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قدردانی شورای معاونین از 
موفقیت تالشگران شرکت 

در تعمیرات اخیر فوالدسازی 

مجموعه فعالیت های 
بسیج ذوب آهن اصفهان، 

تاثیرگذار و غرور انگیز است

دیدار صمیمانه مدیرعامل 
و تالشگران ذوب آهن 

اصفهان در روز کار و کارگر
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به همت پرسنل ســخت کوش مدیریت مهندســی نورد ذوب آهن اصفهان، شرایط تولید 
ناودانی در کارگاه های نورد 650 و 500 در بهترین بهره وری از آغاز تولید قرار گرفت و رکورد 

تولید ناودانی بال شیب دار 18 با 500 تن تولید در یک شیفت، ثبت گردید. 

ناودانی بال شیب دار 18 با 500 تن تولید در شیفت، 
رکورد زد

به  تلویزیونی  سخنرانی  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
مناسبت روز جهانی قدس با برشمردن نشانه های بسیار 
امیدبخش از پیش رو بودن آینده ای متفاوت به نفع مردم 
فلسطین از جمله گسترش میدان مقاومت به کل فلسطین و 
در مقابل، ضعیف شدن رژیم اشغالگر و حامی اصلی آن یعنی 
آمریکا، حوادث سال های اخیر فلسطین را به معنای ابطال 
همه طرح های سازش با رژیم صهیونیستی دانستند و ضمن 
یادآوری برکات بی بدیل پدیده مقاومت در منطقه غرب آسیا، 
تأکید کردند: تنها با نیروی مقاومت می توان مسائل دنیای 

اسالم و در رأس آن مسئله فلسطین را حل کرد.
حضرت آیت ا... خامنه ای، با تحسین ایستادگی و شهامت 
کم نظیر ملت فلسطین، عملیات فداکارانه جوانان فلسطینی 
را موجب ایجاد سپر دفاعی برای فلسطین و بشارت دهنده 
آینده ای متفاوت دانستند و در بیان نشانه های رقم خوردن 
معادله ای جدید در امروز و فردای فلسطین خاطرنشان 
کردند: امروز اراده شکست ناپذیر در فلسطین و همه منطقه  
غرب آسیا جایگزین ارتش شکست ناپذیر صهیونیست شده و 
ارتش جنایتکار ناچار شده آرایش تهاجمی خود را به تدافعی 

تبدیل کند.
شکست های پیاپی مهمترین حامی رژیم صهیونیستی یعنی 
آمریکا در جنگ افغانستان، در سیاست فشار حداکثری بر 
ایران اسالمی، در برابر قدرت های آسیا، در کنترل اقتصادی 
جهان و در مدیریت داخلی خود، و همچنین پدیده شکاف 
عمیق در حاکمیت آمریکایی، مواردی دیگری بود که رهبر 
انقالب به عنوان نشانه های آینده ای متفاوت به آنها اشاره 

کردند.
ایشان با اشاره به دست و پا زدن رژیم صهیونیستی در انبوه 
مشکالت سیاسی و نظامی، افزودند: جالد و مجرم قبلی که 
در رأس رژیم بود، در پی حماسه  سیف القدس به زباله دان 
پیوست و جانشینان امروز او هم هر ساعت در انتظار تیغ 

برنده حماسه ای دیگرند.
ایشان پیام مهم این حوادث و آنچه را در سالهای اخیر در 
فلسطین رخ داده است، ابطال همه طرح های سازش با 
دشمن صهیونیست خواندند و گفتند: هیچ طرحی درباره 
یعنی  آن  نظر صاحبان  بر خالف  یا  غیاب  در  فلسطین 
فلسطینی ها اجراشدنی نیست و این یعنی همه توافقات پیش 
از این مانند اُسلو، یا طرح عربی دو دولتی، یا معامله قرن، یا 

عادی سازی های حقیرانه اخیر باطل شده اند.     
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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

اقدام ذوب آهن اصفهان برای تامین مواد 
اولیه در کردستان

ذوب آهن اصفهان و استانداری کردستان پس 
از برگزاری جلسات و رایزنی های فراوان برای 
سرمایه گذاری در حوزه فرآوری مواد معدنی 

در این استان تفاهم نامه امضا کردند . 
 اســماعیل زارعی کوشا اســتاندار کردستان 
در مراســم امضاء تفاهم نامه سرمایه گذاری 
در فرآوری کامل مواد معدنــی با مدیر عامل 
ذوب آهن اصفهان، جلوگیری از خام فروشی 
مواد معدنی کردســتان را مهمترین دغدغه 
این روزهای خود برشــمرد و گفت: کردستان 

اســتانی توانمند با بیش از ۱۸ نوع ماده معدنی است و در بخش 
های دیگر نیز پتانسیل های عظیمی دارد که باید از این توانمندی 
برای زدودن غبار محرومیت و عقب ماندگی از ســیمای استان 

بهره برد.
وی با توجه به وجود امنیت پایدار و همه جانبه آن، شــرایط 
کردستان را برای سرمایه گذاری فوق العاده و مطلوب ارزیابی 
کرد و افزود: امنیت امروز کردســتان مثال زدنی است و این 
امنیت توسط خود مردم و با هوشــیاری نهادهای امنیتی و 

نظامی و انتظامی حفظ و حراست می شود.
زارعی کوشــا با بیان این که عالوه بر توجه به بخش مشاغل 
خدماتی و خرد برای توسعه صنعتی کردستان آستین همت 
را باال زده ایم، گفت: ما برای استان پروژه های بزرگ صنعتی 
را تعریف کرده ایم که یکی از این پروژه ها فرآوری سنگ آهن 

کردستان توسط شرکت ذوب آهن اصفهان است.
استاندار کردســتان اضافه کرد: امروز تفاهم نامه ای با ذوب 
آهن اصفهان امضا شد تا اولین گام ها را برای توسعه صنعت، 

تولید و ایجاد اشتغال در کردستان محکم تر برداریم.

وی ابراز امیدواری کرد: فرآوری مواد معدنی به ویژه ســنگ 
 آهن بــرای اســتان ارزش افزوده و اشــتغال پایــدار ایجاد 

کند.
زارعی کوشــا در ادامه با بیان این که از امضــاء تفاهم نامه تا  
واگذاری زمین، شناســایی معادن و تامین زیرســاخت ها و 
عملیاتی شدن پروژه و احداث کارخانه زمان الزم است، اظهار 
کرد: مهم این است که ما قدم ها را درست و حساب شده و در 

راستای صنعتی شدن کردستان برداریم.
 مدیر عامل ذوب آهن اصفهان نیز با بیان که بعد از امضا تفاهم 
نامه به عملیاتی شــدن کار ســرعت خواهیم بخشید، گفت: 
کردســتان ظرفیت ها و منابع طبیعی فراوانــی دارد که این 

مزیت ها به سرمایه گذاران برای کار انگیزه می دهد.
مهنــدس رخصتی از احــداث کارخانه فرآوری ســنگ آهن 
در کردستان طی ســه فاز اجرایی خبر داد و گفت: ذوب آهن 
اصفهان در فاز نخست هزار میلیارد تومان در معادن کردستان 
ســرمایه گذاری می کند و امید داریم در مدت زمان ۱۸ ماه از 
معادن ســنگ آهن، کنســانتره و در فازهای بعدی به تولید 

شمش برسیم.

پشتیبانی مضاعف، 
قوت قلبی شد تا 
با اشتیاق و توان 

افزون تر، راه خدمت 
به نظام مقدس 

جمهوری اسالمی 
ایران، مردم انقالبی 
آن و تحقق اهداف 

وزارت مردم را رو به 
سوی قله سربلندی و 

سرافرازی بپیماییم

مهندس ایرج رخصتی سرپرست مدیریت عامل ذوب 
آهن اصفهان و ساالرنیا نماینده وزارت امور خارجه در 

استان اصفهان ۴ اردیبهشت ماه دیدار و گفتگو کردند.
نماینده وزارت امور خارجه در این دیــدار بر آمادگی 
کامل جهت همــکاری با ذوب آهن اصفهــان در امور 

مختلف همچون صادرات تاکید کرد .
مهندس رخصتی نیز در ایــن دیدار با اشــاره به این 
که یکی از رویکردهــای دولت جدیــد، پرداختن به 
دیپلماســی اقتصادی به عنوان یک موضــوع مهم و 
تاثیرگذار در صنعت و اقتصاد کشور است، گفت: تولید 
کنندگان و شــرکت های بزرگ این انتظار را دارند که 
دولت در تصمیماتش مســائل آنهــا را در اولویت قرار 
دهد. وی افــزود: ذوب آهن اصفهــان در امر صادرات 
فعالیت گسترده ای دارد و توان صادرات از خاور دورتا 

غرب آسیاو اروپا داشــته ودارد  . همچنین برای تامین 
مواد اولیــه و برخی تجهیزات نیاز بــه واردات دارد که 

در این امور ، همکاری وزارت خارجه می تواند بســیار 
سازنده و مهم باشد.

تولید کنندگان و 
شرکت های بزرگ 

این انتظار را دارند که 
دولت در تصمیماتش 

مسائل آنها را در 
اولویت قرار دهد

 مهندس ایرج رخصتی، سرپرســت ذوب 
آهن اصفهان به نمایندگی از خانواده بزرگ 
این مجتمع عظیم صنعتی با ارســال نامه ای از 
تمجیــد و حمایــت هــای دکتر حجــت ا... 
عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از 
عملکرد و تالش کارکنان این شــرکت تشکر و 

قدردانی نمود. در این نامه آمده است؛
آن چه در سال تولید، پشــتیبانی ها، مانع زدایی ها در 
ذوب آهن اصفهــان به مبارکــی رخ داد، پیامد برنامه 
ریزی جامع مدیریت عالــی و معاونین، اجرای به وقت 
مدیران، کارشناســان و به ویژه تالش های بی وقفه و 
ستودنی کارگران و پشــتیبانی های بی دریغ خانواده 
های ذوب آهنی در این مجتمــع نامدار عرصه صنعت 
است و صد البته بنده به عنوان عضو کوچکی از خانواده 
بزرگ وزارت مردم نه از سر فروتنی که از حقیقت، بیش 
از خدمتگزاری به خانواده بــزرگ ذوب آهن اصفهان، 

نقش دیگری برای خود متصور نبوده و نیستم. 
متن نامه مهندس رخصتی بدین شرح است؛

جناب آقای دکتر حجت ا... عبدالملکی
وزیر محترم تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی جمهوری 

اسالمی ایران
با سالم، ادب و احترام

خداوند بزرگ را شاکر 
و سپاســگزارم که در 
دولت انقالبی و مردمی 
به ما توفیــق خدمت 
و خدمتگــزاری عطاء 

فرمود.
با آرزوی قبولی طاعات، 
عبــادات و خدمــات 
انقالبی و مردم مدارانه 
جنابعالی در پیشــگاه 
پروردگار متعال، به اســتحضار عالی می رساند؛ پیام 
سرشــار از محبت و حمایت آن برادر عزیز که با اشراف 
کامل به مســایل و امور زیر مجموعه وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی صادر شــد چنان شور و شعفی وصف 
ناپذیر در فضــای ذوب آهن اصفهــان برانگیخت که 
خســتگی کار در صنعت خشــن فــوالد را از تنمان 
زدود. پشــتیبانی مضاعف، قوت قلبی شد تا با اشتیاق 
و توان افزون تــر، راه خدمت به نظام مقدس جمهوری 
اســالمی ایران، مردم انقالبــی آن و تحقــق اهداف 
 وزارت مردم را رو به سوی قله ســربلندی و سرافرازی 

بپیماییم. 
با افتخار اعالم می دارد؛ همکاران تالشــگر و ســخت 
کوش جناب عالی در ذوب آهن اصفهان،  ظل توجهات 
حضرت ولی عصر)عج( و با پیروی از منویات همیشــه 
راهگشــای زعیم عالیقدر جهان اســالم حضرت امام 
خامنــه ای)مدظله العالــی(، رهنمود هــای رییس 
جمهور محبوب آیت ا... دکتر رییســی و سیاست های 
کالن وزارت مــردم و حمایــت های بــرادر بزرگوار و 
انقالبی جناب دکتر میرهاشم موسوی، مدیران عامل 

و مجموعه شستا و صدرتأمین، مسئولین و نمایندگان 
اســتان اصفهان به ویژه نماینده محترم شهرســتان 
لنجان به چنان دستاوردهای بزرگی دست یافتند که 
در تاریخ این شرکت بزرگ، سال رکوردهای پیاپی نام 

گرفت.
مزید استحضار عالی معروض می دارد؛ اهریمن پوشالی 
تحریم زیر چــرخ ارابه اراده پوالدیــن  همکاران عزیز 
جناب عالی در ذوب آهن اصفهان، مجال نفس کشیدن 
نیافت و توسن ســرکش تولید و توسعه کارکنان بلند 
همت و پرآوازه این مجتمع بزرگ در کمند هیچ تهدید 
و تحدیدی گرفتار نیامد و با خالقیت و نوآوری از تگناها 

گذشتند و حماسه آفریدند.
آن چه در ســال تولید، پشــتیبانی ها، مانــع زدایی 
ها در ذوب آهن اصفهــان به مبارکــی رخ داد، پیامد 
برنامه ریزی جامع معاونین، اجــرای به وقت مدیران، 
کارشناســان و به ویژه تــالش بی وقفه و ســتودنی 
کارگران و پشتیبانی های بی دریغ خانواده های ذوب 
آهنی در این مجتمع نامدار عرصه صنعت است و صد 
البته بنده به عنــوان عضو کوچکــی از خانواده بزرگ 
وزارت مردم نه از ســر فروتنی کــه از حقیقت بیش از 
خدمتگزاری به خانــواده بــزرگ ذوب آهن اصفهان، 

نقش دیگری برای خود متصور نبوده و نیستم.
اینجانب به نمایندگــی از خانواده بــزرگ ذوب آهن 
اصفهان، مراتب خشنودی و امتنان یکایک آن ها را  به 

محضر جناب عالی تقدیم می دارم.
دســتاوردهای بزرگ ذوب آهن اصفهان گوارای وجود 
همه کسانی که دل در گرو شکوهمندی بیش از پیش 

انقالب اسالمی و آبادانی ایران عزیز دارند.
با تجدید احترام و امتنان
ایرج رخصتی
سرپرست شرکت ذوب آهن اصفهان

تشکر و قدردانی مسئولین و تالشگران ذوب آهن اصفهان
 از تمجید مقام عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

مهلت ارائه موضوعشمارهنوع فراخوانردیف
پیشنهاد

زمان بازگشائی 
پاكات

حمل جاده ای 325 هزار تن زغالسنگ 101824مناقصه1
1 /3 /311401 /2 /1401و فلورین از معادن طبس

140007246مناقصه 2
100000 جفت دستكش مونتاژ كاری 
بافتنی تقویت شده كف تا پشت مچ 

دست با مواد التكس فول
1401/ 2/ 161401/ 2/ 18

حمل جاده ای 100 هزار تن مواد اولیه 101843مناقصه3
4 /3 /31401 /3 /1401از معادن منطقه شاهرود

2 -57643 -9904796مناقصه4
عملیات آماده سازی و اجرای چاهك 

و چاه و موتورخانه سه دستگاه 
آسانسور

1401/ 3/ 31401/ 3/ 4

   -         17 /02 /1401خرید سینی كابل و ملزومات نصب101733 مناقصه5

خرید  20 عدد ویدئو وال و متعلقات به 101821مناقصه6
 -17 /02 /1401همراه پلتفرم نصب و كنترلر مربوطه

دیدار مدیرعامل ذوب آهن اصفهان و نماینده وزارت امور خارجه در استان



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
17  اردیبهشت ماه  1401 

 6 شوال 1443
7 مه  2022

شماره  1325 2E v e n t
رویداد

نشریه داخلی

این تغییر طرح باعث 
کاهش چشمگیر نرخ 
خوردگی زنجیر شد

سالم آتشکار

درخواست های شما  وپاسخ مسئولین :
 آیا در شهرســتان  های نجف آباد و زرین شهر کلینیک 

دندانپزشکی طرف قرارداد وجود دارد ؟ 
    مدیریت خدمات مالی و بیمه: کلینیک مهرگان نجف آباد، خیابان 
امام خمینی شــرقی کوچه شــهید منتظری و در شهرزرین شهر، 
کلینیک پارس، خیابان امام شمالی، کوچه شهید اکبر باباجانی جزء 

کلینیک های طرف قرارداد می باشد .
میزان افزایش حقوق کارکنان در سال 1401 به چه صورت 

می باشد؟
مدیریت امــور اداری : میــزان افزایش حقوق ومزایــای کارکنان 
براساس ابالغ مصوبه شــورای عالی کار از فروردین ماه سال جاری 

اعمال خواهد شد .
 آیا در سال جاری تورهای چادگان و انزلی برای کارکنان 

برگزار می گردد؟
مدیریت خدمات و امور رفاهی: براساس برنامه ریزی های انجام شده 
تورهای انزلی و چادگان برای کارکنان از خرداد ماه شروع می گردد 

که اولویت نیز برای کارکنان در شرف بازنشستگی است. 
*** تعدادی از همکاران نیز خواستار انجام موارد زیر شده اند .

  برنامه ریزی  برای فراهم شدن شرایط  اهدای خون در شرکت  .
  فراهم شدن شــرایط خرید سهام شــرکت تعاونی مصرف برای 

کارکنان جدید االستخدام شرکت .
 برنامه ریزی جهت لحاظ نمودن اضافه کاری به کارکنان شیفت در 

ماه مبارک رمضان .
  ترمیم وتعویض شیرآالت فرســوده قسمت های مختلف شرکت 
برای جلوگیری از هدر رفت آب ازجمله در 600 دســتگاه ماشــین 

آالت .
  انعقاد قرارداد توســط بیمه تکمیل درمان دانا با مراکز پزشــکی 

مستقر در شهرک سالمت اصفهان .
  اطالع رسانی شــرایط و ضوابط پرداخت کمک هزینه غیر نقدی 

در شرکت.
  توزیع ماســک و مواد بهداشتی برای ســالمتی کارکنان به طور 

مستمر و ماهانه

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

به شرح زیر می باشد:

در جلسه اخیر شورای معاونین که ۴ اردیبهشت ماه 
برگزار شد، مدیرعامل ذوب آهن از تالشگران شرکت 
به دلیل همت در تعمیرات اخیر بخش فوالد ســازی 
که طــی آن رکورد جدیدی در مــدت زمان تعویض 
اکران های دیــگ و مخروطی کنورتور ثبت شــد، 

قدردانی نمود و آن را یکی از جلوه های اتکاء به توان و 
دانش داخلی دانست . 

مهندس رخصتی با اشاره به این که، تعمیرات قبلی 
این بخش که با حضور پیمانکار خارجی انجام شــد، 
همراه با حادثه بود و کیفیت مناسبی نداشت، اظهار 

داشــت: در تعمیرات اخیر دیگ های یوتیلیزاتور، به 
طور کامل بر توان داخلی تکیه شــد که خوشبختانه 
بسیار سریع، زودتر از برنامه، بدون حادثه و با موفقیت 

و کیفیت کامل انجام شد . 
وی افزود: این تعمیرات نشــان داد کــه ذوب آهن 
اصفهان به سمت اعتماد بیشتر به توان داخلی پیش 
می رود و قطعاً موفقیت هایــی نظیر تعمیرات اخیر 
فوالدســازی در تقویت روحیه خودبــاوری در همه 

تالشگران موثر است . 
مهندس رخصتی همچنین به افزایش خوب ضریب 
شایســتگی کارکنان و توزیع مناسب آن اشاره کرد و  
در این خصوص از هیات مدیــره، معاونین و مدیران 

شرکت قدردانی نمود . 
وی از تالشــگران شــرکت که با وجود سختی کار، 
شــئونات ماه مبــارک رمضــان را رعایــت کرده و 
در جلســات قرآن شــرکت نمودنــد و همچنین با 
حمایت از موسســه خیریه والفجر که در امر کمک 

به نیازمنــدان به عنوان یک رســم دیریــن در این 
 مجتمع عظیم صنعتی، مشارکت داشتند، قدردانی 

نمود . 
همچنین در جلســه شــورای معاونین بر تســریع 
در بازســازی دفاتر ذوب آهن در بنــادر و ... در حد 
متعارف به گونه ای که در شــأن نام ذوب آهن باشد 
و امکانــات الزم برای ســکونت و کار همــکاران را 
فراهم آورد و افزایش اطالع رســانی و شفاف سازی با 
شــیوه های حرفه ای در خصوص پروژه های زیست 
محیطی، انتقال پساب، صرفه جویی در مصرف آب و 

دستاوردهای شرکت تاکیدشد . 
اتخاذ شــیوه های مختلف جهت کاهش مصرف آب، 
رعایت پروتکل های بهداشــتی جهت مصون ماندن 
از بیماری کرونــا و ضرورت تامین وســایل ایمنی و 
بهداشتی برای کلیه کارکنان و تاکید بر فاصله گذاری 
اجتماعــی از جمله دیگر مواردی بود که در جلســه 

شورای معاونین مطرح شد . 

قدردانی شورای معاونین از موفقیت تالشگران شرکت در تعمیرات اخیر فوالدسازی 

ذوب آهن اصفهان به 
سمت اعتماد بیشتر 
به توان داخلی پیش 

می رود

معاون بهره برداری شــرکت در خصوص پروژه های 
صرفه جویــی در بخش هــای مواد و انــرژی گفت: 
تعویض لوله هــای اکران دیــگ هــای اوتیلیزاتور 
کنوتور شماره دو و ســه که صرفه جویی ّآب را در پی 
داشــت و در جذب چدن به فوالدسازی کمک کرد، 
با موفقیت انجام شــد. بــا اجرای این پروژه نســبت 

جذب چدن در مقایسه با ســال گذشته ۱0۳ درصد 
رقم خورد و همچنین تعمیرات کنورتور ســه انجام 
گرفت که در آســتانه راه اندازی است. این اعداد نوید 
می دهد در کنار صرفه جویی آب در ســال ۱۴0۱ از 
نظر جذب چدن نیز بتوانیم وضعیت بهتری داشــته 
باشــیم و در ســال جاری نیز بتوانیم در جذب چدن 
در فوالدســازی، رکورد جدیدی ثبــت کنیم و نکته 
دیگر این که سایر پروژه های تعمیراتی که در برنامه 
تعمیرات اساســی کارخانه قرار داشــت  نیز همه به 
نحو احسن به ســرانجام رســیدند. مهرداد توالییان 
در خصوص میزان مصرف آب در ذوب آهن اصفهان 
نیز گفت: این شــرکت موفق شد در ســال گذشته، 
کمترین میزان مصــرف آب را به نســبت تولید در 
تاریخ خود داشته باشد به نحوی که میزان مصرف آب 
صنعتی به فوالد خام سه و هفت دهم متر مکعب شد 
و میزان مصرف آب صنعتی به چدن تولیدی نیز سه و 
سه دهم بوده است که این اعداد بهترین رکورد تاریخ 
ذوب آهن در زمینه مصرف آب به ازای تولید به شمار 

می روند و البته با اجرای پروژه های توســعه قطعاً در 
سال های آتی این عدد مجدداً کاهش می یابد. 

این مقام مســئول گفت: همه این رویدادهای خوب 
در ســال ۱۴00 با وجود چالش های بســیار به ثمر 
نشست. کرونا در سال گذشته همچنان ادامه یافت، از 
روزهای اول سال محدودیت شدید آب را در تابستان 
داشتیم که محدودیت برق نیز به عنوان چالش دیگر 
به آن اضافه شــد و توقفات بســیاری را به کارخانه 
تحمیل کرد، کمبود مواد آهن دار که همواره مطرح 
است و عالوه بر آن مشــکالت تامین زغال داخلی در 
ماه های پایانی سال مطرح شد. با همه این مشکالت، 
موفقیت های خوبی حاصل شــد که نتیجه عملکرد 

و مدیریت نیروی انسانی حرفه ای ذوب آهن است. 
معاون بهره برداری شــرکت در خصــوص دو هدف 
اصلی ســال ۱۴0۱ نیز گفت: مرز تولید سه میلیون 
تن چــدن را در ذوب آهن به عنــوان یک هدف مهم 
در دســتور کار قرار دادیم و همزمان با افزایش کمی، 
میزان تولید محصــوالت دارای ارزش افزوده باال نیز 

طبق برنامه حداقــل باید به ۸00 هزار تن برســد تا 
افزایش کمی و کیفی تولید را در کنار همدیگر داشته 

باشیم. 
 وی گفت: بــا توجه به افزایش شــدید بهای آب، گاز 
و برق و به ویــژه در ماه های پایانی ســال بهای کک 
و زغال در بازار جهانی افزایش بســیاری یافت و مواد 
اولیه داخلی هم از افزایش قیمت بــی نصیب نماند. 
پاداش های شــرکت درصدی از سود شرکت است و 
برای این که بتوانیم در ســال ۱۴0۱ اهداف کمی و 
کیفی را محقــق نماییم با توجه بــه قیمت هایی که 
عنوان شد باید صرفه جویی را در بخش های مختلف 
در دستور کار قرار دهیم. بهای گاز و برق در مقایسه 
با اول ســال ۱۴00 تقریباً هشــت برابر شده است، 
قیمت کک و زغال تقریباً دو برابر شده است که همه 
تاثیر گذار هستند. برای این که بتوانیم کمترین نورم 
مصرف را داشته باشیم باید بیشــترین تولید را رقم 
بزنیم که همت همه بخش های مختلف شــرکت را 

می طلبد.  

برنامه های شرکت با وجود چالش های بسیار به ثمر نشست

ذوب آهن اصفهان در رویداد گام دوم دانشگاه آزاد اسالمی شرکت می کند

در برنامه تلویزیونی یک شهر ضیافت صورت گرفت:
همیاری خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان در آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد

ارتباط صنعت و 
دانشگاه باعث رشد 
و توسعه بخش های 
مختلفی در کشور 

می شود

اهداء مبلغ هشت 
میلیارد ریال کمک 
نقدی از سوی ذوب 

آهن اصفهان و 
شرکت های تابعه 
جهت آزاد سازی 

زندانیان جرائم غیر 
عمد و همچنین دو 

میلیارد ریال از سوی 
مدیران این شرکت

این شرکت موفق 
شد در سال گذشته، 

کمترین میزان مصرف 
آب را به نسبت تولید 
در تاریخ خود داشته 

باشد

مهندس ایرج رخصتی در نشســت با رییــس و معاون 
پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان 
و رئیس دانشگاه آزاد اسالمی لنجان با تأکید بر بازنگری 
در تکنولوژی تولید گفت: توسعه روزافزون بخش صنعت 
و ماندگاری اقتصادی در بازار، نیازمند به  روزرسانی ابزار 
کار و بازنگری اساسی در تکنولوژی و نتیجه اثربخش در 

تولید است.
سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان عنوان کرد: 
ارتباط صنعت و دانشگاه باعث رشد و توسعه بخش های 
مختلفی در کشــور می شــود از این رو ارتباط با مراجع 

علمی باعث غنای صنعت و توسعه اجتماعی خواهد شد.
وی اظهار کرد: چنانچه دانش به خــرد و دانایی تبدیل 
شــود، تمدن ســاز می شــود بنابراین چنانچه خرد را 
سرکوب کنیم به تمدن دست پیدا نمی کنیم. متاسفانه 
ضعف کیفیت تحصیالت دانشگاهی یکی از مهم ترین 
عوامل، ناتوانی فارغ التحصیالن و ضعف صنعت، غفلت 

برای جذب و رشــد فــارغ  التحصیالن اســت از اینرو 
فارغ التحصیل دانشــگاه حتی اگر خوب درس خوانده و 

تئوری ها را یاد گرفته باشد، کاربلد نیست.
مهندس رخصتی افزود: جامعه ای که خواهان توســعه 
همه جانبه، متوازن و پایدار است، نظام  آموزش عالی خود 
را به شکل متوازن و پایدار توسعه داده و شرط الزم برای 
این نوع توسعه نیز شناخت تأثیرگذار در فرآیند توسعه 
است؛ بنابراین این شناخت به مدیران دانشگاهی یاری 
می رساند تا با خرد و اندیشــه ای عمیق بتوانند توسعه 
دانشــگاهی را با آموزش های کاربردی مورد تأمل قرار 
داده و در نوع سازماندهی آموزش دانشگاهی، دانشجویان 
را از کســب اطالعات به صورت تئوری محض به سمت 

خالقیت و نوآوری و آموزش کاربردی سوق دهند.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهــان با تأکید بر کیفیت عالی 
محصوالت ذوب آهن اصفهان گفت: ذوب آهن اصفهان 
در رویداد گام دوم دانشگاه آزاد اسالمی که خرداد ۱۴0۱ 

برگزار می شــود، شرکت 
می کند.

معاون پژوهش و فناوری 
دانشــگاه آزاد اســالمی 
استان اصفهان نیز با اشاره 
به برتری این دانشــگاه در 
فناوری، گفت: دانشگاه آزاد 
اســتان اصفهان در بخش 
فنــاوری و شــرکت های 
هسته های  و  دانش بنیان 
فناور در سطح ملی بسیار 

موفق عمل کرده است.
اکبر پیرستانی با توجه به 

شعار سال گفت: یکی از مهم ترین ضعف هایی که در حوزه 
تولید مشهود است، عدم بهره وری در حوزه های مختلف 
صنعت، معدن و کشاورزی اســت. از اینرو دانشگاه آزاد 

اسالمی استان اصفهان با وجود ۲00 شرکت دانش بنیان 
و تدوین نظــام موضوعات پایــان نامه های تحصیالت 
تکمیلی گام مثبتی در راستای عملیاتی کردن شعار سال 

برخواهد داشت.

شــرکت ذوب آهن اصفهان شــنبه 10 
اردیبهشت ماه همچون سال های گذشته 
با حضور در برنامه یک شــهر ضیافت در ماه 
مبارک رمضان در سنت حســنه آزادسازی 
 زندانیــان جرائــم غیــر عمــد همیاری

نمود.
مهندس ایرج رخصتی سرپرست  ذوب آهن اصفهان 
در این خصــوص گفت: این مجتمــع عظیم صنعتی 
به عنــوان اولین تولید کننده فوالد در کشــور از بدو 
تاســیس تاکنون همواره در راستای مسئولیت های 
اجتماعــی در عرصه های مختلــف از جمله پیروزی 
انقالب اسالمی، دفاع مقدس، توسعه صنعت کشور، 
ایجاد فضای ســبز، حفاظت از محیط زیست، توسعه 
ورزش قهرمانی و همگانی عملکرد درخشانی داشته 

است.
وی با اشــاره به دستاوردهای این شــرکت در حوزه 

مســئولیت های اجتماعی، گفت: این مجتمع عظیم 
صنعتی در کنار تولید، توجه به محیط زیســت را در 
اولویت قــرار داده  و با ایجاد ۱6 هــزار و ۵00 هکتار 
فضای سبز دســت کاشــت، گام مهی در این جهت 

برداشته است.
وی با اهداء مبلغ هشت میلیارد ریال کمک نقدی از 
سوی ذوب آهن اصفهان و شــرکت های تابعه جهت 
آزاد ســازی زندانیان جرائم غیر عمد و همچنین دو 
میلیارد ریال از سوی مدیران این شرکت، گفت: این 
خانواده بزرگ از ســه دهه گذشــته با ایجاد موسسه 
خیریه والفجر جهــت کمک به نیازمنــدان فعالیت 
نموده و ماهانه مقداری ازحقوق کارکنان شــرکت به 

این امر اختصاص می یابد.
مهندس رخصتی اظهار داشــت: هفته گذشــته نیز 
از ســوی خانواده بــزرگ ذوب آهــن اصفهان مبلغ 
۵ میلیــارد ریال در جشــن گلریزان زرین شــهر و 

مبلغ ۵ میلیارد ریال در جشــن گلریزان فوالدشهر 
 جهت آزادســازی زندانیان جرائم غیــر عمد اهداء 

شد .

شرکت پویش بازرگان ذوب آهن اصفهان نیز مبلغ ۲ 
میلیارد ریال جهت حمایت از خانواده های زندانیان 

جرائم غیرعمد اهداء نمود.

جــالل ابوترابــی مدیرعامل 
شرکت تارابگین در مصاحبه 
با خبرنــگار آتشــکار گفت: 
اهــم دســتاوردها و بهبود 
ایجاد شده در زمینه تولید و 
کسب و کار این شرکت طی 
ســال گذشــته مالی شامل 
چهار بخش کلــی در زمینه 
های تولید محصوالت پیش 
ســاخته بتنی و بتن، فرآوری و استحصال ســرباره، آماده سازی و 

انتقال ضایعات فلزی و پروژه های خدماتی و رفاهی است. 
وی در خصوص محصوالت پیش ســاخته بتنی و بتن، گفت: پس 
از تجهیز و راه اندازی مجدد کارگاه خانه ســازی و افزایش ظرفیت 
تولید و ایجاد تنوع در سبد محصوالت شرکت و تامین ماشین آالت 
مورد نیاز این بخش مانند: میکسر بتن، تانکر آبرسانی و .... طی سال 
گذشــته منجر به تولید بیش از 7۳ هزار متر مربع دیوارهای پیش 
ساخته بتنی و بیش از ۴000 متر نیوجرسی مفصل دار گردید و در 
سطح کشــور از جمله به ذوب آهن اصفهان، صنایع شیمیایی الوان 
عسلویه، ورزشگاه نقش جهان و اتوبان نطنز کاشان و... ارسال و نصب 

گردید.
مدیر عامل شرکت تارابگین به فرآوری و استحصال سرباره پرداخت 
و افزود: با هدف رفع وابستگی به پیمانکار و افزایش سرمایه شرکت 
یک دســتگاه بیل مکانیکــی )PC330( خریــداری و در کارگاه 
گود ســرباره جهت تخلیه به موقع گود و جلــب رضایت حداکثری 
دستگاه نظارت )مدیریت فوالد سازی(مستقر و مشغول به کار شد، 
سپس خطوط فرآوری و استحصال ســرباره به تجهیزات نسل سوم 
استحصال شــاالکه مجهز شــد که این امر باعث افزایش چشمگیر 

کمی و کیفی محصوالت تولید شده در این بخش گردید.
ابوترابی، آماده سازی و انتقال ضایعات فلزی را از دیگر فعالیت های 
تارابگین در سال گذشته عنوان کرد و گفت: اولویت شرکت تارابگین 
در این بخش ابتدا حذف پیمانکار و سپس افزایش بهره وری فعالیت 
های پیمان توسط کارکنان شــرکت بود که به لطف خداوند و سعی 
حداکثری کلیه افراد مرتبط، پیمانکار حــذف و رضایت حداکثری 
مدیریت فوالد ســازی و نورد نســبت به انجام مفاد پیمان کســب 

گردید.
وی در تشــریح پروژه های خدماتی و رفاهی نیز گفــت: با توجه به 
محدود بودن منابع آبی، این شرکت با هماهنگی و همکاری مدیریت 
امور شهری و پسماند تمام تالش خود را تا حد امکان در جهت حفظ 
و جلوگیری از آسیب به فضای سبز کارخانه به کار گرفت تا این بحران 
مرتفع گردد و با توجه به تعطیلی مجموعه هــای اقامتی و رفاهی در 
مناطق چادگان و انزلی در مدت همه گیری ویروس کرونا با هماهنگی 
مدیریت خدمات و امور رفاهی، تعداد ۱۱ واحد ویال در منطقه انزلی و 

۱9 واحد ویال در منطقه چادگان بازسازی و تجهیز گردید.
وی، رشد چشمگیر و ۱۵ درصدی سود به دست آمده این شرکت در 
سال مالی منتهی به ۱۴00 را ثمره تالش کلیه همکاران در شرکت 
تارابگین و حمایت های مســئولین ذی ربط در ذوب آهن اصفهان 
دانست و اظهار امیدواری نمود، با توجه به ایجاد بسترهای مناسب 
و همچنین اعتماد ایجاد شده در این شرکت این همکاری ها بیش 

از پیش ادامه یابد. 

اهم دستاوردها و عملکرد شرکت 
تارابگین در سال1400

Rگزارش e p o r t

تغییر طرح زنجیر انتقال غبار الکتروفیلتر ESP1 از ریل به رولیک در آگلومراسیون
عملیــات طرح آزمایشــی 
غبــار  انتقــال  زنجیــر 
الکتروفیلتر ESP1  از ریل 
به رولیــک در واحــد بهره 
آگلومراســیون  بــرداری 
شــرکت با موفقیت انجام 

شد. 
پورشعبــــان  مجتبــــی 
فورمــن کارگاه انرژتیــک 
آگلومراســیون  مدیریــت 
با اعــالم این خبــر، گفت: 
الکتروفیلتــر ESP1  کــه 

وظیفه جمــع آوری غبارآگلوماشــین ۴  را برعهده 
دارد دارای ۴ ردیــف زنجیــر فرعی و یــک ردیف 
زنجیــر اصلی بوده کــه طول مجمــوع آن ها ۱۸۵ 
مترمربع است که غبار جمع آوری شده الکتروفیلتر 
 بوســیله این زنجیرها بــه بونکر مربوطــه منتقل

 می شود.
وی افزود: در طرح اولیه، زنجیرهــا روی ریل های 
باالیی و پایینی حرکت می کرد که هر ۳ ماه یکبار 
بر اثر ســایش ناشــی از این حرکت ها می بایست 
تجهیز متوقف و نســبت به تعویض زنجیرها اقدام 

می شد. 
فورمــن کارگاه انرژتیک مدیریت آگلومراســیون، 

گفت: در طرح مورد نظر ضمــن هماهنگی و اخذ 
تاییدیه الزم از مدیریت امور فنــی و بهره برداری ، 
ریل باالیی حذف و به جــای آن در فواصل ۳ متری 
یک عدد رولیک نصب و این تجهیز وارد مدار تولید 

شد.
مجید رهنما مهندس ارشــد مکانیــک انرژتیک و 
آهن اسفنجی آگلومراسیون نیز با اظهار رضایت از 
طرح انجام شده گفت: این تغییر طرح باعث کاهش 
چشمگیر نرخ خوردگی زنجیر شــد و گراف زمانی 
تعویض زنجیر نیز از ۳ ماه به 9 مــاه افزایش یافته 

است. 
محمدعلی قدرتی پور- خبرنگار افتخاری

خبرآسمانی
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مدیر مهندسی نورد ذوب آهن اصفهان عنوان کرد :
ناودانی بال شیب دار 18 با 500 تن تولید در شیفت، رکورد زد

به همت پرسنل سخت کوش مدیریت مهندسی نورد 
ذوب آهن اصفهان، شــرایط تولید ناودانی در کارگاه 
های نورد 6۵0 و ۵00 در بهترین بهــره وری از آغاز 
تولید قرار گرفت و رکورد تولید ناودانی بال شیب دار 

۱۸ با ۵00 تن تولید در یک شیفت، ثبت گردید. 
محمدامین یوســف زاده مدیر مهندســی نورد ذوب 
آهن اصفهان با اعالم این خبر گفت: از حدود سه سال 
قبل مطالعات بسیار جدی در این مدیریت برای ایجاد 
تحول در کالیبراسیون پروفیل های نوردی آغاز شد. 
در اولیــن گام، این تغییر بر روی ریــل 60E1 که در 
قفســه BD قرار داشــت، انجام گرفت. پس از حدود 
۱۵00 تن در تولید این پروفیل، غلتک دچار ســایش 
بیش از حد کالیبر برشــی شــد و به ناچار تراش زود 

هنگام و تعویض آن را در پی داشت.  
وی افزود: با یک طرح ابتــکاری ضمن ارتقاء کیفیت 
و دقت ابعادی پروفیل، تناژ بهــره برداری به حدود ۴ 
برابر یعنی 6000 تن رســید . در گام بعدی این تغییر 
روی تیرآهن ۳0 که معضل اصلی کارخانه برای تامین 
غلتک های فورج خارجی بود، آغاز شد و خوشبختانه 
در یک بــازه تحقیقاتی و طراحی مجدد یک ســاله، 

روش تولید این پروفیل به طور صددرصد تغییر داده 
شد. 

مدیر مهندســی نورد ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: 
با این تغییر احتمال حادثه در غلتک های قفسه 900 
این پروفیل ناشــی از بار غیر متعارف نوردی و نیاز به 
غلتک وارداتی فورج، به صفر رسید و حدود ۲ ماه قبل 
وارد خط شد و در همان گام اول موفق شدیم 7000 
تن پروفیل با روش جدید و کیفیتــی به مراتب باالتر 
تولید کنیم  . این رویه و دیدگاه را در کارگاه های تولید 
میلگرد نیز به کار گرفتیم و توانستیم با دقت بسیار باال 
و مطابق با نیاز بازارهای شرق آسیا میلگرد استاندارد 
ولی در بازه منفی دامنه وزنی و با تناژ بهره برداری باال 

در هر کالیبر ، تولید و روانه بازار کنیم.
این مقام مسئول ادامه داد: در مهندسی نورد و کارگاه 
های ساخت مهندسی نت جعبه های به روز و جدید 
ترمکس را برای هــر دو کارگاه ۳00 و ۳۵0 طراحی 

کردیم و ســاختیم که هم اینــک در کارگاه ۳00  در 
حال نصب  می باشند. 

یوســف زاده خاطر نشــان کرد : در ادامه این روند بر 
روی ناودانی کــه واقعاً طرح اولیــه آن با چالش های 
فراوانی همراه بــود در دو کارگاه نــورد 6۵0  بر روی 
ناودانــی ۲0 و ســپس در کارگاه نــورد ۵00 روی 
ناودانی ۱۸ پیاده ســازی شــد و به جــای تولید به 
روش ســنتی، سیستم کالیبراســیون بسته به روش 
ابتکاری)کالیبراسیون باز( را با الگو گرفتن از تیرآهن 
بررسی کردیم که بحمدا... این اقدام در هر دو کارگاه 

با نتایجی شگرفی همراه شد. 
یوســف زاده با اشــاره به این که در تولید کالف نیز 
تحولی عظیــم در دو بُعد کمی و کیفــی رقم خورد، 
اظهار داشت: هم اکنون کالف از قطر ۵.۵ الی ۱۴  در 
بخش نورد در حال تولید است و سال گذشته نیز سه 

پروفیل دیگر به فرایند تولید کالف اضافه شد. 

نشریه داخلی
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   18 اردیبهشت ماه؛ روز بیماری های خاص و صعب العالج 
بیماری های خاص و صعب العالج در گروه بیماری هایی قرار می گیرند 
که شــرایط درمانی ویژه ای را نیاز دارند زیرا کمیــاب بودن داروهای 
مورد نیاز مبتالیان به این دســته از بیماری ها و پرداخت هزینه های 
باال موجب می شود که گاهی این بیماران از درمان منصرف شوند. در 
واقع این بیماری ها هزینه های ســنگین اقتصادی، روانی و اجتماعی 
بر خانواده ها، بیماران و نظام ســالمت تحمیــل می کنند که از طریق 

پوشش بیمه ای تا حد زیادی از سنگینی بار آن ها کاسته می شود.
بنیاد امور بیماری های خاص به عنوان یــک نهاد مردمی و غیردولتی، 
فعالیت خود را از ۱۸ اردیبهشت ســال ۱۳7۵ به منظور ساماندهی و 
ارتقای وضعیــت بیماری های خاص در زمینه هــای مختلف درمانی، 
دارویی، آموزشی، پیشــگیری و اجتماعی آغاز کرد و به این مناسبت 

این روز به نام بیماری های خاص برگزیده شده است.
18 اردیبهشت؛ روز جهانی صلیب سرخ و هالل احمر

این ســازمان بین المللی که با هدف تخفیف آالم انســانی و حفظ و 
پیشرفت بهداشت عمومی تشکیل شد، بر اســاس موافقتنامه ژنو در 
سال ۱۸6۴ میالدی، ۸ می به نام روز جهانی"صلیب سرخ" نام گرفت. 

در ســال ۱۸76 میالدی، دولت عثمانی )ترکیه( به جای اســتفاده از 
نشان صلیب ســرخ از معکوس رنگ های پرچم خود، یعنی هالل ماه 
قرمز رنــگ )هالل احمر( در زمینه ســفید بــرای جمعیت ملی خود 
استفاده کرد. از آن به بعد در کشورهای اسالمی به جای صلیب سرخ، 

هالل احمر به عنوان نماد این سازمان به کار گرفته شد.
جایگاه جمعیت هــالل احمر از نظر عرف بین المللی نیز بســیار حائز 
اهمیت است.در حال حاضر صلیب ســرخ و هالل احمر  بزرگ ترین 
 شبکه بشردوســتانه غیرسیاســی و امداد رســانی جهانی را تشکیل 

می  دهد.
امروزه در ســطح بین المللی یکی از معیارهای سنجش میزان فعالیت 
های بشردوستانه و غیرسیاسی در هر کشــور، وضعیت جمعیت ملی 
صلیب سرخ و یا هالل احمر و عدم وابســتگی و غیرسیاسی بودن آن 

است.
19 اردیبهشت ماه؛ روز اسناد ملی و میراث مکتوب

پیشــنهاد روزی به نام »اســناد ملی و میراث مکتوب« از سوی مرکز 
پژوهشــی میراث مکتوب مطرح و برای ثبت این روز در تقویم کشور 
نامه نگاری ها و پیگیری ها آغاز شــد. پس از موافقت اولیۀ شــورای 
فرهنگ عمومی با ثبت این روز در تقویم، از میراث مکتوب خواســته 
شد تا روزهای پیشــنهادی خود را به آن شــورا اعالم کند. با توجه به 
اینکه تاریخ های پیشنهادی باید بیشترین سنخیت را با این روز داشته 
باشند، پس از رایزنی با استادان، پژوهشــگران حوزۀ تصحیح متون و 
نســخ خطی، ، روز ۱9 اردیبهشت، زاد روز شــیخ کلینی را به عنوان 

»روز اسناد ملی و میراث مکتوب« در تقویم به تصویب رساند.
روز جهانی پرستار

روز جهانی پرستار هر ساله ۱۲ می برگزار می شود. با وجود همه گیری 
ویروس کرونا در جهان روز بین المللی پرستار اهمیت دوچندانی پیدا 
کرده است و در این روزها شاهد از خود گذشتگی پرستاران دلسوز در 

سراسر جهان هستیم.

 آیین اختتامیه یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی به منظور تجلیل از 
برگزیدگان استانی، ادارات و دستگاه های مشارکت کننده در این رویداد، 
۳0 فروردین ماه در ســالن اجتماعات مرکز ژنتیک بهزیســتی اصفهان 

برگزار شد.
  در این مراســم که امیر هالکویــی سرپرســت اداره کل کتابخانه های 
عمومی استان اصفهان، مدیران کل استان و جمعی از شرکت کنندگان و 
برگزیدگان جشنواره حضور حضور داشتند، حجت االسالم و المسلمین 
گرجی مسئول شعبه دفتر  نمایندگی مقام معظم رهبری، اظهار داشت: 
تاریخ بهترین معلم انسان و گذشته، چراغ راه آینده است کتاب هایی که 

می خوانیم و افرادی که مالقات می کنیم کیفیت زندگی را تعیین می کند.
وی برگزاری مسابقات کتابخوانی را حایز اهمیت دانست و افزود: برگزاری 
جشنواره کتابخوانی رضوی در استان در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی 
است. انس با کتاب و رشــد شــاخص مطالعه، رمز موفقیت کشورهای 

پیشرفته است.
امیر هالکویی، سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان 
نیز اظهار داشــت: هدف از برگزاری این جشنواره اشاعه و ترویج فرهنگ 
منور رضوی، شناسایی آثار فاخر مرتبط با فرهنگ و سیره اهل بیت )ع( و 
ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی است، که یازدهمین دوره آن با مشارکت 
بیش از ۳۴ هزار نفر بــه صورت انفرادی و خانوادگی در اســتان اصفهان 
برگزار شــد که از این میان ۱۱6۲ نفر برگزیده شدند که در مجموع بالغ 
بر یک میلیارد و 600 میلیون ریال جایزه به برگزیدگان رضوی اصفهان 

تعلق گرفت .
وی افزود: این مسابقات در سه رده سنی و در 6 قالب ۴گزینه ای، ۲۱ هزار 
نفر شرکت کننده داشت که کتاب چشمه های بهشت با ۱0 هزار و 600 
نفر بیشترین شرکت کننده به عنوان منبع اول و کتاب"پرسش ها و پاسخ 

های دانشجویی"  با 9 هزار  شرکت کننده به عنوان منبع دوم معرفی شد.
وی در پایان از ادارات و شرکت های اســتان از جمله ذوب آهن اصفهان 
که در این امر مشارکت فعال داشــتند تقدیر و تشکر نمود و از منتخبین 
جشــنواره و ادارات مشــارکت کننده تجلیــل به عمل آمــد. در حین 
 مراســم، خادمین حرم رضوی بــا پرچم های بــارگاه ملکوتی حضرت 

ثامن الحجج به مدیحه سرایی پرداختند.

مناسبت های هفته

حدیث هفته

تجلیل

 حضرت علی)ع(:       
فرصت ها  به مانند ابــر گذرا می گذرند، پس فرصت هــای نیک را غنیمت 

دانید.

مهندس ایــرج رخصتی سرپرســت مدیریت 
عامــل ذوب آهن و تعدادی از دیگر مســئولین 
این شــرکت، ۴ اردیبهشــت ماه در نشســتی 
تعاملی با اعضای شورای شــهر و شهردار زرین 

شهر دیدار و گفتگو نمودند.
 اعضای شورای شهر زرین شــهر در این دیدار، 
ذوب آهن اصفهان را یک مجتمع عظیم صنعتی 
دانســتند که خدمات ارزش آفرینی به کشور و 

منطقه ارائه داده است و تاکید کردند که انتظار 
مردم شهرستان این اســت که ارائه خدمات به 
منطقه بیشــتر مورد توجه مسئولین ذوب آهن 

باشد.
همچنین در این جلســه، پروژه انتقال پســاب 
شــهرهای اطراف به ذوب آهن اصفهان جهت 
کاهش برداشــت آب از زاینده رود مورد بحث و 
بررســی قرار گرفت و بر رعایت استانداردهای 
زیست محیطی در اجرای این پروژه تاکید شد 
و همچنین ضرورت اطالع رســانی قبل از بهره 
برداری از پــروژه جهت تنویر افــکار عمومی و 
جلوگیری از شکل گیری شــایعات بی اساس، 

مورد تاکید قرارگرفت.
مهنــدس رخصتــی در ایــن نشســت ضمن 
قدردانی از مسئولین شهرستان لنجان به دلیل 
تعامل و همکاری مناســب، در خصوص پروژه 

انتقال پســاب به ذوب آهن گفت : در این پروژه 
از مدرن ترین تکنولوژی استفاده شده و شرکت 
معتبر و توانمند مپنا به عنــوان پیمانکار در آن 

فعالیت می کند .
وی با اشــاره به اینکه ذوب آهــن در این پروژه 
ســرمایه گذاری کرده تا بتواند برداشــت آب 
از زاینــده رود را به حداقل برســاند، افزود: در 
این پــروژه ، فاضالب در شــهر مبــدا تصفیه 
شــده و پســاب به تصفیــه خانــه ذوب آهن 
منتقل مــی شــود و در آنجا با توجــه به موارد 
 اســتفاده در بخش صنعــت ، دوبــاره تصفیه 

می شود .
مهندس رخصتی با اشاره به بسته بودن سیکل 
مربوطه و روباز نبــودن آن، گفت: در این پروژه 
استانداردهای مربوطه به طور کامل رعایت می 

شود تا نگرانی وجود نداشته باشد.

ذوب آهن اصفهان 
یک مجتمع عظیم 
صنعتی است که 
خدمات ارزش 

آفرینی به کشور 
و منطقه ارائه داده 

است

سالمت روان و 
کنترل عوامل زیان 
آور سایکولوژیکی 

مطابق با تعریف 
سازمان جهانی 

بهداشت از رسالت 
های مهم این معاونت 

بوده است

نشست تعاملی مسئولین ذوب آهن اصفهان با شورای شهر و شهردار زرین شهر

R e p o r t
گزارش

مهدی بهرامی معاون پشتیبانی و خدمات اجتماعی 
از شــروع به کار تیم تخصصی روانشناســی دانشگاه 
اصفهان به عنوان مجری پروژه ارتقاء ســالمت روان 
کارکنــان ذوب آهن و خانواده هــای آن ها درآینده 

نزدیک خبر داد. 
وی گفت: ســالمت روان و کنترل عوامــل زیان آور 
ســایکولوژیکی مطابق بــا تعریف ســازمان جهانی 
بهداشت از رســالت های مهم این معاونت بوده و به 
ویژه اثرات سوء روانی ناشی از شــیوع بیماری کرونا 
در دو سال گذشته و ایجاد فشار بســیار زیاد روحی 
و روانی بر پیکــره خانواده ها توجه به این مســاله را 
دوچندان نموده اســت. وضعیــت تحصیلی دانش 
آموزان و دانشــجویان به صورت آنالیــن و افزایش 
دسترســی کودکان به فضــای مجــازی همچنین 
دورکاری بســیاری از کارکنان، خانــواده ها را تحت 
 فشــار روانی بســیاری قــرار داده و کارخانه بزرگ
ذوب آهن به عنوان پیشتاز در امر عمل به مسئولیت 

های اجتماعی، حل معضالت در این زمینه را با کمک 
علم  روانشناسی و روان پزشکی بیش از پیش بر خود 

واجب می داند.
سید حمید حســینی مدیر بهداشت و محیط زیست 
شرکت نیز در خصوص این طرح، گفت: خوشبختانه 
بر اســاس تصمیم مدیریت عالی شــرکت، دانشگاه 
اصفهان به عنوان مرجع علمی بسیار معتبر در سطح 
استان و کشــور، در چارچوب تفاهم نامه منعقد شده 
با ذوب آهن اصفهان، خدمات مشــاوره روانشناسی و 
آموزشــی  خود را به کارکنان و خانــواده ها در محل 
دانشــگاه اصفهان در زمینه های مختلــف از جمله 
خانوادگــی، شــغلی و تحصیلی به صورت مشــاوره 

فردی و آموزش های گروهی ارائه می نماید. 
وی  افــزود: تنــوع خدمــات از نقاط مثبــت و بازر 
این قرارد داد به شــمار می رود. انجام تســت های 
روانشناســی مورد نیاز و ارائه خدمات روانشناسی در 
قالب مشــاوره تربیتی و تحصیلی)کودک و نوجوان، 

فرزند پروری، افت تحصیلی، 
و  درســی  ریــزی  برنامــه 
انتخــاب رشــته تحصیلی( و 
فردی  روانشناســی  خدمات 
)اختــالالت  خانوادگــی  و 
خلقی و افسردگی، دوقطبی، 
اضطراب و وســواس و ترس( 
همچنیــن ازدواج و طالق و 
اعتیاد و مشاوره شغلی شامل 
استرس و فرســودگی شغلی 
از طریــق بهترین متخصصان 
علم روانشناســی در دانشگاه 
اصفهان امکان پذیر می باشد. 

وی افزود: آموزش های ســالمت روان توسط اساتید 
برجسته حوزه روان شناســی در زمینه های مختلف 
به صورت گروهی در محل دانشــگاه اصفهان از سایر 
اهداف این طــرح بوده و امیدواریم ایــن طرح بتواند 

رضایت کارکنان و خانواده های آن ها را در این زمینه 
افزایش دهد. همچنین حضور روانشناسان در محل 
کارخانــه در روزهــای کاری  نیز از جملــه اقدامات 
مثبت در این زمینه به شمار می رود و به زودی نحوه 

استفاده از این خدمات اطالع رسانی می گردد.

به مناسبت بزرگداشت هفته کار و کارگر آیین تجلیل 
از کارگران شهرستان لنجان به همت اداره تعاون،کار و 
رفاه اجتماعی این شهرستان و به میزبانی مجتمع فوالد 
ســبا در ســالن همایش این مجموعه با حضور حجت 
االســالم و المسلمین قاســم باقریان امام جمعه زرین 
شهر، حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان 
و جمعی از مسئولین ذوب آهن اصفهان، فوالد مبارکه، 
شهرســتان لنجان و کارگران این شهرســتان هشتم 

اردیبهشت ماه برگزار شد. 
در این آیین از  ۱0۳ نفــر از کارگران 
این شهرستان شــاغل در بخش های 
مختلف صنعت، خدمــات و... با اهدا 
هدایایی تجلیل به عمل آمد که بخشی 
از آن ها تالشگران شاغل در ذوب آهن 
اصفهان و شــرکت های اقماری این 

مجتمع عظیم صنعتی بودند. 
حجت االســالم و المســلمین قاسم 
باقریان امام جمعه زرین شــهر در این 
آیین گفت: مقام کارگران تا بدان آنجا 
مقدس است که پیامبر اکرم )ص( بر دست پینه بسته 
این قشر بوســه زدند. این تالشــگران به واقع هر کدام 
در هر بخشی از کشــور برای خودکفایی ایران اسالمی 

کوشش می کنند. 
وی افزود: اســاس تمامی پیشــرفت های ما، کارگران 
با ایمان هســتند و همه ما بســتر ســاز فعالیت های 
این عزیزان هســتیم که در خــط مقدم قــرار دارند.

کارگران زمانی که با نیت الهی منــزل را به قصد محل 
کار ترک می کنند لحظه به لحظه آن عبادت اســت و 
 اگر اتفاقی برای آنها رخ بدهد حکم شــهید وشهادت را 

دارد.
حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان 
نیز در این آیین گفت: بر اساس آیات و روایت،کلمه کار 
و کارگر جایگاه ارزشمندی دارند. زمانی که کارگر همراه 
با مسئولیت پذیری و وجدان کاری در محل کار حضور 

می یابد همواره در حال عبادت است.
وی افزود: استقالل، خودکفایی و در مجموع عزت ملی 
میهن اسالمی ما،در بخش های گوناگون  بسته به کار 
و کارگر است. امروز در شــرایطی که کشور قرار گرفته 
است، عرصه کار در واقع یک عرصه پیکار است و کارگر 
ما، در این عرصه مجاهد فی سبیل ا... محسوب می شود 
و باید این فرهنگ تبیین شود و این مقوله بخشی از جهاد 

تبیین است. 
مهدی کریمی رییس اداره تعــاون،کار و رفاه اجتماعی 
شهرستان لنجان نیز در این آیین گفت : ادای احترام می 

کنیم به ساحت مقدس بیش از شش هزار شهید کارگر 
استان اصفهان و 670 شهید کارگر و کارمند شهرستان 
لنجان و یــاد و خاطره دلیرمردی و رشــادت های این 

عزیزان را پاس می داریم.
 رییس اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان لنجان 
با اشــاره به اینکه ما همواره وظیفه پیگیری مطالبات و 
دغدغه های کارگــران را داریم، تصریح کرد: در ســال 
۱۴0۱ دو برنامه محوری را در این اداره دنبال خواهیم 
کرد یکی بحث توسعه تشکل های کارگری است و دوم 
اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در شرکت و واحدهایی 
که هنوز موفق نشدند این برنامه کلیدی را پیاده سازی 
نمایند زیرا این طرح دغدغه های قشر عزیز کارگران را 

کاهش می دهد.
گفتنی اســت ذوب آهن اصفهان به عنوان اولین تولید 
کننده فوالد کشــور نقش عمده ای در پرورش نیروی 
انسانی ماهر و کارگران این صنعت داشته است و با ایجاد 
صنایع فوالدی همچون فوالد سبا ، رشد این صنعت در 

کشور را رقم زد.

توجه به سالمت روان کارکنان از مهم ترین اهداف بهداشتی در سال 1401

تجلیل از تالشگران ذوب آهن در آیین بزرگداشت هفته کار و کارگر

دومین محفل بزرگ انس با قرآن کریم  در ذوب آهن اصفهان 

جلسات و برنامه های 
قرآنی در ذوب آهن 

اصفهان بسیار با 
شکوه بوده است 

 همزمان با روزهای آخر ماه پر برکــت رمضان و هفته 
بســیج کارگری، محفل نورانی انس با قــرآن کریم، 7 

اردیبهشت ماه ســال جاری، مصادف 
با ۲۵ ماه مبارک رمضان در مســجد 

الغدیر ذوب آهن برگزار شد.
در این محفل قرآنی که به همت حوزه 
مقاومت بسیج شهید تندگویان، روابط 
عمومی و دارالقرآن الکریم شرکت و با 
حضور سرهنگ عطایی فرمانده بسیج 
گارگری اســتان، ســرهنگ شیری 
جانشــین فرماندهی ســپاه لنجان، 
تعدادی از معاونین، مدیران و همکاران 
بسیجی پایگاه ها و شرکت کنندگان 
جلسات مختلف قرآنی ذوب آهن در ماه مبارک رمضان 

برگزار شد، آیت ا... رهبر مســئول هماهنگی تبلیغات 
اســالمی به اهمیت قرآن و تعالیم نورانی آن در زندگی 
دنیوی و اخروی مسلمانان اشاره کرد و با بیان مواردی 
از آیات و روایت مرتبط با  قرآن کریم، گفت: یادگیری و 
آشنایی با قرآن کریم در جلسات و محافل قرآنی حاصل 
می شود و حضور در این جلســات به همراه یادگیری و 
یاد دادن قرآن و تعالیم نورانی آن به ویژه در ماه مبارک 
رمضان وظیفه هر مسلمان و موجب سربلندی و سعادت 

آن ها است. 
سرهنگ مهران مختاری، فرمانده حوزه مقاومت بسیج 
شهید تندگویان نیز ابراز امیدواری نمود که این برنامه ها 
همچون گذشته در ســال های بعد نیز به نحو احسن 

ادامه یابد.
 اســتاد امین پویا، قاری و داور بین المللی قرآن که به 
عنوان قاری مدعو در این محفل حضور داشــت، گفت: 
جلسات و برنامه های قرآنی در ذوب آهن اصفهان بسیار 
با شکوه بوده و این محفل نیز بهترین محفل قرآنی است 
که در بین 70 محفل قرآنی ماه مبارک امسال شاهد آن 

بوده ام.
شایان ذکر اســت؛ در این محفل برنامه هایی از جمله 
قرائت آیاتی از قرآن کریم توسط قاری بین المللی امین 
پویا و قاریان ذوب آهن اصفهان و اجرای گروه تواشــیح 
تنزیل سده لنجان در بیان عظمت قرآن و شهید این ماه 
موالی متقیان حضرت امیر المومنین علی )ع( اجرا شد .

Rگزارش e p o r t

استقالل، خودکفایی 
و در مجموع عزت 
ملی میهن اسالمی 
ما،در بخش های 

گوناگون  بسته به کار 
و کارگر است

از حدود سه سال 
قبل مطالعات 

بسیار جدی در 
این مدیریت برای 
ایجاد تحول در 
کالیبراسیون 

پروفیل های نوردی 
آغاز شد

تجلیل از ذوب آهن اصفهان در 
جشنواره کتابخوانی رضوی استان 

اصفهان
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V a r i o u s
گوناگون

مهندس ایــرج رخصتی سرپرســت مدیریت عامل 
ذوب آهــن اصفهــان در ادامه جلســات تعاملی با 
مسئولین منطقه، با شــهردار و اعضاء شورای شهر 

مینادشت دیدار و گفتگو کرد. 

 مهندس رخصتــی در این 
دیدار، تعامل و هم افزایی با 
منطقه را یکی از اولویت های 
اصلی ذوب آهن اصفهان در 
راستای مسئولیت اجتماعی 
دانست و گفت: این مجتمع 
عظیــم صنعتــی از زمــان 
تاســیس تا کنون خدمات 
گوناگونی به جامعه به ویژه 
منطقه ارائه داده اســت و از 
نظر مدیریت این شــرکت، 
هرگونه فعالیت و مشــارکت در منطقه باعث ارتقاء 

موقعیت شرکت می شود .
شهردار و اعضای شورای شــهر مینادشت نیز در این 

جلســه، خواســتار افزایش فعالیت های مشارکتی 
فرهنگی و عمرانی شدند و بر ضرورت تداوم پروژه های 

زیست محیطی در ذوب آهن اصفهان تاکید کردند.
 در این جلســه در خصوص مباحثی همچون پروژه 
انتقال پساب شهرهای اطراف به ذوب آهن اصفهان 
و همچنین فعالیت های مشترک برای توسعه فضای 

سبز بحث و تبادل نظر شد. 
شایان ذکر است اجرای شــبکه فاضالب مینادشت 
با ســرمایه گــذاری ذوب آهــن اصفهان در ســال 
۱۳97 در راســتای مســئولیت های اجتماعی و با 
هدف برخــورداری مــردم این منطقــه از خدمات 
دفع بهداشتی فاضالب و اســتفاده مجدد از پساب، 
عملیاتی شــد و هم اکنون در این شــهرها انشعاب 

فاضالب به متقاضیان واگذار می شود.

 بعد از دو ســال وقفه در برگــزاری راهپیمایی روز 
قدس به دلیل شــرایط  کرونایی کشور، راهپیمایی 
روز قدس امسال، جمعه 9 اردیبهشت ماه مصادف 
با روز ۲7 ماه مبارک رمضان در سراسر ایران و سایر 

نقاط جهان برگزار شد.
در این حرکت انقالبی و ضد صهیونیستی که میراث 
انقالب اســالمی و فرمان امام خمینی)ره( اســت، 
مهندس رخصتی سرپرســت مدیریت عامل ذوب 
آهن همراه با چند تن از معاونین، مدیران و کارکنان 
ذوب آهن اصفهان  با تجمع در محل باشگاه فرهنگی 
ورزشی  شرکت در خیابان شــمس آبادی اصفهان 
به ســمت میدان امام خمینــی )ره ( و میعادگاه راه 
پیمایان حرکت کرده و با شعارها و فریادهای دشمن 
شکن خود علیه آمریکا، رژیم صهیونیستی و استکبار 
جهانی به جمع امت اسالمی پیوستند. مهندس ایرج 
رخصتی سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان 
که در جمع همکاران خود در راهپیمایی باشکوه روز 
جهانی قدس حضور داشت بعد از ورود به میدان امام 
خمینی )ره( و ملحق شدن به انبوه جمعیت حاضر 
در گفتگو با خبرنگار ما با اشــاره به سوابق  انقالبی و 
ایثارگری کارکنان شــرکت گفت: همــکاران ذوب 
آهنی همواره در صحنه های انقالبی حضور داشــته 
و این بار نیز  برای حمایت از مردم مظلوم فلســطین 
به جمع روزه داران و فریادگــران علیه رژیم غاصب 

صهیونیستی پیوستند.
وی افزود: مبارزه با دشــمن صهیونیستی با اتحاد و 
همدلی مسلمانان ممکن است و تجربیات ۴۳ سال 

گذشته نشان می دهد که مسلمانان جهان نباید از 
فریب دشمن و بعضی دولت های وابسته عربی غافل 
شوند. در حوادث سال های اخیر از۱960 میالدی 
به بعد از جمله جنگ های 6 روزه و۳۳ روزه نیز ثابت 
شده است که غرب و برخی از دولت های عربی قابل 
اعتماد نبوده و مسلمانان باید ضمن بازخوانی سیر 
شکســت ها و پیروزی ها با سیاست و هوشیاری به 
اتحاد و انسجام خود تکیه کرده و از خط مشی امام 
خمینی )ره( و سیاست ها و رهنمودهای حکیمانه 
رهبری معظم انقالب اسالمی حضرت امام خامنه 

ای پیروی کنند.
دکتر مهدی طغیانــی نماینده مــردم اصفهان در 
مجلس شــورای اســالمی در بازدید از غرفه ذوب 
آهن اصفهان در گفتگو با خبرنگار آتشــکار با اشاره 

به شــرایط حال حاضر ذوب آهن اصفهان در ابعاد 
تولید و تامین مــواد اولیه گفت: مجلس شــورای 
اسالمی در کنار نگرش کلی به صنعت فوالد کشور 
شرایط منحصر به فرد ذوب آهن اصفهان را هم مد 
نظر داشته و از هرگونه کمک الزم به این شرکت در 

جهت رفع نیازهای آن دریغ نداشته است. 
وی افزود: در مورد مســائل مربوط به این شــرکت 
از جمله گاز، برق و مواد اولیه معدنی پیشــنهادات 
و تســهیالتی وجود دارد که در ارتباط مســتمر با 

مدیریت شرکت ارائه می شود.
ذوب آهن اصفهان عالوه بر حضور باشکوه کارکنان 
خود در راهپیمایی روز جهانی قدس با برپایی غرفه 
و ارایه اقالم مرتبط فرهنگی و تبلیعاتی حضور فعال 

دیگری در بزرگذاشت این روز جهانی   داشت.

در آستانه روز جهانی کارگر و همزمان با آغاز هفته کارگر، 
تعدادی از کارگران ســخت کوش ذوب آهن اصفهان به 
نمایندگی از کل کارکنان این مجتمع بزرگ صنعتی با 
حضور در گلستان شهدای اصفهان، ضمن قرائت فاتحه 

و اهدای شاخه های گل، با آرمان های 
شهدا تجدید میثاق نمودند.

در ایــن آیین که مدیــر کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی،  فرمانده بسیج 
کارگری استان اصفهان و جمعی از 
بسیجیان و مسئولین حضور داشتند، 
پس از  قرائت فاتحه و اهدای شاخه 
های گل بر مــزار مطهر شــهدای 
کارگری و ســرداران شهید ، یکی از 
راویان دفاع مقــدس، خاطراتی زیبا 
از شهدای کارگری و سرداران شهید 

استان اصفهان بیان کرد.  
 شهید شاخص کارگری

شهید عبد الرسول زرین یکی از شهدای کارگری است 

که پیکر پاکش در گلستان شــهدای اصفهان به خاک 
سپرده شده است. این شــهید واال مقام از خانواده بزرگ 
کارگری و از شهدای شاخص کارگری کشور است که به 
عنوان چریک و تک تیر انداز برتر جهان نام گرفته و تعدا 
700 شلیک موفق نظامی را در کارنامه پر افتخار خود به 
ثبت رساند، به طوریکه سردار شهید حاج حسین خرازی 
از این شــهید عزیز به عنوان"گردان تک نفره" یاد می 

کردند.
6۵ درصد جمعیت اســتان اصفهان از قشــر کارگری 
هستند، این استان با دارا بودن یک میلیون و ۱00 هزار 
کارگر بزرگترین استان کارگری کشور به شمار می رود. و 
در دوران دفاع مقدس تعداد 6 هزار و ۴00 شهید کارگر 
را تقدیم نموده و  ۴۵ درصد شهدای کارگری کشور را به 

خود اختصاص داده است.

به مناســبت گرامیداشت هفته بســیج کارگری، 
جلسه تعاملی مدیریت عالی شرکت و فرماندهان 
پایگاه ها و اعضاء شــورای فرماندهی حوزه بسیج 

شهید تندگویان در محل این حوزه برگزار شد.
در این جلســه مهنــدس رخصتــی مدیرعامل 
شــرکت بــا قدردانــی از زحمــات و تالش های 
بسیجیان شــرکت گفت: همه ما نسبت به فعالیت 
ها ودســتاوردهای تاثیر گذار بســیج ذوب آهن 

اصفهان احساس غرور و افتخار می کنیم.
وی خدمات ارزشــمند ذوب آهن در دوران دفاع 
مقدس را یــاد آور شــد و گفت: داشــتن روحیه 
جهــادی و حاکم بودن تفکر بســیجی از برکات و 
نتیجه دفاع مقدس اســت که همچون ســتونی 

محکم در مقابل دشمن ایستاده است. 
مدیرعامل شرکت افزود: خوشبختانه معنویت در 
بســیج موج می زند و توجه به معنویت موفقیت را 

به همراه دارد. 
مهندس رخصتی طهارت فکــر و روان را ضروری 
دانست و گفت: باید خوب فکر کنیم تا عمل خوب 

داشته باشیم.
وی، روحیه بسیجی و غیرت همکاران ذوب آهنی 
را ستودنی دانست و گفت: همکاران سخت کوش 
مان در شــرکت علیرغم وجود برخی از مشکالت، 
به اعتبار غیرت و تعصبی کــه دارند، چرخ عظیم 

این صنعت را به حرکت در می آورند و این موضوع 
ناشی از روحیه بسیجی آنهاست. 

مهندس رخصتی با اشــاره به عضویــت بیش از 
۸ هزار نفــر از کارکنان در بســیج و نقش آنها در 
پیشبرد اهداف شــرکت تصریح نمود: ما به بسیج 
نیاز داریــم و باید در راســتای تعالی شــرکت از 

توانمندی های بسیج بهره بگیریم. 
مدیرعامل شرکت افزود: دقت و بصیرت بسیجیان 

در این زمینه بسیار تاثیرگذار است. 
در این جلســه که مدیر روابط عمومی نیز حضور 
داشت، ســرهنگ مختاری فرمانده حوزه مقاومت 
بسیج شهید تندگویان نیز با ارائه بخشی از فعالیت 
های و دستاورد های بسیج شــرکت در طی یک 

ســال گذشــته، تحکیم و تثبیت چارت ساختار 
نیروی انسانی در بســیج و توجه بیشتر به امورات 

جهادی بسیج شرکت را خواستار شد.
وی گفت: بســیج همانند گذشــته، با همه وجود 
در جهــت رشــد و تعالی ایــن مجموعــه بزرگ 
صنعتی تالش می کند. در پایان این جلســه چند 
تن از فرماندهان بســیج طرح ها و پیشنهادهای 
علمی و فنی خــود را مطرح نمودنــد. همچنین 
سرپرســت مدیریــت عامل شــرکت نســبت به 
تشــکیل اتاق فکر بســیج و برگزاری جلســات 
 ماهیانه جهت بهره گیری بیشتر از توانمندی های
 علمی و فنی و.... بســیجیان، پیشــنهاد و تاکید

 نمود.

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

پیوند

خبر

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.

مهندس ایرج رخصتی سرپرســت مدیریت عامل ذوب آهــن اصفهان به همراه 
مهرداد توالییان معاون بهره برداری، نمایندگان کارگران این شــرکت در کمیته 
انضباطی و کمیته طبقه بندی مشاغل ۱۱ اردیبهشت ماه به مناسبت روز جهانی 
کارگر، با کارگران این مجتمع عظیم صنعتــی در بخش های مختلف خط تولید 

دیدار و گفتگو کردند. 
در این بازدید که در بخش های کوره بلند، فوالدســازی، نورد و آگلومراســیون 
انجام شــد، مهندس رخصتی با اهدای گل به تالشــگران پرهمــت ذوب آهن 
اصفهان، روز جهانی کار و کارگر را به آن هــا تبریک گفت و در فضایی صمیمانه، 
صحبت ها، انتقادات و پیشــنهادات آن ها را شــنید و در خصوص موارد مطرح 

شده، دستور بررسی داد .  
مهندس رخصتی با تبریک روز جهانی کار و کارگر به همه تالشــگران ذوب آهن 
اصفهان و جامعه کارگری کشــور، بلندهمتان ذوب آهــن اصفهان را مهم ترین 
سرمایه این مجتمع عظیم صنعتی دانســت و افزود: چرخ این صنعت با همت و 
توان کارگران می چرخد بنابراین رفاه، معیشــت و امنیت شغلی آن ها از اهمیت 
ویژه ای برخوردار اســت و پرداختن به این موضوع، اولویت اصلی مدیریت ذوب 

آهن است . 
وی افزود: تالشگران ذوب آهن اصفهان نه تنها در این شرکت بلکه در کل صنعت 
کشور منشاء خدمات بســیار بوده اند و در عرصه های ایثار از جمله دفاع مقدس 

خوش درخشیده اند . 
مهندس رخصتی گفت: دستان کارگران را می بوســم و حمایت آن ها را وظیفه 
اصلی خود می دانم و معتقدم که پیشــرفت صنعت و تولیــد و همچنین آینده 

روشن ایران اسالمی با همت کارگران پرتوان این مرز و بوم رقم می خورد  .   
وی با اشاره به اینکه ذوب آهن اصفهان سال گذشــته را به ویژه با همت مضاعف 
در ماه های پایانی بــا چندین رکورد تولیدی و در نهایت باالترین تولید ســاالنه 
در تاریخ خود ســپری کرد و این موفقیت طلیعه ای برای شکوفایی این مجتمع 
عظیم صنعتی در سال جاری است، گفت: با همت تالشگران ذوب آهن اصفهان، 
هدف اصلی شرکت در سال جاری که دســت یابی به تولید ۳ میلیون تن چدن 
است محقق خواهد شد و همچنین با تولید محصوالت صنعتی و با ارزش افزوده 
باالتر و اجرای پروژه های توســعه، با یاری خدا شــاهد تحول و شــکوفایی این 

شرکت خواهیم بود . 

همزمان با سراسر کشــور، نماز عید ســعید فطر در ذوب آهن اصفهان با حضور 
تالشگران این مجتمع عظیم صنعتی در مسجد الغدیر این شرکت برگزار گردید .

تالشگران ذوب آهن در نماز عید فطر شرکت کرده و از برکات این روز و نماز عید 
بهره مند شدند.

حجت االسالم اکبری در خطبه های این نماز گفت :هر عید فطری می تواند برای 
هر مسلمان یک عید حقیقی باشد چرا که عید فطر روز پیوند با خداست .

وی افزود: این عید، فرصتی برای بازگشــت به فطرت الهــی و تغییر در عادات و 
رفتارهای انســانی و روز پاداش گرفتن است. انســان باید ثمره یک ماه میهمانی 
خدا را در اخالق و رفتــارش ببیند. در واقع بزرگتریــن درس ماه مبارک رمضان 
خودسازی است و اولین و مهم ترین قدم در خودسازی این است که انسان به خود 

و به اخالق خود نگاه انتقادی ذلشته باشد.
وی با اشــاره به حدیث حضرت علی)ع( با این مضمون که با بصیرت ترین مردم 
کسانی هســتند که در صدد رفع عیوب خویشتن باشــد، اظهار داشت: حرکت 
حماســی مردم والیی ایران اســالمی در روز قدس بی نظیر بود و باید بر این باور 

باشیم که قدس متعلق به همه مسلمانان است .
اکبری با اشاره به ضرورت حمایت از جامعه زحمت کش کارگری در راستای تولید 
گفت: دولت مردمی باید به وضعیت معیشتی این قشر زحمت کش برسد و حقوق 

عادالنه را در دستور کار قرار دهد.
وی همچنین به جایگاه واالی مقام معلم اشاره کرد و گفت: همه مدیون فداکاری 

این باغبانان باغ تعلیم و تربیت هستیم.

نشست تعاملی مسئولین ذوب آهن اصفهان با شورای شهر و شهردار مینادشت

همزمان با آغاز هفته کارگر صورت گرفت:
تجدید میثاق کارگران ذوب آهن اصفهان با آرمان های شهدا

حضور شکوهمند فوالدمردان ذوب آهن اصفهان
در راهپیمایی روز جهانی قدس

مجموعه فعالیت های بسیج ذوب آهن اصفهان، تاثیرگذار و غرور انگیز است

نام و نام خانوادگی 
تاریخ تولدنام فرزند محل كار شاغل 

1401/01/21سامیارراه آهنجواد عطائی

1401/01/24امیررضابیمارستاناكرم خدادادی

1401/01/18فاطمه حوراكک سازیعلی محمدی

1401/01/10تبسمكوره بلندسجاد وزیری

1401/01/24آواكیفیتسعید چوپان نژاد 

1401/01/22محیاكوره بلندسیدرحمان سجادی

1401/01/28فرهانكک سازیحسن اسحاقیان

1401/01/25آرتینفوالدسازیعبداله فروغی

تاریخ ازدواجمحل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1401/01/09راه و ساختمانمهران غالمی پور

1401/01/09ایمنی و بهداشتالهام كاظمی

1400/12/12كک سازیسجاد نجفی پور

1401/01/26نوردعلیرضا طغیانی

1401/01/12نوردسید علی حسن اصفهانی

1401/01/28فوالدسازیمجتبی شهنازی

در اولین روز هفته کارگر تعدادی از مسئولین همراه با کارگران تالشگر صنایع
و سازما نها و شهرداری های شهرســتان لنجان با حضور در محل گلزار شهدای
شهر ســده لنجان و گل باران قبور مطهر شــهدای گرانقدر با آرما نهای شهدا

تجدید میثاقن مودند.
در این مراسم معنوی که تعدادی از کارگران سخت کوش، بسیجیان و ایثارگران
ذوب آهن اصفهان نیز حضور داشــتند، محمدی فرماندار شهرستان لنجان، در
سخنانی، تالش و همت کارگران را نوعی جهاد دانســت و نسبت به راه اندازی

خانه کارگر جهت دفاعا ز حقوق کارگران تاکید نمود.
همچنین حجت االســام و المســلمین صادقی امام جمعه شــهر سده ضمن
قدردانی از تال شــهای کارگران عزیز، خواســتار توجه و رســیدگی بیشتر به

وضعیت معیشتیا ین عزیزان شد.

مراسم تجدید میثاق مسئولین و
کارگران شهرستان لنجان با شهدا


