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پاي صحبت خانوادههای تحت پوشش خيريه والفجر ذوبآهن بویشببوهایرنگارنگ،خانهتکانیهایدستهجمعی،شلوغیبازار،چمدانهاییکهبرای
سفر بسته میشوند و همه و همه نوید فرارسیدن سال جدید را میدهند .در دل این ازدحام و
شلوغی ،اگر باکمی تأمل و توجه به محیط اطرافمان بنگریم نواهایی را میشنویم و خانوادههایی
را میبینیم که به دلیل وضعیت معیشتی خویش که توأم با بیماری ،سرپرست خانوار شدن و...
همراه شده است حتی فرارسیدن سال جدید را به بوته فراموشی سپردهاند....
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شميم بهار را با دستهای
نيازمندانقسمتكنيم

معاونوزیرصنعت،معدن
و تجارت و رئيس هیئت عامل ايميدرو:

اقداماتزیستمحیطی
ذوبآهنسرلوحهديگر
صنايعقرارگيرد

سخن اول
در ابتدای جلس ه درس خارج فقه ایراد شد

بیانات رهبر انقالب درباره
لزوم رسیدگی جدی
مسئوالن به مشکالت مردم
جنوبکشور

معاونوزیرصنعت،معدنوتجارت
ورئیسهیئتعاملسازمانتوسعه
ونوسازیمعادنوصنایعمعدنی
ایران(ایمیدرو)گفت:تجربیاتو
فعالیتهایذوبآهناصفهاندر
زمینهپروژههایزیستمحیطیو
فضایسبزبایدسرلوحهصنایعدیگر
قرارگیرد.
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مدیرکل حفاظت محیطزیست استان اصفهان:

حضرت آیتاهلل خامنــهای رهبر معظم انقالب
اسالمی در ابتدای جلسهی درس خارج فقه با اشاره
به مشکالت و خسارتهای شدید پدید آمده در اثر
ســیل و گردوغبار در مناطق جنوب کشــور ،تأکید
کردند :این حوادث حقیقتًا دل انســان را میخراشد
و مســئوالن موظفاند که بافکــر و کار و تالش و
همدلی با مردم ،به این مشــکالت رسیدگی و برای
عالج قطعی آنها چارهاندیشی و اقدام کنند .حضرت
آیتاهلل خامنهای با اشــاره به مشاهدات گذشتهی
خود از مشــکالت پدید آمده برای مردم در جریان
دو ســیل مهیب افزودند :سیل آفت بزرگی است و
خســارتهای زیادی برای مردم و خانوادهها ایجاد
میکند و کمک به مردم سیلزده در مناطق جنوب،
وظیفه و کاری الزم است .ایشان مسائل این روزهای
خوزســتان و قطع آب و برق و وســایل ارتباطی در
هوای سرد را نمونهی دیگری از مشکالت دلخراش
و بســیار سخت مردم برشمردند و گفتند:مسئوالن
وظیفهدارند که به این مشکالت رسیدگی کنند و اگر
کسی به فکر مردم باشد ،نمیتواند در مقابل مسائل
دشوار خوزستان راحت بماند و این وظیفهی قطعی،
فوری و همیشگی حکومتهاست که به فکر مردم
باشــند .حضرت آیتاهلل خامنهای با انتقاد از برخی
که بهجای حل مسئلهی ریزگردها ،مسئولیت آن را
متوجه گذشتگان میکنند ،خاطرنشان کردند :درست
است که برخی مسائل به چارهاندیشیهای بلندمدت
احتیاج دارد اما این حرف که وضعیت فعلی نتیجهی
به فکر نبودن گذشتگان است ،کافی نیست و مشکلی
را حل نمیکند و چند صباح دیگر نیز دیگران همین
قضاوت را درباره ما خواهند کرد که چرا برای عالج
مشکل مردم کاری انجام نشد .ایشان افزودند :باید این
سختیها را در زندگی مردم لمس و برای عالج آنها
فکر ،کار ،تالش ،همدردی و همدلی کرد.

اقدام های زیستمحیطی ذوبآهن در سال جاری
بسیار مفید و مؤثر بوده است
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درشانزدهمیننمایشگاهبینالمللی
محیطزیست کشور مطرح شد

ابراز رضایت دکتر ابتکار از اقدامات
زیستمحیطیذوبآهناصفهان

قدردانيامامجمعه
زرینشهر از
فعالیتهایفرهنگي
ذوبآهن اصفهان
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فرهنگی

يامقلبالقلوبواالبصار
يامدبراليلوالنهار
يا محول الحول و االحوال
حولحالناالياحسنالحال
در آســتانه فرارسیدن سال نو و شكوفايي روحبخش طبيعت ،ضمن
تبريك ايام خجسته نوروز با آرزوي سالمتي و شادماني براي شما همكاران
عزيزوخانوادهمحترمتانوبهمنظورتحکیمروابطاجتماعیوبنیانخانواده
و ايجاد هماهنگیهای الزم برای استمرار روند تولید شرکت و انجام امور
جاری ،موارد ذيل را جهت رعايت و اجرا در ايام تعطيالت نوروزي به اطالع
میرساند:
حضوركاركناننوبتكار(شيفت)طبقجدولشیفتمربوطه،برنامهكاري
و گراف تنظيمي در ايام تعطيالت در محل كار الزامي است.
بر اساس مصوبه شورای محترم معاونین مقرر شد همانند عرف و رویه
سنوات قبل ،مدیران و سرپرستان محترم کلیه واحدها با مرخصی خارج از
نوبت و یا استراحت کارکنان روزکار دائم (جنرال شیفت) در ایام غیر تعطیل
طی دو هفته اول سال  96و همچنین تاریخهای  28و  30اسفندماه سال
جاریموافقتفرمایند.بدیهیاستهمکارانمحترممیتوانندجهتجبران
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گزارش

02

فرهنگی

03

گونــاگون
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عزاداري حضرت زهرا(س)
با عطر شهيدان
اولینعملبازسازیکامل
لیگامانهای اطراف زانو در
استاناصفهان

کســر کار ایام نوروز از ذخیره مرخصی و یا استراحت بهجای اضافهکاری
تا انتهای دیماه ســال آتی استفاده کنند .لذا با توجه به برنامهریزیهای
بهعملآمده امکان سرو غذا و ارائه سرویس ایاب و ذهاب برای کارکنان
قالذکر(مشابهسالهایقبل)میسرنخواهدبود.
روزکاردائمطیایامفو 
همکاران محترم شاغل در واحدهایی كه برحسب نوع فعالیتها و نیز
پروژههــای در حال اجرا ،در ايام تعطیالت نوروز مطابق برنامه وظايفي را
بر عهدهدارند (اعم از واحدهاي بهرهبرداری ،پشتيباني ،خدماتي و ستادی)،
بر اساس برنامهریزی انجامشده که توسط مسئولین ذیربط به آنان ابالغ
میگردد ،در محل كار خود حاضر و نسبت به انجام وظايف محوله اقدام
خواهند کرد.در صورت ضرورت تعیین بعضي از كاركنان روزکاردائم (جنرال
شيفت) بهعنوان آنکال ،مسئولين ذیربط میبایست ليست مشخصات
ایشان شامل :نام و نام خانوادگی ،شماره پرسنلی ،واحد سازمانی ،تاریخهای
آنکالی(بهتفکیکتاریخوبرایهرتاریخیکستون)،آدرسمحلسكونت
و تلفن تماس با آنان را پس از تأیید معاون حوزه ذیربط بهصورت فایل
اکسل حداکثر تا پايان وقت اداري شنبه مورخ  95/12/21به دفتر معاونت
بهرهبرداری،مديريتخدماتواموراجتماعيوهمچنینمدیریتاموراداری
(ادارهحقوقومزایا)ارسالکنندتابرنامهریزیوهماهنگیهایالزمازقبیل
تأمينسرويسايابوذهابونیزفعالسازیامکانثبتحضورافرادمذکور
درایامآنکالیانجامپذيرد.
کارکنانآنکالبهلحاظعدمامکانمسافرت،بابتهر 24ساعتآنکال،
حقاستفادهازچهارساعتاستراحتطیسهماههاولسالراخواهندداشت.

در این کنفرانس دکتر شمس اردکانی ،ریاست کمیسیون انرژی
اتاق بازرگانی ایران ،مهندس ترکان مشــاور رئیسجمهور و رئیس
مناطــق آزاد ،مهندس صفری عضو کمیســیون انرژی مجلس و
دکتر دائمی معاون وزیر نیرو حضور داشتند .موضوعاتی نظیر نقش
مدیریت انرژی در اقتصاد مقاومتی ،اهداف توســعه پایدار جهانی،
سیســتمهای جدید ذخیرهســازی انرژی ،انرژیهای تجدیدپذیر و

اطالعيه

باعنايتبهاينكهتعداديازعکسهایبازديدكنندگان
خانوادهها از شركت در سالهاي پيشين هنوز در آرشيو
روابط عمومي موجود است و بازديدكنندگان اقدام به
دريافت عکسهای بازديد خود نکردهاند ،درخواست
میشودمسئولينروابطصنعتيقسمتهاازتاريخ
 95/12/14لغايت  95/12/25به واحد آرشيو سمعي و
بصري روابط عمومي (ساختمان شماره 2جنب رستوران
توحيد)جهتشناساييودريافتعكسپرسنلقسمت
مربوطهمراجعهفرمایند.

روابط عمومي شركت

بدیهی است در صورت فراخوانی و حضور در محل کار ،عالوه بر استراحت
متعلقهمذکور،براساسترددهایثبتشدهدرسیستمحضوروغیابجهت
آناناضافهکاریمنظورخواهدشد.ضمنًاکارکنانمذکورمیبایستحضور
خودراروزانهدریکیازدستگاههایمخصوصکارکنانآنکالکهدرمجتمع
آموزشیفرهنگیشفق،ساختمانفروشویامهمانپذیر(ُمتل)فوالدشهر
نصبشده،ثبتکنند.
اعطاي مرخصي به كاركنان نوبتكار در ايام تعطيالت نوروزي(منوط به
موافقت مديريت ذیربط و مشروط به عدم ايجاد وقفه در روند توليد و امور
جاری) بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه و با رعایت سقف  10درصد از
نفرات هر واحد است.با توجه به اینکه کارکرد اسفندماه کارکنان طبق روال
جاری و لزوم رعایت گراف تعیینشده ،در تاریخ 2/1/96به سیستم ()ERP
ارسالمیگردد.مقتضیاستمسئولینذیربطوکلیهکارکنان،مجوزهای
مربوط به کارکرد را حداکثر تا پایان ســال جاری به دفاتر حضوروغیاب
ارائه کنند .در همین راستا مقتضی است مسئولین محترم روابط صنعتی،
جهتتحویلفایلالکترونیکیمتضمنمیزانسقفاضافهکاریکارکنان
واحدهایذیربطضمنهماهنگیالزمباادارهحقوقومزایاحداکثرتاپایان
روزچهارشنبه 96/1/2اقدامنمایند.
در خاتمه ،سالمتي و توفيق روزافزون همكاران عزيز را از خداوند متعال
مسئلت نموده ،سالي پر خیروبرکت و شادماني را براي شما و خانواده محترم
آرزومندیم.
مدیریتاموراداری

حضور ذوبآهن در سمینار بینالمللی رویکردهای نوین
در نگهداشت انرژی

ششــمین کنفرانس بینالمللی رویکردهای نوین در نگهداشت
انرژی (ایتک) در روزهای ســوم و چهارم اسفندماه با حضور جمعی
از شــخصیتهای بینالمللی ،دانشــگاهیان ،متخصصان صنعت،
کارشناســان بخشهای مختلف باهدف همافزایی و نزدیکی بیشتر
دانشــگاه با بخشهای دولتــی و خصوصی در زمینــه انرژی در
دانشگاه تهران برگزار شد.
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هدفاصلیاستقرارنظام
پيشنهادهاافزایشدرآمدو
کاهشهزینههااست

رعايت حقوق مصرفکننده دانست و گفت :باالترين
سرمايهشرکتها،كسباعتمادمصرفکنندگاناست.
تزاده وزير صنعت،معدن و
مهندس محمدرضا نعم 
تجارتنيزدراينهمايشضمنتشريحاجزايحقوق
مصرفکننده و تولیدکننده و اقدامات دولت در اين
زمينه،گفت :در خدمات و توليدات خود بايد رضايت و
سالمت مشتري را همزمان رعايت كنيم .بنا بر اعالم
معاونت فروش و بازاريابي شركت ،مواردي كه باعث
موفقيت ذوبآهن در كسب تنديس مذكور شد بدين
شرحاست:جلبرضايتمنديمشتريانباامتياز95/64
در زمينه فروش ،تحويل محصول و خدمات پس از
فروش،كسببيشترينامتيازبرايداشتناستانداردها
نالمللی و نسبت فروش به
و گواهینامههای ملي و بی 
توليدمحصوالتشركت.

اطالعیه

تمديداعتبارگواهينامه
سيستممديريت
زیستمحیطیاستاندارد
 ISO14001ذوبآهن اصفهان
رویــداد

تنديسنقرهایمليرعايتحقوقمصرفکنندگانبهذوبآهناصفهانرسيد
ذوبآهن اصفهان براي چهارمين ســال پياپي
شركت برتر در رعايت حقوق مصرفکننده شناخته
شد .در شــانزدهمين همايش روز ملي حمايت از
مصرفکننــدگان كه با حضــور دكتر جهانگيري
معاون اول رئیسجمهور ،مهندس نعمت زاده وزير
صنعــت ،معدن و تجارت و جمعي از مســئولين و
مديران سازمانها و صنايع كشور نهم اسفند در سالن
نالمللیصداوسیمادرتهرانبرگزارشد،
همایشهایبی 
ذوبآهناصفهانبرايچهارمينسالپياپيبهعنوان
شركتبرترحمايتازمصرفکنندگانمعرفيواحسان
دشتيانه معاون فروش و بازاريابي اين شركت ،لوح و
تنديس نقرهای سازمان حمايت از مصرفکنندگان را
دريافت کرد .در اين همايش معاون اول رئیسجمهور
موفقيت شرکتهای برتر را حاصل مشتري مداري و

ویــــترین هفته

روند اقتصادی شــدن آنها ،نیروگاههــای بازیافت و ذخیره انرژی-
توربینهای انبســاطی ،ارتقای بهــرهوری انرژی در صنایع و دیگر
موضوعــات مرتبط باانــرژی موردبحث و تبادلنظــر قرار گرفت.
ذوبآهن اصفهان نیز با ارســال مقالههایــی از مدیریت پژوهش،
فناوری و بومیســازی و مدیریت انرژی و بهینهسازی سوخت در
این کنفرانس حضور داشت.

برگزاريمراسمترحيم
حامدمحمدي

مراسم ترحيم درگذشت مرحوم حامد محمدي
خشوئي با حضور خانواده مرحوم و معاونين،
مديران و تعدادي از پرسنل شركت  11اسفندماه
در مسجد الزهرا(س) برگزار شد .شایانذکر است
اين مراسم با قرائت قرآن و نوحهسرایی
همراه بود.

اطالعيه

به اطالع میرساند صدور
درخواست مرخصي بدون حقوق
بيشتر از سه روز پرسنل شركت
منوط به اخذ تاييديه مديريت
اموال و بيمه شركت ازنظر تعيين
تكليف نحوه پرداخت حق بيمه
تكميل درمان است.

مديريت امور اداری

اطالعيه

گفتگوی زنده
مهندس حميد حسيني

مدير آموزش و توسعه منابع انساني
با صدای ذوبآهن
دوشنبه  16اسفندماه
ساعت  8 :30صبح

روابط عمومي شركت

اطــالعیــه

بدینوسیله به اطالع میرساند با عنایت به اتمام مهلت جمعآوری
اطالعات مربوط به مدارک تحصیلی دانشگاهی ،همکاران محترم
میتوانند از روز شنبه مورخ  95/12/7لغایت  95/12/17نسبت به
ثبت و یا اصالح اطالعات قبلی خود در سامانه اطالعات فردی و
سازمانی در پرتال مدیریت امور اداری به آدرس
( )http://edari.escoportal.ir/perinfoاقدام کنند.

مدیریت امور اداری
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رويداد
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سالم
آتشکار

هدف اصلی استقرار نظام پيشنهادها افزایش درآمد و کاهش هزینهها است

سواالت همکاران و پاسخ مسئوالن

**  .1علت عدم رعایت نظافت و بهداشت در قسمتهای
مختلفبیمارستانشهیدمطهریچیست؟
مدیریت بیمارستان شهید مطهری :نظافت با توجه به سیستم نظارتی
بیمارستان در حد مناسب و استاندارد است .در ضمن اصالحات و تعمیرات
سرویسهای بهداشتی موردنیاز بخشها نیز در حال انجام است.
**  .2درخواســت رسیدگی بیشــتر به رعایت تکریم
اربابرجوع در بیمارستان شهید مطهری فوالدشهر.
مدیریت بیمارستان شهید مطهری :مسئولین مربوطه ابراز کردند با
عنایت به تأکید ریاست بیمارستان نسبت به تکریم اربابرجوع و احترام
خاص نسبت به بیماران و مراجعین محترم ،همچنین تکرار موضوع توسط
ایشــان در جلسات عمومی و نشستهای گروهی ،پرسنل نیز سعی بر
رعایت آن دارند .ولی چنانچه همکاران و مراجعهکنندگان عزیز با مورد
خاصی مواجه شدند ،موضوع را حتمًا با ذکر نام و محل کار فرد خاطی به
حراست یا بازرسی بیمارستان منعکس کنند.
** .3ابراز گالیه از دقت ســونوگرافیهای انجامشده در
بیمارستانشهیدمطهری.
مدیریت بیمارستان شهید مطهری :پزشکان سونوگرافی بیمارستان از
متخصصین باتجربه هستند و تاکنون گزارش مشابهی در این خصوص
دریافت نشده .ولی چنانچه مراجعهکنندگان عزیز با مورد خاصی مواجه
شدند ،بهطور کامل مشکل خود را به معاون درمان بیمارستان منعکس
کنند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
**  .4علت اعالم عدم پذیرش کارکنان توسط استخر ابوذر
اصفهانچیست؟
مدیریت خدمات و امور اجتماعی :علت ،تغییر مدیریت استخر مذکور
بوده که در این راستا ضمن اعتراض به مدیریت جدید نسبت به اعالم
عدم پرداخت و جریمه در این خصوص اقدام شــد و به جهت رفاه حال
پرســنل محترم مقرر شد با هماهنگی مســئولین کنترل استخر ابوذر
متقاضیان به استخرهای کارگران و انقالب مراجعه و استفاده کنند.
**  .5علت عدم توزیع پذیرایی شیفت همکاران از دیماه
سال جاری چیست؟
مدیریت خدمات و امور اجتماعی :این مورد در دست اقدام بوده و توزیع
پذیرایی بهزودی انجام خواهد شد.
 ابراز گالیه تعدادی از همکاران در خصوص عدم پرداخت اقســاط
بانکی کسر شــده از فیش حقوقی به بانکها ،مؤسسات و اخذ جریمه
دیرکرد توسط بانکها از همکاران.
افکار سنجی و پاسخگویی به ذینفعان روابط عمومی

حضور مهندس صادقي در خط
توليدشركت

مهندس صادقي ،مديرعامل شركت به همراه مهندس افضلي معاون
بهرهبرداری و مهندس خطيبي مدير ارشــد حوزه مديرعامل با حضور در
بخشهای مختلف خط توليد با مسئولين و تالشگران اين بخشها ديدار
و گفتگو کرد.

بازدید دکتر متصدی ،معاون
محیطزیستانسانیسازمان
محیطزیست کشور از غرفه
ذوبآهن

دکتر متصدی ،معاون محیطزیست انسانی سازمان محیطزیست کشور
بهاتفاق مدیرکل روابط عمومی این ســازمان در دومیــن روز از برگزاری
شانزدهمین نمایشگاه زیستمحیطی کشور با حضور در غرفه اختصاصی
ذوبآهن اصفهان در جریان آخرین اقدامات و پروژههای زیستمحیطی
این شرکت قرار گرفت.

نظام پيشنهادها در سازمانهای پيشرفته نقش بسزايي
در پيشبرد اهداف مديريت مشاركتي داشته و باعث افزايش
راندمان كاري و بهرهوری شــده است .با توجه به حضور
خوب و مؤثر همكاران ذوبآهني در نظام پيشــنهادها و
تجليل از نفرات برتر اين حوزه در اولين جشنواره علمي،
پژوهشي شركت ،گفتگويي داريم با پیشنهاددهندگان برتر
سالهای  92تا  94كه در پي میآید.
حميدرضا احمدي ،تكنيســين ارشــد شاغل در
مديريت كوره بلند است كه عنوان پيشنهاد وي ايجاد مسير
رزرو جهت دپوي ســرباره كوره بلند است .احمدي گفت:
يك از مشــكالتي كه در سيستم دانهبندی سرباره كوره
بلند وجود دارد عدم وجود مســير رزرو براي دپوي سرباره
است؛ بهطوریکه اگر مسير بونكرهاي سرباره مسدود شود
و يا امكان تخليه سرباره از بونكرها وجود نداشته باشد و يا
هر علتي كه ذخيره ســرباره را دچار اختالل كند ،سيستم
دانهبندی سرباره متوقفشده و بهناچار مذاب سرباره بايد
داخل ( Day pitمخازن خشك) ريخته شود و پس از پر
شدن اين مخازن و عدم راهاندازی سيستم سرباره ،فعاليت
كوره بلند متوقف خواهد شد تا مشكل سيستم دانهبندی
رفع شود .وي با اشاره به اينكه اين پيشنهاد ارزشافزوده
بسيار بااليي خواهد داشت چون از توقف سيستم سرباره
و در كل از توقف كوره بلند جلوگيري به عمل خواهد آمد،
افزود :اگر به هر علتي مسير دپوي سرباره داراي مشكل
شود به تعویضکننده مسير (شيبر) فرمان دادهشده و سرباره
در يك مسير رزرو دپو خواهد شد.
مجتبي ساعدي ،فورمن توليدي باتري  3شاغل
در مديريت توليدات كك و مواد شــيميايي است .عنوان
پيشنهاد وي ،تهيه و نصب پمپ هيدروليك روي محور
ورودي گيربكــس  1090نوار  y2زغال واحد  2اســت.
ساعدي گفت :به دليل ساختار گيربكس  1090و توان و
حساسيت باالي گيربكس فوق و هممحور نبودن محور
ورودي با محورهاي ديگر و دور باالي محور ورودي با توان
 110کیلــووات و دور ،1460هرچند یکبار به دليل عدم

روغنکاری مداوم بلبرینگها و چرخدنده،اين محور بعد از
گذشتن مدتزمان كم دچار خوردگي و صداي غیرعادی و
درنهایت شكستن بلبرينگ و خارج شدن از مدار گيربكس
میشد .اين مشكل ،هزينه بسيار باال چه ازنظر سرويس و
تعمير و توقف خارج از برنامه را به بخش تحميل میکرد.
وي افزود :با مشاوره مهندس اسكندري سرپرست مكانيك
واحد  2پيشنهاد شد كه عمل روغنکاری به محور مذكور
توسط يك پمپ هيدروليك جداگانه انجام شود و برق پمپ
هيدروليك با سري شدن با برق موتور گيربكس ،روغن را از
كف گيربكس مكش كند و روي بلبرینگها و محور تزريق
كند .اين پيشــنهاد باعث روغنکاری مداوم و عمر باالي
گيربكس و كاهش هزینهها شد.
مهدي شكرالهي ،تكنيسين ارشد مكانيك شاغل
در مدیریت توليدات كك و مواد شــيميايي است .عنوان
پيشنهاد وي طراحي و ســاخت و نصب فيوز مكانيكي
روي شيرهاي گاز تعويض مسير باتري  3است .شكرالهي
گفت :گاهــي اوقات بريدن محور مغزي شــير گازهاي
تعويض مســير باتري  3از ناحيه داخل پوسته رخ میداد
كه به دليل قابل رويت نبودن بعد از ساعتها،اين مشكل
معلوم میشد كه آن مهم به علت افت دماي كوره گرمايي
بود .اين مشكل منجر به كاهش توليد ،خام ماندن كوره،
نامرغوب شدن كك توليدي ،از بين رفتن شير گاز مربوطه
و خســارت مالي قابلتوجهی شد .وي افزود :با همكاري
بخش مكانيك گاز و مهندس آستركي فيوز مكانيكي (پين
مرگ) روي  156شــير گاز مربوطه نصب شد تا از تمامي
خسارات ذکرشده جلوگيري شود.
حسين كبيري ،مهندس مكانيك شاغل در مديريت
آگلومراسيون است كه عناوين پیشنهادهای وي تغيير نوع
بلبرینگهای محور دوم گیربکسهای نوار نقاله ماشين 4و
كاهش توقفهای سرند ماشين 4با تغيير طرح شاسي است.
كبيري گفت :گیربکسهای نصبي بر روي نوار نقالههای
ماشين  4دائمًا دچار حادثه و توقف خط توليد میشد كه با
بررسیهای بهعملآمده متوجه شديم كه بلبرينگ محور

دوم گيربكس بهدرســتی انتخابنشده و همين مشكل
باعث به وجود آمدن توقفهای طوالنیمدت میشــد .با
تغيير نوع بلبرینگها بهطور آزمايشي و جايگزين کردن
بلبرينگ مناسب اين مشكل برطرف شد بهنحویکه اين
طرح به شركت سازنده گيربكس نيز داده شد و آن شركت
در ساخت گیربکسهای بعدي از اين طرح استفاده کرد.
وي گفت :يكي از مشكالت سرند ماشين  ،4بازي كردن
تکهها در اثر بريدن پیچهای نگهدارنده و نهايتًا شكستن
شاسیهای اصلي بود كه توقفهای بسيار طوالني خط
توليد را در پي داشت .با تغيير طرح شاسیهای اصلي و تغيير
نوع پیچهای نگهدارنده شبکهها ،اين مشكل برطرف شد و
توقفهای حادثهای ناشي از اين مشكل به حداقل ممكن
رسيد .كبيري با تشكر و قدرداني از مديريت آگلومراسيون،
معاون مكانيك و كليه همكاراني كه در حمايت و اجراي
اين طرحها وي را ياري کردند گفت :در آگلوماشين  4حدود
 40طرح اجرايي انجامشــده كه صرفهجویی بيش از 20
ميليارد تومان را در پي داشته است.
مجیــد قندهاري ،فورمن مكانيــك نورد 350
شاغل در مديريت مهندسي نورد است و عنوان پيشنهاد
وي مونتاژ پمپ روغن دندهای  b63بر روي سيســتم
روغن  ul1است .قندهاري گفت :در اواخر سال  88با
توجه به تحریمها وعدم تأمین پمپ نو با تيپ Pq900
جهت سيستم روانكاري قفسههای دانيلي كارگاه نورد
 350و همچنين عــدم وجود قطعات يدكي و نگرفتن
جواب جهت تأمین فشار بر روي سيستم روغن مذكور
و با توجــه به خاص بودن پمپهای سيســتم و دور
چپگرد داشتن ،كارگاه با بحران جدي توقف خط توليد
روبرو شد .وي به همكاري با مهندس شايگانفر براي
بررسي پمپهای موجود در كارگاه اشاره كرد و افزود:
پس از تعيين پمپ با انجام سه مرحله تغييرات اساسي
بر روي پمــپ منتخب و تبديــل دور آن به چپگرد
نسبت به تهيه الكتروموتور ،شاسي كوپلينگ ،اتصاالت
و والوهاي مربوطه اقدام و پس از مونتاژ بر روي سيستم

معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت و رئيس هیئت عامل ايميدرو:

اقدامات زیستمحیطی ذوبآهن سرلوحه ديگر
صنايع قرار گيرد
معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت و رئیس هیئت عامل ســازمان
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) گفت :تجربیات

و فعالیتهای ذوبآهن اصفهان در زمینه پروژههای زیســتمحیطی و
فضای سبز باید سرلوحه صنایع دیگر قرار گیرد .دکتر مهدی کرباسیان با

حضور در غرفه ذوبآهن در آخرين روز از شانزدهمین نمایشگاه بینالمللی
محیطزیســت کشور ،با توضيحات كارشناســان اين شركت ،در جريان
آخريــن اقدامات و دســتاوردهای
زیســتمحیطی ذوبآهــن قرار
گرفــت .وي در گفتگو با خبرنگار
مــا از اقدامــات و فعالیتهــای
زیســتمحیطی ذوبآهن بهویژه
سيســتم غبارگير كنورتــور ابراز
رضايت کرد و تجربيات ذوبآهن را
قابل الگوبرداری براي ساير صنايع
كشور دانست .کارشناسان ذوبآهن
اصفهــان در بازديد رئيس هیئت
عامل ايميدرو از غرفه اين شركت،
توضیحات کاملي در خصوص پروژه
تصفیه غبار کنورتور و اثرات مثبت و
پایدار ناشی از سطوح گسترده فضای سبز ساختهشده توسط مادر صنعت
فوالد كشور ارائه کردند.

مدیرکل حفاظت محیطزیست استان اصفهان:

اقدامات زیستمحیطی ذوبآهن در سال جاری
بسیار مفید و مؤثر بوده است
مهنــدس حمیــد
ظهرابی ،مدیرکل حفاظت
محیطزیســت اســتان
اصفهان با حضور در غرفه
اختصاصــی ذوبآهــن
اصفهان در شــانزدهمین
نمایشــگاه بینالمللــی
محیطزیســت کشــور
در جریــان اقدامــات و
فعالیتهای زیستمحیطی
این شــرکت قرار گرفت.
وی در مصاحبه با خبرنگار
ما ضمن تقدیر از اقدام های مؤثر ذوبآهن اصفهان گفت :خوشبختانه
در سال جاری برای رفع آلودگیهای زیستمحیطی بهویژه آلودگیهای
ناشــی از کنورتورها اقدامات بســیار مؤثر و مفیدی در این شــرکت
انجامگرفته که قابلتقدیر اســت .وی گفت :آلودگی زیســتمحیطی

کنورتورهــا مشــکلی بود که
از ابتدای فعالیــت ذوبآهن
تاکنــون حلنشــده بــود اما
در ســال جــاری باهمــت و
تالش کارشناســان داخلی و
با بهرهگیــری از دانش بومی
و برترین فناوری روز مشکل
آلودگی تا حــدود زیادی حل
شده و اشکاالت جزئی دیگری
هم در این سیستم وجود دارد
که امید است با تالش و اراده
تالشــگران اين شركت رفع
شــود .مهندس ظهرابی در پایان اظهار امیــدواری کرد که با اقدامات
صورت گرفته زیستمحیطی در ذوبآهن اصفهان و استمرار آن ،کمکم
ظاهری از این شــرکت در بیرون نشان داده شود که هیچکس راجع به
این صنعت بزرگ و مهم قضاوت منفی نکند.

روغن دانيلي ،راهاندازی و نرمال كردن از توقف صد در
صد خط توليد جلوگيري به عمل آمد.
رسول ياري ،كارشناس مكانيك شاغل در مديريت
آگلومراسيون است و عنوان پيشنهاد وي مشخص کردن
تابلوهاي برق اصلي جرثقيل و باالبرها است .ياري با اشاره
به اينكه در نظام پیشنهادهای گاهًا با ارائه پيشنهادهاي
كوچك میتوان از بروز حوادث بزرگ جلوگيري كرد ،گفت:
در کارگاههای مختلف بهرهبرداری از جرثقيل استفادهشده و
بهطورکلی جرثقیلها و تلفرها داراي حساسيت ويژه در خط
توليد است لذا نگهداري از اين تجهيزات امري ضروري و
حياتي است .پرسنل هر كارگاه بايستي از محل تابلو برق
اصلي جرثقيل اطالع داشته باشند تا در صورت نياز بتوانند
برق اصلي جرثقيل را قطع کنند و با توجه به وجود گردوغبار
رسانا در خط توليد امكان برقدار شدن جرثقيل و فرمان
گرفتن ناخواســته جرثقيل ناشي از اتصال كوتاه در كليد
فرمان و يا كنتاكتورها وجود دارد و اين در صورتي است كه
در بخش آگلومراسيون با توجه به وسعت آن داراي بيش
از  170دستگاه جرثقيل و باالبر برقي سقفي است .وي به
اجراي کمهزینه اين پيشنهاد اشاره كرد و افزود :تابلوهاي
برق اصلي جرثقيل بارنگ زمينه زردرنگ آميزي شده است
و عالمت قالب جرثقيل بارنگ قرمز روي تابلو مشخص
میشود كه هر فرد با اولين مشاهده تشخيص دهد كه تابلو
مربوط به برق جرثقيل است و بتواند در صورت ضرورت
در كمترين زمان برق اصلي جرثقيل را قطع کرده و از بروز
حوادث تجهيزاتي و فردي جلوگيري به عمل آورد.
احمدرضا پريشاني ،تكنيسين ارشد تجهيزات
الكتريكي و اتوماسيون شاغل در مديريت كوره بلند است
كه عنوان پيشنهاد وي بومیسازی سنسور پوزيشنر سيستم
مسدود كننده كوره بلند شماره  3است .پريشاني با اشاره
به اينكه سيستم مسدودکننده وظيفه بستن مجراي كوره
را پــس از هر بار تخليه چدن مذاب بر عهده دارد ،گفت:
اين سيســتم مجهز به سنسور پوزيشنر مكاني است كه
وظيفه آن تعيين موقعيت ماشين نسبت به مجرا و نقطه

پارك در يك بازه منحني است .در پي خروج مذاب ،اين
سنسور در پرتو تشعشعات حرارتي و نفوذ مذاب قرارگرفته
و صدمات شــديدي به آن وارد میشود .سوختن سنسور
ضربات مخرب دستگاه را در نقطه پارك ورودي مجرا و
نهايتًا خرابي جك گردشي را به همراه داشت و تعويض
جك معيوب و اصالح آن مســتلزم انجام پروسه پيچيده
و زمانبر با صرف هزینههای بسيار باالبود .وي افزود :در
سيستم پيشنهادي سنسور جديد با طول عمر مفيد باال و
مقاومت حرارتي خوب طراحي و در محل جديد نصب شد
و در پي نصب اين سنسور ،توقف های سيستمي ناشي از
سوختن سنسور به حداقل ممكن كاهش يافت و همچنين
صرفهجویی ارزي ناشي از خريد سنسور خارجي به همراه
كابل مخصوص ،صرفهجویی ريالي ناشي از تعويض جك
گردشي و اسپريكال ،لینکها به همراه هزينه تعميراتي و
تعويض آن نيز صورت پذيرفت.
سید مجتبی شــجاعی ،فرزند شــهید سید
مصطفی شــجاعی محاسب شیفت شاغل در مديريت
مهندســی نورد است و عنوان پيشــنهاد وي اصالح
رســيدهاي ارســالي از نوردها به انبار فروش اســت.
شجاعي هدف اصلی استقرار نظام مشارکتی را افزایش
درآمــد و کاهــش هزینه عنوان نمــود و گفت :نظام
پیشنهادها ســبب بالندگی افراد در سازمان میشود و
همچنین زمینهی ایجاد ارتباط مســتمر و متقابل بین
مدیریت ارشــد و کارکنان و جلب مشــارکت فردی و
گروهی ،حل مســئله و بهبود مستمر را نیز در بردارد.
وي گفت :شماره رسیدهایی که نمایندگان فروش در
چهــار نورد صادر میکنند با انتخــاب کدهایی درج و
مشخص میشود و هر گواهینامه طبق شماره نورد آن،
در سال صادرشده و به همراه شماره سریال مشخص
قابلپیگیری است ،از مزایای این طرح میتوان به صفر
شدن ســریالها در هر سال و مشخص شدن رسیدها
بهصورت ســاالنه و جلوگیری از پیچیدگی در صدور
شماره رسیدها در این پیشنهاد اشاره کرد.

در شانزدهمین نمایشگاه بینالمللی محیطزیست کشور صورت گرفت

ابراز رضایت دکتر ابتکار از اقدامات
زیستمحیطی ذوبآهن اصفهان
شانزدهمین نمایشــگاه بینالمللی محیطزیست کشــور با حضور
دکتر معصومــه ابتکار ،معاون رئیسجمهور و رئیس ســازمان حفاظت
از محیطزیســت کشور ،حجتاالسالموالمســلمین انصاری،
معاون حقوقی رئیسجمهور و دکتر ظریف ،وزیر امور خارجه و
تعدادی دیگر از مســئوالن داخلی و میهمانان خارجی در محل
دائمی نمایشــگاههای بینالمللی تهران گشایش یافت .در این
نمایشگاه که با شعار «اقتصاد ســبز ،اقتصاد مقاومتی» برگزار
شــد ،تعداد  300شرکت داخلی و  20شرکت خارجی مهمترین
دســتاوردها و توانمندیهای زیستمحیطی خود را به نمایش
گذاشــتهاند .پس از آیین افتتاح نمایشــگاه مذکور ،دکتر ابتکار
بهاتفاق مســئولین دیگر ضمن بازدیــد از غرفه اختصاصی و
زیستمحیطی ذوبآهن اصفهان ،با اهم دستاوردها و اقدامات
مؤثر این شرکت در زمینههای زیستمحیطی آشنا شدند .دکتر
ابتکار با اظهار خرسندی از اقدامات اخیر زیستمحیطی ذوبآهن اصفهان
در بازسازی و نوسازی پروژه سیستم تصفیه غبار در بخش فوالدسازی این
شرکت ،خواستار استمرار اینگونه اقدامات در جهت حفظ محیطزیست شد.
در این بازدید مهندس غالمی سرپرست محیطزیست ذوبآهن اصفهان
ضمن اشاره به مهمترین دستاوردها و فعالیتهای صورت گرفته در این
زمینه ،چگونگی بازسازی و نوسازی پروژههای اخیر سیستم تصفیه غبار

کنورتور در بخش فوالدسازی این شرکت و همچنین تأثیر چشمگیر آن
در کاهش آالیندهها و گردوغبار را بیان کرد .شایانذکر است پروژه تصفیه

غبار کنورتور بخش فوالدســازی ذوبآهن اصفهان  ۲۶بهمنماه توسط
دکتر ربیعی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی افتتاح شد .همچنین عالوه بر
ارائه اهم اقدامات زیستمحیطی بهصورت کاتالوگ ،بروشور ،بنر و ...پخش
گــزارش صوتی تصویری از وضعیت مطلوب پروژه مذکور بهعنوان یک
اقدام مهم زیستمحیطی از نکات قابلتوجه در غرفه اختصاصی ذوبآهن
اصفهان است.

تمديداعتبارگواهينامهسيستممديريتزیستمحیطی
استاندارد  ISO14001ذوبآهن اصفهان

مميــزي خارجي سيســتم مديريت زیســتمحیطی مطابق با
استاندارد  ISO14001ذوبآهن اصفهان توسط موسسه  SGSطي
روزهاي  10الي  11اســفندماه ســال جاري انجام و تمديد اعتبار
ايــن گواهينامه در ذوبآهن اصفهان تأیید و اعالم شــد .مهندس
عبــاسزاده ،مدير كيفيــت ذوبآهن اصفهان ضمــن اعالم اين

خبر يادآور شــد كه اين مميزي ســومين دوره مراقبتي از ششمين
دوره گواهينامــه مذكور در ذوبآهن اصفهان بوده و اين شــركت
همواره فراتر از الزام های اســتانداردهاي زیستمحیطی به موضوع
محیطزیست توجه كرده و از توصیههای مؤسسات مميزي داخلي و
خارجي استقبال میکند.
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تشيع شهيد شاهچراغي در عزاداري حضرت زهرا(س)
مراسم عزاداري شهادت حضرت زهرا(س) و قرائت حدیث شريف كساء و
مراسمتشييعپيكپاكومطهرشهيدمرتضيشاهچراغي،فرماندهگروهان
اسماعيل گردان غواصي حضرت يونس(ع) چهارشنبه  11اسفند با حضور
مهندسصادقيمديرعاملشركت،حجتاالسالموالمسلمینباطنیجانشین
مدیرمرکزمدیریتحوزهعلمیهاستاناصفهانوجمعيازمسئولينوكاركنان
شركت در مسجد الزهرا(س) برگزار شد .در اين مراسم كه فرزند شهيد واالمقام
مرتضي شاهچراغي نيز حضور داشت ،پيكر پاك شهيد شاهچراغي بر دوش
تالشگرانشركتازمسجدالزهرا(س)بهسمتيادمانشهدايگمنامشركت
تشييع شد .حجتاالسال موالمسلمین باطنی از همرزمان شهيد شاهچراغي
كه لحظاتي پس از شــهادت وي ،توفيق زيارت آن فرمانده گرانقدر را يافته
است ،طي سخناني در اين مراسم به ذكر برخي فداکاریها ،حماسهآفرینیها
و ایثارگریهای رزمندگان گردان يونس پرداخت و گفت :شــهيد مرتضي
شاهچراغي تا آخرين رمق و توان و با ايمان قلبي و اعتقادي راسخ ،جان خود
را نثار كرد تا دين و آموزههای ديني باقي بماند .وي افزود :وقتي پيكر شهيدي
به وطن بازمیگردد اين پيام را دارد كه ما دين خود را ادا کردیم و آيا شما نيز
اينچنين هستيد؟ خداوند به همه ما توفيق دهد تا بهگونهای عمل کنیم كه از
خونشهيدانواالمقامپاسدارينماييم.

مهندسعلمداری:

ثمره کار خیر فرهنگی تا همیشه پایدار است
در ادامه نشســتهای کانون خیریــن فرهنگی
آقایان شــرکت ،سهشــنبه دهم اســفندماه بهمنظور
اعالم توانمندیها و پتانســیلهای آقایان شرکت در
زمینههــای مختلف و نحوه آغاز به کار کانون مذکور
نشســتی با حضور مهندس علمداری مشاور فرهنگی
اجتماعی مدیرعامل شــرکت ،مهندس افضلی معاون
بهرهبرداری ،حجتاالسالموالمسلمین
نعمتــی فرمانــده پایــگاه مقاومت
بسیج شــهید احمدی روشن مدیریت
آمــوزش و توســعه منابع انســانی،
حجتاالسالموالمسلمین اکبری یکی
از خیرین فرهنگی ،جمعی از مسئولین
شــرکت و همچنیــن عالقمندان به
خدمت افتخاری در زمینه فعالیتهای
فرهنگــی آموزشــی در ســالن تشــریفات روابــط
عمومی شــرکت برگزار شــد .در ابتدای این نشست
حجتاالسالموالمسلمین اکبری به ایراد سخنرانی در
خصوص زندگی حضرت فاطمه زهرا(س) و شخصیت
واالی ایشــان پرداخت .در ادامه مهندس علمداری
مشــاور فرهنگی اجتماعی مدیرعامل شرکت گفت:
تشکیل این نشســت فرهنگی مقارن با ایام شهادت
حضرت فاطمه زهرا(س) اســت بانویی که قدمهای

بســیاری را در مســیر جهاد فرهنگی برداشتند و به
شخصیتی جاودانه در تاریخ تبدیل شدند.
** رزق معنوی حیات انســان را پوشش
میدهد
وی افزود :خداوند اســت کــه رزق و روزی را برای
انسان محقق میکند ،باالترین روزی ،رزق معنوی است
که همیشه برای انســان جاودانه خواهد
ماند .رزق دنیوی برای حیات جســمانی
انســان نیاز اســت اما زمان آن محدود
است و شاید آنطور که باید مورد مصرف
قــرار نگیرد و باید روزی در این خصوص
پاســخگو باشــیم اما رزق معنوی حیات
انسان را پوشش میدهد و کمک میکند
در ســرای جاوید ،زندگی بهتری داشته
باشیم .کار خیر نیاز به مقدمه و برگزیده شدن دارد .مشاور
فرهنگی اجتماعی مدیرعامل شرکت تصریح کرد :بدانید
که خداوند متعال شــمارا برای کار خیر انتخاب کرده و
امروز در این نشســت حضور یافتهاید .تا خواست خداوند
نباشد هیچ فعالیتی پایهگذاری نخواهد شد .خداوند متعال
نیز بهصورت مســتمر به این موضوع مهم اشاره نموده
و فرموده اســت« :من هر که را بخواهم هدایت خواهم
کرد».

**ثمره کار خیر فرهنگی تا همیشه پایدار
است
این فعال فرهنگی در بخشــی دیگر از سخنان خود
گفت :بسیار شنیده میشود که میگویند ایکاش ثروتی
داشتیم تا در مسیر خیر صرف مینمودیم اما در مقوله زکات
علم ،به پول نیازی نیست و ماندگاری آن نیز بیشتر است.
بهعنوانمثال اگر از طریق یک وعده غذایی گرسنهای را سیر
کنیم اثر خیر اما کوتاهمدت دارد اما ثمره کار خیر فرهنگی تا
همیشه پایدار است و نسلهای فراوانی میتوانند از حاصل
آن بهرهمند شوند و به دیگران نیز منتقل کنند .وی اضافه
کرد :مرگ برای همه انســانها وجود دارد و روزی از این
دنیاخواهیم رفت امــا ارائه علم و توانمندی ما به دیگران
بهعنوان باقی الصالحات ماندگار میماند .زندگی ما منحصر
به این دنیا نیست آنچه از این دنیا با خود میبریم علم ما
است که دیگران از آثار آن بهرهمند شدهاند و این مهم یک
ثروت معنوی بســیار بزرگ برای انسان به شمار میرود.
چرخش اموال از بین میرود اما چرخش علم تا همیشــه
وجود دارد و روزبهروز نیز درخشــانتر میشود .مهندس
علمداری خاطرنشان کرد :علم ،استعداد و توانمندی هر یک
از ما موهبتی الهی است که از جانب خداوند متعال در وجود
ما قرار دادهشــده و زکاتی را به همراه دارد .بعد از یک ماه
روزهداری در مــاه مبارک رمضان ،زکات عبادت خود را با

فطريه پرداخت میکنیم و خداوند متعال را شکر میگوییم
توفیقنصیبمانشدهاستکهبرسراینسفرهمعنویحاضر
شــديم .وی بیان کرد :سفره امروز نیز به خواست خداوند
متعال برای جمع حاضر گســترانیده شده که یک فیض
محسوب میشود و باید زکات آن پرداخت شود که همانا
آموزش علم و دانش به دیگران اســت که انشاءا ...در این
مسیر ثابتقدم باشیم .مشاور فرهنگی اجتماعی مدیرعامل
شرکت اظهار کرد :دو مرکز فرهنگسرای امام رضا(ع) در
فوالدشهر و مجموعه فرهنگی آموزشی شفق در اصفهان
که در حال حاضر در اختیار کانون خیرین فرهنگی بانوان
شرکت قرار دارد برنامهریزیشده که در ساعاتی نیز در اختیار
کانون خیرین آقایان برای فعالیتهای فرهنگی و برگزاری

دورههای آموزشی رایگان به فرزندان ذکور خانواده بزرگ
ذوبآهن وشهروندانعالقمندقرارگیرد.مهندسعلمداری
گفت :کانون خیرین فرهنگی بانوان در ایام سوگواری امام
حسین(ع) تأسیس شــد و جهاد فرهنگی بانوان ذوبآهن
اصفهان کلید خورد .کانون خیرین آقایان نیز در ایام شهادت
حضرت فاطمه زهرا(س) فعالیت آموزشی خود را در دست
برنامهریزی دارد که انشاءا ...روزبهروز نیز توسعه مییابد زیرا
خداوندبهکارخیربرکتمیدهد.درپایانرمضانعلیفرهادی،
سرپرست فنی اقتصادی مدیریت مهندسی نت مکانیک
ضمن اعالم آمادگی در خصوص آموزش عالقمندان رشته
کوهنوردی در خصوص اهمیت این رشته ورزشی و نقش آن
درحفظمحیطزیستتوضیحاتیراارائهکرد.

عزاداري حضرت زهرا(س) با عطر شهيدان
همزمان با ايام عزاداري دهه فاطميه به همت مديريت حراست مراسم عزاداري حضرت زهرا(س) با حضور پيكر
پاكدوشهيددفاعمقدسعطرآگينشد.دراينمراسمكهباحضوردوشهيدگرانقدردفاعمقدس(شهيدانعلیمحمد
رضاييومنصورعليمهدياراني)منورشدهبودومديرعاملوجمعيازمسئولين،مديرانوكاركنانشركتنيزحضور
داشتند ،حجتاالسال موالمسلمین باقريان امامجمعه زرینشهر ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهداي دفاع مقدس در
خصوص فضائل و صفات ويژه حضرت زهرا(س) و علت مصیبتهای وارده بر ايشان مطالبي را مطرح کرد .وي نقش
رهبري و اطاعت مردم از رهبر و قانون را يادآور شد و گفت :در هرکجا و هر زمان اگر مردم از رهبر و قانون فاصله گرفتند
جامعهدچارانحرافمیشودودليلاصليمصیبتهایواردهبهحضرتزهرا(س)فاصلهگرفتنمردمازرهبريوامامت
بود تا جايي كه پهلوي آن حضرت را شكستند  .وي افزود :مردم آن زمان آنقدر دل آن حضرت را بدرد آوردند كه ايشان در
آخرينخطبههایخودخطاببهمردمگفتند:بگوييدبهكسانيكهسفارشپيامبر(ص)رازيرپاگذاشتندكهشمادرختي
را کاشتهاید كه ميوه تلخ آن به نسلهای بعدي شما میرسد .در اين مراسم معنوي جمع حاضر با قرائت فاتحه بر پيكر
پاك اين دو شهيد واالمقام با آرمانهای دفاع مقدس شهدا تجديد ميثاق کردند.

ديدارجمعيازايثارگرانهشتسالدفاعمقدسبامديرعاملشركت
ديدار تعاملي تعدادي از ايثارگران هشت سال دفاع
مقدس با مهندس احمد صادقي مدیرعامل شركت
دوشنبه 9اسفندماهبرگزارشد.مهندسصادقيبااشاره
به اين موضوع كه فرزندان شاهد ،جانبازان و ايثارگران
يادگاران هشت ســال دفاع مقدس هستند ،گفت:
رشادتهای اين عزيزان هیچگاه از يادها و خاطرهها
فراموش نمیشود و با حفظ روحيه انقالبي همچنان
بايد پاسدار انقالب و آرمانهای آن باشيم .وي افزود:
وحدتكلمه،اتحادوپرهيزازطبقهبنديوقشرگرایی،
در پيشبرد اهداف شركت و بازگشت دوباره ذوبآهن
به جايگاه اصلي خود در صدر صنايع فوالدي منطقه،

نقش مهمي دارد .مديرعامل شركت گفت :با تدابير
مديريتي،فنيواقتصاديوبهكارگيريپتانسيلنيروي

انسانيشركتمیتوانازشرايطبحرانيگذركردوبايد
براياينامرشفافسازیمسئولیتهاصورتپذيرد.

بازديد از خانوادههای معظم شهدا و جانبازان شركت
گــروه بازديد امور شــهدا،
جانبــازان و ايثارگــران از
خانوادههای شهداي واالمقام
لطف اله كريمي ،محمود وفايي،
مرتضیقلی جعفري و فضلاهلل
اســديان و همچنين جانبازان
معزز عبدالرسول ميرزايي ،خدا
رحم قاســمي ،علي ســيدي،
غالمرضــا نصوحــي ،مختار
ابراهيمي و قاسم فروغي بازديد
و از اين عزيزان تجليل به عمل
آورد.
رحيمي ـ رابط خبري

در جلسه قرارگاه فرهنگی لنجان

قدرداني امامجمعه زرینشهر از فعالیتهای
فرهنگي ذوبآهن اصفهان
جلسه مشترک قرارگاه فرهنگی لنجان در محل دفتر امامجمعه
زرینشهر برگزار شد .در این جلسه حجتاالسالموالمسلمین باقریان
طی سخنانی با اشاره به شرایط خاص جامعه امروز و ضرورت توجه به
امور فرهنگی و اجتماعی تصریح کرد :همه دستگاهها
و سازمانها باید برای ایجاد اشتغال و فرهنگسازی
الزم تالش جدی کنند .وی گفت :بزرگترین اولویت
در شرایط فعلی ایجاد اشتغال و فرهنگسازی در این
زمینه است .وی اضافه کرد :شکلگیری و راهاندازی
مرکز رشد (علمی و تحقیقاتی اصفهان) در شهرستان
لنجان ،عــزم جدی همه دســتگاههای ذیربط را
میطلبد .وی در ادامه ضرورت ایجاد بسترهاي الزم
برای حضــور مؤثر نهادهای مردمی در فعالیتهای
اجتماعی و فرهنگی را یادآور شد و گفت :در کسب
موفقیتها در همه عرصههــا ،مانند دفاع مقدس،
راهپیماییها ،عزاداریهــا و ...مردم و حضور جدی
آنها حرف اول را میزند .بنابراین مشارکت مردم در
زمینههای مختلف میتوانــد موفقیتهای پایدار و
مستمری را به همراه داشته باشد و درواقع هرکجا مردم حضورداشته
باشند موفقیتهای بیشتری کســب میشود .امامجمعه زرینشهر
در ادامــه ضمن قدردانی از کانون خیرین فرهنگي بانوان ذوبآهن
اصفهان ،بر ایجاد بسترهای الزم برای فعالیت این کانون در سطح
شهرستان لنجان تأکید کرد و گفت :همه دستگاهها و اماکن فرهنگی
شهرستان از اینگونه فعالیتهای مردمنهاد استقبال میکنند .در این
جلسه که شهردار زرینشــهر ،اعضای قرارگاه فرهنگی شهرستان
شــورای فرهنگ عمومی ،ستاد احیای امربهمعروف و نهی از منکر،
کارگروه تخصصی امور اجتماعی ،فرهنگی و کمیسیون ارتقای امنیت

اجتماعی ،فرهنگی و همچنین نمایندگان دســتگاهها و نهادهای
مختلف حضور داشتند ،مجید مرادیان معاون روابط عمومی ذوبآهن
اصفهان ضمن قدردانی از دیدگاههای ارزشمند امامجمعه زرینشهر در

خصوص مباحث فرهنگی و ایجاد زمینههای اشتغال و حضور مردم
گفت :ذوبآهن اصفهان نیز بهعنوان یک مجتمع بزرگ صنعتی در
طی نیمقرن فعالیت خود عالوه بر نقش مهم و مؤثر درزمینه تولید
و اشتغال منطقه ،استان و کشور ،در مباحث فرهنگی و اجتماعی نیز
پیشگام بوده و هماکنون نیز مدیریت شرکت نسبت به امور فرهنگی
و اجتماعی توجه و اهتمام خاصی دارند .وی در ادامه گزارش کوتاهی
از فعالیتها و اقدامات زیستمحیطی این شرکت بهویژه ،پروژه تصفیه
غبار کنورتورها در بخش فوالدسازی ذوبآهن اصفهان که به همت
متخصصین و کارشناسان داخلی محقق شده است را ارائه کرد.

پايصحبتخانوادههایتحتپوششخيريهوالفجر
ذوبآهن

شميم بهار را با دستهای نيازمندان
قسمتكنيم

بوی شــببوهای رنگارنگ ،خانهتکانیهای دســتهجمعی ،شلوغی بازار،
چمدانهایی که برای سفر بسته میشوند و ...همه و همه نوید فرارسیدن سال
جدید را میدهند .در دل این ازدحام و شلوغی ،اگر باکمی تأمل و توجه به محیط
اطرافمان بنگریم نواهایی را میشنویم و خانوادههایی را میبینیم که به دلیل
وضعیت معیشتی خویش که توأم با بیماری ،سرپرست خانوار شدن و ...همراه
شده است حتی فرارسیدن سال جدید را به بوته فراموشی سپردهاند .به زندگی
ساده و بیآالیش این افراد که بنگریم درمییابیم چه نعمتهایی داریم و قدردان
نیســتیم .از موهبتهایی که پروردگار به ما عطا کرده غافل شدیم و فراموش
کردیم خداوند از مســیر این نعمتهایی که به ما ارزانی داشــته از ما خواسته
هرلحظه یاریگر دیگری باشیم و گرهگشایی کنیم .پیامبر گرامی اسالم(ص) در
این خصوص مىفرماید« :مؤمنان برادران یکدیگرند که بعضى از آنان نیازهاى
بعضى دیگر را رفع مىکند و خداوند هم نیازهاى او را برآورده مىکند .از بهترین
اعمال این است که انسان مؤمنى را شاد ،یا گرسنگى را از او دفع کند و از غصه
برهاند یا قرض او را ادا کند یا به او لباس بدهد».صبح یکی از روزهای نسبتًا سرد
اسفندماه به سمت یکی از روستاهای شهرستان لنجان حرکت کردیم .روستایی
که یکی از بازنشستگان زحمتکش سالهای دور کارخانه ذوبآهن در آن زندگی
میکرد .جاده ســنگالخی و خانههای قدیمی روستا ما را به خانه محمدرضا
رساند ،باراهنمایی پسرش وارد خانه کاهگلی آنها شدیم .پالستیکهای فراوان
دارو و نسخههای متعدد پزشک ،محمدرضا را با عصايش محاصره کرده بودند.
همســرش نیز دچار مشکل عقبماندگی ذهنی بود و قدرت نشستن نداشت.
وی در قســمتی از خانه که با زیراندازی پوشیده شده خوابیده بود و با دیدن ما
شروع به گریه کرد .محمدرضا میگوید :در بخش  600دستگاه ذوبآهن کار
میکردم و سال  68بازنشسته شدم .تالشهای شبانهروزی مهندسین شرکت
برای ساخت کوره بلند را به یاد دارم .در کنار مهندس شیبانی کارگران زیادی
برای ساخت کارخانه عظیم ذوبآهن سختیهای فراوانی متحمل شدند .بعد
دســتان پینهبستهاش را نشان داد و گفت :با مشــقتهای فراوان آن دوران و
خانواده پرجمعيت ،اکنون با همسرم و با حقوق بازنشستگی ناچیزی که میگیرم
در این خانه قدیمی که بخشــی از آن نیز خرابشــده با بیماری و مشکالت
دیگــر گذران عمر میکنیم .و اما نرجس همســرش همچنان گریه میکرد.
پسرش با درماندگی گفت :به علت مشکالت مالی فراوان قدرت پرداخت هزینه
نگهداری از مادرم را نداریم ،مؤسســات خیریه و بهزیستی نیز برای نگهداری
از او هزینههای بســیاری را طلب میکنند که خارج از توان ماســت .به دلیل
مشکالت زندگی خودم ،متأسفانه کمتر میتوانم به پدر و مادرم سر بزنم .دقایقی
پای صحبتهای این پدر زحمتکش و رنجدیده نشستیم و بیشتر از مشکالت و
شرایط زندگیاش مطلع شدیم .زمان خداحافظی محمدرضا گفت :از مسئولین
و افرادی که توانایی مالی دارند تقاضا دارم به شرایط زندگی ما رسیدگی کنند
و اما نرجس همچنان با گریههای خــود ما را به حالت خوابیده بدرقه کرد .از
خانه محمدرضا برای دیدن پریسا ،دختری که قدرت تکلم بسیار کمی داشت و
با بیماری پوستی صعبالعالجی دستوپنجه نرم میکرد به فوالدشهر آمدیم.
پدر و مادر پریسا فوت کرده بودند و خواهرش که از همسر خود جداشده بود با
اجارهنشینی مسئولیت نگهداری از پریسا را در کنار دختر خودش پذیرفته بود.
خواهرش میگوید :پدرم در قسمت ساختمانی کوره بلند کار میکرد ،سال 74
بازنشسته شد و به علت بیماری ســرطان سال  77فوت کرد ،مادرم نیز سال
 89ما را تنها گذاشــت .من و پریسا با اجارهنشینی و مهمتر از آن هزینههای
بسیار سنگین بیماری او بهواقع درمانده شدیم ،برادرم نیز به علت مشکل اعتیاد
در کمپ به ســر میبرد .پریسا به کمک خواهرش کنار ما نشست .تاولهای
بزرگی به علت بیماری پوســتی روی بدنش دیده میشد .باقدرت تکلم کمی
که داشــت به آنها اشاره میکرد .خواهر پریسا میگوید :هزینههای نگهداری
پریســا بسیار باالست به کمیته امداد هم که مراجعه نمودم میگویند به دلیل
اینکه مستمریبگیر ذوبآهن هستید نمیتوانیم کمکی داشته باشیم .من ماندم
با مخارج زندگی ،مشکالت پریسا و حقوق ناچیز بازنشستگی پدرم .پریسا از من
خواست دستش را بگیرم و کنارش بنشینم ،با این کار چهرهاش رنگ شادماني
به خود گرفت .خواهرش گفت :به دلیل این مشــکالت کمتر کسی به ما سر
میزند و لذا پریسا با آمدن شما بسیار خوشحال شد .این قوانین دست و پاگیر
متأسفانه ما را از کمک نهادهای دولتی محروم ساخته است امیدوارم مسئولین
در این راستا چارهاندیشی كنند.
**طعم مهربانی را بچشید
با پريســا خداحافظي كرديم و رهسپار محلهای دیگر از فوالدشهر شدیم.
خانهای که در طبقه چهارم یکی از ساختمانهای قدیمی شهر ،محل زندگی
خانــواده موردنظر ما بود .چهار طبقه را از طریق پلهها پيموديم و به خانه آنها
رسیدیم .با خوشرویی سمیه خانم وارد منزل شدیم .پدر او به گفته خودش سال
 70از شــرکت نسوز آذر بازنشسته شده و سال  74فوت کرده است و مادرش
نیز سال  88بدرود حیات گفته است .سمیه که از جانب خواهرش نیز صحبت
میکرد میگوید :خواهرم خجالت میکشــد که با شما صحبت کند به علت
مشکل جهیزیه متأسفانه تاکنون نتوانسته به خانه بخت برود ،بردارم نیز شغلی
ندارد و هر شرکتی که مراجعه کرده به دربسته خورده است .سمیه خانم گفت:
آرزو داشتم به حرم امام رضا(ع) مشرف شوم که بحمدا ...توسط یک تور خیریه
به آرزویم رسیدم .قبل از این سفر یک خواستگار داشتم که قسمت شد و جواب
مثبت دادم البته کلیه مشــکالت زندگیام را با خانواده همسرم مطرح کردم و
آنها پسرشان را به دلیل انتخاب من طرد کردند .در مشهد طی مراسم سادهای
خطبه عقد من و همســرم جاری شــد .در حال حاضر خودم نیز بیکار هستم
و دغدغه تهیه جهیزیه دارم .به کمیته امداد که مراجعه کردم میگویند شــما
مستمریبگیر هستید و مطابق قانون نمیتوانید از خدمات ما استفاده کنید .وی
میگوید :صاحبخانه نیز اجاره منزل را باالبرده و چندین مرتبه هم درخواست
کرده که خانه را خالی کنیم .به شرکت تعاونی ذوبآهن که برای تهیه وسیله
مراجعه کردم ،میگویند :شــما وارث هستید و نمیتوانید از این امتیاز استفاده
کنید .پدرم عمرش را در این کارخانه ســپری کرد ،چرا چنین قوانینی باید به
مشکالت ما دامن بزند؟ از مسئولین مربوطه عاجزانه تقاضا دارم به مشکالت ما
و خانوادههایی که در چنین شرایطی به سر میبرند رسیدگی کنند ،به خدا این
کمکها نزد آفریدگارمان محفوظ و جاودانه خواهد ماند .طعم مهربانی را بچشید.
نگارنده :سميه ايزدي

در گردهمايي فرماندهان ردههای
مختلف بسيج ناحيه لنجان در
ذوبآهن عنوان شد

شماره ارسـال پـیــامکw w w . e s f a h a n s t e e l . c o m 300073194:
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آتشکار :نشریه داخلی /صاحب امتیاز :شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
مدیر مسئول :مدیر روابط عمومی سردبیر :علی حسین غریبی دبیر تحریریه :براتعلی سلیمانی درچه
خبر و گزارش :حسین ابراهیمی عرب عکس :علی اکبر طغرایی تایپ :احمد بیات توزیع :آرمان پخش
نشانی اینترنتی www.esfahansteel.com :پست الکترونیکیAtashkarweekly@esfahansteel.com:
تولید و اجرا :رسانه اصفهان امروز چاپ و لیتوگرافی :رسانه برتر شمارگان 7000 :نسخه
نشانی :انتهای اتوبان ذوب آهن ،روابط عمومی ذوب آهن اصفهان تلفن 03152574978-4945-4936 :پیام گیر0315257104 :

پيوند دائمي مردم و رهبري؛ وحدت و عملكرد انقالبي رمز حفظ
نظام و توسعه كشور است

سالروز عروج ملكوتي شهداي گرانقدر
ذوبآهن اصفهان گرامي باد
امورشهدا،جانبازان و ایثارگران شرکت

گردهماييفرماندهانردههایمختلفبسيجناحيهلنجانباحضورسرهنگصفرپور
فرمانده بسيج ناحيه لنجان همراه با سخنراني ايشان و دو سخنراني ديگر در خصوص
تحليل مسائل سياسي اجتماعي روز و سواد رسانهای ،عصر روز سهشنبه دهم اسفندماه
سال جاري در تاالر آهن روابط عمومي ذوبآهن اصفهان برگزار شد .شایانذکر است
كه در حين برگزاري اين همايش پيكر پاك شهيد تازه تفحص شده شهرستان لنجان
شهيد محمدعلي رضايي به تاالر آهن آورده شد و فضاي اين همايش از عطر حضور
معنوي و الهي او آكنده شد .مشروح اين گزارش هفته آينده منتشر میشود.

عبدالعلي احمدي
شلمچه 1365/12/11/

صفرقاسميانچرمهيني 	
/1381/12/12جانباز-منزل

سيدجالل  علي  سيدعلي پناه 	
 /1365/12/10شلمچه

رضاابوترابي نجف
 /1362/12/07عمليات  خيبر

اسداله عظيمي
 /1362/12/11جزيره  مجنون

رحيم طنازي
 /1365/12/10شلمچه

حجت اله موسوي
 /1359/12/12سوسنگرد

برگزاري مسابقات مچ اندازي

تقدیروتشکر
در راستای گسترش فرهنگ کتابخوانی در یک
اقدام ارزشــمند فرهنگی دکتر محمدعلی عباسی
مشاور عالی محترم مدیرعامل حدود 400جلد کتاب
درزمینههایمختلففني،مهندسي،مديريت،مالي،
فرهنگي و ...به کتابخانه مدیریت آموزش و توسعه
منابع انسانی اهدا کردند .مدير آموزش و توسعه منابع
انساني ضمن تشكر و قدرداني از اين اقدام شايسته
اظهار اميدواري كرد كه اين اقدام بهعنوان الگويي
براي همكاران محترم باعث گسترش اهدا كتاب در سطح كاركنان و تقويت هر چه بيشتر
كتابخانه و فرهنگ كتابخواني بهمنظور اشاعه و تسهيم دانش شود.
مدیريت آموزش و توسعه منابع انسانی

عزاداري شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
دربيمارستانشهيدمطهري
به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) به همت مدیریت بیمارستان
شهید مطهری و پایگاه بسیج حضرت زینب (س) بیمارستان  ،سفره ای در سالن
اجتماعات بیمارستان گسترانیده شد  .گفتنی است حدیث کساء و قرائت روایت هایی
از زندگی حضرت زهرا (س) نیز از جمله دیگر بخش های این برنامه بود.

تيم جودو بسيج ذوبآهن قهرمان
استان شد

مســابقات جودو قهرماني
بزرگ اســتان به ميزباني بسیج
ذوبآهن در سالن ايثار فوالدشهر
برگزار شد .حجتا ...كرمي مدير
تربیتبدنی حوزه مقاومت بسيج
شهيد تندگويان درباره خصوص
برگزاري اين مســابقات گفت:
اين رقابتها با حضور سرهنگ
پيمان صفت رياست تربیتبدنی سپاه صاحبالزمان(عج) استان اصفهان ،سرهنگ اميدي
فرمانده حوزه مقاومت بسيج شهيد تندگويان شركت ،مهندس افضلي معاون بهرهبرداری،
مهندس شيرالي مدير خانهسازی ،مهندس سليماني مشاور مديرعامل و غالمرضا عابدي
مسئول ورزش همگاني ذوبآهن تحت عنوان جام شهداي آتشنشان با حضور 35تيم از
هیئتهای جودو سطح استان در سطح عالي برگزار شد .كرمي ضمن اشاره به اينكه حضور
قهرمانان كشوري و آسيایي در اين مسابقات دليلي بر باال بودن سطح كيفي اين برنامه بود،
افزود :در نهايت پس از رويارويي تیمهای مختلف ،تيم جودو بسيج ذوبآهن موفق به
كسب مقام قهرماني نائل شد و تيم جودو چهارمحال و بختياري نائب قهرماني و تيم باشگاه
كارگري اصفهان و هيئت جودو مباركه به صورت مشترك مقام سوم اين مسابقات را كسب
کردند .در پايان برادر كرمي از برادران شاهمحمدی و خادمي كه مربي و سرپرست تيم جودو
بسيج ذوبآهن را بر عهده داشتند و همچنين همكاري بسزايي در برگزاري اين مسابقات
داشتند و دكتر آجداني رئیس بيمارستان شهيد مطهري تشكر و قدرداني کرد.

مراسم تكريم و معارفه فرمانده
گروهان سردار شهيد همت

عبدالعلياحمدپورمباركه 	
 /1362/12/08جزيره  مجنون

عبدالعلي صادق زاده 	
 /1365/12/07فاو

محمدتوسلي ريزي 	
 /1361/02/10خرمشهر

عبدالهاحمديبني
 /1365/12/10شلمچه

محمدنصراصفهاني 	
/1362/12/11طاليه عراق

كسب مقام سوم تيم واليبال كارگري
در مسابقات كشوري ايميدرو
مســابقات واليبال قهرماني كشور
(ايميــدرو) از تاريــخ ســیام بهمــن
لغايت پنجم اســفندماه بــا حضور 12
تيم در اســتان كرمان و بــه ميزباني
شــركت مس برگزار شــد .به گزارش
سرپرستي امور ورزش همگاني شركت،
والیبالیســتهای جــوان ذوبآهن در
حالي پا به اين رقابتها گذاشــتند كه
تعــدادي از بازيكنان كليــدي و مؤثر
خود را بــه دلیل بازنشســتگي و عدم
حضــور همراه نداشــتند ولــي با تمام
توان از سد تیمهای گل گهر سيرجان،
سنگآهن مركزي ،سنگآهن سنگان
و مــس كرمــان «ب» گذشــتند و به
مرحلــه یکچهارم پايانــي راه يافتند.
ذوبآهنیها در یکچهارم مغلوب تيم
قدرتمند و پر مهره فوالد خراسان شده
و رقيب مس كرمان «ب» براي كسب
عنوان ســومي و چهارمي شدند كه در
اين رقابت حســاس نيز با نتيجه دو بر
صفر حريــف را مغلوب كرده و به مقام
سومي دســت يافتند .در پايان تيمهاي

مس كرمان «الف» ـ فوالد خراســان
و ذوبآهن اصفهــان مقامهاي اول تا
سوم اين دوره از مســابقات را به خود
اختصــاص دادند .شــایانذکر اســت
تیمهای فوالدمبارکه سپاهان الف و ب
و فوالد خوزســتان كه عنوان قهرماني
دوره قبــل اين رقابتها را با خود يدك
میکشیدند از دور رقابتها حذف شدند
و جالبتوجه اينكه منصور ابراهیمزاده
سرمربي اسبق تيم فوتبال ذوبآهن كه

از حضور بازيكنــان كارگري ذوبآهن
در اســتان كرمان مطلع شده بود در دو
روز پاياني ديدارها با حضور در ســالن
مســابقات و ديدار بازيكنان به تشويق
آنان پرداخت.
اســامي بازيكنان و كادر فني :اميد
ابراهيميان ،مجيــد اديبي ،محمدجواد
حبــادي (مديريــت نورد) ـ محســن
عطايي ،صالــح رضايــي ،دانش زارع
(کمکمربی) (مديريت راهآهن) ـ حامد

كريمي (مديريت نــت) ـ امين جباري
(حراســت) ـ جواد صادقــي (مديريت
آگلومراســيون) ـ منصــور نادراصلــي
(سرپرست) ،مجتبي مرادپور (تداركات)،
ياسر بهارلوئي (مديريت نسوز) ـ شهرام
كريمي (مديريت آزمايشــگاه) ـ عباس
شــفيعي (مربي) (مديريــت آموزش) ـ
محمدصالح خدادادي (شــركت نسوز
پارس) ـ ســيدرضا حســيني (شركت
پويش خدمات).

نخستین عمل بازسازی کامل لیگامانهای اطراف زانو در استان اصفهان
در عمل جراحی کمســابقهای پای چپ مرد جوانی که براثر تصادف دچار دررفتگی
کامل و عدم ثبات مفصل زانو شده بود ،توسط پزشک متخصص ارتوپدی بیمارستان شهید
مطهری دکتر فرشاد مهنام جراحی شد .جراحی بازسازی کامل زانو (پوسترولترال()PLC
+پوســتریور( +PCL) +ACLآنترولترال ،پوپلتوئــوس( )Popliteousو آنترومدیال
زانو) برای اولین بار در بیمارســتان شــهید
مطهری صورت گرفت .این عمل جراحی
موفقیتآمیز در تاریخ  5اســفند  95توسط
دکتر فرشاد مهنام متخصص ارتوپدی انجام
شد .دکتر فرشاد مهنام ضمن ابراز خرسندی
از این عمل موفقیتآمیز و پیشرفته گفت:
این عمل جراحی به مدت چهار ســاعت با
موفقیت به پایان رسید و مشکل دررفتگی
زانوی بیمار رفع شد .وی ادامه داد :هدف از
درمان این ضایعه ،بازگرداندن پایداری بهزانو
است ،بهطوریکه بیمار بتواند به فعالیتهای
طبیعی خود بازگردد .یک زانوی ســالم در حالت عادی دارای چند رباط است که وظیفه
حفظ یکپارچگی و قرار گرفتن موقعیت اســتخوانها و مفصل زانو در حالت آناتومیکی

خود را ایفا میکند .در آســیبدیدگی به هرکدام از این رباطها ،بیمار دچار مشکالتی از
قبیل خالی شــدن زانو حین راه رفتن ،قفل شدن زانو و عدم توانایی و در بدترین حالت
جابهجایی کامل مفصل میشود .در این عمل جراحی دکتر کوروش مانی ،پیمان رستمی،
آزاده قادری ،زکیه نوری و سیامک دولتخواه تیم جراحی را همراهی کردند .دکتر آجدانی
ریاست بیمارستان شهید مطهری با اشاره به
امکاناتوتجهیزاتمناسببیمارستانشهید
مطهری برای انجام این عمل گفت :تجربه و
تبحر تیم پزشکی بیمارستان شهید مطهری
در سطح منطقه و استان فراگیر شده است.
بیمارستان شهید مطهری دارای تجهیزات
پیشرفته و تیم پزشکی متخصص و مجربی
است که میتوانند بهراحتی چنین عملهایی
را مدیریت کنند .آجدانی با اشاره به اینکه این
عمل در سطح استان اصفهان برای اولین بار
انجامشــده است ،خاطرنشان کرد :سیاست
کلی بیمارستان ارائه خدمات درمانی نوین به بیماران است .وی در پایان از تالشهای دکتر
فرشاد مهنام و تیم جراحی تشکر و قدردانی کرد.

طي مراسمي با حضور فرمانده بسيج ،فرمانده گردان و اركان گردان بیتالمقدس
ذوبآهن مهندس عطا بابایي بهعنوان فرمانده جديد گروهان سردار شهيد همت
معرفي و از خدمات مهندس فربود تقدير به عمل آمد.

تشكر و سپاس

مجيد مراديان ،جهانشاه بساطزاده ،داريوش دانشمند ،عباس
شبانيسفیددشتی

موسي انتظاري رودسري 	
/1365/12/10كربالي  5

خبرکوتاه

مسابقات دو صحرانوردي

بدين وسيله از كليه همكاران و دوستان گرامي كه در
مصيبتواردهبهاينجانبانضمنابرازهمدردي،موجب
تسليخاطربازماندگانرافراهمکردند،صميمانهقدرداني
نموده،اميداستدرشاديهايتانجبرانکنیم.

ذوب آهن
ح
م
یس
ی
حافظ طز ت

مسابقات دو صحرا نوردي به مسافت چهار كيلومتر در
دو رده سني (زير و باالي چهل سال) با حضور تعداد  80نفر
از همكاران به ميزباني بسيج ذوبآهن برگزار شد.
در ايــن مســابقات در رده زير چهل ســال به ترتيب
منصــور دهقاني ،اميدعلي دهقانــي و محمد غالمي و در

باالي  40ســال ســعيد همتيان ،كيانوش كيواني ،ســيد
عباس مرتضوي موفق به كســب مقام شــدند و در پايان
برنامه از محمود قاســمي مســئول برگزاري اين مسابقه
تقدير شد.
خليل شكراني ـ خبرنگار افتخاري

بســيج ذوبآهن ميزبان كاركنان در مسابقات مچ اندازي سطح شركت شد .در اين
مسابقه كه با استقبال و شــور همكاران همراه بود در اوزان  100 ،90 ،80 ،70و +100
برگزار شد و به ترتيب احمدرضا عزيزي ،مرتضي طغياني ،محمود نقدي ،حمیدرضا جهاني
و محسن معتمدي به مقامهای اول اين اوزان دست يافتند.

پدافند غیرعامل در مقايسه با ساير
اقدامات دفاعي ،صلحآمیزترین اقدامات
دفاعي محسوب شده و باسیاست
تنشزدایی و خودكفايي سازگاري تطابق
بيشتري دارد.

مقام معظم رهبری

نوروز امسال را متفاوت آغاز نمایید
نخستین بازارچه خیریه کانون خیرین
فرهنگی بانوان ذوب آهن اصفهان
مکانی ویژه برای خرید انواع کیک و
شیرینی و صنایع دستی با قیمت مناسب
این بازارچه در تاریخ های
 19و  20اسفند ماه در فرهنگسرای
امام رضا (ع)در فوالد شهرومجموعه
شفق در اصفهان از ساعت  9الی 20
برگزار می شود.
شایان ذکر است ثبت نام دوره های
آموزشی کانون خیرین فرهنگی بانوان و
آقایان شرکت ویژه فصل بهار نیز در این
محل انجام می گیرد.

