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 جداسازی ۶۰۰ هزار تن ضایعات فلزی 
 در سال و استفاده مجدد آنها 

در فرایند تولید شرکت فوالد مبارکه

در پی افتتاح واحد تازه احداث جداسازی و خردایش 
ضایعات فلزی در ناحیه آهن سازی شرکت فوالد مبارکه، 
امکان جداســازی ۶۰۰ هزار تن ضایعات فلزی در سال و 

استفاده مجدد از آن ها در فرایند تولید فراهم شد.
در پی افتتاح واحد تازه احداث جداسازی و خردایش 
ضایعات فلزی در ناحیه آهن سازی، امکان جداسازی ۶۰۰ 
هزار تن ضایعات فلزی در سال و استفاده مجدد از آن ها در 

فرایند تولید فراهم شد.
در همین زمینه، خبرنگار ایراسین، جزئیات بیشتر 
این پروژه ارزشمند را طی مصاحبه با رضا خادم کیمیائی 
مدیر اجرای پروژه های ناحیه آهن سازی، محمد حسنی 
رئیس اجرای پروژه های ناحیه آهن ســازی، سید سعید 
محتشــم خواه کارشــناس اجرای پروژه هــای ناحیه 
آهن سازی و مجید نیک اقبال رئیس گروه فنی آهن سازی 
جویا شــده اســت. ماحصل این گفت وگوها را در ادامه 

می خوانید:

خادم کیمیائی، مدیر اجرای پروژه های ناحیه 
آهن سازی: در خصوص اهمیت اجرای این پروژه باید 
گفت با توجه به ماهیت فرایندهای تولید این ناحیه ازجمله 
ایجاد لجن و ریزش مواد از نوار نقاله ها و شوت ها و برخی 
موارد دیگر، اجرای این پروژه در دستور کار قرار گرفته بود.

طی سالیان گذشــته مقادیر قابل توجهی ضایعات 
آهن دار در منطقه کاردامپر انباشت شده است که با اجرای 
این طرح، امکان اســتفاده مجدد آن ها در فرایند تولید 

فراهم خواهد شد.
اســتفاده از توانایی و ظرفیت های سازندگان داخلی 
ازجمله نکات قابل توجــه در اجرای این پروژه اســت. 
ساخت ۱۰۰ تن اسکلت فلزی و انجام ۱۸۰۰ مترمکعب 
خاک برداری و خاک ریزی و ۸۵۰ مترمکعب بتن ریزی 
و ۱۱ هزار متر کابل کشی بیانگر اهمیت و عظمت اجرای 

این پروژه است.
حســنی، رئیس اجرای پروژه هــای ناحیه 
آهن ســازی: پس از ابالغ پروژه بــه مدیریت اجرای 
پروژه های آهن ســازی، جلسات مشــترک با پیمانکار، 
دســتگاه نظارت و بهره برداری تشکیل و تمهیدات الزم 

جهت طراحی و ساخت سایت جدید انجام شد.
در طراحی و اجرای واحد جدید، یک سرند با ظرفیت 
نامی ۱۵۰ تن بر ساعت جهت جداسازی مواد با دانه بندی 
۰تا۵ میلی متر، ۵-تا۱۸ میلی متر، باالی ۱۸ میلی متر و نوار 
نقاله های مربوطه به ظرفیت نامی ۱۵۰ تن بر ساعت و نوار 
چرخشی )swing( با زاویه حرکتی ۱۲۰ درجه در نظر 
گرفته شده است. این در حالی است که پس از اخذ بازخورد 
از میزان و کیفیت موارد درشت دانه، در مرحله بعد جهت 
طراحی و نصب و راه اندازی سنگ شکن )کراشر( مناسب 

نیز اقدام خواهد شد.
محتشم خواه، کارشــناس اجرای پروژه های 
ناحیه آهن ســازی: ازجمله موارد مهم ایــن پروژه 
برق رســانی به واحد جدید به صورت یک پروژه مجزا در 
متن پروژه اصلی بود. در قرارداد، تأمین برق به وسیله دیزل 
ژنراتور پیش بینی شده بود، اما اســتفاده از دیزل ژنراتور 
عمال امکان پذیر نبود؛ بنابراین برق رسانی به وسیله کاشت 
تیرهای بتنی و عبور کابل از روی ریل راه آهن تا محل پروژه 
انجام پذیرفت؛ ضمن این که طراحی و نصب ترانس برق به 
ظرفیت ۶۳۰ کیلوولت آمپر از دیگر موارد مهم پروژه است. 
عالوه بر این، به منظور توزین مواد خروجی سرند، باسکول 
۶۰ تنی به ابعاد ۱۶ متر طول و ۳ متر عرض با ۸ عدد لودسل 

طراحی، تأمین و نصب گردید.
نیک  اقبال، رئیس گروه فنی آهن ســازی: در 
خصوص مزایای اجرای این پــروژه باید گفت این پروژه 
به منظور افزایش بهره وری و بازیافت ضایعات آهن دار و 
بازچرخانی مواد باارزش قابل مصرف در فرایندهای ناحیه 
آهن سازی تعریف و اجرا شد که عالوه بر بهبود فرایندهای 
زیســت محیطی، به میزان قابل توجهــی ارزش افزوده 

اقتصادی برای شرکت به ارمغان خواهد آورد.
با توجه به ماهیت تولید در فرایندهای تولید انبوه مانند 
آهن سازی، همواره یکی از نکات قابل توجه تولید ضایعات 
فرایندی و غیــر فرایندی مانند لجن و ریزش هاســت و 
ازآنجاکه این مواد دارای آهن با درصد باال و قابل قبول جهت 
استفاده در فرایند است، نیاز به استفاده مجدد این مواد 

ازجمله اهداف استراتژیک فوالد مبارکه به شمار می آید.
خــادم کیمیائی، مدیر اجــرای پروژه هــای ناحیه 
آهن ســازی، در پایان از زحمات کارکنان واحد اجرای 
پروژه های آهن ســازی، دســتگاه نظــارت، مدیریت و 
کارکنــان بهره برداری ناحیه آهن ســازی، حمل ونقل، 
تعمیرات مرکزی و کلیه همکارانــی که در برنامه ریزی، 
اجرا و راه اندازی این پروژه مشــارکت داشــتند، تشکر و 

قدردانی کرد.

اخبار فوالد

رئیس مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی 
وزارت آموزش و پرورش از اعالم آمادگی فوالد 
مبارکه برای برگزاری اردوی راهیان پیشرفت 
استقبال کرد و گفت: وزارت آموزش و پرورش 
برگزاری بازدید دانش آموزان از خطوط تولید 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان را به طور جدی 

در دستور کار خود قرار می دهد.
گردهمایی روابــط عمومی های آموزش 
و پرورش استان اصفهان، با حضور مصطفی 
بابایــی، رئیس مرکز اطالع رســانی و روابط 
عمومی وزارت آموزش و پرورش، علی مناهی 
معاون فرهنگی مرکز اطالع رســانی و روابط 
عمومی وزارت آموزش و پــرورش، علیرضا 
کاظمی مســئول امــور اســتان های مرکز 
اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش 
و پــرورش، محمدرضــا ابراهیمی مدیرکل 
آموزش و پرورش استان اصفهان، محمدجواد 
براتی، مدیــر روابط عمومی شــرکت فوالد 
مبارکه و ۵۰ نفر از مســئولین روابط عمومی 
نواحــی و مناطق آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان به میزبانی فوالد مبارکه در ســالن 
مرکز تحقیقات این شــرکت برگزار شد که 
طی آن مدعوین ایــن گردهمایی از خطوط 
تولید فوالد مبارکه دیدن کردند و از نزدیک با 
مراحل تولید محصوالت فوالدی آشنا شدند. 
برگزاری کارگاه های آموزشــی تشــریفات 
اداری، مدیریت ســایت و پرتال، خبرنویسی 
و فن بیــان از دیگر برنامه هــای جانبی این 

گردهمایی بود.
براتی، مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه در 
این گردهمایی ضمن گرامیداشت ۱۲ آبان 
سالروز حضور پربرکت مقام معظم رهبری در 
این شرکت و ۱۳ آبان به عنوان روز دانش آموز 
اظهار کرد: مایه مباهات اســت که امروز در 
خط مقدم جهــاد اقتصادی کشــور میزبان 
روابط عمومی های آموزش و پرورش استان 

اصفهان هستیم.
وی با بیان این که حضــور پربرکت رهبر 
معظم انقالب اسالمی در ۱۲ آبان ماه ۱۳۸۰ در 
فوالد مبارکه نشان از جایگاه و اهمّیت فعالیت 
این مجموعه در کشــور اســت، افزود: فوالد 
مبارکه به عنوان بزرگترین مجموعه صنعتی 
و اقتصادی کشــور، مولود انقالب اسالمی و 
زاییده ســال های خون و حماســه، در سال 
۱۳۶۰ و در اوج سال های بحران کشور، جنگ 
و ناامنی های داخلی و تحریم های اقتصادی با 
آینده نگری و نگاه استراتژیک مسئولین نظام 

مقدس جمهوری اسالمی کلنگ زنی شد.
مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه 
خاطرنشان کرد: مسئولین جمهوری اسالمی 
در سال ۱۳۶۰ این آینده نگری را داشتند که 
باالخره روزی جنگ تحمیلی به پایان خواهد 
رسید و فوالد مبارکه را می توان به عنوان ابزار 
اقامه قسط و رســاندن مردم به شرایط خوب 
زندگی ایجاد کرد تا در حوزه اقتصاد و صنعت 
کشــور اتفاقات امیدآفرینی محقق شــود و 
نهایتاً در اوج سختی ها، مشکالت و بذرهای 
ناامیدی که توسط دشمنان افکنده می شد، 

فوالد مبارکه را ساختند.

 افزایش 30 برابری توان تولید فوالد
در کشور

وی اذعان داشت: پیش از پیروزی انقالب 
اسالمی سالیانه تنها زیر یک میلیون تن فوالد 
در کشور تولید می شد اما در حال حاضر این 
عدد به ســالیانه ۳۰ میلیون تن رســیده که 
یک سوم این میزان در گروه فوالد مبارکه به 

تولید می رسد.
براتی با بیان این کــه توانایی تولید فوالد 
هر کشور به عنوان شاخص  توسعه آن کشور 
محسوب می شود و ایران در رتبه دهم تولید 
فوالد جهان قــرار دارد، تصریــح کرد: برای 
ساخت مجموعه فوالد مبارکه، کلیه قطعات و 
تجهیزات مورد نیاز از دیگر کشورهای جهان 
تأمین می شــد و این در حالی است که امروز 
با اعتماد بــه جوانان این مرز و بــوم، بیش از 
۹۰ درصد قطعات و تجهیزات فوالد مبارکه 
بومی سازی شده و به دست متخصصان داخلی 
کشور ساخته می شود که این امر باعث افتخار 

و سربلندی ایران اسالمی است.

 تحقق یک سوم ارزآوری کشور
 در دوران تحریم توسط فوالد مبارکه

وی با بیان این که بیــش از 4 هزار قطعه و 

تجهیز طی  سال های گذشته در فوالد مبارکه 
بومی سازی شــده و این شــرکت سهم ۱.۵ 
درصدی در تولید ناخالــص ملی دارد، ادامه 
داد: یک سوم ارزآوری کشور در دوران تحریم 
توسط فوالد مبارکه محقق شد و این شرکت 
بزرگترین حامی شرکت های دانش بنیان در 

کشور بوده است.
مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه 
گفت: فوالد مبارکــه در مصرف آب به عنوان 
کم مصرف ترین فوالدســاز جهان است و به 
ازای هر تن تولید فوالد، تنها ۲.۲ مترمکعب 
آب مصرف می کند و این در حالی اســت که 
میانگین این عدد در جهان 4.۵ تا ۵ مترمکعب 

به ازای هر تن تولید فوالد است.

 نقش نظام تعلیم و تربیت کشور 
بیش از پیش به چشم می آید

وی با بیان این که عمده میزان مصرف آب 
فوالد مبارکه از طریق ایجاد شبکه جمع آوری 
پســاب ۹ شهرســتان اطراف این شرکت و 
بازچرخانی آب صورت می گیرد، تأکید کرد: 
فوالد مبارکه دارنــده بزرگترین تصفیه خانه 

پساب خاورمیانه است.
براتی عنوان داشت: هرگاه اتفاق یا بحرانی 
در کشــور به وقوع می پیوندد، نقش  برخی از 
سازمان ها پررنگ تر می شــود، حوزه تعلیم 
و تربیت همــواره در معرض توجــه و دارای 
اهمیت بوده و امروز نقش نظام تعلیم و تربیت 
کشور بیش از پیش به چشــم می آید و الزم 
است برنامه ریزی های خاص و ویژه ای در این 

حوزه محقق شود.

اعالم آمادگی برای میزبانی از دانش آموزان 
جهت بازدید از خطوط تولید فوالد مبارکه

وی با بیان این که نقش آموزش و پرورش 
در جهاد تبیین بیش از نقش دیگر ارگان ها به 
چشم می آید، اضافه کرد: رهبر معظم انقالب 
در ســخنرانی چند روز پیش خود فرمودند 
نظم نوین جهانی در حال شکل گیری است، 
بنابراین جوان ایرانی باید جایگاه و نقش خود 

در این نظم را پیدا کند.
براتی از اعالم آمادگی فوالد مبارکه برای 
میزبانی از دانش آموزان سراسر کشور جهت 
بازدید از خطوط تولید این شــرکت خبر داد 
و گفت: در این راســتا درصدد یاری رساندن 
بــه آمــوزش و پــرورش در مســیر جهاد 
تبیین هســتیم تا این مجموعه نیز بتواند با 
برنامه ریزی ها و اولویت بندی های مناسب، 

اتفاقات ویژه ای را رقم بزند.

برنامه ریزی برای تحقق جهاد تبیین
 با آغاز نهضت بازدید از فوالد مبارکه

وی با تأکید بر ضرورت انعکاس فعالیت ها 
و پیشرفت های صنعت کشــور به ویژه فوالد 
مبارکه متذکر شــد: قطعات و تجهیزات این 
شرکت به دســت جوانان همین مرز و بوم و 
از خروجی نظام تعلیــم و تربیت جمهوری 

اسالمی بومی ســازی و ساخته شده است اما 
این دستاوردها به درستی روایت نشده و در 
میان هجمه های متعدد رسانه ای مورد غفلت 

قرار گرفته است.
مدیر روابط عمومــی فوالد مبارکه با بیان 
این که بازدیــد دانش آمــوزان، نوجوانان و 
جوانان از شرایط سخت تولید در فوالد مبارکه 
قطعاً خاص و ویژه خواهد بود، یادآور شد: ما 
با تعریف نهضتی با عنوان »نهضت بازدید از 
فوالد مبارکــه«، برنامه ریزی های الزم برای 

جهاد تبیین را انجام داده ایم.

حرکت مردم در 13 آبان ماه نشان داد که 
دشمن در محاسبات خود اشتباه کرده

ابراهیمــی، مدیرکل آمــوزش و پرورش 
استان اصفهان در این مراسم از فوالد مبارکه 
به عنوان یکــی از افتخارات نظــام مقدس 
جمهوری اسالمی یاد کرد و گفت: در روز ۱۳ 
آبان ماه امسال همه شــاهد حماسه آفرینی 
 بــزرگ مــردم عزیــز ایــران اســالمی 

بودند.
وی با بیان این که در طول تاریخ جمهوری 
اسالمی روزهای به یادماندنی زیادی داریم که 
در بسیاری از آن ها مردم پیشتازتر و جلوتر از 
مسئولین حرکت کردند، افزود: حرکت مردم 
در ۱۳ آبان ماه امسال نشان داد که دشمن در 
محاسبات خود همچون گذشته اشتباه کرده 

و در این اشتباه خود باقی خواهد ماند.

دهه هشتادی ها 
سربازان تمّدن نوین اسالمی هستند

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان 
با اشاره به تحقق تمدن نوین اسالمی در جهان 
خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقالب اسالمی 
سربازان این تمدن را دهه هشتادی ها و دهه 
نودی هــا می دانند؛ دشــمن روی نوجوانان 
سرمایه گذاری و از خألهایی مثل بی توجهی 
به مســائل فرهنگی کــه در دوره های قبلی 
 در آنــان ایجاد شــده بود، ســوء اســتفاده 

کرد.
وی ادامه داد: اعتقادات، باورمندی دینی و 
توجه مردم به ارزش های انقالبی بسیار عمیق 
از این حرف هاست که در مقابل دشمن مغلوب 
شوند که در این راستا باید تالش کنیم تا هیچ 
دانش آموزی در اردوگاه دشــمن قرار نگیرد 
چراکه در دوره ای قرار داریم که شــاهد افول 

استکبار جهان هستیم.

تمّدن نوین اسالمی با نقش آفرینی 
دانش آموزان محقق خواهد شد

ابراهیمی تأکید کرد: براساس فرمایشات 
مقام معظم رهبری، نظم نوین دیگری اتفاق 
خواهد افتاد که در آن کدخدای جهان آمریکا 
نخواهد بود، اسالم عزیزتر خواهد شد و تمدن 
اسالمی گسترش خواهد یافت؛ آمریکا از چند 
سال گذشته نقشه خاورمیانه جدید را ترسیم 
کرد و در بسیاری از کشورهای خاورمیانه اعم 

از سوریه و یمن مشــکالتی را به وجود آورد 
اما رهبر معظم انقــالب فرمودند تغییراتی 
اتفاق می افتد ولــی خاورمیانه جدیدی که 
دشمن می خواهد، محقق نخواهد شد و رژیم 
 جعلی صهیونیستی ۲۵ ســال آینده خود را 

نخواهد دید.
وی با بیان این که تفکر جمهوری اسالمی 
در بسیاری از کشــورهای خاورمیانه حاکم 
شده است، یادآور شد: قطعاً آمریکا و استکبار 
جهانی از این مسأله نگران است؛ تمّدن نوین 
اسالمی به دست پرفروغ رهبر فرزانه انقالب 
اسالمی، نقش آفرینی و هّمت دانش آموزان 
محقق و آمــاده انقالب جهانــی اماک زمان 

خواهد شد.

روابط عمومی مهمترین رکن
جهاد تبیین است

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان 
با بیان این که روابط عمومی مهمترین رکن 
جهاد تبیین اســت، تصریح کرد: به فرموده 
رهبر معظم انقالب اســالمی، جهاد تبیین 
هم واجب فــوری و هم واجب عینی اســت 
و اگر بخواهیــم جهاد تبییــن را در نهادها و 
ســازمان ها ایجاد کنیم، شایسته تر از روابط 
عمومی ها وجود ندارد چراکه واســطه بین 
مــردم و مســئولین، اثرگــذار روی افکار 
 عمومی و تأثیرگــذار بر تصمیم ســازی ها 

هستند.
وی با اشــاره به جامعه هــدف آموزش و 
پرورش استان اصفهان ابراز داشت: در استان 
اصفهان بیــش از یک میلیــون دانش آموز، 
حدود 4۵۰ هزار نوآموز پیش از دبستان، ۱۱۰ 
هزار معلم شــاغل و بازنشســته و گروه های 
دیگری مثل آموزشگاه های علمی، مجموعاً 
نزدیک به ۲ میلیون نفر مستقیماً با آموزش و 

پرورش مرتبط هستند.

اثرگذاری آموزش و پرورش 
از طریق روابط عمومی این مجموعه

ابراهیمی بیان کرد: اگر بخواهیم از طریق 
نهادی، اثرگذاری آموزش و پرورش را پایدار 
و ماندگار قرار دهیــم، مهمترین نهاد، روابط 
عمومی  آموزش و پرورش است چراکه جایگاه 
واالیی دارنــد، بنابراین باید خــود را بزرگ 
بدانند؛ اثرگذاری روابط عمومی ها از بسیاری 
از واحدها باالتر است چون در عصر ارتباطات 

قرار داریم.
وی با بیان ایــن که هویت ویــژه روابط 
عمومی باید با عظمت بیشــتری شــناخته 
شود، افزود: انعکاس اطالعات، اخبار و تبیین 
توسط روابط عمومی های آموزش و پرورش 
در دولت سیزدهم قابل تقدیر است؛ امسال، 
سال تحصیلی بســیار خوبی را آغاز کردیم، 
به گونه ای که با افتخار اعالم می کنیم که پس 
از چندین سال فعالیت تمامی مدارس استان 
اصفهان در نخســتین دقایق آغاز شد و این 

اتفاق بی نظیری بود.

اردوهای راهیان پیشرفت را 
در فوالد مبارکه برگزار می کنیم

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان 
گفت: حضــور پرافتخار و پرشــکوه مردم و 
دانش آموزان در راهپیمایی دشمن شکن ۱۳ 
آبان ماه سال جاری در اصفهان به لطف خداوند 
متعال و با تالش روابط عمومی های آموزش و 
پرورش این اســتان بود؛ دشمن تمایل دارد 
نوجوانان ما از هویــت دینی، انقالبی و ایرانی 
تهی شــوند تا در مرحله بعدی هویت غربی و 

سکوالر را در وجود آنان بارور کند.
وی با بیان این که جهاد تبییــن را باید با 
نظاره گری عینی پیشرفت های جامعه آغاز 
کنیم، خاطرنشــان کرد: اردوهــای راهیان 
پیشــرفت را آغاز کرده ایم و در این راســتا 
تفاهمنامــه ای را منعقد خواهیــم کرد و در 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان نیز این برنامه را 

برگزار خواهیم کرد.

اگر جهادگری تالشگران فوالد مبارکه نبود، 
در مقابل تحریم ها تاب مقاومت نداشتیم

ابراهیمی عنوان داشــت: افق ما این است 
که با ۳۶ هزار نفر در مراکــز صنعتی، علمی 
و پژوهشی اســتان اصفهان، به نیت ۳۶ هزار 
دانش آموز شهید استان اصفهان دیدار کنیم و 
پیشرفت های نظام مقدس جمهوری اسالمی 
را تحت عنوان »اردوهای راهیان پیشرفت« 

در شرکت های دانش بنیان آغاز کنیم.
وی تأکیــد کــرد: قطعاً اگــر جهادگری 
تالشــگران فوالد مبارکه نبود مــا در مقابل 
تحریم های فلج کننده تاب مقاومت نداشتیم؛ 
دشمن درصدد این بوده که کمر اقتصاد ایران 
را بشــکند و صادرات نفت ایــران را متوقف 
کنند اما جمهوری اســالمی بدون یک قدم 
عقب نشینی از مواضع خود به هر میزان و به 
هر نقطه ای که بخواهیم نفت صادر می کنیم.

درصدد پیوند مستقیم
 میان علم و صنعت هستیم

مصطفــی بابایی ســارویی، رئیس مرکز 
اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و 
پرورش در این مراسم گفت: از حسن انتخاب 
اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان 
در انتخاب شــرکت فوالد مبارکــه به عنوان 
محل برگزاری این گردهمایی تشکر می کنم 
چراکه ما درصدد پیوند مستقیم میان علم و 

صنعت هستیم.
وی از انعقــاد قرارداد برای ســاخت ۳۲ 
هنرســتان همجوار صنعت خبر داد و افزود: 
عملیات ساخت بخشی از این ۳۲ هنرستان 
به مرحله اجرا درآمــده و طی مدت کوتاهی 
شاهد درصد قابل توجهی از پیشرفت فیزیکی 
آن ها بوده ایــم که در حــوزه دانش آموزی و 

مهارت آموزی اتفاق بسیار مهمی است.
رئیس مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی 
وزارت آمــوزش و پرورش با اشــاره به تغییر 
رویکرد در ایجاد هنرســتان ها خاطرنشان 
کرد: به جای ایجاد کارگاه های آموزشــی در 
هنرســتان ها، این مراکز مهارت آموزی را در 
قلب صنعت احداث می کنیــم تا دانش آموز 
پس از کارورزی و یادگیری مهارت در همان 
صنعت، بهترین گزینه برای اشتغال در همان 
صنعت باشد چراکه هیچ نیرویی متخصص تر 

از آن هنرآموز نخواهد بود.

استقبال از اعالم آمادگی فوالد مبارکه 
برای برگزاری »اردوهای راهیان پیشرفت«
وی اذعان داشت: اردوی راهیان پیشرفت 
به صورت رســمی با حضــور رئیس جمهور، 
و ۲۰۰ تــن از نخبگان علمی، مــدال آوران 
المپیادی، ورزشی و فعاالن حوزه های قرآنی و 
فرهنگی روز ۱۳ آبان ماه امسال با هدف جهاد 
تبیین در اردوگاه شهید باهنر آغاز شد و این 
اردو در بخشی از مراکز صنعتی مهم کشور نیز 
برگزار شد؛ هدف اصلی این اردو تحقق جهاد 
تبیین و ارائه دستاوردهای جمهوری اسالمی 
طی 4۳ ســال گذشــته در حوزه صنعت به 

دانش آموزان است.
بابابی از اعالم آمادگی فوالد مبارکه برای 
برگزاری اردوی راهیان پیشــرفت استقبال 
کرد و گفت: وزارت آموزش و پرورش برگزاری 
بازدید دانش آموزان از خطوط تولید شرکت 
فوالد مبارکــه اصفهان را به طــور جدی در 

دستور کار خود قرار می دهد.

در گردهمایی روابط عمومی های آموزش و پرورش استان اصفهان مطرح  و از آن استقبال شد؛

اعالم آمادگی فوالد مباركه برای برگزاری »اردوهای راهیان پیشرفت«


