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درآمد ماهيانه ذوبآهن از هزینههای جاري
پيشيگرفتهاست

سخن اول
رهبر انقالب در مراسم تنفیذ حکم ریاست
جمهوری ،بر سه جهتگیری اصلی دولت
آیندهتأکیدکردند

معیشت مردم
تعامل گسترده با دنیا
و ایستادگی مقابل
سلطهطلبان

رهبر انقالب اسالمی در مراسم تنفیذ حکم ریاست
جمهوری دوره دوازدهم با اشاره به اهمیت باالی اين
مراســم ،خاطرنشان کردند :یکی از موارد اهمیت این
مراســم ،آغاز دوره مدیریتی جدید در کشور است که
امید میرود رئیسجمهور محترم و مسئوالن همراه
های بیش
ایشان در دوره جدید ،با ابتکارها و توانمندی ِ
از گذشــته ،مطالبات مردم را برآورده و آنان را خرسند
کنند .ایشــان ،دومین جنبه اهمیت بسیار زیاد جلسه
تنفیذ را« ،نقشآفرینی مردم در انتخاب مدیران طراز
اول کشور» برشــمردند و افزودند :این مراسم تنفیذ،
دوازدهمین مراسم بعد از پیروزی انقالب اسالمی است
که نشاندهنده تأثیرگذاری رأی و گزینش مردم است
که این دستاورد بزرگ ،به برکت انقالب ،محقق شده
است .رهبر انقالب اسالمی با اشاره به تشکیل ده دوره
مجلس شورای اســامی ،پنج دوره شورای اسالمی
شهر و روستا و پنج دوره مجلس خبرگان ،بارأی مردم
از ابتدای انقالب تاکنون گفتند :قبل از پیروزی انقالب
بهواسطه وجود دیکتاتوری ،مردم هیچ نقشی در تعیین
مدیران کشور نداشتند اما به برکت انقالب اسالمی و
عزم راسخ ،ایمان عمیق ،بصیرت بیپایان ،شجاعت
بینظیر مرد بزرگی همچون امام راحل ،مردم از حاشیه
به متن آمدند و صاحباختیار شدند .حضرت آیتاهلل
خامنهای خاطرنشان کردند :نسل جدید و جوانان کشور،
دوران قبل از انقالب را ندیدهاند اما نقشآفرینی مردم در
حکومت،دستاوردعظیمیاستکهامامبزرگوارتوانست
با به حرکت درآوردن اقیانوس ملت ،به سالها و قرنها
حکومت سلطنتی و وراثتی و دخالت و سلطه بیگانگان
پایان و جهت حرکت کشور و ملت را تغییر دهد .ایشان
با تأکید بر اینکه مردم و مســئوالن باید به چهار دهه
«مردمســاالری دینی و نقشآفرینی مردم در شئون
کشــور و در انتخاب مسئوالن» افتخار کنند ،گفتند:
مسئوالنی که در دوره جدید مشغول به کار خواهند شد،
میراثدار چهل سال تالش و ابتکار مسئوالن مختلفی
هستند که زیربناهای علمی ،عملی و فکری فراوانی را
به وجود آوردند که قبل از انقالب مطلقًا وجود نداشتند.
رهبر انقالب اسالمی ،این زیربناها را سکوهای پرش
ملت بهسوی آینده خواندند و تأکید کردند :مسئوالن
جدید و همراهان رئیسجمهور محترم ،باید از چهار دهه
تجربه و تواناییهای متراکم استفاده کنند و با افزودن
بر این سرمایه ملی ،آن را تحویل مدیران بعدی دهند.
حضرت آیتاهلل خامنهای ،تربیت نسلهای جدید با
تفکر انقالبی و سرشار از انگیزه و آمادگی برای کار را
یکی از برکات انقالب اسالمی برشمردند و با توصیه
به مســئوالن برای اســتفاده از این فرآورده عظیم،
افزودند :یکی دیگر از دستاوردهای چهار دهه مدیریت
نظام جمهوری اســامی ،تعامل ملت ایران با دنیا و
درعینحال مقابله جدی با نظام سلطه و ایستادگی در
برابر ترفندهای بدخواهان بوده است .ایشان در همین
بخش خاطرنشان کردند :یکی از نکاتی که اصرار بر
تکرار آن دارم تا از ذهنها فراموش نشود ،غافل نشدن
از «حضور و ترفند دشمن» است .رهبر انقالب اسالمی
گفتند :هیچگاه نباید فراموش کنیم که دشمن ،مشغول
طراحی و دشمنی است اما در چهار دهه گذشته به فضل
الهی ،ملت و مسئوالن ،آبدیدهتر شدند .حضرت آیتاهلل
خامنهای با اشاره به وجود تحریمها از ابتدای پیروزی
انقالب اسالمی و بهویژه در سالهای اخیر خاطرنشان
کردند :اگرچه تحریمها مشکالتی را به وجود آورد اما
موجب شد توجه ما به ظرفیتها و تواناییهای داخلی
معطوف شود و از آنها استفاده کنیم و به همین علت
امروز بهرغم خواست دشمن ،ایران ،بهمراتب قویتر و
مقتدرتر از سالهای اول انقالب است.

سومينشماره نسخه
الكترونيكي مجلهفوالد
منتشرشد

دراينشمارهمیخوانید:
توليدمستقيمتكههايآهن
خام با ارزش افزوده باال
تحليلبازارجهانيفوالد
چالشهايتامينومصرفقراضهفوالدجهان
در سال 2016
ذوب اهن اصفهان توليد تير آهن تا سايز300
ميليمترراهدف گرفتهاست
فصلخوانش
اين نشريه بر روي سايت و پورتال شركت در
دسترسخوانندگان
نويسندگانجهتانتشارمقالهخودمیتوانند
آنرابهنشانيزيرايميلکنند.
Folad@esfahansteel.Com
ضمن ًا به نويسندگان مقاالت حقالزحمه
پرداخت خواهد شد.

کوهنوردان
ذوبآهن بر فراز
سومینقله
بلند ایران
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 29نفر از کوهنوردان گروه  2کوهنوردی
ذوبآهن اصفهان با مربیگری آقای قادر
عظیمیوسرپرستیآقایغالمحسین
اتحاد توانستند در روز  11مرداد  96بر
فراز قله زیبا و سربلند سبالن بر بلندای
 4811متری ایستاده و پرچم ذوبآهن
را در کنار دریاچه افسون کننده آن
برافرازند.
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آینده بسیار روشن برای
ذوب آهن اصفهان

ساختكورهبلندشماره
 3به روايت پيشكسوت
صنعتفوالدكشور

ویــــترین هفته
درنشستتعامليمديريتمهندسي
نت مكانيك عنوان شد

02

بهبود شرایط و
سازماندهینیرویکار
با اتخاذ تدابير مناسب
فـــرهنگی
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مراسم قدردانی
از اعضای تیم والیبال
آگلومراسیون
برگزار شد

02

گوناگون

04

فـــرهنگی

03

درخشش يك ذوبآهني
در مسابقات جهاني
اختراعات

اطالعيه جمعآوری اطالعات
دانش آموزان ممتاز سال
تحصيلي95-96
فـــرهنگی
نسبت به چهارماهه اول سال  95حاصل شد

آگهي دعوت
مجمع عمومي عادی

افزایش تولید  40درصدی ککسازی ذوبآهن اصفهان
تالشــگران مدیریت
تولیــدات کک و مــواد
شیمیاییذوبآهناصفهان
باهمتیبینظیرموفقشدند
در چهار ماهه اول ســال
جاری ،تولید این بخش را
نسبت به مدت مشابه در
سالقبل 40،درصدافزایش
دهند.اینموفقیتچشمگیر
با یک رکوردشکنی در تاریخ ذوبآهن نیز همراه بود و تالشگران
این بخش توانستند در فروردینماه سال جاری با تولید 108هزار
و 280تن کک ،رکورد تولید ماهانه را ارتقاء دهند .بخش تولیدات
کک و مواد شــیمیایی در  4ماهه اول سال جاری بیش از 421
هزار تن کک تولید کرد درحالیکه این رقم در مدت مشابه سال
گذشته کمی بیش از 300هزار تن بود .مهندس رضوانیان ،مدیر
بخش تولیدات کک و مواد شیمیایی ذوبآهن اصفهان در این
خصوصگفت:تالشگراناینبخشباهمتبسیاراینموفقیتها

را رقم زدند و برای تداوم و افزایش تولید بر مشکالت فائق آمدند.
درواقع نوآوری و اندیشــه خالقانه این عزیزان باعث شد روش
بهرهبرداری و همچنین تعمیر و نگهداری تجهیزات بهروزرسانی
شود .وی افزود :یکی از پروژههای مهم در راستای تداوم و افزایش
تولید ،پروژه اندازهگیری درجه
حرارت باتری شماره 3است
کهباحمایتمدیرعاملنصب
و راهاندازی آن توســط خود
بخش صــورت میگیرد که
امید است با تأمین تجهیزات
الزم بهزودی آغاز شــود .این
پــروژه گام مهمی در جهت
حل مشکالت باتری شماره3
اســت که از زمــان فعالیت
پیمانکارخارجیباقیماندهاست.مهندسرضوانیانضمنتقدیراز
بخشخریدشرکتکهباتأمینزغالمناسب،زمینهافزایشتولید
را فراهم نمود ،گفت :در این بخش از تجهیزات حداکثر استفاده

صورت گرفته و در این راستا با انجام بازرسیهای دقیق تالش
کردیم تا آنجا که به تولید لطمه وارد نشود ،تعمیرات اساسی به
تعویقبیفتد.نتیجهتماماینفعالیتهاتولیدککمطلوبوتحویل
آن به کوره بلند است که امیدوارم با راهاندازی پروژه ( PCIتزریق
پودر زغال به کوره بلند) بتوانیم
کارخانه را از واردات کک بینیاز
کنیم.ویدرپایانگفت:باتوجه
به ارتقای رکورد تولید  50ساله
شرکت در تولید ماهانه کک و
افزایش 40درصدی تولید کک
نسبتبهمدتمشابهسالقبل،
امید است جهت حفظ و تداوم
روندفوق،بهمسائلومشکالت
تجهیزاتیوپرسنلیاینبخش
رسیدگیبیشتریصورتگیرد.درواقعفضایطاقتفرسایمحیط
کار در این بخش با فعالیتهای انگیزشی از سوی مدیرعامل و
هیئتمدیره،تلطیفشدهوتوانکارکناندوچندانخواهدشد.

با اهداء سالم به اطالع كليه سهامداران محترم ميرساند جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول شرکت تعاونی مصرف
کارکنان ذوبآهن اصفهان رأس ساعت  9صبح روز چهارشنبه مورخه  96/6/8در محل شرکت تعاونی به آدرس :اصفهان،
دستگرد ،ابتدای اتوبان شهید میثمی ،شرکت تعاونی مصرف کارکنان ذوبآهن تشکیل میگردد .لذا از کلیه سهامداران
محترم دعوت میشود با در دست داشتن کارت ملي و برگ سهام رأس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانند.
بديهي اســت بر اساس قانون نوبت اول در صورت حضور نصف بهاضافه يك كليه سهامداران ( 25000+1نفر) جلسه
رسميت مییابد در غير این صورت نوبت دوم با حضور هر تعداد نفر طبق روال سنوات گذشته در مدت مقرر قانوني كه
متعاقبًا اعالم خواهد شد جلسه تشكيل و رسميت مییابد.
** دستور جلسه:
 .1الف :گزارش هیئتمدیره؛ ب :گزارش بازرس و حسابرس قانوني.
 .2انتخاب بازرسين اصلي و علیالبدل (يك موسسه حسابرسي و دو نفر شخص حقيقي از كاركنان شاغل و بازنشسته
ذوبآهن بهعنوان بازرس اصلي)
 .3طرح و تصویب صورتهای مالی منتهی به  95/12/29و نحوه تقسیم سود و بودجه سال جاری شرکت.
 .4تصويب مجوزهاي مورد درخواست هیئتمدیره جهت ادامه روند اجرایي شركت.
 .5تصويب پاداش كاركنان و هیئتمدیره و حقالزحمه بازرسان.
تذكر مهم :داوطلبان واجد شرایط تصدی سمت بازرسی بهموجب ماده ( )2دستورالعمل موظفاند حداکثر ظرف مدت ده
روز از تاریخ انتشار آگهی با مراجعه به دفتر مرکزی شرکت فرم داوطلبی را تکمیل و تحویل نمایند ،اين مدت بههیچعنوان
تمديد نخواهد شد .با عنايت به حجم و گستردگي كار دو نفر داوطلب بازرس ترجيحًا شايسته است داراي مدرك تحصيلي
كارشناسي در امور مالي يا بازرگاني باشند.
** مدارك الزم:
 .1كپي شناسنامه و كارت ملي.
 .2كپي آخرين مدرك تحصيلي.
 .3عكس  3*4دو قطعه.
 .4كپي كارت شناسایی شاغلين و بازنشستگان.

معرفي پروژههای زیستمحیطی انجامگرفته توسط شركت ذوبآهن اصفهان

پروژه بهینهسازی مکنده غبار  E40فوالدسازی با نصب بگ فیلتر

تاريخ بهرهبرداری91/2/15 :
هزينه كل پروژه :بیش از  450میلیون ريال
تناژ كل تجهيزات و اسكلت فلزي :بیش از  4200کیلوگرم
تعداد کل کیسهها 54 :عدد
دبي گاز ورودي به سيستم 17 :هزار مترمکعب بر ساعت
ميزان خروجي گردوغبار سیستم بعد از اجرای پروژه :كمتر
از  50میلیگرم بر نرمال مترمكعب
استاندارد زیستمحیطی مربوطه 250 :میلیگرم بر نرمال

مترمكعب
یکــی از مــواد مصرفی کنورتور بخش فوالدســازی
فروآلیاژ اســت که در بونکرهای مربوطه ذخیره و پس از
تخلیه در ظروف مخصوص به کنورتور شــارژ میشــود.
جهت جلوگیری از انتشــار گردوغبار هنگام شارژ و تخليه
فروآلیاژها از آن ،در طرح اوليه سیستم جمعآوری و تصفیه
گردوغبار توسط سيكلون در نظر گرفته شده بود .خروجي
این سيستم به دليل راندمان پايين ،باالتر از حد مجاز بود

که با تعریف پروژه و طراحي ،ســاخت و نصب سیســتم
بگ فيلتر در ادامه مسير حركت سيال در مولتي سيكلون
(بهطور سری با آن) نسبت به کاهش آالیندهها اقدام شد.
دراینارتبــاط همچنین با افزايــش ظرفيت مکنده به 17
هزار مترمکعب ،افزايش مكش و سپس تصفيه گردوغبار
بــا راندمان باال در بگ فیلتر انجام میشــود که از زمان
بهرهبرداری تاکنون خروجی آن در حد پایین و تأمینکننده
الزامات قانونی زیستمحیطی است.

روابطعموميشركت

غالمرضاملكيان

رئيس هیئتمدیره شركت تعاوني مصرف كاركنان ذوبآهن اصفهان

(( آگهي فراخوان ))
شركتسهاميذوبآهناصفهان

فراخواندعوتبههمكاري

روابط عمومي ذوبآهن اصفهان در نظر دارد از توانمندیهای گروههای فرهنگي ،هنري و اجتماعي جهت اجرا در برنامه و
مراسمهای مختلف استفاده نمايد .لذا از كاركناني كه در قالب گروههای فرهنگي ،هنري و در زمین ه هنرهاي نمايشي ،موسيقي
سنتي ،مولودیخوانی و تواشيح فعاليت مینمایند ،دعوت میگردد طرحها و برنامههای هنري قابلاجرای خود را به روابط عمومي
شركت ارائه نمايند .جهت كسب اطالعات بيشتر با آقايان عادل زاده و مسلمي به شماره تلفنهای  52642064فرهنگسراي امام
رضا (ع) و  4994روابط عمومي شركت تماس حاصل کنید.

رديف

نوع فراخوان

شماره

موضوع

مهلت
دريافت اسناد

مهلت
ارائهپيشنهاد

1

مزايدهعمومي

96

فروش  311رديف اقالم
مازداد موجود در انبار
(32مستعمل)

96/5/23

96/6/4

R19600556

خريد  5رديف
گريس صنعتي

96/05/17

اطالعيهفروشغلتكرينگوروليكکارکرده

شركت سهامي ذوبآهن اصفهان در نظر دارد تعدادي غلتك،
رينگ و روليك کارکرده و مازاد بر نياز خود را به فروش برساند.
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سواالت همکاران
و پاسخ مسئوالن

چندنفرازهمکاراندرتماسباشماره 104سالمآتشکارروابطعمومیسؤاالت
خود را به شرح زیر مطرح و خواستار رسیدگی و پاسخ مسئوالن شدهاند:
**  .1ابراز گالیه از زمان تعمیرات ســاالنه آبگرم شوفاژهای
کارخانه(درشهریورماه)؟
مدیریتانرژیوبهینهسازیسوخت:باتصمیممعاونتبهرهبرداریوهماهنگی
مدیریتانرژیوبهینهسازیسوختباسایرمدیریتهایکارخانهتاریختعمیرات
سالیانه آبگرم شوفاژ از یکم لغایت یازدهم شهریورماه تعیینشده است و قطعًا در
تاریخمذكوراینتعمیراتانجامخواهدشد.
**  .2درخواست رسیدگی به وضعیت رختکن کوره بلند جنب
رستوران؟
مدیریتکورهبلند:بهعلتفرسایشبیشازحد(کاشیها؛سرامیکودوشهای
حمام)وغیربهداشتیبودنمحیطآندرخواستباشماره( 2721953)wrمورخ
 95/10/20به مدیریت نت و راه ساختمانها ارسالشده است .الزم به ذکر است
که تقاضای شما عزیزان طی نامه شماره  47940مورخ  96/5/17به استحضار
معاونتپشتیبانیوساخترسید.
**  .3علت پایین بودن کیفیت پرفراژهای توزیعی پرســنل
چیست؟
مدیریتسیستمهاوفناوریاطالعات:باتوجهبهتعمیراتپرینترهایچاپپرفراژ
در ماه گذشته پرفراژهای تیرماه کمرنگ چاپشده بود که این مشکل مرتفع
شدهاست.
**  .4علت کسر اقســاط پرسنل با توجه به تسویه صندوق
قرضالحسنهامامصادق(ع)ازپرفراژحقوقیچیست؟
مدیریتصندوق:مسئولینمربوطهابرازداشتندباتوجهبهعدمهماهنگیصندوق
با امور مالی شرکت بوده و کارکنانی که این مشکل را دارند با در دست داشتن
ضالحسنه امام صادق(ع) مراجعه کنند تا مشکل
دفترچه اقساط به صندوق قر 
آنهارفعشود.
** .5علتتعطیلیاستخرایثاراصفهانچیست؟
مدیریتخدماتواموراجتماعی:باعنايتبهتعطيلياستخرايثار؛پرسنلمحترم
دارندهكارتاستخرفوقمیتوانندازسانسهاياستخرساحلجي؛بانوانمحترم
در روزهاي پنجشنبه ساعت  16تا  17.30و آقايان در روزهای یکشنبه 17.30
الی 19استفادهکنند.
افکارسنجیروابطعمومی

آینده بسیار روشن برای ذوب آهن اصفهان
ذوبآهن اصفهان طی سالیان گذشته با مشکل تأمین
نقدینگی مواجه شد که این امر ناشی از افزایش ظرفیت
تولید فوالد و کاهش تقاضا برای این محصول در کشور،
همچنین رشــد قیمت مواد اولیه بود .از سوی دیگر بهره
سنگین وامهای شرکت سود عملیاتی شرکت را بلعید؛ اما
این روزها خبرهای بسیار خوبی از شرایط این واحد بزرگ
صنعتی به گوش میرسد زیرا تمهیدات چشمگیری که
مدیرعامل جدید این مجموعه صنعتی از دو ســال پیش
بــا تالش و پیگیری فراوان اتخاذ نمود هماکنون به ثمر
نشسته است .مهندس احمد صادقی ،مدیرعامل ذوبآهن
اصفهان درباره چشــمانداز این شرکت گفت :از سال 94
و با ورود به شــرکت مذکور اقدام به بررسی شرایط کرده
و کلیه تهدیدات شــرکت را شناســایی کردیم .از همان
زمان فعالیتهای زیادی در جهت کاهش بهای تمامشده
تولیدات صورت گرفت .از سوی دیگر با اصالحات صورت
گرفته در بخش مالی شــرکت گامهای بلندی در جهت
اصالح ســاختار مالی شرکت برداشــتیم که نتیجه این
فعالیتها کاهش هزینههای مالــی و درنتیجه کاهش
زیان خالص شرکت شد .وی ادامه داد :همانطور که در
صورتهای مالی سهماهه اول سال  96مشاهده میکنید،
نتایج کلیه این فعالیتها به چشم میخورد .اگر سرفصل
بهای تمامشده شرکت را مشاهده کنید بهخوبی میتوان
دید نسبت به دوره مشابه سال  95و صورتهای مالی 12
ماهه مربوط به سال  95بهای تمامشده تولیدات فوقالعاده
کاهشیافته است .این در حالی است که مبلغ فروش با
توجه به نوع استاندارد حســابداری شرکت (حسابداری
تعهدی) تغییر چندانی نسبت به دوره مشابه نداشته است.
همچنین اگر درآمد غیرعملیاتی پیشبینیشده در بودجه
 96به دلیل فروش زمینهای مربوطه در پایان ســال در
صورت مالی سه ماهه لحاظ نشده است .درنتیجه با در نظر
گرفتن قسمتی از این درآمد غیرعملیاتی بهراحتی میتوان

ساخت كوره بلند شماره  3به روايت پيشكسوت صنعت فوالد كشور

اقداماتاساسی
انجامشده ایمنی در مدیریت
روابطعمومی

درراستایمأموریتومسئولیتهایایمنیدرمدیریتروابطعمومیبرایارتقاء
سطح ایمنی کارکنان و محیط کار ،در سال 1395تاکنون اقدامات زیر به همت واحد
افکارسنجی روابط عمومی و با همکاری و مساعدت مدیریتهای حراست ،امور فنی
بهرهبرداری ،نت مکانیک ،نت راه و ســاختمان و مدیریت ارشد ایمنی ،بهداشت و
محیطزیستانجامشدهکهبهتفکیکعبارتانداز:
**  .1شناسایی مخاطرات و انجام فعالیتهای پيشگيرانه در
خصوصجلوگیریازوقوعرویداد:
در این راستا با هماهنگی مدیریت ایمنی ،بهداشت و محیطزیست؛ اورژانس و
آتشنشانی نسبت به انجام مانور وضعیتهای اضطراري بر اساس سيستم مديريت
 18001 OHSASدر محل ساختمان شماره دو روابط عمومی اقدام گردید ،ضمن
ارائه آموزشهای الزم ،از طریق مسئولین مربوطه ،مشکالت و مخاطرات ساختمان
مربوطه شناسایی گردید .با توجه به پارک خودروها در خیابان جنب رستوران توحید
و عدم دسترسی ماشینهای اطفاء حریق و آمبوالنس به ساختمان شماره ،2جهت
سرعت عمل در اطفاء حریق و نجات مصدومین در صورت وقوع حادثه ،با هماهنگی
مدیریتهایحراست،ایمنی،بهداشتومحیطزیست،امورفنیبهرهبرداریوخدمات
واموراجتماعینسبتبهبرنامهریزیجهتنصبراهبنددرپارکینگاقدامشد.
حل مشکل ارت ساختمان شماره  2روابط عمومی و رستوران
توحید :در این باره با همکاری مدیریتهای ایمنی ،بهداشــت و محیطزیست و
مهندسیتولیدوتوزیعبرق،بررسیفنیصورتگرفته،تجهیزاتولوازمموردنیازتهیه
شدومشکلارتساختمانازطریقحفرچاهوعایقبندیکلیهسیمهابرطرفگردید.
ایجاد راهپلههای اضطراری برای ســاختمان شماره  2روابط
عمومی:ساختمانشمارهدوروابطعمومیفاقدپلهاضطراریبرایخروجهمکاران
درمواقعحادثهوخطربودکهبراساسنظریهکارشناسیمدیریتهایایمنی،بهداشت
و محیطزیست ،امور فنی بهرهبرداری ،نت مکانیک و نت راه و ساختمان ،ساخت
و نصــب پلههای اضطراری در اولویت قرار گرفــت و پس از پیگیریهای الزم از
طریق مدیریتهای مهندسی نت مکانیک و نت راه ساختمان ،نصب و راهاندازی پله
اضطراریساختمانشماره 2روابطعمومیانجامشد.
**  .2تعمیر و بازسازی راهپلههای اضطراری ساختمان شماره1
روابطعمومی(جنبتاالرآهن):
با توجه به ناقص بودن راهپلههای اضطراری ساختمان شماره یک روابط عمومی
(جنبتاالرآهن)درراستایبهینهسازیواستفادهایمنازآنوهمچنینرعایتشرایط
زیستمحیطی و زیباسازی اطراف آن ،اقدامات اساسی با همکاری مدیریتهای امور
فنیبهرهبرداری،مهندسینتمکانیکونتراهوساختمان،جهتتعمیروهمچنین
رنگآمیزی راهپلههای اضطراری و زیباسازی فضای اطراف آن صورت گرفت.

استنباط نمود عملکرد شرکت در سه ماهه اول سال نهتنها
زیان نبوده بلکه ســود خالص نیز بهدستآمده است .وی
اظهار داشت :آینده بسیار روشنی در انتظار شرکت است زیرا
قیمت محصوالت تولیدی ما در سطوح بسیار باالتری از
پیشبینیهای بودجه سال  96در حال تثبیت در بازار است.
از سوی دیگر روند کاهش بهای تمامشده شرکت با اجرای
طرحهای مثل طرح کاهش ( HMRنسبت شارژ مذاب
چدن در کنورتور) طرح دمش اکســیژن مستقیم از کف

در کنورتور ،طرح تولید چدن در کوره شــماره یک جهت
صادرات چدن به اروپا ،طرح تزریق پودر زغال در کوره بلند
جهت کاهش مصرف کک همچنان ادامه دارد و شرکت
تصمیم دارد تا تحقق کاهش  4000ریالی بهای تمامشده
این طرحها را پیگیری کند .همچنین شرکت با دریافت
مصوبه کارگروه تسهیل در جهت کاهش هزینههای مالی
شرکت و تنفس یکساله وامهای شرکت هزینههای مالی
خود را بهشدت کاهش خواهد داد و با نهایی شدن تهاتر

بدهیهای شــرکت با مطالبات سازمان تأمین اجتماعی
شرکت در نظر دارد افزایش سرمایهای از محل مطالبات
و آورده نقدی به انجام رسانده و شرایط صورتهای مالی
خود را بهبود بخشد .وی در ادامه گفت :با توجه به اینکه
شــرکت با جدیت تمام قصد انجام موارد فوق و نهایی
نمودن آنها را دارد بیگمان چشمانداز و آیندهای روشن در
انتظار ذوبآهن اصفهان است زیرا ما توانستهایم از شرایط
رکود خارجشده و دوباره رونق را لمس نماییم .وی افزود:

اصالح ساختار سازمانی شرکت در جهت بهرهوری هر چه
بیشتر نیروی انسانی از دیگر اهداف موردنظر ما بود که با
تالش مشاوران مجرب و متخصصان شرکت هماکنون
چارت جدید آماده و در حال پیادهسازی در شرکت است.
مهندس صادقی در پاســخ به ســؤال خبرنگار ما درباره
ارزش سهام شرکت نیز گفت :با توجه به شرایط جدید این
اطمینان را میتوان داشت که ذوبآهن و سهامدار عمده
آن با بازارگردانی مناسب در پشت سر سهام ذوبآهن در
بازار بورس خواهد بود .همانگونه که از اواســط ماه قبل
دیدید سهام شرکت ذوبآهن مسیر خود را به سمت ارزش
واقعی خود آغاز نموده و تا رســیدن به ارزش ذاتی خود
هرگز توقف نخواهد داشــت .وی گفت :ولی بدون شک
بدانید دیگر سهام شرکت ذوبآهن محلی برای حضور
سفتهبازانونوسانگیراننخواهدبود.همانگونهکهمطلعید
در این راه شرکت از تجربه و توان موجود استفاده نموده و با
حضور متخصصان جدید در بدنه هیئتمدیره خود در حال
کنترل و حمایت همهجانبه از سهم است که نهایتًا تمامی
سهامداران صبور ذوبآهن پاداش صبوری خود را دریافت
خواهند کرد .مهندس صادقی در ادامه افزود :هماکنون به
لطف و یاری خداوند متعال شرکت ذوبآهن توانسته است
بعد از گذر از  50سال خدمت بهکل کشور و شکوفا نمودن
صنعت کشــور عزیزمان ایران و تداوم فعالیت در شرایط
دشوار اقتصادی کشــور بدون وقفه به صنعت و اقتصاد
این مرزوبوم خدمات شایانی را ارائه نماید و در سالهای
اخیر نیز با گذر از مصائب و مشــکالت فراوان ایجادشده
در سالهای رکود اخیر به شــرایط مطلوبی دست یابد.
امیدواریم با تالش مدیران و دولت از این دوران سخت نیز
عبور نموده و به جایگاه واقعی خود دست یابد لذا بهپاس
 50سال مقاومت و ایستادگی این کارخانه عظیم صنعتی
درصددهستیمتاجشنپنجاهمینسالگردتأسیسشرکت
را باشکوه هرچهتمامتر برگزار کنیم.

كوره بلند شماره  3در طول  8سال فعاليت خود حدود
 10ميليون تن چدن توليد كرده است .اين كوره در سال
 88راهاندازی شــد و ظرفيت توليد چدن شركت را به 3
ميليون و  600هزار تن رســاند .درباره كم و کیف ساخت
اين كوره با مهندس سیروس مؤتمن از پيشكسوتان عرصه
صنعت فوالد كشور و از اولين متخصصان فناوری كوره
بلند گفتگو نموديم كه درپي میآید.
** طیچهسالهاییدربخشکورهبلندفعالیت
داشتهاید؟
ازآنجاییکهبخشهایاصلیخطتولیدشاملبخشچدن
(کوره بلند ،آگلومراسیون و کک سازی) ،بخش فوالدسازی و
ریختهگری ،بخش نوردها و بخش کارگاهی تولیدی جانبی
(بخشتولیداتنسوز،مهندسیکلمکانیکوبخشانرژیو
نیروگاهها)هستند،بخشکورهبلندجزءبخشهایاصلیخط
تولیدوتأثیرگذاردرفرایندتولیدنهاييذوبآهناست.اینجانب
افتخار حدود  22ســال کار مستقیم در بخش کوره بلند در
مشاغلمختلفآنونهايتًامدیریتبخشرابهعهدهداشتم.
با تغییر سمت از مدیریت بخش کوره بلند بهعنوان مدیر ارشد

تولید منصوب شدم که مدیریت و مسئولیت کل خط تولید،
بخشهای اصلی و بعدازآن هم سه سال معاونت بهرهبرداری
خط تولید را به عهده داشته که در طول 5سال عهدهدار بودن
مدیریت تولید و بهرهبرداری بازهم مسئولیت مدیریت بخش
کوره بلند جزء وظایف اصلی و اولیه اینجانب بود .ضمنًا الزم
اســت یادآور شوم که یک دوره یک و نیم ساله کارورزی در
کشور شوروی سابق در ارتباط با فناوری کوره بلند گذراندم
و پس از مراجعه به ایران جزء گروههای اول تحویل و تحول
بخش کوره بلند از واحدهای سازنده و اولین بهرهبردارهای
بخش کوره بلند بودم .عالوه بر مسئولیت مدیریت بخش
کورهبلندمسئولیتمدیریتتعمیراتاساسیوبازسازیورفع
حوادث بخش کوره بلند را هم در زمان مدیریت این بخش و
همدرپستمدیریتارشدتولیدوبهرهبرداریبهعهدهداشتم.
** از خاطرات زمــان طراحی و بهرهبرداری از
کوره سه ذوبآهن اصفهان بهصورت اختصار
بگویید؟
نظر به اینکه شروع اجرای طرح توازن ذوبآهن اصفهان
شامل کوره بلند شماره  3و آگلوماشین شماره  4باتری کک
سازیشماره 3نیروگاهحرارتی 110مگاواتیوتأسیساتجانبی
جهت افزایش تولید از یکمیلیون و 900هزار تن به 3میلیون
و 400هزار تن فوالد در سال همزمان با تغییر سمت اینجانب
از معاونت بهرهبرداری به قائممقام مجری طرحهای توسعه
ذوبآهنومعاونتاجرائیانجامگردیدلذادرطرحتوسعهمذکور
و انتخاب مشخصات فنی و فناوری کارگاههای توسعه فوق با
کمکمعاونتطرحوبرنامهودیگرمعاونتهاومشاورمنتخب
ذوبآهن ،مشارکت داشتم .با توجه به اجرای طرح موفق تولید
ورق نازک به نام طرح سبا که از حداکثر ساخت داخل جهت
اســکلت فلزی و تجهیزات صنعتی استفاده گردیده بود و در
ساخت تجهیزات توسط سازندگان داخل کشور موفقیتهای
خوبیحاصلشد،همینسیاستدرانتخابفناوریهایمدرن
و بهینه نیز اتخاذ شد و از حداکثر توان ساخت داخل با حداقل
برآورد هزینه بهره گرفته شد و طرح مزبور جهت اجرای طرح

توازنشروعشد.البتهبایستییادآورشومکهعلیرغمهزینههای
بهینه جهت اجرای طرح توازن متأسفانه به دلیل عدم تأمین
نقدینگیجهتادامهکار،زماناجرایطرحوهزینهمصرفشده
بیش از زمان و اقالم پیشبینی اجرای اولیه طرح بود .ضمنًا
اینجانبپسازانجامعملیاتاجرايياولینبخشطرحتوسعه
توازنبنامباتریشماره 3راشروعکردموبهافتخاربازنشستگی
پس از 37سال خدمت در بزرگترین واحد تولید صنعت فوالد
کشور نائل آمدم .جالب است پس از بازنشسته شدن در شرکت
سرمایهگذاری قائم رضا مشــغول به کار شدم .اين شركت
پیمانکار طرح توازن ذوبآهن اصفهان بود و من عم ً
ال عضوی
ازپیمانکارمجریطرحتوازنذوبآهناصفهانشدم.دررابطه
با خاطره کوره بلند 3و طرح توازن بایستی به دو نکته اشارهکنم.
او ً
یدانید عالوه بر سهم ساخت داخل در
ال همانطوری که م 
طرحهای توسعه سازمانهای دولتی ،بر اساس مصوبه سال
 1377قانون حداکثر ساخت داخل مجلس شورای اسالمی،
 51درصدازکلسرمایهگذاریطرحمیبایستیدرایرانساخته
و نصب میگردید که این مهم با توجه به تجربه اجرای طرح
ساخت داخل توسط پیمانکاران داخل انجام شد .عالوه بر این،
مجددًا با توجه به توصیه وزارت صنایع وقت سهمی از تعهد
شرکتهایخارجیمجریواحدهایتوسعهطرحتوازنهمبه
شرکتهایداخلیواگذارگردیدکهبرایناساسسهمیمعادل
 6ميليون دالر از سهم شرکت ( )POSCOمجری طرح کوره
بلندوآگلومراسیونبهشرکتهایسازندهجرثقیلها،متالهاو
تابلوهای برق و پالتهای ماشین آگلومراسیون واگذار شد .این
مهم شرایط بیشتری جهت امکان استفاده از توان شرکتهای
ســازنده قطعات داخلی را فراهم کرد و نکته دوم در رابطه با
بهرهبرداری کوره  3را میتوان رفع اختالل فناوری در روند کار
کوره بلند در ســال  92را بیان کرد .این اختالل به دلیل عدم
تأمینککمناسبجهتکورهبودکهتولیدکورهکام ً
المتوقف
شــد و هزینههای زیادی جهت رفع اختالل کوره و دعوت از
دو کارشناس ونزوئالیی و اوکراینی انجام شد؛ اما آنها متأسفانه
نتوانستندمشکلکورهبلندراحلکنندودرآنزماناینجانببه

اتفاق کارشناسان کوره بلند به مدت یک ماه با تالش فراوان
و بهکارگیری تجربیات چندین ساله ،رفع اختالل از روند کار
کوره بلند را انجام دادیم و تولید مجدد کوره بلند در سطح طرح
برقرار شد .اینیک خاطره فراموشنشدنی از بهرهبرداری کوره
بلندشماره 3بود.
** تزریق پودر زغال به کوره بلند با توجه به
شرایطفعلیشرکتچهمزایاییدربردارد؟
یکی از روشهای کاهش مصرف کک و جانشینی آن
مصرف پودر زغال از طریق فورم های هوای دم در کورههای
بلند است .این امر در شرایط فعلی در بیشتر کورههای بلند دنیا
در حال اجرا است و این میزان تزریق پودر زغال در بعضی از
کورههای بلند تا 180کیلوگرم به ازای یک تن چدن میرسد
که سهم عمدهای از کاهش مصرف کک و کاهش هزینه
جهت تولید یک تن چدن میگردد .یکی از نکات مهمی که
باعثمیشودتولیدکنندگانچدنبهروشکورهبلندعالقهمند

به استفاده از تزریق پودر زغال به کوره بلند باشند این موضوع
است که قیمت زغال غیر کک شو یا آنتراسیت ارزانتر از زغال
کک شو است و عالوه بر این هزینهای جهت تبدیل زغال به
کک و افزایش قیمت سوخت نخواهند پرداخت .در کشور ما
خوشبختانه زغال غیر کک شو موجود است و امکان استفاده
از آن در کورههای بلند فراهم اســت و عالوه بر این ضریب
جانشینیپودرزغالبجایککنسبتبهدیگرموادجانشینی
مانند گاز طبیعی بیشتر است .لذا تصمیم ذوبآهن مبنی بر
اجرای طرح تزریق پودر زغال به 3کوره بلند تصمیم صحیح و
منطقیاستوبهخصوصجهتباالنستولیدککومصرف
آن و جانشینی کمبود تولید کک مصرفی ،اقدام بجایی است.
تنها نکتهای که هنگام تزریق پودر زغال در کورههای بلند
بایستی توجه کرد این است که کیفیت کک مصرفی از نظر
کیفیبایستیدرسطحعالیباشندتاامکانکاهشمصرفآن
و تزریق پودر زغال فراهم شود.

مهندسصادقيدرجلسهمديرانحوزهبهرهبرداری:

درآمدماهيانهذوبآهنازهزینههایجاريپيشيگرفتهاست
جلســه مديران حوزه بهرهبرداری ذوبآهن با حضور مهندس صادقي
دوشــنبه  16مردادماه در دفتر معاون اين حوزه برگزار شد .در اين جلسه كه
مهندس افضلي معاون بهرهبرداری همراه با تمامي مديران اين حوزه ،مهندس
ميرحسيني معاون خريد ،مهندس خطيبي مشاور و مدير حوزه مديرعامل و
اعضاي كميسيون معامالت شركت ازجمله مهندس محسني حضور داشتند،
مسائل جاري حوزه بهرهبرداری مطرح و براي حلوفصل امور مربوط بهویژه
تأمین مواد اوليه براي خط توليد و خصوصًا واحد آهن اسفنجي قائم ،تعميرات
موردنیاز تجهيزات و تداوم روند اقتصاد مقاومتي در اين حوزه با توجه به كاهش
و بهینهسازی مصرف مواد اوليه و انرژي و كاهش قيمت تمامشده محصول
بحث و تبادلنظر صورت گرفت .در ابتداي اين جلسه مهندس افضلي ضمن
ارائه گزارش كوتاهي از مســائل جاري حوزه مربوطه و تشكر از مدیرعامل
شركت به لحاظ توجه به رفع مشكالت و حضور در جلسه بهرهبرداری آمادگي
همكاران خود جهت رفع مشكالت و تقويت روند جاري توليد را اعالم نمود.
ســپس مهندس صادقي مدیرعامل شركت طي سخناني با اشاره به حادثه
تجهيزاتي پیشآمده در مرداد ماه سال جاري در نيروگاه حرارتي و اقدام بهموقع
همكاران قسمتهای مختلف در جهت رفع مشكل و جلوگيري از هرگونه
خسارت جاني و مالي از آنان تشكر نموده و خواستار نظم ،دقت و توجه بيشتر

مديران و کارکنان به مســائل ايمني فني در تمامي بخشها و خصوصًا در
خط توليد شــد .وي افزود :شركت ما با توجه به تجربيات فراوان و امكانات
موجود قادر به جلوگيري از حوادث انساني است و در اين زمينه بیشازپیش
بايد خودمان را تجهيز كنيم .مديرعامل شركت با اشاره به درآمدهاي جاري

شــركت گفت :هماکنون درآمد جاري از هزینههای جاري پيشي گرفته كه
نشانه بسيار خوبيبراي چشمانداز مثبت شركت است .مهندس صادقي با اشاره
بهضرورت وجود محيط كار سالم و زندگی در بخشهای مختلف شركت اظهار
داشت :همكاران ما در هيچ كجاي كارخانه نبايد تحتفشار و شرايط نامطلوب

باشند و هماکنون كه شرايط مالي شركت بهبودیافته است مشكالت محيطي
كار بايد در تمامي قسمتهای كارخانه خصوصًا كوره بلند ،فوالدسازي ،كك
سازي و ديگر قسمتها رفع شود .مدیرعامل شركت در ادامه سخنان خود به
اصالح ساختار سازماني و چارت تشكيالتي كارخانه اشاره کرد و يادآور شد:
معاونتمنابعانسانيواموراجتماعیبايدبااصالحچارتسازمانيوبهکارگیری
نيروهاي متخصص و باتجربه نيروي انساني شركت را چابك و فعال نمايد و از
طرفي براي  20سال آينده بیندیشد و نيروهاي كاري الزم را از هماکنون براي
جايگزينيبازنشستگانفراهموآمادهنمايد.ويبااشارهبهبازسازیهایانجامشده
درقسمتهایمختلفواقداماتانجامشدهدرجهتافزايشتوليد،صرفهجوییدر
انرژيومواداوليهوكاهشقيمتتمامشدهمحصوالتدرشركتاضافهنمودكهدر
اقداماتجديدبهسراغصرفهجوییوافزايشراندمانكاريدربخشآگلومراسيون
هستيم .در ادامه اين جلسه مهندس رضوانيان مدیر بخش توليدات كك و مواد
شيماييضمنارائهگزارشيازبخشخودوخصوصًاباتريشماره 3ازمدیرعامل
درخواست نمود كه از اين بخش بازديد نمايد و از نزديك در جريان مسائل مربوطه
قرارگيرد.درپاياناينجلسهمدیرعاملوتعداديازمديرانشركت،ازبخشكك
سازي و آگلومراسيون بازديد نمودند و در جريان اصالح برخي از تجهيزات جهت
افزايش ايمني و بهرهوری قرار گرفتند.
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درخشش يك ذوب آهني در مسابقات جهاني اختراعات
علی نادری بنی ،متولد ســال  ،74شهرســتان بن (از توابع استان
چهارمحال و بختیاری) ،دانشجوی مهندسی عمران و عضو بنیاد ملی
نخبگان کشور ازجمله اعضاي موفق خانواده بزرگ ذوبآهن اصفهان
است كه توانسته در آنسوی مرزها مدال طالي اختراعات ( )IFIAو
مدرک  Diplomaرا از فدراســیون مخترعین جهان كسب نمايد .در
اين راســتا با اين افتخارآفرین ذوب آهني گفتگويي انجام دادهایم كه
در ادامه میخوانید .نادري گفت :مســابقات اختراعات و نوآوریهای
جهان كه همهســاله در کشــور رومانی ،زیر نظر فدراسیون جهانی
اختراعات ( ،)IFIAســازمان بینالمللی مالکیتهای فکری و معنوی
ســازمان ملل ( )WIPOو وزارت علوم این کشور برگزار میشود ،در
ســال  2017تعداد  982مخترع از  38کشور جهان را میزبانی کرد و
بنده در تاریخ  February 17ســال جاری طرح خود را تحت عنوان
«نسل جدید دستگاههای فیلتراسیون آلودگی هوا با رویکرد بازگردانی
آلودگی صنعتی به چرخه تولید و استفاده بهینه از مشتقات آلودگی در
تولید صنعتی آجرنســوز و همچنین تولید اسید صنعتی کنترلشده با
 PHدلخواه» را در ژورنالهای بینالمللی ثبت و در تاریخ May 25
سال جاری در نمایشگاه مذکور ( )Euro inventدر معرض نمایش
و رقابت جهانی گذاشــتم .وي ادامه داد :با عنایات خاص باریتعالی،
مفتخر به دریافت مدال طالی این دوره از مســابقات ،همچنین اخذ
مدرک  Diplomaاز فدراســیون مخترعین جهان ( )IFIAشــدم و
اختراع بنده بانام مقدس جمهوری اسالمی ايران در کتاب مخترعین
جهان ثبت شــد .اين افتخارآفرين ذوب آهني تصريح كرد :با توجه به
معضل آلودگی هوا و اثرات مخرب آن بر سالمت انسان و محیطزیست
که گریبان گیر قشر وسیعی از جامعه بشری است ،به اين فکر افتادم
دستگاه فیلتراسیونی طراحی کنم که نسبت به دستگاههای فیلتراسیون
مورداســتفاده در کشورهای پیشــرفته صنعتی ،مزیتهای بیشتری
داشــته باشد و بهعنوان نسل جدید دســتگاههای فیلتراسیون هوا در
عرصه جهانی معرفی شــود و همچنين ضمن بازدهی فوقالعاده باال

و مقرونبهصرفه بودن آن ،هیچگونه پســماند صنعتی تولید نکرده و
از مشتقات آلودگی در جهت تولید و کمک به صنعت و اقتصاد کشور
استفاده نماید .وي در خصوص مراحل کسب مدال گفت :پس از پایان
نمایشــگاه  Euro inventطرحها و اختراعات شرکت دادهشده در
این مســابقات ،توســط هیئتداوران مورد تائید  IFIAو کارشناسان
بینالمللی اختراعات و نوآوریهای جهان ،داوری شدند و به مخترعین
برتر مدالهای رنگارنگ و مدارکی از جانب فدراسیون مخترعین جهان
اعطا شد .خوشبختانه توانستم مدال زرین طالی این دوره از مسابقات
را از آن خودکرده و باعث افتخار و ســربلندی خانواده و میهن عزیزم
باشم.
نادري احساس خود را هنگام كسب مدال طال چنين توصيف كرد:
شور و شعف وصفناپذیری تمام وجودم را فراگرفته بود ،چراکه موفق
شدم ،پرچم مقدس جمهوری اسالمی ایران را در مجامع بینالمللی به
اهتزاز درآورم و قدرت ذهن و فکر جوان ایرانی را در عرصههای علمی
و فناوری به جهانيان اثبات نمايم و همچنين از اینکه توانســتم باعث
افتخار خانواده و کشــور عزیزم باشم و تواناییهای خود را اثبات کنم
حس فوقالعادهای داشتم.
وي در خصوص همكاري ساير دوستانش در اين طرح گفت :دکتر
محمدرضا محمد شفیعی از اســتادان بنام و راهنمای بنده ،همچنین
مهندس فرشاد احمدی کمک شایانی در طراحی این دستگاه داشتند
که شايســته است از زحمات این عزيزان تشــكر و قدرداني نمايم و
همچنیــن از پدر بزرگوارم كه اطالعات بســیاری از سیســتمهای
فیلتراسیون مورداستفاده در کارخانه ذوبآهن در اختیار بنده قراردادند،
نهایت تشکر و قدردانی را دارم .نادري درباره تاثير خانواده در موفقيت
خويش بيان كرد :مســلمًا الزمه هر پیشــرفتی وجود بستر مناسب و
آرامش فکری است ،خانواده بنده در اين زمينه نقش بسزایی داشتند.
موفقیت خــود را مرهون زحمات بیدریغ و دعــای خیر پدر و مادرم
میدانم و همواره دســت اين عزيزان را میبوسم .همچنین از خداوند

درنشستتعامليمديريتمهندسينتمكانيكعنوانشد

بهبود شرایط و سازماندهی نیروی کار
با اتخاذ تدابير مناسب

در ادامه سلســله نشســتهای تعاملي پيرامون بررسي مسائل و
مشكالت كاركنان در بخشهای مختلف كارخانه ،دوشنبه شانزدهم
مردادماه جلســهای بدين منظور با حضور مهندس علمداري مشاور
فرهنگياجتماعيمديرعاملشركت،مديرانحوزهمعاونتمنابعانساني
و امور اجتماعي شركت ،سيد وحيد رضوي مدير مهندسي برنامهریزی و
نظارت بر نگهداري و تعميرات (نت مكانيك) ،سرپرستان اين مديريت
و عليرضا اميري مدير روابط عمومي شــركت در دفتر مدير مهندسي
نت برگزار شد .در اين نشست كه باهدف برنامهریزی براي بهینهسازی
روشهای نگهداري و تعميرات و نیز بررسی راهکارهای مناسب جهت
حل مسائل و مشکالت کارکنان و سازماندهی نیروی کار ،با توجه به
بازنشستگی افراد و کمبود نیروی ماهر برگزار شد ،بخشي از مهمترین
مسائل و مشكالت كاركنان مديريت نت مكانيك موردبحث و بررسي
قرار گرفت و مقرر شد بهمنظور آشنایی با سختي كار و مشكالت كاركنان

اين مديريت كه به دليل شيوه كار خويش با قسمتهای مختلف كارخانه
همكاري دارند ،بازدیدهایی از محل كار اين تالشگران نيز در هفتههای
آتي به عمل آيد .شــایانذکر اســت مهندس رضوي مدير مهندسي
(نت مكانيك) نيز پیشنهادهایی را در خصوص بهینهسازی روشهای
نگهداري و تعميرات كارخانه ارائه نمود كه مورد استقبال حاضرين قرار
گرفت و همچنين مقرر شد نقشــه راه نگهداری و تعمیرات کارخانه
ذوبآهن با بهرهگیری از فناوریهای نوين موردبررســی قرار گيرد.
خبرنگار ما در حاشيه اين نشست نتايج بازديدهاي قبلي را پيگير شد
كه عنوان شد ،عالوه بر دنبال نمودن مسائل مطرحشده نيروي انساني،
برنامهترمیم آسپراسيون بونكر كوره بلند شماره  3جهت بهبود شرايط
محيطيكاركنانوشرايطزیستمحیطی،تهيهونصبدوعددآسانسور
جهت محل بونكر و باالبرهاي جرثقيل ریختهگری در دستور كار با قيد
فوريتقرارگرفتهاست.

منان برای این دو عزیز آرزوی ســامتی و طول عمر باعزت دارم و
امیدوارم همیشه شاد و سربلند باشند .وي گفت :باعث افتخار و مباهات

بنده اســت که عضو خانواده بزرگ ذوبآهن هستم و پدرم از زحمت
کشان عرصه تولید است و در کارخانه ذوبآهن اصفهان ایفای نقش
مینماید .نادري تصريح كرد :بنده باافتخار مدال خود را به پیشگاه مردم
شریف ایران اسالمی و همه شهیدان واالمقام کشور ،خصوصًا شهدای
مدافع حرم تقدیم میکنم ،چراکه امنیت و آرامش کشــور را مرهون
ایثار و ازخودگذشتگی این عزیزان غیور میدانم و برای ایشان از درگاه
خداوند منان علو درجات را خواستارم .همچنین این افتخار را تقدیم روح
پاک برادر عزیزم رضا نادری بنی میکنم که از دانش آموزان نخبه استان
اصفهان بودند اما متأسفانه سرنوشت مجالی برای شکوفایی او نداد .وي
گفت :به همساالن خود توصیه میکنم از بستر و امکاناتی که خانوادهها
بدون هیچ چشمداشــتی در اختیار آنها قرار دادهاند نهایت بهره را داشته
باشند و درصدد شکوفایی استعدادهای خود برآیند تا افتخار خانواده و میهن
اسالمیمان باشند .وي درباره خاطرات زمان اختراع خويش گفت :طراحی
دستگاه حدود یک سال به طول انجامید و در این مدت بسیاری از مواقع
احساس خستگی و ناامیدی به من دست میداد اما این امید به موفقیت و
پیروزی بود که غبار خستگی و یاس را از جانم میزدود و بنده را در رسیدن
به هدفی که برای خود تعیین کرده بودم مصمم میساخت .کار و تالش
بیوقفه و حتی شبانه و درگیریهای فکری بسیار برای تبدیل اختراع به
یک سند افتخار ملی و چشیدن طعم شیرین و حالوت پیروزی و افتخار
میهن عزیزم در عرصههــای بینالمللی از مهمترین اهداف من بود که
بحمدا ...محقق شد .نادري در پايان ابراز امیدواری كرد :این طرح میتواند
تحولی اساسی و هدفمند در حوزه صنعت ایجاد نماید و امیدوارم با حمایت
مسئولین در بخشهای مختلف بتوانیم ضمن گسترش و تقویت این طرح
و شناسایی بسترهای مناسب جهت اجرای آن شاهد بهکارگیری طرح در
بخشهای مختلف صنعتی و تولیدی کشور عزیزمان باشیم و گامی درراه
توسعه آن برداریم .شایانذکر است نوروزعلي نادري پدر اين افتخارآفرین
ذوب آهني در حوزه خريد شركت با بیستوهشت سال سابقه كار مشغول
به فعاليت است.

اطالعيه

جمعآوری اطالعات دانش آموزان ممتاز سال
تحصيلي 95-96

به نام خداوند لوح و قلم /حقیقتنگار وجود و عدم
به اطالع كليه همكاران عزيز میرســاند با عنايت خاص مدیرعامل
محترم شركت به دانش ،اهميت تشويق دانش آموزان ممتاز و ايجاد رقابت
سالم بين فرزندان شاغليني كه در سال تحصيلي  95-96موفقیتهای
تحصيلي به دست آوردهاند ،روابط عمومي شركت در نظر دارد طي ثبتنام
به اهداء جوايز و تشــويق اين گروه از عزيزان بپردازد .واجدين شــرايط
میتوانند با مراجعه به مسئولين روابط صنعتي قسمت خود و تكميل فرم
ثبتنام دانش آموزان ممتاز نسبت به ثبتنام فرزندان دانشآموز ممتاز خود
اقدام و مدارك موردنیاز را به روابط صنعتي قسمت خود تحويل دهند.
** مهلت اخذ مدارک از روز شــنبه  96/05/14لغايت روز
سهشنبه96/05/31
** شرايطثبتنام
 .1مقطع ابتدايي كليه دروس خيلي خوب
 .2مقطع متوسطه اول (هفتم ،هشتم و نهم) معدل  19به باال
 .3مقطع متوسطه دوم (دهم ،يازدهم و دوازدهم) معدل  18/5به باال
 .4دانشآموزانی که معدل کل آنها در مقطع متوســطه اول در سال
جاری نسبت به سال گذشته  5نمره افزایش داشته باشند.
 .5دانشآموزانی که معدل کل آنها در مقطع متوســطه دوم در سال
جاری نسبت به سال گذشته  3نمره افزایش داشته باشند.
از دانش آموزان ممتاز كه در ســال تحصيلي  95-96در المپيادها
و مسابقات علمي ،فرهنگي و هنري در سطح كشوري و جهاني موفق
به كســب رتبه اول تا سوم شدهاند با ارائه مدارك معتبر ثبتنام به عمل
خواهد آمد.
از دانش آموزان استثنائي (معلول يا کمتوان ذهني) با كسر ( 5پنج)
نمره در شرط معدل ثبتنام به عمل میآید.
از دانش آموزان مدارس تیزهوشان با کسر نیم نمره در شرط معدل
ثبت نام به عمل می آید
ازطالبحوزهعلميهدرصورتكسبشرطمعدلكلثبتناممیگردد.
** مدارك موردنیاز جهت ثبتنام:
 .1اصل كارنامه حاوي ریزنمرات بدون خطخوردگی يا خدشه و با تائيد

و مهر آموزشگاه مربوطه ضمن درج معدل كل با عدد و حروف.
 .2روگرفــت كارنامه حاوي ریزنمــرات بدون خطخوردگی
و خدشــه( .توســط روابط صنعتي روگرفت كارنامه برابر اصل
گردد و مهر و امضاءشــده و اصل كارنامه به شــخص عودت
داده شود).
 .3تكميل فرم مخصوص ثبتنام دانش آموزان ممتاز با خط خوانا و
با تائيد و مهر روابط عمومي يا كارگزيني قسمت و امضاء ولی دانشآموز
ممتاز.
** مالحظات:
 مهلــت ثبتنام بههیچوجه تمديد نخواهد شــد( .از روز شــنبه
 96/05/14لغايت روز سهشنبه )96/05/31
 دانش آموزان مشمول شرایط بند  4و  5باال ،الزم است اصل کارنامه
دو سال پیاپی را ارائه دهند.
 جمعآوری مدارك تنها از طريق روابط صنعتي قســمتها انجام
خواهد پذيرفت .بنابراين از مراجعه مســتقيم به روابط عمومي خودداري
فرمایید.
 از دريافــت مدارك ناقص يا داراي خطخوردگی و خدشــه و فاقد
مهر و امضاء روابط صنعتي قسمت يا آموزشگاه مربوطه يا فاقد امضاء ولی
دانشآموز ممتاز ،خودداري خواهد شد.
** قابلتوجهسرپرستانروابطصنعتی:
 سرپرســتان روابط صنعتي با دریافت برنامه ثبت نامی از مدیریت
روابــط عمومی پس از کنترل مدارک اطالعات را در برنامه ثبت و فایل
خروجی اکسل تولیدشده توسط برنامه را به این مدیریت تحویل نمایند.
 اصل كارنامه پس از رؤیت توسط روابط صنعتي قسمتها و كپي
برابر اصل کردن به ثبتنام كنندگان عودت داده شود.
 از مديران و سرپرستان محترم تقاضا میشود مفاد اطالعيه را به
اطالع عموم همكاران محترم برسانند.
از خداوند سبحان براي كليه همكاران و خانواده بزرگ ذوبآهن توفيق
روزافزون و ارتقاء سطح علمي و كسب موفقیتهای درخشان در عرصه
دانش و فنون آرزو میکنیم.

نكات پندآموز ائمه معصومين
** نکته 1
آبروی دیگــران را به خطر نینداز تا آیندهات به خطر نیفتد .رســول
خدا(ص):
گناه غیبت از زنا بدتر اســت زیرا زنا کننــده اگر توبه کند خداوند او را
میآمرزد ولی غیبت کننده را نمیآمرزد تا رضایت کسی را که غیبت او را
کرده ،کسب نماید .مکاسب محرمه
** نکته 2
بد دیگران را گفتن ،خود را از موفقیتها دور کردن است .امام صادق(ع):
غیبت حسنات را میخورد مانند اینکه آتش ،هیزم را از بین میبرد .کافی

گزارشي از اقامه نماز
در داخل كارخانه

به مناســبت دهه كرامت آيت اله رهبر مسئول دفتر هماهنگي تبليغات
اسالمي ذوبآهن اصفهان ضمن بازديد از مسجدالمهدي و ديدار با نمازگزاران
اين مسجد از نزديك در جريان روند انجام فعالیتهای فرهنگي مذهبي در اين
مكان مقدس قرار گرفت .وي در سخناني ضمن تبريك به مناسبت ميالد
فرخنده حضرت امام رضا(ع) از خدمات فرهنگي ،مذهبي پرسنل و مسئولين
محترم در اين مسجد تشكر و با اهداء كتاب (عرفان راستين) از زحمات آنان
قدرداني نمودند .الزم به ذكر است كه با اميد و توكل به خدا اين ديدارها هر هفته
در روز سهشنبه دریکی از مساجد داخل كارخانه برگزار خواهد شد و اين هفته
( )1396/5/23در نمازخانه قسمت كك سازي انجام میشود.

 23مرداد ،روز مقاومت اسالمی

نامگذاری روز بیست و سوم مردادماه از سوی شورای عالی انقالب فرهنگی
کشورمانبهمناسبتپیروزیجنبشحزباهلللبنان،بیشوپیشازهرچیزی،
تجلیل از واژه مقدس «مقاومت» است .مقاومتی که ریشه در اعتقادات اسالمی
مردم جنوب لبنان و معطوف به اراده پوالدین آنان اســت .مردمی جنگزده،
محروم و زجرکشیده که در برابر تجاوز همهجانبه و غیرانسانی رژیم اشغالگر
قدس تا پای جان ایســتادگی کردند و طی نبردی به مدت سیوســه روز،
نقشههایدشمنمتجاوزوسلطهطلبرانقشبرآبزدند.
حکایتهفته

مهم نیست زمین بخورید ،مهم
دوباره برخاستن است
ادیسون در سنین پیری پس از کشف المپ ،یکی از ثروتمندان آمریکا به شمار
میرفت و درآمد سرشمارش را تمام و کامل در آزمایشگاه مجهزش که ساختمان
بزرگیبودهزینهمیکرد.اینآزمایشگاه،بزرگترینعشقپیرمردبود.هرروزاختراعی
جدید در آن شکل میگرفت تا آماده بهینهسازی و ورود به بازار شود .در همین ایام بود
که نیمههای شب از اداره آتشنشانی به پسر ادیسون اطالع دادند ،آزمایشگاه پدرش
در آتش میسوزد و درواقع کاری از دست کسی برنمیآید و تمام تالش مأموران فقط
برجلوگیریازگسترشآتشبهسایرساختمانهاست.آنهاتقاضاداشتندکهموضوع
به نحو قابل قبولی به اطالع ادیسون برسد .پسر با خود اندیشید که احتما ًال پدرش
با شنیدن خبر سکته میکند لذا از بیدار کردن او منصرف شد و خودش را به محل
حادثه رساند باکمال تعجب دید که پدرش در مقابل ساختمان آزمایشگاه روی یک
صندلی نشسته است و سوختن حاصل تمام عمرش را نظاره میکند پسر تصمیم
گرفت جلو نرود و پدر را آزار ندهد او میاندیشید که پدرش در بدترین شرایط عمرش
به سر میبرد .ناگهان ادیسون سرش را برگرداند و پسرش را دید با صدای بلند و
سرشارازشادیگفت:پسرتواینجایی؟میبینیچقدرزیباست؟رنگآمیزیشعلهها
رامیبینی؟حیرتآوراست!منفکرمیکنمکهآنشعلههایبنفشبهعلتسوختن
گوگرد در کنار فسفر به وجود آمده است .وای خدای من چقدر زیباست! کاش مادرت
هم اینجا بود و این منظره زیبا را میدید .کمتر کسی در طول عمرش امکان دیدن
چنین منظرهای را خواهد داشت! نظر تو چیست پسرم؟ پسر گیج و حیران جواب داد:
پدر تمام زندگیات در آتش میسوزد و تو از زیبایی رنگ شعلهها صحبت میکنی؟
چطور میتوانی؟ من تمام بدنم دارد میلرزد و تو خونســرد نشستهای؟ پدر گفت:
پسرم از دست من و تو کاری برنمیآید مأموران هم که تمام تالششان را میکنند
در این لحظه بهترین کار لذت بردن از منظرهای است که دیگر تکرار نخواهد شد! در
مورد آزمایشگاه و بازسازی آن فردا فکر میکنیم! توماس ادیسون سال بعد مجدد در
آزمایشگاهجدیدشمشغولکاربودوهمانسالیکیازبزرگتریناختراعاتبشری
یعنیگرامافونرادرستیکسالپسازآنواقعهتقدیمجهانیانکرد.

سالروزعروجملكوتي
شهداي گرانقدر ذوبآهن اصفهان گرامي باد
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جانبازان و ایثارگران شرکت
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برگزاري مراسم بازديد خانوادهها از
شركت

در هفته گذشــته در روزهاي  17و  18مردادماه طي دو مراســم  213خانوار و
درمجموع  840نفر از اعضای خانواده بزرگ ذوبآهن از خط توليد شركت بازديد
کردند .برنامههای متنوع فرهنگيهنري نيز در مراسم بازديد خانوادهها از شركت
اجرا شــد كه با استقبال خوب حضار همراه بود .گزارش مشروح اين مراسم هفته
آينده درج میشود.

اطالعيه

بدینوسیله از کلیه همکاران شاغل در پستهای بارده شغلی  7-11و پایینتر که
ترجیحًا دارای مدرک تحصیلی دیپلم بوده و دریکی از تخصصهای زیر دارای مهارت
هستند ،دعوت میشود جهت ثبتنام و بررسی به مدیریت امور اداری ،آقای کیمیاگری
مراجعه و یا با شماره ،4366تماس حاصل نمایند .بدیهی است در صورت احراز شرایط
الزم ،از خدمات این افراد در تخصصهای موردنظر استفاده خدمتی به عمل خواهد
آمد.این تخصص ها عبارت اند از  :جوشکار و برشکار ،آرماتور بند ،بتن ریز و قالببند ،بنا
و داربست بند ،كانال ساز و عايق كار ،لولهکش ،اپراتور جرثقیل و خیاط.
مدیریت امور اداری

اطالعیه

کانون خیرین فرهنگی آقایان برگزار میکند
آموزش صخرهنوردی و کوهنوردی
پنجشنبهها ساعت 15:30مجموعه شفق
دوشنبهها ساعت  17فرهنگسرای امام رضا(ع)

بازديد از خانواده شهدا،جانبازان و
ايثارگرانشركت

گروه بازديد امور شــهدا ،جانبازان و ايثارگران از خانوادههاي شهداي گرانقدر
ابراهيم بهرامي ،نوروزعلي غالمي ،رجبعلي ابراهيمي و جانبازان معزز اصغر يوسفي،
غالمعلي بهرامي و حسين خالوزاده بازديد و از ايشان تجليل به عمل آورد.
رحيمي ـ رابط خبري امور شهدا ،جانبازان و ايثارگران

اطالعیه

بهمناسبتسالروزپیوندآسمانیحضرتعلی(ع)وحضرتزهرا(س)طبقسنواتگذشته
جشن ازدواج مزدوجین شرکت که تاریخ عقد آن ها از تاریخ 95/06/01لغایت 96/4/30می
باشد یرگزار خواهد شد لذا همکارانی که در تاریخ فوق مزدوج شده اند وتاکنون مدارک خود را
به امور اداری ارائه نداده اند ،با مراجعه به مدیریت روابط عمومی ( آقای توبه یانی به شماره تلفن
 )4942و ارائه سند ازدواج و شناسنامه زوجین نسبت به ثبت نام اقدام نمایند
روابط عمومی شرکت

خانواده موفق ذوب آهن اصفهان
ستايش تيموريان فرزند عليرضا شاغل در مديريت
مهندسي آبرساني

مقام دوم مسابقات قهرماني اسكيت فري
استايل ( اسپيداساللوم) رده سني 89 – 88

عادل عابديني فرزند حجت
اله شاغل در مديريت راهبري
و پشتيباني خودروهاي سنگين

كهبترتيبتوانستهاندمقام
دوم مسابقات چرخ تيز رده
نونهاالنومقامسوممشترك
مربينونهاالنراكسبنمايند

پريا جعفري نسب فرزند حشمت اله شاغل در
مديريت مهندسي نت مكانيك

ذوبآهن اصفهان هميشه در فعالیتهای فرهنگی
و ارزشي پیشگام بوده است
بهمنظور آشنایی بیشتر با ذوبآهن
اصفهان و فعالیت فرهنگی و ارزشی این
شرکت ،فغاني پور رئيس كانون مداحان
اســتان اصفهان ضمن حضور در بسیج
ذوبآهن با بســیجیان حلقه صالحين
مداحان شــهيد تورجــي زاده دیدار و
گفتگو کــرد .در این دیدار ريس كانون
مداحان اســتان اصفهــان و خادم حرم
رضوي ضمن ابراز خرسندي از تشكيل
حلقه صالحيــن مداحان در ذوبآهن و
انتخاب نام سردار شــهيد تورجي زاده
(از مداحان و فرماندهان دفاع مقدس به
نام اين گروه) گفت :ذوبآهن اصفهان
هميشــه در فعالیتهــای فرهنگی و
ارزشي پيشگام بوده است و شکلگیری
و فعالیت اين حلقه صالحين یک حركت
جديــد و فرهنگــی در راســتاي حفظ
ارزشهای اســامي در این مجموعه

بزرگ صنعتی و منطقه است و اين مهم
میتواند بهعنوان يك قرارگاه فرهنگي
و ارزشي در تعليم مداحان نقش بسزايي
ايفــا کنــد .وي در ادامه بــه برگزاري
اجالس بینالمللی پیر غالمان اهلبیت
كه قبل از ماه محرم اجرا میشود اشاره
نمود و گفت :امســال اســتان اصفهان

ميزبان پانزدهمين اجالس در بیســت
و يكم شــهريور با حضور هــزار مداح
اهلبیت از سراسر كشور و شصت مداح
از کشورهای اســامي در گلزار شهدا
اصفهان است .همچنین در ابتدای اين
دیدار ابتدا محمدرضا شــمس از مربيان
اين حلقه گزارش كاملــي را از ابتداي

تشــكيل حلقه صالحين كه در آموزش
مداحان فعاليت دارد ارائه کرد .در پايان،
از پرچم مبارك حــرم رضوي همراه با
مداحي بــرادر همتــي از خادمان حرم
رضوي رونمايي شد.
خليلشكراني
خبرنگارافتخاري

مراسم قدردانی از اعضای تیم والیبال آگلومراسیون برگزار شد
همزمان با میالد مسعود هشتمین
اختر تابناک امامت و والیت حضرت
علی بن موســیالرضا(ع) ،مراســم
تقدیــر از قهرمانان تیم والیبال بخش
آگلومراســیون در ســالن جلســات
ایــن مدیریــت برگزار شــد .در این
مراســم مهندس نوابی مدیر بخش
آگلومراسیون با تبریک مجدد کسب
مقام اول مســابقات والیبال شرکت
توسطتیموالیبالمدیریتآگلومراسیون
گفت :کسب این مقام کار ســادهای نبود و اعضای تیم در کنار کار و تالش سخت و با
همدلی موفق به اخذ این افتخار شدهاند .امروز عالوه بر خود من انتظار سایر بخشهای
کارخانه نیز از این تیم باالتر رفته و با باال بردن سطح اطالعات فنی خود در زمینه والیبال
باید در رقابتهای فشــرده آینده از آمادگی الزم برخوردار گردید و با افزایش توانمندیها
و بهکارگیری جوانان عالقهمند و با پشتکار باالی بخش با اقتدار جایگاه خود را در سطح
کارخانه حفظ کنید .وي در ادامه افزود :همه این افتخارات برای کارکنان بخش آگلومراسیون
باقی خواهد ماند و نام شما عزیزان برای سالیان آینده به یادگار میماند .این تالشها با

هیچ تقدیر مادی قابل پوشش نیست
و اینجانب به تکتک شــماها افتخار
میکنم و امیدوارم بخش آگلومراسیون
خود را برای مسابقات فوتبال و تنیس
روی میز نیز که بهزودی برگزار میشود
آماده نماید .در ادامه این مراسم مربی
و اعضای تیم والیبال آگلومراسیون به
بیان نقطه نظرات و مشکالتی که با
آن مواجــه بودند پرداختند و در خاتمه
جلســه به اعضای تیم لــوح و حکم
قهرمانی مسابقات اهدا شد .اعضای تیم والیبال آگلومراسیون عبارتند از :روح ا ...قربانی،
علی براتی ،مهدی کریمی ،جواد صادقی ،ســید جالل حسینی ،امین سلیمانی ،روح ا...
کمالی ،مجید اسماعیلی ،حسین قاسمی ،محمد صالح خدادادی ،علیرضا ابراهیمی ،مهدی
شیری ،حبیبا ...ملک پور ،شهرام امینی و علیرضا اعظمی .شایانذکر است تیم والیبال
مدیریت آگلومراســیون در سالهای  93و  95موفق به کسب مقام اول مسابقات داخلی
والیبال ذوبآهن اصفهان شده است.
جواد فدوي ـ خبرنگار افتخاري

اطالعيه
روابط عمومی و امور بینالملل باشــگاه فرهنگی ورزشی ذوبآهن اصفهان برای
اولین بار و در اقدامی بینظیر در میان باشگاههای کشور و کمنظیر در میان باشگاههای
منطقه خاورمیانه و قاره آســیا ،موزه افتخارات باشگاه ذوبآهن را باهدف ثبت و ضبط
در تاریــخ ورزش اصفهــان و ایران ،حفظ و نگهداری از اســناد و مدارک تصویری و
آرشــیو پراکنده این باشگاه در گوشه و کنار کشور و همچنین بهرهبرداری از امکانات و
افتخارات باشگاه ذوبآهن و توسعه گردشگری ورزشی ،با اهتمام سعید آذری مدیرعامل
و پیگیری و اجرای روابط عمومی و امور بینالملل باشــگاه در مساحتی بیش از 2000
مترمربع در ورزشــگاه بزرگ فوالدشهر در دست احداث دارد که با یاری خانواده بزرگ
ذوبآهن انشــاءاهلل بهزودی و با حمایت بخش خصوصی و باشــگاه ذوبآهن انجام
میگردد .گفتنی است تاکنون چهار شرکت جهت مشارکت در این طرح اعالم آمادگی
کردهاند و این موزه شامل نشانها ،افتخارات ،جامها ،عکسها ،فیلمها ،سیستم آموزشی
برای کودکان ،فضای آموزشــی و ...در قالب پنج بخش و هر بخش شــامل  ۱۰سال
فعالیت باشگاه ،مدیران ،پیشکسوتان ،پرســنل ،هواداران ،مربیان ،بازیکنان ،تیمهای

حرکتجهادیبسیجیان
در جمعآوری ضايعات فلزي

ورزشی ،نشانهای اهدایی باشگاههای خارجی به باشگاه و ...بوده و در قسمت بام موزه
در مســاحتی حدود  ۵۰۰مترمربع بخشهای ورزشی تفریحی و رفاهی ساخته خواهد
شد .شایانذکر است؛ روابط عمومی و امور بینالملل باشگاه فرهنگی ورزشی ذوبآهن
اصفهان ،ضمن درخواســت و پذیرش پیشنهادات و نظرات سازنده شما عزیزان شامل
اشخاص و سازمانها ،از قابلیت و ظرفیت کارخانهها و بنگاههای اقتصادی جهت ساخت
و بهرهبرداری در این خصوص و بهصورت تهاتری (تبلیغات) استقبال میکند .همچنین
به استحضار میرسانیم که کلیه اقالم ،یادبودها و موارد اهدایی به موزه ،بانام اشخاص
و سازمانهای اهداءکننده به معرض نمایش درخواهد آمد .این روابط عمومی همچنین
اعالم مینماید که در نظر اســت این موزه با لطــف و عنایت پروردگار و حمایتهای
مدیرعامل محترم باشگاه و کارخانه و هیئتمدیره باشگاه و بخش خصوصی ،انشاءاهلل
در آســتانه جشن  ۵۰سالگی باشــگاه ذوبآهن اصفهان افتتاح شود .منتظر نظرات و
پیشنهادهای سازنده شما هستیم.
روابط عمومی و امور بینالملل باشگاه ذوبآهن اصفهان

اردوی فرهنگی ،تفریحی پایگاه مقاومت
بسيج شهید آیتا ...سعیدی

قبولي در آزمون ورودي مدارس تيز هوشان
(استعدادهايدرخشان)دورهدبيرستان
متين محمدي فرزند حسن شاغل در مديريت
خريد مواد اوليه و انرژي

رتبه پنجم و كسب مدال طال در هفتمين
المپياد رياضي نوجوانان ايران  
ابوالفضل بهرمن فرزند محمد علي شاغل مديريت
فوالدسازي

مقام اول مسابقات قهرماني جام شهيد
رمضان خالقي

روابط عمومي شــركت با تبريك به اين عزيزان و خانواده هاي
محترمشــان  ،براي اين اعضاء خانواده بزرگ ذوب آهن موفقيت
بيشتر را آرزومند است .

تسليت
همکارانگراميجنابحجتاالسالموالمسلمین
حاجآقا نعمتي و آقاي دهقان عشوري
مصيبت وارده را خدمت شما و خانواده محترمتان صميمانه
تسليت عرض کرده و از خداوند متعال براي آن مرحومين علو
درجات و براي بازماندگان سالمتي و طول عمر خواستاريم.

روابط عمومي شركت

به همت حلقه صالحين شهيد عباسيان كارگاه  51از مديريت نت مكانيك ،ضايعات فلزي
پراكنده در اطراف كارگاه جمعآوری شد .مهرداد راستا فرمانده پايگاه مقاومت بسيج مقداد كه
همراه تعدادي از اعضاي شــورا كه در اين طرح شــركت نمودند گفت :يكي از مسائلي كه به
حلقههای صالحين پايگاه بســيج واگذار نموديم جمعآوری ضايعات فلزي پراكنده در اطراف
کارگاهها اســت و قب ً
ال نيز توسط اين پايگاه اجراشده است .وی افزود :در اين مرحله به ميزان
 4تن ضايعات جمعآوری و تحويل قسمت ذوب كارگاه  46شد .در هنگام جمعآوری ضایعات،
مهندس جعفري سرپرست كارگاه  51در جمع نيروهاي بسيج حاضر شد و از اين حركت جهادي
تقدير کرد.

پايگاه مقاومت بســيج شهيد آيتا ...ســعيدي واقع در ساختمان توحيد در راستاي اجراي
برنامههای ابالغي ســال  96و بهمنظور حفظ و انسجام و تقويت حضور بسيجيان اين پايگاه
در جلسات حلقههای صالحين ،اردوي یکروزه فرهنگی ،تفريحي هشتم مردادماه با حضور 37
نفر از اعضای حلقههای صالحین پایگاه آیت ا ...سعیدی برگزار کرد .حضور در یادمان دو شهید
گمنام واقع در پارك الغدیر رضوانشهر بهمنظور تجدید میثاق با آرمانهای شهدا و گرامیداشت
دهه کرامت ،اجراي مسابقه فرهنگي در طول مسیر حرکت تا محل اقامت ،اقامت در روستای
گرمدره از مناطق گردشگری استان چهارمحال بختیاری و برگزاری جلسه توجیهی حلقههای
صالحین از جمله برنامههای اين اردو بود كه توسط پایگاه اجرا شد.

کوهنوردان ذوبآهن بر فراز سومین قله بلند ایران
تعداد  29نفر از کوهنوردان گروه  2کوهنوردی ذوبآهن اصفهان با مربیگری آقای قادر
عظیمی و سرپرستی آقای غالمحسین اتحاد توانستند در روز  11مرداد  96بر فراز قله زیبا و
سربلند سبالن بر بلندای 4811متری ایستاده و پرچم ذوبآهن را در کنار دریاچه افسون کننده
آن برافرازند .این برنامه با یک شب مانی در پناهگاه خاوری سبالن بر بلندای 3700متری و نیز
به همت سرپرست امور ورزشی همگانی ذوبآهن آقای عابدی و هماهنگی سرپرست گروه2
کوهنوردی آقای فرهادی به سرانجام رسید .سبالن که پس از دماوند و علمکوه سومین کوه
بلند ایران است همهساله در تابستان پذیرای انبوه کوهنوردان از سراسر ایران است.
فرهادي ـ خبرنگار افتخاري

ذوب آهن
ح
م
یس
ی
حافظ طز ت
اطالعیه روابط عمومی
باشگاه ذوب آهن اصفهان
پرســنل محترم و گرانقدر شرکت جهت حضوردرمســابقه آتی مابین دوتیم
فوتبــال ذوب آهن اصفهان و فوالد مبارکه ســپاهان (شــهرآورد اصفهان) که
درســاعت  20/15پنج شــنبه  96/5/26در ورزشــگاه فوالدشــهر برگزار می
گردد ،با حضوردر باجه اختصاصی پرســنل در ورزشــگاه فوالدشهر وثبت کارت
پرســنلی خود وارد ورزشــگاه شده و ضمن حمایت و پشــتیبانی از تیم محبوب
خود،ازتماشای مسابقات فوتبال لیگ برتر لذت ببرند.

بر بال لك لك ها

تولدت مبارک
در روزهاي گذشته ،نورسيدهایي به خانواده بزرگ ذوبآهن پیوستهاند كه
حضور سبزشان را به خانوادههای آنها تبريك گفته و براي اين عزيزان،
آرزوي ســامتي و موفقيت در تمام مراحل زندگي داريم .اســامي اين
ني ني كوچولوها و پدر گرامیشان به شرح ذيل است:
نام و نام خانوادگي

تاريخ تولد

محل كار

نام فرزند

منصوركريميان

1396/04/27

نورد

آدريانا

اكبر ستاري

1396/04/27

نورد

اسماء

عباسرضامند

1396/04/23

راه آهن

مهدي

وجيه اله محمدي

1396/05/03

راه آهن

نازنين زهرا

مهديمنتظري

1396/05/03

خدمات

طاها

محسنمرادمند

1396/05/01

انرژي

ثنا

شهابسياحيان

1396/05/02

كك سازي

ياشار

بهزادبنائي

1396/04/24

راهبري

تبسم

علي اكبر وكيلي

1396/03/13

آگلومراسيون

حلما

حجت اله قادري

1396/05/03

كوره بلند

پرهام

مهدي خادمي

1396/05/03

ايمنيبهداشت

كيان

محمد هادي
رجبي

1396/05/04

كك سازي

امير علي

حسن نجات بخش

1396/04/29

مهندسيناحيه
فوالد

حانيه

مجتبيصالحي

1396/05/09

حوزه مالي

سبحان

محسنطاهري

1396/05/02

كوره بلند

سيد
عليرضا

بيژن احمدي

1396/05/05

كوره بلند

آوا

محمد جواد كرمي

1396/04/20

نورد

يسنا

محمد هادي

1396/05/01

نورد

النا

بهروزفقيه

1396/05/02

فناوري اطالعات

نورا

رسول آموزنده

1396/04/25

مديريت اموال

محمدطاها

عباس هلل گاني

1396/05/08

نورد

پويا

يدالهحميدپور

1396/05/09

اتوماسيون

محيا

رضا دالوند

1396/05/09

نسوز

آوا

سعيدجعفري

1396/05/03

آزمايشگاه
مركزي

هليا

محمدقيصري

1396/05/09

اتوماسيون

آرمين

محمد آهوان

1396/05/09

نورد

لينا

شاغل

پیوند مهرورزان
ازدواج و تشكيل خانواده ،فصلي نو و سبز در زندگي انسان
است .اين پيوند نيكو را به همكاران گرانقدر ذوبآهني كه
اخيرًا ازدواج کردهاند و اسامي آنها در پي ميآيد ،تبريك گفته،
براي اين عزيزان آرزوي زندگي سعادتمند ،فرزندان نيكو و
سالمتي در سايه اهلبیت(ع) و آقا امام زمان(عج) آرزومنديم.

نام و نام خانوادگي شاغل

تاريخ ازدواج

محل كار

مرتضي بخشائي

1396/05/02

آگلومراسيون

مهرانقاسمي

1396/03/19

كورهبلند

محمدسروش

1396/05/07

نورد

