بومیسازیدرمدیریتتولیدات
ککوموادشیمیایی

فعالیتهای بومیسازی در ذوبآهن اصفهان ،از ديرباز موردتوجه مديران و
تالشگران اين مجموعه صنعتي مهم قرار داشته است .با توجه به اينكه ذوبآهن
اولين صنعت فوالد كشور است،در فعالیتهای بومیسازی نيز پيشتاز بوده و
دستاوردهاي مهمي در اين زمينه حاصل کرده است .يكي از بخشهایی كه در اين
زمينه فعاليت چشمگيري داشته است ،بخش توليدات كك و ...

شنبه  10تــیر  6 /1396شوال  1 /1438جوالی  /2017شماره 1088
شماره ارسـال پـیــامک300073194:
www.esfahansteel.com

02

دربرنامهیکشهرضیافتصداوسیمای

سخن اول
رهبر معظم انقالب اسالمی در خطبههای نماز
عیدسعیدفطر:

آتش به اختیار یعنی کار
فرهنگی خودجوش و
تمیز،نهبیقانونی

در خجسته عید سعید فطر ،مردم موحد و مؤمن
ایران اسالمی به شکرانه یک ماه روزهداری و بندگی
خداوند متعال ،نماز عید را در سراســر کشور باشکوه
فراوان برگزار و از خداوند کریم ،بهترینها را مسألت
کردند .کانون این حضور پرشور و مؤمنانه ،مصالی امام
خمینی تهران بود که نماز عید سعید فطر به امامت
رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت آیتاهلل خامنهای
اقامه شد .حضرت آیتاهلل خامنهای در خطبههای نماز
عید فطر ،ماه رمضان امسال را به معنی واقعی کلمه
«مبارک» خواندند و گفتنــد« :روزهداری در روزهای
گرم»« ،حضور چشمگیر جوانان در جلسات گسترده
معارفی و قرآنی»« ،سفرههای ساده افطاری مردمی
در مســاجد و محالت»« ،کمک به آزادی زندانیان
جرائم غیر عمد و تأمین هزینههای درمان نیازمندان»
و «توســل و تضرع به پروردگار در شبهای قدر» از
نشانههای فضای معنوی و اهتزاز روحی در جامعه و
تقویتکننده بنیه معنوی ملت و زمینهســاز پیمودن
راههای دشوار اســت و باید این ذخایر معنوی را قدر
دانست و حفظ کرد .رهبر انقالب اسالمی« ،راهپیمایی
باشکوه و باعظمت روز قدس در هوای گرم» را از دیگر
جلوههای این ماه پربرکت برشمردند و تأکید کردند :این
راهپیمایی ،کاری بسیار عظیم و تاریخی بود و بهعنوان
یک افتخار در تاریخ ملت باقی خواهد ماند .حضرت
آیتاهلل خامنــهای ،راهپیمایی روز قدس و همچنین
برگزاری انتخابات پرشور و عظمت و تهاجم قدرتمندانه
ســپاه به دشــمنان را «ذخایر ارزشمند اجتماعی» و
مایه ســرافرازی و امید ملت خواندنــد و با تأکید بر
لزوم حفظ این ذخایر ،خاطرنشان کردند :الزمه حفظ
این ذخایر گرانبها ،حفظ وحدت و یکپارچگی ملت،
حفظ انگیزههای انقالبی و حرکت در جهت اهداف و
آرمانهای انقالب است .ایشان در ادامه با ابراز امیدواری
برای تشکیل هرچه زودتر دولت جدید ،گفتند :با توجه
به نام امســال ،دولت جدید باید کارهای بزرگی را با
کمک مردم ،در جهت رونق تولید و حل مشکل اشتغال
جوانان انجام دهد و این کارها باید با جدیت پیگیری
شــوند .رهبر انقالب اسالمی ،یکی دیگر از کارهای
مهم کشور را کارهای فرهنگی دانستند و با اشاره به
منافذ و نفوذگاه های بسیار دشمن در عرصه فرهنگی،
تأکید کردند :عالوه بر مجموعههای مسئول دولتی،
مجموعههای عظیم مردمی و جوانان صاحبفکر و
دارای ابتکار و همت نیز باید «آتش به اختیار» ،منافذ
فرهنگی را مسدود و در این عرصه اقدام کنند و کار را
پیش ببرند .حضرت آیتاهلل خامنهای در تبیین مفهوم
«آتش به اختیار» ،خاطرنشان کردند :آتش به اختیار به
فرهنگی خودجوش و تمیز» است و به
معنای «کار
ِ
معنای بیقانونی و فحاشی و طلبکار کردن مدعیان
پوچ اندیش و مدیون کردن جریان انقالبی کشــور
نیست .ایشان تأکید کردند :نیروهای انقالبی و دلسوز
و عالقهمند به حرکت کشــور به سمت اهداف واال،
بیش از همه باید مراقب حفظ نظم و قوانین و آرامش
کشور و جلوگیری از سوءاستفاده دشمنان باشند .رهبر
انقالباسالمیدربخشپایانیخطبههاینمازعید،به
مسائل جهان اسالم بهویژه اوضاع یمن بهعنوان یکی
از جراحتهای بزرگ بر پیکر امت اسالمی و همچنین
مسائل بحرین و کشمیر اشاره کردند و افزودند :دنیای
اســام بهویژه روشــنفکران و علمای اسالمی باید
همانگونه که جمهوری اسالمی مواضع خود را در قبال
دشمنانومعارضین،صراحتًااعالممیکند،موضعخود
را در اعالم برائت از ســتمگران و ظالمانی که در ماه
رمضان مردم یمن را موردتهاجم قراردادند و در حمایت
از این مردم مظلوم و دیگر مسائل جهان اسالم ،بهطور
صریحاعالمکنندحتیاگرطواغیتازاینموضعگیری
ناراضیشوند.

كـاركنانذوبآهناصفهانكههمراستا
اصفهانعنوانشد
با تولید فوالد ،در عرصههای فرهنگی،
اجتماعیهموارهسرآمدوپيشتازهستند،
در ماه مبارك رمضان امسال نيز همچون
سالهای گذشته به كمک زندانيان جرائم
غير عمد استان شتافتند و با مشارکت
شایستهکارکنانومساعدتشرکتپویش
بازرگان ذوبآهن بیش از ...

مشاركتتالشگران
ذوبآهناصفهان
در آزادسازی زندانيان
جرائمغیرعمد
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پروژهدریافتپسابتصفیهخانهفاضالب زرینشهر

گام اساسي ذوبآهن برای ارتقای شاخصهای
زیستمحیطیوبهداشتيلنجان

ویــــترین هفته

تعويضسوزنشماره
 4کوره بلند
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پیشرفتموفقیتآمیزپروژه
 PCIدر ذوبآهن اصفهان

02

رویـــداد

01

ویژهمدیران،معاونینوسرپرستانحوزه
منابعانسانیواموراجتماعی

برگزاريدورهبرنامهریزی
استراتژیکمنابعانسانی
در ذوبآهن اصفهان

02

رویداد

اطالعيهبرگزاريمسابقات
قرآني ماه مبارك رمضان
گوناگون

04

گوناگون

04

برگزاري کالسهای اوقات
فراغتتابستان1396
ويژهفرزندانكاركنانشركت

پیشرفت موفقیتآمیز پروژه PCIدر ذوبآهن اصفهان
مهرانقمی،مدیرمهندسیناحیهچدنازپیشرفتموفقیتآمیز
پروژه PCIدر ذوبآهن اصفهان خبر داد و گفت :قرارداد اين پروژه
در دیماه 1395فعالشده است .مهندسي پايه آن به اتمام رسيده
و مهندسي تفصيلي نيز بيش از  95درصد پيشرفت داشته است.
همزمان با انجام مهندســي طرح،
خاکبــرداری و بتنریزی پروژه با
توان داخلي ذوبآهن از اواخر اسفند
ســال  1395آغازشده و رو به اتمام
است .وی درباره اهمیت این پروژه
افزود :کک متالورژی بهعنوان ماده
اصلی تولیدکننده انــرژی و عامل
احیاکننده،سهمعمدهایرادرقیمت
تمامشــده محصول کارخانههای
تولید فوالد که از فــنآوری کوره
بلند –کنورتور استفاده میکنند ،به
خود اختصاص داده است .ازاینرو از
دیرباز تالشهای گستردهای جهت
کاهش مصرف کک در کوره بلند
و جایگزینی آن با سوختهای کمکی بهعملآمده است .ازجمله
این سوختها میتوان به پودر زغالسنگ ،گاز طبیعی ،مازوت،
روغنسوخته ،قطران ،زبالههای پالستیکی ،گاز کک و امولسیون
مازوت و قطران اشاره کرد .از میان اين موارد ،گاز طبیعی ،مازوت و
پودر زغالسنگ از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و کاربرد صنعتی
یافتهاند .مدیر مهندسی ناحیه چدن اظهار داشت :گاز طبيعي در
حالحاضردركورهبلندهایذوبآهناصفهانبهعنوانجايگزين
بخشي از كك مصرفي مورداستفاده قرار میگیرد و تزريق مازوت

دومين شماره نسخه
الكترونيكي مجله فوالد
منتشرشد

نيز در مقاطعي صورت پذيرفته است .مهندس قمی بیان کرد :بر
اساس آمار ارائهشده توسط شركت كوتنر آلمان ارائهشده است،
در  47/7درصــد از كوره بلندهای دنيا از فــنآوری تزريق پودر
زغالسنگ استفاده میشود 4/11،در صد از كوره بلندها از تزريق
مازوت بهره میبرند 11/9 ،درصد آنها
مجهز به تزريق گاز طبيعي هستند و
در  0/2درصد از كوره بلندها از تزريق
ضايعات پالستيكي استفاده میشود.
 35/9درصد از كوره بلندهای موجود در
دنيا نيز از فنآوری تزريق سوختهای
كمكي بیبهرهاند كــه عمدتًا كوره
بلندهای كوچك هستند .وی یادآور
شد :سی ســال پیش ،مازوت و گاز
طبیعیعمدهترینسوختهایکمکی
مورداستفاده در کوره بلندها بودند اما
به دلیل افزایش قیمت نفت به دنبال
بحران نفتــی دوم در ســال ،1980
بهرهبرداران از کوره بلند در جستجوی
سوخت کمکی جایگزین هیدروکربنهای قبلی بودند و تصمیم
به استفاده از پودر زغالسنگ گرفتند .قیمت پودر زغالسنگ در
مقایسه با گاز طبیعی و مازوت در بسیاری از مناطق دنیا پایینتر
بود و ازاینرو توجه بســیاری بر روی توسعه فناوری تزریق پودر
زغالسنگبهکورهبلندبهعنوانسوختکمکیکهتفاوتقیمت
عمدهای با کک متالورژیکی داشت ،معطوف شد .مهندس قمی
اظهار داشــت :از مزایای تزریق پودر زغالسنگ نسبت به گاز
طبیعی،قابلیتتزریقمقداربیشترسوختکمکیاستبهنحویکه

در اين شماره میخوانید:
تحليلبازارجهانيفوالد
محیطهایمخاطرهآمیزوايمنيذاتي
مشخصاتوکاربردهایپوششهایسراميكينيتريد
ارزيابي تحوالت صنايع فوالد كشور تركيه در سال2016
گفتگو با معاون بازاريابي و فروش شركت سهامي ذوبآهن
اصفهان
عالقهمندان جهت مطالعه اين شماره میتوانند به سايت و
پورتالشركتمراجعهکنند.
نويسندگان جهت انتشار مقاله خود میتوانند آن را به نشاني
زيرايميلکنند.
Folad@esfahansteel.Com
ضمن ًابهنويسندگانمقاالتحقالزحمهپرداختخواهدشد.

گاز طبیعی ،بهطور ميانگين به میزان  80كيلوگرم (كمتر از 120
مترمکعب) به ازای هر تن چدن تولیدی ،قابل تزریق به کوره بلند
است و اين مقدار در مازوت برابر با 90كيلوگرم به ازاي هر تن چدن
است؛ اما امروزه میزان تزریق پودر زغالسنگ به کوره بلند بهطور
ميانگين 170کیلوگرمبهازايهرتنچدناستوحداکثرمصرف
آن در كوره بلند از 200کیلوگرم به ازای هر تن چدن مذاب نیز فراتر
رفته است .این موضوع مؤید آن است که با تزریق پودر زغالسنگ
به کوره بلند ،امکان صرفهجویی بهمراتب بیشتری در مصرف
کک نسبت به گاز طبیعی و مازوت فراهم میشود .وی تصريح
كرد :ازاینرو ذوبآهن اصفهان بر آن شد كه ضمن حفظ امكان
استفادهازپتانسيلتزريقگازطبيعيازمزيتاستفادهازتزريقپودر
زغالسنگ نيز بهره ببرد و بدینوسیله مصرف كك را به حداقل
ميزانممكنكاهشدهد.مدیرمهندسیناحیهچدنخاطرنشان
كرد:پسازبرگزاريمناقصه،ازميانشرکتهایمختلف،شركت
ساينواستيلچينحائزشرايطالزمشناختهشدوبهعنوانپيمانكار
پروژه انتخاب گرديد .قرارداد اين پروژه از نوع  EPSاست .به اين
معني كه مهندسي ،ساخت و تأمین تجهيزات و نظارت بر نصب
و راهاندازی بر عهده پيمانكار بوده و ذوبآهن اصفهان مسئوليت
بررســي و تائید نقشهها و مدارك فني و كليه عمليات اجرايي و
راهاندازی طرح را عهدهدار است .بر اساس قرارداد ،اين واحد داراي
ظرفيت تزريق 200كيلوگرم پودر زغال به ازاي هر تن چدن مذاب
بوده و قابليت تزريق به هر سه كوره بلند رادار است .عالوه بر آن
امكان تزريق همزمان گاز طبيعي نيز در آن فراهم است.
در ادامه مهندس سعید رفیعی ،مدیر پروژه  PCIهدف از
انجام این پروژه را کاهش مصرف کک در کوره بلندها ،افزایش
تولید چدن ،کاهش قیمت تمامشده ،کاهش واردات کک و گاز

طبیعی در کوره بلندها عنوان کرد و گفت :کارهای اجرایی این
پروژه بر اساس آمادهسازی و آزادسازی محوطه اجرایی پروژه
در تاریخ  26اسفند  1395با خاکبرداری ،اتاق برق و کنترل
آغازشده و بر اساس گراف مشخصشده به مدت  13ماه ،اجرا
و به بهرهبرداری خواهد رسید .وی
با اشاره به اینکه پیمانکار این طرح
شرکت  SINO STEELچین
است افزود :کلیه کارهای اجرایی
پــروژه مذکور توســط نیروهای
داخلی ازجمله نت ساختمان ،نت
مکانیک و بــرق انجام میگیرد.
مدیر پــروژه  PCIاحجام و اوزان
این پروژه بر اســاس نقشهها و
لیست تجهیزات را تاکنون بدین
شرح عنوان کرد :تناژ کلی اسکلت
فلــزی و تجهیزات بــه میزان
 6458/8تن و ساختمانی شامل:
خاکبرداری  16255مترمکعب،
آرماتوربنــدی  452300کیلوگرم ،بتن مگر و پرکننده 6089
مترمکعب ،بتن اصلی  5783مترمکعب ،نصب پولت 1128
عدد .مهندس رفیعی در پاسخ به این سؤال که چه حجمی از
فعالیتهای موردنظر ،انجامشده است چنین گفت :خاکبرداری
 10850مترمکعــب ،تخریب بتن  72مترمکعب ،بتن مگر و
پرکننده  985مترمکعب ،آرماتوربنــدی  207500کیلوگرم،
بتن ســازهای  1500مترمکعب ،نبشــی کشی و جوشکاری
 690کیلوگرم ،قالببندی  2850مترمکعب ،داربســت فلزی

 1550مترمکعــب ،نصب بولت  15170کیلوگــرم یا 476
عدد ،عایقکاری  420مترمکعب ،آجرچینی  400مترمربع و
خاکریزی برگشتی  690مترمکعب در حال حاضر انجامشده
اســت .وی بیان کرد :این طرح به دلیل صرفهجویی بســیار
باال ،اهمیت ویژهای دارد و تاکنون
بر اساس نقشههای دریافت شده از
پیشرفت قابلتوجهی برخوردار است.
مهندس رفیعــی در ادامه گفت :در
این پــروژه به میزان  180گرم پودر
زغالســنگ به ازای هر تن چدن
مذاب به کوره بلند شــارژ میشود.
پودر زغال مورداستفاده از زغالهای
غیر کک شو تأمین میشود که قب ً
ال
کاربرد مفید نداشتند اما در این پروژه
به نحو مطلوب مورد بهرهبرداری قرار
میگیرند .مباحث زیســتمحیطی
طــرح تزریق پودر زغال نیز ازجمله
سایر سؤاالت بود که مهندس رفیعی
در این خصوص اظهار کرد :به دلیل کاهش مصرف کک در
باتریهای کک ســازی ،پروژه تزریق پودر زغال یک طرح
حافظ محیطزیست محسوب میشود .مهندس سعید رفیعی
مدیر پروژه تزریق پودر زغال در پایان از معاونت پشتیبانی و
ساخت ،معاونت برنامهریزی و توسعه ،مدیر ارشد اجرایی توسعه
و مدیریتهای نت راه و ساختمان ،مکانیک و برق ،دفتر فنی،
نظارت و کنترل ،خرید ،مهندسی کارخانه و کلیه پرسنلی که
به نحوی در این پروژه همکاری دارند تشکر و قدردانی کرد.

(( آگهي فراخوان ))
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ویژه مدیران ،معاونین و سرپرستان حوزه منابع انسانی و امور اجتماعی

سواالت همکاران و پاسخ مسئوالن

تعداديازهمکاراندرتماسباشماره« 104سالمآتشکار»روابطعمومی
سؤاالتخودرابهشرحزیرمطرحکردندوخواستاررسیدگیوپاسخمسئوالن
شدهاند:
**  .1تأثیر افزایش سرمایه ســال گذشته بر تعداد سهام
سهامدارانشرکت؟
قالعاده شرکت در سال
مدیریت امور سهام :بر اساس تصویب مجمع فو 
گذشتهمبنیبرافزایشسرمایهشرکت،تعدادسهامسهامداران 4/2برابرشده
کهباقیمتروزقابلمعاملهاست.
**  .2چند تن از همکاران خواستار تعیین و معرفی مراکز
درمانی دندانپزشــکی پذیرنده بیمه تکمیل ایران در شهر
شاهینشهرشدهاند.
مدیریت بیمه و اموال :در این زمینه در تماس با مدیریت بیمه و اموال ،این
مدیریت یادآور شد که انعقاد قرارداد همکاری و ارائه خدمات دندانپزشکی در
نقاط مختلف سکونت همکاران مدنظر مدیریت بیمه و اموال بوده ولی باید
توجه داشته باشیم که در بعضی مناطق کلینیکهای معتبر تمایل به انعقاد
قرارداد با بیمه ایران ازجمله شهر مذکور ندارند الزم به ذکر است همکاران
محترم میتوانند برای آگاهی از آخرین مراکز مختلف درمانی طرف قرارداد
بیمهایران؛بهسایتاینترنتیبیمهایرانمراجعهکنند.
**  .3ابراز گالیه از وضعیت نامطلوب آب آشامیدنی قسمت
 LFفوالدسازی؟
مدیریت فوالدسازی :پیگیری الزم صورت پذیرفته و توسط مسئولین
مربوطه در مدیریت نت راه ساختمان در حال بررسی و رفع مشکل است.
تعدادیازهمکارانخواستارقدردانیاززحماتارزشمندوحسنانجامکار
آقایچوپانیرانندهمسیرروزکارمبارکهشدهاند.
افکارسنجیروابطعمومي

تعويض سوزن شماره
 4كوره بلند

باهمت و تالش كاركنان مديريت بخش راهآهن و ترابري بهویژه كاركنان
تعميرات و نگهداري خطوط ،سوزن شماره چهار کوره بلند تعويض شد .سوزن
شماره چهار كه يكي از شاهراههای حمل ذوب كوره بلندهاي شماره دو و سه
به شمار میرود و حدود  30سال از بهرهبرداری آن میگذشت با برنامهریزی
دقيق و انجام تعميرات و عمليات تعويض در زمانهای توقف و كاهش تردد
در تاريخ  1396/3/2و بدون ايجاد وقفه در خط توليد و حمل چدن كوره بلند
و در کوتاهترین زمان ممكن به انجام رسيد.
دانش زارع ـ خبرنگار افتخاري

جایگزینیگاردانهای
بالاستفاده در انبار راکد بهجای
شافت واسط دندانهدار
در ضربه زن آگلوماشینها

برگزاريدورهبرنامهریزیاستراتژیک
منابع انسانی در ذوبآهن اصفهان
به همت مدیریت آموزش و توســعه منابع
انسانیدورهآموزشیبرنامهریزیاستراتژیکمنابع
انسانی ویژه مدیران ،معاونین و سرپرستان حوزه
منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت به مدت 10
ساعت،بیستنهموسیامخردادماهدرتاالردانش
مدیریتآموزشوتوسعهمنابعانسانی،توسطدکتر
علیرضا یوسفی فوق دکتری مدیریت راهبردی
برگزار شد .محورهای عنوانشــده در این دوره
آموزشیعبارتانداز:مفاهیممدیریتمنابعانسانی
ومدیریتاستراتژیکمنابعانسانی،فرآیندمدیریت
استراتژیکمنابعانسانی،طراحیواجرایاستراتژی
منابعانسانی،مدیریتاستراتژیکمنابعانسانیدر

عمل ،نقش استراتژیک مدیریت منابع انسانی در
موفقیت سازمان ،نقش استراتژیک کارکرد منابع
انسانی و استراتژیهای روابط کارکنان .مهندس
قادری سرپرســت معاونت منابع انسانی و امور
اجتماعی شــرکت ضمن حضور در این دوره به
اهمیت کاربردی بودن مباحث مطرحشده اشاره و
برلزومتداوموپیوستگیبرگزاریدورههایمشابه
تأکید کردند .ایشان به همکاران توصیه نمودند در
اینجلساتبهطورمؤثرشرکتنمودهوبرنامهریزی
الزم جهت بهکارگیری آموزشهای ارائهشــده
را انجام دهند .مهندس حسینی مدیر آموزش و
توسعهمنابعانسانیدربارهایندورهآموزشیگفت:

دورههای دانشی ویژه مدیران و معاونین شرکت
در حوزههــای مختلف باهدف افزایش ســطح
توانمندی و شایستگی آنها در تقویم آموزشی سال
 96لحاظ شده است .وی افزود :با توجه به اینکه
یکی از مأموریتهای حوزه معاونت منابع انسانی،
در افق زمانی بلندمدت دستیابی به حداکثر کارایی
کارکنانبرایحرکتدرراستایاهدافاستراتژیک
سازماناستوازآنجاکهدرحالحاضرمنابعانساني
بهعنوان عاملی حیاتی و راهبردی در بقای سازمان
و همچنین باارزشترین عامل توليد و ايجادكننده
مزيت رقابتي و قابلیتهای كليدي سازمانها به
شمارمیرود،دورهمذکوربرنامهریزیمنابعانساني

جزءبرنامهریزیاستراتژيكدرسازمانهامحسوب
میشود .مهندس حسینی افزود :دوره برنامهریزی
استراتژیک منابع انسانی نیز به دنبال ایجاد توانايي

الزمجهتمرتبطساختنبرنامههایمنابعانساني
باهدفهای کوتاهمدت و بلندمدت استراتژيک
ســازمان و همچنین ایجاد توانايــي الزم برای

برنامهریزیاستفادهازمنابعانسانيبهمنظورتأمین
هدفهای موردنظر سازمان طراحی و اجراشده
است.

بومیسازی در مدیریت تولیدات کک و مواد شیمیایی

**جارو برقي صنعتي

**تست جك
فعالیتهــای بومیســازی در ذوبآهن
اصفهــان ،از ديربــاز موردتوجــه مديران و
تالشگران اين مجموعه صنعتي مهم قرار داشته
است .با توجه به اينكه ذوبآهن اولين صنعت
فوالد كشور است،در فعالیتهای بومیسازی
نيز پيشــتاز بوده و دستاوردهاي مهمي در اين
زمينه حاصل کرده است .يكي از بخشهایی كه
در اين زمينه فعاليت چشمگيري داشته است،
بخش توليدات كك و مواد شيميايي است كه در
ذيل به معرفي برخي قطعات بومیسازی شده
در اين بخش میپردازیم.
**نام قطعه :طراحی و ســاخت 10
عدد جک هیدرولیکی ماشینهای
کک سازی
مبلغ صرفهجویی 500/000/000 :ریال
هدف از بازســازی :ارتقای ايمني ،تأمين
قطعات يدكي ،بهبود روش كار ،افزايش توليد،
كاهش توقف ها ،صرفهجویی ،بومیســازی،
ارتقای كيفيت ،كاهش مصرف انرژي و افزايش
بهرهوری.
توضیحات :با توجه به شرایط کاری خاص
باتری (گرمای شدید و گردوغبار زیاد) کارایی
جکهــای هیدرولیک متــداول در بازار که
بهعنوان رزرو میبایســت تأمین شود در حد
مطلوب نیست .لذا پرسنل مکانیک مدیریت
تولیــدات کک و مواد شــیمیایی با تکیهبر
تجربیات و امکانــات داخلی اقدام به طراحی
و ســاخت جکهای هیدرولیــک موردنیاز
بخش را کردند کــه مبنای طراحی آن نقاط
قوت جکهــای هیدرولیک اکراینی و چینی
موجود در مکانیزمها بودند پس از ســاخت و

جایگزینیگاردانهایبالاستفادهدرانبارراکدبهجایشافتواسطدندان هدار
درضربهزنآگلوماشینهای 1و 2و 3باموفقیتانجامشد.مهندسجاننثاری
مسئولمکانیککارگاهپختآگلومراسیونبااعالماینخبرگفت:ضربهزنها
یکیازتجهیزاتمهمآگلوماشیندرکارگاهپختآگلومرههستندوظیفهاصلی
ضربه زنها تمیز کردن سطوح پالتهای آگلوماشین است .با توجه به خاص
بودن شرایط کاری تجهیزات با بررسیهای بهعملآمده تصمیم گرفته شد
بهصورت آزمایشی یک مجموعه گاردان جایگزین شافت واسطه گردد که
خوشبختانهباتعویضآنعملکردبسیارخوبیرانیزشاهدبودیمواینکارهزینه
ساخترابهطورقابلمالحظهایکاهشداد.
جواد فدوي ـ خبرنگار افتخاري

بازار خوب صادرات تیرآهن

** پمپ اكوا

رئیس اتحادیه فروشــندگان ،آهن ،فوالد و فلزات گفت :کشــورهای منطقه و برخی
کشــورهای اروپایی مشتری محصوالت تولیدی تیرآهن داخلی شدهاند و عمده تولیدات،
صادر میشود .محمد آزاد درباره شرایط تولید محصوالت آهنی در کشور گفت :خوشبختانه
شرایط تولید محصوالت آهنی در کشور افزایش پیداکرده است و در بخش تیرآهن شرایط
مطلوبی برای صادرات به وجود آمده است .وی افزود :بخش زیادی از تولید تیرآهن داخلی
به کشورهای منطقهای صادر میشــود .حتی تعدادی از کشورهای اروپایی نیز مشتری
محصوالت تیرآهن داخلی هستند .رئیس اتحادیه فروشندگان آهن ،فوالد و فلزات تأکید
کرد :کمیت تولید تیرآهن به حدی است که میتوان ادعا کرد در تولید خودکفا شدهایم و
به همین دلیل نیاز به واردات کاهش پیداکرده است .از طرفی خودکفایی در تولید از واردات
تیرآهنهای بیکیفیت جلوگیری کرده است .آزاد با اشاره به رکود در بخش ساختمان گفت:
در بازار داخلی تیرآهن خواهان کمتری دارد و بهجای آن میلگرد وضعیت بهتری دارد؛ اما
درمجموع واحدهای صنفی از شــرایط بازار رضایت ندارند و منتظر خروج مسکن از رکود
هستند .در سال  96هم افت فروش در واحدهای صنفی تجربهشده است.

نصب این جکها مشاهده شد که ازنظر قیمت
تمامشده و کیفیت کاری دارای کیفیت بسیار
مناسبتری نسبت به جکهای تأمینشده از
خارج کارخانه است.
**نام قطعه :تغییــر در تحریک
ولوهای هیدرولیکی از دســتی به
برقی
مبلغ صرفهجویی 1/000/000/000 :ریال
هدف از بازســازی :ارتقای ايمني ،تأمين
قطعات يدكي ،بهبود روش كار ،افزايش توليد،
كاهش توقفها ،صرفهجویی ،بومیســازی،
ارتقای كيفيت ،كاهش مصرف انرژي و افزايش
بهرهوری.
توضیحات :پس از تغییر پیمانکار باطری سه
از کشور اکراین به چین ،متعاقبًا تغییر طرحهایی
ایجاد شد که منجر به بالاستفاده شدن تعدادی
از تجهیزات شــد ،از این تجهیزات میتوان به
تعداد  100عدد ولو هیدرولیکی  4⁄3اشــاره
كرد که تحریک دستی بوده و قابلیت استفاده
در تجهیزات موجود را نداشــت ،لذا با درایت و
خالقیت پرسنل مکانیک مدیریت تولیدات کک
و مواد شیمیایی بوبین برقی ولوهای هیدرولیک
مستعمل که قابلیت استفاده نداشت را با ایجاد
تغییرانی بهجای محرک دستی ولوهای اکراینی
نصب کردند و پسازآن تعدادی از این ولوها در
محلهای مختلف مورد تست و بهرهبرداری
قرار گرفت.
** نام قطعه :پمپ آکوا AQUA
مبلغ صرفهجویی 750/000/000 :ریال

**ولو برقي

** جكهيدروليكي

هدف از بازسازی :بهبود روش كار ،كاهش
توقفها ،صرفهجویی و افزايش بهرهوری
توضیحــات :پمپ آکوا با فشــار کاری
 bar 400جهــت تمیــزکاری لولههــای
انــواع مبدلها و همچنیــن رفع گرفتگی
مسیرهای عبور سیال و مسیرهای فاضالب
در بخشهای شــیمیایی مورداستفاده قرار
میگرفت که از مدتها قبل به علت خرابی
تعــداد  2عدد از این پمپهــا از رده خارج
گردیده بــود جهت تعمیر یکــی از آنها از
طریق مدیریت خرید با شــماره درخواست
 9403392اقدام گردید که هیچ شــرکتی
ضمانت انجام تعمیرات کامل آن را نداد به
همین علت تعمیر پمــپ مذکور در برنامه
کار داخلی مدیریــت تولیدات کک و مواد
شیمیایی قرار گرفت و با هزینه هر دستگاه
پمــپ  20/000/000ریال و همت و توان
داخلی تعمیــرات آن انجام گرفت و پس از
تست تحویل بهرهبردار شد.

**نام قطعه :دســتگاه جاروبرقی
صنعتی تک فاز سه موتوره 3600W
مبلغ صرفهجویی 9/000/000 :ریال
هدف از بازسازی :ارتقاء ايمني ،بهبود روش
كار ،افزايش توليد ،كاهش توقفها ،بومیسازی
و ارتقاء كيفيت.
توضیحات :جهت تمیــزکاری زنگها و
رســوبات و ضایعات به وجود آمــده در داخل
مخازن به ویــژه مخزن رگنی راتــور که به
صورت چندین طبقه و هــر طبقه بهصورت
شــبکهای است و عم ً
ال تمیزکاری آن با نفر و
دست امکانپذیر نیست دستگاه جاروبرقی سه
موتوره تک فاز باهمت و توان داخلی ساخته شد.
از قابلیتهای دستگاه مذکور میتوان خاموش
شــدن اتومات هر یک از سه موتور بهصورت
نوبتی برای استراحت کردن موتور به مدتزمان
معیــن برای جلوگیری از کاهش عمر موتور و
همچنین قابلیت اســتفاده جهت تمیزکاری
تابلوهای برقی و سایر مكانها را نام برد.

**نام قطعه :دستگاه تست جك،
شيلنگ و اتصاالت هيدروليك
مبلغ صرفهجویی 70/000/000 :ريال
هدف از بازســازی :ارتقای ايمني ،بهبود
روش كار ،افزايش توليــد ،كاهش توقفها،
صرفهجویی ،بومیســازی ،ارتقای كيفيت،
كاهش مصرف انرژي و افزايش بهرهوری.
توضیحات:تستكليهجکهایهيدروليك
پس از تعمير ،تست شیلنگهای هيدروليك
پس از پرس سر شيلنگي و تست اتصاالت قبل
از مونتاژ روي سيستم.

**نام قطعه :دستگاه واکس (پولیش
کفش) برقی
مبلغ صرفهجویی 7/000/000 :ریال
هــدف از بازســازی :بهبــود روش كار و
بومیسازی.
توضیحات :كليه كارهاي طراحی و ساخت
در مدیریــت تولیدات کک و مواد شــیمیایی
انجامگرفتــه و مبلغ قابلتوجهی صرفهجویی
شده و قابلیت ساخت و عرضه جهت استفاده
در سایر قسمتهای کارخانه و حتی بیرون از
کارخانه را دارد.

** ليفتراكبرقي
**نام قطعه :لیفتراک برقی
مبلغ صرفهجویی 600/000/000 :ریال
هدف از بازسازی :بهبود روش كار ،كاهش
توقفها ،صرفهجویی ،بومیســازی و افزايش
بهرهوری.
توضیحات :با توجه به نیاز شدید باطری واحد
یک به لیفتراک برقی و هزینه بسیار باالی خرید
لیفتراک و چون یک دستگاه لیفتراک اسقاط
و از رده خارج در قســمت موجود بود ،تصمیم
به بازسازی آن گرفته شــد که در این زمینه،
ضمن تحقیق در مــورد عملکرد لیفتراکها،
نقشــهبرداری و طراحی مدارات هیدرولیک و
برق آن انجام گردید و تمامی متریال موردنیاز در
بخش تهیه ،ساخت و تعمیر گردید .در این زمینه
این اقدامات انجام گردید:
 .1طراحی و ساخت تابلو و مدارات برقی
 .2تراشــکاری ،ســرویسکاری و ساخت
قطعات مربوط به شیرهای هیدرولیکی
 .3تهیه مسیرهای فشار روغن
 .4ساخت ،جوشکاری و رنگآمیزی بدنه
 .5سرویس و راهاندازی شارژ.
**نام قطعه :دســتگاه واشــربر
الکترومکانیکی
مبلغ صرفهجویی 70/000/000 :ریال
هدف از بازسازی :ارتقاء ايمني ،بهبود روش
كار ،افزايش توليد ،صرفهجویی ،بومیســازی،
ارتقاء كيفيت ،كاهش مصرف انرژي و افزايش
بهرهوری.
توضیحات :با توجه به مصرف زیاد واشــر

** واكس

پروژه دریافت پساب تصفیهخانه فاضالب زرینشهر

پارانیت در بخشهای شیمیایی تولیدات کک و
مواد شــیمیایی و صرف زمان و نیروی انسانی
زیاد جهت بریدن واشر توسط واشر بر دستی،
ساخت واشــربر الکترومکانیکی در دستور کار
قرار گرفت .قابلیتهای دســتگاه بدین شرح
اســت :توانایی بریدن واشــر از ســایز  25تا
 ،1200جابجایی شاخص مرکز واشر بهوسیله
الکتروموتور ،توانایی برش خطی ،تجهیز دستگاه
به چشم الکترونیک جهت جلوگیری از حادثه
و برخورد انگشتان اپراتور با تیغه برش و تغییر
قطر واشــر در اندازههای دلخواه با دقت باال و
بهصورتدیجیتال.
**نام قطعــه :دســتگاه راهبند
الکترومکانیکی
مبلغ صرفهجویی 30/000/000 :ریال
هدف از بازســازی :ارتقــاء ايمني ،تأمين
قطعات يدكي ،بهبود روش كار ،افزايش توليد،
كاهش توقفها و بومیسازی.
توضیحات :درگذشته به دلیل عدم امکانات
موجود در امر کنترل کامیونها بهویژه در زمان
تغییر و تحول شیفت ،مشکالت فراوانی به وجود
میآمد و با بهرهبرداری از این راهبند ضریب ایمنی
با کنترل بیشتر و بهموقع کامیونها باال رفت و
ساماندهی کامیونها به دلیل تنوع مارک زغال در
امر تخلیه در قسمت کامیون ریز واگن برگردان
از افزایش و راندمان خوبی برخوردار شــد راهبند
موجود با توان و امکانات داخلی ساخته شد و فقط
گیربکس آن به علت خاص بودن تعداد دور از
خارج از کارخانه تهیه شد.
منصورمدحی ،خبرنگارافتخاری

** واشر بر

گام اساسي ذوبآهن برای ارتقای شاخصهای زیستمحیطی و بهداشتي لنجان
در راستاي ارائه خدمات زیستمحیطی اجتماعي به جامعه اطراف شركت و رفع معضالت و مشكالت
زیستمحیطی شهرستانهای مجاور و در چهارچوب تفاهمنامههای محلي و استاني و جهت تحقق مصوبات
شــوراي حفاظت كيفي رودخانه زایندهرود مستقر در استانداري اصفهان ،پروژه انتقال پساب تصفیهخانه
زرینشهر جهت اســتفاده در آبياري فضاي سبز غير مثمر شركت تعريف شد .با اجرايي شدن اين پروژه
از تخليه ميزان  216مترمکعب بر ساعت پساب تصفیهخانه زرینشهر به محیطزیست جلوگيري شد .اين
در حالي است كه طي سنوات گذشته پساب مذكور از خروجي تصفیهخانه زرینشهر به رودخانه زایندهرود
تخليه ميشد و باعث ايجاد مخاطرات زیستمحیطی و بهداشتي در سطح منطقه و همچنين ساير مناطق
پاییندســت رودخانه شده بود .با اين اقدام شركت ذوبآهن اصفهان گامي بسيار اساسي در جهت ارتقاء
شــاخصهای زیستمحیطی و بهداشتي منطقه و استان برداشت .طي اين پروژه پساب مذكور از طريق
خطوط انتقال از خروجي تصفیهخانه زرینشهر به تأسيسات تصفیهخانه شركت ذوبآهن واردشده و پس از
طي مراحل تصفيه تكميلي جهت آبياري فضاي سبز غير مثمر شركت مورداستفاده قرار میگیرد .عملیات
اجرایی این پروژه در سال  93با صرف هزینهای بیش از  75ميليارد ريال آغاز و در حال بهرهبرداری است.

شماره ارسـال پـیــامک300073194:

www.esfahansteel.com

شنبه  10تــیر  6 /1396شوال  1 /1438جوالی  /2017شماره 1088

فرهنگی 03

atashkarweekly@esfahansteel.com

در برنامه یک شهر ضیافت صداوسیمای اصفهان عنوان شد

مشاركت تالشگران ذوبآهن اصفهان در آزادسازی زندانيان جرائم غيرعمد

نكاتپندآمیزائمهمعصومين
نکته 1
در برنامههای اقتصادی میانهرو باش تا فرصتها را از دست ندهی.
امام صادق(ع) :کسی که مالش را به سبب اسراف تلف کرد و فقیر شد
دعایش مستجاب نمیشود .گناهان کبیره
نکته 2
اگر خوشبختیات را دوست داری پس آزار دادن را فراموش کن.
امام صادق(ع) :خداوند فرمود باید به من اعالم جنگ کند هر که بنده
مؤمن مرا آزار رساند .کافی

شهادت آيتا ...صدوقي

كاركنان ذوبآهن اصفهان كه همراستا با تولید فوالد ،در عرصههای
فرهنگی ،اجتماعی همواره سرآمد و پيشتاز هستند ،در ماه مبارك رمضان
امسالنيزهمچونسالهایگذشتهبهكمکزندانيانجرائمغيرعمداستان
شتافتند و با مشارکت شایسته کارکنان و مساعدت شرکت پویش بازرگان

ذوبآهن بیش از یک میلیارد و صد ميلیون ریال را بهصورت علیالحساب
برای آزادي زندانيان اختصاص دادند .شنبه سوم تيرماه ،تعدادي از مديران،
مسئولين و فعاالن فرهنگی ذوبآهن اصفهان به نمايندگي از ساير كاركنان
و همچنين تني چند از اعضاي كانون خيرين فرهنگي آقايان و بانوان شركت

و هیئتمدیره خیریه والفجر كه در امر كمك به آزادسازی زندانيان جرائم
غير عمد مشاركت داشتند ،در برنامه تلویزیونی «يك شهر ضيافت» که از
صداوسیمای مركز اصفهان بهصورت زنده پخش میگردد ،حضور يافتند.
در اين برنامه مهندس ســيد اردشير افضلي معاون بهرهبرداری شركت به

نمايندگي از ذوبآهن اصفهان ،گزارشي از فعالیتهای فرهنگي و اجتماعي
اين شركت را در راستاي كمك به زندانيان جرائم غير عمد و فعاليت كانون
خيرين ارائه کرد .شایانذکر است كليپي از فعالیتهای فرهنگي و اجتماعي
ذوبآهن اصفهان نيز در اين برنامه پخش شد.

جلسات کاری را جذابتر کنید
بسیاری از جلسات کاری ،خستهکننده و عذابآور هستند؛ چراکه تمام
انرژی افراد را میگیرند و در پایان هم کار خاصی در آنها انجام نمیشود.
محققــان بعد از مدتها تحقیق دراینبــاره دریافتهاند که دالیل اصلی
ناکارآمد بودن جلسات کاری عمدتًا شامل موارد زیر میشوند:
جلسات کاری بیشازحد طوالنی هستند ،معمو ً
ال یک نفر در چنین
جلســاتی بر دیگران تسلط دارد ،جلســات بهموقع شروع نمیشوند ،به
اظهارنظر و عقاید افراد ارزش چندانی داده نمیشــود ،بعضی از مدیران
بهجای پرداختن به موضوع جلسه به اشخاص میپردازند ،کسانی بیارتباط
به موضوع جلسه آنجا حضور دارند.
شرکتکنندگان از آمادگی الزم برای جلسه برخوردار نیستند ،هدف از
تشکیل جلسه ،روشن نیست.
از آمار و ارقام جمعآوریشــده از ســایت اینترنتی جلسات مؤثر نیز
چنین برمیآید که جلســات کاری به دالیل زیر کارآمد نیستند :بیش از
 91درصد کســانی که باید در جلسات منظم و هفتگی شرکت کنند ،در
زمان حضور جلسه به مسائل دیگری میاندیشند 96 ،درصد از افراد ،در
جلسات شرکت نمیکنند و  95درصد افراد نیز دیر به جلسه میآیند73 ،
درصد از پاســخدهندگان به نظرسنجی این سایت اعالم کردهاند که در
هنگام شرکت در جلسه ،کارهای دیگرشان را انجام میدهند 39 ،درصد
گفتهاند در طول جلسه چرت میزنند .به نظر بسیاری از کارشناسان تمام
این مشکالت ،به یک مشــکل بنیادین برمیگردد و آن اینکه جلسات
کاری جذاب و دوستداشتنی نیستند و واضح است که وقتی افراد درجایی
احساس لذت و شادی نکنند ،عالقهای به آنجا و آن کار نخواهند داشت.
در بسیاری از سایتهای اینترنتی معتبر در زمینه مدیریت ،بیشتر بر لزوم
منظم برگزار شدن جلسات و رعایت نظم و مقررات در آنها تأکید میشود؛
اما یک نکته بسیار مهم در اغلب این سایتها نادیده گرفتهشده و آن عالقه
و گرایش شرکتکنندگان به حضور در جلسه و ایفای نقش در آن است.
جلسات کاری حتی اگر برای مدتی کوتاه و با نهایت نظم هم برگزار شوند
در صورت بیانگیزه و بیعالقه بودن حضار ،ثمری نخواهند داشت و به
بیراهه خواهند رفت؛ اما اگر یک جلسه کاری برای افراد جذابیت داشته باشد
افراد با خالقیت و انگیزه باالیی در آن حضور خواهند داشت و ارتباط به نحو
مطلوبتری شکل خواهد گرفت و در چنین جلساتی است که همه افراد
کمک میکنند تا راهحل بهتری پیدا شود .شرایط حاکم بر جلسات کاری
باید بهگونهای رقم بخورد که از سه ویژگی زیر برخوردار باشند:
پربازده باشند :یعنی کارهای الزم در آنها انجام و تصمیمات الزم
اتخاذشود،لذتبخشباشند،بهطوریکه افرادهمیشهچشمانتظاربرگزاری
جلسهبعدیباشندنهاینکهازجلسهبعدیگریزانباشند،خالقانهباشندیعنی
اینکه طی جلسه ،افراد به نحو دیگری با مسائل برخورد کرده و راهحلهای
بدیعــی ارائه دهند .در اینجا هفت ایدهای که میتواند به لذتبخشتر و
مؤثرتر شدن جلسات کاری کمک کند مورداشاره قرار میگیرد.
خطوط راهنما را ترسیم کنید :هر جلسهای نیازمند یکسری
استانداردها است و در صورت عدم وجود این استانداردها ،جلسات به بیراهه
خواهند رفت .اگر در شرکت شما ،جلسات  30دقیقهای مرسوم است ،طبق
همان اســتاندارد عمل کنید و به یاد داشــته باشید که اگر جلسه خود را
در یک چارچوب زمانی مشخص محدود کنید ،خواهید توانست کارهای
بیشتری را در مدتزمان کوتاهتری انجام دهید .من خودم دوست دارم در
پایان هر جلسه ،پنج دقیقه آخر را بهمرور کلی و اخذ تصمیمات اختصاص
دهم درحالیکه در بســیاری از جلسات ،دقایق پایانی به تعارفات بیهوده
اختصاص مییابد .هر مدیری بهتر از هرکسی ،شرکت یا سازمان متبوع
خود را میشناسد و به همین دلیل باید نهایت تالش خود را به کار ببندد
تا در کوتاهترین زمان ممکن ،جلسات کاری را به نتیجه نهایی و مطلوب
برساند .از بیستوچهار ساعت قبل از برگزاری جلسه، همه شرکتکنندگان

توصیههایاستفادهکودکان
از تلفن همراه

کودکان زیر پنج ســال تقریبًا در سراسر جهان ،پیش از راه رفتن
و ســخن گفتن ،ضربه زدن به دکم ه صفحههای لمســی تبلت و
تلفنهای هوشــمند را یاد میگیرند (لسآنجلس تایم) .شاید بتوان
گفت تلفنهای همراه هوشــمند و تبلت جزئی از زندگی کودکان و
نوجوانان شده است .بازیها و برنامههای مختلف ،بهراحتی در اختیار
فرزندان قرار میگیرد و دسترســی به اینترنت بر روی گوشیهای
تلفن با سرعت زیاد فراهمشــده است .والدین از محتوای بازیها و

در سال  1327هجری قمری در یزد و در خانوادهای روحانی ،کودکی
زاده شد که او را محمد نام نهادند .پدرش ،مرحوم آقامیرزا ابوطالب ،از عالمان
وارسته آن زمان بود که در مسجد روضه محمدیه ،معروف به حظیره ،اقامه
جماعت میکرد .پدربزرگش ،میرزا محمدرضا کرمانشاهی نیز مرجع حل
مشــکالت مردم و از روحانیان دامنه وسیع کویر بود .او نیز فرزند مرحوم
آخوند مالمحمدمهدی کرمانشاهی بود که از سوی فتحعلی شاه قاجار به
یزد تبعیدشــده بود و به ســال  236هجری قمری در آن شهر دارفانی را
وداع گفت .نسب شریف «صدوقی» بر اساس آنچه بر سنگ مزار آخوند
مالمهدی کرمانشاهی حکشده است ،به دانشمند واالی شیعه ،شیخ جلیل
فقیه ،ابوجعفر ،محمدبن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی معروف
به شیخ صدوق میرسد .یازدهم تیرماه سال  ،1361عالم ربانی و مجاهد
خستگیناپذیر آیتاهلل صدوقی ،یار امام و امت و نماینده امام و امامجمعه
یزد با دهان روزه ،در محراب نماز جمعه ،به شهادت رسید .آری چند لحظه
پس از پایان نماز جمعه ،آیتاهلل صدوقی با زبان روزه و در  75سالگی به
شهادت رسید .بدینسان ،دفتر عمر سراسر زهد و تالش و خدمت و جهاد و
مبارزه وی بسته شد و حیات جاودان و ابدی او در جوار رحمت الهی آغاز شد.

روز بزرگداشت صائب تبريزي

را در جریان اهداف جلسه قرار دهید .در  90درصد جلسات کاری که من
شخصًا در آنها حضورداشتهام ،بسیاری از افراد بدون آمادگی ذهنی قبلی در
جلسه حضور مییافتند و همین مسئله موجب میشد تا نه موضوع بحث
مشخص باشد،نه توضیح قانعکنندهای ارائه شود و نه هدفی تعیین شود.
اگرچه همه افراد دوست دارند خالقیت داشته باشند اما این تمایل نباید به
بهای به هم ریختن همهچیز و هرجومرج در جلسه تمام شود.
هدفگذاری کنید :از  10درصد دیگر جلســاتی که من در آنها
حضور پیداکردهام 5 ،درصد جلسات مفید و مؤثر بودهاند و  5درصد نیز
بهرغم برنامهریزی ،به نتایج موردنظر منتهی نشــدهاند چونکه هدف
روشنی را دنبال نمیکردند .اگر در پایان یک جلسه کاری ،شما خود را
در همان موقعیتی دیدید که پیش از آغاز جلسه داشتید ،پس بدانید که
دور یک دایره بسته چرخیدهاید .شما باید پیش از شروع جلسه،یک یا
دو هدف خاص را در ذهن خود ترســیم کرده باشید .تعداد زیاد اهداف
میتواند موجب پراکندگی تمرکز و پریشانیتان شود و افراد را خسته و
دلزده کند .با محدود کردن دایره اهداف ،شما میدانید که کدام کار را
باید در اولویت قرار دهید و کدام نیاز ،دستیافتنیتر است .ممکن است
بپرسید این مسئله چگونه میتواند به جذابتر شدن جلسات کمک کند؟
سؤال خوبی است و در پاسخ به آن باید گفت هدفگذاری برای جلسات
کاری باعث میشود پس از پایان جلسه ،کارهای خاصی صورت پذیرد
و پیشرفتهای محسوس حاصل آید و همین مسئله،احساس مثبت و
دلپذیری بین شرکتکنندگان به وجود میآورد.
از تکنیک «بله» و« ...یا» تائید استفاده کنند :مبنای اصلی
تکنیک «بله و »...در باز گذاشتن عرصه برای ورود ایدههای نو و خالقانه
خالصه میشــود .شما با استفاده از این تکنیک ،به همه ایدهها و عقاید
اجــازه بروز پیدا کردن میدهید و عالوه بر پذیرش آنها ،چیزهایی نیز به
آنها میافزایید .شما با این کار الگویی میشوید برای دیگران تا با ذهنی باز
و پذیرا با افکار دیگران برخورد کنند و از برخورد قهرآمیز با آرای گوناگون
خودداری کنند .با حاکم شدن چنین جوی بر جلسات کاری ،همه حاضرین
برنامهها اطالع کافی ندارند .امکان نظارت بر محتوای اینترنت هم
بدون اســتفاده از ابزارهای فنی نیز وجود ندارد .مشغلههای زندگی
هم مزید بر علت شدهاند و والدین امکان نظارت مستمر و دائمی بر
فرزندان خود را ازدستدادهاند .چاقی و کمتحرکی به مشکلی فراگیر
در بین کودکان و نوجوانان تبدیلشده و والدین شاهد افت تحصیلی
فرزندان ،مشکالت رفتاری و اخالقی ناشی از استفادهی غیر صحیح
از فضای مجازی توسط فرزندانشان هستند.
سؤاالت مهم
اما راهحل چیست؟ آیا میتوان کودکان و نوجوانان را از دسترسی
به این فناوریها منع کرد؟ آیا والدین میتوانند در تمام اوقات نظارت
کامل و مســتمری بر فرزندان داشــته باشند؟ پاسخ صحیح به این
ســؤاالت و عامل رفع نگرانی چیزی نیست جزء افزایش مهارت و
آگاهی والدین و فرزندان در اســتفاده درســت ،سالم و امن از تلفن
همراه .والدیــن میتوانند با رعایت نکات زیر تا حد بســیار زیادی

تشویق میشوند تا اظهارنظر کرده و در مباحث شرکت کنند ،چراکه در
چنین جلســاتی،افراد از مسخره شدن و زیر سؤال رفتن ترسی ندارند و
میدانند که ایدههایشان موردپذیرش و ستایش قرار خواهد گرفت.
در جریان برگزاری جلسه، وقت استراحت و تنفس را نیز بگنجانید :در
بسیاری از جلسات طوالنی ،حاضرین پس از مدت کوتاهی در صندلیهای
خود فرورفته و در انتظار پایان جلسه میمانند .بهترین راه برای جلوگیری
از وقوع چنین حالتی این است که به آنها فرصت حرکت داده شود .کافی
اســت به مدت پنج دقیقه به افراد اســتراحت داده شود تا بتوانند در این
دقایق بلند شوند و حرکتی کنند و چیزی بنوشند .پسازآن خواهید دید که
رفتارشان چقدر متفاوت خواهد بود و بر مشارکتشان در بحث افزوده خواهد
شد .هنگامیکه حاضرین بعدازاین پنج دقیقه به سر جایشان بازگشتند،
یک دقیقه به آنها فرصت دهید تا در صندلیهای خود مستقر شوند یا چند
حرکت کششی انجام دهند .با این کار، جریان خون در بدن آنها راحتتر
صورت میگیرد و سطح انرژی افراد بهشدت افزایش مییابد.
نکــات مثبت را برشمرده و موفقیتها را مرور کنید :در
پایان هر جلسهای ممکن است برخی از حاضرین با خود بگویند« :خدا
را شکر که جلسه به پایان رسید و من میتوانم به سرکارم برگردم و یک
کار مفید انجام دهم» برای اجتناب از ایجاد چنین احساسی الزم است
از همه حاضرین خواسته شود حداقل یک نکته مثبت که از آن جلسه
کسب کردند را بیان کنند .اگر این خواسته از آغاز جلسه با افراد در میان
گذاشته شود ،آنها با تمرکز و توجه بیشتری در جلسه شرکت میکنند
و مســئولیتپذیرتر خواهند شد .بهترین قســمت این قضیه به بیان
دیدگاههای گوناگون مربوط میشــود ،امری که خروجی هر جلسهای
را غنیتر و مؤثرتر میسازد.
پیشــرفتها را تداوم دهید :حتمًا از افراد بپرسید که چگونه
میتوان جلسات را بهبود داد .این کار را باید در اولین جلسه هرماه انجام
داد و کوشید تا در جلسات بعدی همان ماه ،عقاید مطرحشده را موردتوجه
قرارداد و پیشنهادهای ارائهشده را به کاربست .افراد وقتی ببینند نظراتشان
جلوی آســیبها و مخاطرات ناشی از استفاده فرزندان از اینترنت و
گوشیهای هوشمند را بگیرند .بسیاری از والدین معتقدند باید خیلی
زود کودکانشــان با تلفنهای هوشــمند و تبلت آشنا شوند ،چراکه
دنیای آینده ،دنیای فناوری اطالعات است؛ اما کارشناسان معتقدند
که هر ابزاری باید در زمان و موقعیت مناســب در اختیار کودک قرار
گیرد؛ و دسترســی زودتر از موعد کودک به تلفن همراه آسیبهای
جبرانناپذیری به دنبال دارد.
برنامه استفاده کودکان از تلفن همراه هوشمند
یک روند درست و مناسب برای در اختیار داشتن تلفن همراه این
اســت که کودکان تا قبل از ورود به مدرسه از تبلت های مشترک
خانوادگی استفاده کنند .تبلت هایی که سیمکارت ندارند و دسترسی
آنها به اینترنت محدودشــده است .مشترک بودن نیز به این خاطر
است که کودک احســاس مالکیت کامل نکند و پدر و مادر بتوانند
بهراحتی استفاده از آن را کنترل کنند .کودکان دبستانی از تلفنهای

موردتوجه است ،باانگیزه و نشاط بیشتری در جلساتی که مطابق نظرشان
شکلگرفته ،شــرکت میکنند .در چنین شرایطی همه میدانند که چه
میخواهند و چه باید انجام دهند .هنگامیکه شما بتوانید از افراد برای بهتر
کردن شرایط استفاده کنید ،جلسات شما ،پربازدهتر و مفیدتر خواهند بود.
بااینحال، قســمت سخت کار به نحوه اجرای ایدههای دریافتی مربوط
میشود .برای مقابله با این چالش الزم است در جلسه بعدی درباره هرکدام
از ایــن ایدهها رأیگیری به عملآورده و ایدههــای برگزیده را در قالب
رهنمونهای جلسه تدوین کرد .با این کار از فراموششدن ایدههای ناب
هم جلوگیری خواهد شد.
این ایدهها را حتمًا اجرایی کنید :از بین بردن عادتهای غلط،
کاری دشوار و طاقتفرسا است و مدیران سازمانتان بهاحتمالزیاد ترجیح
میدهند جلسات را به سبک و سیاق قبلی برگزار کنند .این عذر و توجیهها
بههیچعنوان پذیرفته نیست و شــما باید جذابتر کردن جلسات کاری
را به یک رســالت و هدف کلیدی در سازمان خود تبدیل کنید .فقط در
جلســات جذاب و پویا است که ایدههای ناب و پیشرو مطرح میشوند و
به پیشرفت و تعالی سازمان منتهی میشوند .صرف اینکه چون موضوع
جلسه ،موضوعی خشک است ،نمیتواند باعث شود تا جلسه بهکندی و
کســالت پیش رود .پس اجازه دهید تا چند لطیفه هم در حین برگزاری
جلســات مطرح شوند و در این شرایط نباید چندان نگران کنترل جلسه
و حفظ نظم آن بود ،چراکه ســختگیری بیشازاندازه در این زمینه باعث
متنفر شدن افراد از موضوع جلسه میشود .بدانید که هر چه بیشتر بتوانید
از نقاط ضعف و محدودکننده جلسات خود بکاهید ،فضای بیشتری برای
نقشآفرینی عوامل مثبت و لذتبخش ایجاد میشود .از سوی دیگر خوب
است که فقط از کسانی برای شرکت در جلسه دعوت کنید که مایل به
شرکت در آن هستند .این کار باعث میشود ایدهها در فضایی مملو از پیوند
و دوستی و شادی مطرح شوند و در جلسه ،خبری از احساسات منفی نباشد.
منبع :روزنامه دنیای اقتصاد و ،Effectivemeeting.com
مترجم :سید حسین علوی لنگرودی
همراه معمولی استفاده با سیمکارتهای ویژه کودک استفاده کنند تا
امکان نظارت و کنترل بر آنها وجود داشته باشد .در این محدوده سنی
والدین میتوانند مهارتهای الزم دسترسی به اینترنت را با استفاده
از رایانههای خانگی و رعایت نکات مرتبط با آن به کودک بیاموزند.
پسازاین مرحله کودک آماده در اختیار داشتن تلفن همراه هوشمند
میشود ،تلفن همراه مجهز به سیمکارت کودک و ابزارهای نظارت
والدین تا امکان کنترل استفاده و نظارت بر رفتار فرزند برای والدین
وجود داشته باشــد .در همه این مراحل استفاده از ابزارهای کنترل
والدین میتواند به پدر و مادر برای تعیین برنامههایی که فرزندشان
اجازه دسترسی دارند ،به همراه زمانبندی استفاده از هر برنامه کمک
کند .نرمافزارهای امنیتی یکی دیگر از الزامات استفاده از تلفنهای
هوشــمند است .استفاده از نرمافزارهای امنیتی اصلی و بهروزرسانی
همیشگی آنها کاربران را از تهدیدات تازه حفظ میکند.
منبع :انجمن خانواده و اینترنت

در طول تاریخ افراد بســیاری در زمینه شعر و نثر هنرنمایی کردند و
شــعر و داستانهای بسیاری سرودهاند ،اما کمتر کسی اسم و اثر ادبیاش
جاودانی شد .یکی از بزرگترین شاعران دوره صفوی ،صائب تبریزی است.
به مناسبت دهم تیرماه که بزرگداشــت این شاعر است ،گذری داریم بر
شرححال او .یکی از بزرگترین غزلسرایان زبان و ادبیات فارسی ،میرزا
محمدعلی ،معروف به صائب تبریزی از شــاعران بــزرگ دوره صفوی
و از نخستین افرادی است که ســبک هندی را رواج داد .شهرتش میرزا
محمدعلی و تخلصش صائب تبریزی است .او در حدود سالهای 1010
یا  1016قمری به دنیا آمده است و برخی محل تولد او را اصفهان و برخی
تبریز میدانند ،اما خاندان او اصالتًا تبریزی بودهاند .مرگ صائب در سن 65
تا  71سالگی و در اصفهان اتفاق افتاد .تاریخ وفات او را  1081قمری ذکر
کردهاند .قبر او در اصفهان و در باغی است که اکنون به «قبر آقا» معروف
است و در زمان حیاتش به تکیه میرزا صائب معروف بود .این باغ اکنون در
خیابان صفای اصفهان قرار دارد.

ترور در آسمان
(سقوط هواپيماي مسافربري ايران
توسط ناو آمريکايي)

ملت پرصالبت ايران ،پس از پيروزي انقالب ،همواره به دليل استقامت
و ايستادگي خود در مقابل استکبار جهاني ،هدف کینهتوزی شديد و مداوم
آمريکا بوده است .ازجمله اين کینهتوزیها ،جنايت بیسابقه و َددمنشي ناو
وي ْن ِس ْنس ایاالتمتحده آمريکا در آبهای خلیجفارس بود که وحشيانه،
هواپيماي مسافربري و غيرنظامي ايرباس ايران را هدف دو موشک قرار
داد و همه مسافران و شانزده خدمه هواپيما را به شهادت رساند .بیگمان
ترور  290انسان بیگناه در آسمان کشورمان ،هیچگاه از حافظه تاريخ محو
نخواهد شد .صبح گاه دوازدهم تيرماه سال  1367بود .هواپيماي مسافربري
ايرباس ،متعلق به خطوط هواپيمايي جمهوري اســامي ايران ،همچون
پرندهاي سبکبال ،در حال اوج گرفتن بود؛ اوج گرفتني شايسته عظمت
و اقتدار ملت ايران .همان وقت ،بر روي آبهای نيلگون خلیجفارس ،سايه
متجاوزي بهصورت يک رزمناو جنگي ،نمايان گرديد .اتاق فرماندهي اين
ناو را زمزمههایی شوم و شيطاني در برگرفته بود .ناگهان درحالیکه تصوير
هواپيماي ايراني بر روي صفحــه رادار رزمناو بود ،متجاوزان بدون اخطار
قبلي ،تيرهاي زهرآگين خود را بهســوی اين پرنده سبکبال و مسافران
مظلومــش روانه کردند و هواپيما در یکلحظه در آتش فتنه ســوخت و
تکهتکهشد.

اطالعيه
بدینوسیله از کلیه همکاران شاغل در پستهای با رده شغلی  7-11و پایینتر
که ترجیحًا دارای مدرک تحصیلی دیپلم بوده و دریکی از تخصصهای زیر دارای
مهارت میباشند ،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.
جوشکار و برشکار ،آرماتوربند ،بتن ریز و قالببند ،بنا و داربست بند ،كانال ساز و
عايق كار ،لولهکش ،اپراتور جرثقیل و خیاط.
مدیریت امور اداری

اطالعيه
بدينوســيله از کلیه همکاران شــاغل که در رشــتههای ذیل دارای مدرک
تحصیلی و 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 و کسب موافقتهای الزم ،از خدمات این افراد در
تخصصهای موردنظر استفاده خدمتی به عمل خواهد آمد (.پرستاری ،تکنسین
اتاق عمل و تکنسین بیهوشی)
مدیریت امور اداری

بازديد از خانواده شهدا و جانبازان
شركت

شماره ارسـال پـیــامکw w w . e s f a h a n s t e e l . c o m 300073194:

شنبه  10تــیر  6 /1396شوال  1 /1438جوالی  /2017شماره 1088

آتشکار :نشریه داخلی /صاحب امتیاز :شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
مدیر مسئول :مدیرروابط عمومی سردبیر :علی حسین غریبی دبیر تحریریه :علی سلیمانی
خبر و گزارش :حسین ابراهیمی عرب عکس :علی اکبر طغرایی تایپ :احمد بیات توزیع :آرمان پخش
نشانی اینترنتی www.esfahansteel.com :پست الکترونیکیAtashkarweekly@esfahansteel.com:
تولید و اجرا :رسانه اصفهان امروز چاپ و لیتوگرافی :رسانه برتر شمارگان 7000 :نسخه
نشانی :انتهای اتوبان ذوب آهن ،روابط عمومی ذوب آهن اصفهان تلفن 03152574978-4945-4936 :پیام گیر0315257104 :
سالروز عروج
ملكوتي
شهداي گرانقدر
ذوبآهن اصفهان
گرامي باد

امورشهدا
جانبازان و
ایثارگرانشرکت

حمزه علي رفيعي

 /1360/04/15دارخويين

مرتضي تيردات

 /1360/04/12دارخويين

محمودسلطاني

 /1360/04/11شوش

حسينعلي شيرعلي

 /1362/04/10ديوان دره

محمودسليميانريزي

 /1360/04/11شوش

حيدرعلي عموچي

/1381/04/11جانباز-منزل

اطالعيهبرگزاري
مسابقات
قرآني ماه
مبارك رمضان
به اطالع داوطلبان محترم شركت در مسابقات قـرآني
كه قب ً
ال در ليست کالسهای ماه مبارك رمضان ثبتنام
نمودهاند میرســاند ،با توجه به كاهش ســاعت كاري از
ساعت  7صبح لغايت  14بعدازظهر ،زمـــان و تـاريـــخ
برگـزاري مسـابقـات با اندكي تغيير نسبت به تاریخهای
قبلي ،به شـرح ذيـل اعـالم میگردد.
 .1مسـابقات روخـواني ،روانخوانی ،ترتيـل ،صـوت و

حضور باشگاه ذوبآهن
در مراسم رونمایی از پوستر فیلم
قهرمانانکوچک
لحن و حفظ جهت آقايـان روز چهـارشنبه مورخ 96/4/14
از ساعت  8صبـــح لغـــايت  12/30در محل آموزشگاه
توحيـد برگزار میگردد.
.2مسـابقاتروخـواني،روانخوانی،ترتيـلوحفـظجهت
خواهـران :روز چهـارشنبه مورخ  96/4/14از ساعت  9صبح
لغايت 11/30درمحلآموزشگاهتوحيدبرگزارمیگردد.
 .3مسـابقات مجتـمع درماني شهيد مطهري نيز طبق

برنامه اعالمشده قبلي ،روز سهشــنبه مورخ  96/4/13از
ساعت  8صبح لغايت  12برگزار میگردد.
 .4آزمـون مفـاهيـم نیز طبق برنامه اعالمشده قبلي،
روز یکشــنبه مورخ  96/4/11ساعت  11/30و همزمان
در مسجد غدير و در مجتمع درماني شهيد مطهري برگزار
خواهد شد.
دارالقرآن الكريم ذوبآهن اصفهان

دو دختر ذوبآهنی در اردوی تیم ملی فوتبال جوانان ایران
اردوی تدارکاتــی تیم ملی فوتبــال جوانان بانوان
از ششــم تیرماه در مرکــز ملی فوتبال ایــران برگزار
میشود و ســرمربی تیم ملی  27بازیکن را به این اردو
فراخوانده اســت .اردوی آمادهســازی تیم ملی جوانان
بانوان از ششــم تا دهم تیرمــاه در مرکز تیمهای ملی
فوتبــال در حالی آغاز شــد که لیال وقاری ،ســرمربی
تیم ملــی فوتبال جوانان ،فاطمــه مخدومی و گلنوش

ذوب آهن
ح
م
یس
ی
حافظ طز ت

خســروی دو بازیکن ذوبآهن را به این اردو فراخوانده
است .ملیکا متولی طاهر ،زهرا خدابخشی و فاطمه گرائیلی
از مازندران،افســانه چتر نور از زنجان ،الهام عناف چه و
فاطمه قاسمی از خوزستان ،شبنم بهشت و مریم ایزدپناه
از کهگیلویه و بویر احمد ،زهرا خواجوی از همدان ،هاجر
دباغی ،گلنوش خسروی و مهشاد امیری از اصفهان ،میترا
محمدی و ثنا صادقی از کرمانشاه ،غزاله صالحی پور از

البرز ،اسما نظری پاکدل از آذربایجان شرقی ،مینا یوسفی
از آذربایجان غربی ،هانیه خداپرستی ،فاطمه امیری ،هانیه
رحیمی و فاطمه طهماسبی نیا از فارس ،فاطمه مخدومی
از کردستان ،سیده مریم موســوی ،شیوا موالیی ،زهرا
عالی پور و هانیه علیمردانی از چهارمحال و بختیاری و
سیده فاطمه حسینی از خراسان رضوی بازیکنان دعوت
شده به این اردو هستند.

باشگاهذوبآهندرراستایکمپینخودجهتحمایتازتولیدداخلیازفیلمقهرمانانکوچک
حمایتمیکند.مراسمرونماییازپوستراینفیلمصبحامروزدراصفهانبرگزارشدومحمدمهدی
رمضانی مدیر روابط عمومی باشگاه ذوبآهن نیز در این مراسم حضور داشت .این فیلم ساخته
حسین قناعت است و قرار است در جشنواره فیلم کودک و نوجوانان به نمایش گذاشته شود.

اطالعیه برگزاری دورههای
فرهنگی ـ آموزشی

اطالعيه ورزشي کالسهای اوقات فراغت تابستان 1396

گروه بازديد امور شــهدا و جانبازان بهمنظور ارج نهادن به مقام شامخ شهدا و
جانبــازان گرانقدر دفاع مقدس از خانوادههای شــهيدان واالمقام قاســم براتي،
محمدبراتــي ،غالمعلي مهرابي ،احمد عليجاني و جانبازان معزز اســداهلل كرمي،
محمدتقي نوروزي ،حسين براتي و عليرضا معيني تجليل به عمل آورد.
رحيمي ـ رابط خبري امور شهدا،جانبازان و ايثارگران

محمدباقر صادقی به ذوبآهن بازگشت
با امضای قراردادی یکســاله محمدباقر صادقی به ذوبآهن بازگشــت .این
دروازهبان پس از جدایی دوساله از تیم ذوبآهن و حضور در تیم صبای قم بار دیگر
به ذوبآهن ملحق شد و لیگ هفدهم را در این تیم سپری خواهد کرد.

چهار ذوبآهنی در اردوی استعدادیابی
تیم ملی فوتبال نوجوانان
چهار بازیکن ذوبآهن به اردوی استعدادیابی تیم ملی فوتبال نوجوانان که از 3
تا  ۷تیرماه در مرکز ملی فوتبال برگزار میشود ،فراخوانده شدند .محمد اسکندری،
مبین اعرابی ،امیر ارسالن فیروز و ابوالفضل یوسفی چهار بازیکنی هستند که باید
خود را به مربیان تیم ملی معرفی کنند .شــایانذکر اســت؛ تیم فوتبال نوجوانان
ذوبآهن در فصل گذشــته لیگ برتر باشــگاههای کشور بهعنوان قهرمانی این
رقابتها دستیافته بود.

اطالعيه

كانون خيرين ذوبآهن اصفهان با همكاري حوزه مقاومت بسيج شهيد تندگويان
اقدام به برگزاري كالس اسلحهشناسی براي ردههای سني نوجوانان و جوانان (دختر
و پسر) نموده است .از كليه عالقهمندان دعوت میشود با در دست داشتن دو قطعه
عكس ،تصوير شناسنامه و كارت پرسنلي شاغل از تاريخ اول تيرماه لغايت  15تيرماه
 96به مجموعه شفق اصفهان و فرهنگسراي امام رضا(ع) و كانون شهيد قجه اي
زرینشهرمراجعهکنند.
حوزه مقاومت بسيج شهيد تندگويان ذوبآهن

تسليت
همكارانگراميجنابآقايانابراهيمدادخواه
وسعيدعليبابايي
مصيبت وارده را خدمت شما و خانواده محترمتان صميمانه
تسليت عرض نموده و از خداوند متعال براي آن مرحومين علو
درجات و براي بازماندگان سالمتي و طول عمر خواستاريم.

روابط عمومي شركت

فرزندان پرسنل محترم شركت

بدينوسيله به اطالع همكاران ارجمند میرساند در راستاي سیاستهای مديريت عالي شركت
جهت استفاده بهينه و موثر فرزندان عزيز كاركنان از اوقات فراغت تابستان مديريت خدمات و
امور اجتماعی در سال  1396در نظر دارد نسبت به برگزاري کالسهای آموزشي فوتبال ،واليبال،
شنا (دختران و پسران) طبق جدول زیر اقدام کند .لذا همكاران محترم میتوانند جهت ثبتنام
و شــركت در کالسها از تاريخ  1396/4/12با در دست داشتن مدارك زير به مراكز آموزشي
تعیینشــده مراجعه نمايند .ضمنًا برنامههای یکروزه كوهگشت و طبیعتگردی نيز برنامه
ريزی گرديده است كه ثبتنام آن متعاقبًا اعالم و اجرا خواهد شد.
شماره تلفنهای تماس - 3506-8840ورزش همگاني كارخانه آماده پاسخگويي به سؤاالت

همكاران محترم میباشد.
مدارك موردنیازمورد نياز:
 .1كارت بيمه ورزشي
 .2كپي كارت پرسنلي
 .3اصل شناسنامه
 .4يك قطعه عكس 3*4
تذكر مهم :هر نفر میتواند بهجز رشــته شنا در یکرشته آموزشي ديگر
شركتنمايد.

رديف

رشته ورزشي

رده سني

زمان برگزاری کالسها

مكانکالسها

شمارهتماس

1

مدرسه فوتبال 44
توپخانه

1382-1389

روزهاي زوج 8-12

ورزشگاه  44توپخانه فرحآباد اصفهان

فخاري 09130232602

2

مدرسه فوتبال كاوه

1382-1389

روزهاي زوج 8-12

خيابان كاوه روبروي ترمينال كاوه مدرسه
شهيدمصطفيخميني

فخاري 09130232602

3

مدرسهفوتبال
شهرك واحد

1382-1389

روزهاي زوج 8-12

شهرك واحد

كرمي 09131299680

4

مدرسهفوتبال
نجفآباد

1382-1389

روزهاي زوج 17-20

نجفآباد فلكه جهاد ورزشگاه آزادي

09133314229

5

مدرسهفوتبال
خمینیشهر

1382-1389

يكشنبهسهشنبه30/8-10

خمینیشهردانشگاهصنعتي

كوچكي09132027232

6

مدرسه واليبال شفق
پسران

1382-1389

روزهاي فرد 8-9/30

شفق سالن استاد توصيفيان

نساج 09909484429

7

مدرسه واليبال شفق
دختران

1382-1389

روزهاي زوج 8-9/30

شفق سالن استاد توصيفيان

نساج 09909484429

8

مدرسهواليبال
ورزشگاه ملت پسران

1382-1389

روزهاي زوج 8-9/30

خ امام خميني ورزشگاه ملت ذوبآهن

نساج 09909484429

9

مدرسهواليبال
ورزشگاهملت
دختران

1382-1389

روزهاي فرد 8-9/30

خ امام خميني ورزشگاه ملت ذوبآهن

نساج 09909484429

10

مدرسهواليبال
زرینشهرپسران

1382-1389

بر اساس برنامه اعالمي

سالن ورزشي كارگران زرینشهر

خانم سياه ريزي
09132386105

11

مدرسهواليبال
زرینشهردختران

1382-1389

بر اساس برنامه اعالمي

سالن ورزشي كارگران زرینشهر

خانم سياه ريزي
09132386105

12

مدرسهواليبال
فوالدشهرپسران

1382-1389

شنبه ،دوشنبه16-15/17
جمعه11/30-13

سالن ايثار فوالدشهر

خانم سياه ريزي
09132386105

13

مدرسهواليبال
فوالدشهردختران

1382-1389

روزهاي فرد 14-15/30

سالن ايثار فوالدشهر

خانم سياه ريزي
09132386105

تشكروسپاس

بدینوسیله از كليه همكاران و دوستان گرامي كه در مصيبت
وارده به اينجانب ضمن ابراز همدردي ،موجب تسلي خاطر
بازماندگان را فراهم نمودند ،صميمانه قدرداني نموده ،اميد
است در شادیهایتان جبران نمايم.
يوسفقاسمي

14

آموزش شنا

1382-1389

بر اساس برنامه آموزشي
استخرمربوطه

ابوذر اصفهان – انقالب اصفهان – كارگران
اصفهان – ساحل جي – قصر موج خانه
اصفهان – كوثر ملك شهر – قصر قو
شاهینشهر – تختي زرینشهر – ابوذر
مباركه – كوهستان نجفآباد شاهين
خمینیشهر – شهدا شهرکرد – شهدا بروجن
– بهشت بهارستان – كوثر فوالدشهر

با عنایت به اینکه در نظر است دورههای فرهنگی ـ آموزشی پيوست ،ویژه همسران
شاغلین در فرهنگسرای امام رضا(ع) فوالدشهر توسط کانون خیرین بهصورت رايگان
با استفاده از اساتید مجرب برگزار گردد ،لذا از کلیه افراد عالقمند دعوت می شود جهت
كسب اطالعات بيشــتر به پرتال شركت يا وبسایت كانون مذكور به آدرس
 http://banovan.esfahansteel.comمراجعــه نمايند .بدیهی اســت با
توجه به محدود بودن ظرفيت ،اولویت بر اساس زمان ثبتنام است .ضمنًا شماره تلفن
 03152629565آماده پاسخگویی است.
مدیریت آموزش و توسعه منابع انسانی

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

تاريخ تولد

محل كار

نام فرزند

فرهاد اميري

1396/03/20

آزمايشگاهمركزي

فرناز

روح اله رحيمي

1396/03/21

امور اداري

فاطيما

محمد جواد نقدي

1396/03/21

فوالدسازي

يكتا

علي حيدري

1396/03/20

نسوز

مهرسا

محسن مهدي پور

1396/03/03

فوالدسازي

آنديا

ابراهيمجاللي

1396/03/27

آگلومراسيون

ساسان

خانوادگيشاغل

سيدروح اله مير

1396/03/16

راهبري

رادمهر

محمد پور قاسمي

1396/02/25

حراست

محمدطاها

رسولاسحاقيان

1396/03/17

حراست

حسين

حميدمزروعي

1396/03/24

حراست

امير علي

امير حسين فروهر

1396/03/24

نورد

آوينا

عليدانشمند

1396/03/16

نورد

زهرا

نصر اله موسوي

1396/03/22

آبرساني

فاطمه زهرا

سيف اله عشوري

1396/03/27

خدمات

محمد رضا

جابر رجائي

1396/03/08

توليد و توزيع برق

عرفان

محمدسليميان

1396/02/04

مهندسيصنايع

ترانه

مهدي اسالمي

1396/03/17

كك سازي

ترنم

داود نصر الهي

1396/03/11

فوالد سازي

نازيال

مهديممتاز

1396/03/22

فوالد سازي

پرهام

اصغر براتي

1396/03/07

فروش

مهسا

لوحي

