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تعمیرات کارگاه نورد 500 به همت تالشگران ذوب آهن اصفهان با موفقیت انجام شد . 
مطابق بادستورالعمل های جاری کارخانه، دوره تعمیرات اساسي کوره حرارتی کارگاه نورد 500 هر2  الي 3 
سال يکبار است و آخرين تعمیرات اساسي انجام شــده برروی کوره و تجهیزات خط وپرداخت  در اسفند ماه  
سال 1395و به مدت 15 شبانه روز  بوده اســت و بیش از 5سال از تعمیرات اساسی مذکور می گذرد و صرف 
نظر از تاخیر زمانی تاريخ شروع تعمیرات، بواسطه تامین اقالم تدارکاتی از جمله اقالم نسوز وسايرموارد، اين 

امر  نشان دهنده کنترل و نظارت و دانش فنی باالی کارکنان بهره بردار کوره می باشد. 

تعمیرات موفقیت آمیز کارگاه نورد 500

حضــرت آيــت ا... خامنه ای در سی وســومین ســالگرد 
عروج امام خمینی، آن عزيز ســفر کرده را روح جمهوری 
اسالمی، شــخصیتی حقیقتاً اســتثنايی واماِم »ديروز و 
امروز و فردای ملت ايران« خواندند و تأکید کردند: نســل 
جوان و هوشمند کنونی برای اداره آينده کشور و رساندن 
ملت به قله های پر شــکوه به نرم افزاری مطمئن، جامع، 
شــتابدهنده وتحول آفرين يعنی درس ها و گفتار و رفتار 

امام نیاز دارد.
ايشــان همچنین با بیان توصیه هايی مهم، مردم و فعاالن 
انقالبی، فرهنگی، سیاســی و اقتصادی را به جلوگیری از 
هويت زدايی از انقالب و تحريف امام، افشای دروغ و جنگ 
روانی دشمن، جلوگیری از نفوذ رگه های ارتجاع و سبک 
زندگی غربی، و قدرشناســی از مسئوالن انقالبی سفارش 

کردند.
حضرت آيت ا... خامنه ای، انقالب اســالمی را بزرگ ترين 
انقــالب تاريخ انقالب هــا خواندند و با مقايســه روند دو 
انقــالب مشــهور معاصر يعنــی انقالب کبیر فرانســه و 
انقالب شوروی با انقالب اســالمی گفتند: در اين انقالب 
ها معنويت مغفول بود و هــر دو انقالب بعد از مدتی کوتاه 
منحرف شدند و مردم را که باعث پیروزی آن ها بودند به 
کنار زدند و عماًل به دوران گذشــته برگشتند اما انقالب 
اســالمی بعد از پیروزی هم با انتخابات پــی در پی، تکیه 
مســتمر بر مردم و توجه همزمان بــه جنبه های مادی و 
معنوی انســان جلو رفته اســت که اين واقعیات از جمله 
داليل برجسته برتری انقالب اســالمی بر همه انقالبهای 

تاريخ، و نشان دهنده عظمت رهبری امام است.
حضرت آيت ا... خامنه ای افزودند: امام در بیانیه های سال 
آخر حیات شان و وصیت نامه خود، میدان مبارزه را حتی 

برای دوران بعد از خود نیز تعیین و مشخص کرده است.
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دیدار مهندس رخصتی با خانواده مرحوم سلیمانی
در پی واقعه جانکاه درگذشــت همکار پرتالش و 
عزيزمان شادروان علی ســلیمانی آتشکار ارشد 
کوره بلند ذوب آهن اصفهان که در راه مجاهدت 
و خدمت به صنعت کشــور و خانــواده خويش 
جان خود را از دست داد، مهندس ايرج رخصتی 
مديرعامل و هیات همــراه با حضــور در منزل 
آن مرحوم ضمن ابــراز همدردی بــا خانواده و 
بازماندگان، اين مصیبت را به آن ها تسلیت گفتند . 
وی با ابراز تاثر و تالم نسبت به واقعه منجر به فوت 
اين همکار گرامی، بر سر مزارش حضور يافت و از 
آن مرحوم به عنوان يکی از پرتالش ترين و متعهد 

ترين فوالمردان ذوب آهن اصفهان نام برد.
مهندس رخصتی در ديدار با خانواده مرحوم سلیمانی اظهار 
داشــت: فقدان اين همکار توانمند و متعهــد برای خانواده 

بزرگ ذوب آهن اصفهــان که عضوی گرانقدر را از دســت 
داده، بسیار مايه تاسف اســت و حزن و اندوه ما کمتر از شما 

خانواده داغدار نیست.

ذوب آهــن اصفهــان در راســتای مســئولیت های 
اجتماعی و پاســخگويی سريع به ســواالت، انعکاس 
پیشــنهادات و رســیدگی به انتقادات کلیه ذينفعان 
از جمله کارکنــان شــرکت و مردم منطقــه که در 
برنامه های مديريت عالی شــرکت قرار دارد، اقدام به 

ايجاد میز خدمت نموده است.

میز خدمت ذوب آهن اصفهان در شــهر فوالدشــهر، 
فرهنگســرای امام رضــا )ع( قرار دارد و در ســاعات 
اداری آمــاده دريافــت نظــرات و ســواالت کلیــه 
مراجعین است و جهت پاســخگويی سريع و مناسب 
 از ســوی مســئولین شــرکت پیگیــری الزم انجام 

می شود.

کارخانه دولومیت 
نهاوند در فاز اول 
سالیانه حدود 30 
هزار تن محصول 

تولید می کند

اسالم در حال فتح 
سنگرهای کلیدی 

جهان است و ما وارد 
مرحله جدیدی از 

تاریخ شدیم

يادواره ســردار شــهید يار محمد خدادادی و شهدای 
بختیاری شهرســتان لنجــان با مشــارکت ذوب آهن 
اصفهان پنج شــنبه 19 خرداد ماه در ســالن نبرد اين 
مجتمع عظیم صنعتی در ورزشــگاه بزرگ فوالدشهر 

برگزار شد . 
در اين يادواره که با حضور ســردار ســرتیپ غالمرضا 
ســلیمانی رئیس ســازمان بسیج مســتضعفین سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی، ســردار مجتبی فدا فرمانده 
ســپاه صاحب الزمان )عج( اســتان اصفهان، مهندس 
ايرج رخصتی مديرعامل ذوب آهن اصفهان،  حمیدرضا 
محمدی فرماندار ، حسین رجايی نماينده مجلس، ائمه 
جمعه، شهرداران و ديگر مسئولین شهرستان لنجان و 
همچنین خانواده شهدا و اقشار مختلف اين شهرستان 
برگزار شد ، عالوه بر اجرای سرودهای بختیاری، مداحی 
و ديگر برنامه های فرهنگی و هنری، فیلم مســتندی از 
زندگینامه سردار شهید يار محمد خدادادی که توسط 
روابط عمومی ذوب آهن اصفهان ســاخته شده است به 

نمايش در آمد . 
رئیس سازمان بسیج مستضعفین در اين يادواره با بیان 
اين که يک ابرتحول بزرگ پیش روی ملت ايران خواهد 
بود، گفت: اسالم در حال فتح سنگرهای کلیدی جهان 

است و ما وارد مرحله جديدی از تاريخ شديم. 
سردار سلیمانی با اشــاره به اين که در گام دوم انقالب 

قرار داريــم و گام اول را با 
کوله بــار و گنجینــه بی 
 بديلــی از تجربیات گران 
 بها پشت ســر گذاشتیم، 
افزود: ظرفیت های فراوان 
و کم نظیــری در کشــور 
داريــم و رهبــر انقالب با 
بیانیــه گام دوم، نقشــه 
راه ملت ايران را ترســیم 

کردند.
وی خاطرنشان کرد: گام 
اول در سايه يک ابرتحول 
بزرگ در قــرن چهاردهم 

رخ داد و انقالب اســالمی مستقر شــد و بیش از چهل 
ســال پای آرمان های اين نظام مقاومت و فداکاری شد 
که صدها هزار شهید، جانباز، آزاده و نیروهای فداکار در 
میدان، سند مقاومت و پیروزی های مستمر ملت ايران 

است.
رئیس سازمان بسیج مســتضعفین عنوان کرد: در گام 
دوم انقالب که مصادف با قرن پانزدهم است، در انتظار 
تحول ديگری هستیم، گام دوم می خواهد به ما تفهیم 
کند که در ادامه راه با امیــد به پیروزی و محورقراردادن 
جوانــان در حرکت و نقش آفرينی و بــا روحیه جهادی 

و بســیجی با تکیه بر ظرفیت هــای گام اول در انتظار 
شکل گیری تمدن نوين اسالمی هســتیم که ابرتحول 

است.
شايان ذکر است سردار شــهید يار محمد خدادادی از 
فرماندهان تیپ 44 قمر بنی هاشم )ع( در سال 1342 
در اســتان چهار محال و بختیاری ديده به جهان گشود 
. وی در عملیات های مختلف با شــجاعت کم نظیری 
حضور داشــت و چندين بار مجروح گرديد. اين شهید 
واالمقام در عملیات کربالی 5 با اصابت ترکش خمپاره 
به درجه رفیع شــهادت نائل آمد و مزار وی در گلستان 

شهدای زرين شهر است . 

وزير تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی، کارخانه دولومیت 
نهاوند را افتتاح کرد.

در آيینی با حضور حجــت ا... عبدالملکی وزير تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، مديران عامل شستا و صدر تامین،  
مهندس ايرج رخصتی مديرعامل ذوب آهن اصفهان و 
ريیس هیأت مديره شــرکت فرآورده های نسوز ايران 
و نماينده مردم نهاوند در مجلس شــورای اســالمی ،  
کارخانــه دولومیت کلســینه نهاوند از زيــر مجموعه 

شرکت نسوز ايران،  به بهره برداری رسید.

مهندس رخصتی در حاشیه اين آيین در گفت و گو با 
خبر نگار ما گفت: طی چند ســال اخیر با برنامه ريزی 
هیــأت مديــره، مديرعامــل و متخصصان شــرکت 
فرآورده های نســوز ايران چندين پروژه  زيرساختی،  
توسعه ای و ســرمايه گذاری در شــرکت فرآورده های 

نسوز ايران انجام شد.
وی با بیان اين که در آينده ای نزديک پروژه جديد اين 
شرکت در محدوده شــهرضا نیز به بهره برداری خواهد 
رســید به فرآيند احداث کارخانه دولومیت کلســینه 

نهاوند پرداخت و گفــت : در قالب طرح های توســعه 
ای بــرای تامین مواد اولیــه مورد نیاز مواد نســوز در 
کارخانه های فوالدی و صادرات به همسايه های غربی، 
اين پروژه در شهرســتان نهاوند که غنی ترين معادن 
دولومیت کشور در آن واقع شده، تعريف و از فروردين 

ماه سال 1400 عملیات اجرايی آن آغاز گرديد.
مديرعامل ذوب آهن اصفهــان تالش و همت مجموعه 
مديران و متخصصان شرکت فرآورده های نسوز ايران 
را در تکمیــل اين پروژه ســتودنی دانســت و افزود: 
شــکل کوره های اين کارخانه از نــوع چهارگوش و از 
آخرين تکنولوژی های روز با ســطح اتوماسیون باال و 
دانش بنیان است که در واقع از تجهیزات مدرن و به روز 

در اين صنعت محسوب می شود.
مهندس رخصتی به میزان تولید سالیانه اين کارخانه 
پرداخت و گفت: کارخانه دولومیــت نهاوند در فاز اول 
ســالیانه حدود 30 هزار تن محصول تولید می کند که 
عالوه بر اينکه تامین پايدار مواد اولیه مورد نیاز صنايع 
غرب کشور را تامین خواهد کرد بخشــی از آن نیز به 

کشورهای همسايه صادر خواهد شد.
وی تاکید کــرد : ايــن کارخانه بــدون بهره گیری از 
تسهیالت بانکی و با امکانات مالی شرکت فرآورده های 

نسوز ايران احداث شد و به بهره برداری رسید.

توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شد؛
 تقدیر از مهندس رخصتی و دست اندرکاران احداث کارخانه دولومیت نهاوند 

برگزاری یادواره سردار شهید خدادادی با مشارکت ذوب آهن اصفهان

راه اندازی میز خدمت ذوب آهن اصفهان
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در صورت توقف 
هرکدام از مخلوط 
کن ها، مواد ارسالی 
به آگلوماشین ها 
بالفاصله از طریق 
مسیر بای پاس 
منتقل می گردد

ذوب آهن اصفهان 
در امر فراهم کردن 
بستر پژوهش بسیار 

موثر عمل کرده و 
نیازهای خود را در 

معرض پژوهشگران 
قرار داده است

سالم آتشکار

درخواست های شما  وپاسخ مسئولین :
 برای افزایش بهره وری در شرکت چه پیشنهادهایی دارید؟

کارشناســان حوزه بهره برداری : برای افزايش بهره وری در شــرکت 
بايد اقداماتی از جمله؛ توجه بیشــتر به منابع انســانی، امکانات رفاهی 
و تامین معیشــتی کارکنان، برگزاری دوره های آموزشی کارآمد برای 
تمام سطوح سازمانی جهت فرهنگ سازی در راستای بهره وری، ايجاد 
کارگروه کارشناســی جهت صرفه جويی مصارف انرژی، بومی سازی 
وســايل و قطعات مصرفی، ايجاد فرهنگ و وجــدان کاری، همکاری با 
ديگر صنايع تولیدی و دانشگاهای فنی، تعیین اهداف واقع بینانه با توجه 
به شرايط فعلی شرکت، نظارت پیوسته بر پیشــرفت پروژه ها و تولید، 
استفاده از ابزارهای مناســب جهت افزايش بهره وری کارکنان، کاهش 
بوروکراسی اداری، اصالح سیســتم انبارداری و ســفارش تجهیزات، 
حرکت به سمت تولید محصوالت استراتژيک و شکستن انحصار بازارها، 
احداث يک واحــد کارگاه تولید فوالد آلیاژی بــا ارزش افزوده چندين 
برابر فوالد معمولی، توقف کوره بلند شــماره يک و به جای آن احداث 
يک واحد کوره بلند با تکنولوژی به روز دنیا، تغییر وضعیت شــیفت از 
8 ساعته به 12 ساعته، ايجاد انگیزه کار در شیفت از طريق افزايش حق 

نوبت کاری و....
 نحوه انتخاب کارگر نمونه در ســطح شرکت به چه صورت

می باشد؟
مديــر امــور اداری: انتخاب کارگــران نمونه طی فرآيندی اســت که 
براســاس ارزيابی عملکرد يک ســاله کارکنان در يک دوره ارزشیابی 
توســط مديريت ها صورت می گیرد و مالک ارزيابــی رعايت اخالق، 
مســئولیت فردی، رعايت قوانین و مقررات و دستورالعمل های شغلی، 
تعهد سازمانی و... می باشد که پس از جمع بندی و مطالعه شاخص ها 
نسبت به امتیاز دهی اقدام و از میان افرادی که باالترين امتیاز را کسب 
 نمايندکارگران نمونــه انتخاب و به مدير امــور اداری معرفی و تجلیل 

می گردند .  
 آیا مجمع عمومی سالیانه شــرکت تعاونی مصرف در سال 

جاری برگزار می گردد؟
مديريت تعاونی مصرف: با توجه به مهیا شدن شرايط برگزاری مجامع، 
اين شــرکت نیز تمهیدات الزم جهــت برگزاری مجمع در شــهريور 
 ماه ســال جاری از طريق انتشــار آگهــی دو مرحله ای اقــدام نموده

است. 
 آیا مجمع عمومی سالیانه شــرکت تعاونی مسکن در سال 

جاری برگزار می گردد؟
مديريت تعاونی مسکن: تدابیر الزم جهت برگزاری مجمع در مرداد ماه  
سال جاری از طريق انتشار آگهی با دستور جلسه انتخاب هیأت مديره و 

تصويب صورت های مالی و انتخاب بازرس اقدام گرديده است. 
*** تعدادی از همکاران نیز خواستارانجام موارد زير شده اند .

  برنامه ريزی جهت افزايش مبلغ هزينه پذيرايی کارکنان شیفت 
 تقديــر و تشــکر از مديريــت خدمات و امــور رفاهی، سرپرســتی

رستوران ها  در باال بردن تنوع غذايی در رستوران ها 

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

به شرح زیر می باشد:

حجت اله عبدالملکی وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در گردهمايــی سراســری مديران روابــط عمومی 
ادارات کل اســتانی و ســازمان های تابعه، )همايش 

جهادگران امیدآفرين( بر امیدآفرينی از طريق انعکاس 
دســتاوردهای واحدهــای مختلف کشــور از جمله 
ذوب آهن اصفهان که توانسته است در اين مدت کوتاه، 

رکوردهای متعدد و خوبی را کسب کند، تاکید کرد.
همايش جهادگران امیدآفرين وزارت کار با حضور وزير 
کار، مديــران روابط عمومی های ادارات کل اســتانی، 
دستگاه ها، سازمان ها، بانک ها و شــرکت های وابسته 
وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی در مجموعه تالش 

برگزار شد.
 عبدالملکی در اين همايش اظهار داشت: اين وزارتخانه 
به لحاظ اجتماعی باالترين مسئولیت ها را عهده دار و از 

اين رو وزارت مردم است.
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم افزايی میان ارکان 
روابط عمومی وزارتخانه ها را حائز اهمیت عنوان نمود 
و گفت: سامانه مرواريد بستری برای انعکاس خدمات 

و دســتاوردهای وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی 
است.

وی افزود: امیدآفرينی و انعکاس خدمات و دستاوردهای 
وزارتخانه در بخش هــای مختلف از جملــه رفاه، کار، 
بیمه ها و بانک ها از جملــه کارکردهای همکاران روابط 
عمومی اســت. رعايت اخالق در انتقال اخبار و گزارش 
صحیح و درســت بايد بــه عنوان يک مــالک و معیار 
مدنظر روابط عمومی  ها باشد. رســالت ما انتقال تمام 
موفقیت ها ی نظام مقدس جمهوری اسالمی و دولت به 
ويژه مجموعه وزارت رفاه به جامعه می باشد و بايد از نگاه 

بخشی و جزيی نگری پرهیز کنیم.
وی خاطر نشــان کرد: به جرات می توان گفت در جهاد 
تبیین که توسط مقام معظم رهبری مطرح شد مخاطب 
و مکلف اول آن روابط عمومی ها هستند و اين امر وظیفه 
ما را ســنگین تر از گذشــته می کند. در کشور حدود 

۷0میلیون مخاطب وزارت کار وجــود دارند که روابط 
عمومی ها بايد به عنوان يک يد واحده بــا هم افزايی و 

حمايت از يکديگر، فعالیت ها را پیش ببرند.
در اين همايش علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام نیز با اشاره به اين که حدود 1.8میلیون 
نفر از جمعیت کشــور قابلیت توانمندسازی را ندارند 
گفت: ما بايد اولويت و درخواســت مردم را کسب و بر 
اســاس آن خدمات مورد نیاز را ارائه دهیم. بايد تالش 
کنیم شــرايط توسعه و پیشــرفت را برای آحاد مردم 
فراهم کنیم و وظايفمان را نســبت بــه جمعیتی که 
فاصله زيادی با متوسط دارند، از جمله تامین مسکن، 
آموزش، بهداشت، اشــتغال و تغذيه را به صورت ويژه 

انجام دهیم.
در ادامه اين رويداد از میثاق نامه مديران روابط عمومی 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رونمايی شد.

وزیر کار با اشاره به رکوردهای تولیدی ذوب آهن اصفهان گفت:

امیدآفرینی از طریق انعکاس دستاوردها، ضرورت امروز جامعه است

رسالت ما انتقال تمام 
موفقیت ها ی نظام 
مقدس جمهوری 
اسالمی و دولت 
به ویژه مجموعه 

وزارت رفاه به جامعه 
می باشد

مديرعامل ذوب آهن اصفهــان 14 خردادماه از کوره 
بلند شــماره 3 و تعمیرات در حال انجام اين بخش و 
همچنین نورد۶50 و انبار آهــن قراضه بازديد کرد و 
ضمن قدردانی از همت واالی تالشــگران اين بخش 
ها توصیه های الزم را در خصــوص اجرای تعمیرات 

ارائه نمود.
مهندس رخصتی همت تالشــگران اين شــرکت را 
ستودنی دانست و گفت : بزرگترين سرمايه ذوب آهن، 
تالش و جهاد فوالدمردانش اســت که با شايســتگی 

مفهوم غیرت و همت مردانه را جلوه گر ساخته اند.
مديرعامل ذوب آهن ، ســالروز رحلت حضرت امام 
خمینی )ره( بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی را تسلیت 
گفت و فعالیت تالشــگران ذوب آهن در راســتای 

اســتقالل صنعتی و اقتصادی کشــور را حرکت در 
جهت آرمان های امــام )ره( و مقــام معظم رهبری 

دانست .
شايان ذکر اســت تعمیرات اساســی کارگاه سرباره 
کــوره بلند شــماره 3 طبق گراف به مــدت يک ماه 
انجام می شــود و کل تجهیزات اين کارگاه نوسازی 

می گردد.
همچنین مهنــدس رخصتی پنج شــنبه 19 خرداد 
ماه نیز در بازديــد از تعمیرات کــوره حرارتی نورد 
350 ضمن قدردانی از تالشگران اين بخش بر رعايت 

مباحث ايمنی تاکید کرد. 
مديرعامل شــرکت ســپس از کارگاه های مختلف 
مديريت نت مکانیــک و کارگاه تولید ولو بازديد کرد 

و گفت: وجود ايــن کارگاه ها که 
در کشــورکم نظیر هســتند اين 
توانايی را بــه ذوب آهن اصفهان 
داده که قطعات مــورد نیاز خود 
و ســاير صنايــع را تولیــد کند 
همچنان که 85 درصد تجهیزات 
مورد نیاز ذوب آهن بومی سازی 

شده اند. 
وی افزود: باورمندی بیشــتر به 
توانايی و شايســتگی موجود در 
اين شرکت می تواند تحول ذوب 
آهن را رقم بزند. خوشبختانه اين 

تحول در حال انجام است و چشــم انداز بسیار امید 
بخشــی برای حل مشکالت وشــکوفايی بیشتر اين 

مجتمع عظیم صنعتی وجود دارد. 

سورنا ســتاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و 
رئیس بنیاد ملی نخبگان با حضــور در غرفه ذوب آهن 
اصفهان در نمايشگاه و رويداد ملی عصرامید )گام دوم 
انقالب( دانشگاه آزاد اسالمی، گفت: ذوب آهن اصفهان 
در امر پژوهش اقدامات شايسته تقديری انجام داده که 

اين امر می تواند الگوی صنايع کشور باشد . 
وی افزود: پژوهش و بومی ســازی تکنولوژی روز دنیا 
راهگشا صنايع برای بهره وری بیشتر است و بايد صنايع 

کشور در اين راه گام های مهم تری بردارند . 
معاون علمــی و فناوری رئیس جمهور با اشــاره به اين 
که ذوب آهن خود دانشگاهی برای متخصصین کشور 
است گفت : اين شرکت در امر نخبه پروری صنعت فوالد 

عملکرد مثبتی داشته است .
ذوب آهن اصفهان بســتر مناســبی برای 

پژوهشگران فراهم کرده است
محمد چکشیان معاون وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی نیز با حضور در غرفه ذوب 
آهن اصفهان، گفت: اســتفاده از بهترين 
و مدرن ترين ماشــین آالت بدون نیروی 
انســانی متخصص و ماهر ممکن نیست و 
اينجاست که نقش دانشگاه و تربیت نیروی 

نخبه بیشتر می شود.
وی با اشــاره به آمــوزش و ارتقای دانش 
دانشــجويان و آمــاده کردن آنــان برای 
حضــور در بــازار کار و برطــرف کردن 
نیازهای تحقیقاتی بخش صنعت اشــاره 
کرد و گفت: ارتباط مستمر و پويا بین صنعت و دانشگاه 
سیکل مثبتی را به وجود می آورد که ازاين طريق هر دو 

مجموعه به توسعه و رشد همديگر کمک می کنند.
معاون فرهنگــی و اجتماعی وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی گفت: ذوب آهن اصفهان در امر فراهم کردن 
بستر پژوهش بسیار موثر عمل کرده و نیازهای خود را 
در معرض پژوهشــگران قرار داده است تا دانشگاهیان 
با شــناخت اين نیازها آموزش های خود را جهت دار و 

کاربردی نمايند. 
وی با اشــاره به اين که در اين بســتر اولويت دانشگاه 
نیازهای صنعت خواهد بود خاطر نشان ساخت: برنامه ها 
و شیوه های  تدريس  و سرفصل های   آموزشی  دانشگاه 
ها بايد متناسب  با نیاز فناوری روز بازنگری  و اصالح  شود.

علــی بهــادری جهرمی 
سخنگوی دولت و هیأت 
همراه با حضــور درغرفه 
ذوب آهــن اصفهان در 
نمايشــگاه و رويداد ملی 
دوم  )گام  عصرامیــد 
انقــالب( دانشــگاه آزاد 
ارتباط  اســالمی، گفت: 
صنايع بزرگ و دانشــگاه 
باعث به ثمر نشستن ايده 
هــای دانش محــور می 
شود ضمن اين که از اين 

رهگذر بســیاری از فن آوری های مورد نیاز کشور 
نیز تامین خواهد شد.

علی بهادری جهرمی از حمايــت های جدی دولت 
برای تحقق شعار سال و منويات مقام معظم رهبری 
خبر داد و افزود: دولت تقويت و توسعه مراکز دانش 
بنیان را عامل اصلی پیشرفت کشــور می داند و در 
اين راه برنامه های جامعی تدوين شــده و در تمام 

دستگاه دولتی اجرا می شود.
ســخنگوی دولت با بیان اين که صنايع بزرگی چون 
ذوب آهن اصفهان در حقیقت به عنوان يک دانشگاه 
فنی معتبر، شناخته می شــوند، تأکید کرد: دانشگاه 
ها بايــد از تجربه فنــی، مهندســی و تکنولوژيکی 
صنايع بزرگ اســتفاده کنند و صنايع نیز با ارتباط با 

 دانشگاه ها بايد دانش و داشته های خود را به روز نگه 
دارند. 

وی تولیــد ريــل و مقاطــع گوناگون فــوالدی در 
ذوب آهن اصفهــان را پیامد دانش بــه روز و تالش 
خالقانــه کارکنــان ايــن مجتمع بزرگ دانســت 
و گفــت: ذوب آهــن اصفهــان و دانشــگاه هــا و 
مراکز دانش بنیــان با ارتبــاط هدفمند و بســیار 
خوبی که بــا هم دارند بــی گمان در آينــده بومی 
ســازی بیشــتر و تولید محصوالت متنوع تر را در 
اين شــرکت شــاهد خواهیــم بود ضمــن اين که 
دانشــجويان اين مراکز نیز در تعامــل با ذوب آهن 
اصفهــان، آموختــه های علمــی خــود را  مطابق 
 نیــاز هــای صنايــع و بــازار، کاربــردی خواهند 

کرد.

بازدید  مهندس رخصتی  از خطوط تولید شرکت 

ذوب آهن اصفهان در نخبه پروری صنعت فوالد 
عملکرد مثبتی دارد

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت :
ذوب آهن اصفهان و دانشگاه ها، ارتباط 

هدفمندی با هم دارند

رییس دانشگاه آزاد اسالمی:
ذوب آهن اصفهان، 550 فرصت پژوهشی برای دانشگاهیان فراهم کرد

دانشگاه و صنعت 
می تواند ثمرات 

بسیار مثبتی برای 
هر دو مجموعه 

داشته باشد

بزرگترین سرمایه 
ذوب آهن، تالش و 
جهاد فوالدمردانش 

است

نمايشــگاه و رويداد ملی عصر امید )گام دوم انقالب( 
دانشــگاه آزاد اســالمی با حضور محمد باقر قالیباف 
ريیس مجلس شورای اسالمی، محمدمهدی تهرانچی 

ريیس دانشــگاه آزاد اســالمی و 
تعدادی از مســئوالن کشــوری 
هشتم خردادماه  در مصلی تهران، 

گشايش يافت.
 اين نمايشگاه با حضور ذوب آهن 
اصفهان و با هــدف ايجاد و خلق 
فرصت هــای مشــترک از طريق 
تعامل نزديک، پويــا و حرفه ای با 
صاحبــان ايــده، تولیدکنندگان 
محصوالت فناورانه و متخصصان 
تا يازدهــم خردادمــاه، پذيرای 
مسئوالن کشــوری، وزارتخانه ها، 
صنايع بزرگ، صندوق های سرمايه گذاری خطرپذير و 

سرمايه گذاران عالقه مند به حوزه فناوری بود.

قالیباف در آيین گشايش اين نمايشگاه گفت: پیشرفت 
و  اقتدار کشور مرهون تالشــگران عرصه علم است، با 
اين رويکرد، نظام مقدس اســالمی که همواره بر پايه 
آرمان های الهی و اهل بیت)ع( استوار است و کسانی 
که بر اين اساس قدم بر می دارند هراسی از دشمن به 

دل خود راه نمی دهند.
وی گفت: پیوند دانشــگاه و صنعت مــی تواند ثمرات 
بســیار مثبتی برای هر دو مجموعه داشته باشد و اين 

مهم بايد هر چه بیشتر تقويت شود .
طهرانچی نیز با بازديد از غرفــه ذوب آهن اصفهان بر 
لزوم ارتباط نزديک تر دانشــگاه و صنعت اشاره کرد و 
گفت: ذوب آهن اصفهان با فراهم کردن زمینه پژوهش 
دانشــگاهیان همواره ارتباط خود را به بهترين نحوه 
با دانشــگاه و مراکز دانش بنیان حفظ کرده است که 

نمونه بارز آن ارايه 4 چالش به دانشــگاهیان است که 
زمینه 550 فرصت پژوهشــی را  برای دانشــگاهیان 

فراهم نمود . 
ريیس دانشــگاه آزاد افزود: تاســیس دفتر مشــترک 
دانشگاه آزاد اسالمی و ذوب آهن اصفهان نقطه عطفی 
برای هر دو مجموعه است و در همین قالب سعی شده 

پايان نامه های دانشگاهی، پروژه محور و کاربردی باشد.
گفتنی است؛ اين رويداد با شعار 1000 ايده و استارت 
آپ، 1000 شــرکت فنــاور و خــالق و 1000 گروه 
پژوهشی و زيرساخت، فرصتی برای شناسايی ايده ها 
و استعدادهای برتر شــرکت ها در حوزه های مختلف 
فناوری، تحقیق و توسعه اســت و همچنین فرصتی 
مناسب برای معرفی و رشــد شرکت های دانش بنیان 

محسوب می شود.

اجرای پروژه بــای پاس مخلوط کن هــای اولیه خط 
تولید آگلومــره در بخش آگلومراســیون با موفقیت 

کامل اجرا شد و به بهره 
برداری رسید.

حسین کبیری مهندس 
ارشد مکانیک مديريت 
آگلومراســیون با اعالم 
ايــن خبــر گفــت: در 
کارگاه آمــاده ســازی 
مواد دو دستگاه مخلوط 
کن قرار دارد که وظیفه 
همگن سازی و افزودن 
رطوبت اولیه به شیخت و سپس ارسال آن ها به چهار 

آگلوماشــین را برعهده دارد. در صورتــی که يکی از 
مخلوط کن ها متوقف گردد حداقل يکی از آگلوماشین 
 هــا بالفاصله متوقف شــده و تولیــد آگلومره مختل

می شود. 
مهندس ارشــد مکانیک مديريت آگلومراسیون بیان 
داشت: با بررسی های صورت گرفته، از مرحله طراحی 
تا اجرای موثر با نگرشی دانش بنیان به اين مهم ، اين 
پروژه عملیاتی گرديد. بدين نحو که در صورت توقف 
هرکدام از مخلوط کن ها، مواد ارسالی به آگلوماشین 
ها بالفاصله از طريق مسیر بای پاس منتقل می گردد. 

کبیری گفت: از ويژگی برجســته و افتخــار آمیز اين 

پروژه می توان به طراحی و تهیه نقشــه توسط دفتر 
طراحی و استفاده از همه تجهیزات اين طرح از قبیل 
گیربکس، نوارنقاله و شاســی های بالاستفاده موجود 
در انبار راکــد کارخانه و همچنیــن تخصص و تبحر 
نیروهای فنی شاغل در اين بخش و ساير قسمت های 

کارخانه اشاره نمود.
شاين ذکر است؛ در اين پروژه کارکنان آگلومراسیون 
و مديريت ها و کارشناســان مهندسی نت مکانیک و 
امور فنی و برنامه ريزی تولید و بسیجیان پايگاه والفجر 

شرکت مشارکت فعالی داشتند.
محمدعلی قدرتی پور- خبرنگار افتخاری بخش

علی نبــوی معاون وزيــر صمت 
و رئیــس هیــأت عامل ســازمان 
گسترش و نوســازی صنايع ايران 
در نهمین نمايشــگاه بین المللی 
حمل و نقل ريلی و صنايع وابسته 
با حضــور در غرفــه ذوب آهن با 
قدردانی از ايثار و سخت کوشــی 
کارکنان ذوب آهن اصفهان، گفت: 

تولید ريل در تاريخ اين سرزمین جاودانه خواهد ماند.
وی از تولید ريل در ذوب آهن اصفهان به عنوان حماسه صنعت نام برد و 
افزود: شرکت های توانمند داخلی با رويکرد علمی وبا مشارکت شرکت 
های دانش بنیان می توانند بخش عمده ای از نیاز کشــور به کاالهای 

استراتژيک را تولید کنند.
در اين بازديد رسول امینی سرپرست کارگاه تولید ريل به فرايند تولید 
اين محصول اســتراتژيک پرداخت و گفت: ذوب آهن اصفهان تمامی 
مقاطع ريلی را مطابق با استانداردهای  جهانی تولید و در جهت افزايش 

تولید اين محصوالت تالش می کند .
وی با بیان اين که متخصصان توانمنــد ذوب آهن اصفهان با تولید اين 
محصوالت، کشــور را از مقاطع ريلی بی نیاز کرد، افــزود: با تولید ريل 
گوناگون جهت خطوط متروهای تهــران و اصفهان و محورهای میانه - 

بستان آباد و زاهدان - چابهار از خروج ارز جلوگیری شد.

قرارداد بیمه تکمیل درمان کارکنان ذوب آهــن اصفهان با بیمه دانا به 
مدت يک سال ديگر و با شرايط جديد منعقد شد.

در جلسه ای که يکم خردادماه ســال جاری در محل ساختمان مرکزی 
بیمه دانا با حضور مسئولین دو شرکت برگزار شد، ضمن ارائه گزارشی 
در خصوص عملکرد بیمه گر و بیمه گذار در ســال گذشته و درخواست 
شرايط جديد ذوب آهن اصفهان برای ارايه خدمات بیمه ای و بر اساس 
توافقات صورت گرفته مقرر شــد قرارداد بیمه تکمیل درمان کارکنان 
ذوب آهن اصفهان با بیمه دانا به مدت يک سال ديگر و با شرايط جديد  
تمديد شود. گفتنی اســت، اين قرارداد مشــتمل بر بیمه های اموال و 

اشخاص می باشد.

معاون وزیر صمت:
تولید ریل، حماسه صنعت است

قرارداد بیمه ای ذوب آهن اصفهان با 
بیمه دانا تمدید شد

Rگزارش e p o r t

خبرآسمانی

پروژه بای پاس مخلوط کن های آگلومراسیون با موفقیت اجرا شد
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تغییر طرح هدایت کننده های نوارنقاله های کارگاه پخت آهک شرکت

پروژه تغییــر هدايت کننده 
های وزنه کششــی نوارنقاله 
هــای CV-1  و CV-2  از 
لوله ای بــه ناودانی مربوط به 
کارگاه پخت آهک مديريت 
آگلومراســیون شــرکت با 
موفقیت اجراء شــد و مورد 

بهره برداری قرارگرفت. 
شهرام شیخ بهايی سرپرست 
کارگاه تولیــد آهــک پخته  
آگلومراســیون  مديريــت 

 شــرکت با اعالم اين خبر، گفــت: با توجــه به نصب 
  CV-1 باسکول های دينامیکی تولید روی نوار نقاله های
و   CV-2 و استفاده از آن ها در محاسبه صورت وضعیت 
تولید آهک توسط شــرکت صفا فوالد عملکرد صحیح 
وزنه کششی های نوارنقاله های مذکور از اهمیت ويژه 

ای برخوردار است. 
سیدجالل حسینی مســئول کارگاه مکانیک مديريت 
آگلومراســیون نیز گفت: در طرح اولیه از لوله به عنوان 
هدايت کننده های وزنه کششــی اســتفاده شده بود 
و اصطکاک شاســی وزنه کششــی و لوله های هدايت 
کننده باعث خطا در توزين آهک تولیدی و مشــکالت 

کالیبراسیون باسکول های مذکور می شد که با بررسی 
های الزم به اين نتیجه رسیديم که با جايگزينی ناودانی 
به جای لوله هدايــت کننده و نصب 8 عدد شــاخک 
هدايتی داخل ناودانی می توان از بروز مشکالت مذکور 
پیشگیری نمود. احمدرضا نجار مهندس ارشد مکانیک 
کارگاه نوارنقاله و آهک پزی مديريت آگلومراسیون نیز 
اجرای اين طرح را حاصل حدود 25۶ نفرســاعت کار و 
همکاری موثر مديريت امور فنی و برنامه ريزی تولید و  
تالش کارکنان قسمت های تولید و مکانیک مديريت 

آگلومراسیون عنوان نمود.
محمدعلی قدرتی پور-  خبرنگار افتخاری بخش

 امروزه با گســترش شهرها و ســاختن ساختمان های 
بلندمرتبه، مسئله استحکام ســاختمان بیش از پیش 
اهمیت پیدا کرده است؛ يکی از عوامل مهم در اين زمینه، 
محصوالت فوالدی به کار رفته در ســاختمان است که 
کیفیت آن ها تاثیر بسیار زيادی بر استحکام ساختمان 
دارد . در اين خصوص محمد صدری مدير کیفیت فراگیر 
ذوب آهن اصفهان و علی اصغــر میر قادری نائب رئیس 
نظام مهندسی استان اصفهان در برنامه گفتگوی ويژه 

خبری سیمای اصفهان به تشريح اين عوامل پرداختند.
مدير کیفیت فراگیر ذوب آهــن اصفهان در اين گفتگو 
به عوامل تاثیر گذار در اســتحکام و ايمنی ســاختمان 
اشــاره کرد و سه پارامتر را مهمتر از ســايرين دانست و 
افزود: مصالح مرغوب و اســتاندارد، طراحی و معماری 
مناسب و استفاده صحیح از مصالح، عوامل بسیار مهمی 

در استحکام ساختمان هستند که در صورت رعايت اين 
شاخص ها، ساختمان ايمنی خواهیم داشت.

وی اظهار داشــت: ذوب آهن اصفهان با داشــتن تیم 
کارشناسی مجرب در بخش های مختلف، کنترل کلیه 
فراينــد را از مرحله طراحی تــا تولید محصول منطبق 
با اســتانداردهای روز دنیا همواره مدنظر قرار می دهد و 
اين رويکرد سبب شده محصوالتش عالوه بر اين که در 
داخل کشور انتخاب اول مصرف کنندگان باشد،صادرات 
محصوالت ذوب آهن نیز به بیش از بیســت کشور دنیا 

انجام گیرد.
مدير کیفیت فراگیــر ذوب آهن ايــن مجتمع عظیم 
صنعتی با اشاره به اينکه انواع آرماتور،تیرآهن های بال 
پهن،میلگرد و ... در ســايزهای گوناگون در اين مجتمع 
عظیم صنعتی تولید می شــود خاطر نشان کرد: تولید 

H30 بــه عنــوان يــک 
محصول استراتژيک نیز از 
سالیان گذشته در دستور 
کار قــرار گرفــت و بدين 
منظور بیم بالنــک را نیز 

برای آن تولید کرديم.
شايان ذکر است محصول 
تیرآهن H تولید شــده به 
روش نوردی در ذوب آهن 
اصفهان در مقايســه با تیر 
ورق اين مزيــت را دارد که 
محصول به صورت پیوسته 

و بدون دخالت دســت، تولید شــده و از مقاومت فوق 
العاده زيادی برخوردار است . همچنین عالوه بر تسريع 

در ساخت سازه و ايمنی باالتر در مقابل زلزله و حوداث 
غیرمترقبه، حدود 30 درصد هزينه تمام شده را کاهش 

می دهد.

نشریه داخلی
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بــه مناســبت هفته محیط زيســت 
مصاحبه اي با مدير بهداشــت و محیط 
زيست  شرکت انجام داده ايم که در پی 

می آيد : 
مدير بهداشت و محیط زيست شرکت با 
گرامیداشت هفته محیط زيست رويکرد 
جديــد ذوب آهن اصفهــان را  اولويت 
بخشــی به مباحث زيست محیطی در 

تمام فعالیت های شرکت دانست و گفت: ذوب آهن اصفهان به عنوان نخستین 
تولیدکننده فوالد در ايران در راستاي خط مشي زيست محیطي خود و تعهد 
مديريت عالي شــرکت مبني بر حفظ و صیانت از محیط زيست، ضمن صرف 
هزينه هاي بســیار هنگفت، اقدام به تعريف و اجراي بیش از 3۶ پروژه زيست 

محیطي تا پايان سال 139۶ نموده است . 
وی افزود: اين پروژه ها در قالب طرح هاي بازسازي، بهسازي و نوسازي در بخش 
هاي هوا، آب، پساب، پسماند و انرژي در جهت حذف يا کمینه سازی پیامدهاي 
نامطلوب زيست محیطي ناشــي از فعالیت هاي خود با هزينه معادل 1۷00 
میلیارد ريال و 5    /5۶ میلیون يورو بر پايه نرخ تسعیر ارز، مجموع مبالغ ريالی و 

ارزی اين پروژه ها معادل 2000 میلیارد تومان انجام شده است . 
مدير بهداشت و محیط زيست شرکت اظهار داشت: از سال 139۷ با تبیین يک 
رويکرد جديد که اولويت بخشی به مباحث زيست محیطی در تمام فعالیت های 
شرکت بوده است، نسبت به انجام بررســی و مطالعه جامع با انجام بازديدهای 
میدانی و برگزاری نشست های کارشناسی مشترک شرکت و سازمان حفاظت 
محیط زيست بر روی وضعیت موجود، الزام های قانونی و سیاست های کالن 
کشور و نیز تعهدات و مسئولیت های اجتماعی در اين رابطه با هدف يکپارچگی 
اقدام ها و حرکت به سمت صنعت سبز و ارتقاء شاخص های مرتبط اقدام و طرح 
جامع زيست محیطی شرکت با همکاری اداره کل حفاظت محیط زيست استان 
اصفهان تهیه و تدوين گرديد.  حسینی با اشاره به اينکه ذوب آهن در اين طرح 
تمامی جنبه های فعالیت شرکت که آثار زيست محیطی دارد را شناسايی و برای 
رفع يا مديريت آن برنامه ريزی نموده اســت ، گفت :  در حال حاضر سند مورد 
توافق در رابطه با برنامه های شــرکت، توسط اداره کل حفاظت محیط زيست 
استان اصفهان  به صورت مستمر پايش می گردد. هم اکنون  از مجموع 38 محور 
برنامه جامع محیط زيستی شرکت 1۶ محور)42 درصد( به صورت کامل انجام و 
به بهره برداری رسیده است و تعدادی از محور های باقی مانده نیز دارای پیشرفت 
باالی  50 درصد می باشند.   وی اظهار امیدواری نمود با انجام اثربخش پروژه هاي 
باقي مانده زيست محیطي، براساس برنامه جامع محیط زيست شرکت، شاهد 

ذوب آهنی پاک و منطبق بر معیارهای صنعت سبز باشیم.

روز جهاني محیط زيســت براي اولین 
بار در سال 19۷2 از طرف سازمان ملل 
متحد در نشست اســتکهلم سوئد به 
رسمیت شناخته شد. اولین کنفرانس 
روز جهاني محیط زيســت در ســال 
198۷ در کشــور کنیا برگزار گرديد. 
با توجه به اين که کشور ايران نیز عضو 
تعدادي از کنوانســیون هاي زيســت 

محیطي بین المللي مي باشد، در سال 138۶ نسبت به برگزاري اولین کنفرانس 
ملي روز جهاني محیط زيست و تأسیس دبیرخانه دائمي آن اقدام نمود. هدف از 
نامگذاري 15 خرداد )5 ژوئن( به عنوان روز جهاني محیط زيست آگاه سازي، 
جلب افکار عمومي و ايجاد حساســیت در بین اقشار مختلف جامعه به منظور 
نهادينه کردن فرهنگ حفاظت از محیط زيست و جلوگیري از آلودگي محیط 
زيست ، رويکرد انسان محور به مسائل زيست محیطی، توانمندسازی مردم برای 
تبديل شدن به کنشگران اصلی درزمینه توسعه پايدار و متوازن، ارتقای بینش 
عمومی در جوامع جهت بازنگری در نگرش های زيست محیطی و نقش محوری 
آن و ترويج مشارکت هدفمند همه مردم در رسیدن به آينده ای امن و پايدار است. 
در کشور ما بنا به اهمیت موضوع، اين مناسبت هر ساله از طرف سازمان حفاظت 
محیط زيست کشور به صورت هفته محیط زيست مطرح و برنامه های ويژه ای 

جهت نکوداشت آن تدوين و اجرا می گردد. 

همزمان با هفته گرامیداشت محیط زيســت و برنامه های محیط زيستی در 
شرکت، سمینار آموزشــی محیط زيست سه شــنبه 1۷ خرداد ماه در تاالر 
تشريفات روابط عمومی ذوب آهن اصفهان برگزار شــد. در اين اين سمینار 
آموزشــی که برای ارتقاء آموزش و آگاهی های  مسئولین و کارکنان ايمنی و 
بهداشت کارخانه جهت تشويق و ترويج فرهنگ حفاظت و پاسداری از منابع 
محیط زيست يعنی خاک، آب و هوا  برنامه ريزی و برگزارگرديده بود، محسن 
نوروزی از اساتید دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان به تشريح مباحث مرتبط 
با توسعه پايدار پرداخت و گفت: توســعه پايدار به معنای استفاده صحیح از 
منابع طبیعی و حفظ منابع طبیعی برای نسل های بعدی است. وی با اشاره به 
وجود مسايل زيست محیطی در تمامی مشاغل و صنايع گفت: تمامی مشاغل 
و صنايع به سهم خود دارای مشکالت زيست محیطی بوده و به همین جهت 
صنايع فوالدی هم به عنوان صنعت مادر و صنعت زير ساختی دارای پیامدها 
و جنبه های زيســت محیطی خاص خود اســت . بنابراين دست اندرکاران، 
کارکنان و مديران اين صنعت بايد در تمامی سیاست ها و برنامه های اجرايی 
خود شرايط محیط زيستی را رعايت کنند و توجه داشته باشند که در موضوع 
محیط زيست يک طرف سازمان ها و تولیدکنندگان و در طرف ديگر مردم و 

حقوق محیط زيستی آن ها قرار دارد. 

حدیث هفته

محیط زیست

 امام رضا )ع(:
به ديدن يکديگر برويد تا همديگر را دوست داشته باشید و دست يکديگر را 

بفشاريد و به هم خشم نگیريد.

 تعمیــرات کارگاه نــورد 500 به همت تالشــگران
ذوب آهن اصفهان با موفقیت انجام شد . 

محمدرضــا يزدان پنــاه مدير نگهــداری وتعمیرات 
وکارگاههای ســاخت در اين خصوص گفت: مطابق 
بادســتورالعمل های جاری کارخانه، دوره تعمیرات 
اساســي کوره حرارتی کارگاه نــورد 500 هر2  الي 3 
سال يکبار است و آخرين تعمیرات اساسي انجام شده 
برروی کوره و تجهیزات خط وپرداخت  در اسفند ماه  
سال 1395و به مدت 15 شبانه روز  بوده است و بیش 
از 5سال از تعمیرات اساسی مذکور می گذرد و صرف 

نظر از تاخیر زمانی تاريخ شــروع تعمیرات، بواســطه 
تامین اقالم تدارکاتی از جمله اقالم نسوز وسايرموارد، 
اين امر  نشــان دهنده کنترل و نظــارت و دانش فنی 

باالی کارکنان بهره بردار کوره می باشد. 
وی با اشاره به اين که کار ســاخت تجهیزات مورد نیاز 
در معاونت ساخت مهندســی نت از 3 سال پیش يعنی 
شهريورماه 139۷ وهمزمان با ارسال يک گراف اصلی و 
دو متمم به معاونت بازرسی فنی شروع شده بود،افزود: 
گراف تعمیرات اساســی اخیر جهت کوره و تجهیزات 
خط وپرداخت به مدت 12 شبانه روز پیش بینی شده 

بود کــه از حدود ســاعت 1۷ مــورخ 1401/02/22با 
خاموش کردن کامل مشعل های کوره آغاز گرديد.  

وی در ادامه افزود: همزمان با تعمیرات اساسی کوره و 
تجهیزات خط و پرداخت ،تعمیرات اساســی جرثقیل 
شــماره 12 نورد 500که ازمهمتريــن جرثقیل های 
کارگاه بوده و وظیفه اصلی آن شــارژ شمس به داخل 
کوره از طريــق رولگان های ورودی کوره  می باشــد 

انجام شد. 
علی بريمانی مدير بخش نسوز شــرکت در خصوص 
تعمیرات نورد 500 گفــت: حجم فعالیت بالغ بر 435 
تن عملیات تخريب و نســوزکاری بود کــه با بیش از 

11500 نفر ساعت کار انجام شد.  
مدير بخش نســوز شرکت خاطر نشــان کرد: با اشاره 
به وضعیت مطلوب نســوز کــوره نــورد 500 پس از 
توقف و بازرسی صورت گرفته،کنترل و نظارت دقیق 
بر تخريب و خارج کردن آجرهای مشــعل معیوب با 
کمترين آسیب به قسمت های سالم به منظور کاهش 
مصرف نســوز در انجام تعمیرات و به تبع آن کاهش 
هزينه های تامین مواد نســوز را از ديگر اقدامات اين 

بخش در زمان تعمیرات محسوب می شود. 

 محمدرضا لطیفی سرپرســت کارگاه نورد 500 نیز در 
اين خصوص گفت: تعمیرات قبلی اين کارگاه در اسفند 
ماه سال 1395 انجام شد و طبق گراف کارخانه بايستی 
تعمیرات بعدی بین يک و نیم تا سه سال بعد انجام می 
گرفت اما به دلیل کیفیت بــاالی تعمیرات قبلی انجام 
شده و بهره برداری صحیح پرسنل کوره نورد 500 پس 
از گذشت  5 سال و دو ماه، در ارديبهشت ماه سال جاری 

اين تعمیرات با موفقیت انجام شد.  
وی افزود : بهره برداری صحیح از تجهیزات در کارگاه 
نورد 500 و انجام نگرفتن تعمیرات در يک بازه زمانی 
پنج ســاله، صرفه جويی ۷0 میلیــارد تومانی را برای 

شرکت به ارمغان آورد. 
سرپرســت کارگاه نورد 500 تصريح کــرد: از طرفی 
پس از خاموش کردن کوره و بازرســی کارشناسی آن 
مشخص شد هنوز قسمت زيادی از کف و سقف کوره 
سالم بوده و تنها بخشــی از آن نیاز به تعويض و ترمیم 
دارد و در اين تعمیرات اساسی فقط بخش های آسیب 
ديده مورد تعمیر و بازسازی قرار گرفت و در اين بخش 
نیز صرفه جويی 35 میلیارد تومانی برای شــرکت به 

ثمر نشست.  

حجم فعالیت بالغ 
بر 435 تن عملیات 
تخریب و نسوزکاری 
بود که با بیش از 11500 
نفر ساعت کار انجام 

شد

تعمیرات موفقیت آمیز کارگاه نورد 500

R e p o r t
گزارش

کیفیت محصوالت ذوب آهن اصفهان، عامل استحکام ساختمان

ذوب آهن اصفهان پیشگام حمایت از زندانیان

تولید H30 به 
عنوان یک محصول 

استراتژیک نیز 
از سالیان گذشته 
در دستور کار قرار 

گرفت و بدین منظور 
بیم بالنک را نیز برای 

آن تولید کردیم

با جایگزینی ناودانی 
به جای لوله هدایت 

کننده و نصب 8 عدد 
شاخک هدایتی 
داخل ناودانی 

می توان از بروز 
مشکالت مذکور 
پیشگیری نمود

کاهش میزان 50 
درصد در میزان آب 

خام برداشتي از 
زاینده رود طي 15 

سال گذشته

استان اصفهان 
در تمامی امور 
از جمله دفاع 

مقدس و حمایت از 
نیازمندان و آزادی 
زندانیان جرایم غیر 
عمد، حماسه ها و 
شگفتی ها  آفریدند

آيین جشــن ملی نســیم مهر ويژه تجلیل از سفیران 
معنوی و خیرين حامی خانواده های زندانیان با حضور 
مقامات زندان های استان اصفهان، انجمن ها و حامیان  
مختلف آزادی زندانیان و جمعی از مددجويان و خانواده 

های آن ها در زندان مرکزی اصفهان برگزار شد.
در اين آيین مهندس ايرج رخصتی مديرعامل ذوب آهن 
اصفهان به لحاظ کمک های اين مجتمع بزرگ صنعتی 
در حمايت از زندانیان و خانواده هــای آن ها به عنوان 
سفیر معنوی حمايت از زندانیان در مادر صنعت فوالد 

کشور معرفی و لوح و تنديس مربوطه به وی اهدا شد.   
علیرضا بابايی فارســانی، مديرکل زندان ها و اقدامات 

تأمینی و تربیتی استان اصفهان در حاشیه اين آيین در 
گفتگو با خبرنگار آتشکار از مجموعه ذوب آهن اصفهان 
به لحاظ ارايه کمک های مختلــف در جهت حمايت و 
آزادی زندانیان در اســتان و شهرستان لنجان قدردانی 
نمود و گفت: استان اصفهان در تمامی امور از جمله دفاع 
مقدس و حمايت از نیازمندان و آزادی زندانیان جرايم 

غیر عمد، حماسه ها و شگفتی ها  آفريدند . 
وی افزود: شــرکت بزرگ ذوب آهن اصفهان نیز در اين 
زمینه و انجام مســئولیت های اجتماعی و حمايت از 

آزادی زندانیان، پیشگام و الگوی می باشد.
شايان ذکر اســت؛ ذوب آهن اصفهان در سال جاری، 

عالوه بر اهدا بســته های معیشتی 
به خانواده هــای زندانیــان، مبالغ 
5 میلیارد ريال در جشــن گلريزان 
زرين شهر، 5 میلیارد ريال در جشن 
گلريزان فوالدشــهر، 8 میلیارد ريال 
در برنامه يک شهر ضیافت، 2 میلیارد 
ريال همیاری مديران اين شرکت و 
2 میلیارد ريال نیز از ســوی شرکت 
پويش بــازرگان ذوب آهن اصفهان 
جهت آزادی زندانیان جرائم غیر عمد 

کمک کرده است.

مهمترین اقدامات و دستاوردهای زیست محیطی ذوب آهن اصفهان

مهمترین اقدامات ذوب آهن اصفهان در راستای 
نیل به صنعت سبز شامل موارد زیر است : 

 برنامه ريزی و اجرای برنامه های بهبود زيست محیطی 
در قالب انجام پروژه های زيست محیطی در بخش های 

هوا، آب، پساب، پسماند و مديريت مصارف انرژی
  بکارگیری مفاهیم اقتصاد سبز و جلوگیري از اتالف و 

هدرروی  منابع  درکلیه فرآيندها و فعالیت های شرکت
 کاهش و کنترل  میزان عوامل آالينده ناشی از فرآيند 

های شرکت در بخش های هوا، آب، پساب ، پسماند
 مديريت اثر بخش پســماندهای تولیدی ناشــی از 
فرآيندهای شــرکت شــامل کاهش در مبــدأ تولید، 
بازيافت، استفاده مجدد در فرآيند های تولید، پردازش، 

بازاريابی و فروش و...
 شناسايی، ارزيابی و کنترل جنبه ها و پیامدهای ناشی 

از فعالیت هــا، خدمات و 
محصوالت شرکت

 طرح ريزی و به کارگیری 
مديريت منابع انرژی

 اســتفاده از تکنولــوژی 
های نويــن و دوســتدار 

محیط زيست
 طرح ريزی و اجرای نظام 
جامع تعمیرات و نگهداری 
سیســتم های موثــر بر 

محیط زيست
 افزايش سطح آگاهي ها و 

دانش زيست محیطي کارکنان و پیمانکاران
 تعريف و اجرای پروژه های تحقیقاتی متعدد در حوزه 

محیط زيست
 همکاری نزديک با دانشگاه ها و مراکز علمی کشور و 

امضاء تفاهم نامه های مشترک با برخی از اين مراکز
 همکاری نزديک و انجام تعامالت ســازنده  با سازمان 

های ناظر در حوزه محیط زيست 
 همکاری در برنامه های زيست محیطی فراسازمانی 
که از جملــه آن ها می تــوان به پروژه انتقال پســاب 
شهرستان زرين به شرکت ذوب آهن اصفهان در جهت 
حل مشکالت زيست محیطی ناشی از پساب مذکور در 

سطح شهرستان اشاره نمود.
اهم دستاوردهای زیست محیطی شرکت ذوب 

آهن اصفهان طی سنوات گذشته تا کنون شامل 
موارد زیر است : 

 ISO اســتقرار سیســتم مديريت زيســت محیطي 
14001 مطابق با ورژن 2004 از سال 1381 و ارتقاء آن 

به ورژن 2015 در سال 139۷
 احداث و نگهداري 1۶500 هکتار فضاي سبز) بیش از 

84 برابر استاندارد مربوط به گستره فضاي سبز صنايع(
 کســب تنديس برترين پروژه ســبز از بنیاد جهانی 
انرژی و انجمن مديريت سبز اروپا جهت پروژه بازيافت 
محصوالت میانــي ناشــي از کک  در ســال 2014 و 
همچنین پروژه تزريق پودر زغال به کوره بلند)PCI( در 

سال 2020
  دريافت جايزه بلوغ HSE  از  انجمن مديريت ســبز 

ايران
کاهش میزان 50 درصد در میزان آب خام برداشتي از 

زاينده رود طي 15 سال گذشته
 قابلیت تولید 100 درصــد انرژي الکتريکي مورد نیاز 

شرکت
 تأمین بالغ بر ۶0 درصــد انرژي حرارتــي مورد نیاز 
شرکت از طريق مصرف گاز هاي فرآيندي تولید شده در 
بخش هاي ککسازي ، کوره هاي بلند و به تبع آن صرفه 

جوئي میلیون ها متر مکعب در مصرف گاز طبیعي
 پیشــتاز در نصب و راه اندازي سیســتم هاي آنالين 
مونیتورينگ عوامــل آالينده محیط زيســت در بین 

صنايع کشور 

 اولین شرکت دارنده ايستگاه سنجش عوامل آالينده 
محیطي ) ايستگاه سنجش کیفیت هوا ( در بین صنايع 

فوالدکشور 
  بومي ســازي تجهیزات زيســت محیطي با  تکیه بر 
توانمندي نیروي هاي متخصص داخل شــرکت که از 
آن جمله مي توان به پروژه بازسازي و نوسازي سیستم 

تصفیه غبار کنورتورهاي ناحیه فوالدسازي.
   پروژه نصب سیستم تصفیه غبار ناحیه برش خرسک، 
ســاخت درب هاي فلکســیبل باطري 3 و همچنین  
 LF1 بهینه سازي سیســتم تصفیه غبار کوره پاتیلي

فوالدسازي
  پیشــرو در مقوله استفاده از پســاب هاي شهري در 
جهت کاهش استفاده از منابع آبهاي سطحي که در اين 
راستا يکي از بزرگترين پروژه هاي انتقال پساب در سطح 
کشور با انتقال بخشي از پساب شهرستان زرين شهر به 

اين شرکت در مهر ماه سال 1394 رقم خورد.
  انجــام بیش از 40 مــورد پروژه تحقیقاتي زيســت 

محیطي با همکاري مراجع علمي و دانشگاهي کشور
 برنامه ريزي و اجراي بیش از 3۶ پروژه زيست محیطي  
تا اواخر سال 9۶ در بخش هاي هوا، آب، پساب، پسماند 

با صرف هزينه هاي بسیار هنگفت
  برنامه ريزی جهت اجرای بیش از  15 پروژه زيســت 
محیطی در بخش هــوا و 8 پــروژه در زمینه مديريت 
مصارف آب و  پساب که اين پروژه ها در حال حاضر در 

فاز انتخاب پیمانکار و يا در فاز اجرائی می باشند.

Rگزارش e p o r t

مدیر بهداشت و محیط زیست شرکت

مباحث زیست محیطی در تمام 
فعالیت های ذوب آهن اصفهان 

اولویت دارد

الزمه حفاظت از محیط زیست 
مشارکت حداکثری آحاد جامعه است

تالش کنیم، محیطی پاک و به دور از 
آالینده ها داشته باشیم



تسلیت

همکاران گرامی آقایان: 
حسین عباسی، کامران میرزایی، صادق رهنمای، صادق 

احمدپور، رحمت اله برمه، عبدالحمید امینی، محمدعلی 
بابائیان، علی معینی

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 عمومي شرکت

تشکر و سپاس

از کلیه همکاران و دوستان گرامي که در مصیبت وارده به 
اینجانبان ضمن ابراز همدردي، تسلي خاطر بازماندگان را فراهم 

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

حسین ابراهیمی عرب، محمدرضا علی عسگریان، 
اسماعیل اسکندری، محمدعلی یسلیانی، محمدرضا 

رفسنجانی، محمد دوزنده، احمد دوزنده، پوریا مقدس

تسلیت

خانواده داغدار مرحوم علی سلیمانی

با نهایت تاسف و تالم فراوان درگذشت همکار گرامیمان مرحوم 
مغفور علی سلیمانی را خدمت شما خانواده محترم تسلیت 
عرض نموده، از خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و 
برای شما و سایر بازماندگان شکیبایی، سالمتی و طول عمر 

خواستاریم .

روابط عمومی شرکت

تشکر و سپاس

من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق

خوشا آنان که باعزت ز گیتی   بساط خویش برچیدند و رفتند
 ز کاالهای این آشفته بازار  محبت را پسندیدند و رفتند

ایزد منان را سپاسگزاریم که در غمناک ترین روزهای زندگی مان 
ما را از نعمت حضور دوستان و سرورانی مهربان بهره مند ساخت 

که همدردی شان التیامی است بر دل های داغدیده ما.
ابراز همدردی و بذل محبت شما عزیزان در مراسم تشییع و 
تدفین و مجلس ترحیم و یا ارسال پیام های تسلیت موجبات 

غرور و افتخار کانون داغدار را فراهم نمود که به  رسم ادب 
سزاوار قدردانی و سپاسگزاری هستید.

چنانچه به دلیل تألمات روحی امکان ادای ِدین حضوری فراهم 
نگردید تقاضای عفو و بخشش داریم.

امیدواریم بتوانیم در مجالس شادی شما عزیزان جبران زحمت 
نماییم.

خانواده مرحوم علی سلیمانی 

همکار گرامی؛ به اطالع می رســاند مرکز مشاوره 
روانشناســی مســتقر در دانشــگاه اصفهــان به 
آدرس دروازه شــیراز - خیابــان دانشــگاه جهت 
ارائه خدمات روانشناســی با پرداخــت 10 درصد 
تعرفه )90 درصــد تخفیف( در خدمــت همکاران 
و افراد تحت تکفل آن ها می باشــد. جهت کســب 
اطالعات بیشتر و اخذ نوبت در زمینه های شغلی، 
خانوادگــی، تحصیلــی، ازدواج و... خواهشــمند 
است با شــماره های مرکز مشــاوره تماس حاصل 

فرمایید.
36693324 -031 و 37932500 -031

مدیریت بهداشت محیط زیست

اطالعیه

• ثبــت نــام)آزاد( مــدارس فوتبــال، والیبــال، 
بســکتبال و هندبال باشــگاه ذوب آهن اصفهان 

ویژه متولدین 1393 - 1378 دختر و پسر
مــکان تمرین: بلوار شــفق مجموعــه اداری ذوب 
آهن ســالن اســتاد توصیفیــان اصفهــان پارک 

قلمستان ورزشگاه ملت سالن مرحوم رهنما
محل ثبت نام : بلوار شــفق ساختمان اداری تلفن 

تماس 37816322
• ثبــت نــام)آزاد( مــدارس فوتبــال، والیبــال، 
بســکتبال و هندبال باشــگاه ذوب آهن اصفهان 

ویژه متولدین 1393 - 1378 دختر و پسر
مکان تمرین : فوالدشهر محله A2 سالن ایثار

فوالدشهر ورزشگاه بزرگ سالن نبرد
محل ثبت نام فوالدشــهر ورزشــگاه بــزرگ تلفن 

52625066
باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن

اطالعیه
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 11 ذوالقعده 1443
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V a r i o u s
گوناگون

همزمان با دهه کرامت و در آستانه والدت با سعادت 
حضرت علی بن موسی الرضا )ع( همايش اختصاصی 
ســفیران آينده جوان 18 خرداد مــاه در محل تاالر 
تشــريفات روابط عمومی ذوب آهن اصفهان برگزار 
شد. در اين همايش که توســط حوزه مقاومت بسیج 
شهید تندگويان شــرکت برنامه ريزی شــده بود و 
100 نفر از فرماندهان و مســوالن فرهنگی پايگاه ها 
و گردان های بسیج ذوب آهن  در آن حضور داشتند 
موضوعات و سواالت مرتبط با تقويت نهاد خانواده و 
افزايش فرزند آوری در کشــور مورد بحث و بررسی 

قرار گرفت. 
حجت االســالم والمســلمین 
محمد مســلم وافــی ريیس 
موسســه انديشــه کوثــر قم 
بــه سیاســت هــا و تحوالت 
جمعیتی ايران و جهان در صد 
سال گذشته پرداخت و گفت: 
کشورهای غربی در گذشته با 
ايجاد شرايط خاصی به نابودی 
نهــاد خانــواده  و کــم کردن 
جمعیت خــود پرداختند ولی 
وقتی با عوارض کمبود رشد و 
پیری جمعیت مواجه شدند برای تغییرات جمعیتی 
برنامه ريزی کردند. در ايران نیز سیاســت های ضد 
جمعیتی خاصی در ســال های قبل و بعد از انقالب 
حاکم شد که نتايج ســويی به همراه داشت و عواقب 
منفی آن در سال های بعد، بیشتر معلوم خواهد شد. 

وی با اشاره به هشدارها و بیانات مقام معظم رهبری 
در مورد ضــرورت حیاتی افزايــش جمعیت و فرزند 
آوری، سیاســت های اشــتباه  جمعیتی گذشــه را 
مورد نقد و بررسی قرار داد و در پايان اين همايش به 

ســوالت حاضران در مورد موانع، عوامل و تسهیالت 
مربوط به تشکیل خانواده پاسخ داد.  

ســرهنگ مهران مختاری فرمانده حــوزه مقاومت 
بســیج شــهید تندگويان ذوب آهن اصفهان نیز در 
گفتگو با خبرنگار آتشکار  با بیان اهداف اين همايش 
گفت: نظر به فرمايشــات اکید مقــام معظم رهبری 
مبنی بر افزايش جمعیت و گســترش سیاست های 
فرزند آوری ، بســیج ذوب آهن اصفهان با فراخوانی 
فرماندهان و نیروهای فرهنگی خــود، اين همايش 
تخصصی را برگزار کرد. وی افزود: با دعوت از حجت 
االســالم و المســلمین محمد مســلم وافی ريیس 
موسسه انديشــه کوثر قم که در مورد مسايل مربوط 
به  بحران ها و سیاســت هــای مربوط بــه افزايش 
جمعیت ســال ها تحقیق و پیگیری داشته است در 
جهت آموزش هــا و ارتقاء آگاهی های  بســیجیان 
کارخانه تالش می کنیم. اين همــکاران نیز با توجه 
به اطالعات به دست آمده در بین همکاران و جامعه  
برای تشــويق و ترويج فرهنگ ازدواج و فرزند آوری 
خانواده هــا تبلیغ خواهند کرد. ســرهنگ مختاری 
افزود: اين همايش ها در طول ســال به طور سلسله 

وار ادامه می يابد . 

مراســم گرامیداشــت ســی و سومین ســالگرد 
ارتحــال ملکوتی رهبــر کبیر انقالب اســالمی و 
بنیانگذار جمهوری اســالمی ايــران حضرت امام 
خمینی )ره( و همچنین بزرگداشــت ياد و خاطره 
شهدای حماســه 15 خرداد1342 سرآغاز شکل 
گیری انقالب اســالمی ايران، در تاالر آهن ذوب 
آهن اصفهان برگزار شــد. در اين مراسم انقالبی 
و معنوی کــه همزمان با ســالروز والدت فرخنده 
حضرت فاطمــه معصومه)ع( و بــا حضور جمعی 
از مديران،کارکنان و بســیجیان شــرکت برگزار 
گرديد ،آيت ا... حبیب ا... رهبر مسئول هماهنگی 
تبلیغات اسالمی شرکت با اشاره به فضايل حضرت 
معصومه)س( و مقام شفاعت آن بانوی بزرگوار در 
دنیا و آخرت برای مسلمانان و شیعیان به تشريح 
حوادث تاريخی مرتبط با قیام  مردمی 15  خرداد 

و ســرآغاز مبارزات امام خمینــی)ره( علیه رژيم 
ســتم شــاهی پرداخت وگفت: امام)ره( با ويژگی 
ها و روحیات  بارز خــود از همان آغــاز جوانی با 
استفاده از آيات الهی و انتشار کتاب کشف االسرار  
به روشنگری و مبارزه علیه رژيم شاه پرداخت و از 
سال 1342 با ســخنرانی های کوبنده در مدرسه 
فیضیه قم و فراخوانی علمای بالد و دعوت از اقشار 
گوناگون برای اتحاد و مبارزه علیه طاغوت، اساس 

رژيم پهلوی را به لرزه انداخت.  
آيت ا... رهبر افزود: حضرت امــام ره در ادامه اين 
راه سخت و طوالنی سال ها به تبعید رفت، از هیچ 
مقامی نترســید و حتی  در تبعیدگاه نجف فرزند 
بزرگوار خود آقا مصطفی را نیز از دســت داد ولی 
هرگز کوتاه نیامد و شــهادت فرزندش را از الطاف 
خفیه الهــی دانســت و در دوران تبعید نیز کتاب 

فقهی تحريرالوسیله را نوشــت و سرانجام با توکل 
برخدا و اتحاد امت اســالمی که شــعار همیشگی 
اش بود موجبات پیروزی انقالب اسالمی را فراهم 
 ساخت و نظام جمهوری اسالمی ايران را استقرار

 بخشید. 
مســئول هماهنگی تبلیغات اســالمی ذوب آهن 
اصفهان با اشاره به ويژگی های شخصیتی منحصر 
به فرد امام )ره( تصريح کرد: ايشــان فردی جامع 
االطراف، فقیــه، فیلســوف و سیاســتمدار بود. 
همچنین در عین اين که شجاع و مبارز بود فردی 
مهربان و در امور زندگی ســاده زيست و منظم و 
تا آخر عمر مقید به نماز اول وقــت بود به طوری 
که در پاريــس در زمان مصاحبه بــا خبرنگاران با 
شنیدن صدای اذان جمع خبرنگاران را ترک کرد 

و به سوی نماز  رفت.
در اين مراسم معنوی که با ادای احترام به شهدای 
انقالب اســالمی، دفاع مقدس و ساير شهدا همراه 
بود، نماهنگی در مورد زندگی امام)ره( و گلچینی 
از ســخنان مقام معظم رهبری حضــرت آيت ا... 
خامنه ای در مورد شــخصیت و آرمان های الهی 
امام)ره( پخش شد و مداحان اهل بیت)ع( در مدح 
حضرت حضــرت فاطمه معصومــه)ع( و در رثای 

حضرت امام خمینی)ره( به مداحی پرداختند. 
شايان ذکر اســت؛ در اين مراســم، توسط حوزه 
مقاومت شهید تند گويان شــرکت، جوايز نفرات 

برتر مسابقه دو و میدانی به آن ها اهدا گرديد.

کاروان زيارتی کارکنان و بسیجیان ذوب آهن اصفهان 
در قالب دو دستگاه اتوبوس 14 خرداد ماه به مناسبت 
ســالروز ارتحال ملکوتی بنیانگذار جمهوری اسالمی 
ايران حضرت امام خمینی)ره ( در مراسم بزرگداشت 

اين روز حضور يافتند .
ايــن کاروان به همت حوزه مقاومت بســیج شــهید 
تندگويان شــرکت عصر روز جمعــه 13 خردادماه با 
حضور بر سر مزار شهدای گمنام شــرکت و میثاق با 

شهدا عازم مرقد امام خمینی )ره( شدند.
 اين کاروان با پیوستن به دريای جمعیت عاشق انقالب 
اســالمی و رهبری آن در مراســم بزرگداشــت سی و 
ســومین ســالگرد ارتحال امام خمینی )ره( شرکت 
نموده وبا آرمان های آن امام عزيز و مقام معظم رهبری 

حضرت آيت ا... خامنه ای تجديد میثاق نمودند.
مهرداد راستا مســئول کاروان مذکور و نماينده حوزه 
مقاومت بسیج شهید تندگويان شــرکت در گفتگو با 
خبرنگار اتشکار با اشاره به اهداف اعزام کاروان زيارتی 
که بعد از دو ســال وقفه  و رفع شرايط کرونايی برگزار 

شد از استقبال همکاران ذوب 
آهنی در اين اعزام تشکر کرد. 

محمد ابوطالبی از کارشناسان 
مديريت خدمات و امور رفاهی 
کــه در ايــن برنامــه حضور 
داشــت در گفتگو با خبرنگار 
آتشــکار با اشــاره به اهمیت 
برگزاری مراسم سالگرد امام 
راحل گفــت: کارکنان ذوب 
آهن اصفهــان از زمان جنگ 
تاکنــون در همــه صحنه ها 
حضور داشــته و اکنون هم با 

حضور در مراسم بزرگداشت ســی و سومین سالگرد 
ارتحال امام خمینــی)ره( با آرمان هــای او بیعت و 
اعالم وفاداری می نمايد. من هم به سهم خود افتخار 
حضور در اين برنامه را پیدا کردم.  رضا نوروزی همکار 
بازنشسته ذوب آهن که در طب صنعتی شاغل بوده و 
8 سال قبل به افتخار بازنشستگی نائل شده است نیز 

گفت: من در تمام سال های خدمت در کاروان زيارتی 
مرقد امام خمینی)ره( شرکت می کردم و امسال هم 
از طريق  دوســتان از اين برنامه آگاه شدم. وی که از 
رزمندگان دفاع مقدس اســت افزود: پیروزی انقالب 
و موفقیت های کشــور مرهون رهبری حضرت امام 
خمینی )ره( بوده و ما همواره بايد در تبعیت از افکار و 

اهداف الهی او تالش کنیم.

مسئولین مديريت مهندسی نت شرکت از غالمعباس 
معتمدی عیادت نمودند. غالمعباس معتمدی بیست 
روز مانده به بازنشستگی دچار حمله قلبی شد و عمل 
باز انجام داده بــود. در اين ديدار کــه نماينده روابط 
عمومی نیز حضور داشــت از تالش بیش از سی سال 

اين همکار تشکر نمودند.
شــايان ذکر اســت معتمــدی از بــا اخــالق ترين 
جوشــکارهای مهندســی نت بود. بــرای وی آرزوی 

ســالمتی و بهبودی کامــل را از خدای متعــال آرزو 
نموديم.

 همچنین تعــدادی از مســئولین و کارکنان مديريت
راه آهــن و ترابری شــرکت با حضــور در منزل جواد 
حســین زاده ضمن عیادت از وی در جريان شــرايط 

درمانی و بهبودی وی قرار گرفتند.
مديريــت پرتــالش  همــکاران  از  زاده   حســین 

راه آهــن و ترابری شــرکت به دلیل آســیب ديدگی 

 از ناحیه ســتون فقــرات، تحــت درمــان و معالجه
می باشد.

وی در ايــن ديــدار بــا قدردانــی از پیگیــری های 
 مجموعــه راه آهــن و ترابری شــرکت، گفــت: در 
ماه های اخیر خبرهــای خیلی خوبــی از ذوب آهن 
شنیدم که نشان می دهد ذوب آهن اصفهان به مسیر 
درستی هدايت شــده و رو به ســوی اهداف بزرگ و 

سودآوری در حرکت است.

بر بال لک لک ها

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

گرامی شان به شرح ذیل است:

تولدت مبارک

پیوندآسمانی
پیوند مهرورزان

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

در سايه اهل بیت)ع( و آقا ا مام زمان)عج( آرزومنديم.

در همایش سفیران آینده جوان عنوان شد:
تقویت نهاد خانواده و افزایش فرزند آوری در کشور

تجدید میثاق تالشگران شرکت با آرمان های حضرت امام خمینی)ره(

عیادت از همکار

تاریخ ازدواجمحل کار نام و نام خانوادگی شاغل 

1401/2/11بیمارستانزهرا علیرضا پور

آرمان امام خمینی)ره( توکل برخدا و اتحاد امت اسالمی بود 

تاریخ تولدنام فرزند محل کار نام و نام خانوادگي شاغل 

1401/02/11اسراآبرسانیابراهیم کرمی

1401/02/25ماهانکوره بلندداود عباسی

1401/02/28سلینکوره بلنداحمد محمدی

1401/02/31فرهامآگلومراسیوناحمدرضا رحمانی

1400/11/20نیالراه آهنامیر ناصری

1401/03/04آرتینراه آهنعلی محمدی

1401/02/03فرنازآگلومراسیونعلیرضا مویدی

1401/02/28نازنینفوالدسازیابراهیم توکلی

1401/02/24حلماکک سازیابوالقاسم بهرامی

1401/02/29نفسنورداسماعیل کرمی

1401/02/20دیانااتوماسیونعلی عالئی

1401/02/30پوریاایمنی و آتش نشانیمصطفی یزدانی

خبر

نایب قهرمانی والیبال بانوان ذوب 
آهن مسابقات کارگری استان

 مســابقات کارگری اســتان به میزبانی باشــگاه کارگران اصفهــان از تاريخ 
1401/2/1۶ به مدت دو هفته برگزار گرديد و تیم والیبال بانوان شرکت توانست 

در اين مسابقات مقام نايب قهرمانی را کسب نمايد.
بازيکنان تیم؛ زهرا شــاهمرادی، اعظم فاضل، رها لطفی، زهره معتمدی، بتول 

موسايی، بتول شیر محمدی، نسرين دری
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سرپرست؛ ناهید مرتضايی پور و کوکب عابدی


