در همايش حجاب و عفاف بانوان ذوبآهن اصفهان عنوان شد همایش حجاب و عفاف بانوان ذوبآهن اصفهان یکشنبه بیست و ششم دیماه با حضور آیت ا...
رهبرمسئولدفترهماهنگیتبلیغاتاسالمیشرکت،حجتاالسالموالمسلمینکتابچیمحقق
و استاد دانشگاه ،سرهنگ پرویز امیدی فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان ذوبآهن،
علیرضا امیری مدیر روابط عمومی ،موسی سلیمانی مشاور مدیرعامل در امور شهدا،جانبازان و
ایثارگران شركت و سرپرست اين امور و تنی چند از دیگر مسئولین شرکت در ...

حجاب ،آينده جامعه را
میسازد
در مراسم نكوداشت آيت ا ...هاشمي
رفسنجاني در ذوبآهن عنوان شد

هاشميرفسنجانيرا
بهعنوانالگوبهفرزندان
خودمعرفينماییم

سخن اول
اقتصاد مقاومتي در بيانات
مقام معظم رهبري
برای مفهوم اقتصاد مقاومتــی ،تعاریف متفاوتی
ارائهشــده که هرکدام از جنبهای به این موضوع نگاه
کردهانــد .در این میان ،تعریف جامع و کامل از اقتصاد
مقاومتی را خود رهبر فرزانه انقالب ارائه دادهاند .ایشان
دردیداربادانشجویانفرمودند:اقتصادمقاومتییعنیآن
اقتصادیکهدرشرایطفشار،درشرایطتحریم،درشرایط
دشمنیهاوخصومتهایشدیدمیتواندتعیینکنندهی
رشد و شکوفایی کشور باشد .مطلب زير كه مشتمل بر
بیاناتحکیمانهمقاممعظمرهبری(مدظل هالعالی)درباره
اقتصادمقاومتیاستبهخوانندگانعزیزتقدیممیشود.

در گفتگو با تالشگران نيروگاه
مركزي عنوان شد

د:مدیریتمنابعارزی

مسئله مهمی است؛ که خب،
مسئله منابع ارزی هم 

حاالآقایانتوجهدارید.رویاینمسئلهدقتکنید،خیلی
بایدکارکنید.واقعًابایدمنابعارزیرادرستمدیریتکرد.
حاال اشاره شد به ارز پایه؛ در این زمینه هم حرفهای
گوناگونی از دولت صادر شد .یعنی در روزنامهها از قول
یک مســئول ،یکجور گفته شــد؛ فردا یا دو روز بعد،
یکجوردیگرگفتهشد.نگذاریدایناتفاقبیفتد.

ویــــترین هفته

ثبت ركورد جديد ديگر در
تخليهواگنهایمواداوليه
درآگلومراسيون
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برگزاري دوره آموزشي
نظام جامع مديريت ريسك
سازماني در ذوبآهن
اصفهان

تفاهم و همدلي
اقتصاد مقاومتي
را در شركت
محقق میسازد

همه ظرفیتهای دولتی و مردمی
ب :استفاده از 

ج:حمایتازتولیدملی

02

صفحه 02

وظیف ه هم ه ما این اســت که سعی کنیم کشور را
مستحکم ،غیرقابل نفوذ ،غیرقابل تأثیر از سوی دشمن،
حفظ کنیم و نگ هداریم؛ این یکی از اقتضائات «اقتصاد
مقاومتی»استکهمامطرحکردیم.دراقتصادمقاومتی،
یکرکناساسیومهم،مقاومبودناقتصاداست.اقتصاد
باید مقاوم باشد؛ باید بتواند در مقابل آنچه ممکن است در
معرضتوطئ هدشمنقراربگیرد،مقاومتکند.

یکرکندیگراقتصادمقاومتی،حمایتازتولیدملی
است؛ صنعت و کشــاورزی .خب ،آمارهایی که آقایان
میدهند ،آمارهای خوبی است؛ لیکن از آنطرف هم از
داخل دولت ،خود مسئولین به ما میگویند که بعضی
کارخانهها دچار مشکلاند ،اختالل دارند ،در بعضی جاها
تعطیلی صنایع وجود دارد ،گزارشهای گوناگونی به ما
میرسد ،خود شــما هم گزارش میدهید؛ یعنی من
گزارشهای دیگر هم دارم ،اما اتکای من به گزارشهای
دیگران نیست؛ گزارشهای خود شما هم هست که به
دست ما میرسد ،باید این را عالج کرد .اینها طبعًا ایجاد
اشکال میکند .اگر چنانچه همین بخش دوم قضیه -
یعنیآننیمهیخالیلیوان–نمیبود،شماامروزازلحاظ
رونق اقتصادی ،وضع بهتری را در کشور ارائه میکردید
و کمکهای بیشتری به مردم میشد .باالخره حمایت
نزای اقتصاد ماســت و
بخش درو 
از تولیــد ملی ،آن ِ
میبایستبهآنتکیهکرد.

03

تفكراقتصاديدرهزینهها،اصلیترینراهبرونرفت
از شرایط سخت مالی

ارکاناقتصادمقاومتی
الف :مقاوم بودن اقتصاد

بخشخصوصیرابایدکمککرد.اینکهما«اقتصاد
مقاومتی» را مطرح کردیم ،خب ،خود اقتصاد مقاومتی
شرایطی دارد ،ارکانی دارد؛ یکی از بخشهایش همین
تکیهبهمردماست؛همینسیاستهایاصل 44باتأکید

اس هرچه بیشتر باید دنبال شود؛
و
وس
و
دقت
و
اهتمام
و
ِ
این جزو کارهای اساسی شماست .در بعضی از موارد ،من
از خود مسئولین کشور میشنوم که بخش خصوصی به
خاطر کمتوانیاش جلو نمیآید .خب ،باید فکری بکنید
برای اینکه به بخش خصوصی توانبخشی بشود؛ حاال از
ات الزم
طریق بانکهاست ،از طریق قوانین الزم و مقرر ِ
است؛ از هر طریقی که الزم است ،کاری کنید که بخش
خصوصی ،بخش مردمی ،فعال شود .باالخره اقتصاد
مقاومتی معنایش این است که ما یک اقتصادی داشته
باشیم که همروند رو به رشد اقتصادی در کشور محفوظ
بماند ،هم آسیبپذیریاش کاهش پیدا کند .یعنی وضع
اقتصادی کشــور و نظام اقتصادی جوری باشد که در
مقابلترفندهایدشمنانکههمیشگیوبهشکلهای
مختلفخواهدبود،کمترآسیبببیندواختاللپیداکند.
همه ظرفیتهای دولتی و
یکی از شرایطش ،استفاده از 
مردمی است؛ هم از فکرها و اندیشهها و راهکارهایی که
صاحبنظران میدهند ،استفاده کنید ،هم از سرمایهها
استفادهشود.

مراسم ترحيم و نكوداشت انقالبي خستگیناپذیر،
شاگردامامخميني(ره)،رفيقديرينوهمسنگردوران
مبارزات و همكار نزديك دوران رياست جمهوري
مقام معظم رهبري مرحوم آيت ا ...علیاکبر هاشمي
رفسنجاني رئیس فقيد مجمع تشخيص مصلحت
نظام با حضور گسترده و باشكوه مدیرعامل و جمعي
از مديران و كاركنان ذوبآهن شنبه 25دیماه سال
جاريدرمسجدالزهرا(س)شركتبرگزارشد.
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انتخابچهارنفرازتالشگران
ذوبآهنيدرگروهتخصصيبرق
نظاممهندسیساختمان

صفحه 03

رویــداد

02

گونــاگون

04

بانوان ذوبآهن؛ قهرمان
نیمفصل لیگ برتر والیبال

قهرمانيتیمهایپايهورزش
همگاني ذوبآهن در ليگ برتر
فوتبالآسياويژن
گونــاگون

04

با امضاي تفاهمنامه همكاري بين بيمارستان شهيد مطهري و مركز مشاوره و خدمات روانشناختي پارسيان

ارائه خدمات مشاوره و روانشناختي ،با بسته حمايتي ويژه براي خانواده بزرگ ذوبآهن اصفهان
با توجه به پیچیدگیهای روزافزون زندگي اجتماعي
و نيــاز آحاد مردم به خدمات مشــاورهای در زمینههای
مختلف ،در يك اقدام کمسابقه و اثربخش و در راستاي
ارائــه خدمات مطلوب و مناســب در ايــن زمينه براي
خانواده بزرگ ذوبآهــن اصفهان ،تفاهمنامه همكاري
بين بيمارستان شهيد مطهري و مركز مشاوره و خدمات
روانشناختي پارسيان وابسته به موسسه خيريه قائم الرضا
امضاء شــد .بر اساس اين تفاهمنامه كه در محل مركز
مشاوره مذكور با حضور دكتر آجداني رئيس بيمارستان
شــهيد مطهري ،كفعمي معاون اداري مالي خيريه قائم
الرضا ،دكتر اصفهاني مدير فني مركز مشاوره و خدمات
پارســيان ،مظاهري مدير روابط عمومــي قائم الرضا،
مجيــد مراديان معاون روابط عمومــي ذوبآهن انجام
شد ،شــاغلين و بازنشستگان ذوبآهن میتوانند هنگام
مراجعه با ارائه كارت شناســايي از تسهيالت و خدمات
مشــاورهای با تخفيف  35درصد بهرهمند شــوند .دكتر
آجداني رئيس بيمارستان شــهيد مطهري ذوبآهن در
حاشــيه امضای تفاهمنامه مذكور به خبرنگار ما گفت:
اين اقدام در راســتاي تأکید و مســاعدتهای مديريت
عالي شــركت نســبت به بهبود شــرايط درمان و رفاه
كاركنــان و اعضای خانواده آنان صورت گرفته اســت.
وي گفت :مركز مشاوره و خدمات روانشناختي پارسيان
در زمینههــای زير آماده ارائه خدمــات به همكاران و
اعضاء خانواده آنها است:
 مشــاوره و رواندرمانی اختالالت خلقي ،افســردگي،
دوقطبی ،اضطراب ،وسواس ،ترسها و...

اطالعيه

اطالعيه

گفتگوي زنده مهندس ساالري
مدير ارشد توليد
با صداي ذوب آهن
دو شنبه  4بهمن 95
ساعت  8 : 30صبح

گفتگوي زنده سعید امید قائمی
معاونت مالي اقتصادي شركت
با صداي ذوبآهن
سهشنبه  5بهمن 95
ساعت  8 :30صبح

روابط عمومي شركت

روابط عمومي شركت

تسليت

جناب سرهنگ صفرپور
فرماندهمحترمسپاهناحيهلنجان
درگذشــت پدر بزرگوارتان را خدمت شــما و خانواده محترم صميمانه
تسليت عرض نموده و از خداوند متعال براي آن مرحوم علو درجات و براي
بازماندگان سالمتي و طول عمر خواستارم.

احمد صادقي /مديرعامل ذوبآهن اصفهان

 مشــاوره ازدواج ،خانواده ،جنسي و زناشويي ،كودك و
نوجوان
 مشاوره تحصيلي و شغلي
 مشاوره صنعتي و سازماني
 رواندرمانی فردي و گروهي

 برگزاري دورههای آموزش گروهي عمومي و تخصصي
مديريت استرس ،مهارتهای ارتباطي ،افزايش شادي و كيفيت
زندگي و...
وي افزود :در هنگام مراجعه ارائه كارت شناسايي ذوبآهن
براي دريافت خدمات در مركز پارسيان الزامي است .شایانذکر

اطالعيه

با عنايت به تصميمات اتخاذ شده مبني بر جمعآوری اطالعات
تحصيلي دانشگاهي پرسنل شاغل در شركت ،در قالب بانك اطالعاتي
جامع ،بهمنظور بهرهبرداریهای الزم ،مقتضي است آن دسته از
همكاران محترم كه در مقاطع كارداني و باالتر در حال تحصيل بوده
يا فارغالتحصیل شدهاند و مدارك تحصيلي ايشان موردپذیرش قرار
نگرفته ،از تاريخ  95/10/25تا تاريخ ( 95/11/25به مدت يك ماه)
نسبت به ثبت اطالعات تحصيلي خود در سايت پرتال شركت به
آدرس كاركنان و آموزش ،امور اداري ،اطالعات فردي و سازماني
( ،)http://edari.escoportal.ir/perinfoاقدام کنند .بديهي
است ثبت اطالعات مذكور هیچگونه تعهدي براي شركت ايجاد نکرده
و مسئوليت صحت اطالعات ثبتشده نيز بر عهده همكار محترم است.

مديريت امور اداري

است كه موسسه خيريه قائم الرضا در سال  1375براي ارائه
خدمــات حمايتي و مددكاري به خانوادههای بیسرپرســت
بيماران صعبالعالج تأســیس شد و مركز مشاوره و خدمات
روانشناختي آن نيز فعاليت خود را از ابتداي سال  95آغاز کرده
است.

آدرس مركز مشــاوره و خدمات روانشــناختي پارسيان:
اصفهان ،ميدان آزادي ،بلوار دانشــگاه ،نبش توحيد ،روبروي
بانك حكمت ايرانيان
تلفن  03136268281و 03136280219
ساعات كار :صبحها  8-12و عصرها 16-20

اطالعيه

از محل تجدید ارزیابی داراییها

صداي ذوبآهن براي برنامههای
توليدي خود نياز به مجري با
ویژگیهای زير دارد:
توانايي اجراي برنامه زنده
داراي اطالعات عمومي و ادبي
در حد مطلوب
توانايي اجراي برنامههای
طنز و شاد
آگاه به شیوههای فن بيان
عالقمندان میتوانند از تاريخ
 2لغايت  12بهمن با شماره تلفن
 4937تماس حاصل نمايند.

روابط عمومي شركت

سازمان بورس مجوز
افزایش سرمایه ۳۲۲
درصدی ذوبآهن را
صادر کرد
ســازمان بورس مجوز افزایش ســرمایه  ۳۲۲درصدی
ذوبآهــن از محل تجدید ارزیابــی داراییها را صادر کرد.
سازمان بورس با افزایش سرمایه  322درصدی این شرکت
از محل تجدید ارزیابی داراییها موافقت و مجوز مربوطه را
صادر کرد .بهاینترتیب ،ذوبآهن میتواند با برگزاری مجمع
فوقالعادهای ،سرمایه اسمی را از  786میلیارد تومان کنونی
به بیش از  3هزار و  318میلیارد تومان برســاند .شایانذکر
است اين مجمع فوقالعاده 11 ،بهمنماه سال جاري ساعت
 10صبح در تاالر همایش شــفق ذوبآهن اصفهان برگزار
خواهد شد.
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سالم
آتشکار
سواالت همکاران و پاسخ مسئوالن

**  .1علت عدم انعقاد قرارداد سالن بدنسازی با ارائه تخفیف
درفوالدشهرچیست؟
مدیریت خدمات و امور اجتماعی :پیگیریهای الزم از طریق مسئوالن
مربوطه بهعملآمده و در شرف انعقاد قرارداد سالن بدنسازی با ارائه تخفیف
در فوالدشهر است که اطالعرسانی الزم در آینده نزدیک انجام میپذیرد.
**  .2آمار وام پرداختی ضروری در هرماه به همکاران به چه
تعداداست؟
مدیریت خدمات و امور اجتماعی :بر اساس سیاستهای مالی شرکت
ماهانه در حال پرداخت است.
** .3ابرازگالیهازوضعیتسرویسبهداشتیمدیریتنورد؟
مدیریتبخشنورد:مسئولینمربوطهبیانکردندکهازطریقمدیریتنت
راه و ساختمان پیگیری الزم انجامگرفته و در اولویت انجام کار است.
**  .4ابراز گالیه تعدادی از پرسنل کوره بلند شماره 2از هدر
رفتآبدرسرویسهایبهداشتی؟
مدیریت کوره بلند :در این راستا مسئولین مربوطه یادآور شدند که با توجه
به کمبود متریال تأسیساتی در شرکت و پیگیری مکرر از طریق مدیریت نت
راه و ساختمان متأسفانه تاکنون مشکل مرتفع نشده که خواستار مساعدت و
همکاریبیشترمسئولینشدهاند.
 تعدادی از همکاران تقدیر و تشــکر خود را از مدیریت امور اداری درباره
تصمیم های اتخاذشده مبنی بر جمعآوری اطالعات تحصیلی دانشگاهی
پرسنل شرکت در قالب بانک اطالعاتی جامع برای استفادههای بهینه ابراز
داشت هاند.
 چنــد تن از همکاران در پیامهای خود ضمن برشــمردن اهمیت
اصالحاتاقتصادیدرشرکتازمسئولینخواستاربررسیدربارهتغییرساعت
شیفت 12ساعتهشدهاند.
 تعدادی از همکاران از مسئولین درخواست ایجاد سامانه جهت معرفی
استعدادیفردیخودوخانوادهشانشدهاند.
 تعدادی از همکاران تقدیر و تشکر خود را از مسئولین و دستاندرکاران
رستوران نورد به خاطر حسن رفتار؛ مدیریت صحیح؛ ایجاد نظم؛ تکریم و
نظافترستورانابرازداشتهاند.
افکارسنجیوپاسخگوییبهذینفعانروابطعمومی

ثبت ركورد جديد ديگر
در تخليه واگنهای مواد اوليه
درآگلومراسيون

همزمان با ميالد باسعادت حضرت
امام حسن عسگري(ع) ركورد جديد
ديگري در تخليــه واگنهای مواد
اوليه توســط كاركنان شريف كارگاه
انبار مــواد خام ،گــروه( )4مديريت
آگلومراسيون به ثبت رسيد .احمدرضا
رحماني معاون اين كارگاه با تبريك
ايــن تالش انجامشــده بــه همه
همكاران شركت گفت :با برنامهریزی
مناسب و همكاري كاركنان زحمتكش مدیریتهاي راهآهن و آزمايشگاه
مركزي و تالش وافر كاركنان بخش آگلومراسيون موفق به تخليه 149
واگن مواد اوليه متنوع در يك شيفت كاري شديم كه اين امر برگ زرين
ديگري است بر كتاب تالشهای بیوقفه كاركنان زحمتکش ذوبآهن.
شایانذکر است آخرين ركورد تخليه واگن در يك شيفت كاري مربوط به
ماه آذر سال جاري و به تعداد  146واگن بوده است.
جواد فدوي ـ خبرنگار افتخاري

انتخاب  4تالشگر ذوبآهني
در گروه تخصصي برق
نظاممهندسیساختمان

چهار نفر از تالشــگران ذوبآهن بهعنوان اعضای اصلی و علیالبدل
گروه تخصصی برق نظاممهندسی ساختمان استان اصفهان برگزیده شدند.
اســامي اين همكاران گرامي بدين شرح است :ایرج امینی،ایرج رخصتی،
اصغر رحیمی و مرتضی اثنی عشر.

در مراسم نكوداشت آيت ا ...هاشمي رفسنجاني در ذوبآهن عنوان شد

هاشمي رفسنجاني را بهعنوان الگو به فرزندان خود معرفي نماییم
مراسم ترحيم و نكوداشت انقالبي خستگیناپذیر،
شاگرد امام خميني(ره) ،رفيق ديرين و همسنگر دوران
مبــارزات و همكار نزديك دوران رياســت جمهوري
مقام معظم رهبري مرحوم آيت ا ...علیاکبر هاشــمي
رفســنجاني رئیس فقيد مجمع تشــخيص مصلحت
نظام با حضور گســترده و باشكوه مديرعامل و جمعي
از مديران و كاركنان ذوبآهن شــنبه 25دیماه سال
جاري در مســجد الزهرا(س) شــركت برگزار شد .در
اين مراســم ،حجتاالسالموالمسلمین قاسم باقريان
امامجمعه زرینشهر در سخناني با اشاره به ویژگیهای
شخصيتي و سوابق خدمات طوالني و مبارزات آيتا...
هاشمي رفســنجاني در عرصههای مختلف سياسي و
اجتماعي اظهار داشــت :آيتا ...هاشــمي رفسنجاني
با آگاهي و هوش سرشــار و به تبعيت از اســتاد خود
امام خميني(ره) وارد عرصههای سياســي ،اجتماعي و
فرهنگي شد و خدمات گستردهای را به مردم مسلمان
و انقالبــي ايران و جبهه مقاومت اســامي در جهان
عرضه كرد و به تائید حضــرت امام خميني(ره) ،علما
و بزرگان ،مردم ،كســاني مانند سيد حسن نصراهلل و
ديگــران در اين راه با عزمي ثابت و اســتوار از اول تا
آخر ثابتقدم ماند .وي افزود :آن مرحوم درراه رسيدن
به اهداف مقدس انقالب اسالمي همانند كوه ايستاد،
لحظهای زبانش نلرزيد ،لحظهای از انصاف دور نشــد
و در اين راه عاقبتبهخیر شــد .امامجمعه زرینشــهر
اظهار داشــت :آيتا ...رفسنجاني به لحاظ فداكاري و
ویژگیهای شخصيتي جامع خود رحلتش نيز جانكاه،
حركت آفرين و موجب زنده شدن دوباره روح انقالب و
جهاد و مبارزه شد .وي افزود :حق فردي مانند هاشمي
رفسنجاني اين است كه او را بهدرستی بشناسيم ،هرگز
فراموشش نكنيم و از خداوند بزرگ به خاطر اینکه او
را بهصورت يك الگوي بزرگ براي جهان اســام و
تشيع به ما داده بود شاكر باشيم .همچنين او را بهعنوان
يك الگوي انقالبي ،نماد مقاومت در برابر اســتكبار و
صهيونيست ،گذشت ،صبر و فداكاري به فرزندان خود
و نسلهای آينده معرفي كنيم .حجتاالسالم باقريان
در ادامه با اشــاره به محتواي پيام مقام معظم رهبري
حضرت آيت ا ...خامنهای به مناســبت رحلت آيت ا...
هاشمي رفسنجاني گفت :در اين پيام به روابط دوستانه

 59ساله ايشان با آیتاهلل هاشمي اشارهشده و رهبري
میفرمایند كه در ســالهای گذشته اختالفنظرها و
اجتهادهای متفاوت رفاقت آنها را از بين نبرده اســت.
وي افــزود كه عبارات صميمانــه و پرمفهوم اين پيام
هرگز از روي مصلحتاندیشی نبوده و اگر كساني اين
پيام را مصلحتاندیشی بدانند در حق آيت ا ...هاشمي،
در حــق رهبري و در حق مكتب اســام و نظام جفا
کردهاند .ايشــان در پايان با اشاره به قدرداني مردم از
آيت ا ...هاشــمي اظهار داشت :گردابهای خطرناك
همواره در ميان راه اسالم و انقالب وجود دارد لذا جز با
اتحاد و زمانشناسی نمیتوان از آنها عبور كرد و همواره
بايد مواظب باشــيم تا كســاني كه بر سر سفره آماده،
آرام نشستهاند ما را نسبت به كساني مانند هاشمي كه
سالها زنداني شد ،شكنجه شد و استخوانهایش خرد
شد و تا لحظه آخر هم ايستادگي كرد بدبين نكنند .ما
نيز بايد مانند هاشمي تمام واقعيات و مسائل انقالب و
جامعه را درك كرده و همه را مانند فرزند خود بدانيم و
مثل كساني نباشيم كه به خاطر يك اختالف طبيعي،
انقالب و نظام را به فروش میرسانند.
در اين مراســم آيتا ...رهبر مسئول دفتر هماهنگي

معاون مالي و اقتصادي ذوبآهن اصفهان مطرح کرد

تفكر اقتصادي در
هزینهها،اصلیترین
راه برونرفت از شرایط
سخت مالی
بهمنظور بررسی و نحوه اطالعرسانی مناسب از شرایط مالی و اقتصادی
و همچنین آگاهی کارکنان از این شرایط ،جلسه تعاملي معاونت مالي و
اقتصادي با مديريت روابط عمومي با حضور ســعيد اميد قائمي ،معاون
مالي و اقتصادي و ديگر مســئولين اين حوزه و مسئولين روابط عمومي
شركت دوشنبه  20دیماه سال جاري برگزار شد .اميد قائمي در اين ديدار،
مشكل اصلي كنوني شــركت را تأمین نقدينگي ذكر كرد و گفت :برای
حل مشکالت موجود و اقتصادی کردن فعالیتها باید همه تالش کنیم.

تبليغات اسالمي ذوبآهن نيز با اشاره به رحلت ناگهاني
حضرت آيت ا ...هاشمي رفســنجاني و يادآوري صفات
بارز علمي ،اخالقي و انقالبي او ،به زندگي و فعالیتهای
مختلف وي در 60سال اخير اشــاره كرد و گفت :آيتا...
هاشمي شاگرد مراجع بزرگي همانند امام خميني(ره) آيتا...
گلپايگانــي(ره) و عالمه طباطبايــي(ره) بود و به پيروي
از امام خميني(ره) و مرحوم ســيد حسن مدرس(ره) كه
ديانت و سياست را عين هم میدانستند از اول جواني وارد
عرصههای سياســي و انقالبي شد .وي افزود :آن مرحوم

وي افزود :ريشه اصلي اين مشكالت به نگرش و عملكرد غیراقتصادی
بازمیگــردد لذا يكي از اصلیترین راههای برونرفت از اين بحران،تفكر
اقتصادي در هزينههاســت .يعني درجایی هزينه كنيم كه بدانيم بازدهي
ســريع و مناســبي دارد و آن هزينه بازمیگردد .معاون مالي و اقتصادي
شركت دومين عامل اصلي مشكالت كنوني را عدم برنامهریزی مناسب و
نظم در برخي امور دانست و گفت :بهعنوانمثال نبايد قطعات و تجهيزاتي
خريداري كنيم كه چند ســال در انبار بدون استفاده بماند و مجبور باشيم
هزینههاي مالي آن را تحملکنیم .وي ،تدوين بودجه مناسب را يكي از
عوامل اصلي در برنامهریزی سازماني عنوان کرد و گفت :شرايط تدوين
بودجه هماکنون بســيار بهبودیافته و نظاممند شده اما تا شرايط مطلوب
فاصله دارد .هرچند اجــرا كردن اين بودجه نيز يكي ديگر از چالشهای
كنوني است كه الزم است بخشهای مختلف شركت نسبت به اجراي
بودجه ،دقت الزم را داشته باشند .اميد قائمي در ادامه سخنان خود به هزينه
فعالیتهای بخشهای مختلف شركت كه توسط اداره هزینهیابی محاسبه
و گزارش آن به مدیریتها ارسال میشود ،گفت :توجه به اين گزارشها و
تالش در جهت كاهش هزينه فعالیتها از طريق افزايش فعاليت يا كاهش
نفرســاعت ،بسيار ضروري است و پاداش نيز براي آن در نظر گرفتهشده
است اما متأسفانه چندان موردتوجه قرار نمیگیرد.

برگزاري دوره آموزشي نظام جامع مديريت ريسك
سازماني در ذوبآهن
در دنياي پرشــتاب كنوني كه تغيير و تحوالت سريع و گسترده تمامي
ســاختارهاي اقتصادي و اجتماعي و فنآوريهاي علمي؛ ســازمانها را با
وضعیتهای ابهام و عدم قطعیتهای زيادي مواجه كرده است .همواره امكان
و احتمال وقوع انواع رخدادها با تأثیرگذاری مثبت و منفي بر عملكرد سازمانها
وجود دارد و اين احتمال تغيير و شرايط ناپايدار و اثرگذار بر سازمانها روزبهروز
در حال افزايش و گسترش است .درنتیجه سازمانها و مراكز صنعتي در مسير
فعالیتهاوانجاممأموریتها
و تحقق اهداف راهبردي و
عملياتي خود همواره با انواع
ریسکها مواجه هستند كه
میتوانند انواع چالشهای
گوناگونوالبتهفرصتهای
جديد ايجاد کنند .ريسك
عبارتازاحتمالرخدادهايي
اســت كه در صورت وقوع
میتوانند بر تحقق اهداف
سازمان تأثیر داشته باشند.
استاندارد مديريت ريسك
 ISO31000مديريت ريسك را عبارت از مجموعه اقدامات و فعالیتهای
هماهنگوبرنامهریزیشدهبرايتحققفرايندهايشناسايي،تحليل،ارزيابي
و پاسخیابی براي انواع ریسکها معرفي میکند .در منابع علمي نوين مديريت
ريسك هر دو جنبه مثبت و منفي ريسك و ظرفیتهای مثبت و منفي آنها
در جهت خلق ارزشها و دســتاوردهاي بيشتر براي سازمانها و همچنين
خطرات؛ تهديدها و چالشها نشان داده میشود و در مدیریتهاي نوين توجه
به مديريت ريســك موردتوجه واقعشده اســت و در استانداردهاي
بینالمللی  ISO9001 - 2015بر اهميت و ضرورت اقدام جدي سازمانها
براي مديريت ريسك تأکید ويژه شده است و تاکنون توسط مراجع مختلف
نالمللی چهارچوب و استانداردهاي متعددي براي شکلگیری يك نظام
بی 

مديريت ريسك در سازمان طراحي و تدوینشده است .در ذوبآهن اصفهان
بهعنوان يك شركت بزرگ توليدي در صنعت فوالد نيز طراحي نظام جامع
مديريتريسكسازمانيبراساسمنابععلميتخصصينويندانشمديريت
نالمللی مورداستفاده اكثر شرکتهای برتر
ريسك و استانداردهاي متداول بی 
كشورهاي پيشرفته بهویژه چارچوب مديريت ريسك سازماني COSO-
 REMو اســتاندارد مديريت ريســك  ISO31000و نيز بررسي و الگو
گيري از نظامهای مديريت
ريسك شــرکتهای برتر
مدنظر بوده و در حال استقرار
است .پروژه طراحي و استقرار
نظام جامع مديريت ريسك
سازمانيدرذوبآهناصفهان
توسط معاونت برنامهریزی و
توسعه و مديريت مهندسي
صنايع در حال انجام اســت
و بهمنظور آگاهي و آموزش
تمامي مديران ،سرپرستان و
كارشناسان شركت در قالب
کمیتههای ريســك يك دوره آموزشي به همين منظور برنامهریزیشده و
گروههای مذكور در جلسات مختلف كه بهصورت آموزشي و كارگاهي تشكيل
میشــود آموزشهای الزم را فرامیگیرند .استاد دورههای مذكور دكتر سيد
مهديگلستانهاشميرئیسدانشكدهمهندسيصنايعومديرمركزتخصصي
مديريت ريســك دانشگاه مالك اشتر اســت .در دوره آموزشي مذكور انواع
ریسکهاي استراتژيك ،عملياتي ،مديريت ،مالي ،محيطي و قانوني و حقوقي
و ابعاد مختلف و تکنیکهای آنها ،نحوه اجراي مديريت ريسك در ذوبآهن و
شرحوظيفهکمیتههایريسكموردبررسیوبحثقرارمیگیرند.اولينجلسه
اين دوره آموزشي روز يكشنبه در تاالر دانش شركت برگزار شد و طبق برنامه از
گروههای مختلف براي حضور در اين دورهها دعوت به عمل میآید.

درزمانی كه طالب و روحانيون با عرصههای سياســي و
مبارزاتي كمتر همراه شده بودند دست به فعالیتهای عظيم
سياسي ،فرهنگي و انقالبي زد و در همان اول مبارزه ،كتابي
در مورد فلسطين نوشت .همچنين كتابي در مورد اميركبير
نوشت و بعدازآن در سالهای زندان ،تفسير قرآن با عنوان
«تفســير راهنما» را به رشته تحرير درآورد .مسئول دفتر
هماهنگي تبليغات اسالمي ذوبآهن گفت :آيت ا ...هاشمي
بازوي تواناي امام خميني(ره) بود و آنقدر در زندان مقاومت
كرد كه گوشت و پوست بدن او جدا شد و استخوانهایش

در اين زمينه بايد فرهنگســازی بيشتري صورت گيرد .اميد قائمي
تصريح كــرد :صرفهجویی و نگرش اقتصــادي در امور مختلف نهتنها
نجاتبخش ذوبآهن است بلكه به لحاظ شرعي نيز يك تكليف است
چراكه اين شــركت ،ماهيت خصوصي دارد و سهامداران چشم اميدشان
به سود سهام اســت .علیرضا اميري ،مدير روابط عمومي شركت نيز در
اين جلسه ،بهضرورت شفافيت بيشتر و اطالعرسانی پيرامون شرايط مالي
تأکید نمود و گفت :اگر كاركنان نسبت به شرايط مالي ،وضعيت توليد و

شكســت ولي همانند سايه با امام(ره) بود و یکلحظه از
او جدا نشــد .در دوران مبارزه و مقاومت عليه رژيم ظالم
شاه یکلحظه عقبنشینی نكرد .در زمان دفاع مقدس و
دوران رياست مجلس و دوران رياست جمهوري نيز به نحو
احسن به انجاموظیفه و خدمت پرداخت .همزمان با رحلت
امام خميني(ره) نيز نقش برجستهای در انتقال نظرات امام
خميني(ره) و انتخاب مقام معظم رهبري بهعنوان جانشين
امام(ره) و عبور ازنظر شوراي رهبري كه آن زمان مطرح
بود ايفا کرد .آيت ا ...رهبر اظهار داشت :آن روحاني مبارز بعد
از عمري خدمت و همراهي با امام(ره) و مقام معظم رهبري
دارفاني را وداع نمود و با نماز ميت باصالبت مقام معظم
رهبري با آداب و مستحبات با صالحديد خانواده امام(ره)
در كنار مرقد ايشــان به خاك سپرده شد .وي در پايان با
اشاره به حضور آيت ا ...هاشمي در ذوبآهن در دو نوبت
و در زمان مديريت قبلي مهندس صادقي در ذوبآهن به
خدمات مهندس صادقي و تالش ايشان در جهت نجات
ذوبآهن از بدهیهای مالي و نابسامانیهای اقتصادي و
توليدي موجود اشاره كرد .در اين مراسم كليپي از زندگي،
فعالیتها و حضور مرحوم آيت ا ...هاشمي رفسنجاني در
ذوبآهن نيز پخش شد.

ديگر مسائل اشراف بيشتري پيدا كنند ،قطعًا در شرايط كنوني همراهي و
همكاري بيشتري براي حل بحران مالي شركت خواهند داشت .همچنین
در این جلســه مرادیان معاون روابط عمومی شرکت پیشنهاد کرد برای
تحقق اهداف موردنظر و درک واقعی کارکنان نســبت به شرایط خاص
و سخت شرکت ،کمیته کارشناسی بین معاونت مالی اقتصادی و مدیریت
روابط عمومی تشکیل و اطالعرسانی و فرهنگسازی مناسب از طریق
کانالهای رسانهای شرکت بهویژه ،هفتهنامه آتشکار صورت گیرد.
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در گفتگو با تالشگران نيروگاه مركزي عنوان شد

تفاهم و همدلي ،اقتصاد مقاومتي را در شركت محقق میسازد

در ادامــه گفتگو با تالشــگران بخشهای مختلف
شــركت ،در اين شماره از هفتهنامه آتشكار با تني چند از
تالشگران نيروگاه مركزي به گفتگو نشستيم كه مشروح
آن را در ادامه میخوانید.
پژمان ظاهردوست ،تكنســين اتاق فرمان برق
نيروگاه مركزي مديريت توليد و توزيع برق گفت :اطالع
از نقشههای الكترونيكي تجهيزات و شماتيكي نيروگاه
و ارتباط با پســتهای كارخانه ،مهارت در زمينه عمليات
قطع و وصل و تبديل بار سيستم ،اطالع از نحوه عملكرد
حفاظتهای سيستم و برطرف كردن آن ،بهرهبرداری از
ژنراتورها و ترانسهای ارتباطي و مصرف داخلي نيروگاه و
عمليات تبديل بار آنها از وظايف شغلي تكنسين برق اتاق
فرمان اســت .وي افزود :با جلوگيري از هدر رفتن انرژي
الكتريكي ،آب و همچنين بهرهبرداری از حداكثر بار نامي
سيستم ،میتوان اقتصاد مقاومتي را در اين بخش اجرا کرد.
ظاهردوست تصريح کرد :مطمئنًا با اتحاد ،همدلي و تبادل
نظرات بين پرسنل مافوق ،فعالیتها روي ريل پيشرفت
حركت خواهد كرد و محيط كار شادابتري خواهيم داشت.
محمد داودي ،تكنيســين ارشد توربوكمپرسورها
نيروگاه مركزي مديريت توليد و توزيع برق نیز مهمترين
وظيفه نيروگاه را توليد و ارســال هوا به کورههای  2 ،1و
 3دانســت و گفت :در كارگاه كمپرسور با استفاده از بخار
توليدي دیگهای بخار ،توربوكمپرسورها وارد مدار شده
و هواي درخواســتي کورهها را با توجه به شرايط تأمین
میکنند .وي افزود :با استفاده از تجهيزات بهروز و از رده
خارج کردن تجهيزات فرسوده و كم بازده سهم زيادي از
فرايند اضافي توليد را میتوان كاهش داد ،البته قســمت
عمدهای از كار انجامشــده ولي با توجه به پتانسيل افراد
میتوان اقدامات مهمتري انجام داد .داودي به استرسزا
بودن كار در اين بخش اشاره كرد و گفت :به علت اهميت
كوره بلند و خط توليد بيشترين استرس را اتاق كمپرسورها
دارد زيرا کوچکترین اشتباه سبب قطع شدن كار کورهها
و توقف خط توليد و عالوه بر آن خطرات جاني نيز شود.
وي افزود :از مشكالت ديگر میتوان سروصدا ،آلودگي هوا
ناشي از كار كوره بلند و كك سازي ،كمبود نور ،سوختگي
براثر تماس با مسيرها با مخازن تحتفشار بخارآب اشاره
کرد .اين تالشــگر ذوبآهني خاطرنشان كرد :با اتحاد و
همدلي بين پرسنل نيروگاه و مديران و سرپرستان عالوه

بر پايين آوردن اســترس كه افزايش بهرهوری را در پي
دارد میتوان محيطي آرامتر و باانگیزه كاري بيشتر فعاليت
داشت.
عبدالرضا مرتضايي ،اپراتور كارگاه برق نيروگاه
مركــزي مديريت توليد و توزيع بــرق هم گفت :بازديد
تجهيزات الكتريكي نيروگاه مركزي قطعووصلتجهيزات
و تبديــل مدارات الكتريكي زير نظر مافوق ســازماني از
وظايف اپراتور كارگاه برق است .وي افزود :كنترل و تنظيم
كليدها راهاندازها ،كنترل و بازديد از تجهيزات فشارقوی،
بازديد از زياد نبودن بار ترانسها ،كنترل ســطح روغني
و درجه حرارت ترانسها ،كنترل كار دســتگاه بار و بك
ژنراتورها از اهم وظايــف اپراتور كارگاه برق میتوان نام
برد .مرتضايي بيان كرد :با توجه به هزينهبر بودن ترميم
گراف تجهيزات كارگاهي قطعــً بهرهبرداری و مراقبت
صحيح از تجهيزات و همچنين بهینهتر كردن عملکرد اين
تجهيزات میتواند در جلوگيري از بروز آسیبهای احتمالي
و همچنين بهتر بودن فرايند توليد مؤثر باشد .وي تصريح
كرد :بهمنظور اجراي اقتصاد مقاومتي در كارگاه برق بهتر
است از نظرات پرسنل كارگاه و پیشنهادهای ارائهشده براي
رفع و بهینهسازی تجهيزات فعلي و حتي نصب تجهيزات
جديد استفاده شــود .اپراتور كارگاه برق نيروگاه مركزي
گفت :ازاینرو تصميمات مديران كارخانه نقش بسزايي
بر هماهنگي پرسنل دارد انتظار است شرايطي ايجاد شود
كه اتحاد و همدلي در بين پرســنل افزایش یابد .وي از
حذف اضافهکاری پرســنل بهویژه اضافهکاری مربوط به
انجاموظیفه بهجای هم شيفت گاليه کرد و از مسئولين
مربوطه خواستار رسيدگي به اين موضوع شد.
**حساسيت و استرس ناشي از بهرهبرداری،
وجه بارز كار در نيروگاه مركزي است
مصطفي حبيب الهي فورمــن مكانيك كارگاه
توربين نيروگاه مركزي به حساســيت باالی كار در اين
قسمت اشاره كرد و گفت :اين بخش نقش مهمي در امر
توليد كارخانه ايفا میکند و به دليل قدرت زياد آن و شرايط
ويژه بهرهبرداری ،تجهيزات اين قسمت داراي فرسودگي
بســیار زياد اســت .وي به نقش پررنگ تعميرات اشاره
كرد و افزود :كليه قطعات موردنیاز كارگاه اعم از مصرفي
و ســاختني با درخواست و پيگيري مستمر و با همدلي و
همكاري بخشهای مختلف ازجمله دفتر فني تداركات،

روابط صنعتي و مدیریتهای مختلف ازجمله بهرهبرداری،
خريد و سفارشها با جديت تمام تأمین میشود و در حال
انجام اســت .فورمن مكانيــك كارگاه توربين به تالش
مضاعف ،همفكري و همدلي پرســنل جهت رسيدن به
شرايط مطلوب اشاره كرد و گفت :با ايجاد انگيزه ،همدلي
و همفكري بين مديران ،سرپرستان و پرسنل میتوان بر
مشكالت فائق آمد.
مهدي عسگري ،مهنــدس ارشد توربين نيروگاه
مركزي مديريت توليد توزيع برق گفت :در نگاه اول شايد
وظيفه اصلي نيروگاه را توليد برق بدانند درصورتیکه برق
را میتوان از اولویتهای مياني اين كارگاه ذكر و در اصل
اين مجموعه يك يوتيليتي تأمین و باالنس انرژي است.
وي افــزود :اصلیترین وظيفه ايــن كارگاه تأمین هواي
غنیشده با اكسيژن توسط توربوكمپرسورها جهت فرايند
احيا در کورههای بلند  1و  2و  ،3توليد برق ،تأمین سيكل
آب گرمايشي كارخانه ،باالنس بخار  10اتمسفر مصرفي
كارخانه ،تأمین آب تغذيه به دیگهای فوالدســازي ،آب
و بخار زنده به كك سازي و آب جبراني نيروگاه حرارتي
است .عسگري با اشاره به اين موضوع كه حدود  45سال
از تأســیس اين بخش و بهرهبرداری آن میگذرد ،گفت:
ازلحاظ استاندارد با در نظر گرفتن انجام بهموقع تعميرات
مياني و اساســي عمر مفيد راندمان كاري نیروگاههای
حرارتي حدود  25سال است .اين قسمت با تالش پرسنل
خود سعي در حفظ رژيم كاري قسمتهای مرتبط با اين
قسمت در كارخانه داشته كه اين امر شايسته قدرداني است.
وي افزود :در جهت افزايش بهرهوری ،مدرنيزاســيون و
نوسازي تجهيزات اين كارگاه با توجه به گستردگي خطوط
آب و بخار ،نسبت به تعويض و نوسازي خطوط فرسوده در
زمان مقتضي تاکنون اقدام شده و در مورد تجهيزات اصلي
اين كارگاه پروژه مدرنيزاسيون كمپرسور  3و  4اين قسمت
در برنامه بوده كه تاکنون كمپرسور شماره  3اين مجموعه
بازسازي و نسبت به تغيير سيستم و كنترل اتوماسيون آن
از حالت آنالوگ بــه  PLCو همينطور تعويض و ارتقای
كاري كليه قســمتهای دوار داخلي و تجهيزات جانبي
توربوكمپرسورها اقدام شد .مهندس ارشد توربين نيروگاه
مركزي گفت :در پروژه مدرنيزاسيون جديد نسبت به ارتفاع
ميزان هواي ارســالي براي كوره بلند اقدام شد كه البته با
توجه به برخي اشكاالت نياز به بازبيني شرايط كاري اين

واحد است .وي خاطرنشان ساخت :واحدهاي توربوژنراتور
 1و  2و توبوكمپرســور  1و  2ايــن كارگاه نيز با توجه به
آنالوگ و قديمي بودن سيستم كنترل و نمايش آنها ،نسبت
به مونيتورينگ ديجيتال آنها اقدام و در حال تكميل است.
عسگري به برخي مشكالت اين بخش اشاره كرد و گفت:
توجه به آلودگي صوتي غيرمجاز ،استرس شغلي ،آلودگي
محيطي ،الگوپذيري از ساير نیروگاههای برونسازمانی،
بازنگري سختي كار پرسنل در اين بخش ،كمبود ساختمان
اداري تجهيز شده در كنار نيروگاه جهت دسترسي سريع
به آرشيو اسناد و امور اداري جهت سهولت تردد مجموعه
سرپرســتي و پرسنل نيروگاه دفتر فني و تداركات ،وجود
مشكالتپرسنليازقبيلكمبودنفرات،بهکارگیریپرسنل
قرارداد مستقيم در پستهای كاري باالتر با توجه به كمبود
نيرو و لزوم تعيين تكليف آنها ،لزوم تعيين چارت سازماني
تدارکات و انبارداري مجزا در اين مجموعه با توجه به حجم
و تنوع زياد قطعات جهت انبارداري پيشــرفته و درنهایت
صرفهجوییهزينهقطعاتدرراستاياقتصادمقاومتيازجمله
برخي کمبودها و مشكالت اين بخش به شمار میرود.
نورا ...نصيري ،فورمن شيفت برق نيروگاه مركزي
مديريت توليد توزيع برق گفت :ارتباط با ديسپاچر برق
كارخانه در مورد توليد لحظهای برق در نيروگاه مركزي،
رعايــت و نظارت بر كليه دســتورالعملهای مربوط به
تحويل و تحول شيفت و ايمني فني و فني بهرهبرداری
نيروگاه ،برنامهریزی ،نظارت و كنترل بر شناســايي و
رعايت بهبود موارد زیستمحیطی مرتبط با فعالیتهای
محوله مطابق با سيســتم مديريت زیســتمحیطی،
كنترل ســیگنالها و شناســايي و رفع عيب و كنترل
مقاديــر انرژي اكتيو و راكتيو ژنراتورها ،بازديد و نظارت
بر كنترل كليه تجهيزات الكتريكي و ژنراتورها ،نظارت
و كنترل عمليات گرافهای تعميراتي در زمانهایی كه
سكشنهاي فشارقوی میبایست بدون ولتاژ تعميرات
و مجددًا تحت ولتاژ قرار گيرند از جمله وظايف شــغلي
فورمن برق نيروگاه مركزي اســت .نصيري گفت :در
زمان نداشتن يا از دست دادن تحريك كاري ژنراتورها،
میبایست تحريك رزرو كه محرك آن موتور پرقدرت
 94کیلوواتی اســت ( كه روسها در گذشته وارد مدار
میکردند) را حذف کرد و به جاي آن رئوستاي تحريك
را وارد مدار کرد كه حذف تمامي هزینهها و برق مصرفي

را در پي دارد و در راستاي صرفهجویی و اقتصاد مقاومتي
انجام میشــود .وي با اشــاره به اين موضوع كه با بها
دادن و اعتماد كردن به پرســنل میتوان خالقیتهای
نيروي انساني را شكوفا کرد ،افزود :با اتحاد و آموزش و
همچنين انتقال تجارب پيشين و كسب علم روز میتوان
از بحرانها گذشــت و شــركت را به شكوفايي رساند.
فورمن برق شــيفت نيروگاه مركزي گفت :بهتر است
نظام پیشنهادها همانند كشورهاي پيشرفته اجرا شود كه
با كمترين هزینهها باالترين انگیزهها را تزريق میکنند
و نتيجه آن كاهش هزینهها و ايجاد بستري براي تعالي
شركت خواهد شد.
عبدالسعيد قجاوند ،مهندس شيفت نيروگاه گفت:
هماهنگي براي تنظيم دبي هوا و اكســيژن كمپرسورها
برحســب درخواست كوره بلند ،گرم كردن و تأمین فشار
و دبي آب شبكه شوفاژ كارخانه با هماهنگي ديسپاچر نيرو
حرارت ،ارسال بخار به شبكه كارخانه (نزديك  8اتمسفر)
به هنگام افت فشــار بخار كارخانه با دريافت اين بخار از
بخش دیگهای اوتيليزاتور براي استفاده داخلي نيروگاه
مركــزي (گرمكن ها و آب تغذيه) ،تنظيم بار ژنراتورها و
قطع و وصل كليدهاي فشارقوی و تغذیهکننده الكتريكي
بخشهای مختلف كارخانه با هماهنگي ديسپاچر برق،
توليد برق بهوسیله دو ژنراتور با بار نامي  12مگابايت ،ارسال
بخار به بخش كك سازي ،فرستادن آب تغذيه به نيروگاه
حرارتي و بخش كك ســازي ،تأمین آب جبراني نيروگاه
حرارتي و ارسال آب دريافت شده از تصفیهخانه شيميايي
به دیگهای يوتيليزاتــور و نظارت بر اين امور از وظايف
مهندس شيفت نیروگاه است .وي افزود :نيروگاه داراي 5
كمپرسور (براي  3كوره بلند) است كه انرژي آنها از بخار
دیگها دريافت میشود .دو ژنراتور نيروگاه نيز به كمك
بخار دیگها برق توليد میکنند و شش ديگ بخار با گاز
طبیعی و گاز كوره بلند بخار موردنیاز قسمتهای مختلف
را تأمین میکند كه ظرفيت هر يك از اين دیگها 75t/h
بخار با فشــار  37اتمسفر و دماي  430سانتیگراد است.
قجاوند به اســترس باالي كار در اين بخش اشاره كرد و
گفت :آبي كه از تصفیهخانه فيزيكي به نيروگاه میآید با دو
گرمكن به تصفیهخانه شيميايي فرستاده میشود و این آب
نيز در نيروگاه گرم میشود و براي مصرف داخلي نيروگاه و
بخشهای كارخانه مصرف میشود.

با تالشگران موفق شرکت
محمدرضا پيرمراديان و رضا زماني ازجمله ديگر تالشگران موفق
شركت هستند كه از ســوي مدیریتهای مربوطه به دفتر هفتهنامه
آتشكار معرفي شدند .گفتگويي با اين همكاران تالشگر انجام دادهایم
كه در ادامه میخوانید.
محمدرضا پيرمراديان ،شاغل در مديريت خريد تجهيزات و
قراردادهاي توسعه سوابق شغلي خود را چنين برشمرد :از سال 1380
لغايت  1384مأمور خريد در شــركت ايران ترانس اصفهان ،از سال
 1384لغايت  1386آبدارچي و نامهرســان داخلي روابط صنعتي حوزه
مالي .از ســال  1386لغايت  1388نگهبان شــاغل در رفاه خدمات
بخش آگلومراسيون .در سال  1388مدتي در هسته گزينش و مدتي
را در نظارت كارخانه مشــغول به خدمت بودم .از سال  1389لغايت
 1393/4/1مسئوليت امور بايگاني و پيگيري و تكميل اسناد بازرگاني
و خريــد جهت ارائه به مديريت مالي توســعه را بر عهده داشــتم .از
 1393/4/1تاکنون بهعنــوان رئيس دفتر مديريت خريد تجهيزات و
قراردادهای توسعه مشغول به كار هستم البته با سمت متصدي امور
اداري .وي مهمترين ويژگي شــخصي خود در انجام وظايف محوله
را اينگونه بيــان كرد :پيگيري مجدانه و بیوقفــه وظايف محوله و
گزارش امور به مدير مربوطــه و انجام امور بهصورت اصولي و طبق
دستورالعملهای اداري در کوتاهترین زمان ممكن و صبر و تحمل در
مواجه با مشــكالت و اربابرجوع و همكاران .پيرمراديان در پاسخ به
اين سؤال كه در صورت بروز خطاي شغلي چه میکنید،گفت :ابتدا به
مسئول مربوطه و مدير قسمت گزارش خطاي به وجود آمده را اعالم
كرده و با كمك و راهنمايي كارشــناس مربوطه جهت اصالح و رفع
مشكل و خطاي پیشآمده تالش مینمایم .وي مهمترين عواملي كه

میتواند روحيه وظیفهشناسی را تقویت كند را به اين شرح بيان کرد:
اولازهمه آرامش ازنظر وجدان كاري چون وظيفه خود را انجام دادهام
بعدازآن قدرشناســی اطرافيان از شــخص وظیفهشناس به هر شكل

ممكن حتي تشويق شــفاهي و يا میتوان با معرفي نفرات برگزيده
در محيط شــغلي انگيزه را در ديگــر كاركنان تقويت كرد و يا اعمال
تشــويق از هر نوع اعم از شــغلي و معنوي و غيره انگيزه را در افراد

وظیفهشناس هر چه بيشتر تقويت كرد .در آخر از بذلتوجه شما تشكر
و قدردانی مینمایم و به اميد پيشــرفت هر چه بيشتر كارخانه عظيم
صنعتي ذوبآهن با تالش و همدلي همكاران محترم و سختکوش.
رضا زماني در تاريــخ  69/10/3با مدرك ديپلم حســابداري
بهصــورت قراردادي فصل  13در ذوبآهن اســتخدام شــد .وی از
همان ابتدا در قســمت فروش اداره انبارهــاي محصول ،اداره آمار و
اطالعات مشغول به كار شــد كه اين روند تاکنون ادامه دارد .زمانی
درباره مهمترين ویژگیهای شخصي خویش در انجام وظايف محوله
گفت :با توجه به شناختي كه از خود دارم سعي کردهام ازلحاظ كاري
قابلاعتماد باشــم و مديريت زمان وظايف مطابق با سعي در نوآوري
و اصالح مراحل وقتگیر و پيچيده كاري و اســتفاده از ابزار جديدتر
در انجــام وظايف محوله را مدنظر قرار دهم .زماني در پاســخ به اين
سؤال كه در صورت بروز خطاي شغلي چه میکنید،گفت :خطاي خود
را میپذیــرم و پسازآن در جهت يافتن ريشــه خطا و رفع آن اقدام
خواهم كرد و تا آنجايي كه مقدور باشــد ازلحاظ شــغلي وظیفهای را
كه الزم باشــد بسط و گسترش خواهم داد .وي مهمترين عواملي كه
میتواند روحيه وظیفهشناســی را تقویت كند را بدين شرح بيان کرد:
به نظر من اينجانب يكي از عواملي كه میتواند روحيه وظیفهشناسی
هر فرد را تقويت كند عوامل مادي اســت ،اما در كنار اين عامل مهم
و كارآمد قدرداني و تشــكر از تالشهای فردي نيروي كار در جهت
پرورش نيروي انساني وظیفهشناس تأثیر بسزايي دارد .همچنين ايجاد
محيطي صميمي بين كاركنان و ارتباط پيوسته و سازنده با مسئولين
باالتر ،استفاده از همه امكانات كه انگيزه افراد را تقويت میکند مانند
تشويق ،توجه ،آموزش و ...نیاز است.

برگزاري همايش مباني
درماني و سبك زندگي در
اسالم در ذوبآهن اصفهان

همايش مباني درماني و سبك زندگي در اسالم با حضور دكتر غالمرضا
كريمي ،مديران و پرسنل شــركت در تاالر آهن  28دیماه باهمت حوزه
مقاومت شهيد تندگويان و مديريت آموزش و توسعه منابع انساني برگزار شد.
دكترغالمرضاكريمي،مؤسسهیئتطباالئمهومؤلفپنجكتابدرزمينه
طب اسالمي ،در اين همايش ضمن اشاره به ذخایر كشور در اين زمينه گفت:
تنوع پوشــش گياهي در ايران  4برابر پوشش گياهي در اروپا است و 7500
گونه گياهي در كشور رشد میکند كه دراینبین  1300گونه گياهي داروي
منحصربهفرد جهان است و بايد دانست كه در ايران با توجه به شرايط اقليمي
خاصخودهشتمينبانكژنيگياهانداروييدرجهانشناختهشدهاست.وي
سهم ايران در بازار گياهان دارويي را تنها دو درصد دانست و افزود :در صورت
رواج درمان با طب سنتي میتوان كاهش هزینهها ،اشتغا لزایی و كاهش
واردات دارو را شــاهد بود .دكتر كريمي هزينه كم ،كاهش عوارض جانبي،
در دسترس بودن و همچنين ارزان بودن را ،خواص داروي گياهي دانست و
گفت:درتمامدانشکدههایپزشكيدنياواحددرسيتحتعنوانطبمكمل
(آلترناتيو) تدريس میشود كه مبحث گياهان دارويي يكي از سرفصلهای
آن است ولي متأسفانه در كشور ما اين واحد درسي تدريس نمیشود .وي
گفت :اكنون درمانگري و مشاور مذهبي در جهان در حال رشد و توسعه است،
ولي اين مبحث بر اساس آموزههای متعالي اسالم كمتر موردتوجه قرارگرفته
اســت و اين در حالي است كه اسالم روشهای متعدد درمانگري دارد كه
میتوانددرمباحثزندگيبسيارمؤثرباشد.ويخاطرنشانساخت:طبجامع
یداندبههمينعلت
اسالميتغذيهسالموصحيحراضامنسالمتيانسانم 
یداند .كريمي گفت :طب
يكي از مهمترين شیوههای درمان جسم را تغذيه م 
جامع اسالمي در مورد گیاهدرمانی و كيفيت استفاده از گياهان در شفابخشی
تمام بیماریها مباحث مفصلي دارد و همچنين در آيات و روايات تحقيقات
دانشمندان طب اسالمي بسيار گسترده است .وي در ادامه گفت :بر اساس
آنچه از مجموع آيات و روايات برمیآید هر آنچه در كل كائنات وجود دارد،
ازجمله انسان داراي مزاج است و بدن انسان مانند يك دستگاه واحد است و
كل اجزا آن بايد با همديگر بررسیشده و طبيب با در نظر گرفتن كل عالئم
دستگاههایبدنوتشخيصمزاجبيماررادرمانكند.

در همايش حجاب و عفاف بانوان ذوبآهن
اصفهان عنوان شد

حجاب،آيندهجامعه
را میسازد

همایش حجاب و عفاف بانوان ذوبآهن اصفهان یکشــنبه بیست
و ششــم دیماه با حضور آیتا ...رهبر مسئول دفتر هماهنگی تبلیغات
اســامی شرکت ،حجتاالسالموالمســلمین کتابچی محقق و استاد
دانشــگاه ،ســرهنگ پرویز امیدی فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید
تندگویان ذوبآهن ،علیرضا امیری مدیر روابط عمومی ،موسی سلیمانی
مشاور مدیرعامل در امور شهدا،جانبازان و ایثارگران شركت و سرپرست
اين امور و تنی چند از دیگر مســئولین شرکت در تاالر آهن برگزار شد.
حجتاالسالموالمسلمین کتابچی در ابتدای این همایش گفت :حضرت
امام خمینی(ره) در صحیفه نور فرمودند :نقش زنان در عالم از ویژگیهای
خاصی برخوردار است .صالح و فساد یک جامعه از صالح و فساد زنان
آن جامعه سرچشمه میگیرد .زن یکتا موجودی است که میتواند از دامن
خود افرادی را به جامعه تحویل دهد که از برکات آن نهتنها یک جامعه
بلکه جوامع به اســتقامت و ارزشهای واالی انسانی هدایت شوند .وی
ضمن اشــاره به اینکه واژه حجاب در قرآن تنها در سوره مبارکه احزاب
آیه  53بهکاررفته است اما به آثار آن مکررًا اشارهشده است افزود :مرحوم
شهید مطهری کتابی تحت عنوان فلسفه حجاب تألیف کردند و در آن به
بررسی نظریات مختلف پرداختند .این استاد دانشگاه در ادامه تصریح کرد:
زنان و مردان با حفظ حجاب خویش سبب کاهش آسیبهای اجتماعی
در جامعه میشوند .برخی از مهمترین آثار حجاب عبارتند از آرامش روحی
و روانی ،استحکام پیوند خانواده ،استواری اجتماع و سرانجام حجاب باعث
احترام و ارزش زنان است .وی خاطرنشان کرد :حجاب یکی از ارزشهای
مقدس اسالم است که برای پاســداری از آن باید پانزده موضوعی که
در فقه خانواده مطرح است را موردتوجه قرارداد .اهمیت ازدواج ،شناخت
محارم ،حقوق شوهر ،حقوق زن ،احکام زناشویی ،حقوق فرزند ،تنظیم
خانواده ،تغذیه و بهداشت ،اخالق خانواده ،هدایت و حمایت ،شغل و درآمد،
روابط اجتماعی ،ناســازگاری ،طالق و موضوع وصیت و ارث .در ادامه
آیتا ...رهبر مسئول دفتر هماهنگی تبلیغات اسالمی شرکت نیز گفت:
حجاب مصونیت است نه محدودیت .هر چیزی زکاتی دارد و زکات زیبایی
و جمال ،عفاف و پاکدامنی اســت .در قرآن کریم آمده است :به مردان
باایمان بگو دیدگان را از نگاه به نامحرم بپوشانند تا دامنها محفوظ بماند.
این جمالت که در کنار یکدیگر آمده نشــاندهنده این است که نتیجه
حفظ پاکدامنی کنترل از نگاه به نامحرم است .به زنان با ایمان نیز همین
خطاب شده؛ پاکدامنی زنان درگرو خودداری از نگاه به نامحرم است .وی
افزود :زنان در دامن پاک خویش آیندهسازان جامعه و شخصیتهای واال
را پرورش و تربیت داده و به جامعه تحویل میدهند .سیمین حافظی نیز
بخشــی از کتاب من زندهام نوشته معصومه آباد که به موضوع شرایط
سخت دوران اسارت در زمان جنگ تحمیلی پرداخته است را در همایش
مذکور قرائت کرد .شایانذکر است در پایان این همایش بانوان شاغل در
شرکت پوشش متحدالشکل خویش ویژه محیط کار را تحویل گرفتند.

قهرماني تیمهای پايه ذوبآهن
در ليگ برتر فوتبال آسيا ويژن
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آتشکار :نشریه داخلی /صاحب امتیاز :شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
مدیر مسئول  :مدیر روابط عمومی سردبیر :علی حسین غریبی دبیر تحریریه :براتعلی سلیمانی درچه
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سالروز عروج ملكوتي شهداي گرانقدر ذوبآهن اصفهان گرامي باد

ذوب آهن
ح
م
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ی
حافظ طز ت

امورشهدا،جانبازان و ایثارگران شرکت

حسن رضائيان
جاده اهواز 1365/10/23

صفرعلي مختاري كرچگاني
شلمچه 1365/10/24

علي نادري نوكابادي
شلمچه1365/10/25

يداله كريميان نوكابا
شلمچه1365/10/25

علي زارعي چمگرداني
شلمچه1365/10/23

ویــژه

تیمهای جوانان و نوجوانان ورزش همگاني ذوبآهن اصفهان در ليك برتر فوتبال
آســيا ويژن استان اصفهان موفق به كسب مقام قهرماني شدند .سرپرست ورزش
همگاني شركت ،اين موفقيت را به پوالدمردان ذوبآهن اصفهان تبريك گفت.

خبرکوتاه

بانوان ذوبآهن؛ قهرمان نیمفصل
لیگ برتر والیبال
تیموالیبالبانوانذوبآهنبابرتریسهبرصفرمقابلشهرداریتبریزبدونباختدرصدر
جدوللیگبرترتاپایاننیمفصلایستاد.دردیدارپایانینیمفصلکهدرسالناقدامیتبریزپایان
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تأکید بر نهادينه شدن فرهنگ صحيح
امربهمعروف و نهي از منكر در جامعه

نکتههایی چند از مراسم افتتاح چمن مصنوعی
استاد بهرام عاطف

جلسهفصلياعضایستادامربهمعروفونهيازمنكردستگاههایاجراييوصنعتي
استان اصفهان در محل ستاد برگزار شد .در اين جلسه ،رضایی قائم مقام معاونت دولت
به مردم ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان با اشاره به اهميت فريضه
امربهمعروف و نهي از منكر نسبت به توجه بيشتر دستگاههای اجرايي استان بهویژه
مديرانبهاينفريضهمهمتأکیدکرد.ويگفت:باتوجهبهبعضيازآسیبهایاجتماعي
و رفتاري حاكم در جامعه ضروري است كه همه مديران و دبيران و اعضاء ستادهاي
امربهمعروف و نهي از منكر با بهرهگیری از ابزارها و تکنیکهای نوين و مناســب و
همچنينارائهراهكارهايجديدبراينهادينهنمودنفرهنگارزشيامربهمعروفونهي
از منكر تالش كنند .وي يادآور شــد برنامههای آينده اين ستاد آموزشهای علمي و
بهرهگیری از تجربيات موفق و اثربخش است .در جلسه مذكور اعضای ستاد ضمن ارائه
گزارشكوتاهيازفعالیتهاوبرنامههایموردنظردرسازمانخود،طرحهاوراهكارهايي
برايبرنامههایآيندهاينستادارائهکردند.همچنيننمايندهستادامربهمعروفونهياز
منكرذوبآهناصفهانضمنارائهگزارشيازاقداماتاينستادونقشنهادهايارزشي
و فرهنگي در اين زمينه پیشنهادهای ذيل را ارائه داد:
  ضرورت برنامهریزی براي آموزش رفتار و اخالق سازماني كارمندان
  تشــكيل كارگروه ويژه علمي از كارشناســان و اساتيد جهت بهرهمندی
سازمانها از مباحث علمي آنها
 بررسي آسیبشناسی مباحث مختلف فرهنگي و ارائه راهكارهاي الزم
  انتقال تجربيات موفق در بين اعضاء ستاد

مراسم افتتاح چمن مصنوعی استاندارد و تحت لیسانس
دو فیفا کــه هجدهم دیماه در مجموعه شــفق برگزار
شــد ،نکاتی چند را در برداشــت که خواندن آنها خالی از
لطف نیست .حضور استاد بهرام عاطف به همراه پسرش
هادی و اســتاد حسینعلی توصیفیان ،پیشکسوت و بزرگ
باشگاه فرهنگی ورزشــی ذوبآهن اصفهان يكي از اين
موارد بود .مهندس احمد صادقی ،مدیرعامل ذوبآهن به
همراه مهندس اردشیر افضلی ،معاون بهرهبرداری کارخانه
ذوبآهن ،مدیر حراست و مدیر روابط عمومی ذوبآهن به
مراســم آمد .تعداد کثیری از مربیان ،ورزشکاران و مدیران
پیشکسوت باشــگاه ذوبآهن از ابتدای مراسم در سالن

برگزاری حضور داشــتند ازجمله رسول کربکندی ،دکتر
دادفرنیا ،جمشــید رشیدی ،حســن احمدزاده ،حسن حاج
رسولیها ،نعمتاهلل زرگر ،رضا دوکچی ،مجید حاج رسولیها،
علی شجاعی ،هاشم ســلطانی ،عباس سیمکانی ،حسن
شفیعی ،بهمن ثابت راسخ ،محمدعلی عسگری ،مرتضی
تربتیان ،محسن کاظمی ،علیرضا احسانی ،شهداد مرتجی،
محسن کرباسچی و...؛ همچنین احمدرضا فقیهی معاونت
فنی ورزشی و حمیدرضا چابک معاونت مالی اداری سعید
آذری که مجری مراســم از آنها بهعنوان دو بال راست و
چپ مدیرعامل باشگاه ذوبآهن یادکرد ،در مراسم افتتاحیه
حضور داشــتند .حضور پررنگ و اکثریت اصحاب رسانه و

بازديدبسيجيانشركت
از صنايع صاايران در اصفهان

قلم ،ورزشی نویسان ،خبرنگاران و عکاسان ورزشی استان و
همچنین اهالی صداوسیمای مرکز استان اصفهان از نکات
جالبتوجه این مراسم بود .کیک بزرگ و بسیار زیبایی برای
این مراسم توسط پدر یکی از فوتبالیستهای تیمهای پایه
باشگاه ذوبآهن تهیهشده بود که جلوه خاصی به مراسم
بخشــید .به یادبود ساخت این مجموعه ورزشی ،در محل
ورودی درب مجموعه ورزشــی استاد بهرام عاطف ،نهال
سروی توسط مهندس صادقی مدیرعامل ذوبآهن ،کاشته
شد .از لوح یادبودی با کلیشه عکس استاد بهرام عاطف و
سالشمار زندگی ایشان در محل درب ورودی این مجموعه
و با حضور مسئولین و مدعوین ،پردهبرداری شد.

بازدید از خانواده شهدا
جانبازان و ایثارگران شرکت

برگزاري دوره آموزشي
سپاه ايمني
با توجه به اهميت مسائل ايمني و ضرورت آگاهي مسئولين و متوليان مرتبط با
مباحث ايمني ،به همت مديريت آموزش و توسعه منابع انساني و مديريت ارشدHSE
برنامهریزی الزم براي برگزاري دوره ويژه آموزشي سپاه ايمني صورت گرفته است .در
همين راستا در تاريخ 95/10/23دوره آموزشي گروه اول معاونين مديرعامل ،مديران و
معاونان مدير در محل سالن اجتماعات شفق برگزار شد .در اين دوره یکروزه مهندس
حاجرستممسئولبازرسيادارهتعاون،كارورفاهاجتماعياستاندربارهمبانيپيشگيري
از حوادث و پيامدهاي ناشي از كار ،مسئولیتپذیری در حوزه كارگري و مسئوليت در
مقابلايمنيشهروندانو...مباحثيرامطرحکردوخواستارتوجهكليهمسئولينوكاركنان
نسبتبهرعايتدقيقمباحثودستورالعملهایايمنيشد.
شایانذکر است كه دورههای آموزشي سپاه ايمني ويژه همكاران مرتبط همزمان در
سطح كارخانه در حال برگزاري است.

اعضاي شوراي قشر بسيج ذوبآهن از صنايع اپتيك اصفهان بازديد کردند .در اين بازديد
ابتدا کارشناسان شركت صاايران بخشهای موجود و زیرمجموعههای شرکت صاایران را
معرفی کردند که عبارتند از پژوهشکده ،صنعت شیشهسازی بشیر ،صنایع فتونیک ،صنعت
اپتیک ،مهندسی پزشکی ،صنعت بصیر ،شبیهسازها و صنایع مرتبط با ردیاب و لیزر .در این
بازدید همکاران با حضور در خط تولید این شرکت از مراحل ساخت دستگاههایی همچون
اســکن چمدانی و اسکن خودروهای سبک ،مانیتورهای پزشکی و تجهیزات اتاق عمل
بازدید کردند و از نزدیک با نحوه عملکرد اشعه  Xدر تشخیص کاالهای جاسازیشده آشنا
شدند .در پایان نیز با حضور در سالن تیراندازی مجازی که از دیگر نوآوریهای این شرکت
محسوب میشود ،همکاران ذوبآهنی اقدام به تمرین تیراندازی با سالح سبک کردند و
در پایان با اجرای مسابقه به نفر اول تیراندازی هدیهای بهرسم یادبود اهداء شد .با توجه با
تشریح دستاوردهای ارائهشده ،تبادل اطالعات و فناوریهای حوزه فوالد با صنایع اپتیک و
الکترونیک ،همکاران بسیجي ارزیابی خود را از این بازدید فنی مثبت اعالم کردند .امید است
با تشکیل کارگروههای تخصصی با مشاركت ذوبآهن اصفهان و سایر شرکتهای مورد
بازدید بتوان طرحهای مؤثر و پروژههای مختلف صنعتی را با همکاری دوجانبه اجرا کرد.
خليل شكراني ـ خبرنگار افتخاری

ربیع عطایا لبنانی یکفصل و نیم
با ذوبآهن بست
ربیع عطایا بازیکن شــیعه تیم
ملی لبنــان با حضور در باشــگاه
ذوبآهــن ،قــراردادی به مدت
یکفصل و نیم امضاء کرد .باشگاه
قبلی این بازیکن  26ســاله لبنانی
که ازجمله بازیکنان ثابت تیم ملی
لبنان محسوب شده و در پستهای
هافبک و مهاجم بــازی میکند،
باشگاه االنصار لبنان است.

جلسه تكريم و معارفه مسئول
تربیتبدنیبسيج
باحضورفرماندهبسيج،سرپرست
ورزش همگانــي و مســئوالن
تربیتبدنی ردههای مقاومت بسيج
ذوبآهن از زحمات برادر محمدجعفر
سليماني ،مسئول سابق تربیتبدنی
بسيجتقديربهعملآمد.دراينجلسه
سرهنگاميديگفت:برادرسليمانياز
نيروهايارزشيوتوانمندواليقدرعرصههایگوناگونبودهوهستكهبهدليلبازنشستگي،
مسئوليت وي به برادر حجت ا ...كرمي كه از پيشكسوتان عرصه رشته پهلواني كشتي به شمار
میرود واگذار میشــود .البته همكاري وي بهصورت پارهوقت ادامه دارد .در ادامه اين جلسه،
برنامههای پیشبینیشده جهت اجرا در دهه مبارك فجر ابالغ شد و در پايان از پيشكسوت
وقهرمانكشوريوجهانيپهلوانحسينكاظميازهمكارانمديريتحراستتقديرشد.
خليل شكراني ـ خبرنگار افتخاري

بر بال لك لك ها

تولدت مبارک

در روزهاي گذشته ،نورسيدگاني به خانواده بزرگ ذوبآهن پیوستهاند كه
حضور سبزشان را به خانوادههای آنها تبريك گفته و براي اين عزيزان،
آرزوي سالمتي و موفقيت در تمام مراحل زندگي داريم .اسامي اين ني ني
كوچولوها و پدر گرامیشان به شرح ذيل است:
گروه بازديد امور شهدا و جانبازان از خانواده هاي جانبازان محمد يادگاريان -محرم علي
محمدي -سيد عسگر سيد هاشمي -قربانعلي رضاييان -و علي پناه نجفي بازديد و از
اين عزيزان تجليل بعمل آورد.
رحيمي ،رابط خبري امور شهدا و جانبازان

نام و نام خانوادگي شاغل

تاريخ تولد

محل كار

نام فرزند

ابراهيمطغياني

95/10/12

نورد

شادي

حسينشیرمحمدی

95/10/14

نورد

پوريا

رشيدفتحي

95/9/22

راهبري

ماهور

مهدي بيات

95/10/12

نت

ايليا

داود رشيدي

95/9/22

نت

مهديار

رضا نجفي

95/10/3

نت

علي

حميدپارسا،صفراسفندياري،محسنرنجبر

علي حسين سلطاني

95/9/19

نت

سهيل

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

غالمرضاكشفي

95/9/6

نت

فريماه

اسماعيلكريميان

95/9/8

اتوماسيون

راحيل

محسنسليميان

95/9/1

اتوماسيون

محمدجواد

رامينتنگسير

95/10/7

توليد و توزيع
برق

آرسان

توليد و توزيع
برق

نرگس

روح اله ملكي

توليد و توزيع
95/10/12
برق

سوگل

علي مراد مالكي

توليد و توزيع
95/10/12
برق

يلدا

تسليت

همكارانگراميجنابآقايانمنصورعليزاده،بختياربهرامي

روابط عمومي شركت

تشكر و سپاس

بقاءمختصذاتاوست

با عرض ادب و احترام از مدیرعامل محترم ،معاونین ،مدیران ،مشاورین،
سرپرستان ،کارمندان و کارگران شریف ،برادران و خواهران بسیجی که
ضمن ابراز همدردی در مراسم تشیيع ،سومین و هفتمین روز درگذشت
پدر عزیزمان موجب تسلی خاطر بازماندگان را فراهم نمودند صمیمانه
سپاسگزاريم.انشاءا...درشادیهایتانانجاموظیفهخواهيمنمود.

پرویز و مختار امیدی

درخشش همكار ذوبآهني
در سوگواره عاشورايي «قافله فانوس»
سيد مجتبي شجاعي ،شاغل در مهندسي نورد كه
از شاعران خوشذوق شركت به شمار میرود ،موفق
شد با ارائه آثار خود ضمن كسب رتبه برتر از سوگواره
ملي شعر عاشــورايي «قافله فانوس» ،لوح تقدير
دريافت کند .اين سوگواره به مناسبت گراميداشت
شــهداي مدافع حــرم در تاريــخ  1395/9/27در
شهرستان گلپايگان برگزار شد .شایانذکر است شعر
شجاعي جزو هفت اثر برگزيده كشوري شناختهشده و موردتقدیر قرار گرفت.

پدافندغيرعاملمثلمصونيت
سازي بدن انسان است و از
درون ما را مصون میکند.
مقام معظم رهبري

ابوذر شاه پوري

95/9/24

