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پروژه صد در صد بومی سازی ماشین
سرباره گیر در ذوب آهن اصفهان

میالد نور مبارک
والدت حضرت پیامبر اکرم (ص)
و والدت حضرت امام جعفر صادق(ع)
را به تمام مسلمین جهان تبریک
عرض می نماییم

سخن اول

پروژه صد در صد بومی سازی ماشین ســرباره گیر به همت تالشگران بخش فوالد
سازی شرکت انجام گرفت و صرفه جویی سه میلیارد تومانی را برای کارخانه رقم زد.
مهندس حمیدرضا صفایی معاون تولید بخش فوالد سازی با اعالم این خبر گفت :
یکی از شاخص های اساسی در تولید فوالد تمیز و کیفی به ویژه فوالد ریل داشتن
سرباره مناسب بر روی سطح ذوب در پاتیل فوالد می باشد...
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در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده شرکت

ذوب آهن اصفهان
از شمول ماده  141خارج شد

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار
مدالآوران بازیهای پاراآسیایی جاکارتا
:۲۰۱۸

در دیدار مدیرعامل ذوب آهن اصفهان و
مدیرعامل خبرگزاری موج مطرح شد :
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ظرفیت های تولیدی
ذوب آهن اصفهان معطل
سنگ آهن
گزارش

پروژه  PCIنماد افتخار و
توانمندینیروهایپرتالش
ذوب آهن اصفهان است

اگر از ظرفیتهای ملی
درست استفاده شود مشکالت
اقتصادی حل خواهد شد
حضرت آیــت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اســامی
در دیدار مدال آوران و قهرمانان کاروان ورزشــی جمهوری
اسالمی ایران در بازیهای پاراآسیایی جاکارتا  ،۲۰۱۸ضمن
تجلیل از افتخارآفرینــی قهرمانان جانبــاز و معلول ،این
قهرمانی را نشان دهنده عزم راسخ و بهکار انداختن ظرفیت
های پنهان دانستند و خطاب به آنان گفتند :کار با ارزش شما
این بود که نشــان دادید اگر ظرفیتهای مغفول در وجود
انسان و یا در کشور بهکار انداخته شــود ،قطعاً زمینه ساز
پیشرفتوموفقیتهایبزرگخواهدبود.
رهبر انقالب اســامی با تأکید بر اینکه کاروان ورزشــی
جانبازان و معلوالن در بازیهای پاراآســیایی ،ملت ایران را
روسفید کرد ،افزودند« :ورزش قهرمانی» برای هر کشوری
یک ارزشافزوده اســت ،بهگونهای که برخی کشورها برای
کســب عناوین قهرمانی ،حتی با وجود شعار غیرسیاسی
بودن ورزش ،مسائل سیاسی را در چارچوب فضای مربوط
به ورزشهای قهرمانی قرار می دهند ،و در ورزش قهرمانی نیز
کسب مقام بهوسیله افراد جانباز یا معلول ،بیانگر یک ارزش و
راسخمضاعفاست.
عزم ِ
حضرت آیت اهلل خامنــه ای با تقدیر از اقــدام مدال آوران
بازیهای پاراآســیایی در شــکر این نعمــت و لطف الهی،
خاطرنشان کردند :مشکل اصلی انسانهای طغیانگر ،غافل
شدن از خدا است و اینکه قهرمانان کاروان ایران بعد از کسب
مدال ،برای شکرگزاری این افتخار ،دست به آسمان بلند و یا
سجده می کردند ،اقدام ارزشمندی بود که قطعاً زمینهساز
موفقیتهایبیشترخواهدشد.
ورزشــکاران جانباز و معلول بهویژه
ایشان اعتماد بهنفس
ِ
بانوان ورزشــکار را در دفاع از ارزشــهای دینی و ملی خود،
اقدامی بســیار برجســته و ســتودنی خواندند و گفتند:
پرچمداری کاروان ورزشی ایران بهوسیله یک بانوی دارای
حجاب چادر و یا اقامه نماز جماعت و حضور در نماز جمعه،
به معنای ایستادن یکتنه در مقابل تهاجم بیبندوباری و
ولنگاری روزافزون دنیا و کم نیــاوردن در مقابل این هجوم
است.
رهبر انقالب اســامی افزودند :در شــرایطی که برخی در
میادین جهانی توانایی مقاومــت در مقابل هجوم توقعات
بیپایــان جبهه کفر و اســتکبار را ندارند و عقبنشــینی
میکنند ،شما ایســتادگی ،و با «قدرت نمایی فرهنگی» از
حجاب و عفاف و لباس ملی و دینی خود دفاع کردید که من
به همین دلیل صمیمانه و عمیقاً از اعضای کاروان ورزشی
جمهوریاسالمیایرانتشکرمیکنم.
حضرت آیت اهلل خامنه ای جنگ کنونی در دنیا را «جنگ
اراده ها» خواندند و تأکید کردند :شــما با حرکت ارزشمند
خود نشان دادید که از اقتدار و استقالل فرهنگی و اراده قوی
برخوردارهستید.
ایشان یکی از نکات درسآموز در قهرمانی ورزشکاران جانباز
و معلول را ،بهکارگیری ظرفیت های پنهان در وجود انسان
برشمردند و تأکید کردند :یکی از مشکالت بزرگ کشور در
شرایط کنونی ،استفاده نکردن از ظرفیت های فراوان ملی
همچون ظرفیت های جغرافیایی ،فرهنگی ،انسانی ،منابع
زیرزمینی،تجاریورفتوآمدهایبینالمللیاست.
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند :اگر از این ظرفیت
ها بهدرستی استفاده شود ،قطعاً بسیاری از مشکالت کنونی
اقتصادکشورحلخواهدشد.
حضرت آیت اهلل خامنــه ای افزودند :همه ما بهویژه جوانان
باید از قهرمانی جانبــازان و معلــوالن ،درس بگیریم و از
ظرفیتهایپنهانخوداستفادهکنیمتابتوانیمبهپیشرفت
و سعادت دنیا و آخرت دست بیابیم.
ایشان ،کسب شــش مدال در رشته شــنا بهوسیله یکی از
ورزشکاران معلول را الهام بخش و نمونه بارز بهکار انداختن
ظرفیتهایدرونیدانستند.
رهبر انقالب اسالمی همچنین ضمن تشکر از صرفه جویی
های انجام شــده در کاروان ورزشــی جانبازان و معلوالن،
ورزش قهرمانــی را همچون یک قلــه و انگیزهبخش برای
ترویج ورزش در عموم مردم دانســتند و گفتند :انگیزه ای
که ورزشکاران جانباز و معلول به جامعه میدهند ،دو برابر
بیشترازسایرقهرمانانورزشیاست.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در پایان با اشــاره به سخنان و
درخواست های قهرمانان ،از وزیر ورزش و جوانان خواستند
این مطالبات را با جدیت در دولت پیگیری کند و به سرانجام
برساند.
در این دیدار ،آقای مهــدی علیزاده جانبــاز و آزاده دوران
دفاع مقدس و دارنده مدال طالی بازیهای پاراآســیایی و
خانمها ساره جوانمردی ،الناز دارابیان و عشرت کردستانی
از مدالآوران بازیهای پاراآســیایی جاکارتا به بیان نکاتی
پرداختند.

رویداد

رویداد
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همزمان با ایام هفته وحدت انجام شد

تعمیرات اساسی آگلوماشین2
رویداد

02

بهبود وضعیت رستوران ها و افزایش
كیفیت غذایی كاركنان ذوب آهن اصفهان

سرویس دهی غذایی
ذوب آهن اصفهان در كشور
فوق العاده است

بازدید سهامداران شرکت از خط تولید و
پروژه های توسعه

بهدرخواستجمعی
ازسهامدارانبرنامه
بازدیدازخطتولید
برگزارشدوازبخش
هاییمانندکورهبلند
،فوالدسازیونورد
650بازدیدبعمل
آمد

تبریک
جناب آقای دکتر عباس رضایی

انتصابشایستهجنابعالیرابهسمت
استانداراصفهانکهنشانازتعهد،
توانمندیو ُحسنسوابقخدمتشما
است،صمیمانهتبریکعرضمینمایم.
یقین ًاتخصصوتجاربشمانویدبخش
ارائهخدماتگستردهتربههماستانیهای
فرهیختهوفهیمخواهدبود.

مقارن با هفته وحدت و در آستانه میالد خجســته حضرت محمد ( ص) و حضرت امام جعفر
صادق (ع)  ،مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و مجمــع فوق العاده ذوب آهن اصفهان با
حضور سهامداران ،نمایندگان صاحبان سهام،اعضای هیات مدیره،نماینده موسسه حسابرسی
آزمون پرداز ایران مشهود (حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت) و نماینده سازمان بورس
و اوراق بهادار  ،پنج شــنبه یکم آذرماه به منظور بررســی و اتخاذ تصمیم در خصوص افزايش
سرمايه از محل تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشــهود (طبقه ماشین آالت و تجهیزات) در
تاالر آهن شــرکت برگزار گرديد ونسبت به افزايش سرمايه شــرکت از  3300میلیارد تومان
به  6000میلیارد تومان تصميم گيري شــد و در اين مجمع به اتفــاق آراء و مورد پذیرش قرار
گرفت.
پس از پایان مجمع مذکور بنا به درخواست جمعی از سهامداران برنامه بازدید از خط تولید نیز
برگزار شد و از بخش هایی مانند کوره بلند  ،فوالد سازی و نورد  650بازدید بعمل آمد.

منصور یزدی زاده
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان

تسلیت

تسلیت

تسلیت

جناب آقای دکتر سید رحمان دانیالی
مدیرکل محترم حفاظت محیط زیست استان اصفهان

جناب آقای مهندس منصور شیشه فروش
مدیرکل محترم مدیریت بحران استانداری اصفهان

جناب آقای دکتر نعمت اهلل محسنی
سرپرست محترم معاونت بازرگانی شرکت

روابط عمومی شركت

روابط عمومی شركت

مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده محترمتان صمیمانه
تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم علو
درجات وبرای بازماندگان سالمتی و طول
عمرخواستاریم.

مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده محترمتان صمیمانه
تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم علو
درجات وبرای بازماندگان سالمتی و طول
عمرخواستاریم.

اطالعیه
قابل توجه ایثارگران محترم (جانبازان و فرزندان شهدا ) شاغل و بازنشسته
بدینوســیله بــه اطــاع مــی رســاند مطابــق مصوبــه هیئــت وزیــران بیمــه تكمیــل درمــان ایثارگــران عزیــز از تاریــخ
 1397/8/1بــه عهــده دســتگاه هــای اجرایــی واگــذار شــده.پس از ابــاغ ایــن مصوبــه و بــا توجــه بــه فرصــت بســیار
محــدود بالفاصلــه مكاتبــات و اقدامــات الزم در خصــوص برقــراری پوشــش بیمــه ایثارگــران از طریــق بیمــه ایــران
انجــام گردیــده لكــن بــا توجــه بــه زمــان بر بــودن فراینــد مزبور مقــرر گردیــده تا زمــان پذیرش امر توســط شــركت
بیمــه گــر و حصــول توافــق و انعقــاد قــرارداد مربوطــه كــه بــا جدیــت در حــال پیگیــری مــی باشــد و بــه منظــور عــدم
ایجــاد وقفــه در امــور درمانــی آن عزیــزان ارائــه خدمــات مزبــور توســط بیمارســتان شــهید مطهــری انجــام پذیــرد.
لــذا آن عزیــزان مــی تواننــد بــا در دســت داشــتن مــدارك شناســایی بــه بیمارســتان مذكــور مراجعــه و از خدمــات
مربوطــه بهــره منــد گردند.بدیهــی اســت كســانی كــه به ســایر مراكــز درمانی مراجعــه نموده اند الزم اســت نســبت
بــه اخــذ فاكتــور هزینــه هــای انجــام شــده اقــدام تــا ازطریــق شــرکت ویــا پــس از برقــراری بیمــه امــكان پرداخــت
آن فراهــم گــردد.
معاونت منابع انسانی و امور اجتماعی

پیکخــانواده
منتشــر شــد
همــکاران محتــرم جهــت
دریافــت پیــک خانــواده
از تاریــخ  5آذرمــاه بــه
روابــط صنعتــی قســمت
مربوطــه مراجعــه نماینــد

مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده محترمتان
صمیمانه تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای
آن مرحوم علو درجات وبرای بازماندگان سالمتی و
طولعمرخواستاریم.
روابط عمومی شركت
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انتصاب

دکتر بهرام سبحانی رئیس
هیأت مدیره ذوب آهن
اصفهان شد

دکتر بهرام ســبحانی از طرف شــرکت صــدر تامین  ،به
عنوان رئیس هیأت مدیره ذوب آهن اصفهان معرفی شد
و از زحمات مهندس حســین ناجی رئیس هیئت مدیره
سابق این شرکت تقدیر شد .
وی پیش از این نیز از سال  ۸۴تا  ۸۸رئیس هیئت مدیره
و مدیر عامل ذوب آهن اصفهان بود .دکتر سبحانی سابقه
مدیرعاملی در ســه شرکت بزرگ فوالدســاز یعنی فوالد
خراسان(  ۱۰ســال) ،ذوب آهن اصفهان ( ۴سال) و فوالد
مبارکه ( ۵سال) را در کارنامه کاری خود دارد.
وی در شــهریورماه ســال جاری  ،مجددا ً رئیس انجمن
تولیدکنندگان فوالد ایران شــد و در مهرماه سال جاری
نیز از ســمت مدیرعاملی مجتمع فوالد مبارکه اســتعفا
داد.

طــی حکمــی از ســوی
سرپرســــت معــــاونت
بازرگانی شرکت ،مهندس
فرهــاد علی دســتگردی
بــه عنــوان سرپرســت
مدیریــت فــروش داخلی
ذوب آهـــــن اصفهــان
منصــوب شــد .وی کــه
در ســال 1375به استخدام شــرکت درآمد دارای مدرک
مهندســی صنایع گرایش مدیریت سیســتم و بهره وری
اســت و در ســمت هایی همچون کارشــناس ایمنی در
مدیریت ایمنی فنی،کارشــناس نظارت بر تعمیر ماشین
آالت و خودروها،مســئول گروه تحویل،مسئول گروه های
فــروش و تحویل و معــاون مدیر فــروش داخلی خدمت
نموده اســت .سرپرســت معاونت بازرگانی شــرکت در
بخشــی از این حکم انتصاب خطاب به سرپرســت جدید
مدیریت فروش داخلی شــرکت آورده است  « :ساماندهی
امور بورس کاال از عرضــه تا ثبت و برنامــه ریزی به موقع
تحویل ،تامیــن و برنامه ریزی نیاز پروژه هــا ،برنامه ریزی
و فروش انواع ریــل و تیرآهن های بال پهــن ،هماهنگی
کامل در انجــام عملیات هــای تهاتر و تنظیــم مصوبات
قیمت با همکاری بخش خرید از اهم وظایف شــما خواهد
بود» .
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در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده شرکت

سالم آتشکار
چند نفــر از همــکاران
درتماس با شماره  104سالم
آتشکار روابط عمومی سؤاالت
خود را به شرح زیر مطرح وپاسخ
مسئوالن به شرح زیر می باشد:
درخواست هاوپاسخمسئولین:
علتعدمپرداختجمعهکاریبراساسقانونکارچیست؟
مدیریت امور اداری :با توجه به مصوبه هئیت مدیره محترم شرکت واتخاذ
تمهیدات الزم ؛ جمعه کاری جهت مشمولین ذینفع در حقوق آبان ماه اجراء
وپرداختمیگردد.
علتپایینبودنسرعتاستفادهازسیستمحضوروغیابچیست؟
مدیریت امور اداری :باتوجه به ارتقاء نرم افزار حضور و غیاب،جهت عملکرد صحیح
نرم افزار می بایست از مرورگرهای اکسپلورر ورژن 11یا فایرفاکس ورژن 55به باال
استفادهنمودتامشکلسرعت ؛مرتفعگردد.
***تعدادیازهمکاراننیزخواستارانجاممواردزیرشدهاند.
 )1برنامه ریزی جهت رفع مشکل رختکن مهندسی نورد از لحاظ ساختمانی
وتاسیساتی کهتاکنونچندینبارمطرحشدهامااقدامالزمصورتنگرفته
)2تدابیریجهتپذیرشمدرککارکنانبرایارتقاءورشدعلمیوفنیآنها
 )3مساعدت وبرنامه ریزی در خصوص شرایط اخذ وام از بانک صادرات ( شرط
مسدودنمودنقسمتیازمبلغوامحذفگردد)
)4افزایشسقفاضافهکاریخطوطتولیدباتوجهبهتعمیراتکارگاهی
 )5تشکر وقدردانی اززحمات راننده وظیفه شناس وبا اخالق سرویس خواهران
فوالدشهرمحله A6.A4آقایمحمدحسینشیداحسنابادی
افکارسنجیروابطعمومی

خبر
همزمان با ایام هفته وحدت انجام شد

ذوب آهن اصفهان از شمول ماده  141خارج شد

%65
در حال حاضر
حدود 65درصد
از زغال از داخل
کشورتامینمی
شود اما به دلیل
حفظکیفیتتولید
به ناچار حدود40
درصد نیز وارد می
گردد

تعمیراتاساسیآگلوماشین2
همزمان بــا ایام والدت پرســعادت
رســول اکرم (ص)و هفتــه وحدت
تعمیرات اساســی آگلوماشین  2با
موفقیت انجام شــد .مهندس نوابی
مدیربخش با اعــام این خبر گفت :
تعمیرات اساســی آگلوماشین  2به
مدت  10شــبانه روز صورت گرفت.
این تعمیرات در جبهــه های کاری
مختلفــی صورت پذیرفــت که اهم
فعالیتهای مختلف آن بشرح زیر است:
تولید :در جریان اجرای این تعمیرات کوره پخت آگلوماشــین  2توســط
مدیریت نسوز بازسازی شد .بازســازی کوره پخت آگلوماشین  2شامل
تعویض پارتیشــن وال بطور کامل و اصالح ســقف پشــت پارتیشن وال
می شــود که بعداز اتمــام اجرای نســوزچینی با کمک نــرم افزار پیش
بینی شــده توســط همکاران بخش اتوماســیون جریان هیت آپ نسوز
چینی توسط مشــعل های کوره و با کنترل  Plcمربوط به تنظیم درجه
حرارت کوره پخت و بــا نظارت پرســنل بخش و مدیریت نســوز انجام
گردید .
مکانیک :در این مدت تجهیزاتی که در خط تولید نقش اساسی به عهده
دارند تعمیر و بازســازی شــد.خردکن و راهگاه های گرم آگلوماشین و
تغذیه کننده اســتوانه ای آگلوماشــین  ،مکنده و مخلوط کن  ،سردکن ،
سرند  ،بونکرهای ذخیره شــیخت و پاســتل  ،الکتروفیلترها و  . . .اصلی
ترین تجهیزاتی هســتند که تحت تعمیر و تعویض قطعات و بازســازی
گردید  .آزمایش و تســت و بکارگیری فن ســاخته شــده مکنده دود که
توسط شــرکت تامکار بومی سازی شــده اســت از جمله کارهای برنامه
ریزی شده در این تعمیرات است .ضمناً دمونتاژ و مونتاژ خردکن و حجم
زیادی از صفحات ضد ســایش در حــدود  25تن در راهگاه گرم و ســرد
که در تعمیرات جاری امکانپذیر نیســت در تعمیرات اساسی آگلوماشین
 2اجرا شــد .برق :ســرویس میانی کلیه الکتروموتورهای آگلوماشــین
 2شــامل الکتروموتورهای فشــارقوی مکنده ـ دیماســوس و همچنین
الکتروموتورهای فشار ضعیف ســایت با همکاری نت برق صورت گرفت.
ســرویس تجهیزات الکتروفیلتر  120مربوط به آگلوماشــین  2واجرای
تغییرطرح تابلوی تلشــکی چلنــوک و جایگزینی درایو با سیســتم رله
تکنیک .سرویس کلیه تابلوهای مدارفرمان و قدرت آگلوماشین  2وتنظیم
حفاظت تابلوهای تجهیزات برقی آگلوماشین  2با موفقیت انجام شد.
مهندس نوابی مدیــر بخش آگلومراســیون در خاتمــه از حمایت های
معاونت بهره بــرداری و مدیران امورتولید و مهندســی های بهره برداری
و هم چنین از همکاری تمــام مدیریت ها ، HSE :نت راه و ســاختمان،
نت مکانیــک  ،نت برق  ،امــور فنی بهره برداری  ،نســوز  ،اتوماســیون ،
ماشــین آالت  ،خرید تجهیزات ،بیمه و اموال و تمامــی همکاران بخش
آگلومراسیون قدردانی نمود.

پروژه صد در صد بومی سازی ماشین سرباره گیر در ذوب آهن اصفهان

پروژهصددرصد
بومیسازیماشین
سربارهگیربههمت
تالشگرانبخش
فوالدسازیشرکت
انجامگرفت

کنترل تناژ مواد خام بارگیری و ارســالی
به وسیله سیســتم  PLCبا موفقیت کامل
در انبارموادخــام آگلومراســیون اجــرا
گردید .مهندس رضا کرموندی کارشناس
اتوماســیون بخــش آگلومراســیون بــا
اعالم این خبر گفت :ارســال مواد اولیه از
مســیرهای بارگیری انبارموادخام بخش
آگلومراســیون به کارگاه هــای مختلف
مصرف کننده شامل  :فوالدســازی و کوره بلند و کارگاه های پخت آهک
و آگلومره بعلت اتومات نبودن کنترل حجم بارگیری با نوسانات مختلفی
ارسال می شد که این امر باعث اســتهالک و ایجاد اشکاالتی در تجهیزات
مکانیکی و یا توقفات ناخواســته خط تولید می گردید  .پیرو درخواســت
سرپرست انبارموادخام در جهت کاهش ویا حذف این مشکالت با تشکیل
کارگروهی از شاخه های تولید و اتوماسیون بخش آگلومراسیون موضوع
مورد بررســی دقیق قرار گرفت و شــرح عملکردی تهیه و طبق جداولی
مشــخص با توجه به چگالی و وزن مواد مختلف توســط نــرم افزار PLC
تناژهای مواد به صــورت لحظه ایی تحت کنترل قــرار گرفت درنهایت با
اجرای کامل طــرح در صورت نوســانات غیرمجاز هشــدارهای الزم به
اپراتورمربوطه در جهت جلوگیری از بروز اشــکاالت ذکر شده صادر می
گردد و ارســال مواد به صورت یکنواخت تحت کنترل می باشــد  .شایان
ذکراســت این طرح هم اکنون با موفقیت کامل اجرا شده و درحال بهره
برداری می باشد.
جواد فدوی ـ مدیریت آگلومراسیون

پروژه صد در صد بومی سازی ماشــین سرباره گیر به
همت تالشگران بخش فوالد سازی شرکت انجام گرفت
و صرفه جویی سه میلیارد تومانی را برای کارخانه رقم
زد.
مهندس حمیدرضا صفایی معــاون تولید بخش فوالد
ســازی با اعالم این خبر گفت  :یکی از شــاخص های
اساســی در تولید فوالد تمیز و کیفی به ویژه فوالد ریل
داشتن ســرباره مناسب بر روی ســطح ذوب در پاتیل
فوالد می باشد  ،به صورتی که نیاز است سرباره عاری از
عناصر مضر مانند فسفر،گوگرد و داشتن حداقل مقادیر
اکســیدهای Feoو Mnoباشــد تا امکان اکسیژن
زدایی جهت کاهش اکسیژن محلول در فوالد به منظور
جلوگیری از تشــکیل عناصر ناخالص  ،حذف حفرات
گازی و گوگرد زدایی در کوره پاتیلی ایجاد شود.
وی افــزود  :در حال حاضــر به دلیل نا مناســب بودن
ســرباره در ســطح ذوب در پاتیل فوالد  ،بعد از تخلیه

ذوب از کنورتــور که بیــش از اندازه حــاوی ترکیبات
 Mno،P2o5و  Feoاســت به اجبار بایــد این نوع
سرباره را قبل از رفتن به کوره پاتیلی از فوالد جدا کرده
و سرباره مصنوعی را جایگزین آن نمود تا امکان تولید
فوالدهای کیفی به وجود آید.
معاون تولید بخش فوالد سازی ادامه داد  :در این راستا
بخش فوالد سازی اقدام به طراحی،ساخت و نصب یک
دستگاه ماشین ســرباره گیری در کارگاه ریخته گری
نمود.
وی خاطر نشــان کرد  :بعد از تخلیه ذوب از کنورتور به
پاتیل فوالد این پاتیل به قسمت زیر ریخته گری هدایت
شده و مجاور استند سرباره گیر مستقر می شود و پس
از عملیات سرباره گیری توسط بیلچه سرباره گیر و پس
از جدا کردن ســرباره از فوالد به  LFمنتقل می شود .به
این ترتیب در کوره پاتیلی امکان تولید سرباره مناسب
با شارژ سرباره مصنوعی و عناصر دیگر عملیات اکسیژن

زدایی از فوالد ایجاد شــده و بنابراین تولید فوالد تمیز
مهیا می شود.
مهندس صفایی با اشــاره به اینکه یکــی از روش های
جلوگیری از ورود سرباره به پاتیل فوالد در حین تخلیه
ذوب  ،استفاده از ماشین دارت است بیان کرد  :شرکت
 Steel Nippnژاپن در سال  1375ماشینی شیبه به
دارت به نام  Slagballنصب کرد ســپس این ماشین
مورد بهره برداری قرار گرفــت اما به دلیل عدم باز دهی
مناسب و مشکالت دستگاه مذکور در زمان بهره برداری
و همچنین توقف دادن به خط تولید امکان استفاده از
این ماشــین میســر نبود و در صورت به کار گیری از
ماشین دارت عالوه بر مســایل بهره بر داری  ،هزینه بر
بودن آن نیز مطرح می باشد.
معاون تولید بخش فوالد سازی گفت  :طراحی ماشین
شامل حرکت های جلو و عقب بازو ،چرخش با زاویه به
سمت چپ و راست و حرکت عمودی بازو می باشد.

در دیدار مدیرعامل ذوب آهن اصفهان و مدیرعامل خبرگزاری موج مطرح شد:

ظرفیتهایتولیدیذوبآهناصفهانمعطلسنگآهن

تازمانیکهخام
فروشیسنگآهن
،صرفهاقتصادی
بسیاریدارد،این
مواداولیهبهذوب
آهناصفهانکه
بزرگترینتولید
کنندهمحصوالت
فوالدیطویلکشور
است،نمیرسد

دکتر محمودرضا امینی ،مدیرعامل موسسه مرور وقایع
جهان ( خبرگزاری موج ) و تنی چند از دست اندرکاران
این خبرگزاری با حضــور در ذوب آهن اصفهان  ،ضمن
بازدید از خط تولید  ،با مهندس یــزدی زاده مدیرعامل
این شرکت و مسئولین روابط عمومی ذوب آهن دیدار
وگفتگوکردند.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در این دیدار با اشــاره به
اینکه تولید این شرکت در سال گذشته حدود  2میلیون
و  200هزارتن بوده است  ،گفت  :ظرفیت تولید ساالنه
این مجتمع عظیم صنعتی بین  3میلیــون و  600هزار
تا  4میلیون تن اســت که عدم تامین مواد اولیه به ویژه
سنگ آهن به میزان الزم  ،عامل اصلی معطل ماندن این
ظرفیتتولیداست.
مهندس یزدی زاده با اشاره به اینکه ذوب آهن اصفهان
در دهه ، 40معادن اصلی سنگ آهن و زغال سنگ کشور
را  ،اکتشاف  ،تجهیز و ساماندهی کرد و پایه گذار فعالیت
های مدرن معدنی کشور محسوب می شود  ،گفت  :این
شرکت امروز به دلیل سیاست های نادرست در واگذاری
معادن طی دوره های مختلف  ،با مشکل مواد اولیه مواجه
شده است  ،در حالی که سنگ آهن  ،خام فروشی شده و
صادر می گردد .
مدیرعامل ذوب آهن  ،تعرفه های صادراتی سنگ آهن را
بازدارنده ندانست و گفت  :تا زمانی که خام فروشی سنگ
آهن  ،صرفه اقتصادی بســیاری دارد  ،این مواد اولیه به
ذوب آهن اصفهان که بزرگترین تولید کننده محصوالت
فوالدی طویل کشــور است  ،نمی رســد  .وی فعالیت
اقتصادی و پیشرفت ذوب آهن را در گرو حمایت دولت
جهت تامین مواد اولیه دانست و گفت  :این شرکت دارای
 14هزار پرسنل است و عالوه بر آن  17هزار کارگر معادن
زغال سنگ کشور نیز کام ً
ال وابسته به فعالیت این شرکت
هستندودرمجموعبهطورغیرمستقیمپایداریاشتغال
یک میلیون نفر با ذوب آهن اصفهان در ارتباط است .

وی در پایان این اقدام موثر را ثمره تالش پرسنل بخش
فوالد سازی با پشتیبانی معاونت بهره برداری عنوان کرد
و از همت و کوشش بخش های مختلف که در این پروژه
همکاریداشتندقدردانینمود.

NEWS
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با استفاده از دانش کارکنان با موفقیت انجام گرفت

کنترل تناژ موادخام ارسالی
آگلومراسیون با PLC

مقارن با هفته وحدت و در آستانه میالد خجسته حضرت
محمد ( ص) و حضــرت امام جعفر صــادق (ع)،مجمع
عمومی عادی به طور فوق العاده و مجمع فوق العاده ذوب
آهن اصفهان با حضور ســهامداران ،نمایندگان صاحبان
سهام،اعضای هیات مدیره،نماینده موسسه حسابرسی
آزمون پرداز ایران مشهود (حســابرس مستقل و بازرس
قانونی شرکت) و نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار
 ،پنج شنبه یکم آذرماه به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم
در خصوص افزايش سرمايه از محل تجدید ارزیابی دارایی
های ثابت مشهود (طبقه ماشــین آالت و تجهیزات) در
تاالر آهن شرکت برگزار گرديد ونسبت به افزايش سرمايه
شرکت از  3300میلیارد تومان به  6000میلیارد تومان
تصميم گيري شــد و در اين مجمع به اتفاق آراء و مورد
پذیرشقرارگرفت.
مهندس منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان
در این مجمع گفت  :این شرکت با افزایش سرمایه اخیر از
شمول ماده 141خارج شده که بهبود شرایط شرکت را در
ابعادمختلفرقممیزند.
مزایایافزایشسرمایه
وی مزایای ایــن تجدید ارزیابی را چنیــن توصیف کرد
 :شــفاف شــدن صورت های مالی  ،به روز شدن افزایش

دارایی ها ،محاســبه هزینــه واقعی تولیــدات به دلیل
تخصیص هزینه استهالک و افزایش رتبه اعتباری که بر
این اساس نسبت مالکانه از 15به 33درصد می رسد.
مدیرعامل شــرکت ادامه داد  :بحث خروج از ماده 141
برای تغییر در ساختار مالی شــرکت و استفاده از تمامی
ظرفیت ها و منابع بیرونی است تا شرکت بتواند با در فضای
مناسبیسرمایهگذاریداشتهباشد.
مهندس یزدی زاده تصریح کــرد  :ظرفیت تولید فعلی
شرکت 3میلیون و 600هزار تن چدن است که برای ارتقاء
ظرفیت تولید با توجه به تصویب افزایش سرمایه  ،برنامه
ریزیموثرانجاممیگیرد.
سهمولفهکلیدیوموردتوجهشرکت
این مقام مسئول  ،سرمایه در گردش ،تامین پایدار آب و
تامین پایدار مواد اولیه را سه مولفه کلیدی و مورد توجه
شرکت برشمرد و گفت  :از زمانی که به عنوان مدیرعامل
وارد ذوب آهــن اصفهان شــدم با همدلی و هــم افزایی
همکاران برنامه ریزی خوبی در خصوص ســه شــاخص
مذکور بعمل آمد و ذوب آهن پتانســیل دستیابی به این
شرایط را دارد.
مهندس یزدی زاده تامین مــواد اولیه را به عنوان چالش
اصلی در زمان فعلی مطرح کــرد و گفت  :در داخل فنس

کارخانه مشــکلی که مانع تولید شــود وجود ندارد تنها
مشــکل  ،تامین پایدار مواد اولیه و به ویژه مواد آهن دار
است.
وی همچنین در خصوص تامین زغال ســنگ گفت  :در
حال حاضر حدود  65درصد از زغال از داخل کشور تامین
می شود اما به دلیل حفظ کیفیت تولید به ناچار حدود40
درصد نیز وارد می گردد.
در خصوص تامین زغال خارجی تا خردادماه
سالآیندهمشکلیوجودندارد
مدیرعامل شــرکت بیان کرد  :در خصوص تامین زغال
خارجی تا خردادماه سال آینده مشکلی وجود ندارد و در
خصوص تامین زغال داخلی نیز مذاکرات خوبی با انجمن
زغال ســنگ و معادن کشــور صورت گرفته اســت که
دورنمایی خوبی را برای آن متصور هستیم تا انشاا ...در یک
شرایطبردبردبهنتایجخوبیدستیابیم.
مهندس یزدی زاده گفت  :مجاز نیستیم افشای اطالعات
را پیش از ارائه به کدال به صورت شفاف داشته باشیم اما
به زودی اطالع رسانی انجام می گیرد و روز دوشنبه مورخ
پنجم آذرماه نیز طی کنفراس خبری که در تهران برگزار
می شود  ،جزییاتکامل را اطالع رسانی مینماییم.
فوالد ریل بــه همت تالشــگران ذوب آهن
اصفهاندرکارخانهتولیدشد
مدیرعامل شرکت با اشــاره به اینکه ذوب آهن اصفهان
افق روشــنی را پیش رو دارد گفت  :این شرکت با تالش و
کوشش همکاران در مسیر خوبی قرار گرفته است .پروژه
 VDظرف یک ماه گذشته راه اندازی گردید و فوالد ریل
نیز به همت تالشگران ذوب آهن اصفهان در کارخانه تولید
شــد و مقطع مورد نیاز آن نیز قب ً
ال تولید شده است .ریل
 UIC60با فوالد  A900پیش از راه انــدازی پروژه VD
 ،3000هزار تن تولید شد و اکنون در حال مذاکره هستیم
که با هماهنگی راه آهن این محصول در اختیار آن شرکت
قرارگیرد.
وی گفت  :امــروز ذوب آهن اصفهان ریلــی را تولید می
کند که به راحتــی وزارت راه و راه آهن می توانند آن را در

خطوط سراسری مورد استفاده قرار دهند .قرارداد ریل را
در مناقصه ای که با وزارت راه شرکت کردیم ،برنده شدیم
و انشاا ...برنامه ریزی شده است که ما  15000هزار تن در
پارتاولتولیدوتحویلنماییم.
نقش موثر پــروژه  PCIدر کاهش قیمت تمام
شدهمحصوالت
مهندس یــزدی زاده به پــروژه  PCIنیز اشــاره کرد و
گفت  :این پروژه در حال حاضر در شرایط مطلوبی قرار
دارد .مصرف کک را در هر ســه کوره بلند حداقل 150
کیلو به ازای هر تن می توانیــم با جایگزینی پودر زغال
کاهش دهیم که جایگزین بخشــی از کک مصرفی می
شود و تاثیر چشــمگیری در کاهش قیمت تمام شده
محصوالت دارد.
مدیرعامل شرکت گفت  :به خودم قول دادم که هر آنچه در
توان باشد در جهت افزایش معیشت پرسنل و کارگرانی که
در این محیط صنعتی تالش شبانه روزی دارند و به نوعی
سهامداران نیز از نتیجه کار انجام شده آنها منتفع خواهند
شــد  ،در چارچوب بودجه ای که برای شرکت تعیین می
گرددبهکارگرفتهشود.
همچنیندکتربهروزخالقرییسمجمعنیزضمنتبریک
پنجاه سالگی ذوب آهن اصفهان به عنوان یکی از صنایع
زیر بنایی کشــور گفت  :این صنعت بــزرگ توانمندی و
ظرفیت های بسیار زیادی دارد و انشاا ...شرایط کشور به
شیوه ای فراهم شــود تا زمینه فعالیت بیش از پیش این
صنعت مادر در حد اعالی خود فراهم گردد.
گفتنی است کلیه اطالعاتی که در چارچوب دستور العمل
سازمان بورس و اوراق بهادار باشــد پس از اجرایی شدن
نهایی و در صورتی که جزء اطالعات با اهمیت باشــد از
طریقکدالبه اطالع سهامداران می رسد.
شــایان ذکر اســت در این مجمع یاد و نام خدمتگزاران
خدوم دکتر ســید تقی نوربخش مدیرعامل ســازمان
تامین اجتماعی و عبدالرحمان تاج الدین معاون حقوقی
و پارلمانی این سازمان و نماینده اسبق مردم اصفهان در
مجلسشورایاسالمینیزگرامیداشتهشد.

مهندس یزدی زاده در دیدار با مســئولین خبرگزاری
موج  ،بر ضرورت اطالع رسانی مشکالت تولید کنندگان
و صنعت گران کشور تاکید کرد و گفت  :انتظار ما از رسانه
ها  ،جانبداری و یا حمایت بی دلیل نیست  ،اما انتظار می
رود که رسانه ها با انعکاس بی طرفانه حقایق و ارائه تحلیل
های کارشناســانه و دقیق  ،به حل این مشکالت کمک
کنند.
مدیرعامل ذوب آهن  ،فعالیت رســانه ها و به خصوص
خبرگزاری ها را مکمل فعالیت های اقتصادی و صنعتی
دانســت و گفت  :روابط عمومی ســازمان هر اندازه که
خوب و قوی عمل کند  ،از همراهی و تعامل رسانه های
کشور بی نیاز نیست و این تعامل می تواند نتایج مثبتی
جهت اطالع رسانی صحیح دستاوردها و همچنین بیان
مشکالتبههمراهداشتهباشد.
دکتر محمودرضا امینی ،مدیرعامل خبرگزاری موج نیز
در این دیدار  ،ذوب آهن اصفهان را پیشکســوت صنایع
کشــور و صنعتی مهم و تاثیر گذار دانست که باید برای
مسئولیندراولویتباشد.ویبااشارهبهمشکالتمربوط
به تامین مواد اولیه ذوب آهن اصفهان  ،گفت  :سیاست
هایی که منجر به خام فروشی مواد اولیه می شود  ،تولید
و قدرت اقتصادی کشور را تضعیف می سازد و لذا رسانه
ها در گوشزد کردن این مهم به مسئولین  ،وظیفه مهمی
دارند .
مدیرعامل خبرگزاری موج  ،تولید ریــل در ذوب آهن
اصفهان را یک اقدام مهم دانســت و گفت  :خوشبختانه
مسئولین وزارت راه و شهرسازی  ،دیدگاه جهادی نسبت
به توســعه حمل و نقل ریلی دارند و ریل ذوب آهن می
تواند پشتیبان خوبی برای این توسعه باشد .شایان ذکر
است که خبرگزاری موج که زیرمجموعه مؤسسه مرور
وقایع جهان است ،به عنوان خبرگزاری خصوصی از سال
 ۱۳۸۱فعالیت خود را آغاز و با گرایش اقتصادی فعالیت
میکند.

با همکاری ذوب آهن اصفهان و ستاد برگزاری مراسم شهرستان لنجان

جشن بزرگ آغاز امامت امام زمان (عج) برگزار شد

در ادامه تعامــات فرهنگی ذوب آهــن اصفهان با
دســتگاه های اداری شهرســتان لنجان و به منظور
عمل به مسئولیت اجتماعی و هم افزایی بیشتر،آیین
جشــن بزرگ آغاز امامت حضرت امام زمان (عج) با
حضور حجت االســام و المســلمین باقریــان امام
جمعه زرین شهر،حجت االســام و المسلمین رهبر
استاد حوزه و دانشــگاه  ،علیرضا امیری مدیر روابط
عمومی ذوب آهن اصفهان ،تنی چند از مســئولین
شهرســتان لنجان و با حضور پرشــور اقشار مختلف
مردم شهرســتان لنجان،شنبه بیســت و ششم آبان
ماه به همت روابط عمومی شــرکت و ستاد برگزاری
مراسم شهرستان لنجان در مصالی زرین شهر برگزار
شد.حجت االسالم و المســلمین باقریان امام جمعه
زرین شهر ضمن تبریک سالروز آغاز امامت حضرت
امام زمان (عج) گفت  :از دو سال قبل برگزاری چنین
آیین های جشنی با همکاری بخش های مختلف در
مصالی زرین شــهر کلید خورد و یکــی از زیباترین
روزها در شهرمان زنده شد.
وی با اشــاره به اینکــه اولیــن روز امامت حضرت
امام زمان (عــج) ویژگی های بســیاری دارد ،افزود:
برگزاری این آیین ها در کنار ایجاد شــور و نشاط در
اقشار مختلف،ارتقاء معرفت و بینش و فرهنگ سازی
را در پی دارد که همه دســتاوردهای ارزشــمندی
محسوب می شوند.
امام جمعه زرین شــهر تصریح کرد  :هیچ مکتبی به
اندازه تشیع تا این حد دارای ســند و مدرک قطعی
نیســت که حق آن ها ادا نشــده اســت و جای کار
بســیاری در این زمینه وجــود دارد .مبحث آرمان

هایی نیز کــه در این مکتب وجــود دارد منحصر به
زمان خاصی نیســت و آرزوی هر انســانی به شمار
می رود.
حجت االسالم و المسلمین باقریان اضافه کرد  :طی
برگزاری کرسی آزاد اندیشــی اتفاق خوبی رخ داد و
موفق شــدیم تعدادی از جوانان نخبه شهرســتان را
شناســایی کنیم که این عزیزان دارای پتانسیل ها و
توانمندی های بسیاری هستند و سرمایه ارزشمندی
برای شهر به شمار می روند .در ادامه حجت االسالم
و المســلمین رهبر اســتاد حوزه و دانشــگاه نیز در
خصوص ویژگی های این ایام و بهره مندی بیشتر از
آن به ایراد سخنرانی پرداخت.
شایان ذکر اســت در این آیین جشــن که با اجرای
برنامه های متنــوع فرهنگی و هنری همــراه بود و
مورد اســقبال حضار نیز قــرار گرفت بــه قید قرعه
تعداد  22کمک هزینه سفر به مشهد مقدس از سوی
روابط عمومی ذوب آهن اصفهــان به منتخبین اهدا
شــد و همچنین از کتاب درسنامه آشــنایی با امام
زمان (عج) که در قالب بســته فرهنگــی به مدعوین
اعطا گردید  ،مقرر شــد پس از مطالعه و پاسخگویی
به ســواالت مندرج در بخش انتهایــی کتاب  ،تعداد
 18کمــک هزینه ســفر به مشــهد مقــدس نیز از
ســوی روابط عمومی ذوب آهن به برگزیدگان اهدا
شــود .در این راســتا شــهروندان و همکاران عزیز
می توانند پاســخنامه مذکور را تا تاریــخ  5آذرماه
بــه روابط عمومــی شــرکت  ،مصالی زرین شــهر
و یا روابــط عمومی شــهرداری این شــهر تحویل
دهند.
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پروژه  PCIنماد
افتخار و توانمندی نیروهای پرتالش ذوب آهن اصفهان است

در ادامه معرفی بخش های مختلف پروژه  PCIدر این شماره از هفته نامه آتشکار به شرح فعالیت های قسمت برق  ،اتوماسیون و ابزار دقیق پروژه در قالب گفتگو با تالشگران این بخش پرداختیم که مشروح آن را در ادامه می خوانید :

مهنــدس علیرضا فروغــی دهنوی کارشــناس
ارشــد برق پروژه  PCIدر خصوص اهمیت تأسیســات
برق و اتوماســیون در پــروژه گفت  :در هــر خط تولید
تمام تجهیــزات و مکانیزم ها به نوعی با برق و سیســتم
اتوماســیون در ارتباط هســتند و در مقام مقایسه می
توان گفت که تأسیسات برق مانند قلب و سیستم خون
رســانی وظیفه انرژی رســانی به تک تک عضو ها را بر
عهده دارد و سیستم اتوماســیون و ابزار دقیق نیز مانند
مغز و شبکه اعصاب بدن انسان عمل می کند.

وی افزود  :کلیه عملیات اجرایی تأسیســات الکتریکی
پروژه  PCIتاکنون توسط پرسنل زحمت كش مدیریت
تولیــد و توزیع بــرق( نت بــرق) و با هدایــت و نظارت
مدیریت پروژه  PCIانجام گرفته اســت که شــامل دو
بخش کلی اســت در بخش اول با نصــب  12عدد تابلو
اصلی برق و 25عدد پروژکتور به همراه کابل کشی های
مربوطه  ،برق و روشــنایی دوران ســاخت تأمین شده
است.
کارشناس ارشد برق پروژه  PCIبخش دوم عملیات انجام
شده را بدین شــرح عنوان کرد  :الف) اجرای همبندی
در آرماتور بندی فونداســیون ها و ایجاد شبكه ارت كل
محوطه ،ب) اجرای خط تغذیــه اصلی برق پروژه  PCIاز
پســت برق  MSDS3با اجرای  1100متر مسیر سازی
کابل واجرای 7600متر کابل کشــی کابل  10کیلو ولت
و کنترل ،ج) نصب کامل ســینی کابــل های زیر زمین
كابل ســاختمان برق و كنترل پروژه  ، PCIد ) ســاخت
و نصب کلیــه فریم های زیــر تابلو های بــرق و کنترل
ونصب  25تابلو برق (پاور ســنتر ،كنترل موتور ها وDC
 )PANELو نصب  2دستگاه ترانسفورماتور1000KVA
از نوع خشک در پست برق فشار ضعیف و نصب  27تابلو
ســوئیچ 10KVو اصالح ضریب قــدرت خازنی و راک
باتری در پست ولتاژ متوسط پروژه.

خالقیت و ابتکار تسهیل کننده فرایندها
مهندس فروغی همچنین در خصــوص اجرایی نمودن
اندیشه های ابتکاری به منظور تســهیل در فرایند پروژه
گفت :در حین اجرا مواردی پیش می آید که برای انجام
کار و یا تسهیل در اجرای آن نیاز است ترفند های ابتکاری
به کار گرفته شود و یا ســازه های موقتی ساخته شود که
با بهره گرفتن از پیشنهادهای بســیار خوب کارکنان و با
حداقل ضایعات و استفاده از قطعات بی مصرف موجود ،
اجرایی شده و البته به نحوی دورنمایی از استفاد مجدد از
این سازه های موقت در زمان بهره برداری و تعمیرات مد
نظر قرار گرفته است.
شوق وصف ناپذیر خدمت
وی که ســابقه فعالیت در بخش های مختلف شرکت از
جمله پروژه های سیم سازی نورد ، 350طرح سبا  ،طرح
توازن (کک سازی و آگلومراسیون) و تولید و توزیع برق
را در کارنامه کاری خود دارد  ،طی بازدید میدانی از محل
ســایت پروژه و معرفی بخش های مختلف آن با شــور و
شوق وصف ناپذیری که در چهره اش موج می زند گفت:
زمانی که به منزل می روم اگر آن روز در پیشــرفت کار
پروژه موثر بوده باشم از احســاس مفید بودنم در محیط
کار به واقع انــرژی مضاعفی برای ادامــه کار در روز بعد
می گیرم و با احســاس رضایت محیط را ترک می کنم.

حتی گاهی در منزل نیــز چالش هایی کــه در محیط
کار با آن مواجه هســتم و نحوه بر طــرف نمودن آن ها ،
فکرم را مشغول می کند .به واقع نه تنها من بلکه تمامی
افرادی که در پروژه  PCIمشغول به کار هستند از دست
اندرکاران مجــری گرفته تا پرســنل مدیریت و نظارت
همگی با این احساس به کار خود ادامه می دهند که گویا
پروژه متعلق به خود بوده وکارگاه را برای خود می سازند.
در ادامه با دو نفر از تالشــگران قسمت برق پروژه گفتگو
نمودیم که در ادامه می خوانید:
* محمد الوندی مســئول نیروهای برق پروژه ( ) PCI
گفت  :هر ذوب آهنی که به نحوی در این پروژه نقش دارد
به نوعی احســاس غرور می کند زیرا هر گام او مساوی با
بهره وری برای کارخانه اســت .وی ادامه داد  :این پروژه با
حضور دست اندرکاران مربوطه از جمله مهندس رفیعی و
مهندس فروغی به واقع مانند یک آموزشگاه بزرگ برای
ما بود و حین کار با افتخار هر روز آموزش های جدیدی را
فرا گرفتیم که بسیار ارزشمند است.
این تالشگر ذوب آهنی خاطر نشــان کرد  :کار و تالش
در ذوب آهن را بایــد برای خودمان بدانیم و با عشــق و
غرور برای رشد و اعتالی بیش از پیش این صنعت تالش
کنیم.تحریم ها همیشه وجود داشته است و این همت و
تالش است که مانند همیشــه آن ها را خنثی می کند.

وی در پایان صحبت های خود با شــور و شــوق خاصی
گفت :پروژه (  ) PCIنماد افتخــار و توانمندی نیروهای
پرتــاش ذوب آن اصفهان اســت که بــه زودی به ثمر
می نشیند.
* صادق نوری ســامانی برق کار این پروژه نیز گفت :
پروژه مذکور تاثیر بسیاری در بهره وری کوره بلند دارد
و باعث افتخار برای بنده اســت که در این طرح بزرگ به
سهم خودم تالش می کنم.
وی افزود  :بحمدا ...با حضــور مهندس یزدی زاده اوضاع
شرکت در ابعاد مختلف بهتر شده و روند امیدوارانه ای را
پیش رو دارد.
این تالشــگر ذوب آهنی ادامه داد  :نیروهای شرکتی در
ذوب آهن مانند یک دانشگاه کســب تجربه نمودند اما
متاسفانه از امنیت شغلی برخوردار نیستند و امیدواریم با
رویکرد مدیرعامل شرکت به نیروی انسانی متخصص در
این زمینه نیز دغدغه ها کاهش یابد.
نوری خاطر نشــان کرد  :زمانی کــه در مقابل این پروژه
می ایستیم مانند این اســت که در مقابل کوه قرار داریم
و به نوعی این طرح نماد مقاومــت و عظمت ذوب آهن
اصفهان است .امیدوارم کارکنان شرکت با رعایت کامل
مســایل ایمنی بتوانند در محیط کار و خانواده روزهای
خوب و موثری را بگذرانند.

بهواقعنهتنها
منبلکهتمامی
افرادی که در پروژه
 PCIمشغول به کار
هستندازدست
اندرکارانمجری
گرفتهتاپرسنل
مدیریتونظارت
همگیباایناحساس
به کار خود ادامه می
دهندکهگویاپروژه
متعلقبهخودبوده
وکارگاه را برای خود
میسازند

آیین تجلیل از سه دهه خدمت ارزنده همکاران پرتالش ذوب آهنی در بخش های مختلف برگزار شد
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عیادت از بیماران بیمارستان
شهیدمطهری

به مناسبت هفته وحدت و بسیج سرهنگ امیدی فرمانده حوزه
مقاومت شهید تندگویان شرکت ،دکتر آجدانی و دکتر قدیری
رییس و معاون بیمارستان شــهید مطهری و حجت االسالم
والمسلمین نعمتی به عیــادت بیمــــاران بستری در ایـن
بیمارستان رفتند حاضرین ضمن بازدید از بخشهای مختلف و
تبریك میالد حضرت رسول(ص)و میالد امام جعفر صادق (ع) و
آغازهفتهبسیجبرایبیمارانآرزویسالمتینمودند.
شایان ذکر است این برنامه با همت پایگاه های مقاومت بسیج
حضرتزینب(س)وبیمارستانشهیدمطهریانجامشد.

آیین بازنشســتگی تعدادی از تالشــگران شرکت به
صورت جداگانــه در بخش هــای مختلــف کارخانه
چهارشــنبه  30آبان مــاه با حضور مهنــدس مهرداد
توالئیان معاون بهره بــرداری ،مهندس مهدی بهرامی
معاون منابع انســانی و امور اجتماعی ،علیرضا امیری
مدیر روابط عمومی و جمعی از مدیران و کارشناســان
حوزه های بهره برداری ،منابع انسانی و امور اجتماعی،
برنامه ریزی و توســعه و روابط عمومی ویژه مهندس
محمد ابراهیم طاهری قائم مقام بخش فوالد ســازی
 ،مهندس هدایت ا ...معشوری مشــاور معاونت برنامه
ریزی و توســعه  ،مهندس رســول مقدس سرپرست
کارگاه ماشین کاری وعملیات حرارتی ( )48مدیریت
مهندســی نت مکانیک و علی اکبر طغرایی از مدیریت
روابط عمومی برگزار شد.
مهندس مهرداد توالئیان معاون بهره برداری شــرکت
در حاشیه این آیین ها و در گفتگو با خبرنگار ما گفت :
پرسنل پرتالش ذوب آهن اصفهان در کارخانه همواره
منشــا اثر بوده و هســتند و پس از دوران بازنشستگی
نیز همچون سایر عزیزان در دیگر صنایع کشور تحول
آفرین می شوند.
وی افزود  :این عزیزان به سهم خویش در راستای رشد

و اعتالی کارخانه خدمات ارزنــده را ارائه نمودند که تا
همیشه در اذهان جاودانه خواهد بود.
مهندس مهــدی بهرامی معاون منابع انســانی و امور
اجتماعی شــرکت نیز گفت  :اگر می گوییــم ارتقاء و
انتصاب ها در کارخانه باید بر اســاس معیارهای خاص
باشــد  ،این عزیزان شــاخص ها را رعایــت نمودند.
انشــاا ...فضایی در کارخانه فراهم شــود که از قابلیت
ها از توانمندی های افراد به نحــو مطلوب بهره گرفته
شود.
وی تصریح کــرد  :بازنشســتگان ذوب آهن اصفهان با
حضور موثر در سایر صنایع افتخاری برای این کارخانه
بزرگ و سپس کشور ایران به شمار می روند.
علیرضا امیری مدیر روابط عمومی شــرکت نیز گفت :
کار و تالش در ذوب آهن اصفهان بــا توجه به ماهیت
آن از ویژگــی های خاصــی برخوردار اســت به نوعی
تالشــگران ذوب آهنی بیشــترین دقایق عمر خویش
را در محیــط کار و در بین همکاران مــی گذارنند که
ارزشمند است .سرانجام پس از ســال ها فعالیت موثر
 ،بازنشستگی فرصتی است که همکاران زمان بیشتری
را به خانواده خویش اختصاص دهند .وی همچنین به
فعالیت ارزشمند علی اکبر طغرایی از عکاسان و تصویر

برداران روابط عمومی که به افتخار بازنشســتگی نائل
شده بود پرداخت و گفت  :این عزیزان همواره لحظاتی
را ثبت می کنند که خودشــان در آنهــا حضور ندارند.
آقای طغرایی نیز با تالش و کوشــش خــود از ابتدا در
این مدیریت خدمات شایســته ای ارائه نموده است و
سرعت  ،دقت و پیگیری امور از خصایص وی محسوب
می شود.
شایان ذکر اســت همکارانی که به افتخار بازنشستگی
نائل شده بودند احساس خود را در این خصوص بدین
شرح بیان نمودند :
* مهندس محمد ابراهیم طاهری ضمن طلب حاللیت
از همکاران خویش گفت  :انشــاا ...که شــرایط بخش
فوالد سازی و همچنین شــرکت بهتر از گذشته ادامه
یابد و حوادث را در کارخانه شاهد نباشیم.
* مهندس رسول مقدس طی سخنانی فعالیت در بین
تالشــگران ذوب آهن را یک افتخار بــزرگ برای خود
دانست و به خاطرات شیرین خود از بازدیدها در زمان
دانش آموزی و دانشــجویی خود از ذوب آهن اصفهان
پرداخت .
* مهندس هدایت ا ...معشــوری ضمن اشــاره به این
موضوع که بخش اعظم ســالهای خدمــت خود را در

مدیریت آگلومراسیون سپری کرده است گفت  :افتخار
این را داشته ام که با چند نســل از کارکنان این بخش
همکاری داشته باشــم و با اینکه در برخی بخش های
دیگر شرکت نیز سابقه خدمت دارم ولی خوشحالم که
در جمع دوستانه مدیریت آگلومراسیون حضور دارم و
بیشــترین خاطرات خود را از این بخش در ذهن دارم.
وی افزود  :مدیریت آگلومراســیون همیشــه بیشتر از
ظرفیت اســمی خود تولید کرده و این نشــان از نظم،
انضباط و همت باالی همکاران در این بخش دارد  .وی
در پایان ضمن تقدیر از همکاران خود در معاونت برنامه
ریزی و توسعه گفت  :امید است ذوب آهن در آینده به
روزهای اوج خود بازگردد .
* علی اکبــر طغرایی نیــز ضمن تشــکر از همکاران
خویش در بخش های مختلف روابــط عمومی گفت:
دوران خاطــره انگیــزی را در بین همکاران ســپری
نمودم ،امیدوارم با تالش و کوشش کارکنان ،ذوب آهن
اصفهان روز به روز در راستای رشد و تعالی بیشتر گام
بردارد و همه همکاران نیز در زندگی کاری و شــخصی
خویش موفق باشند .گفتنی است این آیین ها با بیان
خاطرات همکاران بخــش های مختلــف در فضایی
صمیمی همراه بود.
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آگلومراسیون
همیشهبیشتر
ازظرفیتاسمی
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برگزاریمسابقاتورزشیایمیدرو
و شركتهای وابسته در ذوب آهن
یازدهمین دوره مسابقات ورزشی پینگ پنگ آقایان و بانوان و اولین دوره مسابقات
دارت آقایان و بانوان و اولین دوره دوی صحرانوردی آقایان ایمیدرو و شركتهای تابعه
ایمیدرو از تاریخ  97/8/22لغایت  97/8/24به میزبانی ذوب آهن برگزار گردید  .در
اختتامیه این مسابقات چند تن از مقامات ورزشی ایمیدرو از جمله آقای محسن آذر
مهر رئیس كارگروه ورزش ایمیدرو واعضای كمیته اجرایی مسابقات ایمیدرو  ،مقامات
ورزشی استان  ،مدیران و مسئوالن شركت سهامی ذوب آهن وتمامی ورزشكاران
شركت كننده در مسابقات حضور داشتند  .پیام سپاس دكتر سعدمحمدی قائم مقام
شركت ایمیدرو خطاب به شركت كنندگان و برگزار كنندگان مسابقات ورزشی ارائه
گردید  .در ادامه ابراهیم اكبری مدیر خدمات و اموراجتماعی ذوب آهن ضمن عرض
خیر مقدم به ورزشكاران از حضور آنها و تمامی داوران و دست اندركاران برگزاری این
مسابقات تشكر و قدردانی نمود و همچنین آذرمهر رئیس كارگروه ورزش ایمیدرو طی
سخنانی اهداف برگزاری این مسابقات را بیان نمودند و در پایان جوایز و لوح های تقدیر
به نفرات و تیم های برتر اهداء گردید .

سرهنگ پرویز امیدی فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید
تندگویان ذوب آهن اصفهان چهارشنبه  30آبان ماه سال
جاری در مصاحبه با هفته نامه آتشكار و رادیو صدای ذوب
آهن ضمن گرامیداشت هفته بسیج و تبریك  5آذر روز
بسیج به تمامی همكاران و بسیجیان شركت ،به تشریح
برنامه های بزرگداشت هفته بسیج پرداخت .وی در ابتدای
مصاحبه خود با اشاره به پیام ها و سخنان حضرت امام
خمینی(ره) و مقام معظم رهبری حضرت آیت ا ...خامنه
ای در مورد جایگاه و اهمیت نقش بسیج در حفظ امنیت و
دفاع ازآرمان های انقالب اسالمی گفت  :حضرت امام (ره)
همواره مشوق بسیجیان بوده و از خدا درخواست داشت كه
با بسیجیان محشور شود .مقام معظم رهبری نیز با اشاره به
جایگاه بسیج همواره بر این نكته تاكید دارند كه با وجود و
حضور بسیج  ،نظام جمهوری اسالمی ایران پایدار بوده و در
هیجكجایجهانقابلتهدیدنخواهدبود.
سرهنگ امیدی با اشاره به برنامه های بزرگداشت هفته
بسیج در ذوب آهن گفت  :پنجشنبه  1آذر به غبارروبی

مقاماولفوالدخوزستان
مهدیزاهدی
مصطفیاژدری
رضاتقیزاده
عباسكاظمی
مربی:داریوشالهی
سرپرست:عادلسعیدی

مقامدومفوالدمباركهالف
رضاصالح
ابوالفضلعلیخانی
محمددهقانی
علیزاهدی
مربی:عبدالرضارضایی
سرپرست:مسعودنكویی

مقامسوممشترك
مقامسوممشترك:
ذوبآهن(الف)
مسسرچشمه(الف)
مسعود جم نشان
امینشعاع
میثم اصالنی
رحمانسروری
محمد حجتی
محمدحسینكاخی
سعید شیرازی
مربی:علیرحمانیزاده
مربی :محمدگودرزی
سرپرست :علیاحمدی
سرپرست:محسنآسیابانی
در قسمت انفرادی  66بازیكن شركت كننده در یك جدول تك حذفی به رقابت
پرداختند و سرانجام پس از انجام 65مسابقه انفرادی نتایج ذیل حاصل شد .
مقام اول :فرهاد صدقیان ( فوالد آذربایجان
مقام دوم :رضا تقی زاده ( فوالد خوزستان )
مقام سوم مشترک :مهدی زاهدی ( فوالد خوزستان) و مصطفی اژدری ( فوالد
خوزستان)
به نفرات برتر مسابقات از طرف ایمیدرو جوایز ارزنده ای اهداء گردید .

برگزاری تنیس روی میز ایمیدرو
كشوری بانوان

مسابقات تنیس روی میز بانوان ایمیدرو و شركتهای تابعه كه درروز سه شنبه مورخ
 97/8/22در محل خانه تنیس روی میز استان اصفهان برگزار شد در این مسابقات
در دوبخش تیمی و انفرادی باحضور  6تیم  ،ملی صنایع سری الف  ،ملی صنایع مس
ب  ،ذوب آهن اصفهان  ،فوالدمباركه سپاهان  ،فوالد هرمزگان و گل گهر سیرجان
برگزار شد .
در بخش تیمی مسابقات تیم ها در دو گروه  3تیمی به رقابت پرداختند و سپس دو
تیم برتر هر گروه به نیم نهایی راه یافتند كه در مرحله نیم نهایی و پس از انجام ده
بازی نتایج ذیل بدست آمد .
مقام سوم  :مس
مقام دوم  :ذوب آهن
مقام اول  :مس كرمان الف
كرمان ب
در بخش انفرادی مسابقات كه به صورت تك حذفی با حضور  26بازیكن صورت
گرفت پس از انجام  25بازی نتایج ذیل بدست آمد .
مقام دوم  :مهناز ستار زاده ازتیم
مقام اول  :زهرا خانی از تیم مس ( الف )
مس ( الف )
مقام سوم مشتركاً  -1 :شیرین عالم پیكر از تیم فوالد مباركه  -2لونا ابراهیمی از
تیم مس ب

تولدت مبارک

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

مصاحبه از مساعدت های مدیرعامل  ،همكاری وحضور
گرم فرماندهان وبسیجیان و همکاری مدیریت های
مختلف شرکت از جمله روابط عمومی در اطالع رسانی،
تبلیغات و اجرای برنامه های متنوع ورسمی بسیج و از
جمله بزرگداشت مناسبت 5آذر و روز بسیج قدردانی و
تشكرنمود.

بهبود وضعیت رستوران ها و افزایش كیفیت غذایی كاركنان ذوب آهن اصفهان

سرویس دهی غذایی ذوب آهن اصفهان در كشور فوق العاده است

برگزاری تنیس روی میز ایمیدرو
كشوری آقایان

مسابقاتتنیسرویمیزایمیدروكشورباحضور17تیمشامل:
 -1منطقه ویژه انرژی بر پارسیان  -2معدن سرب و روی مهدی آباد  -3مس سرچشمه
الف و ب  -5منطقه ویژه المرد  -6فوالد سپید دشت چهارمحال -7فوالد هرمزگان -8
فوالد خوزستان -9شركت تهیه و توزیع -10فوالد مباركه الف و ب -11فوالد آذربایجان
 -12گل گهر سیرجان-13آلومینای جاجرم  -14اپال پارسیان -15ذوب آهن الف -16
ذوبآهنبدردوقسمتتیمیوانفرادیبرگزارگردید.
-2درقسمتتیمیتیمهایشركتكنندهدرچهارجدولدورهایبهرقابتپرداختندواز
هر جدول دو تیم به مرحله حذفی راه پیدا كردند و سرانجام پس از 31بازی تیمی دیدنی و
جذابنتایجذیلحاصلشد.

مزار شهدای گمنام ذوب آهن و شهرستان لنجان خواهند
پرداخت .جمعه دوم آذرماه نیز در مراسم نماز جمعه
شركت كرده و به از جانبازان و بیماران خواهند عیادت می
کنند .شنبه  3آذر نیز با ایجاد ایستگاه صلواتی در ترمینال
آزادگان در ساعت  6و نیم تا  7و نیم صبح پذیرای كاركنان
خواهندبود.ویافزود:جمعیازبسیجیانشرکتدوشنبه
 5آذر در گردهمایی بسیجیان در ورزشگاه  17شهریور
زرین شهر حضور خواهند یافت  .چهارشنبه  7آذرماه نیز
صبحگاه رانندگان ذوب آهن در ساختمان  400برگزار
خواهد شد  .سرهنگ امیدی در ادامه به سایر برنامه های
هفته بزرگداشت بسیج از جمله اجرای طرح السابقون و
دیدار و تجلیل از فرماندهان سابق بسیج ذوب آهن ،برنامه
های ورزشی داخل پایگاه ها ،برنامه شبی با كارگران شیفت
شب ،پیاده روی همگانی و اجرای برنامه میدان تیر برای
مدیران شركت اشاره كرد و گفت  :جزئیات این برنامه ها
متعاقباًاعالمخواهدشد.
فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان در پایان این

با همكاری و مشاوره استاد سرآشپز ،كیان رنجبر وضعیت
غذای ذوب آهن اصفهان بهبود می یابد  .ابراهیم اكبری
مدیر خدمات وامور اجتماعی شركت در جلسه ای كه
در همین راستا وبه منظور بررسی و ارتقاء وضعیت غذای
كاركنان شرکت برگزار شده بود ضمن اعالم مطالب فوق
افزود :نظر به درخواست مهندس یزدی زاده مدیر عامل
شركت و معاون منابع انسانی و امور اجتماعی مبنی بر
ارتقاء كمی و كیفی سرویس دهی رستوران های شركت
و با توجه به خواسته ها و نظرات کاركنان در این خصوص
بر آن شدیم كه ضمن استفاده از توان و تجربه كارشناسان
و همكاران مجموعه از مشاوره و كمك استاد كیان رنجبر
سرآشپز معروف كشور نیز بهره برده و در زمینه ارتقاء
وضعیت غذای كاركنان شركت بكوشیم  .لذا طی دعوت به
عملآمدهازایشانوهمكارانش،حضوروبازدیدنامبردگان
در روز دوشنبه  27آبان ماه از امكانات و تاسیسات رستوران
های شركت انجام و در آینده نزدیك با ارایه پیشنهاد،
راهنمایی و مشاوره این استاد معروف آشپزی كشور برنامه

آموزش  ،اصالح و بهبود فرایند تهیه،
طبخ  ،توزیع ،آنالیز و تنوع غذایی
شركتبهاجرادرخواهدآمد.
مهندس روح ا ...صالحی سرپرست
رستوران های شركت نیز در این
رابطه یادآور شد  :سرویس دهی
غذایی ذوب آهن در طی نیم قرن با
توجه به نیازها و درخواست كاركنان
و شرایط عمومی شركت فراز و نشیب
های زیادی داشته و فهرست وجدول آنالیز مواد غذایی در
طی این سال ها هجده مرتبه مورد بازبینی کلی قرار گرفته
است.
وی افزود این فهرست با در نظر گرفتن دو اصل تعذیه ای
تعادل و تنوع،در حال اصالح و بهبود مستمر می باشد و با
همكاری و استفاده از نظرات سرآشپز كیان رنجبر وسایر
اساتید این حرفه ،این مهم با سرعت بیشتری انجام خواهد
یافت .طریقه اجرای این كار نیز پس از انجام مقدمات و اخذ
مجوز های الزم با حضور و ارائه آموزش های الزم این استاد
وسایراساتیدمطرحبهكاركنانمرتبطباسرویسدهیغذا
ودستورالعملهایپیشنهادیویانجامخواهدشد.
استادكیانرنجبرسرآشپزوداورمعروف مسابقاتآشپزی
كشور كه برنامه دست پخت او در شبكه یك سیمای
جمهوری اسالمی ایران در معرض دید عموم قرار دارد نیز
در این جلسه با همكاران ذوب آهنی ضمن ابراز خشنودی
از حضور در ذوب آهن اصفهان و بازدید از امكانات غذایی آن

گفتبرایاینجانبمایهافتخاراستكهباهمكارانخوددر
خدمتكاركنانسختكوشذوبآهناصفهانباشیم.
استاد رنجبر در گفتگو با خبرنگار هفته نامه آتشكار یادآور
شد كه در طول سال ها خدمت در شغل آشپزی و ارتباط
با رستوران ها و هتل ها و شركت های مختلف ،مجموعه
بزرگ  ،فوق العاده و متنوعی در حد ذوب آهن اصفهان
مشاهده نكرده ام و این شركت با توجه به قابلیت ها و
موقعیت های مكانی و جمعیتی خود قابل اصالح و بهبود
بیشتر بوده و گرچه در حال حاضر هم وضعیت سرویس
دهی مناسبی دارد ولی با آموزش ها و به كارگیری روش
های درست آشپزی نقایص جزئی برطرف و ضمن
جلوگیری از آسیب های احتمالی غذاهای بهتری از نظر
كمی و كیفی در اختیار كاركنان گذاشته شده و رضایت
بیشتر آن ها جلب خواهد شد  .شایان ذكر است استاد
كیان رنجبر سرآشپزمعروف هتل ها ورستوران های ایران
،كارشناس مدیریت صنعتی و دانشجوی كارشناسی ارشد
مدیریت بازرگانی بوده و در طی چندین سال در شبكه
های مختلف سیمای جمهوری اسالمی به ارائه آموزش ها
و داوری مسابقات آشپزی و غذایی پرداخته و معروف ترین
برنامه او به نام دست پخت در شبكه یك در حال اجرا است
 .وی همچنین داور بین المللی مسابقات آشپزی ،فعال در
راه اندازی چند رستوران در خارج از کشور ،مدیر عامل
آكادمی پلوی سرآشپزآلوارس ،مشاور غذایی چندین هتل
و رستوران و عضوتحریریه دو مجله معروف آشپزی كشور
میباشد.

نام و نام خانوادگی شاغل

تاریخ تولد

محل كار

نام فرزند

مجتبیعباسی

1397/08/13

كك سازی

زینب

محمد جواد دریساوی زاده

1397/07/23

آگلومراسیون

مرتضی

اكبر كوراوند

1397/08/12

آگلومراسیون

مهرداد

اكبر كوراوند

1397/08/12

آگلومراسیون

مهرسام

آزاده قادری

1397/08/12

بیمارستان

احمدرضا

حمیدبراتی

1397/07/04

برنامه ریزی و توسعه

النا

حبیب اله رضائی

1397/08/05

نورد

النا

بابك چالرسی

1397/08/16

نورد

ارسالن

غالمرضاگگونانی

1397/08/08

نورد

كیامهر

امیر امیری

1397/07/15

فوالدسازی

باران

مهدی ربانی

1397/08/10

فوالدسازی

فاطمه سارا

محمدراونجیان

1397/08/14

فوالدسازی

آیدا

امیر حسین دری

1397/08/10

نسوز

آرتین

فیروز عاشوری

1397/08/07

كوره بلند

ماهان

محمد علی حیدریان

1397/08/16

آگلومراسیون

محمدرضا

محمد علی حیدریان

1397/08/16

آگلومراسیون

محمدحسن

كوروش تیموری

1397/08/15

نسوز

امیرمحمد

مهدیكریمی

1397/08/13

فوالدسازی

نویان

محمد رضا اعرابی

1397/08/18

كك سازی

آنیتا

مسعود صلح وند

1397/08/14

خرید

محمدرضا

رسول نبی

1397/08/14

كوره بلند

نیكا

محسنعالئی

1397/08/09

حراست

آرمان

خبر

ذوب آهن اصفهان با اقتدار از توپکای
گرگان گذشت
لیگ برتــر والیبال بانوانکشــور
برگزار شد و تیم والیبال ذوب آهن
اصفهان توانست در سه ست پیاپی
با اقتدار از تیم توپکای گرگان گذر
کند .

VISIT

دیدار

دیدار با خانواده شهدا  ،جانبازان و ایثارگران
به منظورپاسداشــت رشــادتهای یادگاران هشــت
ســال دفاع مقدس گروه بازدید امور شــهدا  ،جانبازان
وایثارگران شركت از خانواده شهیدان واالمقام رجبعلی
رحیمی  ،رحیم شــریح  ،غالمرضاخلیلــی و جانبازان
معــزز غالمحســین مردانیــان  ،احمدرضابهرامی و
مسعودكریمی دیدار و قدر دانی به عمل آورد .
رحیمیرابطخبری،امورشهداجانبازانوایثارگران

در ذوب آهن اصفهان برگزار شد :

جشن میالد حضرت رسول اكرم (ص) و
امام جعفر صادق(ع)
Sport

ورزش
سرمربی تیم فوتبال نوجوانان :

برای رسیدن به جایگاه قهرمانی امیدوار هستیم
اردالن سرتیپی از جمله معدود فوتبالیست های اصفهان
است که بازی فوتبال را با تیم ذوب آهن آغاز و با همین تیم
به پایان رساند؛ وی که از سال  70تا  77جدا و پس از یک
وقفه  5ساله از سال  82تا  84برای سبزپوشان دیار نصف
جهان با به توپ بود از سال  1390وپس از اخذ مدرک
Bآسیا درکسوت مربی و کمک مربی در رده های مختلف
تیم های پایه همچنان عضوی از خانواده بزرگ ورزش و
فوتبالباشگاهذوبآهنمیباشد؛سرتیپیکهسالگذشته
تحت عنوان کمک مربی در کنار دیگر اعضاکادر فنی تیم
امید این تیم را بر سکوی قهرمانی لیگ نشاند  .وی اظهار
داشت  :برای رسیدن به ترکیب فعلی تیم نوجوان عمده
سعی مان بر استفاده از بازیکنان تیم  15سال با تاکید بر
بومی گرایی وتربیت آن ها برای رده های باالتر ذوب آهن
بود البته امسال  4بازیکن غیر بومی را پس از تست گرفتن
از حدود  300متقاضی انتخاب نمودیم که واقعاً با استعداد
و با انگیزه بودند وی در ادامه در ارتباط با جایگاه فعلی تیم
نوجوانان گفت:مسابقات تیم های نوجوانان در  5گروه 8

تیمی انجام می شود و در نهایت از بین  4تیم به صورت
ضربدری قهرمان مشخص می شود ،مادر حال حاضر
در گروه خودمان با  3برد و یک باخت با یک بازی کمتر در
جایگاهدومهستیم.
سرتیپی مهم ترین رقبای تیم ذوب آهن را تیم های
سپاهان و مقاومت تهران دانست وبیان داشت :از سد تیم
های پر مهره و خوب سپاهان و مقاومت تهران نیز یک بر
صفر گذشتیم ،وی با تاکید براین نکته که اولویت فعلی
ما اکنون صعود از گروه به عنوان یکی از دو تیم برتر است
افزود:اگرچهنمیتوانمقول100درصدبدهمامابهقهرمانی
این دوره از مسابقات امیدوارم و با پتانسیلی که در بازیکنان
وکادرفنیتیمسراغدارمجزوچهارتیمنهاییاینرقابتها
خواهیم بود سرمربی تیم فوتبال نوجوانان باشگاه ضمن
تشکر از مدیران و پرسنل باشگاه ذوب آهن تصریح داشت
:تشکر ویژه ای دارم از دکتر آذری مدیر عامل باشگاه به
منظور توجه ویژه به فوتبال پایه دارد و حمایتی همه جانبه
در این زمینه از تیم ها می نمایند وهمچنین از معاونت

اطالعیه
ورزشی

اطالعیه
ورزشی

انتخابی تیم بسكتبال كارگری ایمیدرو
بــه اطــاع كلیه همــكاران ارجمنــد می رســاند مدیریــت خدمات
و امــور اجتماعــی ( سرپرســتی ورزش همگانــی) از بازیكنــان
بســكتبال جهــت شــركت در تمریــن و انتخابــی برای اعــزام تیم
كارگــری بــه مســابقات كشــوری ایمیدرو دعــوت به عمــل آورد.
روزهــای تمریــن یكشــنبه  ،دوشــنبه  ،چهارشــنبه از ســاعت
 18/30-20از تاریــخ اول آذر مــاه در ســالن توصیفیان (شــفق)
مــی باشــد.
ضمنــاً :آقــای محمــدی نــژاد بــا شــماره بــا شــماره تمــاس
 09133078744آمــاده پاســخگویی بــه ســواالت همــكاران
اســت.
سرپرستیورزشهمگانی

(( انجام تست فوتبال فرزندان پرسنل ))
بــه اطــاع كلیــه همــكاران ارجمنــد مــی
رســاندمدیریت خدمــات و امــور اجتماعــی
(سرپرســتی ورزش همگانــی) در نظــر دارد
نســبت بــه انجــام تســت فوتبــال جهــت
فرزنــدان پســر رده ســنی  8-12ســال در
محــل ورزشــگاه واحــد ذوب آهــن روزهــای
پنــج شــنبه از ســاعت  8-12اقــدام نماینــد .
الزم بــه ذكــر اســت تاریــخ شــروع تســت از
 97/9/1اســت.
سرپرستیورزشهمگانی

فنی،ورزشقهرمانی،رییسآکادمیفوتبال،مدیرفنیتیم
های پایه باشگاه و نیز تمامی مدیران زحمتکش باشگاه که
بهبندهاطمیناننمودند.سرتیپیهمچنینافزود:جایآن
دارد که از زحمات پرسنل زحمت کش کارخانه و هواداران
عزیز باشگاه نیز که در همه حال مشوق ما بوده اند تشکری
ویژهداشتهباشم.

اطالعیه
مســابقات متنوعــی بمناســبت
هفته وحدت و بسیج در قسمت
های مختلف شــرکت برگــزار می
گــردد عالقمنــدان جهت کســب
اطالعــات بیشــتر و شــرکت در
مســابقات بــه پرتــال شــرکت
مراجعهنمایند.

جشــن بزرگ ســالروز میالد حضرت
رســول اكرم  ،امام جعفر صــادق(ع) و
هفته وحدت در فرهنگسرای امام رضا
(ع) فوالدشهر با اجرای برنامه های شاد
و مفرح فرهنگی و هنری با حضور تعداد
زیادی از خانواده هــای كاركنان برگزار
شد  .حجت االسالم محسنكاردانپوربا
دعوت از كاركنان و فرزندان در قالب مسابقه به اهمیت این روزها اشاره كرد و گفت  :عشق
به پیامبر گرامی اسالم (ص) باعث رفع مشكالت و موفقیت می گردد و با دلی ماالمال از
عشق به پیامبر است كه می توان وارد بهشت شــد  .وی خاطر نشان ساخت  :این روزها
سرشارازبركتونعمتاستوبایدباانجامكارهایپسندیدهبهزندگیخودبركتدهیم.
درادامهاینجشنباتعدادیازشركتكنندگانگفتگوییداشتیمكهدرپیمیآید:
حسنامینیشاغلدرمدیریتآگلومراسیون:برنامهشادومفرحیبود.اینبرنامههاباعث
افزایش روحیه در بین خانواده های كاركنان می شــود و بهتر است این برنامه ها بیشتر
گرددتاخانوادههابیشتریبتوانندازاینگونهبرنامههاوجشنهابهرهمندشوند.
فرزین صفاری شاغل در مهندسی نت  :وی با تشكراز كلیه دست اندركاران برگزاری این
مراسم گفت  :پرسنل با توجه به شرایط ســخت كاری  ،به این جشن ها احتیاج دارند تا
روحیهبهتریبرایكاروتولیددرذوبآهنداشتهباشند.
رامین كرمی شاغل در مدیریت راهآهن  :برنامه بسیار شاد و مفرحی را مشاهده كردیم .
امیدوارماینگونهبرنامههاوجشنهابرای افزایشانگیزهكاریدربینپرسنل تداومیابد.
اسماعیل كرمی شاغل در مدیریت كوره بلند :وی ضمن قدردانی از روابط عمومی شركت
بهخاطربرگزاریاینگونهجشنهاگفت:برنامهخوببودوباعثایجادانگیزهكاریدربین
پرسنل و محیطی شاد و مفرح برای خانواده ها است  .محمد ابراهیمی شاغل در مدیریت
راه آهن و ترابری  :برنامه خیلی خوب و شاد اجرا شد  .تداوم این گونه برنامه ها باعث آشنا
شدنخانوادههاوصمیمت بیشتردربینآنها خواهدشد.
تسلیت

همكاران محترم جناب آقایان احمد سلیمیان  ،مجید موذنی و
محمدمعینالدینی
مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده محترمتان صمیمانه تسلیت عرض نموده
و از خداوند متعال برای آن مرحومان علو درجات و برای بازماندگان سالمتی و
طولعمرخواستاریم.
روابط عمومی شركت

تشكر و سپاس
از كلیه همكاران و دوستان گرامی كه در مصیبت وارده به اینجانب با ابراز
همدردی  ،تسلیخاطربازماندگانرا فراهمنمودند ،صمیمانه قدردانینموده
،امید است در شادی هایتان جبران نمایم .
مهدی ایمانی پور

