی (ع) جمعی از اســتادان زبان و ادب پارسی و شاعران
جوان و پیشکســوت با حضرت آیتا ...خامنهای رهبر معظم
انقالباسالمیدیدارکردند.
حضرت آیتاهلل خامنهای در این دیدار ،حرکت و پیشــرفت
جریان شــعر انقالب را امیدوارکننده دانستند و گفتند :البته
جریان های شــعری دیگری نیز وجود دارد امــا این جریان
شعر انقالب است که از لحاظ مضمون ،نوآوری در مضامین و
یافتگیالفاظپیشرفتبسیارچشمگیریداشتهاست.
صیقل
ِ
ایشان تأکید کردند :حفظ هویت ملت بسیار مهم است ،چرا که
ملتی که هویت خود را گم کند ،در مشت بیگانگان آب میشود
و از بین میرود.
ایشــان با تقبیح اســتفاده فراوان از لغات بیگانه در رسانهها،
خطاب به مسئوالن تأکید کردند :نگذارید زبان فارسی دچار
فرسودگیوویرانیشود.
حضرت آیت ا ...خامنهای همچنین از ولنگاری زبانی و ساخت
لفظی بســیار نازل برخی ترانهها و پخش آن ها از صداوسیما
در سریال ها نیز انتقاد کردند و گفتند :زبان فارسی قرن های
متمادی است که عمدتاً به وسیله شاعران بزرگ حفظ شده و
اینگونه سالم و فصیح به دست ما رسیده است ،بنابراین ما باید
حرمت زبان را حفظ کنیم و اجازه نداریم با بیمباالتی آن را به
دست فالن ترانهسرای بیهنر بدهیم که الفاظ را خراب کند و
بعد نیز با پول بیتالمال در صداوسیما و دستگاه های دولتی و
غیردولتیپخششود.
در این دیدار ۲۹تن از شاعران جوان و پیشکسوت اشعار خود را
درحضوررهبرانقالباسالمیقرائتکردند.پیشازنمازمغرب
و عشاء نیز تعدادی از شاعران از نزدیک با رهبر انقالب اسالمی
دیداروگفتوگووآثارخودرابهایشانتقدیمکردند.

رویداد
معاون بازرگانی شرکت ذوبآهن اصفهان

ذوبآهن به دنبال صادرات
ریل ملی است
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گوناگون
در برنامه تلویزیونی یک شهر ضیافت
صورت گرفت :

همیاری خانواده بزرگ
ذوب آهن اصفهان در
آزادسازی زندانیان جرائم
غیر عمد
گوناگون
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اهمیت روابط عمومی برای
سازمان همچون بخش تولید
است

04

گوناگون

دو همايش بزرگ قرآنی
در ذوب آهن اصفهان

گزارش روند معامالت سهام شرکت و بازار سرمایه در هفته كاري
 98/02/25لغايت 98/03/01
به حقوقی ها بود .در این هفته شــاخص کل بازار بورس
 4.151واحــد (معادل  1.97درصد) افزايش داشــت.
شــاخص فرابورس نيز با افزايــش  89واحدی (معادل
 3.45درصد) مواجه شــد .در این هفته در بازار بورس
حدود  17میلیارد ســهم بــه ارزش  50.968میلیارد
ریال معامله شــد که  7درصد كاهــش ارزش معامالت
نسبت به هفته کاری گذشــته را نشان می دهد .نسبت
ارزش معامالت به ارزش بــازار (گردش معامالت) برای
شــرکت ذوب آهن در هفته جاری  1.47بوده اســت
که نســبت به هفته گذشــته  31درصد كاهش داشته
است.

ريال) را تجربه نمود .در نهايت قيمت هر ســهم شركت
در روز چهارشــنبه با كاهش  1.17درصدي ( 21ريال)
به محدوده  1.767ريال رســيد و به كار خود طي اين
هفته پايان داد.
حجم معامالت ســهام شــرکت در هفتــه کاری مورد
گزارش حدود  896ميليون ســهم بود که نســبت به
هفتــه کاری گذشــته كاهش  31درصــدی در حجم
معامالت ســهام را نشــان می دهــد .در هفته جاری
ســهم خریداران حقیقی  92درصد و ســهم خریداران
حقوقی  8درصد بوده اســت .همچنیــن  93درصد از
فروش ها متعلق بــه حقیقی ها و  7درصــد نیز متعلق

روز شــنبه قيمت هر ســهم شــركت متاثر از افزايش
شــاخص كل بورس و شــاخص فرابورس با رشد 1.91
درصدي ( 33ريال) بــه قيمت  1.763ريــال افزايش
يافت .روز يكشــنبه نيز رونــد صعودي بازار و ســهام
ذوب ادامه داشــت به صورتي كه قيت هر سهم شركت
با رشــد  2.44درصدي ( 43ريال) به محدوده 1.806
ريال رسيد .در روز دوشــنبه روند سهام شركت همسو
با روند كلي بازار نزولي شــد و قيمت هر ســهم شركت
با كاهش  1.27درصدي ( 23ريــال) به قيمت 1.783
ريال كاهش يافت .روز سه شنبه هر سهم شركت با ثبت
قيمت  1.788ريال ،رشد نامحسوس  0.28درصدي (5

طنین آوای دلنشین قرآن در ذوب آهن اصفهان

درجدول،مقایسهقیمتسهامذوبآهنوچندشاخصمرتبطباآنرامالحظهمیکنید.
ردیف

نام شاخص

هفته منتهی به  1خرداد 98

هفته منتهی به  25اردیبهشت 98

درصدتغییر

جهتتغییر

1

شاخص کل

215،169

211،018

1.97

↑

2

شاخص فرابورس

2،672

2،583

3.45

↑

3

شاخصصنعت

192،870

189،567

1.74

↑

4

شاخص فلزات اساسی

152،938

152،523

0.27

↑

5

قیمت سهام ذوب آهن

1،767

1،730

2.14

↑

6

ارزش معامالت سهام ذوب آهن (میلیون ریال)

1،600،442

2،270،210

-30

↓

7

ارزش بازار سهام ذوب آهن (میلیون ریال)

108،676،753

106،401،122

2.14

↑

8

نسبت گردش معامالت  -درصد

1.47

2.13

-31

↓

9

حجم معامالت سهام ذوب آهن از ابتدای سال ـ میلیارد سهم

10.0

10

بازده سهام ذوب آهن از ابتدای سال ـ درصد

21

همایش قرآنی مسجد الغدیر

روزشنبهقيمتهر
سهمشركتمتاثر
ازافزايششاخص
كل بورس و شاخص
فرابورس با رشد1.91
درصدي ( 33ريال)
به قيمت 1.763ريال
افزايشيافت

شــرکت پویش معادن ذوب آهن در نظر دارد نســبت به تامین دو دســتگاه گره زن
میلگردهای  8تا  12میلیمتر از طریق شناسایی و ارزیابی ماشین سازان واجد صالحیت
فنی ،مالی و دارای تجربه مفید اقدام نماید .
بدینوسیله از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل می آید نسبت به ارسال اطالعات و
توانمندی های خود از طریق شماره ذیل اقدام نمایند  03136241412 .داخلی 5
هدف :ارائه خدمات ســاخت و راه اندازی دو دســتگاه گــره زن میلگردهــای  8تا 12
میلیمتر
در صورت نیاز جهت دریافت اطالعات تکمیلی ،با واحد بازرگانی این شرکت با شماره
 03142696639تماس حاصل فرمایید.
(( آگهی فراخوان ))
شركتسهامیذوبآهناصفهان

مدیریت راهبری
شرکت ها ،امور مجامع
و سهام

(( آگهی فراخوان ))
شركتسهامیذوبآهناصفهان
ردیف

نوعفراخوان

شماره

موضوع

مهلت دریافتاسناد

مهلتارائهپیشنهاد

1

مناقصهعمومی

9704721 RI

خريدساليانهتعداد 2.600.000پاكتشيراستريل 200UHTسيسيبانيو
بصورتبستهبنديمناسب

98/03/1

98/03/19

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

آگهی
فراخوان

روابط عمومی شرکت

نوع
فراخوان

شماره

موضوع

مزايده

A 98/01

فروشدوبابازاماکنشرکت
(ساختمانبندرعباس-
ساختمانبندرامام)

مهلتدریافت
اسناد

مهلت
بازدید

مهلت ارائه
پیشنهاد

98/03/01
لغایت
98/03/18

98/03/05
لغایت
98/03/15

ساعت
 15مورخ
98/03/18

سايرموارد:
-1میزانتضمینشركتدرمزایده:پنجدرصدمبلغقيمتپيشنهادي
 -2نوع تضمین شــركت در مزایــده :ضمانت نامه معتبر بانكی یا واریز وجه به شــماره حســاب ســیبا
 109700970008بانك ملی شعبه ذوب آهن اصفهان و یا به شماره حساب  102263027003سپهر بانك
صادرات شــعبه ذوب آهن و ارائه رسيد آن  -اوراق مشــاركت بی نام و يا مطالبات تایید شده مزایده
گران
-3تاریخبازگشائیپاكتهاي)مزایده( :یکشنبه 98/03/19ساعت9صبح
-4مدیریتبرگزاركنندهمزایده:مدیریتاموال،انباروامالک
تلفن تماس 03152576244 - 03152576238 :آقاي صادقیان
 -5محل تحویل پاكتها :شركت سهامی ذوب آهن اصفهان دبیرخانه محرمانه مديريت حراست واقع در
درباصلیجنببانكملی
 -6نحــوه دریافت اســناد :از طریق ســایت اینترنتی شــركت ســهامی ذوب آهن اصفهان به نشــانی
 www.esfahansteel.irاسناد به صورت فایل PDFمی باشد.

روابط عمومی شرکت
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سالم آتشکار

برای تحقق  3میلیون تن تولید در سال  1398حاصل شد

تعــدادی از همــکاران
درتماس با شماره  104سالم
آتشکار روابط عمومی سواالت
خود را به شرح زیر مطرح وپاسخ
مسئوالن به شرح زیر می باشد:

درخواست ها وپاسخ مسئولین :
نحوه استفاده از خدمات الکترونیکی سازمان تامین
اجتماعی به چه صورت می باشد ؟
مدیریت مالی  :سازمان تامین اجتماعی در راستای ارائه
خدمات نوین و افزایش میزان رضایتمندی و رعایت حقوق
شهروندی مخاطبین خود اقدام به ایجاد سامانه eservices.
 tamin.irنموده است و از این به بعد خدمات این سازمان
الزاما غیر حضوری و از طریق سایت مذکور ارائه می گردد.
همچنین راهنمای استفاده از این سامانه و مزایای آن در سایت
رسمی سازمان تامین اجتماعی به نشانی www.tamin.ir
قابل بهره برداری می باشد
انعقاد قرارداد بدن سازی برای ساکنین مسکن مهر
فوالدشهر ؟
سرپرست ورزش همگانی  :جهت رفاه حال کارکنان؛  5استخر
و  20سانس در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش یافته
است همچنین با توجه به این که سالن بدن سازی؛ امسال برای
اولین بار در حال انجام می باشد در حال رفع نواقص موجود
و افزایش تعداد سالن های بدن سازی از جمله مسکن مهر
فوالدشهر می باشیم .
*** تعدادی از همکاران نیز انجام موارد زیر را خواستار
شده اند.
 )1تقدیر وتشکر از حضور مدیرعامل محترم در مراسم باشکوه
نماز جمعه زرین شهر در راستای تعامالت منطقه ای
)2ارائه تدابیر الزم برای باالبردن سطح کیفیت ونوع پذیرایی
شیفت .
 )3برنامه ریــزی جهت پرداخت وام زیارت کارکنــان ماننــد
گذشته در شرکت .
 )4تدابیری جهت تسریع حل مشکالت کلینیک دندانپزشکی
ها توسط بیمارستان شهید مطهری.
 )5برنامه ریزی جهت رفع مشکالت سرویس بهداشتی
ونظافت کارگاه ریخته گری فوالدسازی
)6تدابیری جهت تسریع در ابالغ چارت سازمانی مدیریت ها .
افکارسنجی روابط عمومی

خبر
معاونبازرگانیشرکتذوبآهناصفهان

ذوبآهن به دنبال صادرات ریل
ملی است
معاون بازرگانی شــرکت
ذوبآهن اصفهــان اعالم
کرد این شــرکت در حال
برنامهریزی برای صادرات
ریــل اســت .نعمتالــه
محســنی معاون بازرگانی
شرکت ذوبآهن اصفهان
بیــان کــرد  :شــرکت
ذوبآهــن اصفهــان
محدودیتــی در تولید ریل
نداشته و ظرفیت تولید ریل در شرکت حتی بیش از نیاز کشور
است.
وی ادامه داد :اما آنچه سبب وقفه در تحویل ریل به متقاضیان
شده ،این است که ریل درواقع محصولی تازه متولدشده بوده و
ذوبآهن هنوز تائیدیههای بینالمللی را اخذ نکرده است .البته
فرآیند دریافت تاییدیههای موسســات تخصصی بینالمللی،
در حــال پیگیری اســت؛ اما ایــن کار کمی زمانبــر خواهد
بود.
وی افزود :با وجــود تولید مطابــق اســتانداردهای روز اروپا،
اما شــرکتهای داخلی اصرار به معرفی بازرس و شرکتهای
مشاور دارند که این امر ســرعت تولید را کاهش میدهد .قطعاً
با گذشــت زمان ،کنترلهــای ســختگیرانه کاهش خواهد
داشــت و در ســالهای آینده چنین محدودیتــی نخواهیم
داشت.
محسنی در ادامه گفت :در راستای قرارداد سال گذشته ،حدود
 15هزار تن ریل  UIC60تولیدشــده و آماده تحویل اســت.
مذاکرات جهت عقد قرارداد جدید هم آغازشــده و تولید ریل
در ذوبآهن تداوم خواهد داشــت .بههرحــال ریل محصولی
تکنولوژی محور بوده و ارزشافزوده باالتری نســبت به ســایر
محصوالت فوالدی دارد.
معاون بازرگانــی در مورد نرخ قراردادهــای فروش ریل عنوان
کرد :یکی از چالشهای قرارداد قبلی تولید ریل ،نرخ محصول
بوده که با توجه به افزایش قیمــت محصوالت فوالدی در چند
ماه اخیر ،امیدواریم در قراردادها ،نوسانات قیمتی پوشش داده
شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان صادرات ریل هم هست
یا نه؟ اظهار داشــت  :بله؛ امکان صادرات ریل نیز وجود دارد و
مذاکراتی هم در این زمینه صــورت گرفته؛ ولی یکی از الزامات
صادرات ریل ،اخذ تائیدیهها و گواهینامههای کیفی بینالمللی
اســت و همانطور که گفته شــد فرآیند اخــذ گواهینامهها و
تائیدیهها در حال سپری شدن است.
معاون بازرگانی ذوب در خاتمه تصریح کرد :شرکت ذوبآهن
اصفهان بهعنوان یک برند شناختهشــده ،محصوالت خود را به
بیش از  25کشــور صادر میکند .بدون شــک ریل هم پس از
اخذ تائیدیههای بینالمللی جای خود را در ســبد محصوالت
صادراتی بازخواهد کرد.

موفقیت تالشگران ذوب آهن اصفهان در ثبت رکورد ماهانه تولید

در ذوب آهن
اصفهانشرایطبرای
تولیدفراهماست

تالشــگران ذوب آهن اصفهان در سال
رونق تولید و برای تحقــق  3میلیون تن
تولید در سال  ، 1398سومین رکورد تولید را به
ثبت رســاندند  .پس از ثبــت دو رکورد تولید
روزانه در ماه گذشــته  ،با همت تالشگران این
مجتمع عظیم صنعتی  ،رکــورد جدید تولید
ماهانه نیز در اردیبهشت ماه با تولید  244هزار و
 144تن چدن با دو کوره بلند به ثبت رســید .

رکورد قبلی تولید ماهانه تولید با دو کوره بلند
شــماره  2و  3معادل  232هزار و  829تن بوده
است .
مهندس منصــور یــزدی زاده مدیرعامل شــرکت
چهارشــنبه اول خرداد ماه در نشســتی بــا معاون
و مدیران حوزه بهــره برداری  ،ضمــن تبریک این
موفقیت به کلیه کارکنان شرکت گفت  :این موفقیت
حاصل یک کار تیمی است و در شرایطی حاصل شد

که با تحریم های ظالمانه مواجه هستیم .
وی افزود  :تحریم ها ایجاد مانع می کند اما بازدارنده
نیست و قطعاً با روحیه ای که هم اکنون برای افزایش
تولید در این مجتمع عظیم صنعتی ایجاد شــده  ،با
وجود همه مشــکالت می توانیم به اهداف مورد نظر
دست پیدا کنیم .
مدیرعامل شــرکت تصریح کرد  :خوشــبختانه  ،در
ذوب آهن اصفهان شــرایط برای تولید فراهم است

و اگر به ظرفیت اسمی تولید نرســیده ایم  ،به دلیل
کمبود مواد اولیه به ویژه سنگ آهن می باشد .
مهندس یزدی زاده گفــت  :ذوب آهن اصفهان با این
حجم تولید  ،اشتغال زایی و مسئولیت اجتماعی که
به ویژه در حوزه معادن زغال ســنگ به عهده دارد ،
نباید این چنین با مشــکل تامین سنگ آهن مواجه
باشد و در این خصوص  ،تدبیر مســئولین چاره ساز
خواهد بود .

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه زرین شهر :

کارکنان ذوب آهن با همدلی و تالش خستگی ناپذیر مقابل تحریم ها می ایستند

5800
ذوب آهن اصفهان
با همدلی و هم
افزایی کارکنان
خویش که تعداد
 5800نفر از این
شاغلینبومی
شهرستانلنجان
هستند،توانست
گام های بسیار
خوبی را در مسیر
تولید بردارد

مهندس منصور یــزدی زاده ،مدیرعامــل ذوب آهن
اصفهان ،بیست و هفتم اردیبهشت در سخنرانی پیش
از خطبه های عبادی و سیاسی نماز جمعه زرین شهر
با تشریح برنامه های این شرکت  ،بر افزایش حداکثری
سطح تعامالت با شهرستان لنجان تاکید کرد.
مهندس یــزدی زاده در ابتدای ســخنان خود ضمن
گرامیداشت یاد و خاطره شهدای شهرستان لنجان و
انقالب اسالمی ایران،جانبازان و ایثارگران گفت  :این
شهرستان سرداران بزرگی را به انقالب تقدیم نمود و
اگر این عزیزان نبودند شــاید امکان ادامه حیات برای
ذوب آهــن وجود نداشــت  ،به روح مطهــر همه این
عزیزان و شهدای هشت ســال دفاع مقدس درود می
فرستیم.
تعداد  5800نفــر از شــاغلین ذوب آهن
اصفهان بومی شهرستان لنجان هستند
وی افزود  :سال گذشــته به دلیل تحریم های ظالمانه
استکبار،ذوب آهن اصفهان ســختی های بسیاری را
متحمل شد اما با همدلی و هم افزایی کارکنان خویش
که تعداد  5800نفر از این شــاغلین بومی شهرستان
لنجان هستند،توانست گام های بســیار خوبی را در
مســیر تولید بردارد که از جمله آنها می توان به تولید
محصول استراتژیک ریل با تنوع گوناگون اشاره نمود
که ارزآوری بســیار خوبی برای کشــور دارد.در تنوع
محصول ریل می توان به تولید ریــل مورد نیاز مترو
اصفهان در این کارخانه اشاره کرد.
مدیرعامل شرکت با اشــاره به این که سال های اخیر
توسط مقام معظم رهبری با اولویت مباحث اقتصادی
نامگذاری شــده اســت ،ادامــه داد  :همدلی و تالش
خستگی ناپذیر کارکنان شرکت در بخش های مختلف
مانع از تحقق دسیســه های دشمن شــد.ذوب آهن
اصفهان با تمام قوا عمل به منویات مقام معظم رهبری
در بحث اقتصاد مقاومتی و تولیــد را بیش از پیش در
دستور کار قرار داده است.
تحقق "رونق تولید" نیازمند تالش مضاعف
همه ما در مسئولیت های گوناگون است
این مقام مســئول اضافه کرد  :ســال جدیــد که از
ســوی رهبر معظم انقالب تحت عنوان "رونق تولید"
نامگذاری شــده  ،نیازمند تالش مضاعــف همه ما در
مسئولیت های گوناگون است تا بتوانیم اقتصاد کشور
را شکوفا نموده و وابستگی به نفت را کاهش دهیم،این

مهم قطعاً ضربه محکمی برای دشمنان انقالب خواهد
بود.
مهندس یــزدی زاده با اشــاره به این کــه ذوب آهن
اصفهان تنهــا تولید کننده فوالد بــه روش کوره بلند
است ،بیان کرد  :سال گذشــته  2میلیون و  410هزار
تن محصول در ذوب آهن تولید شــد و در سال جدید
تالش داریم که این ظرفیت به 3میلیون و  50هزار تن
چدن برســد تا منویات مقام معظم رهبری که به آن
تاکید دارد را به نتیجه برسانیم .طبیعتاً برای تولید این
میزان به مواد اولیه نیاز داریم و با تحریم های استکبار
نیز مواجه هستیم اما تاکنون رکوردهای بسیار خوبی را
ثبت نمودیم.
همت تالشــگران ذوب آهن بــر کاهش
آالیندگی ها استوار است
وی که از ســال  1373خدمت خــود را در ذوب آهن
اصفهان آغاز و در پُســت های مختلف فعالیت نموده
است اظهار داشت  :مباحث زیســت محیطی همواره
حول محور تولید فــوالد اقصی نقاط جهان اســت و
به عنوان یک دغدغه نیز در ســطح شهرستان لنجان
مطرح است  .در این راســتا ذوب آهن طی سال های
گذشته بالغ بر  400میلیارد تومان در زمینه پروژه های
زیست محیطی سرمایه گذاری کرده است اما همچنان
جای کار وجود دارد .در خصوص استشــمام بوی کک
در شهرســتان بعضاً صحبت هایی وجود دارد که این
موضوع مربوط به بخش کک سازی شرکت است.برای

حل این مشکل،اقدامات اساســی آغاز شد و باهمت و
تالش شــبانه روزی کارکنان ساخت درب های باتری
کک ســازی در کارخانه محقق شــد تا ایــن دغدغه
آالیندگی نیز برطرف شــود زیرا شــاغلین و ســپس
جامعه در معرض آالیندگی هستند و مطابق با وظیفه
اخالقی و انسانی در این زمینه برنامه ریزی نمودیم.
تمام تالش ها بر این اســت که تا چهار سال
آینده ذوب آهن کمترین وابســتگی را به آب
زاینده رود داشته باشد
مدیرعامل ذوب آهــن در بخش دیگری از ســخنان
خود به اقدامات این شــرکت در زمینه کاهش مصرف
آب پرداخت و گفت  :دغدغه هایــی در زمینه بحران
آب در کشور وجود داشت که بخشــی از آن با نزوالت
آســمانی در ســال جاری برطرف شــد اما این مهم
همچنان نیازمنــد برنامه ریزی اســت .بدین منظور
ذوب آهن نســبت به خرید پساب شــهرهای اطراف
اقدام کرد.خرید پســاب ایمان شــهر از چندی پیش
آغاز شده اســت که مراحل جمع آوری و انتقال آن به
شــرکت حدود  500میلیارد تومان هزینه نیاز دارد و
این برنامه در دست اقدام است.خرید پساب شهر نجف
آباد نیز به عنوان یکی دیگر از اقدامات ذوب آهن است.
پساب شهر زرین شــهر نیز برای آبیاری درختان غیر
مثمر خریداری شد .لذا تمام تالش ها بر این است که
تا چهار سال آینده این شرکت کمترین وابستگی را به
آب زاینده رود داشته باشد .در سال گذشته نیز با توجه

به اصالحات انجام شده توانستیم کاهش  25درصدی
مصرف آب را ثبت نماییم.
بهبود معیشــت کارکنان  ،نیازمند افزایش
تولید است
مهنــدس یــزدی زاده در ادامه به به نیروی انســانی
شاغل در ذوب آهن اشاره نمود و گفت  :در این شرکت
میزبان حدود  14هزار نفر از پرســنل هستیم و تمام
تالش ما بر این است که بتوانیم شرایط معیشتی خوبی
را برای این تالشگران محقق نماییم و این مهم نیازمند
افزایش ظرفیت تولید است .این شرکت توانایی تولید
 4میلیون تن چدن را دارد اما امروز به دلیل مشــکل
تامین مواد اولیه با حــدود  60درصد از ظرفیت تولید
می کند.
وی به تولید محصول  H300در این شــرکت اشــاره
نمود و خاطر نشان کرد  :این محصول مهم در صنعت
ساختمان به منظور استحکام و کاهش هزینه ها کاربرد
زیادی دارد و جایگزین تیرورق است.
ارزش آفرینی در کنار اصل مشتری مداری
همواره مورد توجه قرار دارد
مهندس یزدی زاده تصریح کرد  :ذوب آهن اصفهان در
کنار تولید همواره به مبحث مسئولیت های اجتماعی
توجه ویژه داشته اســت .لذا تولیدات خود را در بخش
های مختلف مطابق با آخرین استانداردهای به روز دنیا
در عرصه های ملی و بین المللی عرضه نموده و ارزش
آفرینی را در کنار اصل مشــتری مداری همواره مورد
توجه قرار داده اســت .در این راستا این شرکت موفق
شد تندیس طالیی حمایت از حقوق مصرف کنندگان
را در سال جاری دریافت نماید.
وی گفت  :این شرکت با دارا بودن گواهینامه cares
قادر اســت محصوالت خــود از جمله میلگــرد را به
کشورهای اروپایی صادر نماید.
ذوب آهن و مردم شریف و فهیم شهرستان
با تالش و هم افزایی رشــد و توسعه همه جانبه
صنعت و شهرستان را بیش از پیش تحقق می
بخشند
مدیرعامل شــرکت افزود  :ذوب آهن و مردم شریف و
فهیم شهرســتان لنجان همواره در کنار یکدیگر قرار
دارند و با تالش و هم افزایی می توانند رشــد و توسعه
همه جانبه صنعت و شهرستان را بیش از پیش تحقق
بخشند.
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امام جمعه زرین شهر در خطبه نماز جمعه :

همدلی و وحدت کنونی بین مسئولین شهرستان لنجان و ذوب آهن اصفهان نوید بخش آینده ای
روشن است
درهرمسئولیتیکه
قرار داریم نیاز است
قشرمستضعف
موردتوجهقرار
گیرندواصلعدالت
و برابری در بین
مردمبهمعنای
واقعیپیادهسازی
شود

آیین نماز جمعه زرین شــهر با حضور نمازگزاران روزه
دار و به امامت حجت االسالم و المسلمین قاسم باقریان
امام جمعه این شهر ،بیســت و هفتم اردیبهشت ماه در
مصالی زرین شهر برگزار شد.
حجت االسالم و المسلمین قاســم باقریان امام جمعه

زرین شهر در خطبه های نماز جمعه این هفته ،گفت :
در هر مسئولیتی که قرار داریم نیاز است قشر مستضعف
مورد توجه قرار گیرند و اصل عدالــت و برابری در بین
مردم به معنای واقعی پیاده سازی شود.
با برادری و تعامل در راســتای تحقق اهداف

تالشکنیمتاهمگانازثمراتآنبهرهمندشوند
امام جمعه زرین شهر خاطر نشــان کرد  :پیامبر اکرم
(ص) بین مومنین عقد اخوت و برابری برقرار نمودند و
بدون توجه به مسایل تفرقه برانگیز مقصد و هدف را در
رأس قرار دادند .ما نیز می توانیــم با برادری و تعامل در
راستای تحقق اهداف تالش کنیم تا همگان از ثمره آن
بهرهمندشوند.
همدلی و وحدت بسیار خوبی بین مسئولین
شهرســتان لنجان و ذوب آهن اصفهان وجود
دارد و این مهم نوید بخش آینده ای روشن است
حجت االسالم و المسلمین قاسم باقریان ضمن تشکر
از حضور مدیرعامــل ذوب آهن در آییــن نماز جمعه
و رویکرد مردمی و تعاملی ایشــان خاطر نشــان کرد :
خوشبختانههمدلیووحدتبسیارخوبیبینمسئولین
شهرستان لنجان و ذوب آهن اصفهان وجود دارد و این

مهم نوید بخش آینده ای روشن برای هر دو بخش است
زیرا تفرقه و جدال هیچگاه ثمره ارزشمند در پی ندارد.
وی تصریح کرد  :تعداد  5800نفر از مردم شهرســتان
در ذوب آهن اصفهان شاغل هستند،چندین برابر این
رقم نیز از این صنعت مادر بازنشســته شدند و گروهی
دیگر نیز به نحوی با آن در ارتباط هســتند و معیشت
آنها تأمین می شــود  .اگر مشــکل این صنعت و سایر
صنایع شهرســتان در ابعاد مختلف برطرف شود قطعاً
توســعه و شــکوفایی متقابل رقم می خورد و این مهم
در ســایه همدلی و همراهی محقق می گــردد .بدین
منظور جلسات هم اندیشی با حضور مسئولین صنایع
شهرســتان،نخبگان و سایر اقشــار به صورت هفتگی
برگزار می شــود تا بتوانیم با هم افزایی مضاعف و بهره
مندی حداکثری از فرصت ها برای مســایل صنعت و
شهرستانتبادلنظرداشتهباشیم.

نشست تعاملی مسئولین ذوب آهن و شهرستان لنجان

حضورمهندس
یزدی زاده در این
نشستبسیار
ارزشمنداستو
زمینهتعاملبیشاز
پیش را در خصوص
مسایلصنعتو
مردمفراهممی
نماید

پس از نماز جمعه این هفته زرین شهر ،نشست تعاملی
با حضور حجت االسالم و المســلمین قاسم باقریان ،
مهندس یزدی زاده مدیرعامــل ذوب آهن  ،خدامراد
صالحی سرپرســت فرمانداری شهرستان و تعدادی از
دیگر مسئولین و شهروندان شهرستان لنجان برگزار
شد .
حجت االسالم و المســلمین قاســم باقریان در این
نشســت گفت  :حضور مهندس یــزدی زاده در این
نشست بسیار ارزشمند اســت و زمینه تعامل بیش از
پیش را در خصوص مسایل صنعت و مردم فراهم می
نماید.چنین حضوری تاکنون سابقه نداشته است.
وی افزود  :در شهرســتان لنجان فــارغ التحصیالن
بسیاری در رشــته های مختلف داریم که می توان به
نحو مطلوب از دیدگاه ها و تخصــص این نخبگان در

جلسات هم اندیشی با حضور مسئولین در راستای هم
افزایی و پیشرفت بهره گرفت.
خدامراد صالحی فرماندار شهرستان لنجان نیز ضمن
تشــکر از حضور مدیرعامل شــرکت در این نشست
گفت :از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسالمی
اســت که مســئولین نظام از جنس مردم هستند و
همواره در بین مردم حضور دارند.
وی افزود  :ذوب آهن بخش مهمی از پیکره شهرستان
لنجان اســت و مشــکالت این صنعت و مردم جدایی
ناپذیر هســتند.تعامل بســیار خوبی بین مسئولین
شهرســتان و ذوب آهن وجود دارد و این مهم زمینه
رشد و شکوفایی را فراهم می نماید .
فرماندار شهرســتان لنجان خاطر نشــان کرد  :این
شــرکت برنامه های فرهنگی و اجتماعی خوبی مانند

مسابقات ورزشی،برگزاری همایش شــوراها و  ...را در
سطح شهرستان برگزار نموده است.
وی گفت  :از طریق برگزاری نشست های هم اندیشی
با حضور نخبگان و مســئولین مختلف دستگاه های
اجرایی شهرســتان با اجماع نظر ایــده های مختلف

مطرح شــده و بحث و تبادل نظر در این زمینه صورت
می گیرد.
در این نشســت چند تن از حضار دیدگاه ها  ،نظرات و
ســواالت خود را مطرح نمودند و مسئولین نیز پاسخ
های الزم را ارائه دادند .
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در دعاهای شب قدر هوای همکاران را هم
داشتهباشیم
«شب قدر» شــبی اســت که در آن قرآن بر پیامبر
عظیم الشــأن اســام نازل شده اســت و فضیلت
عبــادت در ایــن شــب از تمام شــب ها بیشــتر
است.
در این شــب مقدرات یک سال انســان معین می
گردد .از با فضیلــت ترین اعمال در چنین شــبی
«احیاء» می باشــد که به معنای پاس داشتن یک
شب تا صبح اســت .پس جا دارد که در چنین شبی
انسان از اعمال زشت خود اســتغفار نماید چرا که

شب توبه اســت و خداوند در آن بندگانش را مورد
اکرام خاص خود قرار می دهد .لسان الغیب سروده
است:
چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی
آن شب قدر که این تازه براتم دادند
هاتف آن روز به من مژده این دولت داد
که بدان جور و جفا صبر و ثباتم دادند
چه زیباست در احیا شــب های قدر و زمزمه دعاها،
همکاران عزیز خود را هم فراموش نکنیم.

شب قدر در آینه آیات قرآن
به جرئت می تــوان گفت برجســته تریــن آیات
قرآن در مورد شــب قدر و فضیلت آن که است که
خداوند متعال مــی فرماید« :ما قرآن را در شــب
قدر نازل کردیم .و از شــب قدر چــه آگاهت کرد.
شــب قدر از هــزار مــاه ارجمندتر اســت .در آن
شــب فرشــتگان با روح به فرمان پروردگارشــان
بــرای هــر کاری کــه مقــرر شــده اســت فرود
مــی آیند .آن شــب تــا دم صبــح صلح و ســام
است».
از جمله دالیل فضیلت شب قدر بلکه واالترین جنبه
فضیلت آن نزول قرآن کریم در این شــب می باشد
که به صورت یک باره بر قلــب مقدس پیامبر اعظم

(ص) نازل گردید و در بقیه عمر مبارک ایشــان به
صورت تدریجی انجام گرفت .قــرآن کریم یکی از
علل فضیلت مــاه رمضان را همین معنا برشــمرده
و می فرماید« :ماه رمضانی که قــرآن را در آن فرو
فرســتادیم؛ کتابی که مــردم را راهبــر و متضمن
دالیل آشکار هدایت و میزان تشخیص حق از باطل
است».
قرآن کریــم علت دیگر فضیلت این شــب بزرگ را
تعیین مقدرات انســان قلمداد نموده و می فرماید:
«ما قرآن را در شــبی فرخنده نازل کردیم؛ زیرا که
هشــدار دهنده بودیم .پس در آن شــب هر کاری
محکم و استوار می شود».

اشــک های مهتاب بر دامــان پیراهن اندیشــه ام
ســرخ زخم می
فرو می چکد و بر دلم ســتاره های
ِ
نشــینند .مویه باد ،موهای احساسم را پریشان می
ذره های جهان ،بــر دهان جانم
کند و ّ
ذره ّ
ضجــه ّ
زهر فراق می نشــاند .زمین می لــرزد و قصه ای از
غصه تلخ حادثه را بر زبان دارد .مردی نشسته است
ّ
اکنون ،بر بستری از خون! مردی که وقتی خدا می
خواســت اندکی در زمین تجلّی کند ،او را آفرید و
به آســمانیان داد .مــردی در میان احمــد و ا َ َحد!
مردی که از ردایش ،عطــر ایمان می بارید .نگاهش
تصویر درشت عدالت بود ،عشــق با او حمایت می
شد .صالبت از او نام می گرفت .سپید قامتی که در
پیراهنش قیامت بر پا بود.
ای موالی به خون خفته! دل های مــا را بیدار کن.
جام گوارای والیت را از ما دریغ مدار .باغستان دیده
گل یاد و نام تو ّ
معطر
ها و ســینه های ما ،از طراوت ِ

نکاتی پندآمیز از ائمه معصومین
نکته 1

63
حضرت علی (ع)
در  63سالگی
به وسیله یکی
از خوارج به نام
الرحمن
بد
« َع ُ
ِ
بن ُم ْل َجم» با
ِ
شمشیری
زهرآگین در حال
نماز مجروح شد
و دو روز بعد در
اثر همان زخم
روح مقدسش
به آسمان ها پر
کشید

Conversation

گفت و گو

مدير روابط عمومي ذوب آهن اصفهان در گفتگو با معدن نامه مطرح کرد:

ذوب آهن اصفهان دانشگاه تربیت نیروی تخصصی صنعت فوالد است
علیرضا اميري مدير روابــط عمومي ذوب آهن
اصفهان در گفتگــو با معدن نامــه گفت :روابط
عمومي در راســتاي مســئوليت خود مي کوشد
تا با برقــراري ارتبــاط  ،تفاهم و پشــتيباني با
مجموعه های دیگر و اصحاب رسانه تعامل داشته
باشــد .دريافت اطالعات و نشــر آن از مهمترين
عملکردهاي روابط عمومي اســت کــه چهره و
اعتبار شرکت را نزد مشتريان و مخاطبان افزون
مي کند بعالوه اینکه نياز و خواســته خريداران و
پيام مخاطبــان را به توليد کننــده باز خورد مي
دهد.
مدير روابط عمومي شرکت ،افزود :روابط عمومي
ذوب آهن اصفهان از طريق بســترهاي ارتباطي
شــناخته شــده و با به کارگيري ابزار و فن آوري
روز ،سعي در ارتباط دارد.
امیری تصریح کــرد :با توجه بــه اینکه عملکرد
روابط عمومی در یک مجموعه ارتباط تنگاتنگی
با دیدگاه مدیرعامــل دارد و اعتقاد آن به حضور

موثــر روابط عمومی بــر این واحــد اثرگذار بود
و سبب پیشرفت آن شده اســت .همان طور که
شاهد بودیم ذوب آهن ســال گذشته با مدیریت
مهندس یــزدی زاده فعالیت هــای مثبتی را در
حوزه های مختلف عرصه روابــط عمومی انجام
داده ،که شاید سال ها مغفول مانده بود .

وی افزود :براســاس نظرســنجی هــای صورت
گرفته از جامعــه ،کارکنان ،ذینفعــان و ...روابط
عمومی ذوب آهن در زمینه ارتبــاط با منطقه و
ذینفعان تاثیرگذار بوده است.
امیری با اشاره به تولید محصوالت در این شرکت
بیان کــرد :ذوب آهن موفق به تولیــد انواع ریل

بوده است  ،در سال گذشــته تولید تیرآهن های
 Hرا در این مجموعه شــاهد بودیم این مورد در
ســازه های فلزی کاربرد بســیاری دارد .امیری
همچنین به تاثیر ذوب آهن در توســعه منطقه
ای و کشوری اشــاره کرد و افزود :پیشینه ذوب
آهن در صنعت کشــور سبب شــده که بسیاری
از افــراد معتقد باشــند صنعت بــا ذوب آهن به
کشور آمده اســت چراکه بیش از  100هزار نفر
در ذوب آهن اســتخدام شــده و آمــوزش دیده
اند و پس از آن بــه صنایع دیگر منتقل شــدند.
درواقع ســال هــا کارشناســان دانشــگاه های
شــریف و صنعتی اصفهان و دیگر دانشگاه های
صنعتــی کشــور می توانســتند خدمــت خود
را در ذوب آهــن انجــام دهند و پــس از آن در
واحدهای دیگری اســتخدام شــوند .ذوب آهن
با این پیشــینه درخشــان درواقع یک دانشگاه
تربیت نیــروی تخصصی صنعت فوالد به شــمار
می رود.

در ادامــه هم اندیشــی و تبــادل نظرمــردم و
مســئولین لنجان  ،جلســه ای با حضور حجت

االســام والمســلمین باقریان امام جمعه زرین
مهندس آقابابا ،مدیر مهندسی کارخانه و مجید

مرادیان ،معــاون روابط عمومــی ذوب آهن در
مسجداالئمه زرین شهر برگزار شد .
در این جلسه حجت االسالم والمسلمین باقریان
امام جمعه زرین شــهر با اشاره به نقس و اهمیت
صنایع در منطقه یادآور شــد  :ما ذوب آهن را از
خودمان می دانیم و از برنامه های آن حمایت می
کنیم افزایش تولید این شــرکت موجب خواهد
شــد کســب و کار در منطقه لنجان رونق داشته
باشد.
حجت االســام والمســلمین باقریان ضرورت
تاسیس شــرکت های تخصصی در لنجان برای
ارائه خدمات بــه صنایع منطقه را یادآور شــد و
گفت :ایجاد بســتر الزم برای رشد شرکت های

مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت پویش معادن
ذوب آهن اصفهان بیست و پنجم اردیبهشت ماه با
حضور سعیدی نماینده شرکت صدر تامین ،روح ا...
فاضل پور مدیر راهبری شــرکت ها ،امور مجامع و
سهام ،محمدجعفر صالحی مدیرعامل ،اعضاء هیأت
مدیره شرکت پویش معادن ،حســابرس و بازرس
قانونی شرکت پویش معادن در سالن جلسات دفتر
مدیرعامل برگزار شد.
در این جلسه پس از اســتماع گزارش هیأت مدیره
به مجمع و گزارش حســابرس مســتقل و بازرس
قانونی ،صورت های مالی منتهــی به 97 / 12 / 29
مورد تصویب مجمع قرار گرفت.همچنین مقرر شد
شــرکت پویش معادن ذوب آهن برنامه ریزی الزم
جهت توســعه فعالیت های خود در بازار به ویژه در
زمینه مواد اولیه را به عمل آورد و نســبت به تحقق
اهداف و برنامه های شــرکت حســب مفاد بودجه
سال  98اقدام نماید.
محمدجعفر صالحــی مدیرعامل شــرکت پویش

تولید کننده و تامین کننده اســتحکامات معدنی
از پروفیل تولیدی شرکت ذوب آهن اصفهان است
و با اســتعانت از خداوند منان ،همکاری و همراهی
حوزه های مختلف شرکت در تالش است تا با تولید
پروفیل  TH36نیاز معادن کشور را تامین نماید.
وی افــزود :اظهار نظر مقبول حســابرس و بازرس
قانونی شــرکت در خصــوص صورت هــای مالی ،
حاکی از صحت کامل وشــفافیت صورت های مالی

وحساب های شرکت مطابق آخرین استانداردهای
حسابداری وحسابرسی اســت که از اهمیت شایان
توجهی برخوردار می باشد.
شایان ذکر اســت :کلیه اطالعاتی که در چارچوب
دستور العمل ســازمان بورس و اوراق بهادار باشد
 ،پــس از اجرا شــدن نهایی و در صورتــی که جزء
اطالعات با اهمیت باشــد  ،از طریق کدال به اطالع
سهامداران می رسد .

گاهی باعث بزرگترین شکست های زندگی  ،اشتباهات کوچک است .
امام صادق (ع)
بترسید و پرهیز کنید از گناهانی که حقیر و کوچک گرفته شده است .
اصول کافی

تقویم

روز جهانی قدس نماد وحدت و
اراده امت اسالمی
قدس ،دفتر خونین شجاعت و مقاومت اسالمی است .هرگلبرگ این دفتر،
یادمان حماســه ای ماندگار ،فریادی بی کرانه و مظلومیتی بی مرز است.
قدس ،قبله پیشین مســلمانان و قلب کنونی آنان است .قدس جغرافیای
عشق ،تاریخ ایثار و محراب نیایش های خونین است.
 ۱۶مرداد سال  58در 16مرداد  ،1358پس از بمباران جنوب لبنان توسط
نیروهای متجاوز رژیم غاصب اشغالگر قدس ،در حالی که کمتر از یک سال
از انقالب اسالمی ایران گذشته بود بنیانگذار جمهوری اسالمی در اقدامی
هوشمندانه از مسلمانان جهان خواســت تا آخرین جمعه ماه رمضان را به
عنوان «روز قدس» انتخاب کنند و در این روز همبستگی خود را در حمایت
از«حقوققانونیمردممسلمانفلسطین»بهنمایشبگذارند.
امام خمینی(ره) درباره روز قدس فرمودند« :روز قدس فقط روز فلسطین
نیست ،روز اســام است .روز قدس ،جهانی اســت و روزی نیست که فقط
اختصاصبهقدسداشتهباشد.روزمقابلهمستضعفینبامستکبریناست».
در واقع روز قدس نماد وحدت و اراده امت اســامی در مقابل جنایات رژیم
صهیونیستی در فلسطین ،غزه و دیگر کشورهای اســامی میباشد .روز
ایستادگی مستضعفان عالم ،علیه مستکبران و روز فریاد مظلومیت ملتی
است که با خون فرزندان خود پرده از چهره کریه رژیم غاصب صهیونیستی
برمیدارند.

در وادی ادب
بیش از 100هزار
نفر در ذوب آهن
استخدامشدهو
آموزش دیده اند و
پس از آن به صنایع
دیگرمنتقلشدند

مسئولینشهرستان
باید مردم را محرم
بدانندوپشت
درهایبستهتصمیم
نگیرند

علي اي هماي رحمت تو چه آيتي خدا را
که به ماسوا فکندی همه سایه ی هما را
دل اگر خداشناسي همه در رخ علي بين
به علي شناختم به خدا قسم خدا را
به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند
چو علي گرفته باشد سر چشمه ي بقا را
مگر اي سحاب رحمت تو بباري ارنه دوزخ
به شرار قهر سوزد همه جان ماسوا را
برو اي گداي مسکين در خانه ي علي زن
که نگين پادشاهي دهد از کرم گدا را
بجز از علي که گويد به پسر که قاتل من
چو اسير تست اکنون به اسير کن مدارا
بجز از علي که آرد پسري ابوالعجائب
که علم کند به عالم شهداي کربال را
چو به دوست عهد بندد ز ميان پاکبازان
چو علي که ميتواند که بسر برد وفا را
نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت
متحيرم چه نامم شه ملک الفتي را
بدو چشم خون فشانم هله اي نسيم رحمت
که ز کوي او غباري به من آر توتيا را
به اميد آن که شايد برسد به خاک پايت
چه پيامها سپردم همه سوز دل صبا را
چو تويي قضاي گردان به دعاي مستمندان
که ز جان ما بگردان ره آفت قضا را
چه زنم چوناي هردم ز نواي شوق او دم
که لسان غيب خوشتر بنوازد اين نوا را:
«همه شب در اين اميدم که نسيم صبحگاهي
به پيام آشنائي بنوازد و آشنا را»
ز نواي مرغ يا حق بشنو که در دل شب
غم دل به دوست گفتن چه خوشست شهريارا

شهریار

دیدار

دیدار با خانواده شهدا  ،جانبازان و
ایثارگرانشرکت

مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت پویش معادن ذوب آهن اصفهان برگزار شد
معادن در حاشــیه برگزاری این مجمع به خبرنگار
ما گفت  :این شرکت توســعه وتکمیل استحکامات
معدنی و تولیــد پروفیل جدیــد را در برنامه کاری
سال  98دارد،همچنین سود خالص شرکت در سال
 97نسبت به ســال  96بالغ بر  136درصد افزایش
داشــته که این امر حاصل حمایت های مدیرعامل
شرکت ذوب آهن بوده است.
وی افزود  :شرکت پویش معادن ذوب آهن به عنوان
اولین و تنها شرکت زیر مجموعه ذوب آهن است که
گزارش حسابرس مســتقل و بازرس قانونی وی به
صورت مطلوب اعالم شده و این مهم حاصل تالش
کلیه همکاران و هیأت مدیره شرکت است.
مدیرعامل شرکت پویش معادن خاطر نشان کرد :
امیدوارم با همدلی و تالش مضاعف همه همکاران
شرکت بتوانیم در سال جاری که تحت عنوان رونق
تولید نام گرفته اســت ضمن حفظ دســتاوردهای
موجود  ،موفقیت های بیشتری کسب نماییم.
صالحی بیــان کرد  :شــرکت پویش معــادن تنها

اگر می خواهی عاقبت به خیر شوی اذیت و آزار را فراموش کن .
امام صادق (ع)
روز قیامت به کسانی که مزاحم دوستان من شدند امر می شود که ایشان
را به دوزخ برند .
اصول کافی
نکته 1

تغزل

جلسه هم اندیشی مردم و مسئولین لنجان
خصوصــی در منطقه باعث خواهد شــد رشــد
اشتغال در لنجان افزایش یابد.
وی اطالع رسانی شــفاف برنامه ها و طرح های
در دســت اجرای شهرســتان را خواســتار شد
و افــزود :مســئولین شهرســتان باید مــردم را
محرم بداننــد و پشــت درهای بســته تصمیم
نگیرند .
در این جلســه مهندس آقا بابا مدیر مهندســی
کارخانه ذوب آهــن اصفهان گفــت :تولید این
شــرکت در فضای موجود می تواند تا  4میلیون
تن افزایش پیدا کند.
وی همچنین پروژه های محیط زیســتی و روند
کاهش مصرف آب در شرکت را تشریح کرد.

Repor t

3

آسمانی

شهادت حضرت علي (ع) بر عموم شیعیان
جهان تسليت باد
اســت .پس در سوگ خویش،
دستی به ّ
تسل بر سر دل های
ما بکش.
نام مبارکش علــی ،کنیه اش
ابوالحســن و لقب مشهورش
امیرالمؤمنیــن و مرتضی بود.
روز جمعه ،سیزدهم ماه رجب،
سی سال پس از عام الفیل در
خانه خدا ،کعبه بــه دنیا آمد.
پدرش ابوطالب عموی پیامبر
و مادرش فاطمه بنت اسد بود.
علی از کودکی در دامان پیامبر اسالم نشو و نما کرد
و ده ســاله بود که به ایشــان ایمان آورد .او بعد از
بعثت پیامبر ،سیزده ســال با آن حضرت در مکه و
پس از جریان هجرت ،ده ســال با آن بزرگ وار در
مدینه بود .ایشــان بعد از رحلت پیامبر ســی سال
زندگی کرد.
سرانجام در ســال چهلم هجری که مطابق با سال
 661میالدی بود ،در  63ســالگی به وسیله یکی از
بن ُملْ َجم» با شمشیری
بد
خوارج به نام « َع ُ
الرحمن ِ
ِ
زهرآگین در حال نماز مجروح شــد و دو روز بعد در
اثر همان زخم روح مقدسش به آسمان ها پر کشید.
امیرمؤمنان ،حضرت علی (ع) در شب بیست و یکم
ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلی پیوســت و دل
عاشقان و پیروانش از ماتم او سوخت.
منبع:تبیان

گزارش

نشریهداخلی

شرکتپویشمعادن
ذوب آهن به عنوان
اولینوتنهاشرکت
زیرمجموعهذوب
آهن است که گزارش
حسابرسمستقلو
بازرس قانونی وی به
صورتمطلوباعالم
شدهاست

به منظور پاسداشت رشــادت هاي يادگاران  8ســال دفاع مقدس گروه
بازديد امور شــهدا جانبازان و ايثارگران شــركت از خانواده شهيدان واال
مقام محمود غالمي ،مرتضي سليميان ،مسيب راه خدايي ،خداداد كرمي
و جانبازان معزز اكبر عابديني ،عبدالرسول ميرزايي ،سيدمحمد حسيني
و حيدرعلي ضيايي دیدار و تجليل به عمل آورد.
رحيميرابطخبريامورشهدا،جانبازانوايثارگران

سالــروزعـروج
ملکــــــوتی
شهدایگـرانقدر
ذوبآهناصفهان
گرامـــــیباد
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محمدرضافقهينجفابادي
1360/03/10ديواندره

دو همايش بزرگ قرآنی در ذوب آهن اصفهان

بر بال لک لک ها

تولدت مبارک

در روزهای گذشته ،نورسیده هایی به خانواده بزرگ
ذوب آهن پیوســته اند که حضور سبزشــان را به
خانواده های آنها تبریک گفتــه و برای این عزیزان،
آرزوی سالمتی و موفقیت در تمام مراحل زندگی
داریم .اسامی این نی نی کوچولوها و پدر گرامی
شانبهشرحذیلاست:
ماشاالهفريدونياميرابادی
1365/03/06فاو

جعفرخزائي1361/03/06
بيمارستانعراق

خبر
آسمانی

مدیر مهندسی نگهداری و تعمیرات
راه و ساختمان شرکت منصوب شد
در جلسه ای با حضور
مهندس فرید مختاری،
مدیر امور مهندسی های
بهره برداری ،روز دوشنبه
 30اردیبهشت ماه ،مهندس
سعید مصلح به عنوان مدیر
جدید مهندسی نگهداری
و تعمیرات راه و ساختمان
شرکت معرفی شد .مدیر امور مهندسی های بهره برداری شرکت در این جلسه
از مهندس سعید مصلح به عنوان مدیری توانمند یاد کرد و گفت :تجربه و ویژگی
های شخصیتی مهندس مصلح باعث شد به عنوان مدیر جدید مهندسی نگهداری و
تعمیرات راه و ساختمان شرکت انتخاب شود.
وی با توجه به استقبال و اعالم آمادگی کارکنان این مدیریت برای همکاری با مدیر
جدید مهندسی نگهداری و تعمیرات راه و ساختمان شرکت ابراز امیدواری کرد به
زودی تحوالت و پیشرفت های قابل توجهی را در این مدیریت شاهد باشیم.
شایان ذکر است  :سعید مصلح متولد  1343و دارای مدرک تحصیلی مهندسی عمران
است .سال  1373به استخدام ذوب آهن اصفهان درآمده و تا کنون در سمت های
مختلفی از جمله  :معاون ساختمانی پایگاه صنعتی  ،سرپرست مناطق عملیاتی و
سرپرست مدیریت مهندسی نگهداری و تعمیرات راه و ساختمان مشغول به خدمت
بوده است .

برگزاری جلسه تعاملی حوزه بسیج
شهید تندگویان ذوب آهن و پایگاه
شهیدمطهری
جلســـه تعاملـــی پایگاه
بسیج شهیــد مطهری با
حضور دکتر قدیری معاون
بیمارستان شهید مطهری و
فرمانده پایگاه بسیج شهید
مطهری ،شکرانی و ناصری
اعضای شورای حوزه بسیج
شهید تندگویان و جمعی
از اعضای شورای پایگاه شهید مطهری با هدف ابالغ برنامه های پایگاه بسیج شهید
مطهری در سال  98در بیمارستان برگزار شد.در این نشست ضمن بررسی عملکرد
و برنامه های سال گذشته عناوین و برنامه های پیشنهادی سال جدید نیز تدوین شد.

رییس شورای قشر بسیج کارگری
ذوبآهناصفهانانتخابشد
انتخابات شوراي قشر
بسيج كارگري ذوب آهن با
حضور اعضای این قشر در
سالن جلسات بسيج ذوب
آهنبرگزارشد.
در این جلسه سرهنگ
مهران مختاري فرمانده
بسيج شرکت به اهميت جايگاه كارگران اشاره كرد و گفت:کارگران در همه
صحنه ها در جهت پیشبرد اهداف نظام تالش کرده و این عزیزان درکنار سایر
اقشار جامعه هم حضور چشمگیری در جبهه های حق علیه باطل داشته اند.
وی افزود :تعداد  268شهيد گرانقدر ذوب آهن گواه نقش كارگران ذوب آهن
در اين عرصه است .وي در ادامه خاطر نشان كرد :حضور بسیج کارگری در
محیط های تولیدی ،صنعتی سبب تقویت روحیه جهادی و از خودگذشتگی
می شود .
وي در پايان گفت :ذوب آهن خط مقدم جبهه اقتصادي است و در امر رونق
توليد انشاا ...توليد بيش از سه ميليون تن در سال  98كه توسط مدير عامل
شركت ابالغ شده است با کار و تالش با روحیه جهادی و اتحاد و همبستگي
همه كاركنان شريف و سخت كوش ذوب آهن محقق خواد شد.
در ادامه برنامه انتخابات شوراي قشر برگزار و مهندس عبدا ...نقدي پور با كسب
حداكثر آرا به عنوان رئيس و مهندس مهدي نيك نهاد به عنوان نايب رئيس
شوراي قشر بسيج كارگري انتخاب شدند و از زحمات دكتر عليرضا عباسي
رئيسقبلیشورايقشرقدردانیشد.

اطالعیه
سامانه غیر حضوری خدمات تامین اجتماعی
به اطالع همکاران گرامی می رساند ســازمان تامین اجتماعی در راستای ارائه
خدماتنوینوافزایشمیزانرضایتمندیورعایتحقوقشهروندیمخاطبین
خود اقــدام به ایجــاد ســامانه  eservices.tamin.irنموده اســت و منبعد
خدماتاینسازمانالزاماغیرحضوریوازطریقسایتمذکورارائهمیگردد.
همچنینراهنمایاستفادهازاینسامانهومزایایآندرسایترسمیسازمان
تامیناجتماعیبهنشانی www.tamin.irقابلبهرهبرداریمیباشد

در ادامه برنامه های قرآنی ویژه ماه مبارک رمضان در
سال جاری  ،دو همایش بزرگ قرآنی با حضور مسئولین،
مدیران و کارکنان شرکت به مدت دو روز در مسجد الزهرا
(س) و مسجد الغدیر برگزار شد.
مسلمــانان با تدبربه قرآن وعمل به آن مي
توانند تمــامي مشكالت امروز جامعـه اسالمي
رابرطرفنمایند
آيتا...رهبررئيسدفترهماهنگيتبليغاتاسالميذوب
آهن در همایش قرآنی برگزار شده در مسجد الزهرا(س)
طی سخنانی  ،اهميت قرآن و جايگاه آن را یادآور شد و با
اشاره به حديث معروف "ثقلين" گفت  :طبق اين حديث
متواتر پيامبر اكرم (ص) بعد از رحلت خود دو امانت بزرگ
بين امت خود باقي گذاشتند و اين دو امانت همانا قرآن و
اهل بيت (ع) هستند و مسلمانان با چنگ زدن به اين دو و
پيروي از آنها تا قيامت رستگار و در امان خواهند بود  .وي
باذكر آيات و احاديث ديگري افزود قرآن منشور جاويدان
الهي وآخرين كتاب آسماني براي هدایت بشريت است
وازاين رو همه نيازهاي بشر درآن مطرح شده و تمامي
علوم از آن استنباط مي شود و مسلمانان با تدبر به قرآن
و عمل به آن مي توانند تمامي مشكالت امروز جامعه
اسالميرابرطرف نمایند.

خوشحالیم که دراین ماه مبارک همه جای شرکت مزین
به قرآن شده است .در ادامه این مراسم با شکوه قرآنی
مهندس یزدی زاده مدیر عامل ذوب آهن اصفهان ضمن
تبریک والدت فرخنده حضرت امام حسن مجتبي (ع)
وقدردانی از حضور همکاران شرکت کننده در جلسات
قرانی این ماه مبارک وتمامی دست اندرکاران برنامه های
مربوطهگفت:خوشحالیمکهدراینماهمبارکهمهجای
شرکت مزین به قرآن شده وما باید با مطالعه وعمل به آن
درخانواده ها وجامعه ،دستورات این کتاب الهی را در
همهامورزندگیمانساریوجارینماییم.
هدیهذوبآهنبهحافظانقرآن
مهندس یزدی زاده درادامه گفت :هرچند "حفظ قرآن"
پاداش بی نظیر الهی را در پی دارد ولی هرکس در ذوب
آهن موفق به "حفظ کل قرآن" شود جوایز ارزنده و از
جملهیکگروهشغلیدریافتخواهدکرد.
در پايان اين محفل قرآني حجت االسالم والمسلمين
نعمتي مسئول دارالقرآن الكريم ذوب آهن ضمن بیان
گزارشي از برگزاري كالس هاي قرآني يادآور شد :این
مجتمع بزرگ صنعتی از نظر برگزاري جلسات قر آني
درسطح كشور نمونه است و در ایام ماه مبارك رمضان
امسال نیز در  50مسجد و محفل قرآني جمع زيادي از

همكاران عالقه مند به فرهنگ قرآني در اين جلسات
حضور دارند .وی افزود  :مسابقات مفاهیم ،حفط و قرات
قرآننیزبعدازماهمبارکانجاممیشود.
همایشبزرگقرآنیدرمسجدالغدیر
دومین همایش بزرگ قرآنی نیز با حضور جمعی از
مدیران  ،مربیان و شرکت کنندگان در کالسهای قرآنی
به ویژه همکاران خط تولید  ،با حضور قاری برجسته
کشورمان استاد سید روح ا ...قوام نیا در مسجد الغدیر
برگزارشد.
در این همایش باشکوه قرآنی که به همت حوزه مقاومت
بسیج شهید تندگویان و همکاری روابط عمومی شرکت
برگزار گردید عالوه بر اجرای برنامه های گروه تواشیح
تنزیل (از شهرستان لنجان)  ،آیاتی از کالم اهلل مجید با
صدایدلنشینقاریبرجستهکشورمانسیدروحا...قوام
نیا در فضای معنوی و نورانی مسجد طنین انداز شد که
موردتشویقحاضرانقرارگرفت.
شایان ذکر است که در طی سی سال گذشته در ایام
ماه مبارک رمضان  ،هر ساله یک جز از کالم اهلل مجید
در کالسهای قرآن "ویژه کارکنان ذوب آهن اصفهان"
قرائت می شود و امسال ختم سی جزء قرآن کامل می
گردد.

جشن نسیم مهر ویژه حمایت از خانواده زندانیان نیازمند شهرستان لنجان
جشن نسیم مهر ویژه حمایت از خانواده زندانیان نیازمند
شهرستان لنجان چهارشنبه اول خرداد ماه به همت
انجمن حمایت از خانواده زندانیان شهرستان لنجان ،
بخشداری  ،شهرداری و شورای اسالمی فوالدشهر و
بیمارستان شهید مطهری ذوب آهن اصفهان در سالن
اجتماعاتشهرداریفوالدشهربرگزارشد.
در این جشن خدامراد صالحی فرماندار شهرستان
لنجان  ،مهندس منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن
تاالسالموالمسلمین مسعودسرافرازامام
اصفهان،حج 
جمعه ،دکتر محمدی شهردار ،اعضای شورای شهر فوالد
شهروجمعیازخیریناینشهرحضورداشتند.

مهندس یزدی زاده در این مراسم گفت :
شرایط زندانیان نيازمند به گونه ای است که
عالوه بر خودشان  ،باید از خانواده های آن ها
حمایتجدیصورتگیرد.
وی افزود  :ذوب اهن در راستای مسولیت
اجتماعی خود  ،از خانواده های زندانیان
حمایتمیکند.
مدیر عامل ذوب آهن در ادامه گزارشی از
شرایط خوب تولید در این شرکت با وجود مشکالت از
جمله تحریم ها و کمبود مواد اوليه ارائه نمود و به برخی
تولیدات اخیر این شركت اشارهکرد.

در پایان  ،میزبان برنامه از طرف جمعی از فعاالن شهری،
از مدیر عامل ذوب آهن به خاطر ایجاد امنیت شغلی و
ثبات اشتغال و رضایتمندی پرسنل ذوب آهن ،قدردانی
نمودند.

همیاری خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان در آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد

ذوب آهن اصفهان همچون سال های گذشته با حضور
در برنامه یک شهر ضیافت که در ماه مبارک رمضان از
صدا و سیمای مرکز اصفهان پخش می شود  ،در سنت
حسنه آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد همیاری
نمود.
در این برنامه که با حضور دکتر عباس رضایی
استاندار اصفهان و جمعی از مسئولین و خیرین
استان همراه بود ،مهندس مهدی بهرامی معاون
منابع انسانی و امور اجتماعی و جمعی از دیگر
مسئولین و کارکنان ذوب آهن اصفهان به نمایندگی
از خانواده بزرگ این شرکت سی و یکم اردیبهشت
ماه حضور داشتند تا موجبات آزادسازي تعدادي از

از دستاوردهای این شرکت در حوزه مسئولیت های
اجتماعی است  ،گفت  :این مجتمع عظیم صنعتی در
کنار تولید  ،توجه به محیط زیست را در اولویت قرار داده
و با ایجاد  16هزار و  500هکتار فضای سبز دست کاشت
 ،گام مهی در این جهت برداشته است .
مهندس بهرامی ضمن اهداء مبلغ یک میلیارد و 500
میلیون ریال کمک نقدی از سوی خانواده بزرگ ذوب
آهن اصفهان  ،جهت آزاد سازی زندانیان جرائم غیر عمد،
گفت  :این خانواده بزرگ از سه دهه گذشته با تأسیس
موسسه خیریه والفجر جهت کمک به نیازمندان فعالیت
نموده و ماهانه مقداری ازحقوق کارکنان شرکت به این
امر اختصاص می یابد .

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در دیدار با کارکنان مدیریت روابط عمومی شرکت عنوان کرد :

اهمیت روابط عمومی برای سازمان همچون بخش تولید است

به مناسبت هفته روابط عمومی و ارتباطات ،دیدار
صمیمی مهندس یزدی زاده با کارکنان مدیریت روابط
عمومی در سومین روز این هفته که تحت عنوان "روابط
عمومی ،امید آفرینی،شور و نشاط در جامعه" نامگذاری
شده است روز یکشنبه  29اردیبهشت ماه در دفتر
مدیرعاملشرکتبرگزارشد.
روابطعمومیعضوحیاتیسازمان
مهندس یزدی زاده با قدردانی از زحمات پرسنل بخش
های مختلف روابط عمومی شرکت ،گفت  :روابط
عمومی به عنوان عضو حیاتی سازمان مانند بخش های
تولیدی کارخانه نقش به سزایی در رشد و شکوفایی
مجموعه در دو بُعد درون سازمانی و برون سازمانی دارد.
نقش استراتژیک این مدیریت زمانی تبلور می یابد که
روزی سازمان را بدون روابط عمومی تصور نماییم.
وی افزود  :مجموعه مدیریت روابط عمومی شرکت با

دانش و پتانسیل های فراوانی
که دارا هستند نیاز است در
زمینه معرفی هر چه بیشتر
این شرکت مادر صنعتی به
افکار عمومی و ایجاد تصویر
سازمانی صحیح و شفاف از
آن تالش نمایند.
مدیرعامل شرکت ادامه داد :
با تمرکز بیشتر بر فعالیت ها
و استراتژیهای روابط عمومی
و تدوین چشم انداز این
مدیریت و جایگاه آن طی یک برنامه مدون ،می توان به
نحو شایسته در راستای هم افزایی بیشتر از این مجموعه
راهبردیبهرهگرفت.
طبقه بندی مخاطبان و انتخاب رسانه مناسب
زمینهسازارتباطدوسویهاست
مهندس یزدی زاده خاطر نشان کرد  :طیف مخاطبان
امروزی متنوع و با نیازهای اطالعاتی گوناگون است و لذا
طبقه بندی مخاطبان و برنامه ریزی برای انتخاب رسانه
مناسب ضروری است و موجب اثر بخشی پیام روابط
عمومی در راستای ارتباط دو سویه می شود.
این مقام مسئول ،تعامل روابط عمومی شرکت با جامعه
پیرامون را اثرگذار و مطلوب ارزیابی کرد و اظهار داشت:
ذوب آهن اصفهان از بدو تاسیس تاکنون در زمینه
مسئولیت های اجتماعی اقدامات بسیاری را انجام داده
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دربرنامهتلویزیونییکشهرضیافتصورتگرفت:

زندانيان جرایم غيرعمد را فراهم نمایند .
معاون منابع انسانی و امور اجتماعی ذوب آهن اصفهان
در این برنامه  ،گفت  :ذوب آهن اصفهان به عنوان اولین
تولید کننده فوالد در کشور از بدو تاسیس تاکنون
همواره در راستای مسئولیت های اجتماعی در عرصه
های مختلف از جمله پیروزی انقالب اسالمی  ،دفاع
مقدس  ،توسعه صنعت کشور  ،ایجاد فضای سبز ،
حفاظت از محیط زیست  ،توسعه ورزش قهرمانی و
همگانیو..عملکرددرخشانیداشتهاست.
وی با اشاره به حضور تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان
به عنوان تنها نماینده ایران در دور دوم مسابقات جام
قهرمانی باشگاه های آسیا که نشانگر بخش کوچکی

نام و نام خانوادگي شاغل

تاريخ تولد

محل كار

نام فرزند

و نیاز است در زمینه معرفی این دستاوردها به صورت
ویژه برنامه ریزی شود.
مهندس یزدی زاده در بخش دیگری از سخنان خود به
فعالیت های باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن پرداخت
و گفت  :باشگاه ذوب آهن با دارا بودن رشته های متنوع
ورزشی می تواند از طریق برگزاری مسابقات و سایر
اقدامات شور و نشاط بیشتری را در جامعه ایجاد نماید
که در این زمینه برنامه های الزم در دست اقدام است.
نگرش مثبت مدیریت عالی سازمان  ،باعث
رشدوتعالیبیشترروابطعمومیمیگردد
علیرضا امیری مدیر روابط عمومی شرکت نیز گفت
:نگرش مثبت مدیریت عالی سازمان  ،باعث رشد و تعالی
بیشتر روابط عمومی می گردد  .حضور مهندس یزدی
زاده به عنوان مدیرعامل شرکت و ارتباط اثربخش ایشان
با رسانه ها و تعامل موثر با جامعه پیرامون ،فضای بسیار
خوبی را برای فعالیت های تخصصی در روابط عمومی
فراهم نموده است.
مدیر روابط عمومی شرکت اظهار داشت  :تعامل با جامعه
و معرفی فعالیت ها و دستاوردهای شرکت به عنوان یکی
از راهبردهای اساسی روابط عمومی در دستور کار قرار
گرفته است که قطعاً در تنویر افکارعمومی بسیار موثر
است.
شایان ذکر است در این نشست معاون ،سرپرستان
بخش های مختلف روابط عمومی و کارکنان نیز به بیان
نظرات و دیدگاه های خود پرداختند.

گام اساسي ذوب آهن برای ارتقاي
شاخصهايزيستمحيطيو
بهداشتيلنجان
در راستاي مسئوليت هاي
اجتماعي و ارائه خدمات
زیست محیطی اجتماعي
به جامعه اطراف شركت و
همچنين رفع معضالت و
مشكالت زیست محیطی
شهرستا نهای مجاور و در
چهارچوب تفاهم نامه های محلي و استاني  ،پروژه انتقال پساب خروجي از
تصفیه خانه فاضالب زرین شهر جهت استفاده در آبياري فضاي سبز غير
مثمر شركت تعريف شد .با اجراي اين پروژه از تخليه ميزان  216مترمکعب بر
ساعت پساب تصفیه خانه زرین شهر به محیط زیست جلوگيري شد .اين در
حالي است كه طي سنوات گذشته پساب مذكور از خروجي تصفیه خانه زرین
شهر به رودخانه زاینده رود تخليه مي گرديد و باعث ايجاد مخاطرات زیست
محیطی و بهداشتي در سطح منطقه و همچنين ساير مناطق پایين دست
رودخانه شده بود .با اين اقدام  ،شركت ذوب آهن اصفهان گامي بسيار اساسي
در جهت ارتقاء شاخص های زیست محیطی و بهداشتي منطقه و استان
برداشت .طي اين پروژه پساب مذكور از طريق خطوط انتقال از خروجي
تصفیه خانه زرین شهر به تأسيسات تصفیه خانه شركت ذوب آهن وارد شده
و سپس جهت آبياري فضاي سبز غير مثمر شركت مورد استفاده قرار مي
گیرد  .عملیات اجرایی این پروژه در سال  93با صرف هزینه اي بالغ بر 75
ميليارد ريال آغاز و در سال  94به بهره برداري رسيد.

عیادتازهمکار
در هفته گذشته ،كميته
عیادت شرکت با حضور در
منزل آقاي حسین غفاری
ریزی از همکاران شاغل در
مدیریت اجرایی نسوز از وی
عیادت نموده و روند درمان و
سالمتیایشان راجویاشدند.

تسلیت

همكاران گرامي جناب آقايان :مسعود عبادی  ،وحید
نصوحی ،علی موذنی
مصيبت وارده را خدمت شما و خانواده محترمتان صميمانه تسليت عرض
می نماییم و از خداوند متعال برای آن مرحومین طلب مغفرت نموده و
برایشماوخانوادهمحترمتانصبرجمیلمسئلتمینماییم.
روابط عمومی شركت

تشكر و سپاس
از كليه همكاران و دوستان گرامي كه در مصيبت وارده به اينجانبان ضمن
ابراز همدردي  ،موجب تسلي خاطر بازماندگان را فراهم نمودند ،صميمانه
قدرداني نموده ،اميد است در شاديهايتان جبران نمايیم .

محمد باقر رضا زادگان ،مهدی آقایی،
مرضیه زهرایی

