یاد سبز
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همزمانباسراسركشور:

رزمایش بزرگ شیفت ایثار و خدمت رسانی
بسیجیان ذوب آهن اصفهان برگزار شد

فرارسیدن تاسوعا و عاشواری
حسینی تسلیت باد
عاشورا سالروز عروج خونین سبکباالن عاشقی است که با شهادت
خویش حماســه ای جاودانه آفریدند .عاشورا چشمه نوری است
که سیاهی ها و تاریکی ها را از جان می شــوید و زاللی و پاکی را
سخاوتمندانهبهآنهدیهمیکند.
عاشورا نمایش پرشکوه عشق است که با ایثار و از خودگذشتگی
حســین(ع) و یاران فداکار آن حضرت در صحنه کربال خلق می
شود .حماسه کربال حقیقتی را در کهکشان عشق و خون به تصویر
کشیدتادیگرکسیبرایچشمپوشیدنازآفتابحقیقت،بهانهای
نیابد .کربال صحنه وقوع حماسه جاویدی است که وجدان انسان
های آگاه ،صالبت آسمانی اش را ستایش می کند و در برابر قداست
و عظمت آن سر تعظیم فرود می آورد .نام آنانی که در معراج کربال
تن به خاک سپردند و به افالک پرکشیدند ،بعد از گذر قرن ها هم
چنانبرتارکتاریخمیدرخشد.فرارسیدنروزهایغمبارتاسوعا
و عاشورای حسینی و شــهادت مظلومانه ساالر شهیدان و سرور
آزادگان حضرت امام حســین (ع) و یاران باوفایش بر مسلمانان،
آزادیخواهانوشیفتگانآنحضرتتسلیتباد.

رزمایش بزرگ شیفت ایثار و خدمت رسانی پایگاه های بسیج ذوب آهن اصفهان سه شنبه بیستم
شهریور ماه همزمان با سراسر كشور با رمز یا محمد رســول ا(...ص) برگزار شد  .در آغاز این رزمایش
بزرگ كه با حضور روحانیون  ،مقامات نظامی و انتظامی شهرستان لنجان،بسیجیان و مسئولین ذوب
آهندرتاالرتشریفاتروابطعمومیشركتبرگزارشد،سرهنگپرویزامیدیفرماندهحوزهمقاومت
بسیجشهیدتندگویانشركتبهذكراهدافرزمایششیفتایثاروخدمترسانیپرداخت...
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www.esfahansteel.com

SMS:300073194

امضای قرارداد انتقال پساب تصفیه خانه فاضالب
فوالدشهر و ایمان شهر به ذوب آهن اصفهان

02

رویداد

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای
اسالمی:

با اعتماد به توان داخلی
پیشرفت امور را در ذوب آهن
شاهدهستیم
رویداد

سخن اول

چشمه های حفاظتی
ایزوتوپ سطح پایین تچ گاه
1و (2کوره های آهک) بدون
هزینه تعویض شد
رویداد

گزارش

انتقادها باید با هدف اصالح و
خیرخواهانهباشد

اطالعیه
باعنایت به موافقت مدیر عامل شرکت و مصوبه
هیئت مدیره مبلــغ 1/500/000ریــال به عنوان
کمک هزینه خرید لوازم التحریر،کتاب و ســایر
ملزوماتدرتعاونکارتبرایکلیهپرسنلشارژ
گردید.
الزمبهذکراستکارتهایتعاونازطرفشرکت
تعاونی ذوب آهن اصفهان ویژه سهامداران این
شرکت صادر و در هفته گذشته از طریق رابطین
محترم قسمت ها توزیع گردید و طی هفته جاری
برای ما بقی پرســنل (غیر ســهام داران شرکت
تعاونی)چاپودراختیارقرارخواهدگرفت.
همــکاران محترم مــی تواننــد از کمــک هزینه
مذکــور در نمایشــگاه هــای موجــود در اطالعیه
پورتالاستفادهنمایند،همچنیندرصورتعدم
برداشــت مبلغ در طــول دوره نمایشــگاه امکان
خرید در فروشــگاه های شــرکت تعاونــی بعد از
نمایشگاهلوازمالتحریرفراهمخواهدگردید.
شــرکت تعاونی ذوب آهن اصفهان امکان خرید
بیشــتر از مبلغ کمــک هزینــه 1/500/000ریال
از طریق کارت تعاون ویژه ســهامداران شــرکت
تعاونــی را برقرار کرده اســت،در صــورت خرید
بیشــتر از مبلغ مذکور از کارت تعــاون ما بقی تا
ســقف 4/000/000ریال از حقوق سهامدار طی4
قسطکسرخواهدگردید.
روابط عمومی
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شروع عملیات نصب بونكرهای
پودر زغال در پروژه PCI

رهبر انقالب در جمع اعضای مجلس
خبرگان :

رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبــری پس از پایان پنجمین
اجالسیهخوددردورپنجم،پنجشنبه ۱۵شهریورپسازحضوردر
مرقد مطهر حضرت امامخمینی ـ رحمتاهلل علیه ـ با رهبر ّ
معظم
انقالب،حضرتآیتاهللخامنهایدیدارکردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای ،رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار
رئیس و نمایندگان مجلس خبرگان ،مهمتریــن وظیفه مردم
و نخبگان را در شــرایط خطیر کنونی ،حرکت در جهت حفظ و
تعمیق انسجام مردم با دستگاه های دولتی و پرهیز از ایجاد فضای
ناامیدیواحساسبنبستدانستندوگفتند:بدخواهانملتایران
به موازات جنگ اقتصادی ،جنگ رســانهای و تبلیغاتی را نیز در
دستور کار خود قرار داده اند ،بنابراین انتقادها باید با هدف اصالح
و خیرخواهانه باشند .حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه به تبیین
شرایط فعلی و اقتضائات آن پرداختند و گفتند :امروز نظام اسالمی
با یک جنگ همه جانبه اقتصادی مواجه است که از یک اتاق جنگ
و با دقت و اهتمام کامل هدایت می شــود اما در کنار این جنگ،
یک جنگ مهم رسانه ای و تبلیغاتی نیز در جریان است که بیشتر
اوقات از آن غفلت می شود .ایشان با تأکید بر اینکه ویروس بدبینی
نسبت به دولت ،مجلس ،قوه قضاییه و نهادهای انقالبی ،بد است،
در عین حال ،انتقاد خیرخواهانه را برای اصالح امور الزم دانستند
و گفتند :گاهی انتقاد باید عمومی باشد و نباید همیشه در گوشی
دل شنونده پاره شود
باشد اما اینکه بگونه ای صحبت کنیم که بن ِد ِ
وهمهچیزراازدسترفتهتلقیکند،کارصحیحینیست.حضرت
آیت اهلل خامنهای سپس به یک نکته مهم در شرایط فعلی کشور
یعنی «انسجام مردم و دستگاه های مدیریتی کشور» پرداختند و
گفتند :بخش مهمی از اعتمادسازی و جلب اعتماد در گرو اقدامات
دستگاه های مختلف است البته تریبونداران نیز باید به این کار
کمک کنند .رهبر انقالب اســامی با تأکید بر اینکه هیچ دولتی
بدون کمک و پشتیبانی مردم قادر به فعالیت نیست و نباید اعتماد
مردم از دستگاه های دولتی ،قضایی و نیروهای مسلح سلب شود،
افزودند :راه عالج مشکالت کشور ،خالی کردن پشت دولت و ابراز
برائت از فعالیت دستگاه های مسئول نیست ،بلکه راه عالج ،ایجاد
رابطه سالم بین افکار عمومی و دستگاه های مسئول ،سخن گفتن
وانتقادکردن،ودرعینحالکمکفکریوعملیکردناست.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند :دعوا کردن راه اصالح نیست،
همچنانکهایجادتشکیالتوکارموازیبادولتنیزبهصالحوموفق
نخواهدبودوتجربهثابتکردهاستکاربایدبهوسیلهمسئوالنآن،
درمجاریقانونیانجامبگیرد.
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اجرای دوره ها و سمینارهای
آموزشیعلمی،کاربردیومهارتی
برای مدیران و کارکنان شرکت
توسط مدیریت آموزش و توسعه
منابع انسانی شركت
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گزارش روند معامالت سهام شرکت و بازار سرمایه در هفته كاری
 97/06/17لغایت 97/06/21
در روز شــنبه اولین روز کاری هفته مورد گزارش ،قیمت هر سهم
شرکت با رشد  4.16درصدی ( 80ریال) به محدوده قیمت 2.002
ریال رسید.در روز یکشــنبه با افزایش میزان تقاضا روند معامالت
ســهام شــركت با افزایش  5درصدی( 100ریالی) روبرو شــد و
قیمت به محدوده  2.102ریال رسید .در روز دوشنبه روند افزایش
قیمت سهام ادامه داشــت به صورتی كه هر سهم شركت با رشد 5
درصدی ( 105ریالی) روبرو شد و قیمت پایانی سهم در این روز با
قیمت 2.207ریال مبادله شد.روز سه شنبه با رشد قیمت 2.294
ریال و رشــد  3.94درصدی ( 87ریال) همراه بــود.در پایان این
روزكاری قیمت سهام ذوب تحت تاثیر نامه وزارت صنعت،معدن
و تجارت مبنی بر باز شدن ســقف رقابت در معامالت بورس كاال
قرار گرفت و حدود ســاعت  17با افشــای اطالعات بر روی كدال
نماد شركت بسته شد و در روز چهارشنبه نیز قیمت هر سهم پس
از بازگشایی در ساعت  10:30دقیقه توانست با جهش بلند خود با
رشد  10.16درصدی ( 233ریال) به محدوده  2.527ریال برسد.
نكته قابل توجه طی این هفته تشكیل صف خرید طی 5روز متوالی
برای سهام ذوب بود بصورتی كه قیمت هر سهم شركت توانست از
 2.002ریال در روز شنبه به  2.527ریال در روز چهارشنبه برسد و
بازدهی بیش از 26درصد طی 5روز كاری را رقم بزند.
حجم معامالت سهام شــرکت در هفته کاری مورد گزارش تقریبا

 426میلیون سهم بود که نســبت به هفته کاری گذشته كاهش
 14درصدی در حجم معامالت سهام را نشــان می دهد .در هفته
جاری سهم خریداران حقیقی  85درصد و سهم خریداران حقوقی
 15درصد بوده اســت 76 .درصد از فروش ها متعلق به حقیقی ها
و  24درصد نیز متعلق به حقوقی ها بود .در این هفته شاخص کل
بازار بورس  17.347واحد (معادل  12.6درصد) افزایش داشــت.
شاخصفرابورسنیزباافزایش 191واحدی(معادل 12.09درصد)
مواجه شــد .در این هفته در بازار بورس حدود  16میلیارد سهم به
ارزش 4.506میلیارد تومان معامله شد که 68درصد افزایش ارزش
معامالت نسبت به هفته کاری گذشــته را نشان می دهد .نسبت
ارزش معامالت بــه ارزش بازار (گردش معامالت) برای شــرکت
ذوب آهن در هفته جاری 1.12درصد بوده است که نسبت به هفته
گذشته  23درصدكاهشداشتهاست.
اخباربازار:
روزهای پر رونق بازار سهام در آخرین روز کاری هفته هم تکرار شد
اما ثبت رکوردهای جدید و امیدوار شدن اکثر فعاالن به تداوم این
روند و مهمتر از آن تغییر رویکرد دولت و پذیرش برخی واقعیت ها،
منجر به ثبت روزی فوق العاده و رویایی شــد .بر این اساس یکی از
ابهامات مهم بازار سرمایه  ،عدم تکلیف قیمت محصوالت در بورس
کاال و همچنین نحوه مصرف و فــروش ارز صادرکنندگان بود که

انتصاب

تصمیم روز سه شنبه ی وزارت صنعت مبنی بر آزاد کردن قیمت
محصوالت فوالدی در بورس منجر به رفع این ابهام بزرگ و حمایت
کارشناسان شد و این امید را زنده کرد که دولت بعد از سال ها چشم
پوشیبهواقعیتهایاقتصادی،حاضربهپذیرشبرخیمواردشده
است.
این رویکرد جدید می تواند در دیگر صنایع مهم مانند پتروشیمی،
خودرو و ...هم اجرا شود تا زمینه خروج شرکت ها از تنگناها و بهبود
شــرایط تولید و صادرات فراهم گردد .برهمین اساس بود که بازار
سرمایه امروز جانی تازه ایی گرفت و چهره ایی دیگری نشان داد و
ثابت کرد در صورت نبود ابهامات و موانع دولتی ،به راحتی می تواند
بهترین میزبان نقدینگی سرگردان باشد .به این ترتیب بود که امروز
شــاخص بورس با پراوز رویایی و بی نظیر  6هزار و  475واحدی و
فتح قله  155هزار تایی  ،رکوردهای قبلی را جابجا کرد و وارد دوره
دیگری از حیات شد .از سوی دیگر عالوه بر این دو رکورد و معامله
بیش از  1.1هزار میلیارد تومان  ،ارزش روز بازار سهام شرکت های
بورسیهمبراینخستینباربهبیشاز 591هزارمیلیاردتومانبالغ
شد تا شاید بخشی از کاهش دالری که از 100به 47میلیارد تومان
رسیده بود را جبران کند .این رویداد تاریخی با رشد قیمت همراه
با صف خرید سنگین شرکت های فوالدی ،معدنی  ،پتروشیمی و
حتی خودرو و بانک رخ داد.

طــی حکمــی مهنــدس
مهدی نصیری بــه عنوان
مدیر اجرایی نسوز منصوب
شد.
مهندس مهــدی نصیری
در ســال  1375با سمت
مهندس شیفت فوالدسازی
در ذوب آهــن اصفهــان
استخدام شــد .وی دارای
مدرک لیســانس متالوژی و مواد از دانشگاه صنعتی اصفهان
می باشد و در ســمت هایی نظیر مهندس شیفت فوالدسازی،
مهندس ارشد شیفت فوالدسازی ،معاون کارگاه تعمیر پاتیل,
معاون مدیر اجرائی نسوز فعالیت نموده است.

در روز شنبه اولین
روز کاری هفته
مورد گزارش،
قیمت هر سهم
شرکت با رشد
 4.16درصدی (80
ریال) به محدوده
قیمت  2.002ریال
رسید

درجدول،مقایسهقیمتسهامذوبآهنوچندشاخصمرتبطباآنرامالحظهمیکنید.

طــی حکمــی  ،مهندس
محمد امین یوســف زاده
به ســمت مدیر مهندسی
کل نورد منصوب شد .وی
دارای مــدرک مهندســی
متالــورژی از دانشــگاه
صنعتی شــریف است و در
ســال  1375به استخدام
ذوب آهن اصفهان در آمد.
مهندس یوســف زاده از ابتدای ورود به شــرکت در قســمت
پرداخت نورد  ،مونتاژ قفســه  ،خط تولید و سرپرست کارگاه
نورد  650خدمت نموده است.

ردیف

نامشاخص

هفتهمنتهیبه 21شهریور97

هفتهمنتهیبه  14شهریور97

درصدتغییر

جهتتغییر

1

شاخصکل

155،061

137،714

12.60

↑

2

شاخصفرابورس

1،771

1،580

12.09

↑

3

شاخصصنعت

141،776

125،848

12.66

↑

4

شاخصفلزاتاساسی

118،288

104،155

13.57

↑

5

قیمتسهامذوبآهن

2،527

1،922

31.48

↑

6

ارزشمعامالتسهامذوبآهن(میلیونریال)

940،012

926،844

1

↑

جمعآوریاطالعاتدانشجویانممتاز
سالتحصیلی 97ـ  96ویژهکارکنان،
همسرانوفرزندان

7

ارزشبازارسهامذوبآهن(میلیونریال)

83،847،343

63،773،088

31.48

↑

8

نسبتگردشمعامالت-درصد

1.12

1.45

-23

↓

9

حجممعامالتسهامذوبآهنازابتدایسالـمیلیونسهم

11.456

10

بازده سهام ذوب آهن از ابتدای سال ـ درصد
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بــه اطــاع کلیــه همــکاران عزیز می
رســاند با عنایــت خاص مدیــر عامل
شــرکت به دانش  ،اهمیت تشــویق
دانشــجویان ممتــاز و ایجــاد رقابت
سالمبینهمکارانوخانوادهشاغلین
که در سال تحصیلی  97ـ  96موفقیت
های تحصیلی بــه دســت آورده اند ،
روابــط عمومی شــرکت در نظــر دارد
طی ثبت نام به اهداء جوایز و تشویق
اینگروهازعزیزانبپردازد.واجدین
شرایط می توانند با مراجعه به پرتال
شــرکت و مســئولین روابط صنعتی
نسبتبهثبتناماقدامنمایند.

اطالعیه

مدیریت راهبری
شرکتها ،امور
مجامع و سهام

(( آگهی فراخوان ))
شركتسهامیذوبآهناصفهان
ردیف

نوعفراخوان

شماره

موضوع

مهلت دریافتاسناد

مهلتارائهپیشنهاد

1

تجدیدمناقصه عمومی

9700988 R1

انجامفعالیتهایخدماتیوحفاظتوحراستازمجموعهانبارملكیوبهرهبرداریازباسكول
شركتسهامیذوبآهناصفهانواقعدربندرعباسبطورشبانهروزی

97/6/29

97/7/8

ضمن ًالیستاستعالمهایمربوطبهخریدهایمتوسط(بدونبرگزاریمناقصه)درسایتشركتبهآدرسذیلدرجمیگردد.
سایرموارد:
-1زماندریافتاسناد:ازتاریخنشرآگهینوبتاولتاپایانساعتاداریمهلتدریافتاسناد(مندرجدرجدول)
-2جهت دریافتاسنادوكسباطالعاتبیشتربهآدرس www.esfahansteel.comمراجعهفرمایید.
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300073194
معاون برنامه ریزی وتوسعه ذوب آهن اصفهان خبر داد:

سالم آتشکار

20

چند نفــر از همــکاران
درتماس با شماره  104سالم
آتشکار روابط عمومی سؤاالت
خود را به شرح زیر مطرح وپاسخ
مسئوالن به شرح زیر می باشد:
درخواست هاوپاسخمسئولین:

آیا امکان اختصاص سطل زباله در کنار خیابانهای اصلی وفرعی
برای افزایش نظافت عمومی وجود دارد ؟
مدیریت اجرایی وخدماتی  :در خصوص ساخت ونصب سطل های زباله در
سطح شرکت برنامه ریزی شده که اقدام می گردد.
شرکت تعاونی مسکن شرکت در حال حاضر چه اقداماتی برای
اعضاء پروژه نشاط نگارستان انجام می دهد ؟
هئیت مدیره شرکت تعاونی مسکن  :بر اساس امتیاز کسب شده ناشی از مبالغ
پرداختی اعضاءمطابق مفاد قرارداد های فیمابین اولویت بندی انجام گرفت
و 126واحد مسکونی پروژه انتخاب موقت شد و انجام مراحل اخذ استانداردها،
پایان کار شهرداری و صدور اسناد مالکیت دردست اقدام می باشد.
ضمنا پروژه های خیابان فروغی وارتش به طور کامل انجام وتحویل گردیده
است.
پرداخت هزینه هــای ایمپلنت برچه اســاس ودستورالعملی
میباشد؟
مدیریت امور اداری :پرداخت هزینه های ایمپلنت از محل صندوق بیمه گذار
و مطابق دستور العمل مربوطه درحال حاضر  2واحد در سال  97وحداکثر 4
واحد برای کل خدمت می باشد .که جهت انجام ایمپلنت الزم است افراد ابتدا
فرم مربوطه از اتاق  302قسمت اداری بیمارستان شهید مطهری دریافت و به
مراکز وکلینیکهای طرف قرارداد مراجعه ومراحل اداری را انجام دهند .
در ضمن به اطالع همکاران می رساند در شهر اصفهان کلینیکهای
دندانپزشکی ( جلفا ؛خواجو ؛ پارس ؛ شیخ صدوق ؛آزادگان ؛ مهر وماه ؛محتشم
ومالصدرا ) آماده ارائه خدمات می باشند .
*** تعدادی از همکاران نیز خواستارانجام موارد زیر شده اند .
 )1افزایش امکانات موجود در ویالهای دوقلو چادگان جهت رفاه میهمانان .
 )2حل مشکل سختی کار پرسنل تعمیرکار ماشین آالت سنگین .
 )3تسریع در تهیه خاموت مورد نیاز واحدهای بسته بندی نوردهای 650
و.500
افکارسنجیروابطعمومی

پسابتصفیهشدهبه
مدت 20سالاززمان
شروعبهرهبرداری
بهمنظورمصارف
صنعتیوآبیاری
فضایسبزبهاین
شرکتارائهمیشود

امضای قرارداد انتقال پساب تصفیه خانه فاضالب فوالدشهر و ایمان شهر به ذوب آهن اصفهان
معاون برنامه ریزی وتوســعه ذوب آهــن اصفهان در
حاشــیه آیین امضــا قراردادهای مشــارکت بخش
خصوصی در حــوزه صنعت آب و فاضــاب با حضور
معــاون اول رئیس جمهــور و وزیر نیــرو در وزارت
نیروگفت :براساس توافق نامه صورت گرفته از تاریخ
شــروع بهره برداری تجاری تا حجــم تجمعی 125
میلیون متر مکعب  ،پســاب تصفیه شده تصفیه خانه
فوالدشهر و ایمان شــهر برابر با اســتاندارد مصوب
ســازمان محیط زیست کشور به شــرکت ذوب آهن

اصفهان واگذار می شود.
مهندس مهدی نصرآزادانی اظهار داشت  :مطابق این
قرارداد  ،احداث و بهره برداری از تاسیسات خط انتقال
پساب ،تصفیه خانه فاضالب فوالدشهر و ایمان شهر به
شرکت ذوب آهن اصفهان واگذار و پساب تصفیه شده
به مدت  20سال از زمان شروع بهره برداری به منظور
مصارف صنعتی و آبیاری فضای ســبز به این شرکت
ارائه مــی شــود  .وی تصریح کرد :تحویل پســاب با
مشخصات کیفی مطابق با مصارف کشاورزی و آبیاری

و اســتانداردهای خروجی فاضالب ســازمان محیط
زیست میباشد و این پســاب جهت مصارف صنعتی
نیاز اســت در تصفیهخانهای كه به این منظور احداث
می شود تصفیه گردد.
معاون برنامه ریزی وتوسعه ذوب آهن اصفهان ادامه
داد :مطابق با مفاد این قرارداد  ،شركت سهامی ذوب
آهن به عنوان سرمایه گذار جهت تکمیل شبکه جمع
آوری و تصفیه خانه فاضالب شــهرهای فوالدشهر و
ایمان شهر سرمایهگذاری مینماید و در مقابل شركت

آبفا حق بهره برداری از پســاب تصفیه خانه فاضالب
شهرهای یاد شده از تاریخ شروع بهره برداری تجاری
تا حجم تجمعــی  125میلیون متــر مکعب و برای
دوره زمانی  20سال را به شــركت ذوب آهن واگذار
مینماید.
وی افــزود :ایــن قــرارداد در قالب بیــع متقابل در
ازای واگذاری بخشــی ازپســاب حاصله و ســرمایه
گــذاری اولیه معــادل  2هزار و  100میلیــارد ریال
است.

آغاز به کار نمایشگاه کتاب و لوازم التحریر ویژه خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان

نمایشگاهلوازم
التحریرامسالدردو
محلشرکتتعاونی
مصرفوساختمان
متالورژیجهت
رفاهحالپرسنلو
سهامدارانبرپاشده
است

در آستانه فصل بازگشــایی مدارس همچون سال های
گذشــته  ،شــرکت تعاونی مصرف کارکنان ذوب آهن
اصفهان در راســتای حمایت از کلیه کارکنان شــرکت

 ،سهامداران و بازنشستگان نمایشــگاه لوازم التحریر را
با حمایت های مدیرعامل ذوب آهــن اصفهان  ،معاون
منابع انسانی و امور اجتماعی و با همکاری مدیریت روابط

عمومی شرکت ،بیست و یکم شهریور ماه طی آیین ویژه
ای با حضور تنی چند از مسئولین شرکت افتتاح نمود که
تاهشتممهرماهبرپامیباشد.
ناصر قلی حبیبــی مدیرعامل شــرکت تعاونی مصرف
کارکنان گفت  :نمایشگاه لوازم التحریر امسال در دو محل
شرکت تعاونی مصرف و ساختمان متالورژی جهت رفاه
حال پرسنل و سهامداران برپاشده است و بحمدا ...شاهد
حضورپرشورطیفهایمختلفهمکارانهستیم.
وی افزود  :کلیه محصوالت متنوع فرهنگی شامل کتب،
لوازم التحریر ،انواع نوشت افزار و  ...با توجه به نیازسنجی
های صورت گرفته با کیفیت عالی و شایســته عزیزان
بازدید کننده تهیه شده و در اختیار این عزیزان قرار داده
شده است و طی برنامه ریزی صورت گرفته روز پنج شنبه
و جمعه به غیر از تاسوعا و عاشورا همکاران می توانند به
اتفاقخانوادهخویشازمحلنمایشگاهبازدیدنمایند.

مدیرعامل شــرکت تعاونی مصرف ادامه داد  :با توجه به
هماهنگی های صورت گرفته مبلغ یکصد و پنجاه هزار
تومان از طریق کارت تعاون ویژه ســهامداران شــرکت
تعاونی برای خرید از نمایشگاه مذکور در نظر گرفته شده
است و در صورت خرید بیش از مبلغ مذکور تا سقف400
هزارتوماننیزازحقوقسهامدارطیچهار قسطکسرمی
گردد.
ناصر قلی حبیبی در پایان از حمایت های مهندس یزدی
زاده مدیرعامل شــرکت  ،مهندس بهرامی معاون منابع
انسانیواموراجتماعیشرکت،علیرضاامیریمدیرروابط
عمومی و سایر دســت اندرکاران این نمایشگاه تشکر و
قدردانینمود.
شایان ذکر است نمایشگاه مذکور تا تاریخ هشتم مهرماه
از ســاعت  8صبح الی  18عصر پذیرای همکاران عزیز و
خانوادههایگرامیآنهامیباشد.
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همزمانباسراسركشور:

رزمایشبزرگشیفتایثاروخدمترسانیبسیجیانذوبآهناصفهانبرگزارشد

چشمههایحفاظتی ایزوتوپ سطح
پایینتچگاه1و(2کورههایآهک)
بدونهزینهتعویضشد

به همت تالشگران رادیو ایزوتوپ مهندسی اتوماسیون و ارتباطات ،چشمه های
حفاظتی ایزوتوپ ســطح پایین تچ گاه 1و (2کوره های آهک پلی زیوس) بدون
هزینه تعویض گردید.مدیر مهندسی اتوماسیون و ارتباطات شرکت با بیان این
خبر افزود:جهت کنترل جریان مواد شارژ شده در کوره های آهک پلی زیوس از
یک سیستم کنترل کننده با استفاده از سنسورهای رادیو ایزوتوپ استفاده می
شود که وظیفه آنها اندازه گیری ارتفاع مواد می باشد .بر اساس پارامتر ارتفاع مواد،
سرعت سیستم توزین به نحوی تنظیم خواهد شــد که ارتفاع مواد در تچ گاه به
میزانتنظیمیبهرهبرداربرسد.
وی ادامه داد :به جهت اهمیت موضوع و جلوگیری از سرایت حرارت به تچ گاه در
مواقع خالی شدن آن،یک سیستم حفاظتی جهت خالی شدن مواد با استفاده از
سنسورهای رادیو ایزوتوپ در انتهای تچ گاه در نظر گرفته شده است .وی تصریح
کرد :با توجه به قدمت چشمه های ایزوتوپ مذکور  ،در یک فعالیت مهندسی با
بررسی ظرفیت های موجود نسبت به تعویض چشمه ها اقدام گردید .این درحالی
است که به علت برخی محدودیت ها ،خرید خارجی مقدور نبوده و با فرایند انجام
شده توسطمدیریتاتوماسیونوارتباطات امکانبهرهبرداری،حداقلتا 15سال
آیندهفراهمگردیدهاست.
همچنین مهندس مسعود فرقدانی سرپرســت خدمات فنی اتوماسیون نیزدر
خصوص بونکرهای 2و 3سنگ آهک نیز یادآور شــد :با توجه به طول زیاد لنت
وخرید خارجی آن که قیمت باال داشته و باعث می شد تا  50تن مواد روی لنت
باقی بماند لذا استهالک مکانیزمهای حرکت دهنده باال بوده و عمر مفید سیستم
را کاهش می داد .بر همین اســاس اصالحاتی روی سطح سنج های بونکر 2و3
انجام گردید که دیگر موادی روی لنت ها باقی نمی ماند و عمر سیستم های تغذیه
کنندهبونکر2و 3پنجاهدرصدافزایشیافتهاستچون بهصورتاتوماتیکزمانی
که فرمان توسط سیستم سطح سنج به مکانیزم های اجرایی داده می شود کلیه
مواد روی مسیر تخلیه می شــود و هیچ موادی روی لنت باقی نمی ماند .شایان
ذکر است در هرســاعت از انبار مواد خام به طور متوسط  400تا  600تن سنگ
آهک ارسال می گردد در زمان بارگیری بالفاصله پس از روشن شدن چراغ سطح
باالی هریک از بونکرهای 2یا  3مراتب جهت قطع بار به انبار مواد خام اطالع داده
می شود .با توجه به طوالنی بودن مسیر انبار مواد خام تا بونکرهای مورد اشاره تا
خالی شدن حدود  15دقیقه سنگ وارد سیلوها می شود و این زمان حدود 125
تن سنگ را در بر می گیرد در حالی که فاصله بین اشعه سطح باالی بونکر تا سقف
ظرفیتی حدود 75تن را داشت که  50تن باقیمانده روی نوار نقاله باقی می مانده
و تکنولوژ به ناچار به محض پرشدن سیلو در حالی که نوار نقاله ها دارای سنگ
بوده و خالی نشده اقدام به کشیدن نوار ترمز می نمودند و پس از سرخالی شدن
بونکر مجددا اقدام به استارت مسیر می شد که در لحظه راه اندازی فشار زیادی
به تجهیزات محرکه آنهاو کاهشعمر مفیدنوارنقالهوکلیه تجهیزات مربوطه می
گردید که با اجرای طرح جدید این اشکال برطرف گردید.مهندس راد در پایان از
زحمات مهندس فرقدانی و تالشگران آزمایشگاه رادیو ایزوتوپ به ویژه مهندس
خاشعیقدردانیکرد.

بازدیدمعاونمنابعانسانیوامور
اجتماعیشرکتازمدیریتانرژیو
بهینهسازیسوخت
معــاون منابــع انســانی و امور
اجتماعی شرکت به همراه مدیران
این حــوزه به منظور آشــنایی و
حل مشــکالت تالشگران بیستم
شهریور از مدیریت انرژی و بهینه
سازی سوخت بازدید و از نزدیک
با مشــکالت و درخواســت های
کارکنانآشناشدند.

برخورداری از
روحیهبسیجی
همانطور که در
دوران دفاع
مقدس  ،موجب
حل بسیار از
مشکالت شد  ،هم
اکنون نیز در بحث
تولید می تواند گره
گشا باشد

رزمایش بزرگ شــیفت ایثار و خدمت رســانی پایگاه
های بسیج ذوب آهن اصفهان سه شنبه بیستم شهریور
ماه همزمان با سراســر كشــور با رمز یا محمد رسول ا...
(ص) برگزار شــد  .در آغــاز این رزمایش بــزرگ كه با
حضور روحانیون  ،مقامات نظامی و انتظامی شهرستان
لنجان،بسیجیان و مسئولین ذوب آهن در تاالر تشریفات
روابط عمومی شركت برگزار شد ،سرهنگ پرویز امیدی
فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان شركت به
ذكراهدافرزمایششیفتایثار وخدمترسانیپرداخت
و گفت  :بسیجیان ذوب آهن همواره در خدمت صنعت
و تولید بوده و هماننــد دوران دفاع مقدس همچون یك
سرباز گوش به فرمان مسئولین بوده و با توانمندی باال و
همچنین خلوص نیت به ایثار و خدمت رسانی درقسمت
های مختلف مشغول هســتند  .اجرای رزمایش بزرگ
شیفت ایثار وخدمت رسانی نیز در جهت نمایش همین
روحیهوارائهدستاوردهایمربوطهاست.
در ادامه سرهنگ محرابی فرمانده بسیج كارگری سپاه
استان اصفهان نیز در سخنانی از همدلی و وفاق موجود

بین مدیریت،كاركنان و بسیجیان ذوب آهن و گسترش
فعالیت های ایثار گرانه در این شــركت ابراز خشنودی
نموده و بسیج ذوب آهن اصفهان را نمونه یك واحد بسیج
كارگریموفقدرسطحاستانمعرفیكرد.
مهندس توالئیان معاون بهره برداری شرکت در حاشیه
این رزمایش به خبرنگار ما گفــت  :برخورداری از روحیه
بسیجی همانطور که در دوران دفاع مقدس  ،موجب حل
بسیار از مشکالت شد  ،هم اکنون نیز در بحث تولید می
تواند گره گشا باشد  .علیرضا امیری مدیر روابط عمومی
شركتنیزطیسخنانیبهارائهمسئولیتهایاجتماعیو
خدماتایثارگرانهوبسیجیشركتاززماندفاعمقدستا
كنون پرداخت و گفت  :كاركنان ذوب آهن اصفهان سرباز
دو جبهه دفاع مقدس  ،تولید و صنعت هستند و تمامی
كاركنان دارای روحیه جهادی و بسیجی بوده و با داشتن
 14هزار رزمنده 286 ،شهید و  80آزاده در دوران جنگ
تحمیلی و سابقه دو بار بمباران توسط متجاوزین عراقی
نقشایثارگرانهخودرابهبهتریننحومتجلینمودهاند.
در ادامه این رزمایش حاضران ضمــن بازدید از خطوط

تولید از اقدامات بسیجیان ذوب آهن در كارگاه الكتریكی
مدیریت مهندسی تولید و توزیع برق و مشاهده تعمیرات
دستگاه های مختلف ،کارگاه نورد 650و تولید ریل ملی
و همچنین از نحوه جمع آوری ضایعات توسط بسیجیان
ذوب آهن اصفهان در محوطه میدان رزمندگانبازدیدوبا

روندموفقیتهایبهدستآمدهآشناشدند.
درپایاناینرزمایشودرهنگامجمعآوریضایعاتفلزی،
برادرانبسیجیحلقهصالحینمداحاناهلبیت(ع)ذوب
آهن اصفهان در سوگ شــهدای كربال به نوحه سرایی و
عزاداریپرداختند.

نمایندهمردماصفهاندرمجلسشورایاسالمی:

با اعتماد به توان داخلی پیشرفت امور را در ذوب آهن شاهد هستیم

عدم حضور
كارشناسان
خارجی در
ذوب آهن نشانه
اتكا این مجتمع
صنعتی به نیروهای
داخلی است
حجت االسالم والمسلمین احمد سالك نماینده مردم
اصفهان در مجلس شــورای اســامی روز سه شنبه
بیستم شهریور ماه ضمن حضور در ذوب آهن اصفهان

با مدیر عامل شــرکت دیدار و از بخش تولیدات كك و
مواد شیمیایی بازدید كرد  .نماینده مردم اصفهان در
مجلس شــورای اســامی در دیدار با مهندس یزدی

زاده ضمن آگاهی از شــرایط تامین مواد اولیه  ،تولید
و فــروش محصــوالت ذوب آهــن در خصوص حل
مشكالت این شركت و سایر صنایع فوالدی مستقر در
استان اصفهان رایزنی و تبادل نظر نمود .
وی در حاشیه بازدید از تولیدات كك و مواد شیمیایی
با حضــور در جمع تالشــگران این بخــش به تجربه
خودكفایی صنعتــی در دوران تحریم هــا پرداخت و
افزود  :عدم حضور كارشناســان خارجی در ذوب آهن
نشــانه اتكا این مجتمع صنعتی بــه نیروهای داخلی
است .نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی
نقش نیروهای داخلی به ویژه نیروهای بســیجی را در
تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی مهم دانســت و افزود:
هروقت و هر كجا به تــوان و تخصص نیروهای داخلی
اعتماد كردیم پیشرفت امور را شــاهد بودیم  .حجت
االسالم والمسلمین ســالك ذوب آهن را نماد صنعت

ایران خواند و اظهار داشــت  :تالشــگران ذوب آهن
هیچگاه در مقابل تحریم ها و محرومیت ها تســلیم
نشــدند و با خالقیت و پشــتكار موجب رونق تولید و
توسعه در این شركت هستند .وی یاد و خاطره شهدای
ذوب آهن را گرامی داشــت و گفت :این شركت دین
خود را به جبهه و جنگ ادا نمود .نماینده مردم اصفهان
در مجلس شورای اسالمی با بیان اینكه دشمن درصدد
اســت حلقه محاصره را تنگ تر كند گفت :با پرهیز از
خود تحریمی داخلی باید برای شــكوفایی استعدادها
و بروز خالقیت ها فضای مناســبی را فراهم آوریم تا
اهداف انقالب و نظام تحقق یابد  .شــایان ذكر اســت
در این بازدیــد علیرضا امیری مدیــر روابط عمومی و
مهندس رضوانیان مدیر تولیدات كك و مواد شیمیایی
در خصوص اهداف ،برنامه ها و دســتاوردهای شركت
توضیحاتی را ارائه نمودند.

شروع عملیات نصب بونكرهای پودر زغال در پروژه PCI

سعیدرفیعی

تجهیزاتوقطعات
محمولهسومو
چهارمپروژهوارد
گمرکذوبآهن
شدهاست

باتوجهبهعملیاتنصبتجهیزاتپروژهتزریقپودرزغال
گفتگویی با مهندس ســعید رفیعی مدیر پروژه  PCIو
همچنین مهندس عباس نصیری ناظر نصب تجهیزات
مکانیکی و مهندس حامد محمدی سرپرست عملیات
اجراییمکانیکیاینپروژهصورتگرفتهاستکهدرادامه
میخوانید:
مهندس سعید رفیعی مدیر پروژه  PCIگفت  :تجهیزات
و قطعات محموله سوم و چهارم پروژه وارد گمرک ذوب
آهن شده است و تا كنون پارت ســوم تجهیزات به وزن
تقریبی  1700تــن از گمرك اختصاصــی ذوب آهن با
استفاده از مكانیزم های داخلی كارخانه به سایت پروژه
حملگردیدهاست.
وی افــزود  :عملیات نصب بونكرهای پــودر زغال پروژه
مذکورازتاریخ 13شهریورماهسالجاریآغازشدهاست.
در ادامه مهندس عباس نصیــری ناظر نصب تجهیزات
مکانیکی پروژه  PCIدر این خصوص گفــت  :این پروژه
دارای چهار بونکر متشــکل از دو عدد بونکر پودر زغال با
قطر  9/5متر و وزن مجموع  250تن و دو عدد بونکر زغال
خام با قطر  8/5متر و وزن مجموع  200تن می باشد .هر
بونكر در مجموع با ارتفاع  21متر در شش پارت از كارگاه

ساخت (كارگاه  )47به پروژه حمل می گردد و در تاریخ
97/6/13اولین قطعه با تناژ  21هزارو  150کیلوگرم بر
رویسازهانتقالیافت.
وی ادامه داد  :با توجه به حجــم زیاد و غیر قابل حمل
بودن بونکرهــا از گمرك بندرعباس بــه ذوب آهن و
سپس به ســایت پروژه این تجهیزات در چند بخش
منتقل شــده و در کارگاه  47به صورت پیش مونتاژ ،

جوشکاری و آماده نصب می شوند.
مهندس حامد محمدی سرپرســت عملیــات اجرایی
مکانیکی پروژه  PCIنیز اعالم داشت  :این پروژه تا کنون
پیمانکار نصب نداشــته و با بهره گیری از پتانســیل و
توانمندی تالشگران نت مکانیک انجام گرفته و لذا از نظر
مالیبهمیزانقابلتوجهیمقرونبهصرفهبودهاست.
نامبرده ادامــه داد  :این پروژه شــامل چهار جبهه کاری

اصلی شــامل مســیر تغذیه پودرزغال  ،کارگاه اصلی ،
کمپرســورخانه  ،خطوط انتقال پودر زغال و هوای گرم
است .
شایان ذکر اســت مجموع اسکلت فلزی و تجهیزات این
پروژه حدود 7هزار تن بوده و تا کنون در این پروژه نزدیک
به  2هزار تن اســکلت فلزی و تجهیزات مکانیکی نصب
شدهاست.
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تکریم مهندس افضلی پس از سه دهه خدمت در عرصه صنعت
تاکید مدیرعامل بر تکریم بازنشستگان و پیشکسوتان شرکت

مهندس یزدی زاده مدیرعامل شرکت در جلسات شورای معاونین بر تکریم بازنشستگان و پیشکسوتان ذوب آهن تاکید نموده و از مدیریت روابط
عمومیخواستبرایکلیهکارکنانومدیرانشرکتکهبهافتخاربازنشستگینایلمیآیندمراسمتکریمبرگزارنماید.
آیین تکریم و بازنشســتگی مهندس ســید اردشیر
افضلی معاون ســابق حوزه بهره بــرداری ذوب آهن
اصفهان  ،چهارشنبه چهاردهم شهریورماه با حضور
معاونین و مدیران بخش های مختلف شــرکت در
فضایی صمیمی و سراسر خاطره انگیز در تاالر آهن
برگزارشد.
مهندس مهرداد توالئیان معاون بهره برداری شرکت
به عنوان اولین ســخنران این آیین گفت  :به عنوان
وظیفه و دوست قدیمی افتخار می کنم که در آیین
تکریم اســتاد خودم  ،مهندس افضلی حضور یافتم.
طی دوران خدمتم درس هایی بسیاری از ایشان فرا
گرفتم.
مهنــدس افضلــی الگــوی ســخت
کوشی،پیگیریوتالشبودند
وی افزود  :دوران خدمت با ایشــان سراســر خاطره
اســت به واقع از تجربیات گرانبهای ایشان در زمینه
های مختلف بهره مند شــدم و ایــن توفیقی بود که
نصیب بنده شــد.مهندس افضلی  ،الگوی ســخت
کوشی،پیگیری و تالش بودند .طی دوران سختی که
حوزه بهره برداری با آن مواجه بود ،ایشان سازگاری با
شرایط را به ما یاد دادند و اینکه چگونه با وجود نبودن
ها برای تحقق اهداف ســختی ها را تحمل نماییم.
همین جا شایســته می دانم از زحمات این اســتاد
و دوست گرامی صمیمانه تشــکر و قدردانی نمایم.
معاون بهره برداری شــرکت تصریح کرد  :مهندس
افضلی قابلیت ها و توانمندی های فوق العاده ای دارند،
امیدوارم صنعت فوالد کشــور و ذوب آهن اصفهان،
ارزش چنین افراد ارزشمندی را بیش از پیش بداند و
از این گنجینه های گرانبها در شرایط مختلف استفاده
نماید.
روحیه کار جهادی و خطــر پذیری باال در
سنگرصنعت
علیرضا امیری مدیر روابط عمومی شرکت نیز در ادامه
ضمن تشکر از زحمات صادقانه مهندس افضلی گفت
 :ذوب آهن اصفهان توســط جمعی از مردان بزرگ
کشور در طول چهار ســال با تکیه بر تخصص و دقت

فراوان ساخته شد و هم اکنون که  50سال از تاسیس
آن می گذرد افتخاری برای صنعت فوالد کشور به شما
می رود .مهندس افضلی نیز از جمله این مردان بزرگ
بود که با روحیه کار جهادی و خطــر پذیری باال  ،در
سنگر صنعت از هیچ تالشــی دریغ نکرد و همواره با
زحمات شــبانه روزی خود رهبری و هدایت بسیار
خوبیدرکارخانهبهمنصهظهوررساند.
مهندس مهدی نصر معاون برنامه ریزی و توســعه
شرکت نیز به عنوان دیگر سخنران آیین مذکور گفت:
بنده با افتخار  ،بیش از بیست سال با مهندس افضلی
در بخش فوالد ســازی همکار بودم .انعطاف پذیری،
هوش سرشار و حضور ذهن باال از جمله خصوصیات
ایشان محسوب می شــود .وی افزود  :ایشان کارهای
بسیار بزرگی برای شرکت که با ریسک باالیی همراه
بود با همکاری سایر بخش ها هدایت و رهبری نمودند
 .همکاران در بخش های کوره بلند،آگلومراســیون و
ککسازیدقیقاًبهاینمبحثواقفهستند.
مدیریت و هم افزایی مانع ایجاد وقفه در کار
میشد
معاون برنامه ریزی و توســعه شــرکت خاطر نشان
کرد  :بعضاً که خط تولید با تنگناهایی در زمینه های
مختلف همراه می شد ،ایشان با مدیریت و هم افزایی
خوبی که ایجاد می کردند ،اجازه نمی دادند وقفه ای
در کار ایجاد شــود  .در یک کالم روحیه بهره برداری
داشــتند.به عنوان مثال راه اندازی باتری شــماره 3
کک سازی کار ساده ای نبود  .در کنار ایشان مهندس
فیض بخشیان و مهندس رضوانیان زحمات بسیاری
کشیدند .همچنین در مدیریت آگلومراسیون و پروژه
های توازن نیز نقش پر رنگی را ایفا نمودند .مهندس
نصر اضافه کــرد  :به یاد دارم در حادثــه کنورتور که
متاسفانه رخ داد  ،برای مراسم خاک سپاری و مالقات
با خانواده این عزیزان نیز بــه اتفاق مهندس افضلی
حاضرشدیمومدیریتبحرانایشانفوقالعادهبود.
دو رکورد مهم تولید شمش و چدن در زمان
مهندسافضلیرقمخورد
معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت با اشاره به اینکه

دو رکــورد مهم تولید شــمش و چــدن ذوب آهن
اصفهان در ســال  1393در زمــان مهندس افضلی
رقم خورده اســت بیان کرد  :این رکوردهای بزرگ با
رهبری ایشــان و همکاری ســایر قسمت ها محقق
شد .مهندس نصر با اشــاره به اینکه انشاا ...ذوب آهن
در آینده از تجربیات و تخصــص مهندس افضلی به
عنوان یک حامی استفاده نماید گفت  :به نمایندگی
از همکاران معاونت برنامه ریزی و توسعه از 30سال
خدمت صادقانه مهندس افضلی تشــکر و قدردانی
نمودهوامیدوارمایشانسالمتوموفقباشند.
پشتیبانیازبرنامههایبسیجکارخانه
سرهنگ پرویز امیدی فرمانده حوزه مقاومت بسیج
شهید تندگویان شرکت نیز گفت  :هر برنامه ای که
بسیج در شــرکت داشــت  ،مهندس افضلی همواره
پشتیبان بودند و نقش موثری در پیشبرد کار ایفا می
نمودند.
سکونمساویباشکستاست
مهندس خسرو جوادی مدیر بخش فوالد سازی نیز
به عنوان یکی دیگر از سخنرانان این آیین بیان کرد  :با
وجود برخی از دیدگاه های متفاوت در زمینه مباحث
بهره برداری که بعضاً بنده با مهندس افضلی داشتیم ،
همواره ایشان یک همکار و دوست صمیمی برای من
بودند و هستند .ایشان در هر شرایطی به جنگ کار می
رفت و اعتقاد داشت سکون مساوی با شکست است.
مهندس افضلی همیشه با عملکرد خویش اعتماد به
نفسوانگیزهرادرپرسنلتقویتمینمود.
وی با اشاره به اینکه اگر بنده به مدیریت بخش رسیدم
به واسطه نقش موثر ایشان در ارائه تجربیات و آموزش
بود،گفت  :پروژه های مختلف و تولید مقاطع با مارک
های متفاوت با هدایت ایشان و انسجامی که در بین
همکاران ایجاد می نمودند به ثمر نشست و در تاریخ
ذوب آهن اصفهان جاودانه شــد .مدیر بخش فوالد
ســازی تصریح کرد  :مهندس افضلی در زمینه های
مختلف فنی و اجتماعی مطالعه داشتند و این نقطه
قوت بزرگی برای معاون بهره برداری کارخانه بزرگی
چون ذوب آهن اصفهان به شمار می رود.

نکاتی پندآمیز از ائمه معصومین
نکته 1
کسیکهازبزرگانسرپیچیکندهیچگاهخوشبختنخواهد شد.
رسول خدا (ص)
یاعلی !من وتو دو پدر ایــن امتیم هرکس ما را ترک کنــد و بیازارد و از
اطاعت ما خارج شود لعنت خدا بر او باد .
بحاراالنوار

تقویم

آشناییباواقعهعاشورا

50
ذوب آهن اصفهان
توسط جمعی
از مردان بزرگ
کشور در طول
چهار سال با تکیه
بر تخصص و دقت
فراوان ساخته شد
و هم اکنون که 50
سال از تاسیس آن
می گذرد افتخاری
برای صنعت فوالد
کشور به شما می
رود

Skill

اجرایدورههاوسمینارهایآموزشیعلمی،کاربردیومهارتیبرایمدیرانوکارکنانشرکت
توسطمدیریتآموزشوتوسعهمنابعانسانیشركت

مدیریت آموزش و توســعه منابع انســانی شركت با
همكاری مدیریت هــای روابط عمومــی ،خدمات
وامور اجتماعی و ایمنی ،بهداشــت و محیط زیست
سمینارهای آموزشی تحت عناوین "دیابت ،كنترل
و پیشگیری"" ،ســبك زندگی ســالم" و "آشنایی
با بیماری های شــنوایی و راهكارهای پیشگیری و
درمان مرتبط با شرایط محیطی كار با همكاری كانون
هموفیلی استان اصفهان" را در نیمه اول شهریور ماه
سال جاری برای مدیران ،سرپرستان ،كارشناسان و
سایركاركنانشركتبرنامهریزیواجرانمود.
در این سلسله سمینارهای آموزشی كه مورد استقبال
كلیه كاركنان شــركت قرار گرفت مباحث كاربردی
در خصوص موضوعات مذكور توسط اساتید مجرب
و مطرح نظیر دكتر ســهراب ربیعــی فوق تخصص
جراحی گــوش و دكتــر علیرضا آجدانی ریاســت

بیمارستان شهید مطهری و دكتر مجید كالهدوزان
مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
مهندس بهرامی معاون منابع انسانی و امور اجتماعی
شركت در جلســه ای كه در حاشیه سمینار مذكور
با حضور عوامل دست اندركار برگزار گردید بر تدوین
برنامه های جامع آموزشی ســامت برای كاركنان
شركت با همكاری مدیریت ایمنی ،بهداشت و محیط
زیستومراجعمعتبرداخلكشورتاكیدنمود.
دكتر سهراب ربیعی سخنران كلیدی سمینار بیماری
های شنوایی گفت " :گوش و شنوایی از اركان بسیار
حساس و مهم بدن اســت كه حفظ آن از اهمیت به
سزایی برخوردار است در صورت بروز آسیب شنوایی
به هر دلیل ،اصــاح و درمان آن بســیار پر هزینه و
گاهی غیر قابل درمان است لذا پیشگیری مهمتر از
درمان است .در محیط كار و زندگی عوامل متعددی

باعث آسیب شنوایی و گوش می شود.آشنایی با این
عوامل آســیب رســان و نیز راهكارهای جلوگیری
از آن هــا ،راه را برای پیشــگیری از آســیب فراهم
می آورد".
مهندس شفیعی مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی
شــركت ضمن بیان این اخبار گفــت  :در نیمه اول
شــهریورماه ،همچنین با همکاری مدیریت ایمنی
 ،بهداشــت و محیط زیســت دوره های آموزشی ـ
مهارتی بهداشت حرفه ای را برای کارشناسان و سایر
کارکنان مسئول در مباحث ایمنی و بهداشت برگزار
شد كه هدف اصلی از برگزاری این دوره ی آموزشی
ـ مهارتی  ،افزایش سطح اطالعات تخصصی افراد در
زمینه بهداشت حرفه ای  ،شناسایی عوامل زیان آور
محیط کار و روش هــا و راهکارهای کنترل و کاهش
مخاطرات این عوامل و تسهیل و تسریع در رفع مسائل
و مشکالت مرتبط با حوزه بهداشت حرفه ای در سطح
شرکتطراحیشدهبود.
وی همچنین در ادامه گزارش دوره های آموزشــی
شــركت گفت  :آموزش هــای مهارتــی ـ کاربردی
دیگری از جمله امداد ونجات  ،آشنایی با سیستم ها
و تجهیزات انرژتیک ،مدارهای راه اندازی و حفاظت
الکترو موتورها  ،آب بندهای مكانیكی ،عالمت دادن
به جراثقال و هیدرولیك و پنوماتیك در کالس ها و
کارگاههای آموزشــی این مدیریت برگــزار و مورد
استقبالفراگیرانقرارگرفت.
علی خداداد یکی از فراگیران حاضر در دوره مهارتی
سیستمهاوتجهیزاتانرژتیکدرگفتگوباخبرنگارما
ضمن تشکر از مدیریت آموزش و توسعه منابع انسانی
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آسمانی

مهندس افضلی یــک افتخار برای صنعت
فوالدکشوربهشمارمیروند
مهندس جوادی گفت  30 :ســال خدمت صادقانه
و موفق در بزرگترین صنعت فوالد کشــور دستاورد
بزرگی اســت که مهندس افضلی به لطف خداوند،
تالش و کوشش شبانه روزی و همگرایی خوب با سایر
مدیریت ها کسب نمود ،به واقع ایشان یک افتخار برای
صنعت فوالد کشور به شمار می روند .از رفتن ایشان
ناراحت شــدم و هیچگاه دورانی که با هم داشتیم را
فراموشنمیکنم،امیدوارمسالمتوموفقباشند.
در پایان نیز مهندس سید ارشــیر افضلی گفت  :اگر
امور مختلــف زندگی ( کاری و غیــرکاری ) با برنامه
ریزی همراه باشــد،فرد راضی تر و موفق تر است .در
بحث مدیریت مبحثی تحت عنوان سرمایه های روان
شناختی داریم که یکی از مباحث آن ارزیابی انسان از
فعالیتهایخودشاست.
اهمیتشناسایینیروهایتوانمندشرکتو
بهرهگیریشایستهازوجودآنها
وی افزود  :شناسایی نیروهای شایسته و توانمند بسیار
مهم و راهگشا است .افراد بسیاری در کارخانه هستند
که پتانســیل های فراوانی دارند اما متاسفانه کسی
از آنها مطلع نیســت و لذا این سرمایه های ارزشمند
تحلیل رفته و به ســمت بی انگیزگی می روند که به
هیچ عنوان شایسته نیست .تدوین بانک اطالعاتی و
شناسایی نیروهای توانمند نیاز است مورد توجه ویژه
قرار گیرد و مدیریت ها نه تنها در حوزه بهره برداری
بلکه در ســایر حوزه ها باید زمینه فعالیت نیروهای
متخصص را فراهم آورند اگر این چنین نباشــد ظلم
به فرد،کارخانه و جامعه است بنابراین همه ما در این
زمینهمسئولهستیم.
معاون ســابق بهره برداری شــرکت اظهار داشــت:
همچنان در خدمت ذوب آهن اصفهان هســتم و هر
کمکی بتوانم به این دیرینه ترین صنعت فوالد کشور
داشته باشــم با کمال میل انجام می دهم .مهندس
افضلی با اشاره به اینکه نیاز است ایمنی سرلوحه همه
فعالیتهادرکارخانهباشدتاانشاا...حادثهایرخندهد
تصریح کرد  :از کارکنان شرکت در رده های مختلف
بســیار آموختم و هیچ گاه آن دوران را فراموش نمی
کنموازهمهاینعزیزانحاللیتمیطلبم.
پیوندتولیدبااطالعرسانیمستمر
دفترتحریریههفتهنامهآتشکارنیزبرایمهندسسید
اردشــیر افضلی به عنوان یک مدیر ارتباط گر آرزوی
سالمتی و توفیق می نماید.ایشــان همواره با وجود
مشغله کاری بســیار فراوان ،با روی گشاده در حیطه
اطالع رسانی دستاوردهای حوزه بهره برداری نه تنها
همکاری خوبی با دفتر هفته نامه آتشکار داشتندبلکه
ســایر مدیران را نیز در راستای شفاف سازی و اطالع
رسانی فعالیت های تالشــگران خط تولید و ایجاد
انگیزهبرایاینبلندهمتانتشویقمینمود.
شــایان ذکر اســت مهندس افضلــی دارای مدرک
تحصیلی لیسانس متالورژی (گرایش ریخته گری )
 ،فوق لیســانس مدیریت اجرایی(  )EMBAو فوق
لیسانس مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات (OR
) از سال  69به اســتخدام ذوب آهن اصفهان درآمد و
ســمت های سرپرست شــیفت  ،مهندس شیفت ،
مهندس ارشد وسرپرست كارگاه ریخته گری مداوم ،
معاون تولید و مدیریت را در بخش فوالدسازی تجربه
نمود و در ســال  1390معاون بهره برداری شرکت
ذوب آهن اصفهان شــد و در ســال جاری به افتخار
بازنشستگینائلآمد.

مهارت

گزارش

نشریهداخلی

جهت برگزاری این قبیل دوره ها گفت :مطالب ارائه
شده در این دوره ی آموزشی بسیار مفید و کاربردی
بود .وی خواستار اســتمرار اجرای دوره های مشابه
برای سایرکارکنان شرکت شد .سایر فراگیران حاضر
در دوره های کاربردی نیز ضمن ابراز رضایت خود از
مطالب ارائه شده ،پیشنهاداتی از قبیل بهره مندی از
افراد با تجربه شــاغل در کارگاه ها (بعنوان مدرسین
دوره ها در محل کار یا در محــل مدیریت آموزش) ،
آموزش افرادی که از بخش ها و قســمت های دیگر
جابجا می شوند و تغییر برنامه آموزشی نفرات شیفت
را ارائه نمودند که مورد استقبال مسئولین آموزش قرار
گرفت.
مهندس شــفیعی همچنین ضمن بیان این مطلب
که در نیمه دوم سال جاری سهم بیشتری از آموزش
ها به دوره هــای مهارتی اختصــاص خواهد یافت ،
اظهار داشــت  :برنامه ریزی های الزم برای برگزاری
چهارمین و پنجمین میزگرد تخصصی سال  97در
حوزه های مواد نسوز و دیرگدازها و آشنایی با آخرین
دســتاورد های فنی و تکنولوژیک در تولید فوالد به
روش کوره بلندـ کنورتور با حضور اســاتید و صاحب
نظران برجسته انجام شده که ضمن اطالع رسانی و
فراخوان در مهرماه برگزار خواهد شد.همچنین یك
نشست تعاملی و هم اندیشــی با معاونین و مدیران
منابع انسانی و سازماندهی مجتمع فوالدمباركه در
هفته سوم شهریورماه در محل شــركت ذوب آهن
برگزار خواهد شد كه موضوعات محوری و مشترك
هر دو شركت در این جلســه مورد بحث و تبادل نظر
قرارخواهدگرفت.

تاسوعایوعاشوراحسینیازمهمترین
روزها در تاریخ اســام برای شیعیان
است که در آن حماسه کربال و شهادت
حضرت امام حســین(ع) اتفاق افتاده
اســت .عاشــورا روز دهم ماه محرم
است .شــهرت این روز نزد شیعیان به
دلیل وقایع عاشورای سال  ۶۱هجری
قمری است که با گاهشماری هجری
خورشیدی این روز مطابق است با ۲۱
مهر  ۵۹در این روز امام حســین (ع) و یارانش در واقعه کربال در جنگ با لشکر
یزیدبهشهادترسیدندومسلماناندرآنروزسوگواریمیکنند.
سابقه سوگواری و برپایی عزاداری برای حسین بن علی (ع) به اولین روزهای
بعد از عاشورا ،در محرم سال  ۶۱هجری میرســد .اولین مراسم سوگواری را
حضرت زینب (س) در مسجد کوفه بر امام حسین (ع) برگزار کرد .قبل از آن
در کنار اجساد شهدا در کربال برگزار شــد .عاشورا گرچه یک روز بود ،اما دامنه
تاثیر آن تا ابدیت کشیده شد و چنان در عمق وجدانها و دلها اثر گذاشته که همه
ساله دهه محرم و بویژه عاشورا ،اوج عشق و اخالص نسبت به معلم حریت و اسوه
جهاد و شهادت ،حسین بن علی(ع) می گردد و همه ،حتی غیر شعیه ،در مقابل
عظمتروحآنآزادمردانتعظیممیکنند.

11محرمروزتجلیلازاسراومفقودین
انقالب اســامی ،دســتاورد مبارزه
مردمی است که از جان ،مال و زندگی
شان گذشــتند .هشت ســال دفاع
مقدس ،سند گران بهای این فداکاری
ها و از جان گذشــتگی هاست .سبک
باالن عاشق بی شماری ،سوار بر توسن
شرف و عزت به معراج خون تاختند و
در همان حال ،سینه هایی نیز در قفس
تنگ بازداشت گاه های عراق تپیدند.
آنها بهترین ســالیان عمر خود را آنجا گذراندند تا ندای حق و حقانیت نواخته
شود و نام ایران در اوج درخشش بماند .اسیران ایرانی ،با پیروی از کاروان اسیران
عاشورا ،در اسارت آزادگی آفریدند و دشمن ریاکار را رسوا ساختند .به احترام
اسیران جنگی و مفقودان آن ،روز یازده محرم هر سال را که هم زمان با مصیبت
دردناک اسارت اهل بیت پیامبر (ص) است« ،روز تجلیل از اسرا و مفقودان» نام
گذاری کرده اند .بزرگ و پاینده باد نام اسیران آزاده و شهیدان گم نام بی قرار که
نشان آنها دربینشانی شان است.
عظمت این روز در کالم رهبری
مقام معظم رهبری درباره عظمت یازدهمین روز محرم و اهمیت مناســبت
تقویمیروزاسراومفقودانمیفرماید:
یقینا یکی از مناسبت های مهم جمهوری اسالمی که بسیار هم دارای تناسب
است ،همین روز اسرا و مفقودین است که با خاطره تاریخی آن مناسبت دارد.
همه می دانید که در روز یازدهم محرم ،یکی از عظیم ترین فاجعه های تاریخ
اسالم به وقوع پیوست .اسارتی اتفاق افتاد که نظیر آن را دیگر ملت و تاریخ اسالم
ندید و به آن عظمت هم نخواهد دید .کسانی اسیر شدند که از خاندان وحی و
نبوت و عزیزترین و شریف ترین انسان های تاریخ اسالم بودند .زنانی در هیئت
اسارت در کوچه و بازارها گردانده شدند که شأن و شرف آنها در جامعه اسالمی
آن روز نظیر نداشت .کسانی این عزیزان را به اسارت گرفتند که از اسالم بویی
نبرده بودند و با اسالم رابطه ای نداشتند و خبیث ترین و پلیدترین انسان های
زمان خود بودند .در روز یازدهم محرم ،خاندان پیامبر و حضرت علی (ع) اسیر
شدند و این خاطره ،به عنوان یکی از تلخ ترین خاطره ها ،برای ما تا امروز مانده
است و خواهد ماند.

کوچه باغ سفر

عمارتشهرداریتبریز

در محیط كار و
زندگی عوامل
متعددی باعث
آسیب شنوایی
و گوش می
شود.آشنایی
با این عوامل
آسیب رسان و
نیز راهكارهای
جلوگیری از آن
ها ،راه را برای
پیشگیری از
آسیب فراهم
می آورد

عمــارت شــهرداری تبریــز یکی از
بناهای زیبا و مستحکم و دیدنی شهر
تبریز اســت که ســاخت آن از سال
 ۱۳۱۴تا  ۱۳۱۸خورشیدی در محل
گورستان متروک و مخروبه کوی نوبر
با نظارت مهندسان آلمانی انجام شد
و در مرکزیترین نقطه شــهر تبریز و
در میدان شــهرداری یا ساعت (مردم
تبریز به این میدان ساحات قاباغی می
گویند)اینشهرواقعشدهاست.اینمیداندرتقاطعخیابانارتشجنوبیوامام
خمینی قرار دارد ،وجه تسمیه این میدان به سبب شهرت ساعت تعبیه شده بر
روی عمارت شهرداری است.عمارت شهرداری تبریز از ابتدای احداث تا به حال،
به عنوان ساختمان شهرداری شهر تبریز مورد استفاده قرار گرفتهاست و امروزه
با تقسیم شهر تبریز به ده منطقه ،این بنا به عنوان شهرداری مرکزی شهر تبریز
ی شود .البته امروزه نیز ،اکثر امور عمرانی و اداری شهرداری تبریز در
محسوب م 
اینعمارتمتمرکزشدهاست.درباالیکاخشهرداریتبریزبرجساعتیباشکوه
و چهاربعدی که از چهارسوی شهر قابل رویت است خودنمایی می کند .این برج
ساعت عالوه بر شکوه خاصی که به میدان شــهرداری می دهد هر ربع ساعت
زمانسنجیووقتشناسیرابهمردماینشهرگوشزدمیکند.
نمایخارجیاینبناازسنگتراشیدهشدهاستونقشهساختمانشبیهبهطرح
یک عقاب در حال پرواز میباشد که با نمونه ساختمانهای کشور آلمان ،قبل از
جنگجهانیدوممطابقتدارد.
عمارت شهرداری تبریز (موزه شهرداری تبریز )در سال  ۱۳۸۶خورشیدی ،به
مناسبتبزرگداشتیکصدمینسالتاسیساولینانجمنشهروبلدیهایراندر
تبریز ،به نخستین موزه شهر و شهرداریهای کشور تبدیل و مورد بهرهبرداری
قرارگرفت.
داریوشبهادریـمدیریتبرنامهریزیونظارتبرخدماترفاهیو
اجتماعی-خدماتاقامتیوتفریحی

گوناگون
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تداوم سلسله آموزش های نهضت قرآن آموزی
مسیبراهخدایی
 1360/6/26شوش

ابراهیملكهایی
1361/6/29خرمشهر

عباسعلیعلیخاص

 1360/6/24كرخه

عیسیرحیمیباباشیخعلی
1359/6/29سوسنگرد

مدیریت آموزش و توســعه منابع انســانی با همکاری
دارالقران کریم ذوب آهن اصفهان  ،دوره های آموزشــی
قرآنی را در رشــته های مختلف اعــم از :روخوانی ،روان
خوانی ،ترتیل ،صوت و لحن و حفــظ و مفاهیم را برنامه
ریزی کرده که این مجموعه دوره ها ،در قالب طرح نهضت
قرآن آموزی در طول سال و به طور مستمر برای کارکنان
عالقمنداجراخواهدشد.

مهندس شفیعی مدیر آموزش و توســعه منابع انسانی
شــركت ضمن بیان این مطلب،از کلیــه عالقمندان به
آموزش های قرآنی دعوت کرد با شرکت در این دوره ها
از آموزه های قرآنی ودانش مربیان قرآنی در این خصوص
بهره مند شــوند .وی همچنین ضمن تسلیت و تعزیت
ایام محرم ،از دارالقرآن کریم ذوب آهن بدلیل همکاری
ارزشمند در این حوزه آموزشی تقدیر و تشکر کرد و اظهار

بر بال لک لک ها

امیدواری نمود با غنای هرچه بیشــتر این دوره ها و بهره
مندی از مربیان مجرب شاهد مشارکت روزافزون و موثر
همکاران عزیز و مومن شــرکت در طــرح نهضت قرآن
آموزی باشیم  .وی همچنین پیگیری  ،تاکید و همکاری
مدیرعامــل و معاونین شــرکت را بعنوان پشــتوانه ای
ارزشمند در اجرای طرح نهضت قرآن آموزی عنوان کرد
و از مساعدت ایشان تشکر و قدردانی نمود.

دیدارباپدراولینشهید مدافعحرملنجانپویاایزدیدربیمارستان
شهیدمطهری

علیقاضیعسگری

 1358/6/25كردستان بانه

باشگاه

حجت االســام ســرافراز امام جمعه و دکتر خدابنده
بخشــدار فوالدشــهر  ،رییس بنیاد شــهید شهرستان
لنجان و معاون بیمارســتان شــهید مطهری سه شنبه
20شهریورماه از غالمرضا ایزدی پدر اولین شهید مدافع
حرم پویا ایزدی که در بیمارســتان بستری است عیادت
نمودنــد  .وی در یکی از مصاحبه هــای قبلی خود بیان
کرد :فرزند من مشــتاقانه برای دفاع از حرم زینب (س)
به ســوریه رفت و ســرانجام به آرزوی دیرینه اش یعنی
شهادت در راه خدا دست یافت .
وی افزود  :پویا از همان کودکی عاشق اهل بیت ( ع ) بود
و در راه دفاع از حریم اهل بیت و عصمت طهارت ( علیهم

ذوب آهن باشگاه برتر در حوزه
مسئولیت های اجتماعی
تندیس نخســتین جایزه ملی آرمان برتر  ،به
دلیل فعالیت های باشــگاه فرهنگی ورزشی
ذوب آهن اصفهان در حوزه مســئولیت های
اجتماعی به این باشــگاه اهداء شد .نخستین
همایش آرمان برتر به منظور معرفی و تجلیل
از فعاالن عرصه مســئولیت های اجتماعی در
سالن همایش دانشــگاه پیام نور جنوب تهران
برگزار شد که طی آن از مجموعه های فعال در
حوزه مسئولیت های اجتماعی تقدیر و تجلیل
شد .باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان
طی سالیان فعالیت خود ،همواره به مسئولیت های اجتماعی توجه ویژه داشته و در
همین راستا در نخستین جایزه ملی آرمان برتر به عنوان باشــگاه برتر در این حوزه
معرفی و مورد تجلیل قرار گرفت.

الســام ) هیچ چیز حتی عزیزانش او را از ادامه مسیرش
غافل نکرد .شهید پویا ایزدی از بسیجیان بصیر و والیت
مدار پایگاه امام حسین( ع) است که در دفاع از حرم زینب
(س) به فیض عظیم شهادت نایل آمد.
او در تاریــخ  1362/6/1در لنجــان متولــد و در تاریخ
 1394/8/1در روز تاســوعا در نبرد با نیروهای تکفیری
در حلب(سوریه) به فیض شهادت نائل آمد .مردم شهید
پرور و بصیر شهرستان لنجان همواره در جبهه های نبرد
حق علیه باطل شهدایی را تقدیم اسالم نمودند و در هر
مقطعی از زمان آماده فدا کردن جان خود در پاسداری از
ارزش ها هستند.

VISIT

دیدار

دیدار با خانواده شهدا  ،جانبازان و ایثارگران شرکت
به منظورپاسداشت رشادتهای یادگاران هشت سال دفاع
مقدسگروه بازدید امورشهدا  ،جانبازان وایثارگران شركت
ازخانواده شــهیدان واالمقام محمد براتی  ،تقی علیجانی
 ،سید احمد موسوی  ،علی قنبرعلیوندی و جانبازان معزز
نادعلی محمدی  ،عبداله ابراهیمی  ،محمدســلیمیان و
رسولنصیریدیداروتجلیلبعملآورد.
رحیمی،رابطخبریامورشهداجانبازانوایثارگران

شرکت دوچرخه سواران
ذوب آهنی در بزرگترین تور
دوچرخه سواری سال

NEWS

خبر

ششمیننشستبصیرتیمدیریتتولیداتککومواد
شیمیاییبرگزارشد

به مناسبت عید سعید غدیر خم  ،بزرگترین تور دوچرخه سواری سال با حضور 350
دوچرخه سوار از سراسر کشور در مســیر اصفهان  ،چادگان  ،سامان  ،اصفهان از  7تا
 9شهریور برگزار شد که تنی چند از دوچرخه ســواران ذوب آهن در این تور شرکت
نموده و با موفقیت مسیر را رکاب زدند .
از سلسله مباحث نشست های بصیرتی در قالب قرارگاه
روشنگری مراسمی در نمازخانه مدیریت تولیدات کک
و مواد شیمیایی به میزبانی پایگاه مقاومت بسیج شهید
برونســی برگزار گردید .دراین نشست دکتر خسرویان
از کارشناسان سیاسی درباره مســائل مهم وروز کشور

پرداخته وگفت :مقام معظم رهبری همانند
امام راحل پرچمدار شعارهای اولیه انقالب
اسالمی هســتند وهیچگاه از این شعارها
که اســتقالل و آزادی و عدالت است کوتاه
نیامده اند هرچند که ممکن اســت برخی
از مســئولین به این شــعارها پایبند نبوده
باشند .وی مسائل معیشــتی واقتصادی را
خواســته اول مردم عنوان کرد و افزود :در
راســتای تحقق عدالت تنها راهکار اقتصاد
مقاومتی ونگاه به داخل کشــور اســت وتا
این مسئله محقق نشــود مهندسی اقتصاد
اصالح نخواهد شد .وی  40سالگی انقالب
را یک موهبت دانست و گفت :مردم ماپشت
انقالب و آرمان ها وشهدایشان ایســتاده اند اما برنمی
تابند که گروهی با عدم مســئولیت پذیــری و مدیرت
ناصحیح در حقشان ظلم روا دارند و با احتکار اقالم فشار
را بر مردم بیشتر کنند.

بازدیدتعدادیمهندسین،
کارشناسانوسرپرستان
کارخانه ازشرکتهای
گروهمپنا

به همت معاونــت علمی پژوهشــی حــوزه مقاومت
بســیج شــهیدتندگویان ذوب آهن اصفهان جمعی از
مهندسین ارشد،کارشناســان وسرپرستان بخش های
مختلف شرکت ذوب آهن اصفهان از شرکت های گروه
مپنا بازدید به عمل آوردنــد .مهندس عبدا ...نقدی پور
معاونت علمی پژوهشــی قشر بســیج کارگری حوزه
مقاومت شــهیدتندگویان گفت  :در این بازدید علمی
هیئت اندیشه ورز حوزه بســیج به همراه متخصصین
برق وشبکه های تولید وتوزیع  ،اتوماسیون و ارتباطات
،مکانیک و راه آهن حضور داشته و از شرکت های پارس
ژنراتور تولید کننده ژنراتور و توربین های بادی ،شرکت
مِکو تولید کننده تابلوهای برقی وارتباطی تحت شبکه
تحت لیسانس زیمنس آلمان و شرکت مپنا لوکوموتیو
سازنده قطار (کشنده) بازدید نمودند.

سعید آذری :می توانیم از سهیمه آزادمان برای جذب بازیکن اقدام کنیم ،جایگاه
ذوب آهن را بهبود می بخشیم
مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن درباره جذب بازیکن جدید
گفت :در همه پستها بازیکنان خوبی داریم و در صورت
درخواســت کادرفنی از ســهیه بازیکــن آزاد میتوانیم
استفادهکنیم.سعیدآذریدربارهوضعیتتیمفوتبالذوب
آهن اظهارکرد :بازیکنان با همه تــوان خود در حال انجام
دادن تمرینات هســتند و برای دیدار دوستانه با سپاهان
آماده میشوند .وی با اشاره به فاصله تیمها در جدول رده
بندی لیگ برتر گفت :فواصل تیمها در لیگ زیاد نیست و
امیدواریم که با پیروزیهایی که در ادامه به دست می آوریم
جایگاه خود را بهبود ببخشیم .مدیرعامل باشگاه ذوب آهن

با بیان اینکه از این هفته باید تالش خود را چند برابر کنیم،
افزود :باید با ارتقا سطح توان و تالش خود برای موفقیت در
ادامه فصل بجنگیم .وی درباره جذب بازیکن جدید بیان
کرد :در همه پســتها بازیکنان خوبی داریم و در صورت
درخواستکادرفنیازسهیهبازیکنآزادمیتوانیماستفاده
کنیم .آذری با اشاره به فسخ قرارداد با مسعود حسن زاده،
گفت :طبق ماده  15قانون مقررات نقل و انتقاالت فوتبال،
باشــگاه به صورت یک طرفه قرارداد خود را با این بازیکن
فسخ کرد و در قبال این فسخ هیچگونه هزینه و پرداختی
بهاینبازیکنانجامنشدهونخواهدشد.

کسب مدال طالی مسابقات ملی مهارت توسط فرزند ذوب آهنی
مهرداد حیدری فرزند ســعید شــاغل در مدیریت مهندسی نورد
(کارگاه میانی) اســت که موفق شــده مقام اول و مــدال طال را در
هجدهمین دوره مســابقات ملی مهارت رشــته الکترونیک کسب
نماید .
وی گفت  :مســابقات ملــی مهارت هر ســاله در مرحله اســتانی
و کشــوری و هر دوســال یکبار در مرحله جهانی در رشــته های
مختلف برگزار می شــود و اینجانب در ســال  96در مرحله استانی

اطالعیه باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان
باشگاهفرهنگیورزشیذوبآهناصفهاندراطالعیه
ای اعالم کــرد :از کلیه فرزندان عالقه مند و مســتعد
پرسنل محترم شرکت سهامی ذوب آهن در رده سنی
فوتبال جوانان دعوت می شود جهت تست فوتبال در
این رده ســنی ،از تاریخ 97/7/1لغایــت 97/7/15با
مراجعهبهامورورزشقهرمانیباشگاهذوبآهنواقع
در بلوارشفق مجموعه اداری آموزشی شفق ثبت نام
نمایند .گفتنی اســت؛ متولدین  1379/10/11به بعد
قادربهشرکتدرتستفوقمیباشند.

تسلیت

همكار محترم جناب آقای محسن
آسیابانی
مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده
محترمتان صمیمانهتسلیتعرضنمودهو
از خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات
و برای بازماندگان سالمتی و طول عمر
خواستاریم.
روابط عمومی شرکت

تسلیت

خانواده محترم مرحوم
مراد كرمی
درگذشت همكار گرامی مرحوم مراد كرمی را
خدمت شما خانواده محترم و همكاران گرامی
شركت صمیمانه تسلیت عرض نموده و از
خداوند منان برای آن مرحوم مغفرت و برای
بازماندگانسالمتیوطولعمرخواستاریم.
روابط عمومی شرکت

در اســتان اصفهان نفــر اول رشــته الکترونیک) و به مســابقات
کشوری راه پیدا نمودم و توانســتم در تیر ماه  ، 97مرحله کشوری
رتبه اول را کســب و به مســابقات جهانی  2019روســیه راه پیدا
کنم .
وی ضمن قدردانی از زحمــات والدین خود گفت  :ادامه تحصیل در
مقطع کارشناسی ارشد و کســب آمادگی برای مسابقات جهانی از
برنامه هایم در آینده خواهد بود .

تولدت مبارک

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

نام و نام خانوادگی شاغل

تاریخ تولد

محل كار

نام فرزند

علیرضاشجاعی

1397/06/02

كك سازی

پرنیان

هادی تقی جراح

1397/05/25

راه آهن

عسل

نیما نور بهشت

1397/05/23

كوره بلند

صدف

محمد رضا فقیهی

1397/05/18

نسوز

ویانا

رسول حسامی

1397/05/28

فوالدسازی

محمدمهراد

فرهاد قدیری

1397/06/05

نورد

تینا

جلیل اله دادیان

1397/05/21

نورد

روژینا

هادیعلیمرادی

1397/06/07

نورد

نیلسا

قائمعظیمی

1397/05/21

نت

رونیا

حجت اله كاروانی

1397/06/01

انرژی

امیر علی

مهدیمختاری

1397/06/07

خریدتجهیزات

علی

محمدرضااسماعیلی

1397/06/10

نت

كیان

محمدغالمی

1397/06/04

كوره بلند

زهرا

مرتضیطغیانی

1397/06/08

كك سازی

فراز

عباسخلیقی

1397/06/11

نورد

علی اصغر

حسینادیبی

1397/06/03

راهبری

مهراد

محمد رضا جاللی

1397/05/28

مدیر عامل

ستوده

رسول محمدی

1397/06/09

حسابداریصنعتی

لیانا

علی اصغر ضیائی

1397/05/03

آگلومراسیون

حلما

احمدرضامختاری

1397/06/01

آگلومراسیون

طنین

پیوند مهرورزان
ازدواج و تشکیل خانواده ،فصلی نو و سبز در زندگی انسان است.
این پیوند نیکو را بــه همکاران گرانقــدر ذو ب آهنی که اخیرا ً
ازدواج کرد ه اند و اسامی آنها در پی می آید ،تبریک گفته ،برای
این عزیزان آرزوی زندگی سعادتمند ،فرزندان نیکو و سالمتی
در سایه اهل بیت(ع) و آقا ا مام زمان(عج) آرزومندیم.
نام و نام خانوادگی شاغل

تاریخ ازدواج

محل كار

محسنشانظری

1397/06/02

فوالدسازی

محمد امین رضائی

1397/06/09

كوره بلند

اسماعیلصادقیان

1397/05/31

راه آهن

باشگاه

بخشی از عملکرد ورزش قهرمانی
آقایان باشگاه ذوب آهن اصفهان
-1برگزاریتستتیمهایزیرمجموعهباشگاهدرورزشگاهمجموعهشفق
 -2برگزاری کالسهای مدرسه فوتبال باشگاه و انتخاب استعدادهای برتر و معرفی به آکادمی
فوتبال
-3برگزاریمسابقاتلیگبرترباشگاههایکشور
 -4تهیه و تنظیم برنامه ( CLASبرنامه حرفه ای سازی) جهت ارائه به کنفدراسیون فوتبال
آسیا
 -5برنامه ریزی ایاب و ذهاب و تنخواه و تغذیه تیم های شرکت کننده در مسابقات لیگ های
کشور
 -6ثبت قراردادهای جدید بازیکنان تیم های حاضر در لیگ کشوری و استانی و ارائه به امور
قراردادها
-7برگزاریجلساتسرپرستانومربیانجهتهماهنگیلیستنفراتفصلجدید
 -8مکاتبات روزانه با هیات فوتبال استان ،فدراسیون های ورزشی و ارگان های دولتی جهت
برگزاریمسابقاتلیگبرترکشور
 -9بازنگریبودجهنهاییتیمهایورزشیباشگاهباتوجهبهمصوباتهیئتمدیره
-10نظارتبرنحوهتمریناتتیمهایمختلفباشگاه
-11تنظیمصورتجلساتوکمیتههایفنیعواملاجراییوبازیکنانتیمهایورزشی
 -12تهیه جدول عناوین کسب شده تیم های مختلف و تشکیل جلسات با مسئولین فنی تیم
هاوبررسیعملکردپایگاههایاستعدادیابیونفراتبرگزیدهوتوافقهایمنعقدشده
 -13تشکیل کارگروه برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال کشــور و مراحل اولیه مسابقات
آسیایی
 -14تهیه شرح وظایف سرپرستان و مربیان و مدیر فنی تیم های آکادمی فوتبال ( 8الی 21
سال)
 -15تشکیل جلسات با کادر فنی و اجرایی تیم ها و تاکید بر ایجاد ارتباط مناسب و حرفه ای با
اولیاءوبازیکنان
-16دریافتبرنامههایروزانهوهفتگیتمریناتتیمهایفوتبالآکادمیازطریقسرمربیان،
مربیانبدنسازومربیاندروازهبانها

