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نقش موثرذوب آهن
اصفهان در دفاع مقدس

شماره1100

با توجه به شرايط خوب
ذوبآهن در صادرات ،توليد،
اصالح ساختار مالي ،افزايش
ارزش سهام ،كاهش قيمت
تمامشده و همچنين پروژههای
مهم پيش رو ،با مهندس صادقي 
مديرعاملشركت...
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ارمغان مادر صنعت فوالد براي سهامداران

 EPSذوبآهن اصفهان به سود نشست

باالنسپروانهسنگینوزن
مکنده 2آگلوماشین 4در بخش
آگلومراسیون
رویـــداد
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راهاندازیسیستماتوماسیون
پروژهغنیسازیسنگآهن
آگلومراسیون
رویـــداد
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بهزودی صادرات ذوبآهن با حملونقل ريلي
صورت میگیرد

 1100برگخاطرهانگیز
تاریخ ذوبآهن
درآیینهآتشکار

پيوندفعالیتهایفرهنگي
بامسئوليت
اجتماعيشركت
فرهنـــگی
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رویـــداد
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اطالعیهتأمیننیرویموردنیازبخشفوالدسازی
به اطالع میرساند بخش فوالدسازی جهت تأمین نیروی انسانی موردنیاز در مشاغل تکنولوژریختهگری و تکنولوژکنورتور (از پرسنل شاغل) دعوت
به همکاری میکند .بدیهی است داوطلبان جهت شرایط احراز سمت از تسهیالت ویژهای برخوردار خواهند بود .جهت کسب اطالعات به روابط صنعتی
بخش فوالدسازی مراجعه کنید.
مدیريت ارشد مهندسی بهرهبرداری

اطالعيه
به مناسبت فرارسيدن ماه محرم دفتر هماهنگي تبليغات اسالمي و روابط عمومي شركت ،مراسم پرفیض زيارت عاشورا را در مساجد
شركت بدين شرح برگزار میکنند :مسجدالزهراء(س) واقع در ساختمان توحيد ،مسجد غدير واقع در  ،7-8مسجد والفجر واقع در آگلومراسيون
و مسجد شهيد بهشتي واقع در ساختمان رسالت.
زمان برگزاري :دهه اول ماه محرم  از ساعت  7/30الي 8

سید رضا سادات حسيني مدیرکل راهآهن استان اصفهان با حضور در ذوبآهن
با مهندس صادقي مديرعامل اين شــركت ديدار و گفتگو کرد .مهندس صادقي
در اين ديدار ،راهآهن را يك بخش كليدي براي صنعت و اقتصاد كشور توصيف
کرد كه در جهت حملونقل مواد اوليــه ذوبآهن نقش مهمي دارد .وي افزود:
حملونقل مواد اوليه ذوبآهن اصفهان در ســال بیش از 8ميليون تن است كه

چهار و نيم ميليون تن آن توسط راهآهن صورت میگیرد و لذا افزايش اين تعامل
بسيار ضروري است .مديركل راهآهن استان اصفهان نيز تعامل اين دو سازمان را
بسيار خوب و سازنده توصيف كرد و گفت :در آينده بسيار نزديك براي اولين بار
حملونقل صادرات ذوبآهن نيز توسط راهآهن انجام میشود كه موجب افزايش
همکاریها و تعامالت فیمابین میشود.

سرمقاله

سالهاي دفاع مقدس ســالهاي مملو از خاطرات و افتخارات
و رشــادت هاي اقشار مختلف اجتماعي ارگان هاي دولتي و
نهادهاي مختلف انقالبي و مردمی كشور ما است .هشت سال
دفاعمقدسدرتاريخانقالباسالميچونانخورشيديتابانبر
تارك تاريخ كشورمان مي درخشد و اين درخشندگي گسترده
و با عظمت داراي شعاع هاي بي اندازه اي است كه هر كدام
و هر بخش مربوط به فداكاري ها و نقش آفريني هاي افراد و
نهادهاي مختلف درگير و مرتبط با جبهه  ،دفاع  ،مقاومت و
پايداري اسالمي در جامعه سرافراز ما است .در اين ميان نقش
موسسات و كارخانه هاي توليدي در جهت تامين قطعات و
ادوات مورد نياز جبهه ها و اعزام نيروهاي رزمنده نقشي بزرگ و
تعيين كننده است  .در استان اصفهان نيز از ميان مجتمع هاي
توليدي و صنعتي ؛ذوب آهن اصفهان از لحاظ تامين نيروي
انساني و تامين تداركات  ،اعزام متخصص  ،تعمير ماشين آالت
ريخته گري و ساخت تجهيزات و قطعات و ادوات جنگي رتبه
اول را حائز گرديده است و با توجه به پيگيري هاي انجام شده
توسط ستاد حفظ آثار و ارزش هاي دفاع مقدس  ،ذوب آهن در
موزهجنگاصفهانمكانيجهتافتخاراتاينشركتدرجبهه
هايجنگوصنعتاختصاصدادهشدهاست.دراينجابانگاهی
کوتاه  ،نقش و حضور ذوب آهن اصفهان که هم اکنون نیز به
عنوان خط اول جبهه صنعت نام گرفته  ،در طول هشت سال
دفاع مقدس به شرح زير ارايه شده است:
* * الف:نيرويانساني
اعــزام نيروهاي نظامي رزمي تخصصي  ،امدادگري  ،تربيت
مربي ش  .م  .ر جهت آموزش نظامي طي  103دوره به تعداد
 21465نفر .تعداد ايثارگران كارخانه در جبهه هاي جنگ حق
عليه باطل 13456نفر  ،تعداد شهدا 286نفر،تعداد آزادگان86
نفر  ،تعدادجانبازان 1400نفر .
* *ب:خدمات فني  ،مهندسي وتجهيزات
-1تحويل زاغه بتني به ستاد جنگ و ارگان ها و سپاه پاسداران
تا تاريخ 67/4/27به تعداد 20935عدد
-2ساخت 200تنسنگرفلزي
-3تحويل ميلگرد  56ميلگرد  60تســمه چهارگوش 200
چهارگــوش  104و چهارگوش  80معادل  11260تن جهت
ساخت مهمات و كاربردهاي جنگي ( نورد )
-4اعزام وسيله نقليه اتوبوس و ميني بوس به تعداد 10898روز
و خودرو سبك به تعداد  346دستگاه به طور مداوم با راننده در
طول جنگ به مدت  68183نفر ساعت  ،تعمير دستگاه ها و
ادوات جنگي و ارسال ماشين آالت شامل كراز  ،ماز  ،كمپرسي،
تريلر  ،كاميون باري  ،بونكر  ،سيمان و تانكر آب پاش به مدت
 3864روز
-5در طول هشت سال دفاع مقدس بيش از يكصد هزار قطعه
توسط نيروهاي متعهد و متخصص در قسمت هاي مختلف
كارخانه جهت تامين قطعات يدكي مورد نياز ارتش جمهوري
اسالمي ايران و جهاد سازندگي اقدامات موثري جهت نيل به
خودكفايي نظامي برداشته كه به شرح ذيل اعالم مي گردد :
ساخت شعله پوش هاي توپ  130ميلي متري  ،قطعات
توربين  ،ديسك هاي دندانه اي ،انواع چرخ دنده ،مقرتفنگ
 ،ياتاقــان  ،محور لنگ  ،ميله فنر ارتجاع  ،توپ  ،پين  ،تعمير
انواعماشينتراش،فلنج،مكانيكي،آهنگري،حرارتي،ريخته
گري  ،اسكلت فلزي به تعداد  9478قطعه و به وزن  428تن (
مهندسيكلمكانيك)مراتپوالد
تراشكاري سوزن  7.R.P.Gقطر سوزن  7.R.P.Gنافي
خمپاره  ،پيــن پلهاي متحرك به تعــداد  44821عدد و به
وزن 30000كيلوگرم ( مركز آموزش توحيد )
آناليزشيمياييتعيينماركقطعاتارساليازجهادسازندگي
وجبهههاانجامعملياتحرارتيبررويقطعاتمختلفانجام
آزمايشهاي مكانيكي شامل كشش ؛ خمش  ،سختي  ،انجام
آزمايشــهاي متالوگرافي بر روي بيش از  9500نمونه انجام
كارهاي مشاوره اي در رابطه با ساخت قطعات بيش از 4000
نفرساعت(آزمايشگاهمركزي)
تعمير و بازكردن كوالس لوله توپ 130ميليمتري تعمير و
تعويض شعله پوش توپ 130م  .م بازكردن كوالس توپ105
م .م تراشكاري مهره و نعلي پيش قطار توپ 130م .م .صفحه
تراشكاري توپ 26م .م ضد هوايي .تراشكاري سوزن تفنگ
ژ .3ساخت گيره بزرگ جهت بازكردن تجهيزات لوله توپ و
مونتاژ در محل پادگان .ساخت آچار داسي مختلف جهت توپ
 130م .م .ساخت مخزن روغن ترمز جهت خودرو ايفا  ،ساخت
دســته جغجغه براي توپ  130م.م ؛ صافكاري و تراشكاري
سيلندر هيدروليك توپ 130م .م؛ صافكاري و تراشكاري لوله
كاتيوشا  ،پيچيدن فنر توپ جمعا به تعداد يكصدو نود و دو عدد
( مهندسي نورد )
ساختمدارالكترونيكياعالموضعيت،نصبسيرن،ايجاد
شبكه فرمان و تغذيه آن  ،نصب يكدستگاه مركز  20شماره
اي در پدافند هوايي  ،نصب يكدستگاه  50شماره اي در محل
آتشبارگردان،تعميرونگهداريتلفنهاوخطوط 47موضعپدافند
هوايي .سرويس و نگهداري 5شماره تلفن و دو خط هات الين
و شــبكه مربوطه  ،اهداف و نگهداري شبكه خارجي اطراف
كارخانه جهت ارتباط نقطه به نقطه با برپايي  91تيرچوبي و 5
كيلومتركابلكشيو 8/5كيلومترسيمكشيونصبترمينالها
وجعبهترمينالهايمربوطه(مخابرات)
راه اندازي سيستم تصفيه خانه آب گروه يك صنايع نظامي
اصفهان  ،بازسازي و راه اندازي سيستم حرارتي و ديگ هاي
بخار صنايع نظامي اصفهان ( گروه 4شيميايي ) كه در ارتباط با
بمباران آسيب ديده بود .راه اندازي ديگ بخار اسيد سولفوريك
گروه 4شيمياييصنايعنظامياصفهاندرارتباط باتوليدTNT
تعميراساسيتوربوژنراتورهاي 30مگاواتيپااليشگاهآبادانوراه
اندازي و بهره برداري از آن  ،تعمير و راه اندازي تصفيه خانه آب
بند فاو ( نيروگاه ها )
تعميروتنظيماساسيموتور،پمپانژكتور،فارسونگازستاد
كربال و لشكر نجف .تحويل پمپ انژكتور  ،ميل سوپاپ  ،پايه
ميلسوپاپجهتلشكرامامحسين(ع)ولشكرنجفاشرفبه
تعداد 24عدد  ،تعمير ژنراتور موتورهاي تانك تعمير 52دستگاه
موتورتانك از لشكر امام حسين (ع) .تراشكاري پيچ ياتاقانهاي
ثابت موتوتانك لشكر امام حسين (ع) ( بخش راه آهن )
تعمير انواع ژنراتورها  ،انواع ترانس ها  ،سيستم ضد هوايي
 ،ساخت انواع كنتاكت تعمير پمپ خالء ،پمپ روغن هواپيما ،
ساختترانسباندهواپيما،تعميرژنراتورموشكهايكاتيوشا
 ،سيم پيچي انواع روتورها و استاتورها و تعمير انواع موتورها به
تعداد 2141قطعه ( مهندسي كل برق و تابان نيرو )
این مجتمع بزرگ صنعتی هم اکنون نیز با داشتن حدود
9هزاربسیجیفعال،بیشاز 20پایگاهمقاومتوشورایبسیج
اقشار(کهتعدادقابلتوجهیازمهندسینوبسیجیانکارشناس
و متخصص را سازماندهی نموده است) و هم چنین حلقه های
صالحین نقش مهمی را در اقتصاد مقاومتی و ماموریت محوله
ایفامینماید.
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سواالت همکاران
و پاسخ مسئوالن
چندنفر ازهمکاراندرتماس با شماره 104سالم آتشکار روابط عمومی سواالتخود
را به شرح زیر مطرح و خواستار رسیدگی و پاسخ مسئوالن شدهاند:
** .1پرداختهزینههایدرمانناباروری
مدیریتاموالوبیمهشرکت:باتوجهبهشرایطتخصصیناباروری،همکارانمحترمی
کهتمایلبهدریافتهزینهمربوطهدارندمیبایستشخصًاازطریقمراجعهیاتماس
باشماره 6202مدیریتاموالوبیمهواقعدرساختمانجنبرستورانرسالتموضوع
راپیگیریکنند.
**  .2ابراز گالیه تعدادی از پرســنل ساختمانهای اداری در
خصوصاستعمالسیگاردرراهروهاومعابرعمومی
مدیریت امور اداری :با توجه به مصوبــه /75024ت و /17446ه مورخه 86/10/15
هیئتمحترموزیراناستعمالهرگونهسیگارومواددخانیدراماکنعمومیمسقف
ممنوعبودهوبامتخلفینبراساسآییننامهانضباطیشرکترفتارمیشود.
تعدادی از همکاران جهت نصب دستگاه خودپرداز در محل درب خروجی راهآهن
درخواستکردهاند.
چند تن از همکاران در پیامهای خود ضمن برشمردن اهمیت صرفهجویی و مصرف
درست و استفاده از امکانات و ابزار مختلف موجود در هر قسمت ،از کارکنان مختلف
اداری و اجرایی درخواســت داشتهاند که در مصرف مواد اولیه ،امکانات مصرفی و
وسایلتحویلیخودنهایتدقتوصرفهجوییرابهعملآورند.پیامدهندگانمذکوراز
مسئولینهمخواستارمعرفیوتشویقافرادنمونهدرصرفهجوییشدهاند.
افکارسنجیروابطعمومی

ارمغان مادر صنعت فوالد براي سهامداران

 EPSذوبآهن اصفهان
به سود نشست

ذوبآهن اصفهان در پیشبینی بر اساس عملکرد سهماهه منتهی به
خردادماه با  ١١۴درصد تعدیل مثبت نسبت به پیشبینی قبل از آن ،زیان ٣۵
ریالی پیشبینیشده برای هر سهم را به سود  ۵ریالی تبدیل ساخت .رشد
 ٢۴٢٩میلیارد ریالی فروش را میتوان عامل اصلی این تعدیل مثبت برشمرد.
داليل اين تعديل به اين شرح است:
 .1افزایش نرخ فروش محصوالت اصلی و فرعی
 .2مغایرت در تولید محصوالت فرعی (شمش چدن تولیدی)
 .3پیشبینی میزان فروش داراییهای غیر مولد
 .4افزایش نسبی مواد اولیه آهندار
 .5کاهش میزان تولید و فروش ریل

 1100برگ خاطرهانگیز تاریخ
ذوبآهن در آیینه آتشکار

اعداد همواره برای هر یک از ما یادآور خاطرات تلخ و شیرین بسیاری است که
بعضًا جاودانه شدهاند .اما برخی از این اعداد هستند که از ویژگی خاصی برخوردارند
چراکهمفاهیمعمیقیچونکارتیمییکسازمانرادردرونخودنهفتهاند.مانندعدد
،1100اینعدددرنگاهاولشایدمفهومخاصینداشتهباشدامادرقطبصنعتایران،
ذوبآهناصفهانجایگاهخاصیدارد 1100.شمارهچاپبدونوقفههفتهنامهآتشکار
که همسن و همنفس ذوبآهن اصفهان است .نشریهای که نام آن از سختترین
شغل در این شرکت یعنی آتشکاران که واژهای برای توصیف زحمات شبانهروزی
آنها نمیتوان در نظر گرفت ،اخذشده است .پا به پای تالشگران ذوبآهن اصفهان در
بخشهایمختلفهفتهنامهآتشکاربامحتوایینظیراخباررکوردهایشرکت،گزارش
تالشهایشبانهروزیکارگرانعزیز،وقایعتلخازدستدادنهمکاران،موفقیتهای
خانواده بزرگ ذوبآهن اصفهان و ...رقمزده شد .همکاران بسیاری طی این سالیان با
قلم و از دریچه دوربین خود در این نشریه نوشتند و روزهای پر افتوخیز این شناسنامه
صنعت ایرانزمین را به تصویر کشیدند .برخی از این عزیزان متاسفانه در قید حیات
نیستنداماآثارآنهابرپهنهسپیدکاغذتاهمیشهماندگارخواهدماندوبرخینیزبهافتخار
بازنشستگینایلشدنداماهمچنانایننشریهرامانندسایرهموطناندرسراسرکشور
دریافتمیکنند.خانوادههایبسیارینیزبخشهاییازمطالبهفتهنامهآتشکارنظیر
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معرفيپروژههایزیستمحیطیانجامگرفتهتوسط
شركت ذوبآهن اصفهان

ايستگاه سنجش كيفيت هوا

مهندسصادقي:

همكاري ذوبآهن اصفهان با شرکتهای
اروپاييتوسعهیافتهاست
با توجه به شرايط خوب ذوبآهن در صادرات ،توليد،
اصالح ســاختار مالي ،افزايشارزش ســهام ،كاهش
قيمت تمامشــده و همچنين پروژههای مهم پيش رو،
با مهندس صادقي مديرعامل شــركت ،گفتگو کردیم
كــه در پي میآید .مديرعامــل ذوبآهن به پروژههای
در دســت اقدام اين شركت اشــاره کرد و گفت :در فاز
نخســت جهت اصالح ســاختار فنی شرکت نسبت به
تعریف طرحهاي مرتبط با کاهش قیمت تمامشــده و
افزایش بهرهوری در سطح شرکت شامل اصالح ضریب
 HMRدر کنورتورها ،اجراي سیســتم پرعیارســازي
و تبدیــل آن به گندله کوره بلند جهت شــارژ بهعنوان
سنگآهن درشتدانه در کوره بلند و اجراي پروژه تزریق
پودر زغــال به کوره بلندها ( )PCIمبتنی بر اســتفاده

حداکثري از ظرفیت موجود واحدهــا و ایجاد توازن در
خطوط مختلف تولید اقدام شــده اســت .وي تصريح
كرد :انجام این طرحها ســاالنه بیش از  12هزار میلیارد
ریــال ارزشافزوده ایجاد میکند .در فاز دوم نیز مطابق
مطالعات انجامشده در قالب نقشه راه شرکت ،ذوبآهن
اصفهان به تولید اقتصادي 5میلیون تن در سال با در نظر
گرفتن ایجاد تنوع و افزایش ارزشافزوده در محصوالت
تولیــدي ،نائل میآید .مهندس صادقي اظهار داشــت:
برنامهریــزی و انجام اقدامــات موردنیاز بهمنظور توليد
 3/6ميليون تن فوالد با انجام بهینهســازی و تعميرات
موردنیاز يكي از اهداف فعلي ذوبآهن اصفهان اســت.
در اين راســتا برنامه تكميل تعميرات اساسي كوره بلند
شــماره  1در حــال پيگيري و انجام اســت .همچنین

اقدامات ديگري ازجمله ساخت واحدهاي گندلهسازی،
توسعه و به ظرفيت رســاني واحد توليد آهن اسفنجي،
افزايش يك كنورتور يا كوره قوس الكتريكي به بخش
فوالدسازي و ...در حال انجام و تكميل است .مديرعامل
ذوبآهن به موفقيت اين شركت در صادرات محصول
به كشــورهاي اروپايي و تالش در جهت جذب سرمايه
اشاره کرد و گفت :كيفيت محصوالت ذوبآهن بهویژه
براي مشتريان اروپايي در سالهای نهچندان دور باعث
شده بود كه حتي در دوران تحريم نيز بسيار پيگير خريد
از ذوبآهن باشــند ولي روش پرداخت معمول در اروپا
(اعتبارات اســنادي) و چالشهاي ناشي از تحریمهای
بانكي مانع به سرانجام رسيدن مطلوب كار بوده است.
بعد از تفاهم انجامشــده (برجام) اين همکاریها شكل

برای نخستین بار از زمان بهرهبرداری امکانپذیر شد

باالنس پروانه سنگینوزن مکنده
 2آگلوماشین  4در بخش آگلومراسیون
برای نخســتین بار از زمان بهرهبرداری،
باالنس پروانه مکنده شماره  2آگلوماشین  4در
داخل شرکت با توان داخلی صورت پذیرفت.
مهندس نوابی مدیر بخش آگلومراســیون با
اعالم این خبر گفت :در اواخر اســفند  95به
دلیل ارتعاشــات زیاد و نرسیدن به دور نامی
مکنده شــماره  2آگلوماشــین  4متوقف شد
و امــکان بهرهبرداری از آن وجود نداشــت و
اقدامات مختلفی از قبیل تعویض یاتاقانها و
تعویض انکربولتهای استند و ...صورت گرفت
ازآنجاییکه به خاطر وزن بســیار زیاد پروانه
بناشده بود پروانه مذکور جهت انجام باالنس به
شرکتی خارج از استان اصفهان حمل شود .با
توجه هزینه بسیار باالی آن و ریسک مشکالت
حملونقل و احتمال حوادث جادهای ،پس از بررسیهای فنی بهعملآمده
تصمیم گرفته شد تا از دستگاه باالنس موجود در بخش با انجام تدابیری

استفاده شود .خوشبختانه پروانه مذکور در دور
 300دور در دقیقه در داخل بخش باالنس شد
و هماکنون پروانه مکنده شماره  2آگلوماشین
 4با موفقیت کامل و با ویبره بســیار ناچیز در
مدار تولید قرارگرفته است .مهندس نوابی از
کلیه مدیریتهای مختلف از جمله مدیریت
ارشد مهندســی بهرهبرداری و مهندسی نت
مکانیک و برق ،نت راه و ساختمان و تولید و
توزیع برق و امور فنی و برنامهریزی تولید که
در این مهم به ما یاریرساندن قدردانی به عمل
آورد .شــایانذکر است با انجام باالنس پروانه
مکنده  2آگلوماشین  4که  16تن وزن و 2900
میلیمتر قطر دارد ،بیش از  450میلیون تومان
صرفهجویی به عمــل آمد و ازاینپس امکان
گرفتن سفارش برای انجام باالنس پروانههای مشابه از داخل شرکت و
حتی بیرون ذوبآهن وجود دارد.

راهاندازی سیستم اتوماسیون پروژه
غنیسازیسنگآهنآگلومراسیون
پروژه غنیســازی سنگآهن بخش آگلومراســیون با هدف افزایش عیار سنگآهن و کاهش عیار
عناصر مضر ،توســط معاونت برنامهریزی و توســعه طراحي و معاونت پشــتيباني و ساخت اجرا شد.
مهندس بهنود کارشناس ارشــد اتوماسیون آگلومراسیون با اعالم این خبر گفت :در طرح اولیه ،پروژه
فاقد سیســتم کنترل بوده ،که بنا به درخواســت بخش آگلومراسیون با توجه به اهمیت پروسه مذکور،
سیستم کنترل و مانیتوریگ توسط اتوماسیون بخش طراحی ،نصب و اجرا شد .در این راستا اتوماسیون
بخش ،مبادرت به طراحی اولیه ،شــامل تابلوی  PLCو تابلو مارشــالینگ ،کامپیوتر و شبکه صنعتی،
و تهیه الجیک ارتباطی فیلد به  ،PLCکرد .در ادامه نرمافزار کنترل و مونیتورینگ بر اســاس شــرح
عملکرد پروســه تهیه و نهایتًا پس از تستهای انفرادی و گروهی به بخش تحویل شد .وي در خاتمه
از تالشهای پرسنل اتوماسیون آگلومراسیون بهویژه مهندس ادریسی و جهانگیری که در اجرای پروژه
مذکور نقش اساسی داشتند قدردانی کرده و از همکاری بخش آگلومراسیون ،و مدیریتهای تولید و توزیع کمال تشکر کرد.

افزایشعمرپروانهالکتروفیلتر
شماره یک آگلومراسیون
با انجــام اقدامات اصالحی طول عمر فن الکتروفیلتر شــماره یک
( )ESP1آگلومراســیون افزایش یافت .مهندس قدمی مسئول مکانیک
کارگاه انرژیبخش آگلومراسیون با اعالم این خبر گفت :با توجه به عدم
کارکرد مناسب الکتروفیلتر شــماره یک از زمان راهاندازی ،پروانه مذکور
دچار سایش شدید شده و عم ً
ال بهرهبرداری آن با خطر حادثه تجهیزاتی و
راندمان بسیار کم انجام میگرفت .اهمیت این تجهیز برای خط تولید و نیز
نبود نقشه ساخت و زمانبر بودن خرید یک فن مشابه از خارج از کشور،

موجب ایجاد راهحلی برای تعمیرات بالینی فن موردنظر توســط کارگاه
تأسیسات و انرژیبخش شد .لذا با بررسیهای انجامشده و پذیرش ریسک
ناشی از تعمیر ،ورقهایی با الگو و وزنهای مشابه بهصورت متقارن روی
پرههای فن با مهارت خاص جوشکاری شد و این اقدام بهصورت مداوم تا
تأمین فن جدید ادامه یافت .با این کار عمر مفید فن مذکور از شش ماه به
حدود  30ماه افزایشیافته است.
جواد فدوي  ـ خبرنگار افتخاري

جدیتری به خود گرفت بهطوریکه هماکنون تنها در
بخش آف تيك (تاميــن مالي با ضمانت صادرات) پنج
شركت از كشــورهاي اتريش ،ايتاليا ،هند و دو شركت
از آلمان خواهان همكاري با ذوبآهن اصفهان هستند
و درخواســت خريد محصوالتي چون چدن ،شمش و
ســاير محصوالت ذوبآهن اصفهان را در اين قالب را
دارنــد .ضمن اينكه وجود معادن مواد اولیه تولید فوالد،
انرژي و نیروي انسانی متخصص ،همچنین دسترسی به
آبهای آزاد ازجمله مزیتهای سرمایهگذاری براي تولید
محصوالت صنایع معدنی و فوالدي در ایران اســت .در
این خصوص انجام مذاکره با سرمایهگذارانی از کشور چین
و آلمان بهمنظور جذب سرمایه جهت تأمین مواد اولیه و
اجراي طرحهای توسعهای شرکت در حال انجام است.

برنامه ريزي و انجام اقدامات
مورد نياز به منظور تولید
 3ميليون و  600هزار تن
فوالد با انجام بهينه سازي
و تعميرات مورد نياز يكي
از اهداف فعلي ذوب آهن
اصفهان مي باشد در اين
راستابرنامهتكميلتعميرات
اساسي كوره بلند شماره 1
در حال پيگيري
و انجام است

در آیين تجليل از فرزندان شاهد و جانباز عنوان شد

شهدا با خون خود اسالم و انقالب را
بیمهکردند
به مناسبت هفته دفاع مقدس ،آيين تجليل از فرزندان شاهد و جانباز
شاغل در شــركت با حضور  240خانواده ( 900نفر) ،طي دو شب 27
و  28شــهریورماه به همت امور شــهدا ،جانبازان و ايثارگران در تاالر
آهن برگزار شــد .در اين مراســم مهندس احمد صادقي ،مديرعامل
شركت ،دكتر عباسي معاون منابع انساني و امور اجتماعي ،حبيب الهي
رئيس بنياد شهيد شهرستان لنجان ،صالحي معاون فرماندار شهرستان
لنجان ،دكتر براتي مديرعامل اسبق شركت ،مهندس علمداري مشاور
فرهنگي اجتماعي مديرعامل ،ســرهنگ كريمي از اساتيد دانشگاه و
راويان دفاع مقدس ،مهندس اكبري مدير امور اداري،
موسي سليماني مشــاور مديرعامل در امور ايثارگران
و سرپرســت اين امور و تعدادي از ديگر مســئولين
ذوبآهن حضور داشــتند .معاون منابع انساني و امور
اجتماعي شــركت در اين مراسم طي سخناني ضمن
تبريك هفته دفاع مقدس گفت :اين جشــن همانند
روزهاي است كه بسياري از هموطنان با خلوص نيت
همسران و پســران خود را جهت دفاع از اين مرزبوم
به جبهههای حق عليه باطــل اعزام مینمودند .اين
اتحاد و همدلي در نوع خود بینظیر بود و همين عامل
باعث برتري ما در هشت سال دفاع مقدس بود .وي
افزود :ازخودگذشــتگی در راه خــدا و دفاع از حق در
باالترين حد ،ارزشگذاری شده و فرهنگ ايثارگري
و شهادتطلبی در اسالم از درخشش و ويژگي خاصي
برخوردار اســت كه شهدا توانستند به اين مقام دست
يابند .در ادامه اين آيين سرهنگ كريمي استاد دانشگاه و از راويان دفاع
مقدس تصريح كرد :فراموششدن و تحريف دو عاملي است كه دفاع
مقدس را تهديد میکند .وظيفه ما اســت كه با زنده نگه داشتن ياد و
خاطره شهدا ،جانفشــانی اين عزيزان را فراموش نكرده و از تحريف
آن جلوگيري كنيم .وي افزود :با پيروزي انقالب اســامي بسياري از
كشــورها با هم متحد شــدند تا انقالب را از پاي در بياورند كه توزيع
اسلحه بين عوامل ضدانقالب ،حمايت از بمبگذاران و انفجارهاي مكرر
در خطوط راهآهن و تأسيسات نفتي از جمله اين اقدام ها بود .اما به ياري
خدا و با تدبير و رهبري امــام خميني(ره) و همچنين اتحاد مردم اين
عوامل يكي پس از ديگري نقش بر آب شــد و پسازآن بود كه جنگ

عليه ايران را به پا كردند.
مهندس احمد اكبري ،مدير امور اداري شركت و يكي از جانبازان هشت
سال دفاع مقدس در اين آیين گفت :افتخاري است براي هر فرد كه جزیي
از خانواده جانبازان باشد و اين عزيزان نماد ازخودگذشتگی و الگوی جامعه
امروزی هستند و امنیت و پیشرفت ما مرهون ازخودگذشتگی جانبازان و
شــهدای عزیز و بزرگواری است که با نثار خون خود به جامعه اسالمی
هستی بخشیدند .وي يادآور شد :شهادت هنر مردان خدا است و جانبازان
نيز با جانفشانی كه كردند نزد خداوند ارزشي كمتر از شهادت ندارند و توفيق

خدمت گذاري به اين عزيزان يكي از باالترین ارزشهاست و نبايد تكريم
اين مردان خدا هرگز فراموش شود.
موسي سليماني ،مشاور مدیرعامل در امور ايثارگران و سرپرست اين امور با
اشاره به اين موضوع كه شهدا با خون خود اسالم و انقالب را بیمه كردند ،گفت:
شهادت نه یک مردن ،که یک انتخاب است .انتخابي آگاهانه در راه حق .شهدا
هميشه زنده و جاويدان نزد پروردگار هستند .وي یادآور شد :شهدا در دفاع از اين
مرزبوم از جان خود گذشتند و هماکنون شما نيز با پيروي از شهدا و پدران خود
بايددراينجنگاقتصاديازهيچاخالصوعمليفروگذارينکنید.شایانذکر
است در اين آیين ،مهدي شجاعي از فرزندان شاهد شاغل در شركت ،شعري
كه براي شهدا سروده بود به حاضرين تقديم كرد.

قدردانی از زحمات پیشکسوتان آگلومراسیون

مراسم تجلیل از مهندس مجید ممیزان ،قائممقام مدیر آگلومراسیون به
مناسبت بازنشستگی این مدیر پرتالش ذوبآهنی برگزار شد .در این مراسم
جمعی از مسئولین شرکت ،مسئولین و کارکنان آگلومراسیون و همچنین
پیشکسوتان این مدیریت حضور داشتند و از زحمات مهندس مجید ممیزان و

همچنینپیشکسوتاناینبخشتجلیلبهعملآمد.دراينبرنامهپيشكسوتان
و تالشگران كنوني مديریت آگلومراسيون با هم ديدار نمودند و پيشكسوتان
آگلومراسيونضمنمرورخاطراتازجملهركوردهايتوليد،حوادث،تعميرات
و ،...تجربيات خود را در اختيار تالشگران اين بخش قرار دادند.

بازديد هيئت بازرگاني ايالت براندنبورگ برلين آلمان از ذوبآهن اصفهان
پيرو الزامات بند ب ماده  192قانون برنامه پنجم توسعه و بهمنظور اندازهگیری
آنالينعواملآاليندهمحيطيومحاسبهشاخصهایمربوطبهكيفيتهوا()AQI
پروژه احداث ايستگاه سنجش كيفيت هوا از اوايل سال 90و طی فرآيند خرید رقابتی
در مديريت ارشد مهندسي كارخانه تعريف و فعال شد .پروژه بهصورت EPCبا مبلغ
2ميليارد ريال اجرا و به بهرهبرداری رسيد و مجهز به تجهيزات و سنسورهای كامل
اندازهگیری پارامترهاي  CO,PM10,2.5,SOx,NOx, O3و قابلافزایش تا سه
پارامتر ديگر است .اطالعات پايش شده توسط آنااليزرهاي اين ايستگاه بهصورت
آنالين و تحت وب به اداره كل حفاظت محیطزیست استان اصفهان و بهصورت
همزمان بر روي صفحه نمايشــگر ( )LEDنصبشــده در مجاورت درب س هراه
اطالعاتوجادهزرینشهر-شهركردبرايساكنينمنطقهوپرسنلقابلرؤیتاست.

نظر به روابط ديرينه تجاري دو کشــور ایــران و آلمان و ضرورت
تداوم گســتردهتر اين روابط ،اعضاي  17نفري هيئت بازرگاني ايالت
براندنبورگ برلين آلمان كه بــه دعوت اتاق بازرگاني و صنایع ايران و
آلمان از تاريخ  10الي  13سپتامبر  2017برابر با  19الي  22شهريورماه
به جمهوري اســامي ايران سفرکردهاند ،سهشــنبه  21شهريورماه از
ذوبآهن اصفهان بازديد کردند .اين هيئت در بدو ورود به شركت از خط
توليد و بهویژه كوره بلند شماره  ،3كك سازي ،نورد  650و توليد ريل،
كارگاه ریختهگری شــمش (دانيلي) و کارگاه ریختهگری جديد بازدید
کرده و سپس در جلسهای با حضور مهندس افضلي معاون بهرهبرداری
و مهندس توالييان مدير ارشد مهندسي بهرهبرداری شركت به گفتگو
و تبادلنظر پرداختند .در اين جلسه مهندس افضلي به تشريح وضعيت
جاري شركت و توليدات آن و بهویژه توليد ريل و رعايت استانداردهاي
الزم در تولید آن پرداخت .وي در ادامه با اشــاره به بعضي از مشتركات
تاريخي و فرهنگي دو كشور ايران و آلمان و استقبال از حضور آن هيئت

در ذوبآهن ابراز اميدواري کرد كه اين بازديد و گفتگوهاي انجامشده و
پیگیریهای بعدي آن براي هر دو كشور و شرکتهای صنعتي مربوطه

مفيد واقع شود .در اين جلسه اعضاي هيئت بازدیدکننده كه متشكل از
مديران عامل ،مديران بخشها و مشــاوران ارشد شرکتهای مختلف

فعال در ايالت براندنبورگ آلمان بودند نيز ضمن ابراز خرسندي از حضور
در ذوبآهن اصفهان از مناسبات مشترك بازرگاني دو كشور ،حوزههای
فعاليتــي و توليدات و خدمات قابلارائه خــود در زمينههاي مختلف و
ازجمله انرژي ،لجستيك ،IT ،حملونقل ،معدن ،ماشینآالت ،مشاوره
و خدمات فني و مهندســي و غيره سخن گفته و آمادگي خود را براي
همكاري و سرمایهگذاری در ذوبآهن اعالم کردند .به گفته اين گروه
آلماني ايالت براندنبورگ كه در شــرق آلمان متحد و در منطقه برلين
پايتخت اين كشور قرار دارد يك ايالت بزرگ و برتر اقتصادي و صنعتي
كشور آلمان به شمار میرود و با توجه به ویژگیهای خود ازنظر نيروي
كار متخصص ،زيرساختهاي عالي در سيستم تردد و حملونقل ،سطح
باالي ارزشافزوده ،هزینههای مناســب زندگي ،تبادل دانش ،ماليات
سبك ،خدمات مشــاورهای رايگان ،حمايت از توليد و رشد اقتصادي و
امكانات متنوع براي اوقات فراغت از امتيازات برجســتهای در آلمان و
كل اروپا برخوردار است.
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در گفتگو با اعضاء كميته فرهنگي شركت مطرح شد :

پيوند فعاليت هاي فرهنگي با مسئوليت اجتماعي شركت

با توجه به اهميت و ضرورت فعالیتهای فرهنگي و
كارنامه درخشان ذوبآهن اصفهان در اين زمينه و همچنين
با توجه به رويكــرد فرهنگي مديريت عالي كه منجر به
شــکلگیری كميته فرهنگي شركت شد ،با اعضای اين
كميته گفتگويي صورت گرفته كه در پي میآید.
مهندس علمداری گفت :اهمیت و جایگاه خانواده بر
هیچکسی پوشیده نیست زیرا اولین مکان رشد انسان این
نهاد مقدس و تأثیرگذار اســت .توجه بهسالمت ،ارتقای
سطح فرهنگی ،علمی ،اجتماعی ،بهداشت روان و مسائلی
ازایندست است که میتواند یک خانواده را به مرحله رشد
و بالندگی برساند .هر خانواده با همفکری اعضا و تدوین و
اجرا کردن یک برنامه جامع از زمان خود میتواند بهصورت
هدفمندبهرهبرداریکند.
** رسالتكميتهفرهنگي
وی افــزود :از روزهــای آغازین تأســیس ذوبآهن
اصفهاننهادمختلففرهنگینظیردفترهماهنگیتبلیغات
اسالمی ،انجمن اسالمی ،روابط عمومی ،بسیج ،بخشهای
خودجوشمردمیدرسطحشرکتو...فعالیتهایفرهنگی
بسیاری را انجام دادند که هماکنون نیز ادامه دارد .در دوره
جدید بهمنظور تمرکز ،ایجاد همسویی و پایش فعالیتهای
فرهنگی و بعضًا جلوگیری از ایجاد موازی کاری ،کمیته
فرهنگی در شــرکت با حضور نمایندگانی از بخشهای
مختلف بهمنظور سیاستگذاری امور فرهنگی ،اجتماعی و
آموزشی برای خانواده بزرگ ذوبآهن اصفهان با همکاری
بخش مهندســی صنایع ،نقشــه راه فرهنگی شرکت را
تدوین کردند .مشاور فرهنگی اجتماعی مدیرعامل شرکت
تصریح کرد :همکاران ذوبآهنی بخش زیادی از لحظات
خود را در شرکت سپری میکنند و بخشی را نیز با خانواده
هستند لذا سعی کردیم برنامههای را به نحوی تنظیم کنیم
که تعامل بین دو محیط خانواده و کار که از یکدیگر تأثیر
مستقیم میپذیرند را از طریق برنامههای مختلف پررنگتر
کنیم .این فعال فرهنگی در ادامه به تشکیل کانون خیرین
فرهنگی بانوان شرکت پرداخت و خاطرنشان کرد :مطابق با
فراخوانی که اعالم شد از بانوان شاغلین ذوبآهن درخواست
کردیم برای خدمت به این خانواده بزرگ و همچنین سایر
شهروندانبهصورتافتخاریباذوبآهناصفهانهمکاری
کنند که این فراخوان با استقبال بسیار چشمگیر همراه شد
و دورههای آموزشی متعدد فرهنگی ،علمی ،هنری ،ورزشی،
مذهبیو...باسرفصلهایاستاندارددردومرکزفرهنگسرای
امام رضا (ع) فوالدشهر و مجموعه آموزشی شفق اصفهان
کلید خورد و هماکنون که در آستانه دومین سالگرد تأسیس
این کانون قرار داریم به همت این بانوان سختکوش که
بدون هیچگونه چشمداشتی فعالیت خیرخواهانه خود را با
همکاری بخشهای مختلف شــرکت بهصورت مستمر
ادامه دادند ،بیــش از  2000نفر از این آموزشها بهرهمند
شدند .افراد گاهی در یکترم آموزشی در سه یا چهار رشته

ثبتنام کردند که آمــار فراگیران به حدود  6000هزار نفر
رســید .مهندس علمداری گفت :کانون خیرین فرهنگی
آقایان نیز بهمنظور آموزش ســرفصلهای متنوع علمی،
فرهنگی ،هنری ،ورزشی و ...به فرزندان ذکور خانواده بزرگ
ذوبآهن اصفهان و سایر شهروندان با حضور مربیان که
از همكاران توانمند ذوبآهنی هستند فعالیت بسیار خوبی
داشته است و تعداد قابلتوجهی ،از دورههای آموزشی آن
بهرهمند شدند .وی بیان کرد :برنامهریزی برای برگزاری
مجددجشنهایدانشآموزی،برگزارينمایشگاههایدهه
فجرازجملهنمايشگاهتوانمندیهایخانوادهبزرگذوبآهن
با برنامههای متنوع شاد آموزشي،علمي و فرهنگي ،هنري،
بازدید خانوادهها از خط تولید ،اردوهای فرهنگی ،آموزشی،
مسابقات ورزشی و ...نیز ازجمله برنامههایی است که در دوره
جدید با حضور اعضای کمیته فرهنگی با رویکرد هدفمند و
همچنینباکمترینهزینهبرنامهریزیشدهاست.
** پيوند فعالیتهای فرهنگي با مسئوليت
اجتماعيشركت
مشاور فرهنگی اجتماعی مدیرعامل شرکت در پاسخ به
این سؤال که در حیطه مسئولیت اجتماعی چه فعالیتهایی
صورت گرفته و چشــمانداز آینده در راســتا چگونه است
چنین گفت :ذوبآهن اصفهان در کنار تولید محصوالت
کیفی در سطح بینالمللی به مقوله استراتژیک مسئولیت
اجتماعی نیز همواره توجه ویژه داشــته و دارد لذا تعامل با
نهاد حاکمیتی در استان و شهرستان را در دستور کار خویش
قرار داده است .این شرکت فعالیتهای فرهنگي مختلفي
را در بخش خانواده ،بــرای همکاران ذوبآهنی بهعنوان
شهروندان شهرها و ساکنین روستاهای همجوار کارخانه که
در این اماکن سکونت دارند برنامهریزی کرده است .برگزاری
جشن میالد حضرت امام جواد(ع) در شهر زرینشهر ،برپایی
جشن به مناسبت نیمه شعبان هر شب در فرهنگسرای امام
رضا(ع) فوالدشــهر ،برگزاری تعزیه در سالن ورزشی نبرد

باشگاه فرهنگی ورزشی ذوبآهن در همین شهر ،تشکیل
کانون خیرین فرهنگی بانوان با حضور همسران عالقمند
پرسنل ساکن در زرینشهر تحت عنوان کانون شهید قجه
ای بخشــی از این فعالیتها است که با کمترین هزینه و
با حضور خودجوش همکاران انجام گرفت .مشاور فرهنگی
اجتماعی مدیرعامل شرکت در بخشی دیگر از سخنان خود
به بازنشستگان شرکت اشاره کرد و گفت :این قشر عزیز
برای ارتقای سطح اقتصادی و صنعتی شرکت طی دوران
مختلف تالشهای بسیاری کردند که حاصل آن موفقیت
و ارتقای کارخانه در بخشهای گوناگون است و متأسفانه
به دلیل شرایط اقتصادی شرکت امکان تشکر و قدردانی
از زحمات این تالشگران جبهه صنعت فراهم نشده است.
از چندی پیش آیین تکریم از مدیران بازنشســته شرکت
بهصورت خودجوش و توسط کارکنان بخشها با کمترین
هزينه آغازشــده است .این اقدام پســندیده را میتوان به
بخشها و الیههای مختلف شرکت نیز تسری داد تا برای
همکاران پس از  30سال خدمت در این مجموعه حداقل
آیینی برگزار شود .حوزه مدیرعامل نیز در این راستا از هیچ
تالشیدریغنمیکند.
** فعالیتهای فرهنگــي دفتر هماهنگي
تبليغاتاسالميشركت
آيتا ...رهبر مسئول دفتر هماهنگي تبليغات اسالمي
شــركت نیز فعالیتهای فرهنگي اين دفتر را بدين شرح
بيان کرد :برگزاري مسابقات فرهنگي براي خانوادهها از متن
کتابهای توزیعشده در ماه مبارك رمضان ،انتشار نشريه
اســراء جهت استفاده خانوادهها به مناسبتهای مختلف،
برگزاري نمايشــگاه كتاب و لوازمالتحریر جهت استفاده
خانوادهها ،تعويض كتاب قرآن مجيد و مفاتيح فرسوده شده
با قرآن و مفاتيح جديد بهصورت رايگان ،ارســال جانماز،
مهر ،قرآن و مفاتيح براي ويالهاي انزلي و چادگان جهت
استفادهخانوادهها(تعويضقرآنهاومفاتيحفرسودهنيزانجام

هفتمينوهشتمينبازديدخانوادههای
كاركنان از ذوبآهن اصفهان

هفتمين و هشــتمين مراســم بازديد خانوادههای كاركنان از
ذوبآهن اصفهان باهدف آشنايي هرچه بيشتر خانوادهها با محيط
كار یکشــنبه  5و شنبه  11شهریورماه با حضور  235خانواده (850
نفر) برگزار شــد .اين بازديدها با برنامههای فرهنگي و هنري در
تاالر آهن و تهيه عكس يادگاري در ميدان آهن همراه بود .خبرنگار
مــا با تعدادي از بازدیدکنندگان گفتگويي انجام داده اســت كه در
ادامه میخوانید.
رسول ملكزاده ،اپراتور ارشد اتاق فرمان مديريت مهندسي
نورد با ابزار خرســندي از اين بازديد گفت :اين بازديدها بيشــتر از
همه تأثیر فراواني بر فرزندان جوان خانواده دارد و میتواند الگوي
مناســبي از سعي و تالش براي كسب رزق حالل باشد .همچنين
اين آشــنايي سبب میشود خانوادهها درك بهتري از محيط كاري
ذوبآهن به دست آورند و زمينه ایجاد آرامش بيشتر براي شاغلين
ايجاد میشــود .وي تصريح كرد :انتخــاب بازدیدکنندگان از يك
مديريت براي بازديد از خط توليد و توضيح بيشتر و آشنايي کاملتر
آنها از به غنیتر شدن بيشتر اين برنامهها كمك میکند.
محسن كشوريپور ،كمك انباردار مديريت اموال و انبار گفت:
اعضاي خانوادهام دوســت داشتند از محل كارم در كارخانه ذوبآهن
بازديد كنند .اين برنامه براي كاركنــان دلگرمي و اميد را در پي دارد.
پيشنهاد میکنم مراحل بازديد از شركت متنوعتر برنامهریزی شود.
حسينعلي رشــيدي ،تعميركار تجهيزات الكتريكي برقي
مديريت توليد و توزيع بــرق گفت :بازديد از كارخانه برنامه خوبي
است؛ خصوصًا براي قشر جوان و مشتاق كه عالقمند هستند بدانند
پدران خود در چه محلي مشــغول به فعاليت هستند .با اين برنامه
متوجه مشقت و سختي كار پدران خود خواهند شد .وي افزود :بهتر
است در ميدان آهن كه خانوادهها مشغول گرفتن عكس يادگاري

هستند برنامهای براي فرزندان داشته باشند تا لحظات بهیادماندنی
براي خانوادهها رقم بخورد.
ســيامك فروغي ،شــاغل در كارگزيني بيمارستان شهيد
مطهري و مژگان مهدوي ،شــاغل در مديريت حسابرسي شركت
ضمن تبريك پنجاهمين ســالگرد تأســیس شــركت بهتمامی
ذوبآهنیها گفتند :اين برنامه كه باعث نزديك شدن خانوادهها به
صنعت میشود ،بسيار خوب و مفرح است و از اینکه در اين مجتمع
صنعتي فعاليت داريم ،بسيار خوشحال هستيم.
مهدي ابراهيمي ،تكنسين دفتر فني مديريت آگلومراسيون
گفت :خانوادهها با بازديد از شركت میتوانند با ذوبآهن و چگونگي
توليد فوالد و محصوالت و همچنين ســختي كار همســران خود
آشــنايي بيشتري داشته باشــند و میتوانند شرايط سخت كار در
ذوبآهــن را درك كنند .وي افزود :خانــواده با اینگونه بازدیدها
از شــرايط ســختکاری در ذوبآهن درك مناسبي از اين محيط
صنعتي كسب میکنند.
مصطفي كرباســي ،تکنولوژ ارشــد ریختهگری مديريت
فوالدســازي،اين بازديد را جهت افزايش همدلي خانوادهها بسيار
مناسب دانست و گفت :برخي پرسنل بعد از سالها توانستند بازديد
از شــركت را براي خانواده خود داشــته باشند و لذا بهتر است اين
برنامه بيشتر شود.
زرقام رضايي ،راننده شاغل در مديريت راهبري و پشتيباني
ماشینآالت و خودروهاي سنگين ضمن قدرداني از دستاندرکاران
اين برنامه گفت :بازديد از شركت فرصتي عالي براي فرزندان است
تا بدانند والدينشان در چه صنعت عظيم و حساسي مشغول به كار
هستند .پيشــنهاد میکنم بازديد از انبار محصوالت نيز در برنامه
قرار گيرد.

پذيرفت) ،ارسال تابلوهاي سخنان بزرگان براي استفاده در
ويالهاي انزلي و چادگان ،اعزام مبلغ (روحاني) جهت اقامه
نماز و سخنراني در مناسبتهایی كه كارخانه از خانوادهها
دعوت به عمل میآورد ،شركت در نمايشگاهها جهت ارائه
فعالیتهایفرهنگي.
** تشریح فعالیتهای حوزه مقاومت بسیج
شهیدتندگویانشرکتویژهخانوادهذوبآهن
سرهنگ امیدی ،فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید
تندگویان شــرکت گفت :با عنایت به رویکرد مدیریت
عالی شــرکت و مشــاور فرهنگی اجتماعی ایشان به
مسائل فرهنگی ،بهمنظور تمرکز این فعالیتها کمیته
فرهنگی شرکت تشکیل شد .وی افزود :رویکرد بسیج
نیز فرهنگی و خانواده محور است و تاکنون برنامههای
مختلفی همچون اردوي همســران كاركنان همراه با
دختر خانواده و اردوي پدران همراه با فرزند پسر را برای
اعضای خانواده بزرگ ذوبآهن برگزار نموده و همچنین
برنامههای دیگری را نیز در دست تدوین دارد .فرمانده
حوزه مقاومت بسیج شرکت ادامه داد :برگزاری اردوهای
فرهنگی كاركنان به همراه همسر ،دورههای آموزشی
با موضوعات آشنایی با آســیبهای اجتماعي ،آسيب
فضای مجازی ،آموزش سبک زندگی اسالمي ،آموزش
نظامی با سالح جنگی ،احکام و ،...اعزام كاروان راهیان
نور به مناطق عملياتي غرب و جنوب كشــور بهصورت
خانوادگی ،تشــکیل حلقههای صالحیــن ،که همه با
رضایتمندی بســیار خوبی را در پی داشته و با کمترین
هزینه برگزارشده است .ســرهنگ امیدی خاطرنشان
کرد :تأسیس پایگاه مقاومت بسیج فاطمه زهرا(س) ویژه
خواهران در شرکت و همچنین پایگاه بسیج سردار شهید
قجه ای در مجموعه باشگاه فرهنگي ورزشي شفق نیز
ازجمله اقدامات بسیج ذوبآهن برای خانوادهها به شمار
میرود.

** برگزاري دورههای آموزشــي با محتواي
فرهنگي
مهندس حســینی مدیر آموزش و توســعه منابع
انسانی شــرکت نیز گفت :با توجه بهضرورت توسعه
آموزشهای فرهنگی در شــرکت ،دورههای آموزشی
متعددی در مجموعه شــفق اصفهان و فرهنگسرای
امام رضا(ع) فوالدشــهر ویژه اعضای خانواده بزرگ
ذوبآهن و سایر شهروندان عالقمند با همکاری این
مدیریت برگزارشده است .مدیر آموزش و توسعه منابع
انســانی عناوين و تعداد شرکتکنندگان برخي از اين
دورهها را بدين شــرح بيان کرد :مهارتهای زندگی
 113نفر ،فرزند پروري  120نفر ،اشــتباهات اساسی
در تربیت فرزنــدان  177نفر ،آموزش پیش از ازدواج،
آمادگی مقابله با استرس قبل از کنکور برای والدین و
فرزندان بهصورت جداگانه .مدیر آموزش و توسعه منابع
انسانی شرکت با اشاره به اينكه فراگيران از دورههای
آموزشي رضايت مناسبي داشتند ،افزود :اين مديريت
در راستای رسالت آموزشــی خویش دورههای متعدد
دیگری را نیز برنامهریزی کرده است که در نیمه دوم
سال جاری برگزار میشود.
** ضــرورت تمركز و توســعه فعالیتهای
فرهنگيباتکیهبرتوانمنديكاركنان
عليرضااميري،مديرروابطعموميشركتگفت:باتوجه
به اهميت فعالیتهای فرهنگي و هزینهبر بودن آن ،كميته
فرهنگيبهمنظورتمركزوبهینهسازیاينفعالیتهاتشكيل
شد تا با بررسي ایدههای مختلف در اين زمينه برنامهریزی
کند .مدير روابط عمومي ذوبآهن بر ضرورت توسعه نشاط
و همچنين افزايش بهرهوری از طريق فعالیتهای فرهنگي
تأکید کرد و گفت :مديريت عالي شركت در تمام فعالیتها
و ازجمله فعالیتهای فرهنگي بر اســتفاده از تواناییهای
كاركنان پرتالش و توانمند اين شركت تأکید دارد .وي با
اشاره به احياي سنت حسنه تقدير از بازنشستگان و برگزاري
مراســم تقدير از آنها كه با همكاري خودجوش كاركنان
قسمت ها و روابط عمومي برگزار مي شود  ،حضور فعال
كاركنان در فعاليت هاي فرهنگي را بسيار مهم دانست و
تصريح كرد  :اين وظيفه نهادهاي فرهنگي شركت است
كه در كاركنان شور و عالقه الزم براي حضور در فعاليت
هاي فرهنگي را ايجاد کند  .عليرضا اميري در ادامه با اشاره
به برخي فعالیتهای فرهنگي روابط عمومي ازجمله ،بازديد
خانوادهها از خط توليد ،جشــنهای دانشآموزی ،جشن
مزدوجين ،مراسم مناسبتي،چاپ ویژهنامههای فرهنگي،
حضور فرهنگي در شبکههای اجتماعي ازجمله راهاندازی
كانال سراي ذوب ،تهيه اقالم فرهنگي ازجمله بلیتهای
تخفیفدار اماكن فرهنگي و تفريحي و ...اظهار داشت :در
تمام اين فعالیتها ،توجه به فرهنگ غني اسالمي و ايراني و
نشاط كاركنان و خانواده آنها،اولويت دارد.

فرارسيدن ماه محرم ،عاشورا و
تاسوعايحسينيتسليتباد

اين روزها ،حال و هواي محرم ،عاشقان ساالر شهيدان را بیقرار ساخته
است .بيرقهاي عزاي «يا حسين» بر سر در خانهها و مغازهها و اماكن مختلف
برافراشته شده و با ديدن آنها دلها هوايي ميشوند .بغضها گلوي محبين
حضرتش را ميفشــارند و قلوبشان تنگ و ناالن شده است؛ و اين نوا شنيده
ميشود :باز اين چه شورش است كه در خلق عالم است .عاشورا نمایش پرشکوه
عشق است که با ایثار و ازخودگذشتگی حسین علی هالسالم و یاران فداکار آن
حضرت درصحنه کربال خلق میشود .حماسه کربال حقیقتی را در کهکشان
عشقوخونبهتصویرکشیدتادیگرکسیبرایچشمپوشیدنازآفتابحقیقت،
بهانهای نیابد .کربال صحنه وقوع حماسه جاویدی است که وجدان انسانهای
آگاه ،صالبت آسمانیاش را ستایش میکند و در برابر قداست و عظمت آن سر
تعظیم فرود میآورد .این وظیفه ماست که فرهنگ عاشورا و پیام کربال را خوب
بشناسیموسرمشقزندگیخودقراردهیم.منبع :تبيان

شکستحصرآبادان

حصر آبادان باید شکسته شود .امام خمینی(ره)
جزیره آبادان در دورترین نقطه جنوب غربی ایران قرارگرفته است .اروندرود
تنها رودخانه قابل کشتیرانی ایران است و تا پیش از جنگ تحمیلی عراق ،دو
بندر بزرگ و فعال خرمشهر و آبادان در مسیر این آبراه قرار داشتند .تاریخ شهر
آبادان بهویژه پاالیشگاه آن ،با تاریخ صنعت کشورمان گرهخورده است .پس از
سقوط خرمشهر ،عراق تالش کرد تا از طریق شرق کارون و شمال بهمنشیر،
آبادان را اشغال کند که با این وضعیت آبادان در یک محاصره 330درجهای قرار
میگرفت .فرمان امام(ره) مبنی بر آزادسازی آبادان عالوه بر جنبه نظامی ،جنبه
شرعی نیز پیدا کرد و نیروهای مسلح تمام توان و قوای خود را در این راه صرف
کردند.باالخرهدر 5مهر 1360درعملیاتثامناالئمه،نیروهایاسالمبرمواضع
مقدم دشمن هجوم برده و خاکریزهای اولیه دشمن را بدون زدوخورد اشغال
کردند و پس از  24ساعت ،جزیره آبادان از محاصره خارج شد .شکست حصر
آبادان حماسه دلیرمردانی است که با بالهایی به وسعت عشق در آسمان دلها
جاودانهشدند؛خودرفتندوتاهمیشهیادشاندرقلبهاباقیماند.
گرامی باد ،سالروز شکست حصر آبادان

روزبزرگداشت
فرماندهان دفاع مقدس

(فالحي ،فكوري ،نامجو ،كالهدوز و جهانآرا)
بعد از پایان موفقیتآمیز عملیات ثامناالئمه 5،تن از فرماندهان ردهباالی
ارتش و ســپاه جهت تقدیم گزارش به امام خمینی (قدس سره) عازم تهران
میشوند و به این منظور یك فروند هواپیمای سی – 130در ساعت 18:43با
 40نفر سرنشین و 27مجروح و 32نفر شهدای عملیات ثامناالئمه از فرودگاه
اهوازبهمقصدتهرانبهپروازدرمیآید.هواپیمادرساعت 19:59روز 7مهرماهدر
 17مایلیفرودگاهمهرآبادتهراندرجنوبغربیكهریزكدچارسانحهمیشود
وبهعلتینامشخصهرچهارموتورهواپیماهمزمانخاموشمیشوند.خلبان
تالش میکند هواپیما را در همان منطقه به زمین بنشاند .چرخهای هواپیما
بهوسیلهدستگیرهدستیبازمیشودوهواپیمادرزمینناهموارفرودمیآیدوپس
از طی مسافتی قریب به 270متر در نقطهای متوقف و بال چپ هواپیما به زمین
اصابتمیکند.هواپیمامتالشیوآتشمیگیردكهدرنتیجه 49نفرازسرنشینان
هواپیماازجملهاینپنجشخصیتنظامیشهیدشدند.

هفتم مهرماه روز آتشنشانی و ايمني
در راستاي حفاظت و صيانت از نيروي كار بهعنوان
مهمترين سرمايه در امر توليد و افزايش راندمان كاري
بدون ترديد شناسايي ،ارزيابي و كنترل خطرات محيط
كار از اهميت ويژهاي برخوردار اســت كه اين امر در
ســايه رعايت قوانين و مقررات ذیربط ،شركت را در
دستيابي به محيطي امن ياري میکند .توجه روزافزون
بــه ايمني و رعايــت كامل مقررات ايمنــي در تمام
فعاليتهاي عمومي و تخصصي و اجراي امور مطابق با
دستورالعملها و آییننامههای مدون و مصوب ،سازمان
را از گزند آسيب و حادثه مصون داشته و موجب رشد و
ارتقای سطح ايمني در شركت میشود .موضوع ايمني
كاركنان و تأمين امكانات و تجهيزات براي كارگران
يك امر حياتي است چراکه ايمني كاركنان مسئوليتي
است كه ازنظر اخالقي بر عهده شركت بوده و منافع
شــركت و خطوط توليد و فعاليت را تحت تأثير قرار
ميدهد .داشتن برنامه ايمني مشــخص ،سازمان را
درراه رســيدن به اهداف استراتژيك هدايت میکند.
هدف كلي اين اســت كه كاركنان با برنامهريزي در
محيط كار و استفاده از وسايل حفاظت فردي عمومي
و تخصصــي و انجام وظايف مطابق با قوانين ايمني،
قدرت مقابله با شرايط ناخواسته را فراهم آورند .كاركنان
بايد در شــغل خود از وقوع حوادث جلوگيري کرده و
يك سياســت مشخص ايمني را در محيط كار ايجاد

کنند .کار کردن در محيطهاي صنعتي شبيه يك تيم
فوتبال است .ورزشكاران با آمادگي و پوشش مناسب
وارد ميدان میشوند آنها میکوشند موفق شوند و آسيب
نبينند .مقررات براي آنها توضيح داده میشــود و آنها
ملزم به رعايت آن هســتند .درعینحال میدانند كه
هرگونه اشتباه ،ازجمله عدم رعايت مقررات به ضرر آنها
منجر میشود درست مشابه اين حالت براي موفقيت
كاركنان ،توليد مناسب ،محيط كار سالم و دستيابي به
ايمني نيز مطرح است .عليرغم اينكه ايمني در شركت
به نحو چشمگيري توسعهیافته ولي هنوز موضوع خطر
و احتمال آسيب ديدن ،مسئله مهمي است اين امكان
وجود دارد كه با هزينه مناسب نسبت به اداره فعاليتها
و فرآيند شــركت را ايمن کرد .همواره در يك ديدگاه
درست ،پذيرش خطر در شغلهاي مختلف فرآيندهاي
فني مثل شركت ذوبآهن كه از مواد اوليه مختلف از
قبيل زغالسنگ ،محصوالت فوالدي متنوعي توليد
مینماید ،امري طبيعي است.
ذوبآهــن روزانه با حجم بســيار زيادي از مواد
خطرناك ،حرارتهاي شديد ،فشار باال و تجهيزات
و مكانيزمهــاي صنعتي متعددي در ارتباط اســت.
بنابراين با روشهاي صحيح آموزش و بهرهبرداري
استاندارد در خطوط توليد بايد پيامدهاي خطرناك را
به حداقل رسانيد .خوشبختانه امروزه افراد در صنعت،

مديريــت خطر را درك كــرده و قابليت هدايت آن
را نيز پیداکردهاند بــه دلیل وجود تغييرات متنوع در
فرآيندهاي صنعتــي ،مديران فني نقش چندگانهاي
را پذيرفتهاند و ديدگاهشــان فقط معطوف به توليد
نبوده ،بلكه در زمينههاي ايمني نيز فعال هســتند و
تا جايي پيش رفتهاند كه هر شخص خود را عضوي
از واحد ايمني ميداند .اصو ً
ال ايمني میتواند در تمام
بخشها و وظايف به اجرا درآید مهمترين موضوع،
تعهد مديريت است كه در همكاري با برنامه ايمني به
اجرا درمیآید .خوشبختانه اكثريت مديريتها اهميت
ايمني و حفظ كاركنان خود را دريافته و ميدانند كه
در محيــط غير ايمن چه حوادثي ممكن اســت رخ
دهد .درك اين موضوع در ســازمان بهترين منافع
را همراه با حمايت از ايمني به همراه خواهد داشت.
شعار ايمني و تحقق آن جز حمايت و تعهد مديريت
هيچ مفهومي ندارد .طي ســالهای اخير براي همه
مديران ،كارشناسان ،مسئولين و كارگران سهم مهمي
از رفتار و وظايف به اجراي ايمني معطوف شده است.
تأكيد اين فلسفه روي اصالح ديدگاههاي كاركنان
نسبت به ايمني بوده و اين نشاندهنده خارج شدن
از نگرش محض به توليد و تجزیهوتحلیل ســود و
زيان دارد .اصالح فرآيندها ،شناســايي مخاطرات و
ارزيابي ريسكها ،برگزاري مانورها ،تدوين و بازبيني

دستورالعملها ،آگاهي از قوانين و استانداردها ،تطابق
آئیننامهها با مقررات ،تشــكيل كميتههاي بررسي
موارد ايمني ،تجزیهوتحلیل شبه حوادث ،بازرسيهاي
بهموقع و بســياري ديگر از فعالیتهای ديگر نقش
اساســي در كاهش حوادث داشته و موجبات آرامش
و سالمتي پرسنل را به همراه دارد و اين مهم حاصل
نخواهد شد مگر با همكاري همهجانبه در تمام سطوح
سازمان.
بر كسي پوشيده نيست كه يك كارگر ايمن يك
كارگر تولیدکننده اســت افرادي كه ايمني را رعايت
میکنند كمتر دچار اشــتباه شــده و رفتار و اخالق
مناسبتری دارند .دستاورد رفتارهاي ايمن بسيار مهم
اســت و نقش زيادي در كاهش هزينه در ســازمان
دارد .ارتقــای فرهنگ ايمني منجر به كاهش هزينه
در زمينههاي مختلف از قبيل هزينههاي ناشي از نرخ
باالي حوادث و آسيبها ،هزينههاي باالي نگهداري
و تعميرات ،هزينههاي غرامت و بيمه و ...شده و بستر
محيط ايمن را براي شركت فراهم میآورد .مديريت
و كليه پرسنل ايمني فني شركت ذوبآهن اصفهان
ضمن تبريك روز آتشنشاني و ايمني ،آرزوي روزهاي
شاد و بدون حادثه براي تمام پرسنل و خانواده محترم
ايشان دارد.
مهدي جعفريان ـ سرپرست ايمني فني

عيادت

اعضای كميته عیادت شــركت با حضور در منــزل حمید نوربخش همکار
حادثهدیده شاغل در قســمت نورد در تاریخ  26شهریور،ضمن عيادت از وي در
جريان وضعيت درمان و سالمت اين تالشگر ذوب آهني قرار گرفتند.

جلسهمشتركفرماندهاننظامي
استان و منطقه با فرماندهان بسيج
ذوبآهن اصفهان

شماره ارسـال پـیــامکw w w . e s f a h a n s t e e l . c o m 300073194:
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آتشکار :نشریه داخلی /صاحب امتیاز :شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
مدیر مسئول :مدیرروابط عمومی سردبیر :علی حسین غریبی دبیر تحریریه :علی سلیمانی
خبر و گزارش :حسین ابراهیمی عرب عکس :محمد زارع 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 :

استقبال معاون بهره برداري از مشاركت بسيج اقشار
در طرح ها و پروژه هاي شركت

بر بال لك لك ها

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

تاريخ تولد

محل كار

نام فرزند

فتح اله نادري

1396/06/01

فروش

ستايش

اكبرمحمودي

1396/05/18

فروش

اميرمحمد

اصغربختياري

1396/06/12

كك سازي

آرين

نادرسامانيان

1396/06/04

نت

هستي

اسماعيلعزيزي

1396/06/08

آبرساني

آوا

عباسضيائي

1396/05/23

راهبري

آوينا

احمد رضا جابري

1396/06/14

مديريت اداري محمدامين

عليرضاغالمي

1396/04/14

خريد

امير عباس

حسن مير عالئي

1396/06/17

كوره بلند

حلما

حسينجوانمردي

1396/06/02

كوره بلند

ملينا

پژمان نظري

1396/06/18

آبرساني

پانته آ

اميدكاظمي

1396/06/10

نورد

ماهان

احمد رضا ابراهيمي

1396/06/06

نورد

آرمان

امير علي سرخي

1396/06/15

نورد

احسان

فرشاديوسفي

1396/05/15

نورد

رادين

مجتبيمطهر

1396/06/11

نورد

ملكا

ابراهيمصائبي

1396/06/16

نورد

اباالفضل

مجيدحيدري

1396/06/06

نورد

امير علي

ميثمخاني

1396/06/06

نورد

ترمه

مجيدغالمي

1396/06/07

نورد

نگار

حمزه خواجه

1396/05/14

نورد

آرشيدا

حسنخاشعي

1396/05/30

نورد

آيلين

رستم رضاپور

1396/05/11

نورد

محمد

زينبرحيمي

1396/06/15

بيمارستان

مهسا

عباسعليعشوري

1396/06/15

بيمارستان

مهسا

محمودنجفي

1396/06/17

آگلومراسيون

محمدطاها

اميدعباسي

1396/06/05

آگلومراسيون

آروشا

شاغل

بهمنظوربررسيوبرنامهریزیمناسبجهتبرگزاريباشكوهصبحگاهبزرگنظامي
در ذوبآهن اصفهان ،جلسه ویژهای با فرماندهان ،مسئولين و نمايندگان يگان ويژه
پاسداراناستان،پدافندهوايي،منطقهانتظاميشهرستان،صنايعدفاع،كميتهامدادوسپاه
ناحيهلنجانوفرماندهانبسيجومدیریتهایحراستوروابطعمومیذوبآهنبرگزار
شد .در اين جلسه ابعاد مختلف جهت برگزاري مراسم باشكوه و منظم آيين صبحگاه
مشترك بزرگ نظامي موردبحث و بررسي قرار گرفت .گفتني است كه مراسم مشترك
صبحگاه نظامي پنجم مهرماه سال جاري با بهرهگیری از برنامههای متنوع نظامي و با
حضور یگانها و فرماندهان ارشد نظامي استان و منطقه برگزار میشود .رژه یگانهای
نظامي ارتش ،ســپاه ،بسيج ،نيروي انتظامي ،نخبگان و مهندسين شركت و نمايش
خودروهايتاكتيكيجديدنظاميباسالحهاینيمهسنگينو...ازجملهبرنامههایمهم
درمراسمصبحگاهبزرگمشتركنظامياست.

اطالعيه ورزشي

مركز تخصصي ماساژ آراميس فوالدشهر با تخفيف  50درصد ويژه پرسنل و
خانواده بزرگ ذوبآهن اصفهان ( 45دقيقه ماساژ ريلكسي  30هزار تومان)
آدرس :فوالدشهر  A2ساختمان پزشكان
تلفن  09367344436و 03152645570

همايش كوهگشت و طبیعتگردی
فرزندان پرسنل شركت

به همت سرپرســتي امور ورزشي شــركت در تاريخهاي ( 96/6/16پنجشنبه) و
( 96/6/23پنجشنبه) مرحله دوم و سوم كوهگشت و طبیعتگردی فرزندان پرسنل
ذوبآهن بهصورت مجزا و تفکیکشده برگزار شد .در تاريخ  96/6/16فرزندان دختر
پرسنل و در تاريخ 96/6/23فرزندان پسر پرسنل برنامه كوهگشت خود را در منطقه كوه
صفهبرگزارکردند.دراينبرنامهشرکتکنندگانباانجامپیادهرویتايادمانشهدايگمنام
با قرائت فاتحه ياد و خاطره اين عزيزان را گرامي داشتند .سپس در محل چشمه چنار
مسابقاتورزشيبرگزاروبهنفراتبرترجوايزورزشياهداءشد.مربيوسرپرستبرنامهها
عبارتاند از :سيروس زنجاني و همكاري و مساعدت آقايان كورش مرادي و علي سياح.

جلســه ماهانه شوراي قشــر حوزه مقاومت بسيج
شهيد تندگويان با حضور مهندس افضلي معاون بهره
برداري شركت  ،سرهنگ اميدي و اعضای شورای قشر
بسیج کارگری برگزار گرديد.
در اين جلســه مهندس افضلي ضمــن قدرداني از

تالش ها و زحمات بسيجيان بويژه شوراي قشربسیج
در خط توليد و همچنين گراميداشــت يــاد و خاطره
رزمندگان در طول  8ســال دفاع مقدس يادآور شــد :
بسيج در شــرايط فعلي رسالت فرهنگي بزرگي دارد و
نخبگان بسيجي در عرصه هاي علمي و انجام پروژه

آبشار شیطان کوه ـ الهيجان
کوچه باغ سفر

آبشــار شيطان کوه در استان گیالن واقع است .شیطان کوه،
کوهی اســت در شرق شهر الهیجان و در اســتان گیالن .درگذشته به این منطقه
شاهنشین کوه میگفتند و برکهای که  ۲۰۰متر طول و  ۷۰متر عرض داشت در جلوی
آن بود که برای انبار کردن آب در امر آبیاری از آن اســتفاده میشــد .امروز برکه به
دریاچهای مصنوعی تبدیلشده که در میان آن جزیرهای وجود دارد و عمارت کوچکی
در این جزیره خودنمایی میکند .در دل شــیطان کوه آبشــاری مصنوعی ایجادشده
که آب آن از همین دریاچه که به اســتخر الهیجان معروف اســت ،تأمین میشود.
در مسير باالی شيطان كوه ،فضايی دلانگيز وجود دارد كه به «بام سبز» الهيجان
مشــهور است .اين محوطه سبز و زيبا بهوسیله گذرگاهی به قسمت جنوبی پاي كوه
منتهی میشــود .از بام سبز حدود هزار پله سيمانی تا پاي كوه تعبیهشده كه يكی از
مســيرهای منتهی به بام سبز است .آبشــاری زيبا و ديدنی از بدنه كوه بهطرف پای
كوه سرازير میشود .این آبشار زیبا که از بدنه شیطان کوه بهپای کوه سرازیر میشود
بهوســیله پمپاژ آب از استخر تغذیهشده و حوضچههایی برای تخلیه و حرکت آب در
پایین آن احداثشده است .در کنار این آبشار یکراه پلکانی تا قله کوه وجود دارد که

تیم وزنهبرداری
بسیج ذوبآهن قهرمان
مسابقات کارگري استان شد

گاهی خدا میخواهد با دست تو ،دست دیگر بندگانش را بگیرد
وقتی دستی را به یاری میگیری،
بدان که دست دیگرت در دست خداست
با کمک به ادامه تحصیل دانش آموزان نیازمند ،دلی را شاد کنیم و حسرتی را کمرنگ
همکارانگرامی
با توجه به فعالیت قرارگاه بسیج سازندگی حوزه شهید تندگویان ذوبآهن در مناطق
محروم و طرح جمعآوری لوازمالتحریر و ملزومات پوشاک نو و مستعمل ،خواهشمند است
موارد مذکور جمعآوری و به حوزه بسیج شهید تندگویان (برادر کرمی )09133366539
و پایگاهها تحویل دهید.

مســابقات وزنهبرداری قهرمانی کارگران استان در شهرستان فالورجان به ميزباني
شــهرداری قهدریجان برگزار شد و تیم حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان ذوبآهن
با کسب  201امتياز قهرمان اين مسابقه شد و به مسابقات كشوري راه يافت .سرپرستي
اين تيم را مدير تربیتبدنی بسيج ذوبآهن برادر حجتا ...كرمي و مربي اين تيم را برادر
فرزاد بويري بر عهده داشتند.
خليل شكراني ـخبرنگار افتخاري

تسليت
همكارانگراميجنابآقايانمقارهزاده
ومحمدرضاعليعسگريان

مصيبتواردهراخدمتشماوخانوادهمحترمتانصميمانهتسليتعرضکردهوازخداوند
متعالبرايآنمرحومانعلودرجاتوبرايبازماندگانسالمتيوطولعمرخواستاريم.

روابط عمومي شركت

تشكروسپاس

بدينوسيله از كليه همكاران و دوستان گرامي كه در مصيبت وارده
به اينجانبان ضمن ابراز همدردي ،موجب تسلي خاطر بازماندگان را
فراهم کردند ،صميمانه قدرداني نموده ،اميد است در شادیهایتان
جبران کنیم.
شيرزاد ناظم الرعايا ،سعيد نوروزي

گردشگران با پشت سر گذاشتن بیش از  750پله که از کنار آبشار و پای کوه آغازشده
و از داخل درختان سرسبز میگذرد به قله کوه و بام سبز میرسند.
داريوش بهادري 
مديريت خدمات و امور اجتماعي ،خدمات اقامتي و تفريحي

طرح جمعآوری لوازمالتحریر و
پوشاک نو و مستعمل برای دانش
آموزاننیازمند

بازديد از خانواده شهدا ،جانبازان و
ايثارگرانشركت

در آستانه هفته دفاع مقدس و بهمنظور پاسداشت رشادتهای شهدا ،جانبازان و
ايثارگران شركت گروه بازديد امور شهدا و جانبازان از خانوادههای شهيدان واالمقام
عبدالعلي صادق زاده ،علي عادلپور ،امامقلي جعفرزاده و جانبازان معزز محمدرضا
لقماني ،احمد اصغري و غالمرضا يوسفي تجليل به عمل آورد.
رحيمي ـ رابط خبري امور شهدا ،جانبازان و ايثارگران

هــاي صنعتي و موثر براي كارخانــه مي توانند نقش
مهمي ايفا نمايند .
سرهنگ امیدی فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید
تندگویان نیز طی ســخنانی بخشی از اهداف و برنامه
های شورای قشر بسیج کارگری مطرح کرد.

جناب آقایان بهمن حیدر 
ی
و مهندس احمد روشنضمیر
موفقیت فرزندان گرامیتان را در کســب رتبه برتر در آزمون سراسری کنکور سال
 96در رشته پزشکی و رشته مهندسي برق دانشگاه اميركبير به شما و خانواده محترمتان
تبریک و تهنیت عرض مینماییم.

روابط عمومي و مکانیک ریختهگری ایستگاههای
 5-6-3فوالدسازی ذوبآهن اصفهان

فرزندان موفق
عليرضا عزيزي فرزند براتعلي شاغل در
مديريت توليدات كك و مواد شيميايي

مقام اول مسابقات قهرماني وزنه
برداري استان اصفهان و انتخابي
كشور رده سني نوجوانان وزن 105
كيلو گرم

فاطمه قبادي فرزند محمدرضا شاغل در
مديريت مهندسي نت مكانيك

مقام دوم مسابقات كيوكوشين كاراته
ماتسوشيما كشور رشته كاتا
آرمان معتمدي فرزند سعيد شاغل در
مديريت مهندسي نورد

درسا پيرمراديان فرزند محمد رضا شاغل
در مديريت خريد تجهيزات و قرار دادهاي

مقام اول مسابقات رباتيك بارمان كاپ
 2017استان اصفهان

مقام سوم مسابقات قهرماني كاراته
شهرستان شاهين شهر و ميمه رده سني
نونهاالن بخش كاتا

طاها كريم نژاد فرزند اسكندر شاغل در

توسعه

نگار مختاري فرزند محمد شاغل در
مديريت مالي توسعه

رتبه برتر در جشنواره علمي خوارزمي
بخش علوم آزمايشگاهي

مديريت نسوز

قبولي در آزمون ورودي مدارس
نمونه دولتي
غزل رحيمي فرزند علي شاغل در مديريت
اموال و بيمه

مقام سوم مسابقات قهرماني كاراته بين
المللي در رشته كوميته رده سني 14
تا  15سال

نازنين سليميان فرزند مجتبي شاغل در
مديريت توليدات كك و مواد شيميايي

اول مسابقات قهرماني كاراته استان
سبك شيتوريو اينويي ها بخش كاتا
رده سني نونهاالن و همچنين مقام
سوم همين مسابقات در بخش كوميته
را نيز دارد
محمد كياني فرزند احمد شاغل در
مديريت مهندسي نت راه و ساختمان

مقام دوم مسابقات قهرماني ددليفت
باشگاه شهرستان لنجان رده سني
نوجوانان
محمد امين عليزاده فرزند سعيد شاغل در

مديريت آزمايشگاه مركزي

مقام دوم مسابقات قهرماني استان
اصفهان سبك كيوكوشين كاراته
بخش كوميته رده سني خردساالن
وزن – 23

روابط عمومي شركت با تبريك به اين عزيزان و خانواده هاي محترمشان  ،براي اين فرزندان خانواده بزرگ ذوب آهن
موفقيت بيشتر را آرزو مند است .

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

نام و نام خانوادگي شاغل

تاريخ ازدواج

محل كار

فرزاد تاج ميري

1396/06/09

كك سازي

علي هادي

1396/06/01

كك سازي

سجاد ايزدي

1396/06/16

آگلومراسيون

ايمانرحمتي

1396/05/28

نت

محمد هادي خراساني

1396/05/03

آزمايشگاه
مركزي

محسنكاظمي

1396/06/10

آگلومراسيون

احسانقاسمي

1396/06/01

پشتيبانيو
ساخت حمل
و نقل

1396/05/08

نورد

عليرضابهرامي

