اعتماد به توان كاركنان
و پتانسيل نيروي انساني راهگشاي
مشكالتشركت
در ادامه اقدامات مهم كارگاه
مياني مديريت مهندسي نورد
درباره اجراي اقتصاد مقاومتي
و كاهش هزینهها ،در اين
شماره گفتگويي داريم
با رضا احساني
مسئول مكانيك ...
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كارگروه سالمت و امنيت غذايي
شهرستانلنجان
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پنجمين جلسه كارگروه
سالمت و امنيت غذايي
شهرستان لنجان در سال
 ، 96در مورخ 96/8/10
در محل سالن اجتماعات
شبكه بهداشت و درمان
شهرستان ...

سخن اول
فرازهايي از بيانات رهبر
انقالب در ديدار با سران سه
قوه و جمعی از مسئوالن نظام

02

با بهرهگیری از توان و دانش داخلي

حادثه بسيار تلخ کرمانشاه ،آزمایشی الهی و میدانی
برای ادای وظیفه مســئوالن اســت .امیدواریم این
همدردیها در عرصه عمل و کمک به مردم نیز با قوت
ادامه یابد و از مشکالت و درد و رنج مردم با توجه به هوای
سرد و در پیش بودن فصل دشوار سرما بکاهد .مصیبت
و فقدان عزیزان تلخ و سخت است؛ امیدواریم خداوند
متعال سکینه و آرامش خود را بر دلهای خانوادههای
داغدار نازل کند .جاری شدن خون محبت و همیاری
در رگهای جامعه اسالمی از تأثیرات اینگونه حوادث
است .امیدواریم در اثر این محبت و برادری ،برکات الهی
شامل حال مردم دالوِر سرزمین پهلوانپرور کرمانشاه و
همه ملت ایران شود .همدردیها با مردم کرمانشاه باید
در عرصه عمل و کمک به مردم با قوت ادامه پیدا کند .ما
در این غم با مردم دالور و مرزبانان دلیر استان کرمانشاه
شریکهستیم.

ذوبآهناصفهاننخستین
مقطع بيم بالنك را
در ايران توليد کرد
02

سرمقاله
هويت سازمان در گرو تعلق
سازماني

در گفتگو با فرمانده حوزه مقاومت
بسیجشهیدتندگویانشرکت

برنامههایهفتهبسيجدرشركت
تشريحشد
رویـــداد

02

کاهش هزینه ها و بهره وری
مهمتریناقداماتشبکهلولهکشی
مهندسیآبرسانی
فرهنــگی
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گزارشي از حضور زائران
ذوبآهني در مراسم
عزادارياربعين

بازديد بازرسان اداره کل کار اصفهان از ذوبآهن

ذوبآهناصفهانبهعنوانمادرصنعتفوالدکشورازبدوتأسیسباتوجهبهنوعفعالیتخود،نسبت
بهتدوینوپیادهسازیدستورالعملهاوآییننامههایمختلفدربارهسیستمهایمدیریتیایمنی،بهداشت
شغلیوزیستمحیطیاقدامکردهاستوهمچناننیزاینرویکردتاثیرگذارراباتوجهبهعلمروزاجرایی
میکند .در این راستا آیینهای افتتاحی ه و اختتاميه بازرسی بازرسان اداره کل كار از بخشهای مختلف
کارخانهباحضورمقصودیرئیسادارهبازرسیادارهکلتعاون،کارورفاهاجتماعیاستاناصفهان،سیف
ا ...علیخانی معاون روابط کار این اداره کل  ،دکتر عباسی معاون منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت،
مهدي کریمی رئیس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان لنجان ،مهندس مهرداد توالئيان مدير
ارشدمهندسيبهرهبرداری،قادریمدیرحراستومشاورمدیرعامل،حسینهادیمدیرایمنی،بهداشت
ومحیطزیستشرکت،مهندسجعفریانسرپرستایمنیفنی،تعدادیازبازرسانایمنیشرکتوتیمی
متشکل از بازرسان اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان ،دوشنبه 22آبان ماه و سهشنبه
 23آبان ماه در تاالر دانش مدیریت آموزش و توسعه منابع انسانی و باشگاه قدس شرکت برگزار شد.
حبيبا ...مقصودی رئیس اداره بازرسی اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در اين آیین
گفت:بهمنظورحفظوصیانتازنیرویانسانیبهعنوانسرمایهارزشمنددرسازمانهایامروزیوبهویژه
ذوبآهن اصفهان که نقش بسیار مهمی
در شکلگیری سایر صنایع داشته است،
مطابقباگرافزمانبندیتعیینشدهطی
دوروزبازدیدازبخشهایمختلفکارخانه
ذوبآهن اصفهان با حضور بازرسان اداره
کل کار استان اصفهان انجام گرفت .وی
خاطرنشــان کرد :با توجه به گسترش
ابزارهای اطالعرســانی و شــبکههای
اجتماعی در دوره حاضر نیاز است توجه به
مقولهایمنیبهصورتمطلوبموردتوجه
قرار گیرد .هرگونه انتشار شایعات و اخبار نادرست از حوادث کار در مجموعههای مختلف پیامدهای
نامطلوبی را در زمینههای گوناگون در پی دارد .رئیس اداره بازرسی اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
استانخاطرنشانکرد:پیادهسازیمقولهایمنیدرشرکتبهدلیلاهمیتفراوان،تنهابهمدیریتایمنی
مرتبطنیستهریکازمدیران،سرپرستانوکارکناننیازاستبهعنوانیکسفیرایمنیدربخشیکه
فعالیت دارند به این مهم توجه ویژه کنند .سیفا ...علیخانی معاون روابط کار اداره کل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعیاستاننیزدرآییناختتامیهاینبازرسیگفت:توجهبهمقولهایمنیرابطهمستقیمبابهرهوریدارد.
زمانیکهکارکناندرمحیطمناسبوبدونمخاطرهفعالیتداشتهباشند،قطعًاباروحیهبهتریبهفعالیت
میپردازند .وی افزود :ذوبآهن اصفهان یک برند و سرمایه ملی برای کشور به شمار میرود ،در مقوله

ایمنینیزمیتواندالگوییبرایسایرسازمانهابهشماررود.بههزینهدربخشایمنینبایدصرفًابهعنوان
هزینه نگریسته شود زیرا نوعی سرمایهگذاری است که خروجی آن به شرکت بازمیگردد .دکتر عباسی
معاونمنابعانسانیواموراجتماعیشرکتگفت:شرکتارزشمندذوبآهناصفهانبهعنوانقطبتولید
فوالددرکشورپایهگذاربسیاریازمجموعهفوالدیبهشمارمیرود.باتوجهبهقدمتاینشرکتعظیم
وسابقهآندرتولیدمحصوالتمتنوعفوالدی،نگرشمجددبهدستورالعملهاوآییننامههایایمنینیاز
است موردتوجه ویژه قرار گیرد .وی تصریح کرد :برگزاری چنین جلسات و بازدیدهایی در مجموعههای
صنعتی قطعًا در کاهش ریســک مخاطرات و پیامدهای آن نقش اساســی دارد و یافتههای این
هماندیشیهابهعنوانتجربهایگرانبهابرایآیندگاننیزمورداستفادهقرارمیگیرد.قادریمدیرحراست
و مشاور مدیرعامل نیز در آیین اختتامیه این بازرسی گفت :ذوبآهن اصفهان باسابقه حدود  50سال
بهعنوان مادر صنعت فوالد کشور مطرح است که برنامه ویژهای برای 50سالگی نیز در نظر گرفتهشده
است.اینصنعتعظیمبهعنوانشاهرگمواصالتیچنداستاننقشتعیینکنندهایدراقتصاد،اشتغال
و ...دارد و نیاز است بهصورت ویژه موردتوجه قرار گیرد .وی افزود :با تشكیل کمیته تخصصی مشترک
بین اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان و ذوبآهن عالوه بر توجه به مسائل بازرسی و روابط
کار میتوان در سایر زمینههای مختلف
نیز به تبادلنظر پرداخت و برای رفع موانع
احتمالی برنامهریزی کرد .مهدی کریمی
رئیــس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
شهرســتان لنجان نیز در اين نشست
دربــاره توجه به مقوله ایمنی و اهمیت
حضوربازرسانادارهکاردرمجموعههای
صنعتی توضیحاتی را ارائه کرد .هادی
مدیر ایمنی ،بهداشت و محیطزیست
شرکت گفت :توجه به مقوله ایمنی در
مجموعههای مختلف و بهویژه صنایع ،ضرورتی انکارناپذیر است .این مهم از شروع تأسیس ذوبآهن
اصفهان تاکنون نیز در این شــرکت فوالدی عظیم موردتوجه قرار دارد .وی افزود :برخورداری از
یک سیستم منسجم  HSEدر هر سازمان یک پیشنیاز و پشتوانه اساسی برای تحقق اهداف در
عرصههای مختلف به شمار میرود .ایجاد یک محیط ایمن و بدون مخاطره برای کارکنان ،نقش
اصلی را در بهرهوری شرکت به دنبال دارد .شایانذکر است حبيبا ...مقصودی رئیس اداره بازرسی
اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان طي گزارشي از اين بازرسي ،از فعالیتهای صورت
گرفته در ذوبآهن اصفهان در حوزه ايمني تقدير كرد و همچنين تعدادي از بازرسان ،توصیههایی در
رابطه با بهبود شرايط ايمني در بخشهای مختلف ارائه کردند.

فرهنگی
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بازديدهيئتفني
تجاريبلژيكي
از ذوبآهن اصفهان
رویـــداد
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ذوبآهن اصفهان در كنار زلزلهزدگان
غرب كشور
شــرکت ذوبآهن اصفهان مبلغ  ١٠٠میلیون تومان به
زلزلــهزدگان غرب ایران کمــک میکند .مهندس صادقی،
مدیرعامل شرکت ذوبآهن با اشاره به مصوبه هیئتمدیره
این شرکت درباره اختصاص بودجه به زلزلهزدگان کرمانشاه،
گفت :طی مصوبه هیئتمدیره ذوبآهن ،این شــرکت يك
میلیارد ریال بابت کمک به زلزلهزدگان تخصیص داده است.
همچنين خيريه والفجر كاركنان ذوبآهن اصفهان ،مبلغ 200
ميليون ريال به زلزلهزدگان غرب كشور اختصاص داد .مديريت
و تالشگران ذوبآهن اصفهان از نخستین لحظات اطالع از
حادثه دلخراش زلزله در غرب كشور و با عنايت به تأکیدات
مقام معظم رهبري و دولت محترم و در راستاي مسئولیتهای
اجتماعي ،اقدام به تدارک اقالم موردنیاز هموطنان غرب كشور
نمودند .در اين راستا ضمن اينكه محلهایی براي جمعآوری
اقالم غير نقدي در نظر گرفته شــد ،شمارهحســاب و فرم
مربوط به كسر حقوق نيز تهيه گرديد تا همكاران امكان ارائه
کمکهای نقدي نيز داشته باشند .بسيج شركت كه در ايام
عزاداري اربعين با برپايي موكــب روزانه از  1500زائر بارگاه

امام حسين(ع) در مسير نجف – كربال پذيرايي کرد ،بهزودی
ايستگاهي براي ارائه غذاي گرم به زلزلهزدگان غرب كشور
اختصاص میدهد كه بر پایه کمکهــای همكاران انجام
میشود .همچنين تالشگران ذوبآهن اصفهان آمادگي خود
را براي اهداء خون جهت كمك به زلزلهزدگان مناطق غرب
كشور اعالم كردند .اين امر از طريق ارسال نامهای به مدیرکل
سازمان انتقال خون استان اصفهان ،اعالم شد .با توجه به اينكه
استقرار پايگاه انتقال خون به ذوبآهن امکانپذیر نشد ،مقرر
گرديد كاركنــان ذوبآهن با گروه خوني  Oمنفي به مراكز
اهداء خون اســتان مراجعه كنند .واحد آتشنشانی و امداد و
نجات ذوبآهن اصفهان نیز آمادگی خود را براي اعزام نفرات
و تجهيزات الزم به هاللاحمر و ستاد بحران استان اصفهان
اعالم کرده است .شایانذکر است جلسه هماهنگي مربوط به
کمکهای كاركنان ذوبآهن اصفهان به هموطنان زلزلهزده
غرب كشــور با حضور جمعي از مسئولين شركت در سالن
جلســات مديريت روابط عمومي برگزار شد و در اين جلسه
فعالیتهای مذكور برنامهریزی شد.

تعلق ســازمانی کلیدواژهای زیربنایی اســت که
موردتوجه کلیه سازمانها قرار دارد و فرایندی مستمر
است بدین معنا که کارکنان ،سازمان را از خود بدانند تا
عالوه بر انجام كامل وظایف خود از انگیزه الزم برای
پیشبرد اهداف و تعالی سازمان طی دورههای مختلف
(رشدوبحران)برخوردارباشندوهموارهبهترینخدمات
را به ذینفعان ارائه نمایند .ارتقاء این شاخص کلیدی در
یک ســازمان ،عامل کسب مزیت رقابتی و تمایز آن
سازمان نسبت به سایر رقبا است زیرا تعلق سازمانی
ارتقاء بهرهوری را در بخشهای مختلف برای سازمان
به ارمغان مــیآورد .کارکنانی که از این ویژگی مهم
برخوردارند به تالشهایی فراتر از انتظار برای رسیدن
به اهداف ســازمانی دست میزنند .این سرمایههای
انسانی متعهد و برخوردار از وجدان کاری باال ،با تعریف
اهداف سازمان در حیطه شغلی خود هرروز با ایدههای
جدیــد در محل کار حاضر میشــوند و در پایان روز
عملکرد خود را سنجش مینمایند تا دریابند امروز به چه
میزان در راستای تحقق اهداف سازمانی موفق عمل
نمودهاند؟ چنین کارکنانی هویتسازمانی را در ارتباط
با هویت شخصی میبینند و در راستای تحقق اهداف
ســازمان از هیچ تالشی دریغ نمیکنند .آنچه واضح
است اینکه ،انگیزه بهعنوان یک عامل کلیدی در ارتقاء
تعلق سازمانی نقش بسیار مهمی دارد .اجرایی نمودن
این مقوله تحولآفرین به مدیران سازمان که همواره
دغدغه داشتن چنین فضایی را در سازمان خوددارند،
مرتبط اســت .مدیران با توجه به شایستهساالری و
گزینش صحیح نیروی انسانی ،تعریف شفاف اهداف
و اســتراتژیهای ســازمان (تصویر کالن سازمان)،
برخورداری از نظام ارزیابی عملکرد ،سیستم قدردانی و
تکریم کارکنان ،اجرای سبکهای مدیریتی مناسب در
سازمان ،توجه به خدمات فرهنگی ،اجتماعی و ...برای
کارکنان میتوانند تعلق سازمانی را در کارکنان تقویت
نموده و کل مجموعه از نتایج شیرین آن بهرهمند سازند
و همچنین میراثی ماندگار برای آیندگان به یادگار در
کارنامه کاری سازمان و سپس جامعه باقی بگذارند.
در ادامه داستانی با این مضمون را مرور میکنیم.
در یکی از مناطق محروم قرار شــده بود کارخانهای
ســاخته شود .یکی از کارگران که مشغول پیریزی
بتون دیوارهای ســالن تولید بود ،بیشازحد در کار
خود دقت میکرد تا کار به نحو مطلوب انجام گیرد.
زمانی که مهندس ناظر علت این دقت بســیار را از
او جویا شــد وی چنین گفت :من در حال پیریزی
برای کارخانهای هســتم که قرار اســت فرزندان و
نوههای من در آن مشغول به کار شوند ،دوست دارم
آنها بدانند که پدرانشــان با کار بهتر و با دوام تر به
فکر آنها بودهاند .آنچه ذوبآهن اصفهان را بهعنوان
مادر صنعت فوالد كشور مطرح كرده است ،تنها توليد
مقاطع ساختماني نيست ،بلكه تربيت نيروي انساني
متخصص و متعهد است كه بدون ادعا و بهدوراز نگاه
منفعت طلبانه ،خدمات ارزندهای به صنعت كشــور
ارائــه نمودند و اين امر به نقطه قوت و مزيت اصلي
اين شركت بدل شد .تاريخ پرافتخار ذوبآهن مملو
از نامهایی است كه تعلق و عالقهشان به نام ايران
و ســپس اين مجتمع عظيم صنعتي ،زبانزد است و
پس از گذشت ساليان دراز و حتي پس از بازنشستگي
نيز جانانه از اين شــركت دفاع میکنند و افتخارات
و مشكالت ذوبآهن را افتخار و مشكل خود تلقي
میکنند .امروز نيز براي رهايي از بحران ،نياز بيشتر
و عمیقتری به آن تعلق،ازخودگذشــتگی و تعصب
سازماني داريم .تعلق سازماني كه بايد بيش از گذشته
در تکتک كاركنان شريف اين شركت از مسئوالن
تا تمام ردههای شغلي موج بزند .انگیزههای اين تعلق
هم بايد در سیاستها و تصميمات مديريتي جريان
بيشــتري پيدا كند و هم كاركنان با نگاه دوباره به
صنعتي كه لباس پرافتخار آن را بر تن دارند،اين مهم
را تقويت کنند.
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با بهرهگيري از توان و دانش داخلي

سالم آتشکار
تعدادي از همكاران در تماس با شماره  104سالم آتشكار روابطعمومي
ســؤاالت خود را به شرح زير مطرح و خواستار رسيدگي و پاسخ مسئوالن
شدهاند:
**  .1چرا فاكتورهاي درماني پرسنل ايثارگر (فرزندان شهدا)
در نمايندگيهاي بيمه مســتقر در كارخانه تحويل گرفته
نميشود؟
با توجه به تغيير بيمه تكميلي فرزندان معظم شاهد از بيمه ايران به بيمه
دي ،و نبودن نمايندگي بيمه دي در كارخانه ،لذا اين عزيزان بايد از طريق
بنياد شهيد و امور ايثارگران محل سكونت و نمايندگيهاي بيمه دي اقدام به
تحويل فاكتورهاي درماني خود کنند.
** .2شرايط پرداخت وام مسكن و ازدواج براي مزدوجين
به چه نحوی است؟
پرداخت وام مســكن طبق ضوابط و شرايط جاري شركت و بر اساس
رتبهبندی پرداخت میشود كه ازدواج نيز يكي از پارامترهاي اين رتبهبندی
اســت؛ ولي پرداخت وام ازدواج بدون هيچ نوع محدوديتی اســت كه به
شاغالن و فرزندان ایشان پرداخت میشود.
** .3شرايط كمكهزينه و تسهيالت براي فرزندان چندقلو
در شركت چيست؟
به پرســنلي كه صاحب فرزندان چندقلو شــدهاند بر اساس تصويب
هیئتمدیره ،از تاريخ تولد(به مدت دو سال) کمکهزینه پرداخت خواهد شد.
اين کمکهزینه ،بنا به تعداد فرزند متفاوت است.
**  .4شرايط انتخاب پرسنل براي حضور در برنامه بازديد از
كارخانه به چه صورت است؟
تمامي پرسنل شاغل در شركت بر اساس اولويتبندي به اين مراسم
دعوت خواهند شد .نحوه نوبت و اولویتبندی بر اساس سابقه كار و تاريخ
بازنشستگي پرسنل است كه در صورت تكميل نشدن ظرفيت هر برنامه از
اولويتهاي بعدي دعوت خواهد شد .نوبت نخست مراسم بازديد از كارخانه
بــراي كليه کارکنان در حال تكميل بوده و نوبت دوم از ســال آينده آغاز
میشــود .در ضمن مسئوليت هماهنگي با کارکنان واجد شرايط ،با روابط
صنعتي قسمت مربوطه است.
افكارسنجيروابطعمومي

انتصاب

در حکمی از طرف مدیرعامل شرکت ،سید حسین فالح فربد بهعنوان
مشاور و مدیر حوزه مدیرعامل منصوب شد .او پیشازاین بهعنوان رئیس دفتر
مدیرعامل و دبیر هیئتمدیره و مجامع فعاليت میکرد.

آتشكار

كانال رسمي ذوب آهن اصفهان

در شبكه
اجتماعيتلگراماخبار
و گزارش رويدادهاي
ذوب آهن اصفهان را
سريع و دقيق
دريافت كنيد .
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ذوبآهن اصفهان نخستین مقطع بيم بالنك را
در ايران توليد کرد

نخستین مقطع بيم بالنك ( )Beam Blankدر ايران
به همت تالشگران ذوبآهن اصفهان و با تکیهبر دانش
و تخصص اين صنعتگران ،توليد شــد .مهندس اردشير
افضلي ،معــاون بهرهبــرداری ذوبآهن اصفهان ضمن
بيان مطلب فوق گفت :بيم بالنك ازجمله مقاطع خاص
ریختهگری مداوم اســت و از مزاياي توليد آن میتوان به

مواردی از قبیل كاهش مصرف انرژی ،افزايش بهرهوری،
كيفيت باالتر محصوالت ،افزايش حجم و سرعت توليد
محصول نهائــي ،كاهش پاس نــوردي ،كاهش ميزان
غلتك مصرفي نورد و قابليت توليد مقاطع سنگين ازجمله
تيرآهن بالپهن در ســايزهاي مختلف اشــاره کرد .وي
افزود :با تالش تمام همکاران عزیز شرکت بویژه پرسنل

بازديد هيئت فني تجاري بلژيكي از
ذوبآهناصفهان

هيئت فني تجاري بلژيكي 17 ،آبان ماه با حضور
در ذوبآهن اصفهان از خط توليد شركت بازديد کرده
و درباره امكان توسعه همکاریهای متقابل با مهندس
سرلك ،مدير بازاريابي شركت بحث و تبادلنظر کردند.
در اين هيئت هشت نفره كه با هماهنگي و سرپرستي
كريستوف اسميتز مسئول روابط تجاري سفارت بلژيك
در تهران به ايران سفر کردهاند ،مسئولين بلندپایهای
از هشت شــركت فعال در زمینههای مختلف فني و
تجاري حضور داشتند .در اين بازديد مهندس سرلك
ضمن تشــریح وضعيت كلي شــركت انواع توليدات
بازار فروش داخلي و صادرات و اســتانداردهاي موجود
گفت :امروزه شرکتها با استفاده از تواناییهای توليد،
كيفيت و استاندارد محصوالت خود ،سهم مشخصي
از بــازار را براي خود در نظر گرفته و با توجه به اينكه

در كشورهايي مانند عراق و افغانستان توجه زيادي به
محصوالت كيفي نشده و تنها قيمت معيار عمل است.
الزم است در راستاي بازاريابي مؤثر و توجه به امتيازات
محصوالت ذوبآهن در بحث گواهینامههای كيفي،
حركت به سمت بازارهاي هدفي كه به استانداردها و
كيفيت محصوالت توجه بيشتري میکند بیشازپیش
در دستور كار شركت قرار گيرد .در پايان اين بازديد آقاي
ژان ژاك گابريل ،رئيس منطقه تجاري والون بلژيك نيز
با مثبت ارزيابي کردن اين سفر ،ذوبآهن اصفهان را
يكي از بزرگترین فوالدسازان در سطح منطقه عنوان
کرد و افزود :مطمئنًا پتانســيل همكاري زيادي بين
ذوبآهن اصفهان و شرکتهای فعال در منطقه والون
بلژيك وجود دارد كه میتواند با مذاكرات بيشتر منجر به
عقد قراردادهايي بين دو طرف شود.

درگفتگوبافرماندهحوزهمقاومتبسیجشهیدتندگویانشرکت

برنامههایهفتهبسيجدرشركتتشريحشد

با توجه به فرارسیدن هفته بسیج درباره کم و کیف برنامههای
اینهفتهباسرهنگپرویزامیدی،فرماندهحوزهمقاومتبسیجشهید
تندگویان شرکت در دفتر وی گفتگویی انجام دادهایم که مشروح آن
رادرادامهمیخوانید.سرهنگامیدیگفت:مقاممعظمرهبریدرباره
بسیجفرمودند«بسیجبرکتیاستبراینظامجمهوریاسالمی،یک
ذخیرهویکگنجاست»،اينبياناتبهخوبیدرذوبآهناصفهاننمود
دارد .وي افزود :بسیجیان ذوبآهن اصفهان در عرصههای مختلف
نظیر بازسازی مناطق محروم ،جبهه صنعت و تولید و حضور در دوران
دفاع مقدس نقش بسیار پررنگی داشته است که ثمره آن 286شهید،
 1300جانباز و  86آزاده است .این مهم افتخاری برای این شرکت
مادر صنعتی به شــمار میرود .سرهنگ اميدي يادآور شد :در حال
حاضر  10هزار نفر از تالشگران ذوبآهنی عضو بسیج هستند که
درزمینههایمختلففعالیتهایچشمگیریداشتهاند.فرماندهحوزه
مقاومت بسیج شهید تندگویان ،برنامههای هفته بسیج در ذوبآهن
اصفهان را متناسب با روزشمار این هفته چنین عنوان کرد :نخستین
روز هفته بســیج تحت عنوان بسیج ،اقتصاد مقاومتی و سازندگی
نامگذاری شده است .بسیج ذوبآهن اصفهان همواره بهعنوان بازوی
تولیدمطرحاست.دراینراستاسالگذشتهبابرگزاریجشنوارهشهید
تهرانی مقدم با همکاری بخشهای مختلف شرکت بهمنظور ارتقاء
بهرهوری و با تکیهبر بومیســازی طرحها و اختراعهای بسیاری از
سوی تالشگران ذوبآهنی ارائه شد که اکنون تعدادی از آنها نیز در
دست اجرا است و صرفهجویی مناسبی را برای شرکت در پی داشته
است .همچنین جمعآوری بیش از 100تن ضایعات فلزی در سطح
شرکت و تحویل آن بخشهای مربوطه ازجمله سایر اقدامات است.
سهشنبه 30آبانتحتعنوانبسیج،محرومیتزداییوخدمترسانی
نامگذاری شده است .از سال قبل یگان بسیج سازندگی (جهادگران
فوالد مرد ذوبآهن) در شرکت تشکیل شد .در این راستا مرمت و
تعمیرچندمدرسهصورتگرفتوهمچنیندوبابواحدمسکونیدر

شهر چرمهین و روستای رکنآباد در دست احداث است ،حدود 500
بسته لواز مالتحریر به همراه کیف ،کفش و لباس با کمک و همکاری
کانونخیرینفرهنگیشرکتدرروستاهایمحروماستانچهارمحال
و بختیاری توزیع شــد .ساخت یک باب مدرسه در یکی از مناطق
محروم نیز در دســت برنامهریزی است .چهارشنبه یکم آذر بسیج،
اعتالی فرهنگی و اجتماعی نام دارد .در این روز حلقههای صالحین
بیندونمازدرکلیهمساجدسطحشرکتتشکیلشدهودربارهمباحث
ومشکالتبخشمربوطهبهتبادلنظرمیپردازند،برایخانوادهبزرگ
ذوبآهن نیز برنامههایی از قبیل اردوهای فرهنگی و آموزشی برگزار
شد که در ایام تابستان و تعطیالت مدارس ادامه مییابد ،پنجشنبه2
آذر با عنوان بسیج ،اندیشه ورزی و تولید علم نامگذاری شده است.
حضور فعال بسیج ذوبآهن با همکاری مدیریتهای روابط عمومی
و پژوهش ،فناوری و بومیسازی در نمایشگاه بسیج کارگری استان و
ارائهدستاوردهایبسیجیانشرکتدرزمینههایمختلفوهمچنین
حضور در نمایشگاهی که بدین منظور در سطح شهرستان برگزار
میشود که در آن مباحثی مانند عفاف و حجاب و طب سنتی نیز در
نظر گرفتهشده است ،جمعه  3آذر مسجد محوری و والیت مداری
نام دارد .در این روز بسیجیان با نماد کارگری در نماز جمعههای استان

و شهرستان حضور مییابند ،شنبه چهارم آذر؛ بسیج ،دولت ،مقاومت
و استکبارستیزی نامگذاری شده است .در این روز تعدادی از مدیران
شرکت در سطح مدارس فنی حرفهای شهرستان به ایراد سخنرانی
میپردازند ،پنجم آذرماه؛ بسیج ،جهاد کبیر و عمل انقالبی نامگذاری
شده اســت .در اين روز فراخوانی برای بسیجیان جهت حضور در
تالمقدس با تعدادی
همایش در استان انجام میگیرد که گردان بی 
از یگانها در آن حضور مییابند .در بحث اربعین امسال  1370نفر از
کارکنان شرکت بعضًا همراه با خانواده از ذوبآهن به مرز چذابه اعزام
شدند که این اقدام موردتوجه آنها قرار گرفت .اين كار با حمایتهای
مدیرعاملوکمیتهفرهنگیانجامگرفت.همچنينموکبیدرمسیر
کربال با همکاری فعال بسیجیان ایجاد شد که روزانه از حدود 1500
نفر از زائران پذیرایی شد .وي ساير برنامههای هفته بسيج را بدين
شرح بيان کرد :بیست فرمانده دفاع مقدس خاطرات جنگ و حضور
درجبهههارامطرحمیکنند.آذینبندیسطحشرکت،برپاییایستگاه
صلواتی ،مسابقات ورزشی و بومی محلی ،غبارروبی از مزار شهدای
گمنام ،برگزاری صبحگاه کارگری در ساختمان هدایت فنی ،تجلیل
ازپیشکسوتانبسیجی،عیادتازبیمارانبیمارستانشهیدمطهری.
سرهنگ اميدي با ابراز همدردي نسبت به زلزلهزدگان غرب كشور،
از تمهيدات بسيج براي جمعآوری کمکهای تالشگران ذوبآهن
و ارســال آن براي زلزلهزدگان خبر داد و گفت :جهت کمکرسانی
فوریبههموطنانزلزلهزدهبهاقالميهمچون،چادرمسافرتی،خرما،
آبمعدنی ،لباس گرم نیاز است كه همكاران میتوانند اين اقالم را در
ترمینالآزادگان،درباصلی،بسیجکارخانه،فرهنگسرایامامرضا(ع)
فوالدشهر،مجموعهشفقوساختمانفروشتحويلدهند.همچنين
همكارانگرامیجهتکمکرسانینقدیبههموطنانزلزلهزده،مبالغ
موردنظررابهشمارهحساب 106128029004واريزكنند.ضمناينكه
تکمیل فرم کسر از حقوق با مراجعه به روابط صنعتی قسمت مربوطه
نيزامکانپذیراست.

سختکوش بخش فوالدسازي ذوبآهن اصفهان ،مراحل
طراحي و تهيه نقشــههای قالب و موبيل سكتور شامل
انجام هماهنگیهای الزم با مهندســي نورد و مشخص
كردن ابعــاد  Beam Blankموردنیاز ،طراحي و تأمین
مس قالب بر اســاس ابعاد مشخصشــده توسط بخش
فوالدسازي ،طراحي واتر ژاكت بر اساس ابعاد و شكل مس

قالب و محاسبات انتقال حرارت ،طراحي كاست ،طراحي
كشاننده و صاف كن و تهیه نقشههای ساخت انجام و کلیه
تجهيزات موردنیاز پروژه طراحي ،توسط بخش خرید تأمین
و ساختهشده است .معاون بهرهبرداری ذوبآهن اصفهان
يكي از شاخصههای پيشرفت كيفي در ریختهگری مداوم
جهان را امكان توليد مقاطع پيچيده دانست و گفت :با توجه

به تنوع نيازهاي بازار در محيط بهشــدت رقابتي صنعت
فــوالد ،درجه باالیي از انعطافپذیری ،كيفيت محصول،
توليد اقتصادي و مشتري مداري جهت رسيدن به موفقيت
ضروري است و توليد بيم بالنك در همين راستا صورت
گرفته است.

اعتماد به توان كاركنان و پتانسيل نيروي انساني
راهگشايمشكالتشركت

در ادامــه اقدامــات مهــم كارگاه ميانــي مديريت
مهندســي نورد درباره اجراي اقتصاد مقاومتي و كاهش
هزینهها ،در اين شــماره گفتگويي داريم با رضا احساني
مســئول مكانيك (معــاون تجهيــزات مكانيكي) اين
كارگاه كه در ادامه میخوانید :مهندس احســاني گفت:
تعمیرکار ،تعميركار ارشــد ،تكنيسين مكانيك و از سال
 94مسئول مكانيك (معاون تجهيزات مكانيكي) كارگاه
مياني مهندسي نورد از ســمتهايی است كه از ابتداي
اســتخدام تاکنون در ذوبآهن اصفهان در آن مشغول
به كار بودهام .وي به حساســيت و سختي كار كاركنان
اين كارگاه اشاره كرد و افزود :گروه مكانيك كارگاه مياني
وظيفه تعمير ،ســرويس و نگهداري از تجهيزات كارگاه
كه شامل جرثقیلها ،تلفرها ،دستگاههای غلتك تراش
ســبك و سنگين و دســتگاههای تراش و فرز ،CNC
انواع دســتگاههای براده برداري از قبیــل تراش و فرز،
ســنگ مغناطيس ،دريل راديال و بورينگ و كاروسل و
نيز دستگاههای پتك و پرسهای هيدروليك و اسپارك
و صفحهتراش را بر عهده دارد .مسئول مكانيك كارگاه
مياني به گستردگي فعاليت اين بخش اشاره كرد و گفت:
كليه تعميرات و نگهداري تأسیسات كارگاه از قبيل لولهها
و والوهاي گاز ،اكســيژن ،بخار ،هواي فشرده ،آب گرم و
آب آشاميدني و نيز بازديدهاي مستمر و تعمير و نگهداري
از اســكلت فلزي كارگاه را نيز ازجمله وظايف كاركنان
اين بخش اســت .وي یادآور شــد :نفرات شاغل در اين
قســمت بايد تخصص كافي در زمینههای ماشینافزار،
( CNCدستگاههای كنترل عددي) مكانيك تأسیسات
و جرثقیلها (باالبرها) را داشــته و آموزشهای الزم را
گذرانده باشند .وي به حساسيت كاري اين بخش به دليل
سرویسدهی و تأمین غلتك و قطعات كارگاه و خطوط
نورد اشــاره كرد و گفت :تعمير ،ســرويس و نگهداري
تجهيــزات كارگاه كه طبق برنامه و گراف تنظیمشــده

توســط مكانيك و تأیید مهندسي نت مكانيك كارخانه
اجرا میشــود كه اين كار بايد بهطور صحيح و در زمان
پیشبینیشده انجام گيرد .وي به عمر باالي چهل سال
تجهيزات اين بخش اشــاره كرد و تاكيد كرد :استفاده از
تجهيزات قديمي باعث افزايش مصرف انرژي و مصرف
متريال و نيز كاهش كيفيت قطعات توليدي را در بر دارد
كه با همت و تعهد شبانهروزی و جهادي پرسنل مكانيك
دســتگاههای مذكور در حالت آمادهبهکار نگهداشته تا از
توقفات احتمالي در خطوط نورد جلوگيري شود .مهندس
احساني گفت :تغيير طرح در مكانيزم سیمجمعکن دستگاه
وايركات  CNCشابلن سازي و صرفهجویی در تعويض
شافت و مهره برنزي و نيز سيم مصرفي ،كاهش مصرف
روغن خنککننده از طريق تعويض نوع روغن مذكور و
روشهای سرويس مخازن ،كاهش مصرف روغنهای
روانــكاري و هيدروليك از طريق تعميــر مكانيزمها و
گیربکسهــا و آببندي آنها ،ایمنســازی تجهيزات و
ساخت گاردهاي محافظ و كاور ايمن جهت جلوگيري از
برخورد قطعات سنگين با آنها ازجمله اقدامات اين بخش

در راستاي اجراي اقتصاد مقاومتي و كاهش هزينه است.
وي اعتماد به توان كاركنان و پتانسيل نيروي انساني را
راهگشاي مشكالت شــركت دانست و گفت :طراحي و
ساخت كاور محافظ دستگاه پرس  600تن كارگاه جهت
جلوگيري از برخورد قطعه بــا اپراتور و حوادث احتمالي،
ریلگذاری و باز کردن مســير جرثقیلهای  19و  20و
حذف تلشــكي از بين كارگاه تراش غلتك و رول شاپ
ريل ،اجراي طرح توسعه رول شاپ ريل و نصب تعدادي
از تجهيزات مربوط به دستگاههای غلتك تراش خط ريل،
تعمير جكهاي مرغك دســتگاه تراش  CNCكارگاه
تراش غلتك و صرفهجویی در مصرف روغن هيدروليك
 ،H32تعمير و راهاندازی ايركانديشن (سيستم سرمايشي
و گرمايشي) كارگاه سرويس پ .ژ.ت ،تعمير و نگهداري
بلبرینگهای موجود در تجهيزات و نيز اصالح روشهای
مونتاژ و دمونتاژ كه منجر به كاهش اسقاط شد و كاهش
مصرف بخار از طريق تغيير در مســير انشعابات و تعمير
والوهاي ورودي نيز ازجمله اقدامات اين بخش در جهت
كاهش هزینههای و افزايش بهرهوری شركت است.

پنجمينجلسه كارگروهسالمتوامنيتغذاييشهرستانلنجان

پنجمينجلسهكارگروهسالمتوامنيتغذاييشهرستان
لنجان در سال ، 96در مورخ 96/8/10در محل سالن اجتماعات
شبكه بهداشت و درمان شهرستان و با حضور صالحي (معاون
فرماندار)  ،وحدتي (مدير شبكه بهداشت و درمان )  ،محمدي
(سرپرست سازمان حفاظت محيط زيست لنجان )  ،اعضاي
شوراي اسالمي برخي از شهرها  ،نمايندگان شهرداريهاي
منطقه لنجان و نمايندگان دستگاههاي اداري و اجرايي مرتبط
شهرستانبرگزارگرديد.دراينجلسهدرراستايمسئوليتهاي
اجتماعي شركت و به منظور تنویر افكار عمومي و اطالعرساني
هر چه دقيقتر درخصوص اقدامات زيست محيطي شركت
سهامي ذوب آهن اصفهان  ،نسبت به ارائه آخرين دستاوردها

و اقدامات زيســت محيطي انجام گرفته ودر دست اقدام  ،در
قالب پروژههاي زيست محيطي در بخشهاي هوا  ،پساب ،
پسماند و مديريت مصارف آب وانرژي و برنامههاي آتي زيست
محيطي شركت و همچنين اهم فرصتها و چالشها در اين
بخش  ،توضيحات مبسوطي توسط نمايندة مديريت ايمني،
بهداشت و محيط زيست شركت ارائه گرديد كه مورد استقبال و
توجه اعضاي كارگروه مذكور قرار گرفت .در اين جلسه صالحي
معاون فرماندار شهرستان  ،ضمن تشكر و قدرداني از مجموعه
اقدامات زيست محيطي انجام گرفته توسط شركت ذوب آهن
اصفهان خواستار تداوم روند مثبت اقدامات ذوب آهن در حوزة
محيطزيستوبهبودمستمردراينحوزهگرديد.ويهمچنين

خطاب به اعضاي كارگروه خواستار اطالعرساني صحيح به
مردم و پرهيز از يكجانبهگرايي در اين حوزه گرديد .شايان ذكر
است شركت سهامي ذوب آهن در راستاي خط مشي زيست
محیطی و تعهد مديريت عالي شركت مبني بر حفظ و صيانت
از محيط زيســت با برنامهريزي و اجراي برنامههاي بهبود
مستمر در حوزه محيط زيست و در قالب پروژههاي زيست
محيطيباصرفهزينههايبسيارهنگفتگامهايبسيارمؤثر
و كارآمدي در عرصه حفاظت از محيط زيست برداشته است
كه اين خود مؤيد برنامهريزيهاي دقيق و عزم جدي و راسخ
مسئوالن شركت در عرصه حفاظت از محيط زيست و بهبود و
تعالي در اين حوزه ميباشد.
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کاهش هزینه ها و بهره وری  ،مهمترین اقدامات شبکه لوله کشی
مهندسیآبرسانی

تالشــگران شبكه لولهکشی مديريت مهندســي آبرسانی وظيفه
آبرسانی بهتمامی قسمتهای شركت را بر عهده دارند و بر همین اساس،
داراي شغل حساس و استراتژيكي هستند .در اين شماره گفتگويي داريم با
تعدادي از تالشگران اين بخش كه در ادامه میخوانید.
رامين ابوالحسني ،تكنولوگ شبكه لولهکشی مهندسي آبرسانی
گفت :بازديد از كارهاي تأسیســاتی شبكه لولهکشی و پمپ خانههای
كارخانه ،آمادهسازی متريال موردنیاز و تقسیمبندی گروههای كاري ،نظارت
بر حسن انجام كارهاي ارجاع شده ،هماهنگي حملونقل پرسنل به محل
كار و اندازهگیری قطعات و ساخت زانو ،تبديل و سهراه از وظايف تكنولوگ
در اين بخش است .وي خواستار توجه مسئولين و اهميت به بحران کمآبی
در كشور شد و افزود :كاهش مصرف آب و صرفهجویی اين ماده حياتي
يكي از اهداف پروژههای اين مديريت است كه با سعي و تالش كاركنان
توانستهایمبهاينمهمدستیابیم.ابوالحسنيكمبودمتريالمصرفيجهت
انجام مأموریتهای محوله را از مشــكالت اين بخش برشمرد و گفت:
بعد از اتمام قرارداد شركت زيرمجموعه تمامي ابزارهايي كه متعلق به آن
شرکتها بود از ذوبآهن خارج شد و پس از خروج اين شرکتها ،كمبود
ابزار يكي از معضالت اين بخش شده كه باعث هدر رفتن وقت و پايين
آمدن راندمان كاري شده اســت .وي افزود :تعويض و اصالح لولههای
برجهای خنککننده كوره بلند از پروژههای مهم انجامشده در اين بخش
در راستاي اقتصاد مقاومتي و كاهش هزینهها به شمار میرود .درحالیکه
در طرح قديم لولهها بهواسطه فرسودگي و رسوبگیری از بين میرفتند و
با تمهيدات و تغيير طرح ،حجم عظيمي از لولهها تعويض شد كه راحتتر
شدن نظافت و كاهش گرفتگیها را به دنبال داشت.
نادر حيدري ،متصدي پمپهای سيار شبكه لولهکشی هم گفت:
سرویسدهی به كليه بخشهای مختلف كارخانه ،نگهداري پمپهای
سيار ،تخليه آب از زیرزمینهای بخشهای مختلف كارخانه در صورت
بارش باران در فصلهای سرما و يا شكستگي ،تعميرات و نصب پمپ سيار
در صورت تعمير پمپهای مستقر در بخشها ازجمله وظايف پرسنل در
اين بخش است .وي به اهميت كار در بخش پمپهای سيار اشاره كرد
و افزود :در كوره بلند شماره  3به دليل باال بودن سطح آبهای زيرزميني
در هر ترانشه ،در زيرزمين اين بخش دائم آب جمع میشود كه بیشتر با
پمپهای روبين بنزيني و شناور آنها را تخليه میکنیم و در صورت عدم
انجام اين كار ،ورود آب را به داخل تونلهای برق و آبگرفتگی پمپهای
ثابت و ايجاد صدمه و خسارت و توقف كوره در پی خواهد داشت.
سيد مصطفي حيدري ،تكنولوگ آبشناسی گفت :كنترل سطوح
آب زيرزميني و مقايسه افتوخیز ماهانه و ساالنه از چاههای گمانه در داخل
و خارج از حصار صنعتي ،پمپاژ آب زيرزميني جهت فضاي سبز كارخانه
توسط چاههای قسمت پمپاژ ،كنترل و آناليز آب زيرزميني و نمونهبرداری

از چاههای گمانه و تحت پمپاژ و اندازهگیری مقدار پمپاژ آب از سفره آب
زيرزميني و مقايســه با ماهها و سالهاي گذشته از وظايف پرسنل اين
بخش است .وي به اقدامات مهم اين بخش در راستاي بومیسازی اشاره
كرد و خاطرنشــان ساخت :انتقال آب از چاهها به آب صنعتي كارخانه در
مواقع بحران كمبود آب و كمك به جلوگيري از پايين آمده ســطوح آب
صنعتي كارخانه و تعويض لولههای فرســوده داخل چاه از ديگر اقدامات
اين بخش در راستاي صرفهجویی و كاهش هزینهها است .حيدري گفت:
نصب كنترل سرعت فرمان چاهها بهصورت اتوماتيك جهت جلوگيري از
برداشت بیشازحد آب با توجه به پايين رفتن سطح آب در سالهای اخير
ازجمله اين اقدامات است .وي خواستار پذيرش مدرك تحصيلي كاركنان
اين بخش شد و افزود :استفاده از روشهای نوين و بهينه آبياري فضاي
سبز بهجای روشهای غربالي و قديمي میتواند باعث كاهش مصرف آب
و كمتر شدن زمان آب دهي شود.
محمدجواد ابراهيمي پمپ چي لولهكشي گفت :انتقال پمپهای
موردنیاز قســمتهای آبگرفتــه ،گرفتن تائید مجــوز خاکبرداری از
مدیریتهــای مربوطه و تهيه غذا با توجه به ســايق نفرات از وظايف
پمپچي در اين بخش است .وي افزود :تالشگران اين بخش همواره در
راستاي بهینهسازی شبكه لولهکشی اقدامات مهمي را صورت دادهاند كه
نياز است برخي امور با شتاب بيشتري انجام پذيرد و اين همكاري بيشتر

گزارشي از حضور زائران ذوبآهني در مراسم عزاداري اربعين
كميته فرهنگي شركت سهامي ذوبآهن اصفهان متشكل از روابط
عمومي ،حوزه مقاومت بسيج شهيد تندگويان ،مشاور فرهنگي و اجتماعي
مدیرعامل ،مديريت خدمات و امور اجتماعي و با حمايت مدیرعامل اقدام
به ثبتنام از زائرين اربعين در سطح كارخانه کرد كه بهصورت خانوادگي
از تاريخ  96/8/6الي  96/8/12با يك وعده شام و با زيارت قبور شهداي
گمنام ذوبآهن و با مراســم بدرقه اعزام شدند .براي هر اتوبوس يك
نفر بهعنوان مسئول مشخص شد و در طول مسير برنامههای فرهنگي
اجرا شــد .در بين زائران از مديران ،سرپرستان ،كاركنان و خانوادههای
محترمشــان حضور داشتند .در مجموع  30دستگاه اتوبوس به استعداد
 1320نفر اعزام شدند كه نسبت به سال گذشته دو برابر استقبال شده بود و
با هماهنگي صورت گرفته براي هرکدام از زائراني كه گذرنامه و روادید آنها
مهر خروج خورده باشد و با ارائه مدرك خود به روابط صنعتي مدیریتهای
خود وام به مبلغ  5میلیون ریال و سه روز مرخصي تشويقي به آنها تعلق

میگیرد .كاركنان شــركت ذوبآهن از اين حركت فرهنگي كه توسط
مديريت عالي شركت حمايت شد سپاسگزاري کردند .شایانذکر است كه
با هماهنگي مدیرعامل شركت ذوبآهن امكانات خوبي توسط خيرين و
روابط عمومي شركت شامل اقالم خوراكي به موكب شهداي لنجان در
عمود  785مسير پیادهروی نجف به سمت كربال شده بهطوریکه روزانه
هزار وعده صبحانه ،ناهار و شام بين زائران ايراني و خارجي توزيع شد و
تعدادي از برادران بسيجي شركت در اين مركز خدمترسانی میکنند.
تعداد هزار بروشور از طرف روابط عمومي ذوبآهن جهت توزيع بين زائران
كشورهاي مختلف در موكب توزيع شد .فرماندهي حوزه مقاومت بسيج
شــهيد تندگويان ذوبآهن ،از مدیرعامل ،معاونين ،مشاورين و مديران
شركت كه در ايجاد موكب ،اعزام و آمادهسازی پرسنل شركت همكاري
کردند تقدير و تشكر کرد.
فرماندهي حوزه مقاومت بسيج شهيد تندگويان ذوبآهن

برخي مدیریتها را میطلبد.
ابراهيم بابايي ،فورمن شبكه لولهکشی گفت :نظارت بر كاركنان
بخش پمپهای ســيار و پرســنل كمكي و همچنين كاركنان اپراتور
ماشینها از وظايف فورمن بخش است .وي افزود :سرويسدهي بهکل
كارخانه جهت تخليه آبهاي ســطحي ،نصب پمپهاي سيار و موقت
جهت رفع انسداد خطاهاي شبكه ،رسوبزدايي خطهاي فاضالب ازجمله
صنعتي ،فنس و اماكن و همچنين خطوط برگشتي از تصفيه گاز كوره بلند،
كنورتور از وظايف ديگر كاركنان تالشگر شبكه لولهکشی است .بابايي
با اشــاره به اين موضوع كه اهم اقدامات اين بخش در راستاي كاهش
هزینهها و بهرهوری اســت ،گفت :نگهداري و تعميرات پمپهای سيار،
كنترل كليد خطهای برگشتي و فاضالب و تهيه نقشه ،خاکبرداری ،انجام
تعميرات خطهای شبكه ،آمار ماهيانه و كاركرد پمپها و ماشینها و انجام
گرافهای متعدد بر روي شیرفلکههای خط برگشتي كنورتور و كوره بلند
نيز از ديگر وظايف شبكه لولهکشی است .بابايي به انجام پروژه رفع انسداد و
رسوبزدايي خطهای رفت كنورتور و تخليه لجن و رسوبزدایی خطهای
برگشتي اشاره كرد و گفت :اين خط به طول  200متر و به قطر  16اينچ
كه بهصورت دمونتاژ لوله و پالك برداري و تخليه رسوب و مونتاژ مجدد
خط توســط كاركنان اين بخش در حدود يك ماه انجام پذيرفت و اين
پروژه مشكل ارسال آب از پمپ خانه آبزدايي به كنورتور و برگشت آن را

كه بهسختی انجام میشد را مرتفع نمود كه در صورت عدم انجام اين كار
احتمال توقف كنورتور و خلل در توليد بسيار زياد بود.
رضا زارع ،تكنولوژ شبكه آب و فاضالب گفت :تقسيم نفرات جهت
كارهاي روزانه ،هفتگي و ماهيانه ،مشخص كردن كارهاي اضطراري از غير
اضطراري فراهم آوردن متريال هاي موردنیاز جهت مأموریتهای محوله،
انجام خاکبرداریها و تعميرات شبکههای آب و فاضالب در كارخانه ،انجام
گرافهای والوها شبکههای آب صنعتي و آشاميدني از وظايف تكنولوگ
شبکههای آب و فاضالب است .وي افزود :مشخص كردن شکستگیها و
نوع تعميرات و يا تعويض بخشي از لولههای فرسوده در كل كارخانه ،تعيين
مختصات جهت اخذ مجوز خاکبرداری ،كنترل و سركشي به كار نفرات،
درخواست متريال هاي الزم جهت كارهاي مختلف ،سركشي به تونلهای
آبرسانی و انجام تعميرات در كارخانه از وظايف كاركنان اين بخش است.
زارع به اقدامات مهم اين بخش در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي اشاره كرد
و گفت :در منطقه پايگاه صنعتي عدم وجود نقشه كارآمد و انجام تعميرات
نامشخص و خارج شدن از طراحي اوليه باعث شده بود كه مسيرهاي لوله آب
آشاميدني از كنترل خارج شود كه با تمهيدات انجامشده نظير خاکبرداری،
كشيدن نقشــه مجدد ،نصب والوها ،انجام برخي تعميرات ضروري طرح
درســتي از اين منطقه به دست آمد .وي يادآور شد :مسير آب آتشنشانی
در منطقه شمال كوره بلند شماره  3دچار شكستگي شده بود ولي در ظاهر
نامشخص بود و باعث نشت آب به داخل مسيرها برق و كليه مناطق تحت
پوشش اين بخش میشد كه با تعويض  40متر از مسير به قطر  15اينچ و
تغيير مكان والوهاي اصلي اين مشكل حل شد.
صادق دالوند ،لولهکش شــبكه لولهکشی گفت :انجام لولهکشی
صنعتي از سايز  1/2تا  ،1200لولههای فوالدي ،چدني ،آزبست ،پلیاتیلن
و پليكا در زیرزمینها ،تونلها و ارتفاعات كارخانه و زیرمجموعهها به عهده
كاركنان اين بخش است .وي به مخاطرات بسيار زياد اين كار اشاره كرد
و یادآور شد :سقوط از ارتفاع ،برقگرفتگی ،مسموميت بر اثر استنشاق مواد
شيميايي و تماس با فاضالب سمي و پوسيدگي بیشازحد خطهای انتقال
آب از مشــكالت كار در اين بخش است .دالوند به اقدامات اين بخش را
در راستاي اقتصاد مقاومتي اشاره كرد و گفت :ساخت و مونتاژ لوله پمپ
 4پمپ خانه شــماره  12كه در طرح قبلي به خاطر مشــكل نبود پمپ
رزرو بايد يك پمپ با تمام متعلقات مونتاژ میشد كه اين كار با همكاري
تالشگران شبكه لولهکشی انجام پذيرفت .وي خاطرنشان ساخت :پروژه
كلكتور آبزدایی كه خط قديم و جديد بر روي يك خط بود كه در طرح
جديد با ساخت و مونتاژ كلكتور خط آبزدایی جديد هرکدام بهطور مجزا
به فوالدسازي آب پمپاژ میکند .لولهکش شبكه لولهکشی گفت :سوابق
كاركنان قرارداد کار معين ،تخصيص پــاداش و دادن امكانات رفاهي از
مشكالت پرسنل در اين بخش است.

برگزاریسمینارامنیتفناوری
اطالعات و اسناد

سالم بر تو ای عصمت هشتم! کوچههای توس ،هنوز بوی عطرآگین
تو را میدهد و آوای غریب مالئک هنوز در طواف حریم کبریاییات به
گوش میرســند .ای امام رئوف! همراه با کبوتران حرمت ،محزون و
گریان دل را به دور بارگاه تو پر میدهیم تا با زمزمه مالئک همراه شویم.
امام علی بن موسیالرضا علیهالســام دریازده ذیقعده  148قمری
در شــهر مدینه به دنیا آمد .پدر بزرگوار آن حضرت ،امام موسی کاظم
علیهالسالم نام مبارک او را «علی» گذاشت .کنیه آن حضرت «ابوالحسن»
و مشهورترین لقبش «رضا» است .نام اصلی امام هشتم علی بن موسی
علیهالسالم است .لقب یا نام مشهور آن حضرت رضا(ع) است.
**شهادت جانسوز حضرت امام رضا(ع)

**مسابقه کتابخوانی پیامکی ()۱
** منبع :کتاب سالم بر ابراهیم
انتشارات :گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی
مطلب زیر را مطالعه بفرماييد و ســپس گزینهای كه بر اساس
متن کتاب براي جاي خالي اين مطلب مناسب است ،انتخاب كنيد.
هنوز تا اذان صبح فرصت باقی است و خواب از چشمانم پریده
خیلی دوست دارم بدانم چرا شیخ زاهد ابراهیم را الگوی اخالق عملی
معرفی کرد؟
تصمیم خودم را گرفتم باید بهتر ابراهیم را بشناسم از خدا توفیق

مأمون که برای حفظ حکومت خود امام رضا(ع) را از مدینه به مرو آورده
بود و با ترفندهای خود و اطرافیان به اهداف خود نرسیده بود ،وقتیکه رفتار
و قاطعیت آن حضرت را دید ،دریافت که گفتار و رفتار آن حضرت درنهایت
موجب ضعف و تزلزل حکومت او میشود و از سوی دیگر عباسیان همواره
در مورد والیتعهدی امام رضا(ع) مأمون را تهدید میکردند و به او هشدار
میدادند .در نتیجه وی تصمیم گرفت که آن حضرت را بهگونهای از میان
ال مراقب بود که این عمل بهطور کام ً
ببرد .ولی کام ً
ال محرمانه انجام گیرد
تا مســئله جدیدی برای حکومتش پیش نیاید .لذا با مسموم کردن آن
حضرت به هدف خود رسید .امام(ع) در روز آخر صفر بر اثر زهر مسموم و
دعوت حق را لبیک گفت و به اجداد پاکش پیوست .منبع :سايت حوزه
خواستم شاید این رسالتی است که حضرت حق برای شناخته شدن
بندگان  ........بر عهده ما نهاده است.
 -۱مخلصش
 -۲پرهیزگارش
 -۳نیکوکارش
 -۴باتقوا
گزینه صحیح را تا تاریخ  4آذر ماه به شماره  ۳۰۰۰۷۳۱۹۳پیامک
کنید .کانون خیران فرهنگی ذوبآهن بهقیدقرعه به پاسخدهندگانی
كه گزينه صحيح را ارسال کردهاند ،جوایزی تقدیم خواهد کرد.

atashkarweekly@esfahansteel.com

در ايام رحلت حضرت رسول اكرم(ص)
و شهادت حضرت امام حسن مجتبي(ع)

مراسم سوگواري و قرائت زيارت
عاشورا در ذوبآهن اصفهان
برگزار شد

در ادامه برنامههای مذهبي و جلسات سوگواري ،همزمان با ايام رحلت
جانگداز حضرت محمد(ص) و شــهادت حضرت امام حسن مجتبي(ع)،
چهارشنبه  24آبان ماه مصادف با  26صفر مراسم عزاداری و قرائت زيارت
عاشورا با حضور همكاران ذوبآهني در مسجد الزهرا(س) شركت برگزار
شد .در اين مراسم معنوي كه با همكاري روابط عمومي ،دفتر هماهنگي
تبليغات اسالمي و پايگاه مقاومت بسيج آيتا ...سعيدي برگزار شد و هزينه
صبحانه آن جهت كمك به هموطنان زلزلهزده غرب كشــور اختصاص
یافت ،قرائت زيارت عاشورا و نوحهسرايي توسط مداح اهلبيت(ع) حاج علي
نوري صورت گرفت و مراســم با دعا براي پيروزي رزمندگان اسالم ،رفع
گرفتاریها ،شفاي بيماران و بویژه آسيب ديدگان زلزله اخير به پايان رسيد.

سفره حضرت رقيه(س) با نواي
زيارت عاشورا در بيمارستان
شهيدمطهري

در آستانه اربعين حسيني به همت مديريت بيمارستان شهيد مطهري و
پايگاه بسيج حضرت زينب(س) بيمارستان ،سفره حضرت رقيه(س) در سالن
اجتماعات اين مركز پزشكي ،سهشنبه  16آبان ماه با حضور پرشور كاركنان
گسترده شد .مراسم مذكور با سخنراني حاجآقا صالحي و قرائت زيارت عاشورا
توسط ايشان و همچنين سخنراني حاجآقا احمدنيا درباره اربعين حسيني ،قيام
حضرت امام حسين(ع) و كرامات حضرت رقيه(س) همراه بود.

هفته بسيج گرامي باد

از  ۲۹آبان تا  ۵آذر که ســالروز تشکیل بسیج بهفرمان بنیانگذار کبیر
انقالب است ،بهعنوان هفته بسيج نامگذاری شده است .روزشمار هفته بسيج
به شرح ذيل است:
دوشنبه  29آبان ،بسیج ،اقتصاد مقاومتی و سازندگی
سهشنبه  30آبان ،بسیج ،محرومیتزدایی و خدمترسانی
چهارشنبه  1آذر ،بسیج ،اعتالی فرهنگی و اجتماعی
پنجشنبه  2آذر ،بسیج ،اندیشه ورزی و تولید علم
جمعه  3آذر بسیج ،مسجد محوری و والیتمداری
شنبه  4آذر بسیج ،دولت مقاومت و استکبارستیزی
یکشنبه  5آذر ،بسیج ،جهاد کبیر و عمل انقالبی.

کوچهباغسفر

برج ميالد تهران
برج میالد بلندترین آسمانخراش ایران و ششمین برج مخابراتی بلند در
جهان اســت .این برج مخابراتی و چندمنظوره ،در مجموعه مرکز ارتباطات
نالمللیتهران،درشمالغربیشهرتهران،میانتپهایبامساحتتقریبی۱۴
بی 
هکتار واقع در جنوب شهرک قدس و شمال کوی نصر در منطقه ۲شهرداری
تهرانقراردارد.اینسازهکهبهخاطرارتفاعبلندوشکلظاهریمتفاوتش،تقریبًا
ازهمهجایتهراننمایاناست،یکیازنمادهایپایتختبهشمارمیآید.ارتفاع
برج میالد  435متر است که پس از برج توکیو اسکای تری ژاپن با  634متر
ارتفاع ،برج گوانگژو و سیجسین گوانگژو چین با 605متر ارتفاع ،سیان تورنتو
کانادا با  553متر ارتفاع ،برج مسکو با  540متر ارتفاع و برج اورینتال شانگهای
چین با 467متر ارتفاع در مکان ششم برجهای مخابراتی جهان قرار دارد .برج
میالدازپنج قسمتاصلیشامل،شالوده،ساختمانپایبرج(البی)،بدنهاصلی
برج ،سازه راس و دکل تشکیلشده که ساختمان رأس آنیکی از بزرگترین
نالمللی
ساختمانهای رأس در برجهای مخابراتی دنیاست .مرکز ارتباطات بی 
تهران،کهباهدفرفعنیازهایمخابراتیوتلویزیونیتهرانساختهشده،ازچهار
نالمللی،هتل
بخشاصلیشاملبرجمخابراتیتلویزیونی،مرکزهمایشهایبی 
نالمللیومرکزتجارتجهانیتشکیلشدهاست.
پنجستارهبی 
داريوش بهادري ـ مديريت خدمات و امور اجتماعي
خدمات اقامتي و تفريحي

جلسه تعاملي مسئوالن بسيج و
ككسازي

شهادت حضرت امام رضا(ع) را به عموم مسلمانان سراسر جهان تسلیت عرض میکنیم

السالم علیک یا امام الرئوف

فرهنگی 03

سمینار آموزشی آشنایی با امنیت فناوری اطالعات و اسناد دوشنبه  22آبان
ماه با حضور جمعي از پرسنل شرکت در تاالر تشریفات روابط عمومی برگزار شد.
به همین منظور مصاحبهای با دکتر پدرام کیانی مدرس این دوره انجامشده که
مشروح آن به شرح ذیل تقدیم میگردد .دکتر کیانی درباره اهمیت این دوره گفت:
امروزه ارزشمندترین منبع دنیا دیگر نفت نیست ،بلکه Dataو اطالعات است و
سازمانها ،شرکتها و دولتها به دنبال جمعآوری دادههای ُخرد
هستند .امروزه علم جدیدی به نام  Big Dataیا بهاصطالح َمه
داده و در کنار آن دادهکاوی در محافل علمی و اقتصادی جهان
شــکلگرفته و همواره ســعی در جمعآوری دادههای مختلف
دارند .شرکتهای بزرگی نظیر گوگل ،آمازون ،اپل ،فیسبوک و
مایکروســافت در حال تحلیل و استفاده از این منبع هستند و از
ارزشمندترین بنگاههای اقتصادی هستند بهطوریکه درمجموع
 25میلیارد دالر سود خالص در فصل نخست سال 2017به دست
آوردند .وی افزود :همانگونه که طی سالهای اخیر مشاهده شد،
جنگ از عرصه ســخت و نظامی به جنگ نرم و سایبری تغییریافته است که
نمونههایی از آن را میتوان به  ،Staxnetحمله به نیروگاههای برق اوکراین،
حمله به کارخانجات تولید فوالد در آلمان و ...اشــاره نمود .لذا افراد ،سازمانها
و دولتهای متخاصم نیــز به دنبال وارد کردن ضربههــای جبرانناپذیر به
زیرساختها و توقف سرویسدهی و خدمترسانی در این عرصه میباشند .لذا
دادهها و اطالعات بهعنوان سرمایه حیاتی برای سازمانها و جوامع بوده و امنیت
و حفاظت از این ســرمایهها (اطالعات) و حفاظت از زیرساختها ،شبکههای

ارتباطی و سیستمهای رایانهای و اسناد کاغذی و غیر دیجیتال بهعنوان یکی از
مسائل مهم دنیای امروز مطرح است و میبایست به مقوله امنیت در این حوزه
نه بهعنوان یک محصول بلکه بهعنوان یک فرآیند دائمی نگاه گردد .فرآیندی
که فقط متولیان حوزههای اسناد و فناوری اطالعات مسئول آن نیستند و همه
پرسنل سازمان که بهانحاءمختلف با این مقوله در ارتباطاند نیز بهطور مؤثری در
قبال امنیت و حفاظت از سرمایههای اطالعاتی سازمان مسئول
خواهند بود .مدرس اين دوره آموزشــي ،علت برگزاری این دوره
را اینچنین عنوان نمود :بدون شــک اطالعرسانی در رابطه با
تهدیدات ،حمالت و نحوه برخورد با آنان ،دارای جایگاهی خاص
در فرآیند ایمنسازی اطالعات بوده و الزم است همواره نسبت به
آخرین اطالعات موجود در این زمینه خود را بهروز نماییم .به این
دلیل و با توجه به اهمیت اطالعرسانی در این حوزه ،سعی براین
داریم که تمامی کاربران و متولیان و تمامی افرادی که به نحوی با
اطالعات سروکار دارند را به این دوره دعوت و مبانی و اصول اولیه
و پایه امنیت در این حوزه را آموزش دهیم .عالوه بر اینکه این دوره میتواند برای
امن سازی زیرساختهای سازمان در مقابل انواع مختلف تهدیدات مؤثر باشد،
میتواند در زندگی شخصی افراد نیز کاربرد داشته باشد .الزم به ذکر است حضور
در این دوره برای تمامی پرسنل الزامی است و با هماهنگی انجامشده با معاونت
منابعانسانیواموراجتماعیشرکت،هرگونهتغییردروضعیتسازمانیافرادمنوط
به داشتن گواهینامه این دوره است که توسط معاونت امنیت فناوری اطالعات و
ارتباطات و اسناد مدیریت حراست صادر میشود.

در آستانه فرارسيدن هفته بسيج جلسه تعاملی با حضور فرمانده حوزه
مقاومت بسیج شهید تندگویان ،مدیر تولیدات کک و مواد شیمیایی و کلیه
معاونان ،سرپرستان کارگاهها و مهندسان ارشد اين مديريت به میزبانی پایگاه
مقاومت بسیج شهید برونسی تولیدات کک و مواد شیمیایی برگزار شد .در
این جلسه ضمن برنامهریزی جهت جمعآوری کمک برای زلزلهزدگان غرب
كشور ،درباره پویایی هرچه بیشتر پایگاه در اجراي امور محوله و برنامهریزی
هفته بسیج و...بحث و تبادلنظر صورت گرفت .مديريت توليدات كك و
مواد شيميايي در اين جلســه اقدامات انجامشده و در دست اقدام در سال
اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال را عنوان کرد .سرهنگ امیدی فرمانده حوزه
مقاومت بسیج شهید تندگویان درباره اقتدار نیروهای مسلح ،اهمیت مبارزه با
گروه تکفیری داعش و تهاجم فرهنگی توضیحاتی ارائه کرد .وي به فرزندان
معزز شاهد ،جانبازان و ایثارگران كه رسالت سنگيني بر دوش دارند ،درباره
جدیت و اهتمام در امور محوله توصيههايي بيان داشت.
منصور مدحی ـ خبرنگار افتخاري

هموطن؛ در موجخیز حادثه،
تنهايتنمیگذارم
همكاران گرامي همچنان که با کمکهای خود در برپايي موكب شهدا در مراسم
اربعین ،زائران امام حسين(ع) را تكريم کردید ،امروز نیز هموطنان زلزلهزده در غرب
كشــور ،چشمانتظار ياري شما هستند و يكي از نيازهاي ضروري آنها ،غذاي گرم
است .حوزه مقاومت شهيد تندگويان ذوبآهن ،با همت شما عزيزان ،در نظر دارد
بهزودی ايستگاه ارائه غذاي گرم براي هموطنان غرب كشور را راهاندازی کند .لذا
از شما تالشگران عزيز ذوبآهني تقاضا میشود ،جهت جذب کمکهای نقدي و
غير نقدي و برنامهریزی الزم جهت راهاندازی اين ايستگاه ،با بسيج شركت تماس
حاصل کنید .تلفن تماس _ 03152577520 _ 7525
حوزه مقاومت شهيد تندگويان ذوبآهن

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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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
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تيمكارگريبسيجذوبآهننایبقهرمانمسابقاتوزنهبرداری
كشورشد

برگزاری همایش پیادهروی
به مناسبت سیزده آبان

اطالعيه
به اطالع همكاران محترم میرساند تربیتبدنی بسيج ذوبآهن با مشاركت سرپرست
ورزش همگاني در نظر دارد آمــوزش ورزش دراگون بت (ورزش آبي گروهي) زير نظر
هيئت قايقراني استان اصفهان را در روزهاي پنجشنبه و جمعه هر هفته ويژه آقايان در
محل باشگاه قايقراني ذوبآهن برگزار میکند .عالقهمندان میتوانند جهت ثبتنام با
شماره همراه  09130757366برادر مؤذنی تماس حاصل کنند.
تربیتبدنی حوزه مقاومت بسيج شهيد تندگويان

اطالعيهقرآني

به مناســبت يوما ...سيزده آبان روز مبارزه با استكبار جهاني همايش پیادهروی
كاركنان به همت ورزش همگاني و بســيج ذوبآهن برگزار شد .در اين همايش
شــرکتکنندگان با در دست داشــتن پالكاردهايي از استكبار جهاني ،آمريكاي
جنایتکار اعالم انزجار نمودند و فاصله ساختمان هدايت فني تا مزار شهدای گمنام
را طي کردند .در ادامه برنامه حجتاالسالموالمســلمین نعمتي درباره تاريخچه
خباثتهای استكبار جهاني با ايران اسالمي پرداخت و گفت :تسخیر النه جاسوسی،
حبس و دفن سیاستهای آمریکا در ایران بود که از سوی امام راحل ،انقالب دوم و
بزرگتر از انقالب اول نامگذاری شد .وي در ادامه از مديريت خدمات و امور اجتماعی
و بسیج شرکت تشکر کرد.

اطالعيه

به اطالع همكاران محترم میرساند تربیتبدنی بسيج ذوبآهن با مشاركت
سرپرســت ورزش همگاني در نظر دارد در روزهاي فرد هفته از ساعت  16الي 18
اقدام به برگزاري تمرين بدنســازی (ويژه همكاران و فرزندان پسر) در مجموعه
ورزشي شهرك واحد کند .لذا عالقهمندان میتوانند جهت ثبتنام به شماره همراه
 09130606224برادر فرزاد بويري تماس بگیرند.
تربیتبدنی حوزه مقاومت بسيج شهيد تندگويان

بازديد از خانواده شهدا

رقابتهای وزنهبرداری قهرماني كارگران كشــور در
ورزشــگاه شــهيد معتمدي تهران با حضور ورزشكاران
استانهای مختلف طي دو روز برگزار شد .حجتا ...كرمي،
مسئول تربت بدني بسيج ذوبآهن با اعالم نایبقهرماني
تيم بسيج ذوبآهن گفت :پتانسیلهای بااليي در رشته

وزنهبرداری در شرکت وجود دارد كه نشاندهنده توانايي
باالي اين رشــته در بين همكاران است و طي دو سال با
همت اين همكاران توانستيم در سطح استان موفقیتهایی
كسب كنيم كه اين بار در سطح كشوري موفق به كسب
نایبقهرماني شديم .برادر كرمي در ادامه از حمایتهای

اطالعيه ورزشي

مسابقات دوي همگاني

اطالعيه
به اطالع میرساند ،مديريت آموزش و توسعه منابع انساني در راستاي كاهش
هزینهها و اطالعرسانی بهتر ،جهت دعوت پرسنل به دورههای آموزشي ،به جاي
دعوتنامه كاغذي از طريق ارسال پيامك با شمارههای مندرج در زير اقدام میکند.
لذا باتوجه به اينكه امكان خروج از طريق رؤيت پيام دريافتي از ســوي انتظامات
امکانپذیر بوده ،از حذف پيام مذكور خودداري کنید.
**شمارههای اپراتور همراه اول:
09137538620-09137538619-09137538618-09137538617
**شمارههای اپراتور ايرانسل:
09332003118-09332003119
مديريت آموزش و توسعه منابع انساني

تسليت
همكارگراميجنابآقايسعيدصادقي
با نهایت تأســف مصيبت وارده را خدمت شما صميمانه تسلیت عرض کرده و از خداوند
متعال برای آن مرحومه رحمت و غفران و برای شما و ساير بازماندگان طول عمر مسئلت داريم.

روابط عمومي شركت

عبور كوهنوردان ذوبآهن از مسير
جنگلي يانه سر به كردكوي

به اینوســیله به اطالع همكاران ارجمند میرســاند مديريت خدمات و امور
اجتماعي(سرپرستي امور ورزشــي) و حوزه بسيج شهيد تندگويان در نظر دارد به
مناسبت هفته بسيج نسبت به برگزاري مسابقات دوي همگاني شركت اقدام کند .لذا
از كليه همكاران دعوت میشود در آن شركت فرمايند.
 زمان برگزاري 96/9/7 :روز دوشنبه ساعت  9صبح
 مكان ثبتنام و شروع :ميدان (فلكه) نهالستان
پايان :مقابل ساختمان توحيد – شهداي گمنام
به نفرات نخست تا ششم جوايز و به تعداد  4نفر بهقیدقرعه جايز اهدا میشود.
مدیریت خدمات و امور اجتماعي

تيم جودو نونهاالن ذوبآهن اصفهان
قهرمان كشور شد

بهمنظور پاسداشت رشادتهاي يادگاران هشت سال دفاع مقدس ،گروه بازديد
امور شــهدا ،جانبازان و ايثارگران از خانواده شــهيدان واالمقام نعمت اله قديري،
رمضانعلي وفاپور ،محمود سلطاني و جانبازان معزز مرحوم نصراهلل حيدري ،مرحوم
اصغر سليميان ،حسين هاشمزاده ،غالمرضا عبدالحسيني و علي مطلبي بازديد و
تجليل به عمل آورد.
رحيمي ـ رابط خبري امور شهدا ،جانبازان و ايثارگران

سرهنگ اميدي فرمانده بسيج ذوبآهن ،سرپرست ورزش
همگاني برادر احساني و از سرپرست تيم برادر بويري تشكر
کرد و در پايان از مسئولين شركت خواست حمايت بيشتري
از اين رشــته پرطرفدار داشته باشند ،چراکه ظرفیتهای
مناسبي براي پيشرفت در اين رشته وجود دارد.

مسابقات قهرمانی جشنواره بزرگ نونهاالن کشور در مهرماه سال  96در استان
اصفهان برگزار شد .در اين مسابقات تيم جودو نونهاالن ذوبآهن اصفهان توانست
با شکست کلیه رقیبان به مقام قهرمانی دست يابد .اين قهرمانان نونهال كه عضو و
پرورشیافته تیم مدرسه جودو ورزش همگانی ذوبآهن هستند ،با اين موفقيت به
جمعمدعیانوقهرمانانتیمملیجودونونهاالنکشورپیوستند.امیرعلیخادمی،آالن
شاهمحمدی،آرتاسلیمیان،امیرحسینموافقوافشیناصالنیاعضاياينتيمهستند.

كسب مدال برنز جهاني توسط همكار
ذوبآهني

امير صالحــي از همكاران شــاغل در
مديريت مهندسي نورد در مسابقات جهاني
كاپ آزاد مچ اندازي كه در قزاقستان برگزار
شــد درمجموع دو دست مقام ســوم را به
دست آورد و صاحب مدال برنز اين مسابقات
شــد .وي همچنين در مسابقات كشوري و
استاني مقام نخست را در هر دودست كسب
کرد .صالحي خواستار حمايت مالي و توجه
مســئولين به ورزشكاران مدالآور در عرصه
بینالمللی شد و گفت :از پدرم حاج اسماعيل
صالحي كه از مربيان پيشكسوت وزنهبرداری
است و برادر بزرگم اسداهلل صالحي كه وي
نيز از مربيان وزنهبرداری اســت و همچنين
خانوادهام كمال تشكر و قدرداني رادارم.

در ادامه برنامههای ورزش همگاني گروه يك كوهنوردي و اســكي ذوبآهن
سوم آبان ماه با تجهيزات كامل كوهنوردي و آمادگي الزم براي شبماني ،بارندگي
در جنگل ،با سرپرستي حميد افقري و مربيگري كيومرث حقیقتجو و با همراهي
 27نفر از اعضاء ،دو روز راهپيمايي در ارتفاعها و جنگلهای زيباي منطقه يانه سر
و كردكوي را طي کردند.
سرپرستی امور ورزشي شركت

صعودهمكار
بسيجي
به قله دماوند

ســعيد همتيان سرپرست گروه
كوهنوردي حوزه مقاومت بســيج
شهيد تند گويان ذوبآهن اصفهان
در تاريخ هفدهم آبان ماه توانست به
قله دماوند بــه ارتفاع  5هزار و 671
متر از دريا صعود كند.

كسب مدال طالي مسابقات جودو
كشور توسط فرزند ذوبآهني

امیرحســین طالبی فرزند محمد شاغل
در مديريــت كنترل كيفيــت از جودوکاران
خانواده بزرگ ذوبآهن در مسابقات قهرماني
جودو جوانان کشور كه در استان سیستان و
بلوچستان انجام شد توانست مقام نخست را
كســب كند و به اردوي تيم ملي جوانان راه
يابد .الزم به ذکراست استاد هیوا شاهمحمدی
شاغل در مهندسی نت راه و ساختمان که خود
از قهرمانان اسبق کشور و تیم ملی جودو ایران
است در این دوره از مسابقات بهعنوان سر داور
و عضو کمسیون داوری حضور داشت.

صادق سوراني فرزند روح اله شاغل در مديريت
حراست

مهديه الماسي فرزند محمد رضا شاغل در مديريت
مهندسي نت مكانيك

عاطفه عظيمي فرزند تاج محمد شاغل در مديريت
آگلومراسيون

علي و سعادت رحيمي فرزندان محمد شاغل در
مديريت حراست

رضا توكلي فرزند محسن شاغل در مديريت
مهندسي نورد

مقام سوم مسابقات قهرماني ددليفت استان
اصفهان رده سني نوجوانان دسته  90كيلو
گرم وي مقام اول همين مسابقات در
شهرستان نجف آباد را نيز دارا مي باشد

مقام دوم پنجمين دوره مسابقات كشوري
محاسبات ذهني و چرتكه اي
UCMAS IRAN

توانسته اند مقام دوم مسابقات قهرماني مچ
اندازي شهرستان نجف آباد در وزنهاي  80و
 70كيلو گرم بدست بياورند

سوم مشترك مسابقات قهرماني تكواندو پسر
كارگر استان اصفهان در رده نوجوانان وزن
 -59كيلوگرم

مقام اول اولين دوره مسابقات جهت يابي
رنكينگ استان اصفهان رده سني بزرگساالن

مقام سوم سي و هفتمين دوره مسابقات قرآن
كريم رشته قرائت

اطالعيه ورزشي

مسابقات تيراندازي با تفنگ بادي
به اینوســیله به اطالع همــكاران ارجمند میرســاند مديريت خدمــات و امور
اجتماعي(سرپرستي امور ورزشي) و حوزه بسيج شهيد تندگويان در نظر دارد به مناسبت
هفته بسيج نسبت به برگزاري مسابقات تیراندازی با تفنگ بادي اقدام کند .از این رو از كليه
همكاران دعوت میشود در آن شركت فرمایند.
 زمان برگزاري 96/9/8 :روز چهارشنبه ساعت  9صبح
 مكان ثبتنام و شروع :ورزشگاه توحيد جنب باند هلي كوپتر
پايان :مقابل ساختمان توحيد ـ شهداي گمنام
به نفرات نخست تا پنجم جوايز نفيسي اهداء میشود.
مدیریت خدمات و امور اجتماعي

اطالعیه

به اینوسیله به استحضار کلیه همکاران عزیز میرساند مؤسسه خیریه ولفجر با هدف
تشویق و ترغیب جوانان عزیز که با تأسی به سنت پیامبر عظیمالشأن اسالم (ص)تصمیم
به ازدواج دارند ولی برای برگزاری جشن عقد و عروسی و ...با مشکل مکانی و اقتصادی
مواجهاند اقدام به ســاخت تاالر عقیق در فوالدشــهر کرده و همکاران عزیز و بستگان
درجهیک آنها میتوانند از تخفیف ویژه و پرداخت هزینهها بهصورت تقسیط و از امکانات
آن استفاده کنند.
شمارههای تماس 09131340161 - 52639490 – 91
مؤسسه خيريه والفجر کارکنان ذوبآهن اصفهان

تقدیر و تشکر
با توجه به اطالعیههای مؤسسه خیریه ولفجر در مورد جمعآوری پوشاک و لوازمخانگی
نو و دستدوم مورداستفاده جهت اهدا به خانوادههای محترم نیازمند که شما همکاران عزیز
از آن استقبال و با این عمل خداپسندانه خانوادههای زیادی را شاد کردید ضمن تشکر و
قدردانی از شما بزرگواران مجدد تقاضامندیم درصورتیکه لوازمی قابلاستفاده که به آنها
نیاز ندارید بویژه بخاری و فرش به مؤسسه تحویل و یا با تماس با شمارههای ذیل مراتب را
اعالم تا اقدام الزم به عمل آید .ضمنًا از یکی از برادران عزیزی که در مدیریت محترم امور
اقتصادی و حسابداری صنعتی شاغل و تاکنون چند مرحله لوازمخانگی و پوشاک از طرف
خود و بستگان به این مؤسسه ارسال کرده است تشکر و قدردانی ویژه به عمل میآید.
مؤسسه خيريه والفجر کارکنان ذوبآهن اصفهان

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

مسعودقاسمي

1396/08/09

كوره بلند

مرسانا

علي اكبر عطائي

1396/08/06

نورد

امير علي

سجاد طيبي نيا

1396/08/07

اموال و انبار

آنيسا

رحمت اله سليماني

1396/08/08

راه آهن

آدرينا

اميد نظر عليان

1396/05/25

راهبري

آوا

هدايت اله رئيسي

1396/08/03

توليد و توزيع
برق

هيربد

سيدمحمودحسيني

1396/07/27

توليد و توزيع
برق

سيد علي

حميدفريدوني

1396/08/11

نورد

آرميتا

صادقحقيقي

1396/08/10

فوالدسازي

عباس

محسنجعفري

1396/08/11

اتوماسيون

برديا

محسنجعفري

1396/08/11

اتوماسيون

آريا

شاغل

خانواده موفق ذوب آهن اصفهان
امير محمد مرتضوي فرد فرزند رحيم شاغل در
مديريتآگلومراسيون

مدیریت آموزش و توسعه منابع انسانی در نظر دارد با عنايت به لزوم اشاعه فرهنگ
آموزش و آشــنايي با مفاهيم قرآني در سطح شركت طرح نهضت قرآن آموزي «ویژه
برادران» را در سطح يك (مقدماتي) به ميزان  20ساعت و سطح دو به ميزان  30ساعت
مطابق جدول زير در مکان مدیریت آموزش برگزار کند .از عالقهمندان دعوت میگردد
ضمن مراجعه به روابط صنعتي مربوطه از طريق تكميل و ارسال فرم درخواست آموزش
داخل شركت ( )F423050حداكثر تا یک هفته قبل از برگزاری دوره اقدام کنند .افرادی
میتوانند در سطح یک شرکت کنند که قب ً
ال هیچکدام از دورهها را نگذرانده باشند.
تاریخهای برگزاري
ساعت
			
نوع دوره
 8الي  96/9/7 12الي 96/9/28
سطح يك ( 20ساعت) سهشنبهها
 96/9/5الي 96/10/10
 8الي 12
سطح دو ( 30ساعت) یکشنبهها
مدیريت آموزش و توسعه منابع انسانی

مجيد پاشايي فرزند عباس شاغل در مديريت
توليدات كك و مواد شيميايي

مقام سوم نوزدهمين دوره مسابقات قهرماني
كوبه اوزكا استان اصفهان رده نوجوانان
رشته كوميته
عرفان فتحي فرزند علي شاغل در مديريت
توليدات كك و مواد شيميايي

رتبه برتر در آزمون بين المللي برنامه نويسي
اي كيدز

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 .

