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شکوفایی ساخت داخل در ذوب آهن، 
حاصل توان مهندسی این شرکت است

سخن اول
رهبر معظم انقالب)مدظله العالی(:

تولید فوالد با همت جوانان 
کشور پیشرفت کرد
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سرهنگ فرهمند فرمانده 
بسیج ذوب آهن اصفهان شد

با تأمین حامل های انرژی، 
چراغ تولید فروزان 

خواهد شد

نشست تعاملی مدیرعامل 
شرکت با مدیران عامل 

بانک های تجارت و ملت

ذوب آهن اصفهان برنده 
تندیس ارتباطات دیجیتال 

روابط عمومی ایران
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پیشرفت 89 درصدی پروژه پست 63 کیلو ولت 
شرکت

حضرت آیــت ا... خامنــه ای در دیدار هزاران تــن از مردم 
آذربایجان شــرقی، به غوغای تبلیغاتی در فضای مجازی و 
رسانه های دشمن در آستانه ۲۲ بهمن اشاره کردند و گفتند: 
صدای مخالف و معارض هم وجود داشــت که این رسانه ها 
ســعی کردند آن را بزرگنمایی کنند اما صدا و فریاد ملت بر 

همه صداهای دیگر غلبه کرد.
رهبر انقالب با اشــاره به دستیابی کشــور به پیشرفت های 
غیرقابل باور، خاطرنشان کردند: در ســال های اول انقالب 
دســتیابی به پیشــرفت هایی مانند تولید چند ده میلیون 
تن فوالد حتی به ذهن کســی خطور نمی کــرد اما اینگونه 
دســتاوردها با همت مردم و جوانان و مســئوالن خوبی که 

داشتیم، ایجاد شد و امروز نیز این همت ها وجود دارد.
ایشان رشد اقتصادی و مهار تورم را مهم ترین کارها خواندند و 
با تأکید بر این که همه به خصوص مسئوالن موظف به فعالیت 
جهادی و کار و پیگیری شــبانه روزی هستند، گفتند: امور 
اقتصادی، امروز مهمترین کارهاست زیرا بدون رشد اقتصادی 
کار کشــور پیش نمی رود و الزمه رشد اقتصادی هم ثبات و 
مهار تورم و ثبات قیمت ها است. مسئله تورم نیز عالج پذیر 

است و باید مسئوالن بخش های مختلف آن را عالج کنند.
ایشــان فعالیت های اجتماعی و خدماتــی را از عرصه های 
نقش آفرینی مؤثر مردم برشــمردند و خاطرنشــان کردند: 
ما بارها توانســته ایم به وســیله مردم، ضعف های بزرگ را 
برطرف کنیم که نمونه آن قضیه کرونا و نقش آفرینی مردم 
در کمک های مؤمنانه بود. همچنین شوق و حضور مردم در 
فعالیت های اجتماعی نشاط آفرین موجب پشتیبانی و تأمین 

پیشرفت کشور است.
حضرت آیت ا... خامنه ای، آینده را همچون همیشــه روشن 
خواندند و گفتند: هر گاه افق روشنی پیش روی کشور بوده 
پس از چندی، به آن دست یافته ایم چرا که توانایی های ملت 
و ظرفیت های کشور بسیار باال اســت بنابراین این ملت به 

دستاوردهای بزرگ تری نیز خواهد رسید.
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)) آگهی فراخوان  (( 
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

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

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

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

روابط عمومی شركت

تقدیر وزیر کشور از ذوب آهن اصفهانصنعت فوالد ایران از کدام چشمه جوشان، سیلی خروشان شد؟

رهبر معظم انقالب اســالمی در سخنرانی اخیر 
خود در جمع مردم آذربایجان شــرقی فرمودند: 
»یک روزهایی بود که ما باور نمی کردیم ممکن 
است بعضی از پیشرفت ها پیش بیاید. اینکه مثاًل 
فرض کنیــد تولید فوالد به میلیون تُن برســد، 
اصاًل به ذهنمان خطور نمی  کرد« . صنعت فوالد 
ایران کــه بالندگی آن از جملــه افتخارات نظام 
مقدس جمهوری اســالمی ایران اســت و رشد 
۶۰ برابــری تولید آن در حال حاضر نســبت به 
سال ۵۷ ، دستاوردی بزرگ محسوب می شود، 
درواقع در نیم قرن گذشــته از چشمه جوشان 
ذوب آهن اصفهان به سیلی خروشان بدل شده 
اســت. این نقش بی بدیل باعث شد، ذوب آهن 
اصفهان ملقب به مادر صنعت فوالد کشور شود . 

با شــنیدن کلمه مادر معنایی همچــون ایثار، 
دلسوزی و تعهد به ذهن متبادر می شود چرا که 
مادر با عشــق و عالقه خاصی فرزندان خویش را 
پرورش می دهد و برای رشد و تعالی آنها از هیچ 
تالشی حتی در ســخت ترین شرایط دریغ نمی 
ورزد. حــال صحبت از مادری به گســتره ایران 
زمین اســت . مادری از جنس فوالد که فرزندان 
پوالدینــی را در دامان خود پــرورش داده و در 
جای جای ایران زمین نامی نیــک از خود تا ابد 
به یادگار گذاشته اســت، فرزندانی پویا و خالق 
که در حیات صنعتی کشور همچون قلبی تپنده 
با تکیه بر آموخته های مادر خویش برای رشد و 

شکوفایی بیشتر کشور تالش می کنند . 
ذوب آهن اصفهان نه تنهــا رویای ایرانیان برای 
دســت یابی به صنعت فوالد را محقق ســاخت، 
بلکه زمینه ســاز شکل گیری ســایر واحدهای 
فوالدی شــد و در تولد و رشــد دیگر صنایع نیز 
موثر بود. تربیــت ۱۰۰ هزار مدیــر، مهندس و 
کارگر ماهر، چالش کمبود نیروی انسانی ماهر را 
در دهه های پنجاه و شصت پوشش داد تا صنایع 
پس از ذوب آهن به لحاظ منابع انسانی با مشکل 

عمده ای مواجه نباشند.
هم اکنون تولید فوالد ایــران حدود ۳۰ میلیون 
تن اســت در حالی که ظرفیت نصب شده آماده 
بــه کار آن بــاالی ۴۰ میلیون تن اســت. ذوب 
آهن اصفهان در ایجاد ایــن ظرفیت تولید نقش 
آفرین بوده است و توســعه صنعت فوالد کشور 
از مسیر ذوب آهن اصفهان محقق شده است که 
اشتغالزایی تنها یک مورد از دستاوردهای آن به 

شمار می رود. 
شــکل گیری ذوب آهن اصفهــان نقطه عطفی 
برای اکتشافات معادن کشــور نیز بود و فعالیت 
معادن مهم ســنگ آهن و زغال سنگ کشور با 
مدیریت این مجتمع عظیم صنعتی آغاز شــد . 
همچنان که آرم این شرکت هنوز هم در بسیاری 
تجهیزات این معادن به چشم می خورد. هر چند 
این معادن در ادامه بــا تصمیمات مدیران وقت 

صنعت کشور از ذوب آهن جدا شدند. 

این شــرکت موفقیت های بســیاری در زمینه 
های گوناگون کســب کــرده و از جملــه آنها 
تولید ریل ملی اســت کــه به دســت توانمند 
تالشگران این شــرکت به ثمر نشست و کشور 
 از واردات ایــن محصــول اســتراتژیک بی نیاز 

شد. 
 این مجتمع عظیم صنعتی در نیم قرن گذشته 
به صنعت کشــور خدمت کرده و هزاران انسان 
از جای جای ایــن مملکــت در آن از جان مایه 
گذاشــتند تا امروز هر کس در صنعت ســخنی 
برای گفتــن دارد؛ یا ذوب آهنی اســت یا از این 
مجتمع عظیــم صنعتی همچون دانشــگاهی 
صنعتی بهره برده اســت . ذوب آهن اصفهان در 
حال حاضر با شــرکت های زیرمجموعه میزبان 
حدود ۱۷هزار نفر پرســنل اســت و معیشــت 
کارگران معادن زغال ســنگ ایــران نیز از این 
کارخانــه عظیم تامیــن می شــود. کارخانه ای 
که همچون مادری بخشــنده هر آنچه در توان 
داشــت برای طراحی، ســاخت و توسعه صنایع 
مختلف مانند مجتمع فوالد مبارکه، فوالد ســبا 
، فوالد خوزستان، فوالد خراســان، فوالد قروه، 
فوالد یزد و... در سراســر این مرز پر گهر به کار 
گرفت تا همه در کنار یکدیگر طعم شیرین رشد 
و بالندگی را بچشــند و معیشت ایران و ایرانی را 
رونق بخشــند. ذوب آهن اصفهان که تالشگران 
آن در پیــروزی انقالب اســالمی دوشــادوش 
مردم علیه رژیم ستمشــاهی فعالیــت کردند، 
در ســال های دفاع مقدس نیز با اعــزام نیرو به 
جبهه، پشــتیبانی از جنگ با ســاخت قطعات 
و تجهیــزات و همچنین تقدیم ۲۹۵ شــهید، 
 حضور جانانه ای در این پیکار حــق علیه باطل 

داشت.
آینده مادر صنعت فوالد کشــور آنچنان که در 
طرح های توســعه آن رقم خورده، همپای سند 
چشــم انداز ۲۰ ســاله ایران با توســعه کشور و 
سرنوشــت ایرانیــان پیوند ناگسســتنی دارد. 
آینده ای کــه می تواند با تأکید بــر فعالیت های 
دانش بنیان ، بومی ســازی ، اقتصاد مقاومتی، 
بهره گیــری از فن آوری های نوین و ... توســعه 
همه جانبه و پایدار را برای صنعت فوالد کشور و 

ایران رقم بزند.

ذوب آهن اصفهان نه 
تنها رویای ایرانیان 

برای دست یابی 
به صنعت فوالد را 

محقق ساخت، بلکه 
زمینه ساز شکل 

گیری سایر واحدهای 
فوالدی شد و در تولد 
و رشد دیگر صنایع 

نیز موثر بود

@atashkar

ذوب آهن اصفهان خاستگاه توان مهندسی صنعت فوالد کشور 
02

همزمان با اجرای پروژه احداث کوره های پاتیلی بخش فوالدسازی، به منظور برق رسانی به کوره پاتیلی ۳ ، اصالح 
سیستم برق رسانی به کوره پاتیلی ۱ و همچنین ارتباط استاندارد با پست برق زرین شهر، پروژه احداث پست برق 

۶۳ کیلو ولت کلید زنی MSDS5 در حال انجام است . 

وزیر کشــور از  تعهدات ذوب آهن اصفهــان در انجام 
مسئولیت های اجتماعی قدردانی کرد.  

احمد وحیدی وزیر کشــور  طی تماس تلفنی از محل 
ستاد مدیریت بحران استان چهارمحال و بختیاری با 
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان از تعهد این شــرکت در 
انجام مســئولیت های اجتماعی جهت کمک به مردم 
این اســتان در بحران ناشی از بارش ســنگین برف، 

قدردانی کرد .
بر اســاس درخواســت مدیریت بحران استان چهار و 

محال و بختیاری و با موافقت وزیــر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در راستای مسئولیت اجتماعی، سه دستگاه 
لودر از ســوی ذوب آهن اصفهــان و از ۲۵ بهمن ماه 
به این استان اعزام شــدند که تاکنون در حال خدمت 

رسانی می باشند .
تجهیــزات ذوب آهــن اصفهان با حضور هشــت نفر 
از تالشگران شــرکت، جهت بازگشــایی جاده های 
مواصالتی درگردنه چری و همچنین بازگشایی جاده 

های روستایی خدمت رسانی می کنند.

مهلت   ارائه موضوعشمارهنوع فراخوانردیف
پیشنهاد

زمان بازگشائی 
پاكات

خرید باالنسیر حركت پل 140100566 -131682مناقصه1
16 /12 /151401 /12 /1401جرثقیل

140004256 -129219 -2تجدید مناقصه 2
خرید 8 ردیف بالك، شین و 
پایه نگهدارنده شین فوالد 

سازی 
1401/ 12/ 201401/ 12/ 21

ساخت پوسته اسكلت فلزی 140103671 -128919 -2مناقصه 3
21 /12 /201401 /12 /1401فن حلزونی مكنده 

140105842 -129890مناقصه4
ساخت بیست و هفت ردیف 
شامل هشتاد عدد دیسك 

ترمز
1401/ 12/ 201401/ 12/ 21

10 /12 /91401 /12 /1401تابلو فرمان بخش كك سازی130715مناقصه5

خرید 300 هزار تن كنسانتره 140112311استعالم 6
15 /12 /1401مگنتیت

نگاهی به نقش ذوب آهن اصفهان در توسعه صنعت فوالد کشور به بهانه اشاره مقام معظم رهبری
به بالندگی این صنعت



w w w . e s f a h a n s t e e l . i ra 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
6 اسفند ماه  1401 

 4 شعبان 1444
25 فوریه 2023

شماره  1365 2E v e n t
رویداد

نشریه داخلی

سالم آتشکار

درخواست های شما  وپاسخ مسئولین :
 سقف پوششی هزینه های نازایی در بیمه تکمیل درمان ایران 

چقدر است؟ 
مدیریت خدمات مالی و بیمه : پرداخت هزینه های نازایی براســاس تعرفه 
 قرارداد بیمه تکمیل درمان با کســر ۲۰ درصد فرانشــیز در تعهد بیمه دانا 

می باشد .
 شرایط برقراری حق اوالد به چه نحوی است؟

مدیریت امور اداری: برای بیمه شده تامین اجتماعی در صورت داشتن شرایط 
زیر حق اوالد پرداخت می گردد . الف: بیمه شده تامین اجتماعی باید حداقل 
سابقه حق بیمه ۷۲۰ روز را داشته باشد ب: ســن فرزندان مشمولین تامین 
اجتماعی از ۱8 سال کمتر و ســن فرزندان مشمولین صندوق بازنشستگی 
فوالد از بیست سال کمتر باشد. ج: ارائه گواهی اشتغال به تحصیل فرزندان در 

صورت عبور از سقف سنی تعیین شده. 
 بازنشستگی در کارهای سخت و زیان آور چه شرایطی دارد؟

مدیریت امور اداری: طبق قانون بازنشستگی در مشــاغل سخت و زیان آور، 
افرادی که حداقل ۲۰ سال متوالی و ۲۵ ســال متناوب در کارهای سخت و 
زیان آور اشتغال داشته اند و در هر مورد حق بیمه مذکور را به سازمان پرداخته 
باشند بدون شرایط سنی و با رعایت سایر مقررات سازمان تامین اجتماعی می 

توانند تقاضای بازنشستگی کنند . 

همــکاران  از  تعــدادی 
درتماس با شماره 104 سالم 
عمومی سؤاالت  روابط  آتشکار 
خود را مطرح کردند و پاســخ 

مسئوالن  به شرح زیر می باشد:

 مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در نشســت با مدیران 
عامل بانک های تجارت و ملت اعطای تسهیالت ویژه 
بانکی برای اتمام پروژه های توســعه ای و مواد اولیه را 

خواستار شد.
مهدی کوهی ۳۰ بهمــن ماه در نشســت جداگانه با 
مدیران عامل بانک های تجــارت و ملت راهکارهای 
افزایش ســطح تعامالت و همکاری های دو جانبه را 

بررسی کرد.
مدیرعامل ذوب آهــن اصفهان در این نشســت ها با 
اشــاره به تاکیدات مقام معظم رهبــری بر حمایت از 
تولید، گفت: همکاری بانک ها با شرکت های صنعتی 
پیامدهای مثبت اقتصادی را به دنبال دارد و با تعامل 
و تداوم این همکاری تولید پایدار، اشتغال وشکوفایی 

اقتصادی کشور رقم خواهد خورد.
کوهی با تشریح پیشینه تعامل ذوب آهن اصفهان با بانک 
ها افزود: حمایت های بنگاه های مالی و پولی کشــور با 
اســتفاده از ابزارهای نوین مالی  در حقیقت حمایت از 

تولید و تالش کارگران برای  توسعه پایدار می باشد.
وی گفت: انتظار مــی رود بانک ها تســهیالت ویژه 
ای با نرخ مناســب برای کارکنان ذوب آهن اصفهان 

اختصاص دهند.
اخالقی و دولت آبادی مدیران عامل بانک های تجارت 
و ملت نیز ضمن تاکید بر حمایــت از تولید گفتند: با 
توجه به تعامالت این بانک ها بــا ذوب آهن اصفهان 
تالش خواهیم کرد با راهکارهای مختلف، با تمام توان 

از تولید و صنعتگران حمایت کنیم.

نشست تعاملی مدیرعامل شرکت با مدیران عامل بانک های تجارت و ملت

انتظار می رود بانک 
ها تسهیالت ویژه ای 
با نرخ مناسب برای 
کارکنان ذوب آهن 
اصفهان اختصاص 

دهند

در مراسم بزرگداشت روز مهندس که سوم اسفند ماه 
در تاالر آهن ذوب آهن اصفهان برگزارشد آیت ا... رهبر 
مسئول هماهنگی تبلیغات اسالمی به نقش مهم این 
مجتمع عظیم صنعتی در ساخت و توسعه سایر صنایع 
فوالدی کشور پرداخت و گفت: مهندسین ذوب آهن 

اصفهان در برابر مشکالت 
همچــون کــوه راســخ 
هستند و این ایستادی از 

صفات مومن است.
هماهنگــی  مســئول 
اســالمی  تبلیغــات 
خواجه  افزود:  شــرکت 
نصیرالدین طوســی که 
روز بزرگداشــت او بــا 
عنــوان روز مهندس نام 
گرفته از جمله شخصیت 
هایی بزرگ دنیای اسالم، 
تشــییع و ایران است و 
این نامگذاری ارزش واالی مهندســین در کشور ما را 

نشان می دهد . 
مهرداد توالئیان معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان 
نیز در این مراســم گفت: این مجتمع عظیم صنعتی 

در حال حاضر به لحاظ توان مهندســی خودکفا شده 
و تمام فعالیت های مهم با توان مهندســی کارکنان 
شــرکت انجام می شــود که بخش مهــم آن حاصل 
 تبدیل کــردن تهدید تحریم به فرصــت خود اتکایی

 است . 
وی، کســب تجربه را یک امر مهم در توان مهندسی 
دانســت و گفت: مهندس با کار و فعالیت توانمند می 
شود و مهندسین ذوب آهن با کسب تجارب ارزشمند 
در این مجتمع عظیم صنعتی بسیار توانمند شده اند. 
به لحاظ علمی و تخصصی نیز خوشــبختانه در حال 
حاضر با پیشرفت تکنولوژی های ارتباطی، دسترسی 

به منابع علمی بسیار آسان تر از گذشته است . 
احمد ســلیمی معاون مالی و اقتصــادی ذوب آهن 
اصفهان نیز گفت: مهندس با تکیه بر دانش و تخصص 
خود به نیازهای بشری پاسخ می دهد و در بخش مالی 
نیز شاهد توسعه مهندسی مالی هستیم که به نیازهای 

مالی و اقتصادی بشر پاسخ می دهد . 

محمدجعفر صالحی معاون خرید شــرکت نیز گفت: 
هم اکنــون بیش از ۹۰ درصد صنایع فوالدی کشــور 
از توان تخصصی و مدیریتی مهندســین ذوب آهنی 

استفاده می کنند . 
وی افزود: توانمندی مهندسین ذوب آهن حاصل تاثیر 
محیط این شرکت بر افراد است. محیط و فضای ذوب 
آهن بسیار مستعد یادگیری اســت و به همین دلیل 
ذوب آهنی ها در دوران بازنشســتگی نیز به ســرعت 

جذب سایر صنایع می شوند . 
آرش شــفیعی معاون سرمایه های انســانی و توسعه 
مدیریت نیز با اشــاره به ضرورت بهره گیری از توان و 
دانش نیروهای جوان و با انگیزه شرکت گفت: به زودی 
فرم خود اظهاری در بخش پرتال کارکنان شرکت قرار 
می گیرد تا این تالشگران بتوانند توانایی، شایستگی و 
تخصص خود را اظهار نماینــد و قطعاً این اطالعات در 
تصمیمات مدیریتی و جانشین پروری مورد استفاده 

قرار می گیرد . 

تندیس ویژه و جایزه ارتباطــات دیجیتال نوزدهمین 
کنفرانس بین المللــی روابط عمومی ایــران به روابط 

عمومی ذوب آهن اصفهان تعلق گرفت. 

در نوزدهمیــن کنفرانس بین المللــی روابط عمومی 
و دومین جشــنواره مــردم داری ایران کــه با حضور 
جمعی از اســاتید علوم ارتباطات و روابــط عمومی ۳ 
اســفند ماه در سالن ســازمان مدیریت صنعتی برگزار 
شــد، تندیس ویژه و جایــزه ارتباطــات دیجیتال این 
جشــنواره به روابط عمومی ذوب آهــن اصفهان تعلق 
گرفــت. روابط عمومــی ذوب آهن اصفهان توانســته 
اســت در خصوص بهره گیری از فضای وب، دیجیتال و 
شبکه های اجتماعی و محتوا سازی اقداماتی مناسبی 
انجام دهد که کســب جایزه ارتباطات دیجیتال نیز در 
راســتای اقدامات انجام شــده و ارزیابی هیات داوران 
 جشنواره صورت گرفته است. آتشــکار چند رسانه ای 
) نسخه الکترونیک و صوتی،تصویری هفته نامه آتشکار(، 
پایگاه اطالع رسانی ذوب ۲۴ و گزارش مسئولیت های 
اجتماعی ذوب آهن اصفهان، آثار ارائه شــده مدیریت 
روابــط عمومی این مجتمــع عظیم صنعتــی در این 
کنفرانس بودند.   ساروخانی پدر علم جامعه شناسی ایران 

در کنفرانس با تشریح سیر تاریخی تحول در ارتباطات 
انســانی در حوزه های مختلف جامعه شناسی گفت: با 
سرعت شــگرف ارتباطات دیجیتال، هم اکنون به عصر 
"متاورس" و هوش مصنوعی رســیدیم که این دنیای 
تکنولوژی پیشرفته، همه ابعاد زندگی را در بر گرفته است 

و فواید گسترده و مشکالتی را هم دارد.
وی بی ثباتی، دگرگونــی و پیری زودرس انســان ها، 
شکستن ساختارهای اجتماعی و نظام خانواده و... را  از 

جمله مشکالت این عصر برشمرد.
ساروخانی با طرح این سوال که آیا روابط عمومی در عصر 
جدید می میرد؟ گفت: روابط عمومی رسمی، سوری و 
تشریفاتی با مرگ حتمی رو به رو است. اگر روابط عمومی 
علم و هنر و تخصص باشد، می توانیم روابط عمومی معنا 
دار داشته باشیم به شــرطی که روابط عمومی را خوب 
بشناسیم و محتوا و معنا سازی کنیم چون انسان است که 

برای دیجیتال، محتوی سازی می کند.
در این کنفرانس اســاتید علوم ارتباطــات در خصوص 

عصر دیجیتال و تحوالت گسترده آن سخنرانی کردند.  
موفقیت روابط عمومــی در زمینه تحــول دیجیتال، 
حمایت مدیریت عالی سازمان، سرمایه گذاری مطمئن، 
محیط کار چابک، تقویت فرهنــگ دیجیتال، پذیرش 
و پیاده ســازی فناوری، آمــوزش کارکنــان و رویکرد 
مبتنی بر "بیونیک" در روابط عموی موضوعاتی بود که 
اساتید روابط عمومی و ارتباطات در این جشنواره به آن 
پرداختند. شایان ذکر است؛ موضوع تحول دیجیتال از 
مباحث بسیار مهم در عصر جدید است که توجه به این 
مهم در حوزه روابط عمومی ضروری است. بدون توجه 
به حوزه دیجیتال و فن آوری صورت گرفته در این زمینه، 
امکان حیات و زنده بودن ســازمان میسر نیست. عصر 
دیجیتال، تحول و ثروت ایجاد می کند. تحول دیجیتال، 
قبل از هرچیزی"نحــوه ارتبــاط" و "صحبت کردن" 
متخصصان روابط عمومی با مردم را تغییر داده اســت. 
نحوه استفاده مردم از شبکه های دیجیتالی، روش های 

ارتباطی را تغییر داده است.

ذوب آهن اصفهان خاستگاه توان مهندسی صنعت فوالد کشور 

شکوفایی ساخت داخل در ذوب آهن، حاصل توان مهندسی این شرکت است

برگزاری اولین دوره آموزشی کیفیت زندگی برای خانواده های ذوب آهنی

محیط و فضای ذوب 
آهن بسیار مستعد 
یادگیری است و به 
همین دلیل ذوب 
آهنی ها در دوران 
بازنشستگی نیز به 
سرعت جذب سایر 

صنایع می شوند

الزمه تولید پایدار 
خوراک و مواد اولیه 
آهن دار پایدار است

اولین تأثیرات 
محیطی که فرد 

دریافت می کند از 
محیط خانواده است 
و حتی تأثیرپذیری 
فرد از سایر محیط 
ها می تواند نشأت 

گرفته از همین محیط 
خانواده باشد

آیین بزرگداشت روز مهندس با حضور مهدی کوهی 
مدیرعامل، آیت ا... رهبر مســئول هماهنگی تبلیغات 
اسالمی، جمعی از معاونین، مدیران و مهندسین ذوب 
آهن اصفهان ســوم اســفند ماه در تاالر آهن شرکت 

برگزار شد. 
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در این آیین گفت: ذوب 
آهن اصفهان با بیش از نیم قرن قدمت، دانشگاه تربیت 
مدیر، مهندس، تکنســین و کارگر ماهر برای صنعت 
فوالد کشــور محسوب می شــود. در دهه ۵۰ که این 
مجتمع عظیــم صنعتی راه اندازی شد،ســایر صنایع 
کشور مانند نساجی، پاالیشــگاه و... از وجود مدیران 
این مجموعــه و آموزش های آنها برای ســاخت و راه 
اندازی طرح های گوناگون در اقصی نقاط کشور بهره 
مند شــدند لذا ذوب آهن اصفهان افتخار ملی است و 
بنابرایــن باید در همه بخــش ها در تــراز ملی به آن 

نگریسته شود.
وی افزود: از اولین روز حضورم در کارخانه، بازدیدهای 
میدانی و ارتباط چهره به چهره با کارکنان خط تولید 
را محور اصلی برنامه ها قرار دادم که این رویکرد نشان 

می دهد "تولید" اولین اولویت کارخانه اســت زیرا از 
رهگذر تولید پایدار، ذوب آهن اصفهان همچنان پرچم 

دار صنعت فوالد کشور باقی می ماند. 
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: الزمه تولید 
پایدار خوراک و مــواد اولیه آهن دار پایدار اســت. در 
دوره های قبل ســهمیه یک میلیون و ۷۵۰ هزار تن 
مواد اولیه از معاونت معدنی وزارت صمت اخذ شد اما 
در طی سال ۱۴۰۰ و سال جاری از آن استفاده نشد که 
برقرار کردن این سهمیه به صورت ویژه در دستور کار 

قرار دارد. 
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: ذوب آهن اصفهان 
در مزایده معدن ققنوس شــماره ۱ در ســنگان نیز 
شرکت کرد و می تواند بخشی از مواد اولیه مورد نیازش 
را از این معدن تامین کند که اولیــن محموله آن نیز 

وارد کارخانه شد. 
وی دو پروژه LF3 و باتری دو را پروژه های اولویت دار 
شرکت برشمرد و اظهار داشت: برنامه ریزی و برگزاری 
جلسات این پروژه ها و تعامل با پیمانکاران آنها از هفته 

آینده آغاز می شود. 

آهــن  ذوب  مدیرعامــل 
تامین  افــزود:  اصفهــان 
حدود 8۵درصد از قطعات 
و تجهیزات مورد نیاز خط 
تولید کارخانه و ســاخت 
۱8 هزار نمونه در مجموعه 
کارگاههای ســاخت ذوب 
آهــن اصفهــان از بــدو 
تاسیس تاکنون اقدام قابل 
تحسینی اســت و مجددا 
به تالشــگران این عرصه 

خسته نباشید می گویم. 
 وی ادامــه داد: قطعاً روح

پر فتوح حضرت امام)ره( از این توانمندی ذوب آهنی 
ها شاد است و همچنین مقام معظم رهبری که همواره 
به مقوله "ســاخت داخل" تاکید دارند، این تالش ها و 
خودکفایی ها را که مظهــر اقتصاد مقاومتی، مدیریت 
جهادی و تولیــد دانش بنیان اســت افتخاری بزرگ 

قلمداد می کنند.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفــت: در دوره جدید، 
جوان گرایی و جانشــین پــروری نیز بــه عنوان دو 
راهبرد اساسی پیگیری می شــود تا بتوانیم از دانش 
و تجربه نســل جوان ذوب آهن در پیشبرد استراتژی 
های مجموعه بهره مند شویم و در این زمینه معاونت 
سرمایه انسانی و توســعه مدیریت شرکت برنامه های 

بسیار خوبی دارد که اطالع رسانی می شود.

به همت مدیریت آموزش و توسعه سرمایه های انسانی 
اولین دوره آمــوزش خانواده ویژه کارکنــان و خانواده 
های آن ها با حضور ساالر فرامرزی دانشیار روانشناسی 
دانشگاه اصفهان و رئیس ســازمان نظام روانشناسی و 
مشاوره استان اصفهان به عنوان مدرس دوره در محل 

باشگاه فجر ذوب آهن برگزار شد.
آرش شفیعی سرپرست معاونت سرمایه های انسانی و 
توســعه مدیریت ذوب آهن با بیان خبر فوق گفت: این 
دوره  با هدف ارتقای ســطح بهداشــت روانی خانواده 
و توانمند ســازی خانواده ها بــرای مدیریت هیجان و 
اســترس و ارتقای ســطح کیفیت زندگی در زندگی 

دیجیتال امروزی برنامه ریزی و اجرا شد.
وی افزود: اولین تأثیرات محیطی که فرد دریافت می کند 
از محیط خانواده است و حتی تأثیرپذیری فرد از سایر 
محیط ها می تواند نشأت گرفته از همین محیط خانواده 

باشــد. خانواده در تعیین ســبک و خط مشی زندگی 
آینده، اخالق، ســالمت و عملکرد فرد در آینده نقش 

بزرگی بر عهده دارد.
شــفیعی گفت: در این دوره ها تالش بر این است که 
همسران ضمن شناخت از یکدیگر بتوانند به رشد هم 

کمک نمایند.
سرپرست معاونت سرمایه های انسانی و توسعه مدیریت 
گفت: در آموزش خانواده هدف این اســت که طی یک 
فرایند پیچیده اعضــای خانواده )همســران( دانش و 
مهارت های الزم را بیاموزند تا بتوانند وظایف خود را در 
خانواده بشناسند و به خوبی انجام دهند، حقوق خود و 
افراد خانواده را بشناسند و به آن احترام بگذارند و ارتباط 

سالم برقرار نمایند.
فرامرزی مدرس دوره آمــوزش خانواده نیز در گفتگو با 
خبرنگار ما گفت: برگزاری دوره های آموزش خانواده می 

تواند به خانواده ها برای یک زندگی بهتر 
کمک نماید و همســران ضمن این که با 
شــرکت در این دوره ها درک بهتری از 
همدیگر پیدا می کنند می توانند از عهده 

مسائل و مشکالت مختلف نیز برآیند.
وی گفت: زن و شوهری که درک درستی 
از یکدیگر دارند و همدل و همراه هستند 
هم در زمینه فرزندپروری و هم در زمینه 
عملکردهای اجتماعی و شــغلی بسیار 

موفق تر خواهند بود.
پــدرام کیانی معــاون مدیــر آموزش و 

توسعه سرمایه های انسانی نیز در گفتگو با خبرنگار ما، 
موضوعات مطرح شده در دوره آموزش خانواده را مهارت 
های ارتباطی، خودشناسی، همدلی، مدیریت هیجان، 
مدیریت استرس و مهارت های حل مسئله عنوان نمود و 

گفت: افراد با شرکت در این دوره ها نه تنها بر نقاط قوت و 
ضعف خود آگاهی پیدا می کنند بلکه می توانند از طرق 
صحیح و به شیوه های تخصصی، به خصوص بهرمندی 
از خدمات روانشناسی و مشاوره به حل مشکالت فردی و 

خانوادگی خود اقدام کنند.

همزمان با اجــرای پروژه احداث کــوره های پاتیلی بخش فوالدســازی، 
به منظور برق رســانی به کوره پاتیلی ۳ ، اصالح سیســتم برق رسانی به 
کوره پاتیلی ۱ و همچنین ارتباط استاندارد با پست برق زرین شهر، پروژه 
احداث پســت برق ۶۳ کیلو ولت کلیــد زنی MSDS5 با طــرح دو فیدر 

ورودی و یک کوپالژ و چهار فیدر خروجی در حال انجام است . 
عباس کشــتکار مدیر این پروژه با اشاره به این که پیشــرفت آن تا پایان 
بهمن ماه حدود 8۹ درصد می باشد،  افزود: شرکت توسعه پست های فشار 
قوی پارســیان به عنوان پیمانکار اصلی در پروژه پست ۶۳ کیلو ولت کوره 

های پاتیلی ۱و۳ مشغول کار است. 
وی افزود: یکی از حساس ترین بخش های این پروژه عملیات تغییر مسیر 
خطوط فشارقوی قدیم به سمت پست جدید می باشــد که پیش نیاز آن 
قطع برق بخشــی از کارگاه های بهره بردار بود بنابراین این عملیات طی 
برنامه ای فشرده ۴8 ســاعته و با همکاری بخش های مختلف کارخانه با 

پیمانکار در روزهای دوم وسوم اسفندماه با موفقیت انجام شد. 
کشــتکار، افزایش پایداری شــبکه ۶۳ کیلو ولت برق کارخانه، تامین برق 
پایدار برای مصرف کنندگان پست MSDS5 شــامل کوره پاتیلی شماره 
یک، کوره پاتیلی شــماره ۳ و ترانســفورماتور شــماره ۲ پست GPP1 با 
توجه به احداث این پســت را از مزایای این پروژه برشــمرد و گفت: ایجاد 
پســت کلید زنی بر روی خطوط هوایی ۶۳ کیلو ولت ۶۰۱ ، ۶۰۲ که قبل 
از احداث پســت مذکور قطع و وصل خطوط فوق از طریق دیســپاچینگ 
منطقه ای اصفهان و در محل پســت زرین شــهرصورت مــی پذیرفت و 
تفکیک فیدرهای برق رسانی به کوره های پاتیلی شماره یک و سه از پست 
های اصلی کارخانه نظیر پســت GPP1 وپست KV 63/230 کارخانه از 

دیگر مزایای این پروژه می باشد.
الزم به ذکر اســت بخش عمده تجهیزات پســت مذکور از شــرکت های 
داخلی نظیر پارس سوبیچ، نیرو ترانس تامین و در بخش حفاظت نیز از رله 

های سری جدید SIPROTEC5 زیمنس استفاده شده است.
گفتنی اســت؛ در این پروژه مدیریت های فوالدسازی، تولید و توزیع برق، 
نورد، مهندســی کارخانه و شرکت پارســیان با مدیریت اجرایی پروژه ها 

همکاری فعالی داشتند .

پیشرفت 89 درصدی پروژه 
پست 63 کیلو ولت شرکت

 روابط عمومی علم 
و هنر و تخصص 
باشد، می توانیم 

روابط عمومی معنا 
دار داشته باشیم 

به شرطی که روابط 
عمومی را خوب 

بشناسیم و محتوا و 
معنا سازی کنیم

ذوب آهن اصفهان برنده تندیس ارتباطات دیجیتال روابط عمومی ایران
Rگزارش e p o r t

خبرآسمانی

عضو هیأت مدیــره اتحادیه صنفی 
آهن و فوالد تهران گفت: ایران بعد از 
مالزی، بیشترین رشد تولید فوالد را 

در سال ۲۰۲۲ داشته است. 
محمد صادق چیت ســاز با اشــاره 
بــه آخریــن وضعیت تولیــد فوالد 
در جهان، اظهار کرد: ایــران، هند، 
اندونزی، مالزی، عربســتان، بلژیک، 
پاکستان، آرژانتین، الجزایر و امارات 
کشور هایی هســتند که تولید فوالد آن ها در ســال ۲۰۲۲ در مقایسه با 
ســال ۲۰۲۱ رشد داشته اســت که بیشترین رشــد تولید در این سال با 
 ۱۰.۹ درصد به پاکســتان اختصاص یافته و پس از آن مالزی و ایران قرار 

دارند.
وی ادامه داد: تولید فوالد کره جنوبی ۶.۵ درصد، آلمان 8.۴ درصد، ترکیه 
۱۲.۹ درصد، ایتالیا, ۱۱.۶ درصد، مکزیک و فرانسه ۱۳.۱ درصد، انگلیس 
۱۵.۶ درصد کاهش یافته ضمــن اینکه میزان تولید فــوالد در ۱۰ ماهه 

امسال نیز ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تن بوده است.
عضو هیأت مدیره اتحادیه صنفی آهن و فوالد تهران در خصوص صادرات 
فوالد   نیز گفت: مجموع صادرات فوالد در ســال جاری، 8 میلیون و ۴۳۳ 
هزار تــن بوده که خبــر از کاهش یک درصــدی صادرات فــوالد میانی 
می دهد. صادرات آهن اسفنجی امســال به ۷۴۴ هزار تن رسید؛ از ابتدای 

امسال تاکنون صادرات فوالد میانی ۵ میلیون و ۷۴8 هزار تن بوده است.
چیت ساز افزود: در کل امســال، صادرات فوالد ۲ میلیون و ۶8۵ هزار تن 
بوده که در مقایســه با مدت مشابه سال گذشــته ۲ درصد کاهش داشته 

است.

جایگاه سوم ایران در رشد تولید 
فوالد
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حدیث هفته
 امام سجاد )ع(:  

مبادا به گناهی که انجام داده ای خوشــحال باشــی، زیرا اظـــهار 
شـادی به خـاطـر گـناه از انجام آن »گناه« بزرگتر است.

نشست تخصصی 
دیگری نیز به روش 

ژورنال کالب با 
موضوع "روش های 
نوین و کاربردی مواد 
شوینده در صنایع 
فوالد" برگزار گردید.

یک دستگاه خودرو 
پیشرو، تجهیزات 

تنفسی و... از طریق 
سفارشات و کنترل 
کاال خریداری شد 
و در اختیار آتش 

نشانی شرکت قرار 
گرفت

دانشجویان کشور 
با آشنایی خود از 

دستاوردهای انقالب 
به تبلیغ و حمایت از 
آرمان های انقالب و 

شهدا می پردازند

R e p o r t
گزارش

در ادامــه نشســت هــای 
تخصصی در مدیریت آموزش 
و توسعه سرمایه های انسانی، 
نشســت تخصصی به روش 
 Journal( کالب  ژورنــال 
Club( بــا موضــوع "روش 
های نویــن توســعه منابع 
انسانی" با حضور شرکت های 
علمی تحقیقاتــی و جمعی 
از سرپرســتان و کارشناسان 
مدیریت های آموزش و توسعه 
ســرمایه انســانی، مدیریت 

 امور اداری و مدیریــت ســازماندهی و روش ها برگزار 
شد.

پدرام کیانی معاون مدیر آموزش و توسعه سرمایه های 
انسانی با بیان خبر فوق در گفتگو با خبرنگار ما، هوشمند 
سازی فرایند منابع انســانی، کلینیک تخصصی منابع 
انسانی، درمانگری شغلی، رویداد های آموزشی در حوزه 
منابع انسانی، روش های آموزشی به روش ایفای نقش، 
بهینه سازی نظام جذب و استخدام و ارزیابی عملکرد با 
اســتفاده از روش های نرم افزاری را از موضوعات مطرح 

شده در این نشست تخصصی عنوان کرد.
  وی همچنین افزود: نشســت تخصصی دیگری نیز به 
روش ژورنال کالب با موضوع "روش های نوین و کاربردی 

مواد شوینده در صنایع فوالد" نیز با حضور کارشناسان 
و سرپرستان مدیریت های پســماند و خدمات شهری، 
امور فنی و بهره برداری، مهندســی کارخانه، آبرسانی، 
آگلومراسیون، کوره بلند، کک سازی، نورد و فوالد سازی 
در مدیریت آموزش و توسعه سرمایه های انسانی برگزار 

گردید.
معاون مدیر آموزش و توســعه ســرمایه های انسانی، 
آشنایی با مواد شــوینده صنعتی، آشنایی با روش های 
نوین نظافت صنعتی، نقش بازرسی و نت در مواد شوینده 
و آشنایی با نحوه تست مواد شوینده صنعتی در صنایع 
فوالد را از مهم تریــن موضوعات مطرح شــده در این 

نشست تخصصی برشمرد.

نشست های تخصصی در مدیریت آموزش و توسعه سرمایه های انسانی

هر گونه سرمایه 
گذاری در بخش 
حامل های انرژی 
هزینه نیست بلکه 
سرمایه گذاری بلند 

مدت محسوب 
می شود

مهدی کوهی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان، به همراه 
معاون بهره برداری و تنی چند از مســئولین شرکت، 
دوم اســفندماه از بخش های مختلف مدیریت تولید 
و توزیع برق کارخانــه بازدید کردند و در نشســتی 
فعالیت صورت گرفته و برنامه هــای پیش رو در این 

مدیریت به بحث و گفتگو پرداختند. 
مدیرعامل شرکت گفت: تولید رمز بقای شرکت ها در 
صنعت محسوب می شود و ذوب آهن اصفهان نیز به 
عنوان اولین تولید کننده فوالد در ایران از این قاعده 
مستثنی نیســت. در این راســتا از اولین روز حضور 
خود در کارخانــه، بازدیدهای میدانی و ارتباط چهره 
به چهره با کارکنان خط تولیــد را محور اصلی برنامه 

ها قرار دادم.  
وی افــزود: مدیریت هزینه ها در شــرکت به منظور 

ارتقاء تولید و گسترش ســبد محصوالت ارزش افزا 
همواره مورد توجه اســت زیرا از مســیر هم افزایی، 
چراغ تولید فروزان خواهد شد و خانواده بزرگ ذوب 

آهن اصفهان از ثمرات آن  بهره مند می شوند.
مدیرعامل ذوب آهــن اصفهان تصریح کــرد: تأمین 
حامل های انرژی قلب تپنده شــرکت و اساس تولید 
است و تامین انرژی از سوی خود شرکت ها به صورت 
جدی دنبال می شود. خوشبختانه ذوب آهن اصفهان 
با نگاه مهندســی به راه اندازی و توســعه نیروگاه ها 

پرداخته که یک اقدام قابل تحسین به شمار می رود . 
کوهی اظهار داشــت: هر گونه ســرمایه گذاری در 
بخش حامل های انرژی هزینه نیســت بلکه سرمایه 
گذاری بلند مدت محسوب می شــود که نسل ها از 

ثمرات و برکات آن بهره مند خواهند شد. 

با تأمین حامل های انرژی، چراغ تولید فروزان خواهد شد

برگزاری دوره آموزشی ویژه مسئولین آتش نشانی شرکت
به همت مدیریــت ایمنی وآتش نشــانی وبا همکاری 
مدیریت آموزش به منظور ارتقاء ســطح علمی، آگاهی 
و همچنین بازآموزی اطالعات مسئولین و فرماندهان 
آتش نشانی یک دوره ۱۰ روزه آموزش اصول فرماندهی 
از 8 تا ۲۷ بهمن ماه توسط حســین جوینی از اساتید 
برتر در زمینه آتش نشانی در محل سالن آموزش آتش 

نشانی برگزار شد.
محسن ظریفی سرپرســت آتش نشانی شرکت با بیان 
این خبر گفت: برای ارتقا سطح توانمندی های علمی و 
آگاهی کارکنان آتش نشانی شرکت با همکاری مدیریت 
آموزش و توسعه سرمایه های انســانی بسته آموزشی 

طرحی  و در دو مرحله برنامه ریزی و اجرا شد.
وی افزود: بر اســاس این بســته آموزشــی در مرحله 
اول کلیــه همــکاران آتــش نشــانی آمــوزش های 

 مقدماتی و پیشــرفته را به صورت تئــوری و عملی فرا
گرفتند.

ظریفی گفــت: در مرحــه دوم که ویــژه فرماندهان و 
مســئولین آتش نشانی شــرکت بود این افراد آموزش 
های تخصصی را فراگرفتند که مدرس این دوره حسین 
جوینی بود که یکی از متخصصان کشور در بحث آتش 

نشانی هست.
وی در خصوص به روز رســانی تجهیزات آتش نشانی 
شرکت گفت: در این راســتا و با هدف توسعه سیستم 
های آتش نشانی برنامه ریزی کردیم دو دستگاه خودرو 

عملیاتی را به ناوگان آتش نشانی شرکت اضافه کنیم.
سرپرست آتش نشــانی شــرکت افزود: یک دستگاه 
خودرو پیشــرو، تجهیزات تنفســی و... خریداری شد 
و در اختیار آتش نشــانی شــرکت قرار گرفت و تهیه و 

به روز رســانی سیستم ها 
و تجهیــزات این قســمت 
همچنــان در دســتور کار 

است.
ظریفی بــا بیــان این که 
بــا همــکاری مدیریــت 
اتوماســیون و ارتباطــات 
شــرکت، بخش های نورد، 
فوالدسازی و ... به سیستم 
اعالم حریق مجهز شــدند، 
گفت: بــا پیگیــری های 
انجام شده قسمت هایی از 
کارخانه که فاقد سیســتم 

اطفا حریق بودند نیز با استفاده از الیزرهای خشک و یا 
آب صنعتی همان قسمت، سیستم اطفا حریق طراحی و 

نصب شد و به بهره برداری رسید.  

Rگزارش e p o r t
در امتداد یک حماسه و یک پیام:

 از کاروان راهیان نور تا اردوی راهیان پیشرفت 

جمعی از دانشجویان پسر و دختر واحد های مختلف 
دانشــگاه آزاد اسالمی شهر مقدس مشــهد در ادامه 
برنامه کاروان راهیــان نور و بازدید از حماســه ها و 
افتخارات جاویدان جبهه های جنوب کشور، در قالب 
دو اردوی راهیان پیشــرفت دوم و سوم اسفند ماه از  

ذوب آهن اصفهان بازدید کردند. 
دانشجویان این اردو که با برنامه ریزی روابط عمومی 
شرکت و با هماهنگی ناحیه بسیج دانشجویی استان 
اصفهان در ذوب آهن اصفهان حضــور یافته بودند با 

بازدید از خط تولید و  در جلسه ای با حضور تعدادی 
از سرپرســتان و کارشناسان شــرکت با دستاوردها، 
فرایند تولید، اقدامات در قالب مسئولیت اجتماعی، 
فعالیت های دانش بنیان و تحوالت و پیشــرفت پس 

از انقالب اسالمی آشنا شدند. 
در حاشــیه این اردو چند تن از بازدید کنندگان در 
گفتگو با خبرنگار هفته نامه آتشکار نظرات و دیدگاه 

های خود را بیان کرد.
منصوره عبداللهی دانشجوی علوم قضایی و مسئول 

بسیج دانشــجویی دانشگاه آزاد اســالمی مشهد که 
مســئولیت این اردو را برعهده داشت، گفت: با توجه 
به حیلــه های دشــمنان انقالب اســالمی مبنی بر 
ناامنی در فضــای مجازی و ناامیدســازی مردم و به 
ویژه دانشــجویان و جوانان از انقالب اســالمی باید 

دست به کار شویم. 
وی افزود: دانشــجویان کشــور با آشــنایی خود از 
دستاوردهای انقالب به تبلیغ و حمایت از آرمان های 
انقالب و شــهدا می پردازند و این روحیه با حضور آن 
ها در جبهه ها و مراکز صنعتی حاصل می شود. از این 
رو بسیج دانشجویی در نظر دارد که اردوهای راهیان 
پیشرفت و بازدیدهای دانشــجویان از مراکز صنعتی 

در شهرهای مختلف را گسترش دهد. 
عارفــه اقبالی نژاد، دانشــجوی کارشناســی حقوق 
گفت: با پیشــرفت های ذوب آهــن در عرصه های 
اقتصادی، بومی سازی و استفاده از دانش بنیان ها در 

صنعت فوالد آشنا شدیم .
ساجده راد دانشجوی رشــته معماری گفت: با توجه 
به رشته تحصیلی مایل بودم که از ذوب آهن اصفهان 

بازدید کنم و با نحوه تولید مقاطع ساختمانی و دیگر 
محصوالت فوالدی در آن آشنا شوم.

زهرا غالمی دانشجوی کارشناسی حقوق گفت: همت 
و جدیت  ذوب آهنی ها  بسیار خارق العاده است. قبل 
از آغاز این برنامه با خود فکر می کردم که چه ارتباط 
هایی می تواند بین بازدید از حماسه های هشت سال 
دفاع مقــدس و بازدید از ذوب آهــن اصفهان وجود 
داشــته باشــد. حاال می بینم آن جا جبهه جنگ با 
دشــمن بعثی و بیگانان بود و این جا جبهه جنگ با 

وابستگی و تالش برای استقالل و خودکفایی است.
امیرعلی ناصری جم دانشــجوی مهندســی عمران 
گفت: با جان فشــانی و ایثار رزمندگان در جبهه ها و 
پیشرفت های  صنعتی و اقتصادی به ویژه در صنعت 

فوالد حرفی برای گفتن داشته باشیم. 
ســینا احمدی نیت دانشجوی مهندســی مکانیک 
گفت: رزمندگان با حماسه آفرینی از مرزهای کشور 
دفــاع کردند و صنعتگــران در ذوب آهــن اصفهان 
و ســایر مراکز صنعتی با تحریم اقتصــادی به مقابله 

پرداخته اند. 

چهارم شعبان، ســالروز والدت حضرت عباس)ع(و روز 
جانباز مبارک باد

چهارم شــعبان، ســالروز والدت پرچــم دار بزرگ کربــال، حضرت 
عباس)ع( اســت. عباس بن علی )ع( در ســال ۲۶ هجری قمری، در 
مدینه، دیــده به جهان گشــود. آن حضرت در طــول حیات خویش 
از محضر پــدر و برادرانش، بیشــترین بهــره را بــرد و جامع فضایل 
نیکو گردید و آن چه را از محضر آن ســه امام معصــوم آموخته بود، 
 در کربال آشکار ســاخت و حماسه ســاز نام آور عاشــورای حسینی 

شد. 
گرامیداشت روز جانباز

چهــارم شــعبان ســالروز والدت حضــرت ابوالفضل العبــاس)ع(، 
بزرگمردی  کــه جانبازی در راه دیــن و آرمان را برای بشــریت معنا 
کرد روز جانباز نامیده شــده اســت. جانبازان مردان عمل در دوران 
سخت بوده و دالوری و فداکاری هایشــان در دوران پیروزی انقالب 
و هشت ســال جنگ نابرابر علیه دنیا تا ابد در خاطر و اذهان عمومی 
ماندگار خواهد ماند. آن هــا امتحان خود را پس دادنــد و در آزمون 
بــزرگ اســتقامت و مقاومت پیــروز شــدند. رشــادت رزمندگان، 
جانبازان و شــهدای ایران اســالمی در هشت ســال جنگ تحمیلی 
امنیت امــروز ایــران را رقــم زد. درس جانبازان برای نســل جوان، 
 درس والیتمداری ، پشــیمان نشــدن و پافشــاری بر حق و عدالت

است.
پنجم شعبان؛  سالروز والدت امام سجاد )ع( مبارک باد

امام زین العابدین )ع( در تاریخ پنجم شــعبان سال ۳8 هجری قمری 
در شهر مدینه چشم به جهان گشود. القاب معروف آن حضرت سجاد 
و زین العابدین اســت. ایشان را با القابی چون ســید عابدان، پیشوای 
زاهدان، مهتر پرهیزگاران، امام مؤمنان، زیور صالحان و چراغ شــب 

زنده داران می خواندند .
صحیفه ســجادیه کتابی حاوی ۵۴ دعا از امام ســجاد)ع( است. این 
کتاب پس از قــرآن و نهج البالغه مهم ترین میراث مکتوب شــیعه به 
حســاب می آید. صحیفه مانند قرآن و نهج البالغــه از نظر فصاحت و 
بالغت مورد توجه قرار گرفته اســت. امام سجاد)ع( بسیاری از معارف 
دینی را در دعاهــای خود بیان می کنــد. معروف ترین دعای صحیفه 

دعای مکارم االخالق است.
هشتم اسفندماه؛  روز امور تربیتی و تربیت اسالم

 هشتم اسفند ماه سال یکهزار و ســیصد و پنجاه و نه هجری شمسی، 
» ستاد امر تربیتی « در مدارس کشور به هّمت شهیدان رجائی و باهنر 
تأسیس شد. استمرار و بقای هر جامعه مستلزم آن است که مجموعه 
باورها، ارزش ها، رفتارهــا، دانش ها و مهارت های آن به نســل های 

جدید انتقال یابد.
نهم اسفند ماه؛ روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان

روز نهم اســفند بــا عنــوان »روز ملــی حمایت از حقــوق مصرف 
کننــدگان« نام گذاری شــده اســت. اختصاص یک روز از ســال به 
حقوق مصــرف کننده و پیــش بینی مرجعی برای جبران خســارت 
های مصرف کنندگان و مبــارزه با متخلفان، نشــان دهنده رویکرد 
 مســئوالن به اهمیت موضوع و تبدیــل آن از عرصه شــعار به عمل 

است. 
روز جهانی رفع تبعیض نژادی

واژه آپارتاید با تبعیض نژادی و نژاد پرســتی مترادف شــده اســت. 
این کلمه از ســال ۱۹۴8 توســط دفتر مرکزی حزب ناسیونالیست 
کشــور آفریقای جنوبی به کار گرفته شــد هدف از اعالم و اعمال این 
سیاست جداسازی سفید پوســتان از غیر سفید پوســتان و به ویژه 
ســیاهان بود. با این که بیش از 8۰ درصد جمعیــت آفریقای جنوبی 
را غیر ســفید پوستان تشــکیل می دادند. اما اقلیت ســفید پوست با 
اجرای سیاست های غیر انسانی، جامعه ای طبقاتی به وجود آورد. این 
وضعیت تا آخرین دهه قرن بیســتم ادامه داشت و سر انجام، تالش ها 
و کوشــش های مردمی به لغو این سیاســت در هفدهم ژوئن ۱۹۹۱ 

میالدی انجامید. 
روز جهانی حیات وحش

۲۰ دســامبر ۲۰۱۳ میالدی، مجمــع عمومی ســازمان ملل متحد 
در نشســت ۶8 خود، روز ۳ مارس برابر با ۱۲ اســفند را به عنوان روز 
جهانی حیات وحش تصویب کرد. در این روز معاهده چندجانبه برای 
حفاظت کردن از گونه های مختلف گیاهی و جانوری در معرض خطر 
به تصویب رسیده بود انتخاب این روز به پیشنهاد کشور تایلند صورت 

گرفت.

مناسبت های هفته

ایمنی   محیط کار
روشنایی در محیط کار

  پله  ها و راهرو ها از نور کافی برخوردار باشند.
  در هر کجا که امکان  پذیر است، از نور طبیعی استفاده کنید.

  انواع مختلــف و مناســبی از تجهیــزات روشــنایی و نورپردازی 
اضطراری در نظر داشته باشید.

  در صورت نیاز، روشنایی و نوردهی در محل  های مختلف محیط کار 
را به صورت موضعی، به سطح خیلی خوبی برسانید.

  محیط بــاز نیز، برای عابــران پیاده و کمک بــه فعالیت  های کاری 
همانند بارگیری و تخلیه در شــب، از نوردهی و روشــنایی مناســب 

برخوردار باشند.
نظافت محل کار

  محوطه، تجهیزات ایمنی و سایر وسایل تمیز باشند.
  دیوار های داخلی و سقف  ها همواره تمیز نگه داشته شوند.

  جمع  آوری، دفع و حمل  و نقل زباله  ها به  طور منظم صورت بگیرد.
  برای زباله  ها و سطل  ها، محفظه  های مناسب در نظر گرفته شود.

  کف  ها و پله  ها کامــال تمیز بوده و در صورت لزوم دارای سیســتم 
تخلیه آب باشند.

بهداشت محیط کار
  آب آشامیدنی مناسب در محل کار فراهم باشد.

  محلی برای استراحت و خوردن غذا در نظر گرفته شده باشد.
  اتاق  ها و امکاناتی برای آویختن لباس  های شخصی که در محل کار 

پوشیده نمی  شوند، در نظر گرفته شود .

ایمنی

تالشــگران ذوب آهن اصفهان نمونه بارز 
جهادگران عرصه صنعت هسـتند. آن ها که 
با تالش بی وقفه، چرخ صنعت و تولید را به گردش 
در می آورند و همواره در جبهه صنعت کشــور 
حماســه جدیــد می آفرینند. در این شماره 
هفته نامه آتشکار با تالشگران مدیریت مهندسی 

نورد گفتگو کردیم  که در ادامه می خوانید:
عباس اثنی عشر فورمن تعمیرات برق کارگاه نورد ۶۵۰ 
گفت: با تولید محصوالت جدید نیاز بود تجهیزات برق 
کارگاه به روز رسانی شود که تاکنون مکانیزم های قفسه 

ها و بسته خنک کننده پست ها به روز رسانی شده اند. 
وی گفــت: از ابتدای نصب و راه انــدازی تجهیزات برق 
پروژه ریل ملی، رفع اشــکاالت، رگالژ و نصب تجهیزات 
 جدید و پروژه هــای تکمیلی همچــون خط پرداخت
H ۳۰۰ ، اره و دریل شــماره ۳ و... توسط کارکنان برق 
نورد ۶۵۰ انجام شد. رفع اشکاالت برقی ریل، آزمایشگاه 
برق و تعمیرات تجهیزات از دیگر وظایفی اســت که بر 

عهده اینجانب و همکاران می باشد . 
احســان صالحی فورمن خــط نورد گفــت: ذوب آهن 
اصفهان به عنوان بزرگترین تولیــد کننده محصوالت 

ساختمانی با تکیه بر توان کارشناسان داخلی و نیروی 
متخصص نقش مهمی در ســازندگی کشــور داشته 
اســت و کار کردن در این بخش با وجود همه سختی ها 
باعث افتخار است، تولیدات کارگاه نورد ۶۵۰از نوع نورد 

سنگین می باشد .
وی افزود: تالشگران شرکت با ارائه ایده ها و پیشنهادات 
خود و با تالش شبانه روزی زمینه پیشرفت و تولید بیشتر 

را فراهم می آورند.
محمدجواد جوهری تکنولوژ تولیــد کارگاه نورد ۶۵۰، 
گفت: تمامی کارکنان این کارگاه با تمام توان مشغول به 

کار هستند تا هیچ خللی به روند تولید وارد نشود. 

وی گفت: وظیفه بنده و همکارانم در پست ۳ خط نورد 
۶۵۰ تحویل شمش از کوره نورد جهت تولید محصوالت 
نوردی اســت. کنترل دائم قفسه نورد همچنین کنترل 
سرعت نورد و شمش از مهمترین وظایفی است که بنده و 

همکارانم برعهده داریم .
ابراهیم صادقی فورمن تعمیرات و مسئول باالبرهای این 
کارگاه گفت: بهینه سازی کابین های جرثقیل ها از جمله 
وظایفی است که من و همکارانم در این بخش بر عهده 
داریم. صادقی به دمونتاژ جرثقیل سقفی با تکیه بر توان 
داخلی و استفاده از تجربیات کارشناسان داخلی اشاره 
کرد و گفت: به روز رســانی نقشه های قدیمی، تعویض 

بالک ها و ریل های کارگاه در کمترین زمان و همچنین 
اصالح تلفرهای سقفی کارگاه  از دیگر اقدامات تالشگران 

این کارگاه است.
رســول براتی، فورمــن پرداخــت کارگاه ۶۵۰ گفت: 
نورد ۶۵۰  در ســال های اخیر محصوالت جدید به سبد 
کاالهای کارخانه اضافه کرده اســت که می توان به ریل 
ملی، آرگ معدنی، تیرآهن های بال پهن در ســایزهای 

مختلف و ورق های فوالدی و ... اشاره کرد.
وی افزود: اینجانب وظیفه کنترل بارگیری و ارســال 
محصوالت تولیدی کارگاه به انبار محصول را برعهده 

دارم.

با تالشگران کارگاه 650 مدیریت مهندسی نورد شرکت

تالشگران شرکت 
با ارائه ایده ها و 

پیشنهادات خود و 
با تالش شبانه روزی 
زمینه پیشرفت و 

تولید بیشتر را فراهم 
می آورند
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V a r i o u s
گوناگون

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

آسمانی

آسمانی

آموزش

خبر

هوشمندی کسب و کار) قسمت سوم(
رقابت جهانی، توســعه سیســتم های اطالعاتی؛ تقاضای مصرف کنندگان و 
مفاهیم به سرعت در حال تغییر علمی و فنی، حرکت به سمت هوش تجاری 
)BI( را برای هر کســب و کاری الزامی کرده اســت به گونه ای که صنایع می 
توانند از داده هایی که تولید می کنند هر چه بیشتر و بهتر به نفع خود استفاده 
کنند و اطالعات مورد نیاز را برای ایجاد یک برنامه رشــد و توســعه به دست 
آورند. نمونه های بی شــماری از هوش تجاری در دنیای واقعی وجود دارد که 

توسط برندها و صنایع مشهور استفاده می شود.
کوکاکوال)Coca-Cola( ؛ اســتفاده از داده های رســانه های 

اجتماعی
رســانه های اجتماعی یکی از مهم ترین حوزه کســب و کار بــرای بازاریابی 
محصوالت هستند. بســیاری از مخاطبان هدف هر حوزه تجاری از یک یا آن 
پلتفرم در رسانه های اجتماعی اســتفاده می کنند، بنابراین حضور چشمگیر 
می تواند به نتایج  بهتر کمک کنــد. کوکاکوال همین کار را بــا نگاه کردن به 
فعالیت های دنبال کنندگان رســانه های اجتماعی خود انجام داد و مشاهده 
کرد که مردم چه نوع محتوایی را با تصویر محصوالت آن ها ارســال می کنند. 
عالوه بر این، آن ها همچنین سعی می کنند اســتنباط کنند که چه کسانی 
نوشیدنی های آن ها را بیشتر می نوشند و کدام مکان کدام طعم را ترجیح می 
دهد. همه این اطالعات به ایجاد تخفیف ها و پیشنهادات خاص برای مخاطبان 
هدف کمک می کند. به همین دلیل اســت که تعدادی نوشــیدنی و طعم در 
خانواده کوکاکوال وجود دارد که مصرف کنندگان آن ها را فقط در مکان های 

خاص پیدا می کنند و نه همه جای دیگر.
نتفلیکس)Netflix( ؛ با استفاده از جزئیات نمایشگر

نمونه قابل توجــه دیگری از هوش تجاری )BI( که به شــکوفایی یک تجارت 
کمک می کند، پلتفرم OTT نتفلیکس است. آن ها اقدامات بازدیدکنندگان 
خود را مطالعه می کنند تا تجربه تماشای خود را بهبود بخشند و سطح باالتری 
از رضایت  مشتریان را به دست آورند. وقتی بیننده آنچه را می پسندد بیشتر 
پیدا می کند احتمال بیشتری دارد که به استفاده مستمر از پلتفرم ادامه دهد و 

روی اشتراک های آن سرمایه گذاری کنند.
کاری که نتفلیکس انجام می دهد این است که تاریخچه جستجوی هر بیننده 
را در این پلتفرم بررسی می کند تا بفهمد چه چیزی را دوست دارد تماشا کند. 
نتفلیکس با استفاده از این اطالعات، نمایش ها یا فیلم هایی را پیشنهاد می کند 
که بینندگان دوست دارند تماشا کنند. این کار بینندگان را از تحقیقات خسته 
کننده نجات می دهد و محتوای مورد عالقه خود را بدون جستجو به آن ها ارائه 
می دهد. این ویژگی افراد بیشتری را به پلتفرم جذب می کند و افراد موجود را 

به استفاده مستمر آن ترغیب می کند.
مدیریت فن آوری اطالعات

تیم بســکتبال ذوب آهن در حالی به عنوان تیم دوم گروه آ به مرحله بعدی 
رقابت های WASL صعود کرد که  در میــان تیم های حاضر در این رقابت ها 

تنها تیمی هست که از بازیکن خارجی بهره نمی برد.
این تیم با حضور قدرتمند خود در مســابقات جاری لیگ برتر باشــگاه های 
کشور با دفاع از عنوان نایب قهرمانی جایگاه خود را به عنوان تیم دوم جدول 
تثبیت نموده و جزء چهار تیم نخست از بین شــانزده تیم حاضر در لیگ به 

مرحله دوم مقدماتی صعود نموده است.
مدیر فنی تیم بســکتبال ذوب آهن در این ارتباط اظهار داشــت: امســال 
خوشبختانه در راستای سیاست های باشــگاه مبنی  بر حضور پرقدرت تیم 
بسکتبال در مسابقات داخلی و بین المللی نســبت  به پارسال تیمی قوی تر 
و منسجم تر را تشــکیل داده ایم و با جذب بازیکنان ارزشمندی توانسته ایم 
حضور قدرتمند و درخور نام بلند ذوب آهن در لیگ برتر باشگاه های کشور و 

غرب آسیا داشته باشیم. 
پیمان صداقت نیا گفت: جهت کسب نتایج بهتر قطعاً در ساختار دفاعی تیم 
تجدید نظر خواهیــم نمود و هر چه در توان داریم را بــرای تیم ذوب آهن به 

 عنوان پرافتخارترین تیم کشور انجام خواهیم داد.
وی با بیان این که ذوب آهن در آینده با داشــتن برنامه و اســتراتژی بسیار 
قوی تر ظاهر خواهد شــد گفت: تمرینات تیم ذوب آهن را از بیســت و نهم 
بهمن ماه از ســر گرفته ایم و در بازی های آتی با تمام قدرت و به قصد کسب 

بهترین نتیجه به میدان خواهیم رفت. 
صداقت نیا در ارتباط با بازیکنان منتخب تیم ملی اظهار داشــت: تعدادی از 
بازیکنان ارزشــمند و کلیدی ذوب آهن در ترکیب تیم ملی کشــورمان قرار 
گرفتند البته آرمان زنگنه که بازیکن متعصــب و پرتالش و قدرتمند و جزء 
بهترین های کشور و از ســتون های اصلی تیم ذوب آهن است می توانست به 

تیم ملی کشورمان نیز کمک بسیار خوبی بکند.
 وی در پایان تصریح نمــود: امیدوارم با نمایش بهتریــن عملکرد ممکن در 
لیگ برتر باشگاه های کشور و لیگ باشگاهی غرب آسیا بتوانیم دل هواداران 
و کارگران شــریف و زحمت کش کارخانه را شــاد و آن گونه که باید از نام و 

جایگاه رفیع ذوب آهن پاسداری کنیم.

دکتر مجید قناعی سیچانی ملقب به پدر طب کار ایران 
و همسرش دکتر پروانه کوروش از پیشگامان ذوب آهن 
اصفهان، ۲8 بهمن ماه و سوم اســفند ماه سال جاری 

جان به جان آفرین تسلیم نمودند.  
دکتر قناعی با روحیه ای خســتگی ناپذیر و سرشــار از 

انرژی در جهت حفظ سالمت کارکنان و طب کار تالش 
های بســیاری نمود. وی که مدرک دکتــرای حرفه ای 
پزشکی داشت، تحصیالت تکمیلی طب کار و بهداشت 
صنعتی خود را در کشــور ولز طی نمود و  در تاســیس 
بخش طب کار و بهداشــت صنعتی ذوب آهن در کشور 
ایران که جــزء  اولین هــای این حرفه پــس از صنعت 
نفت محســوب می گردد، نقش به ســزایی ایفــا کرد . 
 وی به اتفاق همسر خود دکتر پروانه کوروش اقدامات 
پژوهشی بسیاری در معادن کرمان و صنعت ذوب آهن 
اصفهان در زمینه بهداشت شــغلی انجام داد و از خود 
آثار و مقاالت متنوعی در زمینه حذف عوامل زیان آور 
محیط کار و طب صنعتی به ویژه پیشگیری از بیماری 

سیلیکوزیس  بر جای گذاشته است.  
این پیشــگام ذوب آهنی به همراه همســر خود پس 
از ســالها خدمت صادقانه در بخش طب کار ذوب آهن 
اصفهان به افتخار بازنشســتگی نایل گردیدند . دکتر 
مجید قناعی شــرکت خدمات طب کار فوالد بهداشت 

نقش جهان را در سال ۱۳۷۴ تاســیس نمود و به ارائه 
خدمات طب کار، بهداشت صنعتی و محیط زیست در 
کارخانه ذوب آهن و صنایع اســتان اصفهان پرداخت. 
وی در عرصه بین المللی نیــز در دپارتمان های متعدد 
بهداشت و ایمنی عضویت داشــت و چهره ای شناحته 

شده به شمار می رفت.
دکتر قناعی پس از ســال ها تالش در زمینه ســالمت 
کار کارگران در روز جمعه ۲8 بهمن ماه ۱۴۰۱ در سن 
88 سالگی پس از طی دوران بیماری و کهولت در شهر 
اصفهان در بیمارســتان الزهرا دار فانی را وداع گفت و 
همسر وی نیز به دلیل وابستگی عاطفی به آن مرحوم 
در سن ۹۱ سالگی در روز سوم اسفندماه چشم از جهان 

فروبست. روحشان شاد و راهشان پر رهرو باد.
روابط عمومی شرکت با آرزوی مغفرت و آرامش ابدی 
برای آن مرحومــان این ضایعه اســفناک را به خانواده 
بزرگ ذوب آهن اصفهان و جامعه بهداشت حرفه ای و 

طب کار ایران تسلیت می گوید.

آیین تکریم ســرهنگ مهران مختاری فرمانده سابق 
حوزه مقاومت بســیج شــهید تندگویــان ذوب آهن 
اصفهان و معارفه ســرهنگ علیرضا فرهمند به عنوان 
فرمانده جدید این حوزه، سوم اسفند ماه با حضور مهدی 
کوهی مدیرعامل، سرهنگ حسین خدامیان فرمانده 
ســپاه ناحیه لنجان، آیت ا... رهبر مســئول هماهنگی 
تبلیغات اسالمی، معاونین و جمعی از بسیجیان ذوب 

آهن اصفهان در تاالر آهن این شرکت برگزار شد. 
مدیرعامــل ذوب آهــن اصفهان در ایــن آیین ضمن 
قدردانی از زحمات سرهنگ مختاری، بر نقش بسیج و 
فرهنگ بسیجی در پیشبرد اهداف شرکت تاکید کرد 
و گفت: در شــرایط کنونی، حفظ و رشد تولید، اهمیت 
بسیاری برای کشور دارد و همه ما در ذوب آهن اصفهان 

باید توان خود را در این جهت به کار بگیریم . 
فرمانده ســپاه ناحیه لنجان نیز بــر اهمیت فرهنگ 
مقاومت و کاربرد آن در بخش صنعت به ویژه در شرایط 
تحریم تاکید کــرد و گفت: ایران اســالمی امروز نماد 
مقاومت است و این ایســتادگی باعث شده ارزش های 

جمهوری  مقدس  نظام 
اســالمی حفظ شود و 

دشمنان ناامید گردند . 
آیت ا... رهبر نیز در این 
آیین ضمن تبریک اعیاد 
شــعبانیه، از زحمــات 
مختـــاری  ســرهنگ 
قـدردانی کـرد و گفت: 
فعالیت های بسیج ذوب 
همواره  اصفهــان  آهن 
در مســیر دستیابی این 
عظیم صنعتی  مجتمع 

به اهــداف خود قــرار دارد و فرهنگ بســیجی در این 
شرکت جاری شده است . 

سرهنگ مختاری فرمانده سابق بسیج ذوب آهن در این 
مراسم از تعامل و همکاری مســئولین و کارکنان ذوب 
آهن اصفهان با بسیج قدردانی کرد و گفت: همکاری و 
همیاری ذوب آهن اصفهان در جهت اجرای برنامه های 

شجره طیبه بسیج از هر صنعتی در کشور، بیشتر است . 
سرهنگ علیرضا فرهمند فرمانده حوزه مقاومت بسیج 
شهید تندگویان ذوب آهن نیز گفت: با تمام توان تالش 
می کنم تا بســیج ذوب آهن بیش از پیش در مســیر 
منویات مقام معظم رهبری و برنامه های ابالغی ســپاه 
و بسیج عمل کند و همچون بازوی مدیرعامل ذوب آهن 

در خدمت این مجتمع عظیم صنعتی باشد . 

در آیینی بــا حضور آرش شــفیعی سرپرســت 
معاونت سرمایه های انســانی و توسعه مدیریت، 
مهــدی بهرامــی معــاون پشــتیبانی و خدمات 
اجتماعــی، پدرام کیانــی معاون مدیــر آموزش 
و توســعه منابع انســانی و مســئولین مدیریت 
مهندســی نت ۲۴ بهمن ماه از مــدال آوران این 

مدیریت تجلیل به عمل آمد.
 در این آییــن از روح ا... طهماســبی جوشــکار 
SMAW )مدال طــال(، محمد کریمــی )مدال 
طال(، فرزاد ایمانی تراشــکار CNC )مدال نقره( و 
حمزه قنبری نژاد جوشــکار CTAW )مدال برنز( 
که در مســابقات ملی مهارت کارگری مدال های 
مختلف به دســت آورده و مقام دوم تیمی را رقم 

زدند، تجلیل شد.

همچنین از همکاران مــدال آور این مدیریت در 
رشته مختلف ورزشی در ســطوح استانی، ملی و 

آسیایی نیز تجلیل به عمل آمد.
شایان ذکر اســت؛ تیم والیبال مدیریت مهندسی 

نت در لیگ دســته اول داخلی ذوب آهن به مقام 
قهرمانی دســت یافت که در این آییــن با اهدای 
 جوایــزی به اعضــای این تیــم از آن هــا تقدیر

شد.

سرهنگ فرهمند فرمانده بسیج ذوب آهن اصفهان شد

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.

تیم فوتبــال امیدهــای ذوب آهن اصفهــان در هفته پایانــی لیگ برتر 
امیدهای کشــور، نایب قهرمان شــد . این تیم در هفته آخر لیگ برتر با 
کسب نتیجه مساوی می توانست به مقام قهرمانی برسد اما با شکست یک 

بر صفر مقابل آلومینیوم اراک به مقام نایب قهرمانی رسید. 
لیگ برتر فوتبال امیدهای کشــور با حضور ۱۷ تیم برگزار شــد و کسب 
مقام نائب قهرمانی نشان دهنده حضور فعال و پرقدرت ذوب آهن در رده 
 های پایه است . تیمی که همچون گذشــته در بازیکن سازی موفق عمل 

می کند . 
ســرمربی تیم فوتبال امید ذوب آهن طی مصاحبــه ای ضمن قدردانی از 
کادرفنی و بازیکنان تیم امید اظهار داشت: اولویت تیم امید قبل از نتیجه 
گیری در مسابقات، پرورش و پیشــرفت بازیکنان و معرفی استعدادهای 
برتر بود که خوشــبختانه با حمایت همه جانبه باشــگاه پنج بازیکن برای 
تیم بزرگساالن باشــگاه به میدان رفتند و امیدوارم این روند ادامه داشته 

باشد.
ســرمربی امیدهای باشــگاه ذوب آهن اصفهان اضافه نمــود: به تک تک 
بازیکنانم افتخــار می کنم، با همدلــی بازیکنان، کادر فنــی و مجموعه 
آکادمی باشــگاه، بعد از چندین ســال، مدال آوری در لیگ برتر امیدهای 

کشور را تجربه کردیم.
استکی افزود: اهتمام تیم امید و سایر تیم های باشگاه ذوب آهن اصفهان 
این اســت که همگام با زحمات عزیزانمان در کارخانه برای ســربلندی 
کارگران زحمتکــش و پر افتخــار ذوب آهن تمام تالش خــود را به کار 

بگیریم.

نایب قهرمانی فوتبال ذوب آهن در لیگ 
برتر امیدهای کشور

برای بهترین نتیجه به میدان می رویم

خبر

فینال لیگ  برتر وزنه برداری با تقابل حساس ذوب  
آهن اصفهان و ملی حفاری برگزار شــد و در نهایت 

جام قهرمانی به نماینده اصفهان رسید.
 تیم هــای ذوب آهن و ملی حفــاری در چارچوب 
فینال رقابت های لیگ وزنه برداری رقابت حساسی 
برای کسب عنوان قهرمانی داشتند و رقابت دسته 

فوق سنگین تکلیف تیم قهرمان را مشخص کرد.
در این رقابت ها سه مدعی دسته فوق سنگین، علی 

داودی از ملی حفاری، علیرضا 
یوســفی از ذوب آهن و آیت 
شریفی از ســایپا با هم رقابت 
کردند که در پایان یوســفی 
اول شد و ذوب آهن به عنوان 
قهرمانی لیگ ۱۴۰۱ دســت 
یافت. در این رقابــت ها وزنه 
برداران ذوب آهنی نتایج زیر 

را به دست آوردند؛
کیلوگرم؛   55 دســته   
حسن گل پرور با رکورد ۱۰۱ 
یکضرب، ۱۲۲ دوضــرب و مجموع ۲۲۳ کیلوگرم، 

مقام اول
 دسته 61 کیلوگرم؛ میالد رضایی با رکورد ۱۰۶ 
یکضرب، ۱۳۴ دوضــرب و مجموع ۲۴۰ کیلوگرم، 

مقام دوم 
  دسته 6۷ کیلوگرم؛  حافظ قشقایی با رکورد 
۱۲۱ یکضــرب، ۱۵۰ دوضــرب و مجموع ۲۷۱ 

کیلوگرم، مقام اول
  دســته 81 کیلوگرم؛ عبدا... بیرانوند با رکورد 
۱۵۳ یکضــرب، ۱۷8 دوضــرب و مجمــوع ۳۴۱ 

کیلوگرم، مقام دوم
  دسته 89 کیلوگرم؛ علیرضــا معینی با رکورد 
۱۶۴ یکضــرب، ۱8۰ دوضــرب و مجمــوع ۳۴۴ 

کیلوگرم، مقام سوم
  دســته 109 کیلوگرم، مهدی کرمی با رکورد 
۱۶8 یکضــرب، ۲۰8 دوضــرب و مجمــوع۳۷۶ 

کیلوگرم، مقام اول 
  دســته 109+ کیلوگرم؛ علیرضا یوســفی با 
رکورد ۱8۱ یکضرب،۲۴۱ دوضرب و مجموع ۴۲۲ 

کیلوگرم
شــایان ذکر اســت؛ تیم ذوب آهن اصفهان در رده 
جوانان نیز قهرمان لیگ شد. این تیم با ۷۲۴ امتیاز 
در ســکوی اول قرار گرفت، نیروی زمینی ارتش با 
۷۱۴ امتیاز دوم شــد. تیم ملی حفاری نیز با ۷۰۰ 

امتیاز در جای سوم ایستاد.

ذوب آهن اصفهان فاتح جام لیگ برتر وزنه برداری کشور

زوج ذوب آهنی پیشگام علم طب کار ایران دار فانی را وداع گفتند

تجلیل از مدال آوران مدیریت مهندسی نت

تیم ذوب آهن اصفهان قهرمان سی و یکمین دوره 
مسابقات بدمینتون کارکنان دستگاههای اجرایی 

استان اصفهان شد. این مسابقات 
پنجشــنبه ۲۷ بهمــن مــاه در 
سالن شــرکت ملی گاز با حضور 
مدیرعامل شــرکت گاز، رییس 
هیات بدمینتون استان و جمعی 
از مدیران شــرکت های مختلف 

برگزار گردید. 
در قســمت تیمــی در یــک 
و  جــذاب  حســاس،  رقابــت 
نفس گیــر تیــم یکپارچه ذوب 
آهن از ســد تیم پرقدرت شــرکت ملی گاز که از 

امتیاز میزبانی برخــوردار بود گذشــت و قهرمان 
رقابت ها شــد. شــرکت ملی گاز به مقــام نایب 
 قهرمانی و هواپیماســازی هســا به مقام ســومی 

رسید.
بهنام کاویان،  جالل صادقــی، غالمرضا نصر،  اکبر 
شکیبا و مســعود معصوم زاده بازیکنان تیم ذوب 
آهن در این مسابقات بودند و محمد مهدی محقق 
و امیرحســین قفقازی بــه ترتیب سرپرســتی و 
مربیگری تیم را به عهده داشتند. الزم به ذکر است 
در قســمت یکنفره هم جالل صادقی از ذوب آهن 

اصفهان به مقام سوم رسید.

ذوب آهن اصفهان قهرمان بدمینتون دستگاه های اجرایی استان

تاریخ تولدنام فرزند محل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1401/11/11حسامفوالدسازیحمید عابدینی

1401/11/11حسینفوالدسازیحمید عابدینی

1401/11/11هلیافوالدسازیحمید عابدینی

1401/10/22آرامفوالدسازیعلی قاسمی

1401/11/15آتیالفوالدسازیاحسان دستنایی

1401/11/04یكتاكک سازیرضا براتی

1401/11/06ماهلیننسوزهاشم خلیلی

1401/10/23ویانانسوزعباسعلی عابدینی

1401/11/01نیكااموال و انبارالهه نوروزیان

1401/11/11ماهلیننوردمهرداد مشبكی

1401/07/27دلژینراه آهنعلی زاهدی

تاریخ ازدواجمحل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1401/11/07راه آهنرضاطالبی

1401/11/13نوردعلی امینی

1401/11/26نت راه و ساختمانكوروش تسبیحی


