بومیسازیمکانیسمقطعات
دریچههایكشوييپاتیلهای
فوالدسازي

ورزشكليدطالييسالمتمردان
هفته ملي سالمت مردان ( سما )
گراميباد

مهندسعليرضاصالحيانمدير
نسوز با اعالم اين موضوع كه قطعات
دریچههایمکانیسمدریچههایكشويي
پاتيل هاي فوالد در كشور بومیسازی
شد و براي دريافت اين قطعات نيازي
به خروج ارز از كشور نیست گفت:
مکانیسمدریچههایكشويي...
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نخستین پنجشنبه اسفندماه هرسال
بهعنوان «روز ملی سالمت مردان»
نامگذاری شده است .این روز
به همت وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی و با همکاری
انجمن اورولوژی ایران ،انجمن
پزشکان عمومی ایران و ...
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سخن اول
بیانات مقام معظم رهبری به
مناسبت سالروز قیام بیستو
نهم بهمن  ۱۳۵۶مردم تبریز
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قدردانیمعاونرئیسجمهور
از فعالیت های زیست محیطی ذوب آهن

02

عظمت روز بیســتونهم بهمن حقیقتًا با این
تعبیرات کوتاهی که ما میکنیم ،رســانده نمیشود؛
بیســتو نهم بهمن خیلی باعظمت است .اگرچه
جریان مبارزات در سال  ،۵۶از قم شروع شد و بعد از
تبریز هم درجاهایی اتفاق افتاد اما من بهجرئت عرض
ت و نهم بهمن تبریز در
میکنم که اگر حادث ه بیســ 
سال  ۵۶نمیبود ،بهاحتمالزیاد حادث ه نوزدهم دی قم
فراموش میشد و بعد هم آن حوادث دیگر سلسهوار
به وجود نمیآمد؛ یعنی مســیر تاریخ کشور عوض
میشد .تبریزیها با قضایای بیستو نهم بهمن ،با
قیام خود ،با فهم درســت خود ،با اقدام بجا و بهموقع
خود ،توانستند این حرکت عظیمی را که به بیستو
دوم بهمن  ۵۷منتهی شد به وجود بیاورند؛ عظمت این
داستان اینچنین است.

سرمقاله
گراميداشتپنجماسفند
روز مهندسي و جایگاه فني؛
مهندسي ذوبآهن اصفهان

حضورذوبآهناصفهان
درهجدهمینهمایشملیمهندسی
سطح
رویداد

02

تشییعشهدایگرانقدر
دفاع مقدس در
ذوب آهن اصفهان
گوناگون

ورزش كليد طاليي سالمت مردان

هفته ملي سالمت مردان ( سما )
گرامي باد

نخستین پنجشنبه اسفندماه هرسال بهعنوان «روز ملی سالمت مردان» نامگذاری شده است .این روز به همت
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و با همکاری انجمن اورولوژی ایران ،انجمن پزشکان عمومی ایران و
سازمان نظام پزشکی در سراسر کشور برگزار میشود.
روز ملی سالمت مردان ،اولین بار به پیشنهاد انجمن اورولوژی ایران در سال  1385برگزار شد .در این روز كل
اورولوژیستهای كشور در مطبها ،كلینیكها و بیمارستانها به معاینه رایگان مردان میپردازند.
«اورولوژیستها زمینه را برای جلوگیری از بیماریهای خطیر و بی عالمتی كه به مراحل پیشرفته با عالئم
خطرناك میرسند ،فراهم میكنند».
هدف از برگزاری روز ملی سالمت مردان
 -1نشان دادن پیشقدمی پزشکان کشور در امر پیشگیری از بیماریها و ارتقای سالمت جامعه ازیکطرف و
نمایان کردن این وظیفه در قالب ویزیت و مشاوره رایگان به مردم از طرف دیگر.
 -2با آگاه کردن مردم از عالئم و روند بیماریهای پرمخاطره میتوانیم از ابتالی مردان جامعه به این بیماریها
جلوگیریکنییم.
 -3بـا ویزیـت رایگان در یک روز مشخص در سال ،اهمیت سالمتی را به مردان جامعه که عمومًا به علت
گرفتاریها کمتر به فکر سالمت خود میباشند ،مطرح میکنیم.
بیشتر مردان در دوران زندگی خود از بیماری که دارند ،مطلع نمیشوند .عدم اطالع مردان از بیماری خود ،ناشی
از عدم انجام معاینات دورهای شش ماه یکبار است.
متأسفانه مردان زمانی به پزشک مراجعه میکنند که فرصت درمان ازدسترفته است و این وضعیت در روستاها
و شهرستانها بیشتر دیده میشود.

اطالعيه

**قابلتوجه خريداران منازل سازماني ذوبآهن اصفهان در فوالدشهر:
به این وسیله براي آخرين بار اعالم میشود ،آن دسته از اشخاصي كه در محالت قديم فوالدشهر از شركت سهامي ذوبآهن
منزل سازماني خريداري کردهاند و قرارداد واگذاري دارند ،اعم از ويالیي و آپارتماني حداكثر تا تاريخ  97/3/31فرصت دارند جهت
معرفي به شركت عمران فوالدشهر در روزهاي يكشنبه هر هفته از ساعت  9صبح لغايت  12به واحد معرفي به عمران واقع در
شرکت ذوبآهن ساختمان توحيد طبقه اول اتاق شوراي حل اختالف مراجعه نمايند .شایانذکر است شركت سهامي ذوبآهن
در خصوص اشخاصي كه بعد از تاريخ یادشده مراجعه نمايند هیچگونه مسئوليتي نخواهد داشت.

مديریت امور حقوقی شركت
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تعويض و بهینهسازی حلقههای
کنترلی بلوکهای تفکيک هوای
کارگاه اکسيژن انجام شد
رویــداد

مؤسسه خیریه والفجر ذوبآهن
منتظراقداماتخیرخواهانه
بيشتر شماست

یدانید بافرش و فرشــینههایی
همکاران عزیز و ارجمند ،خواهران و برادران گرامی آیا م 
که موردنیاز شما نبود و به مؤسسه اهدا کردید ،محل سکونت تعدادی از نیازمندان فرش شد؟
یدانید با بخاریهایی که مدتها در منزل شما بالاستفاده بود و به مؤسسه هدیه شد،
آیا م 
یدانید با یخچالهای اهدایی که برای شما غیرضروری
خانههای بسیاری را گرم کردید؟ آیا م 
یدانید با کفش و لباسها و لوازمخانگی اهدایی شما
بود ،خانوادههایی از آن استفاده کردند؟ آیا م 
یدانیدبالوازمیکهموردنیازشمانبود،جهیزیه
مشکلپوشاکتعدادیازنیازمندانحلشد؟آیام 
تعداد زیادی از دختران که چند سال عقد بودند و به علت نداشتن جهیزیه نتوانسته بودند به خانه
بختبروندبهخانهبخترفتند؟
مؤسسه خیریه والفجر ضمن تشکر و قدردانی از کلیه عزیزانی که به شکلهای مختلف
با اهدای مبلغی از حقوق ماهیانه و تحویل لوازمخانگی خود ما را یاری کردند انتظار دارد
بویژه در باقیمانده سال جاری چنانچه لوازم اضافی در خانهدارید با تحویل آنها به آدرس ذیل
همنوعان خود را یاری و درصورتیکه امکان تحویل آنها مشکل بود با تلفنهای مؤسسه
تماس بگیريد تا ترتیب انتقال آنها جهت اهدا به نیازمندان فراهم شود.
آدرس :فوالدشــهر محله ب  4بلوار مطهری قبل از میدان امام خمینی (ره) ،آخرین
منزل ویالیی ،پالک 481
تلفن52641140 – 41 :
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گفتگو با پیشکسوت ورزش
کوهنوردیذوبآهناصفهان
گوناگون
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قابلتوجه سهامداران
ترجيحي شركت
با عنايت به فراهم گرديدن شرايط دريافت اسناد بخشي از سهام ترجيحي پرسنل كه بدهي
آن تاكنون به ســازمان خصوصیسازی پرداخت گرديده ،به اطالع میرساند اين سهامداران
میتوانند از تاريخ  1396/12/8با مراجعه به روابط صنعتیهای مربوطه نسبت به ارائه درخواست
دريافت اوراق سهام خود اقدام نمايند.
الزم به ذكر است امور سهام شركت فقط به درخواستهای ارائهشده توسط روابط صنعتي
قسمتها ترتيب اثر خواهد داد.
مديریت راهبري شرکتها و امور مجامع

کانال های ذوب آهن
در شبکه های اجتماعی

پنجم اسفندماه سالروز تولد دانشمند بزرگ ايراني
خواجهنصیرالدین طوسي است كه در تقویم جمهوري
اسالمي ايران به نام روز مهندسي معروف شده است.
در این روز ضمن معرفي بيشــتر شغل مهندسي و
معرفی مهندسان برگزيده و تقدیر از آنها سیاستها
و راهبردهای مهندســي در ســازمانها و نهادهای
مختلف فني؛ صنعتي و تولیدی موردنقد و بررسی قرار
میگیرد .ذوبآهن اصفهان در این زمينه از جایگاه
بااليي برخوردار بوده و حرفهای زيادي براي گفتن
دارد .چراكه اين شــركت به ســهم خود و بهعنوان
قدیمیترین مجتمع صنعتــي فوالدي ايران از بدنه
كارشناسي و مهندســي فوقالعادهای برخوردار بوده
و نیروی انســاني فني و مهندسی باتجربه آن نقش
برجستهای در ایجاد و راهاندازی ديگر صنايع مشابه
فوالدي و غیره فوالدي كشــور داشــته و دارد و در
نمايشگاه بزرگ توانمندیهای شركت در دهه فجر
امسال بود كه مهندس صادقي مديرعامل ذوبآهن
بر انتقال دانش و تجربیات فني مهندسي ذوبآهن
به ساختار فني و توليدي كشور تأکید داشت .در اینجا
ضمن تبريك اين روز بهتمامی همكاران و مهندسین
ذوب آهني در مطلب زير به اهميت شغل مهندسان و
ضروریات آن اشارهشده است.
** مهندسکیست؟
مهندس در معنای لغوی ،به کسی گفته میشود
که علم هندســه را خوب بداند .اما در کل ،مهندس
 Engineerدر بیشــتر کتابهای مرجع جهان به
کســی که “ ”Problem Solvingرا خوب بداند
گفتهشده اســت .مهندس کسی است که برای هر
مشــکلی بهترین راهحل را پیدا میکند .این ممکن
اســت شــامل جنبههای کیفی ،کمــی ،فیزیکی،
اقتصادی و غیره باشد .در زیر  ۷ویژگی یک مهندس
ارائه میشود .۱ :تحقیق ( )Researchعلمی ،فنی و
صنعتی بهمنظور کشف راهحلهای تازه و سودمند.
 .۲توسعه ( )Developmentفنی بهمنظور اعمال
دســتاوردهای تحقیقات موجود برای چیره شــدن
بر یک مشــکل یا بهبود کمی و کیفی سیســتم و
ابــزار .۳ .طراحی ( )Designیک یا چند ســاختار،
سیستم یا ابزار با بهرهگیری از مدلهای مهندسی،
روشها ،نیازهای کنونی و شرایط خاص .۴ .ساخت
( )Constructionکه بر اساس آن مهندس وظیفه
دارد .ضمن آمادهســازی فضا و محیط تولید ،رویه
ساخت ،کیفیت محصول یا ساخت بنا-سازه ،هزینه
تمامشــده و نحوه سازماندهی منابع و تجهیزات را
مشخص کند .۵ .تولید ( )Productionمحصول
یا سیستم که شامل «برنامهریزی و زمانبندی کار»
( ،)Planningانتخاب و مشــخص کردن ترتیب
فرآیندها ،ابزارها ،مواد اولیــه ،چیدمان (،)layout
عناصر و اجزای سیستم نهایی (،)Components
آزمایش ،بازرسی و عیبیابی محصول است.
 .۶بهکاراندازی و بهرهبــرداری ()Operation
یک سیستم یا محصول که ممکن است توسط کسان
دیگری تولیدشده باشد .این مهارت شامل آشنایی با
کنترلهای مکانیکی ،الکترونیکی یا نرمافزاری ابزار و
سیستم ،تأمین نیرو و انرژی الزم برای به کار افتادن
آن حملونقل ،ارتباطات و جنبههای اقتصادی است.
 .۷مدیریــت ( )Managementابزارهــا و
سیســتمها به خاطر تحلیل وضعیت گذشته و حال
پروژههای اجرایی ،تجهیزات و دستگاهها ،پیشبینی
وضعیت آینده آنها و سازماندهی منابع مالی ،انسانی
و اطالعاتی موجود برای کسب نتایج بهتر در آینده.
اما سرآمد تمامی موارد  ٧گانه فوق باید اخالق
مهندسی ،وجدان بیدار ،پایبندی به موازین ،آییننامه،
استاندارد ،رعایت اصول در روابط متقابل و همچنین
روحیه کار تیمی و جمعی را اضافه کرد.
ساختمان آنالین
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رويداد
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سالم آتشکار
چند نفر از همکاران در تماس با شماره  104سالم آتشکار روابط عمومی
سؤاالت خود را به شرح زیر مطرح و پاسخ مسئوالن را در زیر می خوانید:
* * -1علت عدم وصل به سرور نرمافزار کسرا برای کارکنان
چیست؟
مدیریت امور اداری :پیگیری الزم از طریق مدیریتهای مربوطه در حال
انجام است و در صورت توافق و رفع مشکالت قانونی اطالعرسانی میشود.
* *-2علت عدم تعمیر دســتگاه وب کیوسک مدیریت
آگلومراسیونچیست؟
مدیریت امور اداری :با هماهنگی بهعملآمده تعمیرات وب کیوسک سطح
شــرکت به مدیریت فنآوری اطالعات واگذارشده است .که مدیریتها
میتوانند از طریق آن مدیریت پیگیری فرمایند.
* * -3ابراز گالیه تعــدادی از کارکنان مدیریت کوره بلند
درباره عدم آب گرم در رختکن کوره بلند
مدیریت کوره بلند :با توجه به پیگیریهای انجامشــده از طریق مدیریت
انرژی؛ بهینهسازی و سوخت بررسیهای الزم انجام ومقرر شد با هماهنگی
مدیریت آبرسانی برای جلوگیری از افت فشار آب تدابیری اتخاذ کنند که
مشکالت آبگرم رختکن رفع شود.
* * -4علت عدم تبدیل وضعیت موقت به دائم پرسنل فصل
 16شرکت چیست؟
مدیریــت امور اداری :اقدامات مرتبط از طریق مدیریت امور اداری انجام و
پس از تکمیل و نهایی شدن توسط مدیریتهای مرتبط نسبت به تبدیل
وضعیت آنها اقدام میشود.
* *  -5درخواســت تعمیر و هموار کردن سطح مسیر تردد
تابل  600دستگاه و رستوران
مدیریت پشــتیبانی و ساخت :پیگیری الزم از طریق مدیریت امور فنی و
بهرهبرداری انجام و پس از اخذ تأییدیه نهایی نسبت به تعمیر اقدام میشود
افکار سنجی روابط عمومی

بومیسازیمکانیسمقطعاتدریچههای
كشوییپاتیلهایفوالدسازی

مهندس علیرضا صالحیان مدیر نسوز با اعالم این موضوع كه قطعات
مکانیسم دریچههای كشویی پاتیلهای فوالد در كشور بومیسازی شد و
برای دریافت این قطعات نیازی به خروج ارز از كشور نیست گفت :مکانیسم
دریچههای كشویی پاتیلهای ذوب در سنوات گذشته از سیستم N3S
ایتالیایی بود كه باید در هر ذوب این صفحات تعویض میشــد بهمنظور
بهینهسازی و بهرهوری بیشــتر پس تست چند مکانیسم از شرکتهای
مختلف درنهایت مکانیســم  CS60شركت  INTER STOPتأیید كه
پیش از آن نیز این مکانیسم در شرکتهای فوالدمبارکه ،فوالد خوزستان،
فوالد یزد و  ...تستشــده بود ،انتخاب شد .وی یادآور شد :ضریب ایمنی
باالتر ،گرفتن تعداد ذوب بیشتر ،اپراتوری یا کار کردن راحتتر ،تعداد قطعات
مكانیكی كمتر از محاسن این مکانیسم جدید بود.
مدیر نسوز با اشاره به این موضوع كه شرکتهای تولیدکننده قطعات
نســوز ذوبآهن اصفهان را بهعنوان مرجع و تأییدکننده قطعات آنها به
رسمیت میشناسند ،گفت :شركت پاالر پس از توسعه استفاده این قطعات
در كشور اقدام به تولید قطعات نسوز كرد و هماکنون توانسته قطعات این
مکانیسم كه شامل صفحات داخلی و بیرونی و همچنین استكانی داخلی و
بیرونی است بومیسازی كند.
وی افزود :اشــتغال و عدم خروج ارز از كشور از مزیتهای استفاده از
قطعات نسوز دریچههای كشویی پاتیل فوالد از داخل است و شایانذکر
است كه این قطعات نسوز هیچ تفاوتی با نمونه اصلی نداشته است.

شماره ارسـال پـیــامک300073194:

www.esfahansteel.com

قدردانی معاون رئیس جمهور
از فعالیت های زیست محیطی
ذوب آهن

دکتر کالنتری معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان محیطزیست
کشور دربازید از غرفه ذوبآهن اصفهان در نمایشگاه ضمن ابراز رضایت
از فعالیتهای گسترده زیستمحیطی این شرکت خواستار ادامه اینگونه
اقدامات اثربخش شــد .در ایــن بازدید مهندس مکاری معاون ایمنی،
بهداشت و محیطزیســت و مهندس غالمی سرپرست محیطزیست
شرکت گزارشــی از اهم
فعالیتها و دستاوردهای
زیستمحیطی شرکت را
ارائه کردند.
دکتر اسپهبدی ،معاون
وزیــر صنعــت ،معدن و
تجــارت و مدیرعامــل
شرکت نمایشــگاههای
بینالمللی تهــران نیز با
حضور در غرفه ذوبآهن
اصفهان با اشاره به اقدامات این شرکت درزمینه محیطزیست گفت  :عدد
 ۱۶۵۰۰هکتار فضای سبز ذوبآهن اصفهان چنان چشمگیر است که
برای همیشه در ذهنم ماندگار خواهد بود .دکتر اسپهبدی نقش ذوبآهن
اصفهان در توسعه صنعت کشــور را یادآور شد و افزود :تربیت نیروی
انسانی ،توســعه صنعت و حضور فعال در بازارهای اروپایی و صادرات
محصوالت فوالدی ،از خصیصههای این مجتمع عظیم صنعتی است.
**ابراز خرســندی عضو هیئت عامل ایمیدرو از پروژه
زیستمحیطیذوبآهن
دكتر سعد محمدی عضو هیئت عامل و معاون طرحهای توسعه و
معادن و صنایع معدنی ایمیدرو در بازدید از غرفه ذوبآهن در هفدهمین
نمایشگاه بینالمللی محیطزیست تهران ضمن ابراز خرسندی از به ثمر
رســیدن پروژه تصفیه غبار كنورتور فوالدسازی از تالش تمام پرسنل
زحمتکش شركت قدردانی نمود .وی فضای سبز ذوبآهن را بهعنوان
نماد شركت و یكی از ارزشمندترین اقدامات زیستمحیطی ذوبآهن
برشمرد.
شایانذکر است هفدهمین نمایشگاه بینالمللی محیطزیست تهران
با حضور سازمانها و نهادهای متعدد داخلی و خارجی در روزهای
 2الی  5اسفندماه جاری در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران

برگزار شد .ذوبآهن اصفهان نیز بهعنوان قدیمیترین مجتمع فوالدی
كشور و یک شركت دوستدار محیطزیست با دارا بودن بزرگترین حجم
فضای سبز در بین مجتمعهای صنعتی یكی از شرکتکنندگان فعال
این نمایشــگاه است و غرفه بزرگی را در سالن میالد نمایشگاه به خود
اختصاص داده است.
ذوبآهن اصفهان با
حضور كارشناسان مربوطه
و ارائه آخرین دستاوردهای
زیســتمحیطی خود در
قالب پوســتر ،کاتالوگ و
نمایش اقدامات پروژههای
زیستمحیطی سالهای
اخیر پاسخگوی مسئوالن،
كارشناسانو اقشار مختلف
بازدیدکنندهاست.
نمایشگاه محیطزیست بزرگترین رویداد در عرصه تولید و عرضه
محصوالت و خدمات مرتبط با محیطزیست کشور است که همهساله
با حضور گســترده و چشمگیر دستاندرکاران این حوزه و مخاطبان
آنها در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزارمی گردد.
در این نمایشگاه آخرین دســتاوردهای این صنعت به عالقهمندان
عرضه گردیده و فرصتی بیبدیل برای تبادلنظر و مذاکره در اختیار
شــرکتکنندگان قرار میگیرد .دســتاوردهای این تعامالت ،نقطه
آغاز بســیاری از همکاریهای تجاری بین دســتاندرکاران حوزه
محیطزیســت است که نقش معنیداری در تحرک بخشیدن به این
حوزه صنعت و تولیدکنندگان و بازرگانان شاغل در آن ایفاء مینماید.
دوره هفدهم نمایشگاه محیطزیست فرصتی تکرار نشدنی را در اختیار
فعاالن این حوزه در داخل و خارج کشور قرارداد تا با یافتن مخاطبان
بالقوه خود ،سطح تعامل بینالمللی خویش را بهطور چشمگیری ارتقاء
بخشند .دستاندرکاران برگزاری دوره هفدهم نمایشگاه محیطزیست
با حمایت ارزشــمند ســازمان توســعه تجارت و شــرکت سهامی
نمایشگاههای بینالمللی ایران و مشــارکت و حمایت مؤثر نهادها،
انجمنها ،تشکلها و سازمانهای صنفی نهایت تالش خود را به کار
گرفتند تا این دوره از نمایشگاه باکیفیت و نظم متفاوت برگزار شود.

تعویضوبهینهسازیحلقههایکنترلیبلوکهای
تفکیک هوای کارگاه اکسیژن انجام شد

تعویض و بهینهسازی حلقههای کنترلی بلوکهای
تفکیک هوای کارگاه اکسیژن به همت تالشگران ذوب
آهن اصفهان انجام شد .مهندس سید حمید راد مدیر
اتوماســیون و ارتباطات با اعالم این خبر افزود :همواره
کنترل اتوماتیک پارامترهای مختلفی مثل دبی ،سطح،
دما و فشار در کارگاههایی با ماهیت انرژی و سیاالتی از
اهمیت باالیی برخوردار است و حساسیت این موضوع
با تأثیرپذیری و وابستگی کنترل پارامترهای مختلف
به یکدیگر ،نمود بیشتر پیدا میکند .کارگاه اکسیژن در
راستای تولید اکسیژن ،ازت و آرگون از این کارگاههاست.
مهندسامیرمحمداحمدیکارشناساتوماسیونکارگاه

اکسیژن نیز در این باره گفت :تجهیزات کنترلی قدیم
روسیبهصورتپنوماتیکیبودندکهپسازسالهایزیاد
کارکرد و تعمیر آنها توسط پرسنل اتوماسیون ،با معیوب
شدنبخشهایاصلیوعدموجودقطعاتیدکی،کنترل
پارامترهابهسختیودربرخیمواردغیرممکنشدهبود.لذا
نصبترانسمیتروکنترلرهایالکترونیکیجدید،ضروری
و در دستور کار قرارداد شد .ضمن اینکه با توجه به فرسوده
بودن این واحدهای تفکیک هوا ،نصب سیســتمهای
کنترلبرپایه DCSمقرونبهصرفهنبود.ویافزود:پس
از استخراج مشخصات فنی تجهیزات موردنیاز و ایجاد
درخواست ،خرید آنها انجام و در چندین مرحله در زمان

توقف بلوکهای تفکیک هوا ،تجهیزات توسط پرسنل
اتوماسیون كارگاه اكسیژن تعویض شد .این فعالیتها
شامللولهکشیایمپالس،برشکاریوجوشکاریجهت
نصب ترانسمیترها ،کنترلرها ،دستگاههای ثبات بدون
کاغذ و مبدلهای  ،I/Pکابلکشــی و سرسیم بندی و
پیکربندیکنترلرهاوثباتهابودهوتاکنونتجهیزات31
لوپ کنترلی تعویض و بهروز شده است.
** از مزایای این طرح میتوان به موارد
زیر اشاره کرد:
افزایش دقت و کارایی سیستم کنترل به خاطر
استفادهازدستگاههایالکترونیکی

سهولتدرتنظیموکنترلپارامترهاتوسطاپراتور
تســریع و ســهولت درراه اندازی پس از گراف
تعمیراتیویاتوقفاتلحظهایبلوکبهوسیلهاپراتور
تسریعدرعیبیابیتوسطاتوماسیون
حذف کاغذ ثبات و امکان دسترسی آسان به
آرشیو اطالعات قبلی
مهندس احمدی در پایان از پرســنل اتوماســیون
کارگاه اکسیژن بویژه مهندس جواد صادقی و آقای جابر
اسماعیلی که در اجرای این پروژه زحمات زیادی کشیدند
و نیز پرسنل آزمایشــگاه ابزار دقیق و کارگاه مکانیک
اتوماسیون،تشکروقدردانیکرد.

حضورذوبآهناصفهاندرهجدهمین
همایشملیمهندسیسطح

هجدهمین همایش ملی مهندســی ســطح و چهارمین همایش
تخصصی فرآوری مواد با لیزر بهطور مشــترک در تاریخهای  24و 25
بهمنماه سال جاری توســط انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران و
با همکاری دانشــگاههای صنعتی اصفهان و مالک اشتر در محل اتاق
بازرگانی اصفهان برگزار شد .این همایش مشترک شامل ارائه مقاالت
علمی و صنعتی ،سخنرانی های کلیدی ،نمایشگاه دستاوردهای صنعتی،
کارگاههای آموزشی و اتاقهای ایده صنعت و دانشگاه بود .در بخش اتاق
فکر ،شرکتهای مختلف مثل ذوبآهن اصفهان توسط آقایان نظریخواه
(مدیریت پژوهش) و غیور (مدیریت نت مکانیک) نمونههایی از قطعاتی
که با اســتفاده از فناوریهای نوین مهندسی سطح نیاز به بازسازی و یا
افزایش طول عمر دارند را ارائه دادند.
الزم به ذکر اســت که در همایــش مذکور مهندس افضلی معاون
بهرهبرداری و مهندس آقابابا مدیر پژوهش ،فناوری و بومیسازی شرکت
به همراه کارشناسانی از بخشهای تولیدی و تعمیرات شرکت نیز حضور
داشــتند و از نزدیک در جریان دستاوردهای جدید مهندسی سطح قرار
گرفتند .مهندسی سطح شامل کاربرد فناوریهای سنتی یا نوین عملیات
حرارتی یا دیگر عملیات سطحی نظیر انواع روشهای پوشش دهی بر
روی مواد و قطعات حســاس مهندسی بهمنظور دستیابی به یک ماده
مرکب با خواصی است که در هیچیک از مواد تشکیلدهنده مغز یا سطح

قطعه بهتنهایی وجود ندارد .مهندســی سطح عبارت است از طراحی و
ساخت قطعه با علم به اینکه چه نوع عملیات سطحی یا عملیات حرارتی
سطحی قرار است روی آن انجام گیرد.
اصطالح مهندسی سطح ( )Surface Engineeringاز اوایل دهه
 ۱۹۸۰متداول شــد و بهعنوان پایه مشخصی که بسیاری از میدانهای
مهندسی ،فیزیک و علم مواد را در باره قطعات صنعتی پوشش میدهد،
در نظر گرفته شد.
ســطح قطعات صنعتی ،مهمترین بخش آن است ،زیرا بسیاری از
شکستها ،از سطح شروع میشود .لذا ،حفاظت و مقاومسازی سطح از
مسائل بسیار حساس و تعیینکننده کیفیت و عمر قطعات و درنهایت،
کارایی یک واحد تولیدی و بهای تمامشده محصول است.
در بخش مهندسی ســطح تاکنون در ذوبآهن از طریق مدیریت
پژوهش ،فناوری و بومیســازی و با همکاری دانشگاهها و شرکتهای
دانشبنیــان پروژههایــی در این خصوص بــه اجرا درآمــده و نتایج
موفقیتآمیزی به همراه داشــته اســت که ازجمله آنهــا میتوان به
بازســازی قطعات حجیم فوالدسازی ،پوشش دهی سطح رولیکهای
کشاننده ایستگاههای ریختهگری ،پوشش دهی سطح ریلهای سیستم
دریچهکشویی پاتیل ،بازسازی شافتهای ماندرل دانیلی نورد  350اشاره
کرد.

اجرای پروژه  Post combustionباعث
افزایش راندمان و بهرهوری بیشتر شده است

كاركنان شــركت با تالش و كوشش و دادن ایدهها و نظرات سعی
در بهینهسازی و بومیسازی تجهیزات در شركت داشته و پروژه Post
 combustionیكی از اقدامات مهم مدیریت فوالدسازی در راستای
بهینهســازی و كاهش هزینه بوده است .حســن شیخ میری مسئول
انرژیبخش فوالدســازی ایده پرداز و طراح اصلی این پروژه بوده و به
همین مناسبت در این شماره از آتشكار با وی و تعدادی از دستاندرکاران
این پروژه گفتگویی داریم كه در پی میآید.
حسنشیخمیریمسئولانرژیمدیریتفوالدسازیگفت:اكسیژن
در فرایند فوالدسازی در كیفیت محصول نقش مهمی ایفا میکند تا فناوری
اكسیژن به روش احتراق ثانویه ( )Post combustionدر قسمت فوقانی
سرباره اجازه تبدیل  coبه  co2را میدهد .وی با اشاره به این موضوع که
اجرای پروژه Post combustionباعث افزایش راندمان و بهرهوری بیشتر
شده است ،یادآور شد :در فرایندهای فوالدسازی BOFو EAFكربن توسط
اكسیژن اكسید میشود و به COتبدیل میشود و اگر COبتواند بهCO2
تبدیل شود انتقال انرژی سه برابر بیشتر خواهد شد و این انرژی میتواند در
فرایند BOFجهتذوبكردنبیشترقراضهشودودرنتیجهجایگزینیقراضه
بجای چدن و مذاب تا حد 30درصد حاصل میشود.
شیخ میری درباره فناوری احتراق ثانویه  Post combustionگفت:
در این روش تزریق اكســیژن از طریق سری فورم های اصلی در قطر،
زاویه ،جریان ،سرعت و زاویه جریان اكسیژن بهمنظور جلوگیری از سایش
نسوز انجام میگیرد .وی با اشاره به این موضوع که اجرای این پروژه را در
راستای اقتصاد مقاومتی و كاهش هزینههای شركت است ،افزود :با توجه
به نیاز باال بردن  HMRكنورتور و مصرف بیشتر قراضه نسبت به چدن
مذاب این پروژه از حدود شش ماه پیش مراحل نخستین كار شروع و بعد
از طراحی اولیه و تهیه نقشه ،موفق به اجرای این پروژه شدیم.
وی بــا اشــاره به ایــن موضوع كه اكســیژن مصرفــی Post
 combustionاز اکسیژن النس تأمین میشود گفت :با تعبیه  6سوراخ
با زاویه  50درجه دمش اضافی انجام میشــود كه یكی از نكات مثبت
این پروژه مرتفع شدن مشكل شاالك گیری النس كنورتور است (كه
با رفع این مشــكل تعویض النس های شاالك گرفته از بین میرود).
وی خاطرنشان ساخت :افزایش مصرف قراضه نسبت به مصرف چدن
مذاب ،احتراق تبدیل گاز  COبه  co2كمك به فســفر زدایی ،كاهش
آسیبدیدگی لوله استوانه النس ،افزایش در استفاده از النس به دلیل عدم

تمیزكاری ،امكان استفاده از النس جهت دمش اكسیژن و جهت سرباره
پاشــی و كاهش در آسیب مكانیكی در مناطق دهانه مخروطی كوره از
مزایای پروژه  Post combustionاست.
مصطفی عزیزی تعمیركار ارشد ،عبداله هاشمی جوشكار،
شهرام عادل جو تكنسین و اصغر داودی جوشكار آرگون این
مدیریت گفتند :جهت مونتاژ واســطه مسی طراحیشده روی النس
دمش اكســیژن نیاز است النس در طول  2/5متر از سر النس برش
زده شود و جوشــكاری بر روی این واسطه مسی جهت مونتاژ در دو
مرحله انجام شود.
در مرحله اول برای مونتاژ مس به رینگ فوالدی جوشكاری آرگون
شــد و در مرحله بعد رینگهای فوالدی متصل بهواسطه مسی توسط
جوش برق به النس مونتاژ شد و سپس مقدار لوله برش خورده از النس
به آن اضافه شد و درنهایت سری النس دمش نصب شد.
حمیدرضا هاشمی مسئول سفارشات این مدیریت گفت :تنظیم
سفارش و پیگیری ساخت مرحلهبهمرحله فرم گیری در كارگاه  46انجام
شــد و ریختهگری ،خشن تراشــی در كارگاه  ،48تراشهای ظریف در
كارگاه میانی نورد ،ایجاد سوراخهای شیبدار و تحویل قطعه به كارگاه
انرژیبخش فوالدسازی ازجمله اقدامات و پیگیریهای این قسمت در
این پروژه است.
غالمرضا حسنزاده و حسین شــلتوكی كمك طراح و
تكنیسین طراح مدیریت فوالدسازی گفتند :دفتر طراحی این بخش با
توجــه به تمهیدات معاونت بهرهبرداری اقدام به طراحی قطعه موردنیاز
این پروژه كه همان واحد النس است بر اساس شرایط موجود كنورتور و
النس اكسیژن و همچنین شرایط موردنیاز دمش اكسیژن كرد ،كه این
پروژه در جهت كاهش  HMRاست.
سعید شیاسی مهنــدس تولید كارگاه كنورتور و میكسر گفت:
کارخانههای فوالدی برحســب شرایط اقتصادی خود و موجود بودن
مواد اولیه تولید (قراضه ،چدن و  )...نســبت به كاهش  HMRاقدام
مینمایند كه یكــی از این راهها اجرای پروژه Post combustion
اســت كه جهت افزایش راندمان تولید و كاهش  HMRمیشود و
درواقــع احتراق ثانویه كه واكنش تبدیــل  COبه  CO2و گرمای
ایجادشــده داخل پاتیل مذاب كنورتور اســت باعث افزایش مصرف
قراضه میشود.
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سالمت کارکنان در تمامي روزهاي سال از اولویتهای
مدیریتایمنی،بهداشتومحیطزیستاست
در این شماره از آتشکار به مناسبت هفته ملی سالمت مردان ایرانی
(سما) گفتگویی داشتیم با مهدی پور جعفری مسئول بخش مهندسي
بهداشت مدیریت  HSEکه در ادامه میخوانید :وی در مورد هفته ملي
سالمت مردان ايراني گفت :نخستین هفته اسفندماه هرسال بهعنوان
هفته مـلی ســــالمت مـــــردان تعیین شده است .همانطور كه
میدانیم توسعه كشــور و افزايش بهرهوری ارتباطي مستقيم با حضور
نيروي كار ســالم در صنعت دارد و با توجه به نرخ اشتغال بيشتر مردان
نســبت به زنان و مواجهه بيشتر اين قشر از شاغلين با عوامل زیانآور
محيط كار ،ســامت مردان شاغل بسيار مهم و تأثیرگذار است .از این
رو در اين هفته ســعي بيشتري بر فرهنگسازی متناسب با شعار ويژه
اين ايام هستيم.
وی با اشــاره به برنامههای این هفته در کارخانه اشــاره کرد و
گفت :پرداختن به مقوله ســامت پرســنل در تمامي روزهاي سال
اهميت دارد ،شــعار ورزش كليد طاليي ســامت مردان جهت اين
هفته نامگذاری گرديده و بهصورت نمادين در شــرکت با همكاري
مدیریتهای روابط عمومــي و خدمات و امور اجتماعی برنامههایی
اجــرا میگردد که از مهمترین اقدامات برنامهریزیشــده ،بازديد از
سالنهای ورزشــي جانبازان و معلوالن مســتقر در شهرك واحد،
اطالعرسانی و آموزش ســامت به پرسنل و خانوادهها و همچنين

برگزاري همايش پیادهروی دریکی از روزهاي هفته ســامت است.
مسئول بهداشــت مدیریت  HSEبه نقش ورزش در کنترل چاقی
و خطــر بیماریهای قلبی اشــاره کرد و گفت :قطعــً تأثیر ورزش
منظم و هوازي بر سالمت افراد بسيار روشن
اســت .بر اساس شاخص توده بدني ()BMI
كه يك شــاخص آماري براي مقايسه وزن
و قد بوده و يكي از ابزار مناســب ســنجش
سالمت محسوب میشود حدود  15درصد از
مراجعين به بخش طب صنعتي داراي BMI
باالي  30بوده كــه چاق و داراي اضافهوزن
محســوب میگردند و تمامي ايــن افراد در
صورت رعايت نكردن رژيم غذايي و ورزش
نكردن در معرض بیماریهای قبلي عروقي
نيز هســتند .البته ورزش كردن جهت تمامي
افراد در هر شرايطي الزم و واجب است.
وی به ورزش و ســامت اسکلت عضالنی اشاره کرد و یادآور شد:
درزمینه پيشگيري از عوارض اسكلتي و عضالني عليرغم ورزش منظم
و مستمر ،رعايت ارگونومي استفاده از وسايلي همچون صندلي و ابزار كار
نيز بسيار حائز اهميت است .بسياري از اختالالت و مشكالت اسكلتي

و عضالني نظير كمردرد و  ...در اثر رعايت نكردن نكات بســيار ساده
ارگونومي اتفاق میافتد و با دانستن اين نكات ساده میتوان از بسياري
از بیماریهای مرتبط پيشگيري نمود.
پور جعفری به کسانی که اضافهوزن دارند
توصیه کرد به دلیل فشار بر زانوها از دویدن
خودداری کنند و گفت :اجتماع شادتر و سالم
همراه با نهادينه كــردن فرهنگ ورزش در
خانواده بویژه از دوران كودكي شروع میشود
و نقش خانوادهها در اين امر بســيار مشهود
است .متأسفانه سپري شدن بسياري از اوقات
فراغت كودكان به ديــدن تلويزيون و انجام
بازیهای رایانهای يكي از مشكالت مشهود
خانوادههاســت كه والدين بهراحتی میتوانند
اين نــوع بازیها را بــا بازیهای حركتي و
جذاب تا حدودي جايگزيــن و كنترل كنند.
وی افزود :به همكاران توصيه میکنم از همين امروز ضمن كاهش
و ترك سيگار ،ورزش را به اولویتهای زندگي وارد كنند .پیادهروی
يكي از ارزانترین و مفیدترین ورزشها محسوب میشود و كاهش
كالــري دريافتي همراه با اين ورزش هوازي و عالي به مدت ســي

دقيقه بهطور روزانه كمك بســيار خوبي به كاهش وزن و ســامت
افراد میکند .بايد توجه داشــت میبایســت پیادهروی با قدمهای
كشــيده و تند همراه با تنفس عميق انجام شود و اين ورزش با راه
رفتــن عادي تفاوت دارد .در صورت آلودگی هوا نيز در منزل ورزش
را فراموش نكنند.
وی درباره افرادي كه در مشاغل سخت و حركتي مشغول به كارند
و بهاشتباه فكر میکنند ديگر نيازي به ورزش كردن ندارند گفت :اتفاقًا
اين دسته از افراد اگر ورزش نكنند زودتر دچار فرسودگي میشوند .الزم
به ذكر هست در ورزش و نرمش كردن تقریبًا میبایست كليه مفاصل و
ماهیچهها را بهطور منظم و ريتميك به حركت وادار كرد و ضربان قلب
به آهستگی افزايش و در انتها به آهستگی کاهشی یابد كه در كارهاي
سخت اين مسئله ديده نمیشود .همچنين ورزش كردن همراه با تمركز
بر روي دم و بازدم و توجه به حركت مفاصل و ماهیچهها تأثیر بســيار
بيشتري نسبت به زماني دارد كه شما بدون تمركز و با حواسپرت اقدام
به ورزش میکنید.
پور جعفری گفــت :در انتها الزم میدانم از تالشهای مدير HSE
و مدير خدمات و امور اجتماعي كه به هر نحوي در توسعه ورزشهای
همگاني و ايجاد انگيزه در پرسنل از هیچگونه تالشي فروگذار نمیکنند
نهايت تشكر و قدرداني بنمایم.

نمایشگاه توانمندی ها و جشن دانش پژوهان ممتاز ذوب آهن به
روایتبازدیدکنندگان

نكاتي پندآميز از ائمه معصومين
** نکته 1
نســبت به دیگران نگاه مثبت داشته باش و تشکر کردن را فراموش
نکن .حضرت علی (ع)
نمکنشناسی موجب محرومیت از احسان میشود .کتاب غررالحکم
** نکته 2
کار خوب را مخفی نکن تا از عاقبت خوب محروم نباشی .امام علی (ع)
هر که نیکی را پوشــیده دارد به کیفر محرومیت مجازات شود .کتاب
غررالحکم

سخن بزرگان
وقتی بهراستی ایمانداری که حق با تو است و درست میگویی ،هرگز
از حرفهای مردم نگران و ناراحت نشو.
الینور روزولت
اشــتباهات ،فرصتهایی هستند که چیزهای تازهای به ما میآموزند.
جککانفیلد
برای کشف اقیانوسهای جدید باید شهامت ترک ساحل آرام خود را
داشته باشید؛ این جهان ،جهان تغییر است نه تقدیر .لئو نیکوالیویچ تولستوی
آرزوهای هر کس نتیجهی تجربههای زندگی او است .اریک نیوتن

تقاضاي ياري بنياد نيكوكاري
دست هاي مهربان
از همكاران ذوب آهني
بنياد نيكوكاري دست هاي مهربان با اخذ مجوز هاي رسمي و شماره
ثبت  21674در ســال  1386تاســيس و فعاليت خود را زير نظر پليس
اطالعات و امنيت ،با تمركز بر حمايت و توانمند ســازي زنان سرپرست
خانوار و كودكان بي سرپرســت و بدسرپرست با تاسيس دفتر مركزي در
تهران آغاز نمود  .اين بنياد در ســال هاي بعد در اســتان هاي ديگر و در
ســال  1391نيز در اصفهان شروع به كار نمود  .بنياد فوق سازماني غير
دولتي  ،غير سياسي  ،مستقل و مردم نهاد است كه براي رفع محروميت
و كمك به اقشار در معرض آسيب هاي جامعه و به ويژه زنان و كودكان
نيازمند كمك و حمايت با انگيزه انسان دوستي فعاليت مي كنند .اين بنياد
با ياري خدا تا كنون با  13شعبه در سطح كشور حدود  3200خانواده بالغ
بر  15هزار نفر را تحت پوشــش قرار داده اســت .در اصفهان نيز ساخت
بزرگترين مركز درماني آموزشي اوتيسم كشور را در دست اقدام دارد  .بنياد
نيكوكاري دســت هاي مهربان جهت ارائه خدمات آموزشي  ،تفريحي،
درماني  ،كمك جهيزيه  ،سبد كاال  ،پوشاك  ،سفرهاي زيارتي و غيره به
افراد تحت پوشش نياز به كمك هاي همكاران دارد لذا عالقه مندان مي
توانند از طريق شــماره حساب بانك ملت  4439947533و شماره كارت
بانك ملت  6104337770078747كمك هاي نقدي خود را ارائه نمايند.
نشاني شعبه اصفهان؛خيابان فروغي تقاطع پنج رمضان و تلفن تماس بنياد
031-33393662جهت اطالع بيشتر خيران اعالم مي گردد.

شرایط عضویت در طرح پیشفروش
واحدهای مسکونی و تجاری
پروژههای  B6و B9
فوالدشهر و شهرک واحد
در حاشيه سومين نمايشــگاه توانمندیهای خانواده
بزرگ ذوبآهن اصفهان با تعدادي از شــرکتکنندگان
گفتگويي داشتيم كه در ادامه میخوانید.
مهدي صادقيان مدیرعامل شركت مرآت گستران
گفت :اين نمايشگاه داراي ابعاد مختلفي بود كه میتواند
هر بینندهای را به خود جذب کند و بهتر اســت خط توليد
ذوبآهن اصفهان را با روايت تصويري به نمايش دربياورند
تا براي عموم جذابتر باشد .وي افزود :ذوبآهن در صورت
توليد ميلگرد با عاج اوكرايني میتواند صادرات خود را در
كشورهاي حوزه خلیجفارس افزایش دهد.
اعظم محمدي فرزند مســعود شاغل در مديريت
انرژي و بهینهســازی سوخت گفت :اين نمايشگاه بيشتر
براي پرسنل شــركت جذاب است زيرا بعضی قسمتها
تخصصي اســت .وي افزود :در ســالهای گذشته اين
نمايشگاه داراي فروشــگاههای متنوعتری بود كه براي
بازدیدکنندگان بهتر بود و میتوانستند برخي مایحتاج خود را
از اين نمايشگاه تهيه کنند.
محمدي گفت :در برخي قســمتها كمبود تابلوهاي
راهنما به چشم میخورد و بهتر است اين نمايشگاه بخش
فرهنگي را بيشتر تقويت نمايد تا قشر جوان راحتتر جذب

بازدید از
خانوادهشهدا،
جانبازانو
ایثارگران
شرکت
بهمنظورپاسداشترشادتهاي
يادگاران 8سال دفاع
مقدس گروه بازديد امور
شهداجانبازانوايثارگران
ازخانوادهشهيدانواالمقام
نصرالهمحموديان،اسماعيل
ابوترابي،سيدمحمودموسوي
وجانبازانمعززمرحوماسداله
خواجه،عليقاسمي،وليالهغالمي
وعبدالهميرزاييبازديدوتجليل
بعملآورد
رحيميخبرنگارافتخاری

اين نمايشگاه شوند.
روح ا ...حسيني شاغل در مديريت مهندسي نورد
گفت :محيط خوبي جهت استفاده خانوادهها و ديدن برخي
دستاوردهاي شــركت فراهمشده است بهتر است در هر
مديريت كار پرسنل و محصوالت هر قسمت نيز در معرض
ديد عموم قرار گيرند تا خانوادهها با محصوالت هر مديريت
و كار هر مديريت بيشتر آشنا شوند.
يدا ...كريمي شاغل در بيمارستان شهيد مطهري
گفت :در برخي غرفهها شــخصي براي پاسخگويي به
افراد نبود و همچنين بــا برنامهریزی دقیقتر میتوان
نمايشــگاه کاربردیتری برپا كــرد غرفه خيرين داراي
جذابيت بيشتري بود.
صادق مرادي شــاغل در مديريت مهندسی نورد
گفت :اين نمايشگاه جذابيت زيادي براي خانوادهها داشت
و همچنين خانوادهها با حضور در اين نمايشگاه میتوانند
تقریبًا از كار و سختي همسران خود آگاه شوند .وي افزود:
بهتر است غرفههایی براي سرگرمي كودكان و خانوادهها
بيشتر شود تا جذابيت بيشتري براي خانوادهها ايجاد گردد.
مهدي رجبي شاغل در مديريت مهندسي نورد گفت:
از تمامي دستاندرکاران نمايشگاه تشكر میکنم كه چنين

محيط گرم و صميمي براي بازديدكنندگان به وجود آوردند
و بهتر است غرفهها فیلمهایی از كار پرسنل هر مديريت
تهيه كند تا خانوادهها بــا ديدن اين فیلمها بتوانند از كار
همسران خودآگاه شوند .وي افزود :در اين نمايشگاه جاي
مديران ارشــد و مسئولين شركت خالي بود زيرا با حضور
در اين نمايشگاه میتوانستند بازدیدکننده بيشتري جذب
نمايشگاهكنند.
در حاشيه مراسم تجلیل از دانشپژوهان برتر با تعدادی
از شرکتکنندگان در اين مراسم گفتگويي انجام داديم كه
در ادامه میخوانید.
سعيد عباســيان شــاغل در مدیریت راهبري
ماشینآالت :برنامه شــاد و مفرحي بود اميدوارم اينگونه
جشــنها تداوم پيدا كند برنامههای تئاتر و طنز بيشتر در
برنامه اجرا شــود .برگزاري اينگونــه برنامهها در روحيه
فرزندان پرسنل بسيار مؤثر و مشوق آنها در تحصيل است.
از برگزارکنندگان مراسم تقدير و تشكر میکنم.
حسين صادقي مديريت انرژي قسمت گازرسانی:
برگزاري و اجراي اينگونه برنامهها جهت تشويق و روحيه
دانــش آموزان بســيار مؤثر و تأثیرگذار اســت .اميدوارم
كــه هدیههای ارزندهتری به دانش آمــوزان در اینگونه

جشنها اهدا شــود تا دانش آموزان بيشتر تشويق شوند.
موسيقي ســنتي در برنامهها گنجانده شود .نحوه و نوع
پذيرايي را میتوان بهبود داد .در كل برنامه خوب بود و از
برگزارکنندگان مراسم تشكر و قدرداني میشود.
زینالعابدین رستميان شاغل در مديريت كوره
بلند :از برگزارکنندگان اين مراسم تقدير و تشكر میکنم
چراکــه برنامه شــاد و مفرحی براي دانــش آموزان بود.
برگزاري اينگونه جشنها را در تشويق دانش آموزان بسيار
مؤثر میدانم و عالقه آنها را براي عالي شــدن در درس و
تحصيل زياد میکند.
قبادا ...سهرابي از مديريت نورد  :300برنامه خوب
بود ولي ســالهای قبل برنامهها خيلي بهتر بود .پذيراي
زياد مناسب نبود .امیدوارم برگزاري اینگونه جشنها تداوم
یابد تا دانش آموزان با رغبت بيشتري به تحصيل و درس
خواندن ادامه دهند.
عباس شاه زيدي شــاغل در مديريت آبرساني:
برگزاري اینگونه جشنها بسيار خوب و راضیکننده است.
مكان برگزاري را مناســب برگزاري جشن دانشپژوهان
نمیدانم و اگر سالن بهتري براي اين كار در نظر میگرفتند
بسيار خوب و راضیکننده بود.

حسن يزداني شــاغل در نورد  :300برنامه شاد و
مفرحي براي دانش آموزان بود .اگر چهرههای معروفتری
مانند عمو پورنگ و غيره دعوت میشدند در جذابيت برنامه
و روحيه دانش آموزان بسيار مؤثرتر بود.
مصطفي صفري شاغل در مديريت توليد و توزيع
برق :برنامه بسيار شاد و خوبی بود .اگر اینگونه برنامهها
در تاالر آهن ذوبآهن اجرا میشــد میتوانست جذابتر
باشد و دانشپژوهان نيز با محيط كار والدين خود بيشتر
آشنامیشدند.
اســماعيل باقري شــاغل در مديريت نورد :650
برگزاري اینگونه جشنها در روحيه پرسنل بسيار مؤثر و
تأثیرگذار است و دانش آموزان باعالقه و رغبت بيشتري براي
ممتاز شدن تالش مینمایند .از دستاندرکاران برنامه كه
متحمل زحمات زيادي میشوند قدرداني و تشكر میکنم.
علي زارعي شــاغل در مديريت آبرســاني قسمت
تجهيزات برق :برنامه بسيار خوبی بود .برگزاري اينگونه
جشنها در تشويق فرزندان بسيار مؤثر است .اميدوارم كه
در جشنهای بعدي از خوانندگان مطرح كشور دعوت به
عمل آيد .از نمايشگاه توانمندیها هم بازديد نموديم كه
بسيار خوب و عالي بود.

دیدار با خانواده شهید مدافع حرم پویا ایزدی

تعدادی از بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج مدافع حرم مدیریت حراست با خانواده شهید مدافع حرم پویا ایزدی دیدار نمودند

لوازم خانگي
بهــرامي

در راســتای سیاســتهای ابالغی مدیریت عالی
ذوبآهــن اصفهان ،ســاخت پروژههــای  B6و
 B9فوالدشــهر و شــهرک واحد توسط شرکت
مهندســی و پویش ســاخت ذوبآهن آغاز شد.
کلیه همکاران محترم شــاغل در شرکت سهامی
ذوبآهن و شــرکتهای تابعــه میتوانند با واریز
مبلــغ  360.000.000ریال بهحســاب شــماره
 0111615273002نــزد بانک صادرات شــعبه
ذوبآهن و یا حســاب شــماره 14005257457
نزد بانک مســکن شعبه فوالدشهر به نام شرکت
مهندســی و پویش ساخت ذوبآهن طبق جدول
ذیل به عضویت این طرح درآیند.
شرح

آخرینمهلت

مبلغ ( ریال )

قسط اول پیشپرداخت
قسط دوم پیشپرداخت
قسط سوم پیشپرداخت

1396/12/13
1397/02/10
1397/04/10

120.000.000
120.000.000
120.000.000

جمع کل پیشپرداخت

360.000.000

در ضمن مــاک اولویتهــای در تخصیص
اعتبــارات و انتخــاب واحدها زمــان پرداخت
افراد اســت .متقاضیان میتوانند جهت کسب
اطالعات بیشــتر با شماره تلفنهای زیر تماس
حاصل نمایند:
 09133277158آقــای مهنــدس رســولی ــ
 09132076820آقایعبداللهیــ03152576146

شرکت مهندسی و
پویش ساخت ذوبآهن

اقساط بدون پيش پرداخت ويژه پرسنل و كارمندان
محترم ذوب آهن اصفهان
تلفن  09397107004تلفن 36516680تلفن 36516800
آدرس سپاهان شهر ،ابتداي بلوار غدير  ،مجتمع تجاري مهتاب
واحد ، 40فروشگاه بهرامي

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

سالروز عروج ملكوتي
شهدايگرانقدر
ذوبآهن اصفهان
گرامي باد
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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 :علی اکبر طغرایی تایپ :احمد بیات توزیع :آرمان پخش
نشانی اینترنتی www.esfahansteel.com :پست الکترونیکیAtashkarweekly@esfahansteel.com:
شمارگان 7000 :نسخه
			
تولید و اجرا :رسانه اصفهان امروز
نشانی :انتهای اتوبان ذوب آهن ،روابط عمومی ذوب آهن اصفهان تلفن 03152574978-4945-4936 :پیام گیر0315257104 :
عبدالعلي صادق زاده
 /1365/12/07فاو

همزمان با ايام فاطميه دو شهيد گرانقدر و تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس در ذوبآهن اصفهان تشييع شد

شهدا شمع روشنگري و نجات جامعه هستند
رحيم طنازي

/1365/12/10شلمچه

موسي انتظاري رودسري

 /1365/12/10كربالي 5

رضاابوترابينجفآبادی

/1362/12/07عملياتخيبر

عبدالهاحمديبني

/1365/12/10شلمچه

محمدنصراصفهاني

 /1362/12/11طاليه عراق

محمدعليجمشيديان

/1365/12/05شلمچه

صفرعليجعفرزاده

اسداله عظيمي

/1362/12/06جزيرهمجنون

/1362/12/11جزيرهمجنون

عبدالرزاق كريميانخوزاني

عبدالعلياحمدپورمباركه

جزيره مجنون

جزيره مجنون

1362/12/05

سيدجالل علي

/1365/12/10شلمچه

1362/12/08

عبدالعلياحمدياشكفتگي
1365/12/11
شلمچه

سردار شهيد مهندس حمزه نعمتي چرمهيني
بعد از  35سال به زادگاه خود برگشت

تشييعشهيدحمزهنعمتي
و يك شهيد گمنام در ذوبآهن
شــهيد مهندس حمــزه نعمتي
چرمهينــي متولــد ســال 1339
فارغالتحصیل مهندســي دانشــگاه
صنعتي اصفهان و از دانشجويان مبارز
و انقالبي زمان شــاه بود كه با پيروزي
انقالب اسالمي و شروع درگیریهای
ضدانقالب براي مقابله با دشــمن به
كردســتان رفت .وي در سال  1359از
بنيانگذارانوعضوسپاهپاسدارانشهرستانلنجانشد.شهيدحمزهنعمتيچرمهيني
سپس به جبهههای جنگ تحميلي شتافته و پس از حضور در چند عمليات و دو بار
مجروحيت و كسب افتخار جانبازي سرانجام در سن  23سالگي و در سال  1361در
عمليات رمضان به شهادت رسيد و مفقودي جاويداالثر شد .وي در زمان شهادت
متأهل و دارای يك فرزند دختر بود .اكنون بعد از  35سال جنازه پاك او تفحص و
به زادگاهش منتقلشده و همراه با یک شهيد گمنام؛ در ایام شهادت دخت گرامي
پيامبر اسالم(ص) حضرت فاطمه(س) در جمع كاركنان ذوبآهن و سپس در جمع
همشهريان خود تشييع و به خاك سپرده شد .شهادت اين فرزند برومند اسالم و
انقالب را به خانواده محترم او و امت شهیدپرور تبريك و تسلیت میگوییم.

برگزيدگان مسابقه نقاشي ويژه
نكوداشت روز ملی هواي پاك
برندگان با در دست داشتن کارت شناسایی به روابط عمومی شرکت آقای دهقان
عشوری (شماره تماس  )4990مراجعه فرمایند.
 -1خاطره جاللي همسر آقاي جواد خاشعي (ك.ش  )433209مديريت كيفيت
 -2فائزه نمدي همسر آقاي جواد فخاري (ك.ش  )449944مديريت فوالدسازي
 -3محســن اســدي (ك.ش  )7053134مديريت كوره بلند  -4اسماعيل ثمرده
(ك.ش  )7027878مديريــت نورد  -5محبوبه ابراهيمــي فرزند بهروز (ك.ش
 )7055257مديريت انرژي و بهینهســازی سوخت  -6علي رحماني فرزند بهرام
(ك.ش  )419745مديريت توليدات كك و مواد شيميايي  -7فاطمه ايمانيان پور
فرزند علی (ك.ش  )407356مديريت اموال و بيمه  -8نرجس اعرابي فرزند اكبر
علي (ك.ش  )7007808مديريت آزمايشگاه مركزي  -9مهديه صالحي همسر
مهرشاد صالحي (ك.ش  )1743309مديريت مهندسي آبرساني  -10زهرا و غزل
قاسمي فرزند حسين (ك.ش  )432288مديريت اتوماسيون و ارتباطات
مديریت ايمني ،بهداشت و محیطزیست

تسلیت
همكارگراميجنابآقايمنوچهرمعتمدي
مصيبت وارده را خدمت شما و خانواده محترمتان صميمانه تسليت عرض نموده
و از خداوند متعال براي آن مرحومه علو درجات و براي بازماندگان سالمتي و طول
عمرخواستاريم.

روابط عمومي شركت

مراسم باشکوه تشييع دو شهيد گرانقدر
دوران دفاع مقدس شهيد حمزه نعمتي كه در
عمليات رمضان در سال 61به شهادت رسيده
بودويكشهيدگمنامكهدرجزيرهامالرصاص
و در  22سالگي به شهادت رسيده بود در روز
يكشنبه  29بهمنماه سال جاري در محوطه
درب اصلي و مديريت حراست شركت برگزار
شد .در اين مراسم نوراني كه در ايام شهادت
بانوي بزرگ اسالم حضرت فاطمه زهرا(س)
و در ســاختمان مديريت حراست برگزار شد
حجتاالسال موالمسلمین باقريان امامجمعه
زرینشهر،مهندسصادقيمدیرعاملوجمعي
از معاونان و مديران و كاركنان قســمتهای
مختلف شــركت حضور داشتند برنامههای
مذهبي؛ سینهزنی و عزاداري ايام فاطميه(س)
به اجرا درآمد.
حجتاالسال موالمسلمین قاسم باقريان
امامجمعهزرینشهردراينمراسمطيسخناني
ضمن تشــكر از حاضران در عظمت دخت
گرامي پيامبر اعظم(ص) حضرت فاطمه(س)
به سخن پرداخت و گفت حضرت فاطمه(س)
نخستین شــهيد امامت و واليت است و چه

خوب است كه در ايام شهادت او شهداي تازه
تفحص شده دوران دفاع مقدس تشييع و به
خاكسپردهمیشوند.ويبهفلسفهآمدنانبياء
و رسالت الهي آنها در برقراري ارزشهای الهي
و قسط و عدالت پرداخت و يادآور شد تمامي
انبياء و ائمه(ع) براي هدايت بشــر آمده و اين
مأموریت فوق دموکراسیهای امروزي است و
مبناي آن ارزشهای الهي است كه انسانهای
آگاه و حقپرســت هم معتقد و وفادار به آنها
هســتند .وي يادآور شد رسالت انبياء الهي بر
اساس موازين الهي و وحي همراه با مشورت
بوده و بعدازاین مرحله دستورات و تعاليم انبياء

بدون كم و كاســتي بايد اجرا شود .حضرت
فاطمه(س) نيز نخســتین شهيد ارزشهای
الهي و شهيد امامت و واليت است .او تمام قوا
مردم را به وفاداري و عمل به ارزشهای الهي
و تعاليم پيامبر اسالم(ص) دعوت میکرد و از
دوري کردنها؛ فراموشي و سكوت و جهالت
آنها انتقاد میکرد و اين كارها را عامل تسلط
یدانست.
ظلموپايمالشدنواليتم 
وي افزود شهداي انقالب و دفاع مقدس ما
نيز قبل از هر چيز براي ارزشها و آرمانهای
الهي و امامت و واليت جان خود را فدا كردند و
شمع روشنايي و نجات جامعه شدند و حضرت

فاطمه(س) در دوران فتنه الگوي روشنگري
بود و بــا اين روشــنگریها از حضرت امام
علي(ع) به بهترين نحو حمايت كرد .شهداي
ما نيز در دوران دفاع مقدس علیرغم تهاجم
فرهنگي و نظامي وسيع دشمن و تبليغات سوء
آنها روشــنگري كردند و جنگيدند و باالخره
مظلوميتمسلمانانومردمايرانرابهجهانيان
نشان دادند و پردههای تزوير و دروغ استكبار را
كنارزدند.درادامهاينبرنامهسيداردشيرحسيني
ازهمكاراناموراداريومداحاهلبیت(ع)همراه
باسينه زني حاضران به ذكر مصيب و مرثيه
برايحضرتفاطمه(س)پرداخت.

گفتگو با پیشکسوت ورزش کوهنوردی ذوبآهن اصفهان

زندگــی در عصر حاضر بــا چالشها و
فرصتهای بســیاری همراه است لذا نیاز به
آرامشودریافتانرژیمثبتبرایزندگیسالم
ازاهمیتویژهایبرخورداراست.اینموضوعدر
محیطهایکاریصنعتیبهدلیلنوعفعالیتها،
نیاز به توجه مضاعف دارد؛ بنابراین ذوبآهن
اصفهانازبدوتأسیسدرکنارتولیدمحصوالت
متنوع فوالدی با برندی مطــرح در عرصه
جهانی همواره از طریق برنامههای فرهنگی،
ورزشــی ،هنری و  ...به پاسداشــت نیروی
انسانی و ایجاد روحیه شادابی و نشاط در این
سرمایههای ارزشمند توجه نموده است .یکی
از ورزشهای ریش هدار این کارخانه عظیم که
طرفداران بسیاری نیز دارد ،ورزش کوهنوردی
است .تالشــگر ذوب آهنی که در سال  48با
مدرک کارشناسی رشته علوم وارد این شرکت
شد در مصاحبه با هفتهنامه آتشکار از چگونگی
پیوند خویش با ورزش کوهنوردی سخن گفته
است.خواندناینمصاحبهخالیازلطفنیست.
محمدجواد برنا که از بدو ورود به ذوبآهن
اصفهان در حوزه منابع انسانی فعالیت داشته
و در ســال  75با سمت سرپرست طرحهای
پیمانیشرکتبازنشستهشدهاستگفت:نسل
قدیم ذوبآهن اصفهان ،راهاندازی این شرکت
بزرگ را یک آرزوی ملی قلمداد میکردند و

با عشق و عالقه فراوان برای ساخت کارخانه
تالش میکردند .مسئولین شرکت و باشگاه
فرهنگیورزشینیزازهمان
ابتدای تأسیس شرکت به
دلیل حضــور کارکنان در
این محیط سخت و خشن
برنامههای ورزشی را برای
ایجاد روحیه شادابی و نشاط
در بیــن کارکنــان در نظر
گرفتندکهیکیازآنهاورزش
کوهنوردیبود.
وی که هماکنون عضو
هیئتمدیره شرکت تعاونی
فناوران فوالد است ،افزود:
همزمانبافعالیتدرشرکت
از طریق تشــکیل گروه
کوهنوردی سبز که عنوان آن نیز از طبیعت
گرفتهشده بود به همراه همکاران ،قلههای
بســیاری را با کمترین امکانات فتح کردیم.
محمدجواد برنا با اشــاره به اینکه ذوبآهن
اصفهان بزرگترین جنگل مصنوعی کشور را
دارد تصریح کرد :این مهم نشاندهنده توجه
اینشرکتمادرصنعتیبهمقولهمحیطزیست
و تأثیر آن در بهرهوری است .این موضوع در
ورزش کوهنوردی به نحوی دیگر نمود یافته

است.همکارانپسازفعالیتدرجبههصنعت
و تالش برای رشد و اعتالی اقتصاد کشور،
ساعاتی و بعضًا چند روزی
را در قالب گروه کوهنوردی
در دامان طبیعت میگذارند
و با صعود به قلل این کشور
چهارفصــل ،لحظههای
بهیادماندنی را ثبت میکنند
و سپس باروحیه مضاعف
برای تالش و کوشــش
بیشازپیش به شــرکت
بازمیگردنــد .پوالدمردان
ذوب آهنــی بــا تــاش
شــبانهروزی و عرق جبین
خود سنگ سخت را به ذوب
انعطافپذیر تبدیل میکنند
و نام ذوبآهــن را در جهان پرآوازه میکنند.
این تالشگر ذوب آهنی گفت :از همان دوران
اولیه که تیم کوهنوردی را تشــکیل دادیم از
برنامه مختلف مانند صعود به قلهها و حضور
در طبیعت عکسهای را با آن دوربین قدیمی
که داشتم تهیه کردم که هر یک از آن سراسر
خاطرهاست.تصمیمگرفتماینمجموعهآلبوم
که از سال  1350با کمک همکاران و حمایت
مسئوالن جمعآوری کردم به روابط عمومی

ذوبآهناصفهانتقدیمکنمکهبهیادگاربرای
استفادهنسلهایمختلفباقیبماند.محمدجواد
یدانماززحماتپیشکسوت
برناگفت:شایستهم 
و مربی کوهنوردی مرحوم حسین جمالی و
همچنین مرحوم حسن روحانی که سرپرست
گروه کوهنوردی بودند یاد کنم .این عزیزان
درزمینه ورزش کوهنوردی ذوبآهن اصفهان
جایگاه ویژهای داشــتند و یاد و خاطره آنها تا
همیشه جاودانه است.وی گفت :مطلع شدم
ذوبآهن اصفهان در آستانه  50سالگی قرار
دارد .بهواقع با شنیدن این خبر احساس خاصی
به بنده دست داد .ذوبآهن اصفهان ،صنعت
را در ایران شکوفا کرد ،قبل از این تصوری از
صنعت وجود نداشت ،جامعه صنعتی مدیون
این کارخانه بزرگ است که دانش علمی را
عملیاتی نمود .این رویداد بســیار مهم برای
خانــواده بزرگ ذوبآهن اصفهان و ســایر
ایرانیان یادآور روزهای سختی است که آرزوی
ملی ایرانیان را به ثمر رســاندند.در پایان از
خدماتآقایانقادرعظیمیمربیپیشکسوت،
رمضانعلی فرهادی و همه همنوردان دیگری
کــه در خدمت ورزش کوهنــوردی بوده و
هستند تشکر میکنم .ان شاءا ...این تالشها
که داوطلبانه و افتخاری انجامشــده است
همچنانادامهداشتهباشد.

پهلوان محمدرضا طالقاني در مصاحبه با خبرنگار هفتهنامه آتشكار

اصفهان نصف جهان و ذوبآهن قطب صنعت كشور است

محمدرضاطالقانيمعروفبهپهلوانپايتخت
متولد  1331دریکی ا ز محالت قديمي تهران
است .وي از  15سالگي به ورزش كشتي روي
آورد و تا سال  1360كه كشتي را كنار گذاشت
نالمللی كسب كرد .وي سه سال
هشت مدال بی 
پهلوان پايتخت شد و هفت سال نيز قهرمان
تيم ملي بود .محمدرضا طالقاني رئيس اسبق
فدراسيونكشتيجمهورياسالميوسرپرست
اسبقفدراسيونكشتيپهلوانيوورزشباستاني
بوده اســت .وي در سال  1357در مخالفت با
نالمللی آریامهر را
رژيم پهلوي برگزاري جام بی 
بر هم زد و اين كارش با تشــويق حاج مهدي
عراقي از مبارزان و ياران امام خميني (ره) مواجه
شــد و ازاینرو در سال  57به پاريس و نزد امام
خمینی(ره)رفت و بعد از ســه هفتــه به ايران
بازگشت و از محافظان امام خمینی(ره) در آن
دوران تاريخي شد .وي در خاطرات خود میگوید
در روز 12بهمن از دانشگاه تهران تا بهشتزهرا
بر روي سقف ماشين حضرت امام خمینی(ره)
قرار داشته و اين كار گرچه طاقتفرسا بود ولي
خيلي شــيرين بوده است .محمدرضا طالقاني
كه همزمان با ايام ا ...دهه فجر ســي و نهمين

سالگرد پيروزي انقالب اسالمي و براي افتتاح
سالن ورزشي هاشم قنبري در روز  18بهمنماه
جاري به ذوبآهن اصفهان آمده بود در مراسم
جشن سالگرد پيروزي انقالب اسالمي در جمع
كاركنانذوبآهندرتاالر
آهن و همچنين در سالن
ورزشــي هاشم قنبري
براي حاضران سخنراني
كرده و از خاطرات خود از
سال  57و ورود حضرت
امام خميني (ره) به ايران و
نقشخودبهعنوانمحافظ
ويژه امام (ره) سخن گفت
و در يــك برنامــه جدا
در مصاحبه با هفتهنامه
آتشكارنيزمطالبيعنوان
نمود .در ادامه متن اين مصاحبه به شرح زير به
اطالعهمكارانوخوانندگانمحترممیرسد.من
نسبتبهذوبآهناصفهاناحساسخاصيدارم
و از سالها قبل دلم میخواست به اين كارخانه
بيايم و تجربيات و حاصل زحمات صنعتگران
كشــور را ببينم و خوشــبختانه امروز توفيق

حاصلشده و من از نزديك همكاران ذوب آهني
را با روح لطيف و تالش و كوشش جدي ديدم.
وي افزود من از افتتاح يك سالن ورزشي با نام
يك کشتیگیر ذوب آهني به نام هاشم قنبري
خوشحال شدم .اصفهان
نصف جهــان و قطب
صنعت كشور است و من
مرتببهاصفهانمیآیمو
امروز در اين بازديد متوجه
روند كار ذوبآهن شدم.
به نظرم بايد كاري كرد
كه ذوبآهن به گذشته
خوب خود برگردد .ورزش
ذوبآهــن نيــز در اين
شركت جايگاه خوبي دارد
و از مسئوالن میخواهم
به كشتي و كشتي قهرماني در ذوبآهن توجه
بيشتريداشتهباشند.محمدرضاطالقانيخطاب
به كاركنان ذوبآهن يادآور شــد من از قبل در
مورد ذوبآهن زياد شنيده بودم و امروز به آنها
میگویم اين شــركت يك مجتمع پرتالشي
است و پيشــرفت صنعت را تضمين میکند.

من دست همه شــمار را میبوسم و امروز به
نمايندگي دست چند نفر از كاركنان شركت را
دربرنامههایمختلفبوسيدم.پهلوانطالقانيدر
اين مصاحبه تأکید كرد مملكت ما امروز به كار
و تالش نياز دارد و نه شــعار؛ اميدوارم در مرتبه
بعدي كه به اينجا میآیم وضع بهتري را شاهد
باشم و در اينجا به همه خسته نباشيد میگویم.
وي در ادامــه گفت :من از كاركنان تقاضا دارم
كه همهروزه صبحها نيم ساعت ورزش كنند.
پهلوانمحمدرضاطالقانيدرجوابسؤالمربوط
به جشن پنجاهسالگی ذوبآهن در اواخر سال
جاري نيز گفت من از تــاش و توليد در اين
شركت خوشــحال هستم و اين  50سالگي را
تبريك میگویم و اگر زودتر گفته بوديد و اطالع
داشتم همراه با دوستان ورزشكار با يك كيك
تولد در جمع شما حاضر میشدم و حاال هم به
ياري خدا سال آينده مجدد نزد شما خواهم آمد.
پهلوان طالقاني در پايان با تشكر از همكاران
ذوب آهنيبرايهمهآرزويموفقيتوسربلندي
نمود و با اين شعر به سخنان خود پايان داد.
چو ايران نباشد تن من مباد بدين بوم و بر
زندهیکتنمباد

بر بال لك لك ها

تولدت مبارک

در روزهاي گذشته ،نورسيده هایي 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 شاغل

تاريختولد

محلكار

نامفرزند

اكبراميني

1396/10/23

آبرساني

ريحانه

اكبراميني

1396/10/23

آبرساني

بهاره

مسعودفرقداني

1396/11/03

اتوماسيون

مهرسا

باقرصالحي

1396/11/13

كك سازي

تيدا

خديجهبگري

1396/11/09

بيمارستان

باران

اميدپيشداد

1396/10/29

آگلومراسيون

كيارش

اكبريادگاريان

1396/10/21

راه آهن

محمد رضا

غالمرضاعسگري

1396/10/25

راه آهن

رها

نظامزنگنه

1396/10/28

راهبري

نيكا

سيد مجيد سهرابي

1396/11/15

اموال

مهرسا

روح اله ملكي

1396/11/17

فوالدسازي

پريا

مرتضيعسگري

1396/11/12

كيفيت

عليرضا

رمضانعليرضائي

1396/11/15

فوالدسازي

سبحان

حسينقاسمي

1396/11/17

نت

مهرسا

علي اصغر كرمي

1396/11/15

فوالدسازي

مرسانا

محمد محسن كرمي

1396/09/16

آگلومراسيون

ياسين

محمدعبدالهي

1396/11/09

آگلومراسيون

آوا

سيد حسين قريشي

1396/11/12

حراست

سيد امير علي

رسولمعتمدي

1396/11/02

حراست

رادمهر

پدرام كياني

1396/11/06

حراست

محمدياسين

سيف اله نادري

1396/10/30

راهبري

آرسين

اميرسليماني

1396/11/18

كوره بلند

ملكا

سعيدشيخ

1396/11/25

اتوماسيون

اميد

مهديجزيني

1396/11/01

توليد و توزيع برق

حلما

رضا نقدي

1396/10/25

آگلومراسيون

حلما

منوچهرچراغي

1396/10/11

كوره بلند

امر رحمان

جواد باقريان

1396/11/23

نورد

حسن

صادق احمدي بني

1396/10/07

نورد

اليسا

سعيدرحيمي

1396/11/23

نورد

كيان

كرامت زماني

1396/11/23

نسوز

امير علي

مهديذوالفقاري

1396/11/23

آگلومراسيون

اميرعلي

بشيرباقري

1396/11/17

آگلومراسيون

عليمحمد

پیوند مهرورزان
ازدواج و تشــكيل 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 ســعادتمند ،فرزندان نيكو و ســامتي در سايه
اهلبیت(ع)وآقاامامزمان(عج)آرزومنديم.

نام و نام خانوادگي
شاغل

تاريخ ازدواج

محل كار

مهديقراخاني

1396/11/06

راه آهن

كيوان شهنام فر

1396/10/29

حراست

فرشاد احمدي

1396/11/22

آگلومراسيون

مسلم عالي پور

1396/11/20

كيفيت

تشكروسپاس
بدينوسيله از كليه همكاران و دوستان گرامي كه در مصيبت وارده به اينجانب ضمن ابراز
همدردي  ،موجب تسلي خاطر بازماندگان را فراهم نمودند ،صميمانه قدرداني نموده ،اميد
استدرشاديهايتانجبراننمايم.

شهرامهاشمي

