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تالشگران ذوب آهن اصفهان موفق شدند با ایده ای جسورانه به تغییر و اصالح طراحی تولید تیرآهن های 27 
و 30 در کارگاه نورد 650 اقدام نمایند که حاصل آن افزایش کیفیت محصول، صرفه جویی و قطع وابستگی به 

خارج از کشور است . 

تغییر طراحی در نورد ذوب آهن اصفهان برای افزایش 
کیفیت، صرفه جویی و قطع وابستگی 

3 0 0 0 7 3 1 9 4SMS: @atashkar

03

01

همزمان با سالروز پیروزی انقالب اسالمی حاصل شد

ثبت رکورد جدید تولیدی در ذوب آهن اصفهان

)) 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

همزمان با سالروز پیروزی انقالب اسالمی حاصل شد
ثبت رکورد جدید تولیدی در ذوب آهن اصفهان

حسین هاشمی سرپرست هلدینگ صدرتامین:
تامین مواد اولیه ذوب آهن در برنامه تاصیکو است

تالشــگران ذوب آهن اصفهان در ســالروز پیروزی 
انقالب شــکوه منــد اســالمی موفق شــدند رکورد 
جدیدی در تولید روزانه چدن مذاب با سه کوره بلند 

ثبت کنند.
سخت کوشان مادر صنعت فوالد کشور با همت واالی 
خود، ۲۱ بهمن مــاه با تولید ۹۷۹۳ تــن چدن، این 

رکورد را ثبت نمودند.
شایان ذکر است رکورد قبلی تولید روزانه چدن باسه 
کوره بلند مربوط به ۲۴مهرماه ســال۱۳۹۲ با تولید 

۹۴۹۴ تن  می باشد.
ایرج رخصتی سرپرســت مدیریــت عامل ذوب آهن 
اصفهان ۲۲ بهمن ماه با حضور در بخش های مختلف 
خط تولید از جمله فوالدســازی و کــوره بلند ثبت 
رکوردهای اخیــر در بخش های نورد ، فوالدســازی 
و کوره بلند و فرارســیدن ســالروز پیــروزی انقالب 
اســالمی را به بلندهمتان این مجتمع عظیم صنعتی 

و عموم مردم تبریک گفت.
وی ابــراز امیــدواری نمود کــه با حفظ ایــن روند 
رکوردهای ماهانه وســاالنه تولید این شــرکت با سه 

کوره بلند نیز شکسته شود.
مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان همچنین ۲۶ بهمن 
ماه همزمان با والدت با سعادت حضرت علی)ع( و روز 

پدر با حضور در بخش های مختلف شــرکت از جمله 
کارگاه نورد ۶۵۰ و مرکز پخت شــرکت، این روز را به 

بلندهمتان این مجتمع عظیم صنعتی تبریک گفت.
ایرج رخصتی، همت تالشگران این شرکت را ستودنی 
دانست و گفت: بزرگترین ســرمایه ذوب آهن، تالش 
و جهاد فوالدمردانش اســت که با شایستگی، مفهوم 

غیرت و همت مردانه را جلوه گر ساخته اند.
وی در بازدید از پروژه تغییر طراحی در نورد شــرکت 
برای افزایش کیفیت، صرفه جویی و قطع وابســتگی 
هم اظهار کرد: تالشــگران ذوب آهن اصفهان موفق 
شــدند با ایده ای جســورانه، اقدام به تغییر و اصالح 
طراحی خــط تولید در کارگاه نــورد ۶۵۰ نمایند که 
حاصل آن افزایش کیفیت محصــول، صرفه جویی و 

قطع وابستگی به خارج از کشور است .
سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان در بازدید 
از مرکز پخت شــرکت نیز ضمن تقدیر از تالشگران 
این بخش گفت: مرکز پخت و رســتوران های شرکت 
که تغذیه کارکنان را به عهــده  دارد، نقش مهمی در 
ســالمت و بهداشــت کارکنان ایفا می کند. رخصتی 
افزود: خوشــبختانه این بخش از تجهیــزات مدرن 
برخوردار شــده و کیفیت و بهداشــت موادغذایی به 

خوبی کنترل و حفظ می شود.

حسین هاشــمی سرپرســت هلدینگ صدرتامین در 
حاشــیه بازدید از دســتاوردهای بومی ســازی ذوب 
آهن اصفهان گفت: یکی از شــرکت های زیر مجموعه 
هلدینگ صدرتامیــن، مجموعه دانــش بنیان صدر 
فردا اســت که در دوره جدید برنامه داریم این شرکت 
پویا تــر از گذشــته در بخش های مختلــف و به ویژه 
زنجیره صنعت فوالد کشــور با عارضه یابی تخصصی، 

راهکارهای عملیاتی به شرکت ها ارائه نماید. 
  وی افــزود: در جلســه ای که هفته آینــده با حضور 
مدیران عامل شــرکت های زیــر مجموعه هلدینگ 
صدرتامین برگزار می گردد یکــی از موضوعاتی که به 
صورت ویژه به آن پرداخته می شــود نحوه همکاری 

شرکت ها با مجموعه دانش بنیان صدر فردا است.
این مقام مســئول تصریح کرد: ذوب آهــن اصفهان 
به عنوان اولین تولید کننده فوالد ایــران قابلیت ها و 
پتانسیل های فراوانی دارد که تولید ریل ملی به عنوان 
یک افتخار بزرگ، تنها یکی از دستاوردهای آن به شمار 
می رود و لذا در دوره جدید تالش داریم به نحوی برنامه 
ریزی کنیم تا این شــرکت عظیم، پویا تر از گذشته و 

بدون دغدغه،تنها به تولید بیاندیشد.

وی اظهار داشــت: در دولت قبل تهاترهای ذوب آهن 
اصفهان با بخش هــای مختلف انجــام نگرفت و این 
موضوع محدودیت هایــی را ایجاد کرد لذا پیگیری آن 
به عنوان یک از دستور کارهای هلدینگ صدرتامین در 
دوره جدید مدنظر قرار دارد تــا از این محل ذوب آهن 
ارزش آفرینی بیشتری در داخل مجموعه و همچنین 

در مقیاس کالن برای کشور داشته باشد.
هاشمی ادامه داد: رویکرد شستا و صدرتامین در دوره 
جدید توجه به کل زنجیره فوالد کشور است، در بحث 
تامین مواد اولیــه چالش هایی طی ســال های قبل 
داشــتیم که با برنامه ریزی های انجام شده مقرر است 
طی پنج سال آینده تقریبا حدود ۹۰ درصد از نیاز مواد 
اولیه شــرکت های زیر مجموعه هلدینگ صدرتامین 
از طریق مدل های ســرمایه گذاری و مشارکتی که با 
صاحبان معادن انجام می شــود و یا معادنی که تملک 

می گردند، تامین شود.
وی افزود: در این راستا در دو محور زغالسنگ و سنگ 
آهن توســط کمیته هایی که در اســتان ها مســتقر 
خواهیم کرد با همراهی وزارت خانه های صمت، تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، استانداران و سازمان های صمت 

اســتانی از طریق تهاتر بدهی هایی که بین ســازمان 
تامین اجتماعی و دولت است، تملک معدن انجام می 
گیرد و مشکل مواد اولیه شرکت هایی مانند ذوب آهن 

برطرف می شود.
سرپرست هلدینگ صدرتامین با بیان این که پهنه ها 
نیز شناسایی شده و انشــاا... به زودی اطالع رسانی آن 
انجام می شود، افزود: مکاتبات مربوط به اخذ سهمیه 
یک میلیون و ۷۵۰ هزار تن سنگ آهن مورد نیاز ذوب 
آهن از طریق شســتا و صدرتامین نیز انجام شده و بر 
اساس جلسه ای که با وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و صمت خواهیم داشــت توافق نامه مربوطه 
امضا شــده و مصوبه هیات دولــت در این خصوص به 

زودی اخذ می گردد.
هاشمی خاطر نشــان کرد: یکی از حلقه های مفقوده 
صنعت فوالد کشــور کــه وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعــی تاکید ویــژه ای بر آن دارد، توســعه طرح 
های فوالدسازی در ســواحل مکران با سرمایه گذاری 
مشــترک بخش خصوصی و شــرکت های شســتا و 
صدرتامین اســت که این موضوع با تشــکیل کمیته 

اقتصاد مقاومتی در حال پیگیری است.

گزیده ای از بیانات مقام معظم 
رهبری)مدظله العالی( 
به مناسبت روز مهندس

 هم در دوران مبارزات انقالبی، دانشکده های فّنی 
ما در همه جای کشور جزء پیشروان مبارزات بودند 
و هم بعد از پیروزی انقالب، به خصوص در دوران 
دفاع مقّدس، مهندسین واقعاً آن جا سربازان ازجان 
گذشته ای بودند که همه توانایی خود، نیروی خود، 
استعداد خود، هنر خود، نبوغ خود را به کار گرفتند 
که ما در جنگ این ها را دیدیم. می توان گفت هر 
روزی یک پدیده نو از این جوان های با استعداد که 
 رشته های مهندسی را طی کرده بودند، بُروز پیدا 

می کرد، بعد از دوران دفاع مقّدس هم همینجور. 
 در صادرات خدمات مهندسی ما بیشتر کارهای 
عمرانی را مشاهده می کنیم، شما کاری کنید که 
محصوالت مهندسی کشور در مبادالت کشور حضور 
داشته باشند، یعنی واقعاً بتوانیم ما محصول کارهای 
قطعه  در  و  کارخانجات  در  خودمان  مهندسین 
سازی و در بخش های گوناگون وسیع مهندسی 
عرضه  جهانی  المللی  بین  مبادالت  بازار  در   را 

کنیم.
خألها،  دنبال  بگردید  مهندسی  مسائل  باب  در   
ببینید کجا ما خأل داریم. خب، ما در زمینه ساخت 
قطعه، مثاًل فرض کنید که ساخت ماشین آالت خوب 
است، پیشرفت کرده ایم، در زمینه های گوناگونی 
ما مشاهده می کنیم. مهندسی در  را  ابتکارهایی 
آن  کارخانجات،  ساخت  در  مهندسی  طّراحی، 
کارهایی است که ما بایستی اینها را جّدی بگیریم 
و دنبال بکنیم. اگرچنانچه شما توانستید این سّنت 
طّراحی و ابتکار در طّراحی های نیازهای گوناگون 
را جا بیندازید، آنوقت همان سّنت حسنه ای است 
که تا هر وقتی که این در کشور وجود دارد، خدای 
که  را  کارهایی  داد.  خواهد  ثواب  شما  به  متعال 
 خأل کشور است، نیاز کشور است، این ها را دنبال 

بکنید.

ذوب آهن اصفهان به 
عنوان اولین تولید 
کننده فوالد ایران 

قابلیت ها و پتانسیل 
های فراوانی دارد 

که تولید ریل ملی به 
عنوان یک افتخار 
بزرگ، تنها یکی از 
دستاوردهای آن به 
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نشریه داخلی

ذوب آهن اصفهان در سومین جشنواره و نمایشگاه ملی 
فوالد ایران ۹ قرارداد و تفاهم نامه با صرفه جویی بالغ بر ۴ 

میلیون و ۹۰۰ هزار یورو به امضا رساند . 
در روز اول جشــنواره و نمایشــگاه ملی فوالد ایران در 
راســتای تکیه بر توانمندی های داخلی،رونق تولید در 
کشور، ارتقاء بهره وری و همچنین اســتفاده بهینه از 
پتانسیل های داخلی و با هدف رفع نیازهای فناورانه دو 
پروژه تحقیقاتی با صرفه جویــی ۲ میلیون یورو و ۲۰۰ 
هزار یورو، ۱۹ بهمن ماه امضا شــد و در آیین اختتامیه 
نیز تعداد هفت تفاهم نامه با میزان کل صرفه جویی بالغ 
بر دو میلیون و هفتصد هزار  یورو با شرکت های دانش 

بنیان کشور به امضا رسید.  
مرتضی شــیرین پرور مدیــر تحقیق و توســعه ذوب 
آهن اصفهــان در این خصوص به خبرنــگار ما گفت: 
ذوب آهن اصفهان به عنوان اولین تولید کننده فوالد 
ایران همواره تعامل اثربخش با دانشگاه ها، موسسات 
تحقیقاتی و شــرکت های دانش بنیان را از ســالیان 
گذشته در دســتور کار داشــته و از این محل ارزش 

آفرینی قابل توجهی ایجاد نموده است. 

وی افزود: در حال حاضر ایــن مجتمع عظیم صنعتی 
با بالغ بر یک صد شــرکت دانش بنیان در سطح کشور 
در ارتباط است که در این خصوص از جمله مهم ترین 
قطعــات و تجهیزاتی که این شــرکت ها بــرای ذوب 
آهن اصفهان طراحــی، تدوین دانش فنــی و به تولید 
صنعتی رســاندند می توان به مکانیزم تزریق آلومینیم 
به پاتیل های فوالد، مکانیزم پاشــش آهــک به دهانه 
کنورتــور، مکانیزم شــماره  زنی بر روی شــمش های 
ریخته گــری، دریچه های کشــویی پاتیل های فوالد، 
دریچه کشــویی تاندیــش، چرخ، محــور و گیربکس 
لکوموتیو، دیسک هد هات استمپینگ خط تولید ریل 
ملی و بســیاری دیگر از قطعات و تجهیزات با ســطح 

فن آوری باال  اشاره کرد. 
مدیر تحقیق و توســعه ذوب آهن اصفهــان در خصوص 
رویکرد این شــرکت جهت تعامل بیشــتر با مجموعه 
 های دانش بنیان اظهار داشــت: با انعقاد تفاهم  نامه  های 
همکاری در خصوص تبــادل قراردادهای باز، اســتفاده 
از ظرفیت های پژوهشــی کشــور همچون فرصت های 
 مطالعاتی، پسا دکتری و حمایت های ممکن از پایان  نامه ها 

اقدامات گســترده ای صورت پذیرفته و امکان توسعه 
تعامل و همکاری با مجموعه های دانش بنیان و پژوهشی 

فراهم شده است. 
شایان ذکر است در این آیین از تامین کنندگان برتر ذوب 
آهن اصفهان نیز تقدیر شــد که اســامی این شرکت ها 
عبارتند از؛ حوزه تحقیق و توسعه )پویش بازرگان ذوب 

آهن اصفهان و پویا گســتر آرمین(، حوزه مهندسی و 
فناوری )ماشین سازی اصفهان و ایران ترانسفو(، حوزه 
قطعات و تجهیزات )بهین تراش سپاهان، پوالد تسمه 
پاسارگاد، آلیاژ سازان پاسارگارد، شرکت صنعتی آما(، 
حوزه مواد اولیه و مصرفی )عمــران مومان چابهار، پات 

روشان نیکتا(. 

سالم آتشکار

ب9  ساختمانی  پروژه  در  کارکنان  گذاری  سرمایه  امکان  آیا 
فوالدشهر وجود دارد؟

مجری طرح خانه ســازی شــرکت: با توجه به مصوبه قبلی هیأت مدیره در 
خصوص اجرای پروژه ب ۹ فوالدشهر بدون اســتفاده از منابع مالی شرکت و 
به صورت مشارکتی، نسبت به انعقاد قرارداد با پیمانکاران واجد شرایط اقدام 
شده و پروژه درحال احداث می باشد. با توجه به درخواست اخیر کارکنان برای 
مشارکت در پروژه مذکور، پیشــنهاد به هیأت مدیره ارائه گردید و در صورت 

تصویب اقدام خواهد شد.
 آیا واریز نقدی در کارت پارسیان به جای ارزاق شب عید، امکان 

پذیر می باشد؟
مدیریت خدمات و امورفاهی: طبق مصوبه شــورای معاونین، ارزاق شب عید 
کارکنان از طریق شــرکت تعاونی مصرف تهیه و در حال توزیع می باشــد و 
کارشناســان این مدیریت هم به طور منظم بر امر توزیع و کیفیت اجناس در 

فروشگاه های تعاونی نظارت دارند.
 پرداخت عیدی و هزینه معیشتی برای رانندگان ایاب و ذهاب به 

چه نحوه ای می باشد؟
مدیرت خدمات و امور رفاهی: با توجه به تمدید قرارداد، هزینه رفاهی و معیشتی 
رانندگان در قالــب کارت خرید و به صورت نقدی از طریق شــرکت پیمانکار 

پرداخت می گردد .
  شرایط و نحوه اعطاء رتبه به کارکنان را اطالع رسانی نمایید.

مدیریت امور اداری: به ازای هر ۴ ســال مازاد بر ســقف رده شغلی یک رتبه با 
رعایت سایر موارد عنوان شده در دستورالعمل حقوق و مزایا  تعلق می گیرد.

تامین  مشمولین  برای  ازدواج  هزینه  کمک  پرداخت  شرایط 
اجتماعی به چه صورت می باشد؟ 

مدیریت امور اداری: برای مشمولین تامین اجتماعی که برای اولین بار ازدواج 
می کنند با رعایت شــرایط ، کمک هزینه ازدواج معادل یک ماه متوسط مزد 

پرداخت می گردد.
*** تعدادی از همکاران نیز خواستار انجام موارد زیر شده اند .

  ایجاد شرایطی برای اســتفاده از مرخصی های مانده ســال جاری تا پایان 
فروردین ماه ۱۴۰۱ 

  اطالع رسانی درخصوص حق جذب و نحوه محاسبه آن در پرفراژ حقوقی
   افزایش منابع وام مسکن و شفاف سازی در خصوص نحوه پرداخت آن

  برنامه ریزی جهت رفع مشکل کمبود فضا در پارکینگ بیمارستان شهید 
مطهری 

افکارسنجی روابط عمومی

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

به شرح زیر می باشد:

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برای ترویج تعاون 
و مفاهیم ارزشــی در حوزه کار و تالش از زبان هنر بهره 
مند می شــویم و از همراهی هنرمندان نیز اســتقبال 

خواهیم کرد.
حجت ا... عبدالملکی در آئین اختتامیه اولین جشنواره 
فیلم های ۱۲۰ ثانیه ای با موضوع تعــاون و همدلی با 
تبریک میــالد امیرالمومنین حضرت علــی)ع( و روز 
پدر، اظهار داشــت: زبان هنر نقشی بسیار مهم در روند 
سالمت، شــکوه، رشــد و تکامل فرهنگی یک جامعه 

خواهد داشت.
 وی با بیــان اینکه مکتبی کــه بدون هنر باشــد از بین 

می رود، افزود: نگاه خالقانه هنرمندان کشور به موضوعات 
مختلف اجتماعی و آگاهی بخشی و امیدآفرینی می تواند 

به تثبیت تمدن نوین اسالمی در جهان کمک کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اســتفاده از ابزارهای 

مختلف برای ترویج فرهنگ کار و تعاون تاکید کرد.
وی گفت: تعاون، کار و تــالش از تاکیدهای مهم دین 
اسالم است و می تواند زمینه ساز مردمی شدن اقتصاد 

کشور باشد.
عبدالملکی برگزاری مســتمر چنیــن رویدادهایی را 

ضروری دانست.
مهدی مســکنی معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی نیز در این مراســم از ارســال ۶۸ اثر به 
دبیرخانه جشــنواره خبر داد و گفت: در پایان ۱۶ اثر در 

مرحله انتخاب قرار گرفت.
وی با تاکید بر این که تعاون، بخش مردمی اقتصاد کشور 
است، افزود: وظایف رســانه ها در ترویج فرهنگ تعاون 

مورد غفلت قرار گرفته است.
معاون امور تعــاون وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
یادآور شد: سینما توانسته در ســالیان بعد از پیدایش، 
عالوه بر جنبه هنری، دیگر ظرفیت های قدرتمند خود 
را در عرصه های مهــم و در ارتباط با اجتماع به نمایش 

بگذارد.

سرپرســت مدیریت عامــل ذوب آهن اصفهان 
گفت: امروز رویکرد این واحــد بزرگ صنعتی 
سیاست توجه به اســتعدادها و توانمندی های 
داخلی با تکیه بر بومی ســازی دنبال می شود 
و برون نگری هم با صادرات در دســتور کار قرار 

دارد. 
ایرج رخصتی خاطرنشان ساخت: بومی سازی 
در قالب یک فرایند اســتراتژیک از گذشته در 
ذوب آهن کلید خورده و بــرای تحقق این مهم 

در مجموعه کارگاه هایی شکل گرفته است.

وی تأکید کــرد: آمارهای اعالمــی گویای آن 
است که در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۲ 
محصول جدید به ســبد محصوالت ذوب آهن 
اضافه شــده که این مهم با تکیه بــر طراحی و 

بومی سازی تحقق یافته است.
 رخصتی گفت: بهره گیــری از اتاق های فکر و 
استفاده از هیات های اندیشــه ورز سبب شده 
تا این مجتمع بــزرگ صنعتی ســالیانه ده ها 

محصول را در چرخه تولید داشته باشد.
سرپرســت مدیریت عامــل ذوب آهن اصفهان 

تصریح کرد: در ۶ ماهه ابتدایی امسال با داخلی 
سازی محصوالت با ارزش افزوده باال ۹۰ درصد 

سود ذوب آهن در سال ۱۴۰۰ تحقق یافت.
رخصتی افزود:  امســال در مجموعه این واحد 
بزرگ صنعتی ، بومی سازی بعضی از تجهیزات 
شــکل گرفت و تولید ریل مترو نیــز که مورد 

مصرف مترو تهران است به تولید رسید.
شایان ذکر است؛ امسال قرار است ۳۰۰ میلیون 
دالر قرار داد ســاخت داخل بین شــرکت های 

فوالد ساز با سازندگان تجهیزات مبادله شود.

بومی سازی با نگاهی به صادرات، در دستور کار است

زبان هنر نقشی 
بسیار مهم در روند 

سالمت، شکوه، رشد 
و تکامل فرهنگی 
یک جامعه خواهد 

داشت

بومی سازی در 
قالب یک فرایند 
استراتژیک از 

گذشته در ذوب آهن 
کلید خورده است

بیشترین توجه 
به اقشار ضعیف 

باید صورت گیرد و 
بیشترین افزایش 
حقوق به حقوق 

کارگران تعلق یابد

محســن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور 
۲۴ بهمن مــاه در بازدیــد از غرفــه ذوب آهن 
اصفهان در اولین دوره نمایشــگاه دستاوردها و 
توانمندی های جهادی کشور، تولید ریل توسط 
ذوب آهن اصفهان را یک دســتاورد بزرگ برای 
کشور دانست و گفت: تداوم و افزایش تولید ریل 
در این مجتمع عظیم صنعتی برای کشور بسیار 

ضروری است. 
وی افزود: تولید ریل، توســعه زیرســاخت های 
حمل و نقل کشور را میسر ساخت و با توجه به این 
که نیازمند توسعه و بازسازی خطوط ریلی کشور 
هستیم، تولید این محصول در ذوب آهن اهمیت 
دوچندانی یافته اســت و موجب خنثی ســازی 

تحریم ها گردید.  

این مقام مسئول اظهار داشت: ذوب آهن اصفهان و 
کلیه صنایع فوالدی کشور نباید با مشکل مواد اولیه 
مواجه باشند و قطعاً تامین سنگ آهن مورد نیاز آن 
ها بر صادرات موادخام ، اولویت اساســی دارد و در 

این راستا دولت حمایت الزم را انجام می دهد. 
شــایان ذکــر اســت نمایشــگاه دســتاوردها و 
توانمندی های جهادی کشــور با حضور محســن 
رضایی معــاون اقتصادی رئیس جمهــور در محل 

مصلی امام خمینی)ره( تهران افتتاح شد.
این نمایشگاه با حضور بیش از ۱۲۴  فعال اقتصادی 
و تولیدی از سراســر کشــور در قالب هلدینگ و یا 
شــرکت در حوزه های صنعت، معدن، کشــاورزی 
و مواد غذایی که شــاخصه های مدیریت جهادی را 
داشته اند، در راســتای اهداف و نیز نمایش اقتدار 

ملی و آشنایی آحاد مردم با موج عظیم پیشرفت و 
خدمات قابل ارائه، در محل مصلی امام خمینی)ره( 

تهران آغاز به کار نمود.
ذوب آهــن اصفهان اولیــن و بزرگتریــن کارخانه 
تولیدکننــده فوالد ســاختمانی و ریــل در ایران 
و بزرگتریــن تولیدکننده محصــوالت طویل در 
خاورمیانــه از ابتدای تاســیس در امــور جهادی، 
پشتیبانی، بومی سازی و توســعه فن آوری پیشرو 
بوده و با تکیه بر دانش کارشناسان و مهندسان خود 
به امر ارتقا سطح علمی صنایع کشور کوشیده است 
و اینک نیز با برپایی غرفه  در این نمایشگاه حضوری 

فعال دارد.
الزم به ذکر است این نمایشگاه ۲۴ تا ۲۶ بهمن ماه، 
از ساعت ۱۰ الی ۱۷ پذیرای عموم عالقه مندان بود.

محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور :
تداوم تولید ریل در ذوب آهن اصفهان برای کشور ضروری است

برای ترویج گفتمان تعاون از زبان هنر بهره می گیریم

در حال حاضر این 
مجتمع عظیم صنعتی 

با بالغ بر یک صد 
شرکت دانش بنیان در 
سطح کشور در ارتباط 

است

خبر

توربوژنراتور  اساســی  تعمیرات 
شــماره ۱ نیروگاه مرکزی ذوب 
آهن اصفهان به عنوان اولین واحد 
تولید برق این شرکت با موفقیت 

انجام شد. 
محمدرضا امیــن صبوری، مدیر 
تولیــد و توزیع برق شــرکت با 
اعالم این خبر گفت:  توربوژنراتور 
شماره ۱ نیروگاه مرکزی به عنوان 
اولین واحد تولید برق ذوب آهن 
اصفهان، همزمان با بهره برداری کوره بلند شــماره۱ در سال۱۳۵۰ به بهره 
برداری رسید و علیرغم ارتقای برخی تجهیزات اتوماسیونی و برقی و زحمات 
بهره برداران این واحد جهت حفظ شــرایط موجود، انجام تعمیرات اساسی 
اجتناب ناپذیر بوده، بنابراین از آبان ماه سال جاری تعمیرات اساسی گسترده 
ای بر روی این واحد آغاز شد. امین صبوری با بیان این که واحد مذکور از جهت 
تولید برق، بخار۱۰ و ۱/۲ اتمسفر حایز اهمیت است به اهم فعالیت های انجام 
شده در این پروژه پرداخت و افزود: سرویس و بازسازی یاتاقان ها، سرویس و 
تعمیرات اساسی کلیه والوهای مســیر بخار، سیرکوله و کندانسه، سرویس و 
بازسازی کندانسور، تعویض بانداژ آسیب دیدۀ پرۀ توربین، سرویس و تعمیرات 
تجهیزات روغن و سیستم تنظیم و استاپ والو، ســاخت آب بند فشار قوی 
توربین در داخل کارخانه، سرویس و رگالژ کالپان ها و دیافراگم های توربین، 
اصالح سطح رینگ های روتور ژنراتور، سرویس و اصالح تیغه های مسی روتور 
تحریک، جایگزین کردن بلوک رگوالتور ولتاژی با دیودهای نســل جدید، 
شاالک کاری و ترمیم عایق سیم پیچ های استاتور، شستشوی روتور و اصالح 

میزان عایق بودن اهمی روتور و... اقداماتی بود که در این پروژه انجام شد.
مدیر تولید و توزیع برق شرکت بر کلیه فعالیت های انجام شده توسط کارکنان 
توانمند شــرکت تأکید و خاطر نشــان کرد: در این پروژه کارکنان تعمیرات 
نیروگاه ها، شرکت پویش ســاخت، بهره بردار توربین و برق نیروگاه مرکزی، 
دفتر فنی مهندســی، تعمیرگاه الکتریکی، مدیریت مهندســی نت به ویژه 
کارگاه۴۸، مدیریت مهندسی اتوماســیون و ارتباطات و مدیریت امور فنی و 

برنامه ریزی تولید، مشارکت و حضور فعال داشتند.
محمدعلی مسعودی- خبرنگار افتخاری

صــادرات ذوب آهــن اصفهان 
در ده ماهــه اول ســال جاری به 
۹۳۸ هزار تن رســید که نسبت 
به مدت مشابه سال قبل افزایش 
۱۸ درصدی را نشــان می دهد. 
صادرات این شــرکت در ده ماهه 
اول سال گذشــته ۷۹۱ هزار تن 
بود. محصوالت ذوب آهن اصفهان 
تا پایان دی ماه سال جاری به ۱۹ 

کشور دنیا صادر شد .
شایان ذکر است تمام محصوالت ذوب آهن از جمله پروفیل های طویل شامل 
میلگرد، انواع تیرآهن، نبشــی، ناودانی، آرک ها و میلگردهای صنعتی و ریل، 
مطابق استانداردهای ایران و جهان تولید می شــود و به لحاظ کیفیت دارای 

شهرت جهانی است .
گفتنی است در آئین تجلیل از صادرکنندگان کشوری در سال گذشته، ذوب 
آهن اصفهان به عنوان تنها مــدال آور ملی صادرکنندگان )باالترین نشــان 

صادرات کشور( انتخاب شد و  لوح و تندیس ویژه این مراسم را دریافت کرد.
این شرکت تاکنون هفت بار در ســال های ۱۳۸۰- ۱۳۸۵- ۱۳۸۸- ۱۳۹۱- 
۱۳۹۲- ۱۳۹۵-۱۳۹۷ صادرکننده نمونه ملی کشــور و در ســال ۱۳۹۳ نیز 

صادرکننده ممتاز کشور شده بود.

تعمیرات اساسی توربوژنراتور شماره 1 
نیروگاه مرکزی شرکت انجام شد

افزایش 18 درصدی صادرات 
ذوب آهن اصفهان

Rگزارش e p o r t

در جلسه شورای راهبردی صدرتامین عنوان شد
145 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در فوالد و صنایع معدنی

تداوم و افزایش تولید 
ریل در این مجتمع 
عظیم صنعتی برای 

کشور بسیار ضروری 
است

جلســه شــورای راهبردی هلدینــگ صدرتامین 
با حضور هیأت مدیــره، معاونین، مدیــران، ایرج 
رخصتی سرپرســت ذوب آهن اصفهان و مدیران 
عامل شرکت های تابعه تاصیکو در راستای پیشبرد 

اهداف هلدینگ برگزار شد.
سرپرست تاصیکو در این جلسه بر پیگیری لحظه 
ای پروژه ها، سیاســت هــای جلوگیــری از زیان 
سهامداران و راه اندازی معاونت معدنی تاکیدکرد و 
گفت: بر اساس مانیفست صدرتامین تا افق ۱۴۰۴ 
مقدار ۱۴۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شــده 
اســت تا در پروژه های فــوالدی، معدنی و صنایع 

معدنی سرمایه گذاری شود. 
حسین هاشمی، گفت: وظیفه ذاتی هلدینگ صدر 
تامین نظارت بر سهام شــرکت ها است. برای این 
منظور نیز سیاســت های را پیش بینی کرده ایم تا 

سهامدارن متضرر نشوند.
وی با اشــاره به برگزاری کالس هــای عارضه یابی 
 گفت: تمام نکاتی که در قالب عارضه یابی شرکت ها 
مشــخص شــده اند باید با یک برنامه ریزی دقیق 
رفع شــوند. در بحث پروژه ها که مهم ترین چالش 

هلدینگ اســت باید دالیل تاخیر مشخص و اعالم 
شود و بر این اســاس پروژه ها به صورت لحظه ای 

پیگیری می شود.
هاشمی گفت: کمیته های سرمایه گذاری باید در 
داخل شــرکت ها راه اندازی و تقویت شوند و باید 
در ســرمایه گذاری های صورت گرفته دقت الزم 

صورت گیرد.
وی همچنین در خصوص پیشــبرد اهداف معدنی 
هلدینگ، گفت: تشکیل معاونت معادن در هلدینگ 
و تقویت ساختار معدنی جهت هم افزایی و استفاده 
از فرصت هــای معدنی در دســتور کار قرار گرفته 

است.
سرپرســت هلدینگ تاصیکو در نهایت با اشاره به 
اهمیت منابع انســانی و با تاکید بر رضایت پرسنل 
شرکت ها، گفت: بیشــترین توجه به اقشار ضعیف 
باید صورت گیرد و بیشــترین افزایــش حقوق به 

حقوق کارگران تعلق یابد.
ســهم قابل توجه ذوب آهن اصفهان در 

بومی سازی 
ایرج رخصتی، سرپرست ذوب آهن اصفهان با بیان 

اینکه ۲۶ درصد از فوالد کشور در وزارت کار تولید 
می شود، در خصوص مشکالت این شرکت، گفت: 
مشــکالتی از جمله قیمــت گاز و ... باعث کاهش 
راندمان کار در شرکت ها شــده است و الزم است 
مقامات در این خصوص اقداماتی را در دســتور کار 
قرار دهند. شــرکت ذوب آهن اصفهان امید دارد با 
حمایت هایی که انتظار می رود از این شــرکت در 
دولت جدید شود هر ســه کوره خود را روشن نگه 

داشته و رکورد تولید ذوب آهن را به ثبت برساند.
وی ادامــه داد: ذوب آهــن اصفهان طی ســالیان 
گذشته موفق شده است بسیاری از نیاز های کشور 
را که پیشتر به کشور وارد می شــد را بومی سازی 
کند که از جملــه آن می توان به ریل اشــاره کرد. 
انشاا... براساس برنامه ریزی هایی که در دستور کار 
همکاران ما قرار دارد خبرهای خوشی از این دست 

اقدامات به مردم عزیز اطالع رسانی می شود. 

در سومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران امضاء شد
9 قرارداد و تفاهم نامه با صرفه جویی بالغ بر 4 میلیون و 900 هزار یورو 
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 روز جهانی عدالت اجتماعی
نام گــذاری روز جهانــی عدالت اجتماعــی با هــدف حمایت از 
کشورهای جامعه بین المللی در جهت ریشه کنی فقر، اشتغال همه 
افراد، کار شایسته، دسترسی به رفاه اجتماعی و عدالت برای همه 

اعالم شده است.
مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۰۷، ۲۰ فوریه را به عنوان 
روز جهانــی عدالت اجتماعی معرفی و از کشــورهای عضو دعوت 
کرد که با اختصاص روز عدالت اجتماعی برای ترویج فعالیت های 
ملی مطابق با اهداف اجالس جهانی توسعه اجتماعی گام بردارند 
و در ریشــه کن کردن فقر، ارتقاء اشــتغال کامل و کار مناســب و 

دسترسی به رفاه اجتماعی و عدالت تالش کنند.
عدالت اجتماعی یعنی حقــوق برابر برای همه مــردم و پایداری 
بر این آرمان که همه افراد بشــر باید بــدون هیچ گونه تبعیضی از 
مزایای پیشــرفت های اقتصــادی و اجتماعی بهره مند باشــند و 
به حقوق یکدیگــر احترام بگذارنــد و مصالح عمومــی را رعایت 
کنند به زبان ســاده تر عدالت اجتماعی عبارت اســت از شناخت 
 حقوق طبیعــی و قــراردادی که جامعه بــرای تمام افــراد قائل

است.
 روز جهانی زبان مادری

روز ۲۱ فوریه از طرف یونســکو به عنوان روز جهانی زبان مادری 
نامگذاری شده اســت. نامگــذاری ایــن روز در کنفرانس عمومی 
یونسکو در ســال ۱۹۹۹ به منظور کمک به تنوع زبانی و فرهنگی 
انجام شده است. مجمع عمومی ســازمان ملل متحد نیز به دلیل 
اهمیت زیاد زبان مادری، سال ۲۰۰۸ را سال جهانی زبان ها اعالم 

کرد.
مطابق برآورد یونسکو، از حدود ۶ هزار زبانی که در جهان شناخته 
شده اســت، بیش از ســه هزار زبان در حال نابودی هستند. این 
زبان ها هم اکنون نیز توسط گروه های بســیار کوچکی به کار برده 
می شوند و تقریبا هیچ کدام شانســی برای بقا ندارند. ۹۶ درصد از 

زبان ها تنها در بین ۴ درصد از جمعیت جهان رواج دارند.
5 اسفند، روز بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی و 

روز مهندس گرامی باد
خواجه نصیرالدین طوسی شاعر، فیلسوف، متکلم، فقیه، دانشمند، 
ریاضی دان و منجم ایرانی سده هفتم است. به افتخار روز تولد این 
دانشــمند بزرگ، پنجم اســفند به عنوان روز مهندس نام گذاری 

شده است.
ابوجعفــر محمدبن محمد معــروف به خواجــه نصیرالدین در ۵ 
اسفند ســال ۵۹۷ ق در طوس به دنیا آمد. ابتدا علوم عقلی و نقلی 
و حکمت مشاء و سپس ریاضیات، فقه، فلســفه، نجوم و ادبیات را 

آموخت و در علوم روز به استادی تمام رسید.
خواجه نصیرالدین چند ســال پــس از حمله ســپاه چنگیزخان 
مغول، به قلعه اسماعیلیه پناه برد و در آن جا نیز از تالیف و نگارش 
باز نایســتاد. با غلبه ســپاه مغول بر اســماعیلیان، وی به خدمت 
هوالکوخان فرمانروای وقت مغول پیوســت و با اســتفاده از نفوذ 
خود، از کشتار مردم و دانشمندان و تخریب آثار فرهنگی و علمی و 

غارت شهرها و روستاها جلوگیری نمود.

مناسبت های هفته

حدیث هفته
 امام علی )ع(:     

از به زبان آوردن سخنان زشت بر حذر باش. زیرا فرومایگان را گرد تو 
جمع می کند و گرانمایگان را از تو فراری می دهد.  ایرج رخصتی، سرپرســت مدیریــت عامل ذوب آهن 

اصفهان در گفتگو با شبکه استانی سیمای اصفهان به 
تشریح اهم برنامه و دستاوردهای این شرکت پرداخت.

رخصتی بــا بیان این کــه از آغاز فعالیــت ذوب آهن 
اصفهان بیش از ۱۵۰ هزار نفر به طور مســتقیم و غیر 
مستقیم در این شــاغل بودند و در این سال ها باعث 
بالندگی این صنعت شده اند، گفت: اگر چه در سالیان 
گذشته بی مهری هایی بر ذوب آهن روا داشته شد، اما 
با برنامه ریزی بر اســاس مفاد و اصول بیانیه گام دوم 
انقالب، راهکارهای مناسبی انتخاب می کنیم و قله ها 

را یکی پس از دیگری فتح خواهیم کرد.
 وی به تنوع تولید و سبد محصوالت ذوب آهن اصفهان 
پرداخت و گفت: ذوب آهن اصفهــان ۲۰ نوع محصول 
تولید می کند که عمده آن ها محصوالت اســتراتژیک 
و صنعتی هستند ضمن این که برای تولید محصوالت 

صنعتی بیشتر و متنوع تر نیز برنامه ریزی کردیم.

رخصتی با اشاره به این که شــرایط واگذاری معادن، 
تامین مواد اولیه را برای ذوب آهن مشکل کرده است، 
تاکید کرد: ما چه بخواهیم چه نخواهیم این شــرایط 
بر تامین مواد اولیه ذوب آهن ســایه افکنده است ولی 
ذوب آهن با نگرش های نو و رویکرد جدید به خرید و 
تامین مواد اولیه، ۴۰ درصد ظرفیت معطل مانده خود 

را فعال خواهد کرد.
وی بــه بومی ســازی ۸۰ درصــدی تکنولــوژی و 
تجهیزات مورد نیاز ذوب آهن توســط این شــرکت 
اشاره کرد و گفت: تحریم های ظالمانه، ما را توانمند 
کرد و توانســتیم با اتکا به توان داخلــی از خارج بی 

نیاز شویم.
رخصتی با بیان این که انــواع ریل های ترافیکی مورد 
نیاز کشــور را تولید کرده ایم، تاکید کــرد: به زودی 
ریل های صنعتی که برای ماشــین آالت و تجهیزات 
 کارگاهی اســتفاده می شــود و هنوز از خــارج وارد 

می شود را تولید خواهیم 
کرد تا کشور از واردات این 

نوع ریل نیز بی نیاز شود.
عامل  مدیریت  سرپرست 
ذوب آهــن اصفهــان به 
فعالیت های این شــرکت 
در قالب مســئولیت های 
اجتماعی پرداخت و گفت: 
ساخت اتوبان، بیمارستان، 
ورزشگاه فوالدشهر، تامین 
برق بخشــی از شــبکه 

سراسری، کاشــت و داشــت ۱۶ هزار و پانصد هکتار 
فضای ســبز و ... اقداماتی بوده که ذوب آهن اصفهان 
در راستای مســئولیت های اجتماعی خود انجام داده 
و هنوز هم اقدامات مبتنی بر مسئولیت های اجتماعی 

این شرکت ادامه دارد.

رخصتی در خصــوص کیفیت محصــوالت تولیدی 
ذوب آهن اصفهــان، گفت: محصــوالت ذوب آهن با 
استانداردهای جهانی و ملی تولید می شود، محصوالت 
این شــرکت امتحان خود را در برابر زلزله ها و حوادث 
ساختمانی پس داده و امروز به عنوان یک برند معتبر 

در دنیا شناخته می شود.

ما در عرصه تولید و 
اشتغال فعال هستیم 

و باید با روحیه 
جهادی فعال تر و 

مؤثرتر باشیم

ذوب آهن اصفهان 20 
نوع محصول تولید 
می کند که عمده 
آن ها محصوالت 

استراتژیک و 
صنعتی هستند

افزایش کیفیت و 
کاهش هزینه های 

تولید همیشه هدف 
اصلی تیم های 
صنعتی به شمار 

می رود

ذوب آهن با رویکرد جدید، مواد اولیه خود را تأمین خواهد کرد

R e p o r t
گزارش

خبر

مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی گفت: از میان 
دست آوردهای مهم انقالب اسالمی، شاید مهم ترین 
موضوع، ظهــور آرمان ها و افق هایــی جدید و بزرگ 
برای ملتی بود که در دوران طاغوت، آرمان هایی مثل 
استقالل، عدالت، جمهوریت و آزادی را از درون خود 

پیدا کرد.
میرهاشم موســوی گفت: مردم ایران خوب می دانند 
حرکــت تاریخی مردم ایران در مســیر اســتقالل، 
جمهوریت، عدالت و آزادی در ۴۳ ســال گذشــته و 
از اولین روز وقوع انقالب، با خباثت و دشــمنی های 

مختلف خارجی و داخلی مواجه شد.
وی تأکید کرد: مــا در عرصه تولید و اشــتغال فعال 
هســتیم و باید با روحیه جهادی فعال تــر و مؤثرتر 
باشــیم و هــم در عرصه تبییــن که بایــد خدماتی 
که در حــال انجام آن هســتیم و تغییراتــی که در 
این مســیر چهل ســاله علی رغم همه دشــواری ها 
 انجام دادیم را بــرای مردم و به زبان مــردم، تبیین 

کنیم.
موســوی افزود: امروز مفتخریم به این که در زمینه 
پوشش تأمین اجتماعی از نرخ کمتر از ۲۰ درصد در 

دوران پیش از انقالب به پوشــش بیش از ۷۰ درصد 
رسیده ایم و  از این بین سازمان تأمین اجتماعی ۵۳ 
درصد از جمعیت کشــور را تحت پوشــش قرار داده 
اســت که درصدد هســتیم بخش های دیگر جامعه 
را نیز، مطابق حق برخــورداری همگانی از خدمات 

بیمه ای، تحت پوشش قرار دهیم.
وی تأکید کرد: علی رغم تمام مشکالت، به لطف خدا 
و به برکت تالش و کوشش همکاران، سازمان تأمین 
اجتماعی هرگــز در ایفای تعهدات خود با مشــکل 

مواجه نشده و نخواهد شد.

رشد پوشش بیمه به 70 درصد رسیده است

تالشگران ذوب آهن اصفهان موفق شــدند با ایده ای 
جسورانه به تغییر و اصالح طراحی تولید تیرآهن های 
۲۷ و ۳۰ در کارگاه نورد ۶۵۰ اقدام نمایند که حاصل آن 
افزایش کیفیت محصول، صرفه جویی و قطع وابستگی 

به خارج از کشور است . 
محمد امین یوسف زاده مدیر مهندسی نورد ذوب آهن 
اصفهان در این خصوص به خبرنگار ما گفت: در ایام دهه 
مبارک فجر به همت بخش طراحی کالیبر این مدیریت 
و متخصصان فنی تولید در نورد ۶۵۰، مشکالت مربوط 
به تولید تیرآهن های ســنگین ۲۷ و ۳۰ )با تولید ۳۰ 
شروع شده است( که وابستگی صد درصدی  به تامین 
غلتک های ۴۰ تنی فورج خارجی داشــتند و با ریسک 

باالی توقف تولید مواجه بود ، مرتفع گردید. 
وی اظهار داشت: این اقدام به دنبال بروز مشکل بسیار 
جدی در تامین غلتک های  فــورج  وارداتی برای تولید 
تیرآهن های ۲۷ و ۳۰ و سایر H ها که قیمت باالیی هم 
دارند برای قفسه BD( ۹۰۰( در کارگاه نورد ۶۵۰، که با 
وجود سه سال پیگیری هنوز تامین نشده است، صورت 

گرفت. 
مدیر مهندسی نورد افزود: به دنبال مواجه با تحریم ها 
و مسیر بسیار دشــوار تامین غلتک های فورج از حدود 
 ۶ ماه پیش و به دنبــال دو مرحله اســتفاده ناموفق از 
غلتک های ریخته گری تولید داخل و بروز حادثه برای 
آن ها با ارائه طرحی جســورانه، بــرای کاهش نیروی 

نوردی و جلوگیری از حادثه اقدام نمودیم . 

یوسف زاده با اشــاره به این که مراحل کامل محاسبات 
مهندسی و طراحی در چهار ماه به کمک نرم افزار شبیه 
ســازی، صورت گرفت، بیان کرد: در این راستا به لطف 
وجود قفسه جدید آلمانی 5A  و تغییر صد در صدی در 
طراحی با تراش و آماده سازی غلتک های مربوطه، آن ها 

آماده ورود به خط شدند.  
وی افــزود: بعــد از این مرحلــه، قطعــات تکنولوژی 
تکمیلی از جمله هادی های جدید آماده ســازی شده 
و خوشبختانه بیستم بهمن ماه پروفیل تیرآهن ۳۰ بر 

اساس استاندارد ملی با موفقیت تولید گردید.  
مدیر مهندسی نورد ذوب آهن در پاسخ به این سوال که 
طراحی جدید چه مزایایی را در پی داشته است چنین 
گفت: نیاز به واردات غلتک های فورج صفر می شــود، 
انتظار داریم با به کارگیری سیســتم تاندم میل که به 
لطف وجود  قفسه چهار غلتکی جدید  )انیورسال جدید 
5A( میسر شــد تاثیر قابل توجهی در کیفیت تولید و 
کاهش مصرف فلز و همچنین شاخه های طول کوتاه در 
تیرآهن ۳۰ را داشته باشد و همچنین این روش منجر به 
کاهش قابل توجه مصرف غلتک خواهد شد و در استند 
میانی ۸۰۰ که قباًل با تناژ حدود ۶۰۰۰۰ تن اسقاط می 
شد تا تناژ حدود ســیصد هزار تن افزایش ظرفیت پیدا 

می کند. 
علیرضا مهرابی سرپرست خدمات فنی و تولید مدیریت 
مهندســی نورد نیز در ادامه گفت: تولید تیرآهن ۳۰ با 
طراحی جدید، یک امتحان کامل برای بخش مهندسی 

نورد بود و خداوند را شاکریم که توانستیم سربلند از آن 
بیرون بیاییم. 

وی افزود: زمان تکمیل طرح های جدید در نورد معموالً 
دو تا سه دوره کاری در یک پروسه یک ماهه به طول می 
انجامد، این پروفیل در اولین مرحله تولید و در یک روز 
به نتیجه نهایی رسید و پروفیل IPE30 مورد نیاز ذوب 
آهن را آماده تحویل به مشتری نمود. لذا با اطمینان می 
توان گفت بلوغ صنعتی، نتیجه این پروژه بزرگ صنعتی 

است که با حداقل هزینه اجرا شد.
سرپرست خدمات فنی و تولید مدیریت مهندسی نورد 
تصریح کرد: افزایش کیفیت و کاهش هزینه های تولید 
همیشه هدف اصلی تیم های صنعتی به شمار می رود 
که در این زمینه نیز با انتخاب هدف از پیش تعیین شده 

و تعریف درســت از مراحل طراحی و تولید با بهترین 
شکل این تولید محقق شد. 

مهرابی خاطر نشان کرد: اواخر دهه ۷۰ برای اولین بار 
تیرآهن ۳۰ تولید شد و پس از تولید چند ساله با نهایت 
تاسف این محصول از سبد ذوب آهن به دلیل ریجکتی 
باالی ۳۰ درصد )خرابی فلزی و پلیسه نوردی( و ضرر 
ده بودن آن، حذف شــد اما به دلیل نیاز شــدید بازار 
حدود پنج سال پیش مجدداً با همان طراحی به خط 
تولید برگشت. طی این چند ســال دغدغه مهندسی 
نورد، بهبود شــرایط تولید و کیفیت محصول بود که 
با طراحی منحصــر به فرد و خاص طراحــی کالیبر و 
به کارگیری قفســه 5A ) تولید ریل( این مهم محقق 

گردید.

تغییر طراحی در نورد ذوب آهن اصفهان برای افزایش کیفیت و صرفه جویی 

 موفقیت راه آهن و ترابری شرکت، ثمره تالش یکایک همکاران است

برنامه ریزی و تعمیر 
و نگهداری وسائط 
نقلیه ریلی بر عهده 

این مدیریت 
می باشد

در ادامه گفتگو با تالشگران مدیریت راه 
آهن و ترابری در این شــماره با  ســید  
فریدون کورنگی، معــاون این مدیریت گفتگو 

نمودیم که در ادامه می خوانید؛
کورنگی، معاون مدیــر راه آهن و ترابــری ذوب آهن 
اصفهان، ایــن مدیریت را عهده دار لجســتیک ریلی 
شــرکت عنوان نمود و گفت: در این راســتا می توان 
به حمل و نقل ریلــی مواد اولیه به داخــل کارخانه و 
تحویل واگن های مواد اولیه مــورد نیاز مدیریت های 
آگلومراسیون و تولیدات کک و مواد شیمیایی، حمل 
و نقل ریلی محصوالت نوردی از کارگاه های مدیریت 
نورد بــه انبارهای محصول وتجهیــزات، حمل و نقل 
ریلی مواد مذاب شــامل چدن و ســرباره کوره بلند و 
فوالدســازی، حمل و نقل ریلی ضایعات فلزی حاصل 
از فرایندهای فوالدســازی و کوره بلند و همکاری در 
جا به جایی قطعات و تجهیزات سنگین برای تعمیرات 

اساسی بخش های مختلف کارخانه، اشاره نمود. 
وی با بیان این کــه برنامه ریزی و تعمیــر و نگهداری 
لکوموتیوها از دیگر وظایف مدیریــت راه آهن و ترابری 
شرکت می باشد، افزود: برنامه ریزی و تعمیر و نگهداری 
وســائط نقلیه ریلی از جمله کالســکه هــای چدن و 
سرباره و انواع واگن ها، کلیه خطوط ریلی در کارخانه و 
تجهیزات کارگاهی و همچنین سیستم های الکتریکی و 

سیگنالینگ راه آهن نیز بر عهده این مدیریت می باشد. 
کورنگی با تأکید بر این مطلب که وظایف مدیریت راه 
آهن و ترابری توســط یکایک ۵۲۴ همکار تالشگر در 
سرپرستی های این مدیریت انجام می شود، گفت: به 
عنوان مثال در سرپرســتی دایره حرکت، امور مربوط 
به تنظیم و تشــکیل قطار و راهبری و حمل ریلی در 
۳ ایستگاه راه آهن شامل، ایستگاه کوره بلند، ایستگاه 
مواد خام و ایستگاه پوالد انجام می پذیرد که مجموعاً 
۱۸ دستگاه لکوموتیودر حال کار می باشند که سوزن 

ریل ها به صورت دســتی تعویض می شــوند و یا در 
سرپرستی دایره جریه، برنامه ریزی و تعمیرات حدود 
۳۴۰ دســتگاه انواع وســائل نقلیه ریلی و تعمیرات و 
نگهداری۳۵ تجهیزات کارگاهی از جمله ۳ دســتگاه 
جرثقیل سقفی و انواع دســتگاه های تراش و ... انجام 

می شود.
معاون مدیر راه آهــن و ترابــری ذوب آهن اصفهان، 
گفت: سرپرســتی دایره تعمیر و نگهــداری خطوط، 
برنامه ریزی و تعمیر و نگهداری حدود ۱۲۰ کیلومتر 
خطوط ریلی و حدود ۳۰۷ عدد دســتگاه ســوزن دو 
راهه را به عهده دارد و سرپرســتی دایره برق و عالئم 
نیز وظیفه برنامه ریزی و تعمیر تجهیزات الکتریکی و 

سیستم سیگنالینگ را بر عهده دارد.
کورنگی گفت: در کنار سرپرســتی های یاد شــده، 
قســمت های دیگری شــامل دفتر فنی، تــدارکات، 
کارگزینــی، ایمنی فنی و روابط صنعتی مشــغول به 

خدمت هســتند و با تــالش شــبانه روزی کلیه این 
عزیزان چرخ راه آهن بر روی ریــل تولید می چرخد 
در حقیقت، موفقیت مدیریــت راه آهن و ترابری ثمره 

تالش یکایک همکاران است.

معاون قضایی دادستان کل کشور :
زنجیره فوالد کشور از معدن تا محصول نهایی به فوالدی ها سپرده شود

Rگزارش e p o r t

ســعید عمرانی معاون قضایی دادســتان کل کشور با 
حضور در غرفه ذوب آهن اصفهان در سومین نمایشگاه 
ملی فوالد ایران به خبرنگار ما گفت : زنجیره فوالد کشور 

یک خانواده بزرگ است و حل شــدن مشکالت آن در 
بخش های گوناگون همدلی و هم افزایی جمعی کلیه 

اعضای این خانواده را می طلبد.  

وی افزود: بر اســاس فرمایش مقــام معظم رهبری که 
به صراحت فرمودند بنده زیاد بــا مداخله دولت موافق 
نیستم، فوالدی ها نیاز است در این بخش پیشران باشند 
لذا توصیه می کنم یک کنسرسیوم واحد از انجمن ها و 
تشکل های مختلف ایجاد و یک صدا با هم درخواست 
کنند که این صنعت قیم نمی خواهــد و زنجیره فوالد 
کشــور از معدن تا محصول نهایی به خــود فوالدی ها 
سپرده شود، دولت، مالیات و استاندارد خودش را داشته 

باشد. 
معاون قضایی دادستان کل کشور تصریح کرد: به وزرای 
دولت قبل گفتم و به وزرای دولت جدید هم عرض می 
کنم که امتحان کنند و شش ماه زنجیره تولید را به خود 

فوالدی ها بسپارند و نتیجه آن را ببینند. 
این مقام مسئول خاطر نشان کرد : بنده نجات صنعت 

فوالد کشور و متعادل شدن آن را  در گرو این می دانم 
که از هرگونه قیمت گذاری دســتوری فاصله گرفته 

شود.  
عمرانی اظهار داشــت: برخی از پروانــه های معادن 
تمدید نشــد و این موضوع وقفه ای را در تامین پایدار 
مواد اولیه ایجاد کرد. البته آن بخشی که مربوط به قوه 
قضاییه است، سریعاً پیگیری و حل می شود تا کارخانه 
ها بتوانند با ظرفیت کامل از از مواهب خدادادی کشور 

برای تولید محصول بهره بگیرند. 
 معاون قضایی دادستان کل کشــور با اشاره به این که 
تولید ریل ملی در ذوب آهن یک افتخار ملی برای تک 
تک ایرانیان است، گفت: از گذشته ذوب آهن اصفهان را 
می شناسم، این مجتمع عظیم صنعتی یک برند ملی و 

آبروی کشور است و باید حفظ شود.

در  مقتدایــی  عبــاس 
گفت وگــو بــا پایــگاه 
تحلیلــی خبــری ذوب 
۲۴ اظهار کــرد: اکنون 
تعهــدات  از  بخشــی 
صنایع به کشــاورزان تا 
حــدی عملیاتی شــده 

است .
نماینده مــردم اصفهان 
شــورای  مجلــس  در 

اسالمی با تاکید بر این که زاینده رود به عنوان یک رودخانه دائمی 
در مرکز ایران که هزاران سال جریان داشته است باید به رسمیت 
شناخته شود، گفت: به دست بشر و برخی مدیریت های بی کفایت 
در سالیان گذشته یک رودخانه دائمی به فصلی و در نهایت به یک 

رودخانه اتفاقی تبدیل شده است.
وی خاطرنشان کرد: کاری که در این مرحله با بازگشایی آب انجام 
شد از یک سو برای حفاظت و حراســت از محیط زیست کشور و 
نجات حیات وحش و گیاهان و از ســوی دیگر برای تضمین خلق 
ثروت، کشت و رسیدگی بر معیشت کشــاورزان در ماه های آینده 

صورت گرفت.
مقتدایــی با بیــان این که اصــرار بر این بــود که براســاس کار 
کارشناسی شــده و هنگامی که امکان بازگشــایی آب وجود دارد 
این اقدام صورت گیرد، گفت: کسانی که خارج از حیطه تصمیمات 
وزارت نیرو و مســئوالن تصمیم گیرنده، صحبت کنند حرفشــان 

غیرکارشناسی است.
وی یادآور شــد: نمی گوییم کســی صحبت نکند و حرفی نزند اما 
نباید کام مردم در زمانی که آب حداقلی در اختیار کشاورزان برای 
انجام کشت قرار گرفته است با توجه به اینکه بین ۲۰ تا ۴۰ درصد 
کشت در مناطق مختلف اســتان باید انجام شود را با حرف های نا 

اُمیدکننده تلخ کرد.
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلس شــورای اســالمی گفت: 
برنامه ریزی برای نوبت بعدی رهاسازی آب در رودخانه زاینده رود، 
انجام و تضمین های الزم از وزارت نیرو و مســئوالن مربوطه اخذ 

شده است.

بنده نجات صنعت 
فوالد کشور و 

متعادل شدن آن را  
در گرو این می دانم 
که از هرگونه قیمت 
گذاری دستوری 
فاصله گرفته شود

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی:
صنایع به تعهدات خود در قبال 

کشاورزان عمل کردند



 همكاران  گرامی؛ با توجه به محدودیت 
هــای قانونی ســقف ســنی در خصوص 
پرداخــت فــوق العــاده عائلــه منــدی، 
مقتضی است در صورت ادامه تحصیل 
فرزندان فاقد شــرایط )افــراد باالی 18 
سال مشــمول مقررات تامین اجتماعی 
و فرزندان پســر باالی 20 سال مشمول 
مقــررات صنــدوق فــوالد( نســبت به 
ارائه  گواهی اشــتغال به تحصیل تا 20 
اســفندماه بــه روابط صنعتــی مربوطه 

اقدام فرمایید.
مدیریت امور اداری
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V a r i o u s
گوناگون آسمانی

آسمانی

خبر

سالمت

به مناسبت هفته سالمت مردان ایرانی ) سما ( عنوان 
شد

پوشش واکسیناسیون در کارخانه 
باالتر از میانگین کشوری و استانی

شعار هفته ملی سالمت مردان 1400
مشارکت مردان، واکسیناسیون 

حداکثری)کرونا(، محافظت جمعی

مدیــر بهداشــت و محیــط زیســت ضمن 
 گرامیداشــت هفته ســالمت مردان ایرانی
)سما( به شعار ملی ســالمت مردان در سال 
جاری "مشــارکت مردان، واکسیناســیون 
حداکثری)کرونا(، محافظت جمعی"  اشــاره 
کرد و افزود: امسال نیز این هفته با هدف تالش 
برای افزایش آگاهی مردان و تشــویق آنان به 
مشارکت در توسعه برنامه های بهداشتی پایه 
و واکسیناسیون که می تواند به عبور جامعه از 

این بحران کمک نماید، برگزار خواهد شد .
ســید حمید حســینی گفت: تزریق ۲۰۰۰۰ دز واکســن در مرکز تجمیعی 
واکسیناسیون توحید و اورژانس کارخانه با همکاری مرکز بهداشت لنجان وکلیه  
مدیریت های مرتبط در این زمینه و رسیدن به پوشش ۹۹.۳ درصد در دز اول که 
باالتر از میانگین کشوری )۸۷ درصد(  و استانی )۸۵.۲(  می باشد از افتخارات این 

مجموعه صنعتی در کشور بوده و نشان از تحقق این شعار در عمل می باشد. 
وی همچنین پوشش واکســن دز دوم کارکنان را ۸۹.۴ درصد عنوان کرد که 

به ترتیب از میانگین ۷۷.۶۴ ) کشوری (  و ۷۵.۵۴ ) استانی ( عبور کرده است.
حسینی افزایش پوشش دز ســوم جهت کارکنان و خانواده ها را از مهم ترین 
اقدامات در کنترل شــیوع ویروس امیکرون و پیشــگیری از ایجاد سویه های 
جهش یافته احتمالی در آینــده قلمداد کرد و افزود: در حال حاضر پوشــش 
واکسیناســیون مرحله ســوم کارکنان  ۴۶  درصد بوده که در مقایسه با آمار 
استانی و کشوری به ترتیب  ۱۴ و۱۲ درصد باالتر اســت و امید است با توجه 
ویژه کلیه همــکاران به این امر، آمار واکسیناســیون تا قبل از پایان ســال به 

باالترین عدد ممکن برسد.
وی گفت: همه گیری کووید۱۹ با ورود ســویه جدید امیکرون اهمیت توجه 
همگانی به اصول اولیه پیشــگیری از این بیماری شامل اســتفاده از ماسک، 
رعایت فاصلــه اجتماعی، شستشــو و ضدعفونی کردن دســت هــا و انجام 

واکسیناسیون را بیشتر کرده است.  
حسینی با توصیه به پرهیز از هرگونه ســاده انگاری و در مقابل تشدید رعایت 
نکات بهداشتی پیشگیرانه در کاهش شیوع بیماری و همچنین تاثیر تزریق دز 
سوم در افزایش ایمنی بدن در مقابل سویه امیکرون از همکاری کلیه کارکنان 

در استقبال از تکمیل مراحل واکسیناسیون خود تشکر و قدردانی نمود. 
مدیر بهداشت و محیط زیست شرکت تصریح کرد: همدلی و توجه همگانی در 
انجام اقدامات پیشگیرانه و حضور در جبهه پیشگیری و بهداشت از مهمترین 
اصول ارتقا سالمت در جامعه بوده و بی شــک می تواند از فشاری کاری کادر 
درمان به ویژه در موج ششم بسیار بکاهد و شــادابی و سالمت جامعه را در پی 

داشته باشد. 
وی با قدردانی از کلیــه بخش هایی که بــه هر نوعی در امر تحقق پوشــش 
حداکثری واکسیناســیون کارکنان و پیمانکاران مشــارکت داشــته اند، از 
کلیــه همکارانی که به دالیل غیرپزشــکی تاکنون موفق بــه تکمیل مراحل 
واکسیناسیون خود نشده اند درخواســت نمود جهت پیشگیری از مشکالت 
بعدی و مطابق با اطالع رسانی های قبلی در اسرع وقت نسبت به این امر مهم 

اقدام نمایند. 
الزم به ذکر است؛ رعایت کلیه شیوه نامه های بهداشــتی از جمله استفاده از 
ماســک جهت افرادی که مراحل واکســن خود را کامل کرده اند نیز ضروری 

می باشد.

 درکشور ما اولین پنجشنبه  اسفند ماه هرسال به عنوان روز مـلی ســــالمت 
مـــردان  تعیین گردیده است.

نامگذاری هفته جهانی سالمت مردان از اهمیت سالمت مردان و ترغیب مردان 
به برخورداری از زندگی طوالنی تر و سالم تر دارد. هدف از تعیین این هفته به نام 
سالمت مردان، انجام تشویق به فعالیتهایی است برای آگاهی دادن به موضوعات 
بهداشــتی که بر مردان تأثیر می گذارد و تمرکز بر آگاهی رسانی مردان است از 

مشکلی که ممکن است وجود داشته باشد و یا این که در آینده رخ دهد .
از سال ۱۳۸۵ اولین پنجشنبه اسفند ماه هر ســال به عنوان روز سالمت مردان 
نامگذاری و مقرر گردید هر ساله در این روز با هدف حساس سازی جامعه آموزش 
و فرهنگ سازی درحد امکان مداخالت تشــخیص و درمانی صورت گیرد.که با 
توجه به اهمیت ســالمت مردان و برای ایجاد فرصت کافی جهت انجام فعالیت 
ها، برنامه های مربوطه در هفته ای به همین نام)هفته ملی سالمت مردان ایرانی 
=سما( برگزار می گردد و برای هریک از روزهای هفته سالمت مردان، یک عنوان 

و یک شعار خاص در نظر گرفته می شود.
براساس شواهد علمی و تحقیقات صورت گرفته، مردان در تمام دنیا بنا به دالیل 
اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی کمتر از زنان به ســالمتی خود توجه می کنند، 
بنابراین برگزاری هفته ملی سالمت مردان ایران)ســما( در اولین هفته اسفند 
ماه هر سال فرصت مناسبی برای جلب نظر سیاستگذاران ، تصمیم سازان حوزه 
بهداشت و سالمت، عموم مردم و مردان جامعه به اهمیت موضوع و اطالع رسانی 
و حساس ســازی جامعه و دولت در خصوص توجه به سالمت مردان در خانواده 
و جامعه است. در سال جاری این رویداد در شــرایطی برگزار می شود که همه 
گیری کووید۱۹ با ورود ســویه جدید امیکرون اهمیت توجه همگانی به اصول 
اولیه پیشگیری از این بیماری شامل استفاده از ماسک، رعایت فاصله اجتماعی، 

شستشو و ضدعفونی کردن دست ها و انجام واکسیناسیون را بیشتر کرده است. 
امسال نیز این هفته با هدف تالش برای افزایش آگاهی مردان و تشویق آنان به 
مشارکت در توسعه برنامه های بهداشــتی پایه و واکسیناسیون که می تواند به 

عبور جامعه از این بحران کمک نماید، برگزار خواهد شد .
مدیریت بهداشت و محیط زیست

حســن محمدی مدیرعامل شرکت پویش معادن 
گفت: با واگذاری پروژه تأمین و راهبری ماشــین 
آالت و خودروهــای ســنگین ذوب آهن اصفهان 
به شــرکت پویش معادن ذوب آهن از اسفندماه 
۱۳۹۹، با خرید ۲۸ دســتگاه اتاق بار کمپرســی 
ده چرخ و تریلی و کفی تریلی، ۱۱ دســتگاه بیل 
مکانیکی چــرخ زنجیری و چرخ الســتیکی و دو 
دستگاه مینی لودر و ۱۱ دســتگاه انواع لیفتراک 
برای نوسازی ماشین آالت و خودروهای سنگین 

اقدام شد.
مدیرعامل پویــش معادن ذوب آهــن، تصریح کرد: 
خریــد ماشــین آالت و تجهیزات، تنها بخشــی از 
این حرکت بــزرگ و موفق در مجموعــه ذوب آهن 
اصفهان اســت و در کنار همه این فعالیت های درون 
 مجموعه، اجرای این استراتژی موفق توسط مجموعه

ذوب آهــن اصفهــان 
موجب اتفاقات مثبت 
و بزرگی در عرصه ملی 

شد. 
محمــدی تأکید کرد: 
با ســفارش ســاخت 
۱۱ دستگاه انواع بیل 
مکانیکی به شــرکت 
هپکو باعث راه اندازی 
مجدد خط تولید این 
شرکت و جلوگیری از 
بیکاری صدها هموطن 

و عدم خروج مبلغ قابل توجهی ارز از کشور شد. 
وی گفت: در ادامه اجرای برنامه های شرکت پویش 
معادن ذوب آهن و با هماهنگی و برنامه ریزی انجام 

شــده، طی ماه جاری ۴ دســتگاه لیفتراک نو وارد 
کارخانه ذوب آهن اصفهان شد و در خدمت پشتیبانی 
تولید قرار گرفت و ۷ دستگاه دیگر تا پایان سال ۱۴۰۰ 

تحویل خواهد شد.

ایرج رخصتی سرپرست مدیریت عامل شرکت ذوب 
آهن اصفهان با حضور در تمریــن تیم فوتبال ذوب 

آهن با آن ها دیدار و گفتگو کرد. 
رخصتــی در این دیــدار اظهار کرد: از دســت رنج 
کارگران و کارکنان شــرکت ذوب آهــن در ورزش 
هزینه می کنیم و این هزینه را افتخار می دانیم زیرا 
ورزش از آیتم های نشــاط آور در جوامع پیشرفته و 
یکی از نیازهای جوامع بشــری و شرکت ذوب آهن 
اصفهان برای تولید بیشتر است توقع هم داریم شما 
دل این کارکنان زحمتکش و هواداران عزیز را شــاد 

کنید.
وی ادامه داد: باشگاه یک کارخانه تولیدی و صنعتی 
نیست اما نام یک کارخانه ریشــه دار در دنیا را یدک 
می کشد. شما کارخانه پرورش استعدادهای ورزشی 
و ارزش آفرینی بــرای ذوب آهن هســتید. با لطف 
پروردگار در دهه مبارک فجر به رکوردهای بزرگی در 
تولید رسیده ایم و در ورزش نیز توقع ما این است که 

همین  رکوردهای کارخانه تکرار شود.
سرپرست مدیریت عامل شــرکت ذوب آهن افزود: 
ورزش از دیــد ما هزینه نیســت، هر چنــد که باید 
ورزش را به عنوان یک صنعت دانســت و درآمدزایی 

هم داشته باشــد. من خودم یک 
ورزشی هستم و ورزش را با قلبم 
حس می کنم و بــرای موفقیت 
همه تیم های باشگاه دعا می کنم. 
وی خاطر نشــان کرد: ذوب آهن 
ققنوسی است که از خاکستر خود 
بلند شده و خواهد درخشید و در 

قله خواهد بود. 
رخصتــی گفت: شــما فراموش 
نکنید که نام ذوب آهن را بر سینه 
ستبر خود دارید. انتظار ما از شما 
رســاندن ذوب آهن بــه جایگاه 
واقعی خود و در خور و شــأن آن 
است. از هیچ چیز نگران نباشید 
کارخانه و ذوب آهن و باشــگاه به 
همه تعهدات خود در زمان مقرر 

عمل کرده و خواهد کرد و اگر کم و کاستی هم باشد 
برطرف خواهد نمود هرگونه امکانات برای تیم های 
باشــگاه و تیم فوتبال الزم باشــد به تدریج فراهم 
خواهیم کرد ما ذوب آهن هستیم و برند ذوب آهن در 
تمام دنیا شناخته شده است باید کمک کنید که این 

برند در اوج باشد باید اسباب بزرگی را برای تیم های 
ذوب آهن فراهم کنیم تا بتوانیم بزرگی کنیم.

در پایان این دیدار، پیراهن شــماره ۱۲ که به عنوان 
نماد حامیان، هواداران راســتین و یار دوازدهم تیم 
های فوتبال محسوب می شود از سوی کادر فنی تیم 

فوتبال ذوب آهن به ایرج رخصتی اهداء شد.

دل کارکنان زحمتکش و هواداران عزیز را شاد کنید

 در ادامه برنامه های گرامیداشــت دهه مبارک فجر 
انقالب شکوهمند اسالمی ، فرمانده و اعضای شورای 
پایگاه بسیج پیشکسوتان حوزه مقاومت بسیج شهید 
تند گویان ذوب آهن اصفهان در آســتانه ســالروز 
شهادت شهید شــکراله کیانی در هرچگان از توابع 
شهرکرد با خانواده این شهید واالمقام دیدار کردند. 
عزیزقلی ناصری فرمانده پایگاه بسیج پیشکسوتان 
ذوب آهن اصفهــان  در این دیدار با تبریــک ایام ا... 
دهه فجر، گفت: مســئوالن و همکاران این شــهید 
عزیز همواره به یاد شهدا بوده و از خداوند می خواهیم 

که مــا را در تــداوم راه آن ها 
در صیانت از دســتاوردهای 
انقالب اسالمی و دفاع مقدس 

ثابت قدم بگرداند.
 این شهید واالمقام از شهدای 
ذوب آهن اصفهان اســت که 
در ســال ۵۹ و روزهای اول 
جنگ تحمیلــی به جبهه ها 
اعــزام شــد و ۱۸ بهمن ماه 
سال ۶۱  در عملیات والفجر 
مقدماتی مفقود االثر شــد. 
پس از حدود ۲۰ سال در ســال ۸۰  به خانواده اش 
خبر داده شد که برای او مراسم ختم و یادبود بگیرند 
. با این حــال همچنان هیچ خبری و نشــانی از این 
شهید به دست نیامده و فقط یک سنگ قبر یادبودی 
برای او گذاشته شده است. شایان ذکر است که این 
همکار عزیز و شهید جاوید االثرمان در سال ۱۳۵۶ 
به اســتخدام ذوب آهن در آمده و در قسمت مونتاژ 
برق مشغول به کار شده بود. وی داری دو فرزند دختر 
است که هر دو ازدواج کرده و دارای  تحصیالت عالی 

هستند. در این دیدار، قسمتی از وصیتنامه و زندگی 
نامه شهید توسط فرزندانش ارایه گردید. در قسمتی 

از این وصیت نامه آمده است: 
درود و سالم بر مهدی )عج(. ســالم بر امام خمینی 
رهبرکبیر انقالب اســالمی ایران و درود و ســالم بر 
رزمندگان دلیر ایران و درود و ســالم بر ملت ایران و 

تمام عدالت خواهان جهان 
خدایا شکر و ســپاس می گویم که بعد از مدت های 
طوالنی مرا موفق نمودی تا با حضور خودم در جبهه 
های حق علیه باطل یکی از فریضه های دینم، جهاد را 
انجام دهم و به ندای رهبر خردمند و پیامبرگونه مان 
که ادامه دهنده خط جدش حضرت امام حسین)ع( 
است لبیک گویم. خدایا گر چه من شایسته درگاهت 
نیستم ولی از تو عاجزانه تقاضامندم که گناهان مرا 
ببخشی و این بنده حقیر را در زمره عزیزشدگان خود 
قرار بدهی . خدایا تو شــاهد بودی که از اول جنگ 
بسیار تالش کردم تا در جبهه شرکت نمایم. اکنون 
که این نعمت را نصیبم کردی آن را از الطاف بی کران 
تو یافتم. پس از چنین لطفی کــه در حق این بنده 

حقیر نمودی بسیار سپاسگزارم. 

علیرضا آجدانی رئیس بیمارســتان شهید مطهری 
ذوب آهن اصفهان ۲۷ بهمن مــاه در گفتگوی ویژه 
خبری شبکه ۵ سیما گزارشی از راه اندازی تجهیزات 
پیشرفته جدید بیمارستان شهید مطهری و همچنین 
برنامه این بیمارســتان جهت راه اندازی بخش های 
جدید در راستای مسئولیت های اجتماعی ذوب آهن 

اصفهان ارائه داد . 
وی در پاســخ به ســوالی در خصوص خدمات این 
بیمارستان در مقابله با بیماری کرونا گفت: بیمارستان 
شهید مطهری ذوب آهن اصفهان در موج اخیر شیوع 
این بیماری، همچون موج های قبلی به مردم منطقه 
و مراجعه کنندگان خدمات ارائه می دهد و هم اکنون 
دو بخش خود را به این امر اختصاص داده که در حال 

حاضر ۱۵ بیمار کرونایی در این 
مرکز درمانی بستری هستند . 

وی در خصــوص تجهیــزات 
پیشــرفته جدید بیمارســتان 
شهید مطهری ذوب آهن گفت : 
این تجهیزات با مشارکت بخش 
خصوصی نصب و راه اندازی شده 
است. یکی از مهم ترین تجهیزات 
جدید، MRI اســت که از جمله 
کم عارضه تریــن و دقیق ترین 
تجهیزات تشخیصی است و در 
این تکنیک بسیاری از ضایعات بافتی و تومورها قابل 

تشخیص هستند . 
آجدانی گفت: دیگر تجهیز جدید بیمارستان، دستگاه 
سی تی اسکن ۱۶ اسالیس است که توانمندی زیادی 
در نمونه گیــری مکرر دارد و از جمله در تشــخیص 
سرطان احتمالی داخلی، بررسی بیماری های ریوی 

و بسیاری موارد دیگر کاربرد دارد . 
رئیس بیمارستان شــهید مطهری از نصب دستگاه 
پیشرفته دانسیتومتری)سنجش تراکم استخوان( نیز 
خبر داد و گفت: این تجهیزات برای تشخیص به هنگام 

است که به روند درمان کمک شایانی می کند . 
وی افزود: دستگاه پیشــرفته سنگ شکن نیز در این 

مرکز درمانی نصب شده که توانایی های ویژه ای دارد 
از جمله این که نیاز به بیهوشــی و بستری ندارد، کم 
هزینه است و عوارض کمتری دارد و قابلیت شکستن 

سنگ های حالب کلیه را نیز دارد. 
 آجدانی از راه اندازی دســتگاه ماموگرافی دیجیتال 
جهت تشخیص ســرطان پســتان خبر داد و گفت: 
ماموگرافی دیجیتال یک دوم روش آنالوگ اشعه دارد 

و ۴۶ برابر دقیق تر است . 
رئیس بیمارستان شهید مطهری اظهار داشت: این 
دســتگاه ها راه اندازی شــده اند و با تکمیل مسائل 
مربوط به بیمه، امیدواریم ۲۰۰ هزار نفر اعضاء خانواده 
های شاغلین و بازنشســتگان ذوب آهن و همچنین 
مردم منطقه با کمترین هزینه از نیمه دوم اسفند ماه 

بتوانند از این خدمات استفاده کنند. 
وی گفت: با توجه به این خدمات جدید و پیشــرفته، 
نه تنها بسیاری مراجعات مردم منطقه به سایر شهرها 
کاهش می یابد بلکه احتماالً شاهد مراجعه بسیاری از 

شهرهای اطراف خواهیم بود . 
آجدانی همچنین خبــر از راه انــدازی بخش های 
جدیدی در بیمارستان شهید مطهری همچون بخش 
آی سی یو و دیالیز در سه ماهه اول سال آینده خبر داد 
و گفت: خبرهای خوب دیگری نیز از خدمات جدید 

این مرکز درمانی در آینده نزدیک منتشر خواهد شد.

دیدار با خانواده شهید جاویداالثر ذوب آهنی شکراله کیانی هرچگانی

در راستای مسئولیت اجتماعی ذوب آهن اصفهان انجام شد
راه اندازی تجهیزات پیشرفته جدید بیمارستان شهید مطهری 

نوسازی و بازسازی تجهیزات و ماشین آالت سنگین شرکت

تشکر و سپاس

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

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

علی محمدی، رضا صفایی، سعید رشیدی، خلیل 
خورشیدی، حسن شهبازی، علی زارعی، فرود حیدری، 

اسماعیل کریمی، مسعود شریف، مهدی فربود، علی 
کریمی، محمد نورمحمدی

تسلیت

همکاران گرامی آقایان:
خسرو انصاری، همایون موالیی، رسول فتحی، خانم 

فرشته صمدی

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

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

روابط عمومی شرکت

بر بال لک لک ها

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

گرامی شان به شرح ذیل است:

تولدت مبارک

پیوندآسمانی
پیوند مهرورزان

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

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

تاریخ تولدنام فرزند محل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1400/10/26آواانرژیاحمدرضا مظاهری

1400/10/14مهردادآگلومراسیونرسول دادخواه

1400/11/04آرشافوالدسازیسعید ولدان اثنی عشری

1400/10/19دلوینفوالدسازیمهدی ربانیان

1400/11/05دلوینفوالدسازیحجت عابدینی

1400/11/06آینازنوردعلی اصغر عطائی

1400/11/09امیدنوردمصطفی باقری

1400/11/05دلساكوره بلنداحسان مهدی زردخشوئی

1400/10/21ماهانكیفیتوحید نصوحی

1400/11/09آرمینفوالدسازیابراهیم بختیاری

1400/10/21محمد طاهافوالدسازیحمیدرضا علیرضائی

1400/11/06مازیارنت عباس سلیمیان

1400/10/18آرمانتحقیق و توسعهفرهاد بنی شریف

1400/07/06امیر علیكک سازیمحمد هادی زاده

1400/10/25دیاناراه آهنعلی هفشجانی

1400/11/14محمد حسینراه آهنایمان اله دادی

تاریخ ازدواجمحل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1400/10/12تولید و توزیع برقمحمد حسن مال احمدی

1400/11/03تولید و توزیع برقمحمد صالح قنبری

هفته ملی سالمت مردان ایرانی ) سما (  گرامی باد 


