فروشاینترنتی
محصوالت ذوبآهن
آغاز شد

ابراز رضايت و تحسين وزير
تعاون ،كار و رفاه اجتماعي
نسبتبهاقداماتمديرعامل
ذوبآهناصفهان

سخن اول
رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار
نخستوزیر سوئد مطرح کردند

حضور پرشور مردم در
 ۲۲بهمن نشانهای بیبدیل
از نشاط و آمادگی ملت
حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب
اسالمی در دیدار آقای استفان لوفون نخستوزیر
ســوئد با اشــاره به ظرفیتهای فراوان دو کشور
برای ارتقــاء همکاریها ،خاطرنشــان کردند :از
افزایــش ارتباطات دو کشــور در همه عرصهها
استقبال میکنیم و امیدواریم مذاکرات و توافقات
انجامشــده در عمل نیز تحقق پیدا کنند .حضرت
آیتاهلل خامنهای ســطح کنونــی روابط ایران و
سوئد را بسیار کمتر از ظرفیتهای موجود ارزیابی
کردند و افزودند :سوئد به دلیل ارتباطات طوالنی
با ایران ،در چشــم مردم ما کشــوری خوشنام
است و این خوشبینی ملتها به یکدیگر ،زمینه
مناســبی برای توســعه همکاریها خواهد بود.
ایشــان با اشــاره به رفتوآمد و مذاکرات برخی
دولتهای اروپایی در تهران در طول یکســال
و نیــم اخیــر و درعینحال عملی نشــدن اغلب
توافقات انجامگرفته ،خطاب به نخستوزیر سوئد
گفتند :با شناختی که از جنابعالی وجود دارد ،شما
فردی اهل اقدام و عمل هســتید و انتظار میرود
به نحوی عمل کنید کــه توافقات صرفًا بر روی
کاغذ باقی نماند .رهبر انقالب اسالمی ،مهمترین
ظرفیت ایران را «جوانان تحصیلکرده و با نشاط
و آمادهبهکار و ملتی پرشور و با عزم و اراده باال»
خواندند و با اشاره به راهپیمایی باشکوه  ۲۲بهمن
امسال گفتند :سالگرد انقالبها در دنیا بهصورت
تشریفاتی و با انجام رژه نظامی در حضور تعدادی
از نخبگان و سیاسیون برگزار میشود اما در ایران،
سالروز پیروزی انقالب اسالمی یک جشن واقعی
اســت که به دســت خود مردم و با حضور همه
قشرها برگزار میشــود .ایشان این حضور پرشور
و مثالزدنی را نشانهای شگفتانگیز و بیبدیل از
نشاط و آمادگی ملت ایران دانستند و خاطرنشان
کردند :تحلیلگرانی که از دور درباره ایران قضاوت
میکننــد ،از درک ایــن عظمت عاجز هســتند.
حضرت آیتاهلل خامنهای همچنین با اشاره به رأی
مثبت جمهوری اسالمی ایران به عضویت سوئد
در شورای امنیت ســازمان ملل ،افزودند :شورای
زندانی
امنیت ظرفیت مهمی اســت که متأسفانه
ِ
برخی قدرتهای بزرگشده است اما درعینحال
میتوان با ایفای نقشــی سازنده ،در جلوگیری از
اِعمال اســتانداردهای دوگانه از ســوی این نهاد
تــاش کرد .رهبــر انقالب اســامی در بخش
دیگری از سخنان خود ،ریشــه مشکالت امروز
منطقه را دخالت بعضی قدرتهای بزرگ خواندند
و افزودند :امریکا و بسیاری از قدرتهای اروپایی
در ایجاد حــوادث تلخ در ســوریه و عراق نقش
داشتهاند و مردم منطقه با آگاهی از این دخالتها،
بهدرستی به آنها بدبین هســتند .ایشان ،راهحل
مشــکالت منطقه را در درون منطقه دانستند و با
اشــاره به وضعیت رو به بهبود در عراق ،افزودند:
امکان حل مســئله ســوریه نیز به همین ترتیب
وجــود دارد اما الزمه آن ،قطع حمایت از تروریزم
و جنگافروزی است .حضرت آیتاهلل خامنهای،
حضور ســفیران برخی کشورهای غربی در میان
معارضان دولت ســوریه و تحویل سخاوتمندانه
ســاح به آنان در آغاز شکلگیری مخالفتها در
ســوریه را نمونهای از این دخالتهای مشکلساز
برشمردند و خاطرنشان کردند :برای حل مشکل،
باید ریشه مشکل را شــناخت و سپس به درمان
آن پرداخت.
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طی آیین ویژهای با حضور دکتر فیروزآبادی قائممقام وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و دبیر
شورای عالی فضای مجازی کشور ،مهندس صادقی مدیرعامل ذوبآهن ،دکتر دشتیانه معاون
بازاریابی و فروش این شرکت و مسئولین شرکت پویش بازرگان ذوبآهن ،سیستم فروش
اینترنتی محصوالت ذوبآهن آغاز شد تا این محصوالت بهآسانی در اختیار مصرفکننده قرار
گیرد.
02
دكترربيعيوزیرتعاون،کارورفاهاجتماعیدر
نمایشگاه«صندوقهایبازنشستگی،پیشران
توسعه»درغرفهذوبآهناصفهانحضور
يافتوباتوضيحاتمهندسصادقيدر
جريان،آخريندستاوردهاياينشركتدر
حوزهتوليد،توسعه،كاهشقيمتتمامشده،
محصوالتجديد،پروژههایزیستمحیطی
و ...قرار گرفت.
02

با حضور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی صورت گرفت

افتتاحپروژهبازسازیواصالحغبارگیرکنورتورهای
فوالدسازیذوبآهناصفهان

ویــــترین هفته

در آیین تجليل از نفرات برتر ايمني
مديريتمهندسينتمكانيكعنوانشد

02

نفراتبرترايمنيسفيران
مادربخشهاهستند
رویــداد

02

درگفتگوباتالشگرانآتشنشان
شركت عنوان شد

آتشنشانیحرفه
انسانهای عاشق است
رویــداد

02

گپوگفتيبابازدیدکنندگان
وميهمانانويژهدومین
نمايشگاهتوانمندیهای
خانوادهذوبآهن
گزارش

03

گونــاگون

04

گونــاگون

04

افتتاحيهمسابقات
جشنوارهفرهنگيورزشي
دهه مبارك فجر95

کارکنان با پيروي از فرهنگ
بسيجي و مبنا قرار دادن
اقتصادمقاومتيتالشکنند

حضور فعال ذوبآهن اصفهان در هفتمین
همایش چشمانداز صنعت فوالد
هفتمین همایش چشمانداز صنعت فوالد و معدن ایران با نگاهی به بازار
با حضور جمعی از شــخصیتهای سیاســی ،اقتصادی و صنعتی کشور در
محل ســالن همایشهای صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران برگزار شد.
در آیین افتتاحیه این همایش
حجتاالسال موالمســلمین
ناطق نوری رئيس دفتر بازرسي
مقام معظــم رهبری و عضو
مجمع تشــخیص مصلحت
نظام در ارتباط با دیدگاه اسالم
نسبت به تولید و کسب علم
و مطالبــی را ارائــه کرد .وی
با بررســی دقیق بخشــی از
مشکالت و تنگناهای تولید
و اشتغال نسبت به رسیدن به
شــاخصهای مطلوب ،ایجاد
اشــتغال ،توجه به کیفیت و فراوری محصوالت و مواد اولیه در کشور تأکید
نمود و گفت :باید در همه زمینهها توسعه همهجانبه کشور موردبررسی دقیق
قرار گیرد .وی از دستورالعملهای سلیقهای ،بیتوجهی به صادرات انتقاد کرد
و خواستار افزایش کیفیت و استانداردسازی در همه بخشهای تولید بهویژه
محصوالت فوالدی شد .همچنین مهندس نعمت زاده وزیر صنعت ،معدن و
تجارت و دکتر کرباسیان رئیس هیئت عامل ایمیدرو نیز درباره برنامههای تولید

قائممقاموزیرکشور:

خرید ریل ذوبآهن ،توسعه
حملونقل ریلی و حمایت از تولید
ملی را در پی دارد
محمدحسین مقیمی ،قائممقام وزیر کشــور در غرفه ذوبآهن در
نمایشگاه صندوقهای بازنشستگی پیشران توسعه ملی حضور یافت و با
توضیحات کارشناسان شرکت ،در جریان فعالیتها و پروژههای ذوبآهن
قــرار گرفت .وی به خبرنگار ما گفــت :ذوبآهن یکی از صنایع مادر و

اصلی کشــور است که نیمقرن پیش بنانهاده شد .این کارخانه دو نقش
مهم داشت .یکی اینکه باعث شد کشور ما در
زمره فوالدسازان دنیا قرار بگیرد و دیگر اینکه
بــه تربیت نیروهای متخصــص پرداخت که
آموزشگاه توحید این شــرکت در امر آموزش
نقش بسیاری داشت .بسیاری از مدیران صنعت
کشــور یا در ذوبآهن کارکردهانــد یا در این
شرکت آموزشدیدهاند و به نحوی با این مجتمع
عظیم صنعتی همکاری کردهاند .مقیمی اظهار
داشــت :متخصصان ذوبآهن در تمام مراحل
صنعت فوالد از کارهای ساختمانی تا نصب و راهاندازی تجهیزات و حتی

نخستینجشنوارهعلميپژوهشيذوبآهناصفهان
(گراميداشتشهيدتهرانيمقدم)

نخستین جشنواره علمي پژوهشــي ذوبآهن اصفهان (گراميداشت شهيد تهراني مقدم) سهشنبه سوم
اسفندماه با حضور جمعي از مسئولين و كاركنان شركت ساعت  9صبح در تاالر آهن روابط عمومي برگزار
میشود .برخی از محورهاي جشنواره مذكور عبارتاند از افزايش راندمان توليد كارخانه ،صرفهجویی انرژي ،آب
و مواد اوليه ،بهداشت شغلي ،ايمني و محیطزیست ،بهبود خريد تجهيزات و مواد اوليه ،بهرهوری و سازماندهي
نوين منابع انساني ،افزايش تنوع محصوالت اصلي و فرعي باکیفیت باال ،بومیسازی قطعات و تجهيزات با
بهرهگیری از توان داخلي ،بهبود فروش محصوالت اصلي و فرعي در بازارهاي داخلي و خارجي و...

فوالد و وضعیت معادن و همچنین چشمانداز برنامههای موردنظر مطالبی را
عنوان کردند .پیش از سخنان مسئولین ،علیرضا بختیاری مدیرمسئول روزنامه
دنیای اقتصاد نیز اهداف و برنامههای این همایش را تشریح کرد .گفتنی است
که در حاشیه همایش مذکور
ذوبآهن اصفهــان در غرفه
اختصاصی خــود مهمترین
دستاوردهاوبرنامههایتولیدی
را در قالب بروشور ،کاتالوگ و
دیگر محصوالت فرهنگی و
رسانهای ارائه کرد .وزیر صنعت،
معدن و تجارت به همراه چند
تن از دیگر مسئولین با حضور
در غرفه ذوبآهن اصفهان ،با
اهم دســتاوردها و برنامههای
تولیدی این شرکت آشنا شد.
وی در گفتگو با خبرنگار ما با اشــاره به نقش و اهمیت ذوبآهن اصفهان در
رشد و توسعه صنعت فوالد کشور گفت :انتظار میرود که این مجتمع بزرگ
صنعتی بهعنوان مادر صنعت فوالد ،نقش اساسی خود را همانند گذشته ایفا
کند و با ارائه و پیگیری راهکارهای مناســب بتواند بر مشکالت موجود فائق
آید .همچنین تعدادی از مسئولین و متخصصین ذوبآهن اصفهان نیز در این
همایش حضوری فعال داشتند.
فعالیت در معادن حضور داشتند و لذا به صنعت کشور خدمات بسیاری
ارائه کردند .قائممقام وزیر کشور گفت :در حال حاضر
هم محصوالت ذوبآهن به لحاظ کیفیت ،شرایط
بسیار خوبی دارد و با این نیروی انسانی خوب میتواند
بر مشکالت خود فائق آید .وی بابیان اینکه تالش
دولت این است که واحدهای صنعتی قادر به رقابت با
صنایع جهان باشد و در این راستا پشتیبانیهای الزم
را انجام میدهد ،افزود :دولت باید تمهیداتی بیندیشد
و ریل ذوبآهن را خریداری کند چراکه توسعه ریلی
در اولویت است و خرید ریل ،حمایت از تولید داخلی
نیز محسوب میشود.

دکتر فیروزآبادی ،قائممقام وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی:

ذوبآهناصفهانشاخصزندهبودن
صنعتکشوراست
دکتر فیروزآبادی ،قائممقام وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با حضور در غرفه
ذوبآهن در نمایشگاه صندوقهای بازنشستگی پیشران توسعه ملی به همراه
مهندسصادقیمدیرعاملذوبآهن،
دکتر دشتیانه معاون بازاریابی و فروش
این شرکت و مسئولین شرکت پویش
بــازرگان ذوبآهن ،فروش اینترنتی
محصوالت ذوبآهن را افتتاح کرد.
وی به خبرنگار ما گفت :تاســیس
ذوبآهن اصفهان آرزوی مردم ایران
برای صنعتی شدن را محقق ساخت
و فعال بودن این شــرکت ،شاخص

زندهبودن صنعت کشور است .قائممقام وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اظهار
داشــت :بازدید امروز از ذوبآهن نشان داد که مدیران و کارکنان این شرکت
فعالیتهای گستردهای انجام داده و
میدهند تا این مجتمع عظیم صنعتی
بر مشکالت خود فائق آید .وی اظهار
داشــت :تولیدات جدیــد ذوبآهن
همچون ریــل ،آرک معدن ،تیرآهن
بالپهن و ...اســتفاده از روشهایی
همچون فــروش اینترنتی نشــان
میدهد که این شــرکت در مســیر
پیشرفت قرار دارد.

اطالعيه

اطالعيه

با عنايت به شروع دوره تحصيلي جديد ،از كليه
همكاران محترم تقاضا میشود در صورت ادامه
تحصيلفرزندانفاقدشرايطاحرازکمکهزینه
عائلهمندی (دختران و پسران باالي 18سال پرسنل
تأمین اجتماعي و پسران باالي 20سال پرسنل
صندوق فوالد) حداكثر ظرف مدت  15روز از تاريخ
 95/11/26نسبت به تحويل گواهي تحصيلي ايشان
بهروابطصنعتیهایمربوطهاقدامکنند.

مدیریت امور اداری

گفتگوی زنده مهندس مکاری
معاون مدیر ارشد ایمنی ،بهداشت و
محیطزیست شرکت
با صدای ذوبآهن
دوشنبه دوم اسفندماه
ساعت  8 :30صبح

روابط عمومي شركت

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده نوبت دوم
شرکتتعاونیمسکنکارکنانذوبآهن
جلســه مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده نوبت دوم
شرکت تعاونی مســکن کارکنان ذوبآهن اصفهان رأس
ساعت  13:30روز دوشنبه مورخ  95/12/16در محل تاالر
آهن روابط عمومی واقع در ذوبآهن اصفهان ســاختمان
روابط عمومی تشکیل میشود .لذا از کلیه اعضا دعوت می
شود با در دست داشتن برگه سهام و کارت شناسایی معتبر
رأس ســاعت مقرر در محل مذکور حضور یابند و یا وکیل
قانونی خود را کتبًا معرفی کنند .الزم به ذکر است بهموجب
ماده  19آییننامه نحوه تشکیل مجامع عمومی تعداد آراء
وکالتی هر عضو حداکثر ســه رأی و هر شخص غیر عضو
تنها یک رأی خواهد بود .اعضای متقاضی اعطای نمایندگی
باید به همراه نماینده خود تا تاریخ  95/12/15در محل دفتر
شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت و تایید وکالت

برگه ورود به مجمع را دریافت کنند.

دستور جلسه:

 -1ارائه گزارش هیئت مدیره و بازرس و حسابرس قانونی.
 - 2انتخاب اعضاء اصلی و علیالبدل هیئتمدیره.
 - 3طرح و تصمیمگیری دربــاره نتایج بندهای مصوبات
مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعــاده نوبت دوم مورخ
.95/08/03
 - 4طرح و تصویب بودجه جهت پرداخت حقوق حسابرسان
داخلی در سال  95با توجه به قراردادهای منعقده در سال .94
-5تعیین خطمشی آینده شرکت تعاونی.

هیئتمدیرهشرکتتعاونیمسکن
کارکنانذوبآهن
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سالم
آتشکار
سواالت همکاران و پاسخ مسئوالن

** .1ابراز گالیه تعــدادی از کارکنان مدیریت تولیدات
کک و مواد شیمیایی درباره جمعآوری میزهای رستوران
زیتون.
مدیریت تولیدات کک و مواد شیمیایی :با توجه به برگزاری مراسم و
نمایشگاه توانمندیها در شفق اصفهان تعداد 40میز از رستوران زیتون
تحویل شد که با توجه به اتمام نمایشگاه کلیه میزها به رستوران عودت و
به روال قبلی بازمیگردد.
** .2درخواست مســاعدت افزایش تابل های کنترل
حضوروغیاب در مدیریت تولیدات کک و مواد شیمیایی.
مدیریت تولیدات کک و مواد شــیمیایی :ایــن مدیریت با توجه به
گستردگی و پراکندگی نیروها دارای  2واحد تابل است که تابل واحد 1
واقع در ســاختمان اداری و تابل واحد  2نیز در محل باتری  3قرار دارد.
لذا تاکنون مشکل خاصی مشاهدهشده و امکان اضافه کردن واحد جدید
وجود ندارد.
تعدادی از همکاران مدیریت آبرسانی تقدیر و تشکر خود را از مدیریت
فنآوری اطالعات  ITبه دلیل راهاندازی سیستم  ERPو کابلکشی در
انبارهای آبرسانی و پمپهای گردش آب ابراز کردند.
تعدادی از همکاران قرارداد مستقیم درخواست مساعدت و برنامهریزی
درباره صدور کسر اقساط برای اخذ وامهای بانکها و مؤسسات بیرون
از شرکت کردهاند.
تعدادی همکاران از راننده وظیفهشناس مسیر باغبهادران آقای عباس
فوالدی به دلیل رعایت تکریم اربابرجوع ،نظم ،انضباط و برخورد مناسب
باسرنشینان تشکر و قدردانی کردهاند.
تعدادی از همکاران تقدیر و تشکر خود را مسئولین و پرسنل رستوران
مهندسی به دلیل رعایت بهداشــت ،نظافت و تکریم اربابرجوع ابراز
کردهاند.
افکارسنجی و پاسخگویی به ذینفعان روابط عمومی

فروشاینترنتیمحصوالت
ذوبآهن آغاز شد

طی آیین ویژهای با حضــور دکتر فیروزآبادی قائممقام وزیر تعاون،
کار و رفاه اجتماعی و دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور ،مهندس
صادقی مدیرعامل ذوبآهن ،دکتر دشتیانه معاون بازاریابی و فروش این
شرکت و مسئولین شــرکت پویش بازرگان ذوبآهن ،سیستم فروش
اینترنتی محصوالت ذوبآهن آغاز شــد تا این محصوالت بهآسانی در
اختیــار مصرفکننده قرار گیرد .در این آیین ویژه که در غرفه ذوبآهن
در نمایشــگاه صندوقهای بازنشستگی پیشران توسعه ملی برگزار شد،
مهندس صادقی اظهار داشــت :یکی از دغدغههای من ،قیمتگذاری
شفاف و دسترسی آســان مردم به محصوالت ذوبآهن است که این
امر مستلزم حذف واسطههاست .در این خصوص طی یک سال گذشته
در این شرکت اقدامات خوبی صورت گرفته است .مهندس صادقی که
مبتکر راهاندازی بورس فلزات در کشور است گفت :هماکنون فروش ما
از طریق بورس اســت ولی جهت دسترسی عامه مردم به محصوالت
ذوبآهن ،یک سیستم اینترنتی برای خرید طراحی شد .البته این سیستم
با مشکالت بســیاری درباره نحوه خرید ،واریز پول و مسائل مربوط به
پولشــویی مواجه بود که تمام این مشکالت حل شد .این کار سنگین
در سال گذشــته انجام شد و هماکنون این سیستم برای افتتاح رسمی
آماده است .از امروز مشتریان در سراسر کشور میتوانند از طریق سایت
ذوبآهــن اصفهان ،لینک ارتباط با مشــتریان ،لینک فروش اینترنتی
محصوالت ،نســبت به خرید محصوالت اقدام کنند .وی اظهار داشت:
محصوالت موجود در سایت و قیمت پایه مشخص است و درواقع یک
مزایده اینترنتی اســت که شرایط خوبی برای فروش محصوالت ایجاد
میکند .مدیرعامل ذوبآهن در نمایشــگاه صندوقهای بازنشستگی
پیشران توسعه ملی در بخشی از سخنان خود به تولید ریل استاندارد در
ذوبآهن صورت اشــاره کرد و گفت :اگر تمام خط تولید ریل را به این
محصول اختصاص دهیم ،ظرفیت تولید آن  400هزار تن است که البته
میزان مصرف کشور کمتر از این رقم است و باید این محصول را صادر
کنیم .وی افزود :در این خط ریل مترو و تیرآهنهای بالپهن هم تولید
میشــود .مهندس صادقی با اشاره به اینکه 3هزار تن ریل در ذوبآهن
تولیدشــده است و در انبار قرار دارد ،اظهار داشت :قرارداد فروش ریل به
راهآهن بستهشــده اما هنوز این قرارداد جاری و نافذ نشده است چراکه
راهآهن آن را بر اســاس پرداخت ارزی تدوین کرده اما بانک مرکزی با
اختصاص این ارز موافق نیست .البته با راهآهن در حال تعامل هستیم و
اخیرًا شاهد فعالیت راهآهن برای حل این مشکل بودیم.
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با حضور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی صورت گرفت

افتتاح پروژه بازسازی و اصالح غبارگیر
کنورتورهای فوالدسازی ذوبآهن اصفهان
پروژه بازسازی و اصالح غبارگیر سیستم تصفیه گاز
کنورتورهای فوالدسازی ذوبآهن اصفهان بهعنوان يك
پروژه مهم و تأثیرگذار زیســتمحیطی در آیین اختتامیه
نمایشــگاه «صندوقهای بازنشستگی؛ پیشران توسعه»
با حضور دكتر ربيعي وزیر تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی،
نمايندگان مجلس شــوراي اسالمي ،مسئولين سازمان
تأمین اجتماعي و مهندس صادقي مديرعامل ذوبآهن
اصفهان افتتاح شد .دكتر ربيعي در اين آيين طي سخناني،
افتتاح اين پروژه مهم زیســتمحیطی را به تالشگران و
مسئولين ذوبآهن تبريك گفت و اظهار داشت :توجه به
محیطزیســت فراتر از يك وظيفه اداري و درواقع وظيفه
انساني و اخالقي است .وي افزود :اميد است با انجام اين

پروژهها شاهد باشــيم كه مردم كشورمان روزهاي پاك
بيشتري را تجربه كنند .مهندس صادقي نيز در آيين افتتاح
اين پروژه گفت :ذوبآهــن نهتنها در توليد محصوالت
فوالدي و توسعه صنعتي كشور نقش خود را بهخوبی ايفا
نموده اســت بلكه در امر محیطزیست نيز پيشتاز است و
با ســاخت  16هزار و  500هكتار فضاي جنگلي ،در بين
تمامي صنايع جهان ،شاخص و بیبدیل محسوب میشود.
مديرعامل ذوبآهن بابیــان اينكه ،اين فضاي جنگلي،
نقــش مهمي در حفظ محیطزیســت دارد ،گفت :پروژه
بازسازی و اصالح غبارگیر سیستم تصفیه گاز کنورتورهای
فوالدســازی ذوبآهن اصفهان كه در راســتاي اقتصاد
مقاومتي بادانش و همت تالشــگران اين شركت انجام

ابراز رضايت و تحسين وزيرتعاون،
كار و رفاه اجتماعي نسبت به اقدامات
مديرعاملذوبآهناصفهان
دكترربيعيوزیرتعاون،کارورفاهاجتماعی
در نمایشــگاه «صندوقهای بازنشستگی،
پیشران توسعه» در غرفه ذوبآهن اصفهان
حضور يافت و با توضيحات مهندس صادقي
در جريان ،آخرين دستاوردهاي اين شركت در
حوزه توليد ،توسعه ،كاهش قيمت تمامشده،
محصوالت جديد ،پروژههای زیستمحیطی
و ...قرار گرفت .وي طي ســخناني ،ضمن
تحســين مهندس صادقي به دليل سوابق
ارزشمند مديريتي در صنعت فوالد و اقدامات
اخير جهــت تحول ذوبآهــن اصفهان و
عبور از بحران كنونــي ،ابراز اميدواري كرد
كه با توليد انواع ريل ،تیرآهنهای بالپهن
و اقدامــات صورت گرفته در جهت كاهش
قيمت تمامشده اين مجتمع عظيم صنعتي بيش از گذشته رشد و توسعه را تجربه نموده و بهروزهای اوج
بازگردد .وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از فعالیتهای ورزشي ذوبآهن نيز تمجيد كرد و گفت :اخيرًا
طرفدار تيم ذوبآهن اصفهان شدهام و براي اين تيم و ساير تیمهای ورزشي باشگاه فرهنگي ورزشي
ذوبآهن آرزوي توفيق دارم.

شــد ،تأثیر چشمگيري بر كاهش آاليندگي اين مجتمع
عظيم صنعتي دارد و گام مهمي در جهت تبدیلشدن به
صنعت سبز است .وي تصريح كرد :مرحله اول اين پروژه
براي كنورتور شماره  2با هزينه بالغبر  40ميليارد تومان و
توسط يك شركت آلماني طي دو سال انجام شد؛ اما ادامه
اين پروژه جهت كنورتورهاي شماره يك و سه با تکیهبر
دانش و همت تالشگران ذوبآهن با استفاده از طراحي
داخلي و با مزیتهای بيشــتر نسبت به طرح خارجي ،با
هزینهای معادل يك ميليارد تومان و طي  6ماه ســاخته
و نصب شــد .مهندس صادقي تصريح كرد :امروز شاهد
دود سفيد از دودكش هر سه كنورتور ذوبآهن هستيم كه
تفاوت بسيار زيادي با گذشته دارد .مديرعامل ذوبآهن،

اين پروژه را تنها يكي از پروژههای مهم زیستمحیطی
اين شركت دانست و گفت :جهت كاهش مصرف آب نيز
فعالیتهای مختلفي انجامشده است كه ازجمله آن استفاده
از پسابهای زرینشهر است .درواقع برنامه ما اين است

كه طي پنج سال آينده تنها آب شرب را از طريق زایندهرود
تأمین و جهتآب صنعتي ،فقط از پساب شهرهاي اطراف
استفاده شود كه اين برنامه نقش مهمي در صرفهجویی
آب دارد.

در آیین تجليل از نفرات برتر ايمني مديريت مهندسي نت مكانيك عنوان شد

نفرات برتر ايمني سفيران ما در بخشها هستند

سومين دوره تجليل از نفرات برتر ايمني سال 95مديريت
مهندســي نت مكانيك با حضور سيد وحيد رضوي مدير
مهندسي نت مكانيك ،سرهنگ پرویز امیدی فرمانده حوزه
مقاومت بسيج شهيد تندگويان و مهندس مهدي جعفريان
سرپرست ايمني فني شركت  25بهمنماه برگزار شد .در اين
آیین محمدرضا الماسی از کارگاه ریختهگری و مدلسازی
 ،46غالمرضا فرهادی از کارگاه اسکلت فلزی و آهنگری
 ،47رضا عباســی از کارگاه مکانیکــی و عملیات حرارتی
 ،48رضا براتی از کارگاه تعمیر تجهیزات واحد ساخت ،51
پرویز صمیمی از کارگاه تعمیر تجهیزات واحد اجرایی  51و

غالمرضا بشاورد از کارگاه تعمیر تجهیزات واحد اجرایی 51
مورد تجليل و تقدير قرار گرفتند.
**با ایمنی میتــوان به تولید بــا اطمینان
دستیافت
سيد وحيد رضوي ،مدير مهندسي نت مكانيك گفت:
رعايت شرايط ايمني پیشنیاز كار در صنعت سخت فوالد
است و با توجه به شرايط ايمني است كه میتوان به توليد
با اطمينان دستیافت .وي افزود :اين وظيفه مسئولين است
كــه با توجه و پيگيري تجهيزات ایمنــی را فراهم كنند و
پرسنل را ملزم به استفاده از آن کنند .با تمهيداتي كه در اين

مديريت در نظر گرفتهشده سعي بر ین است که از بروز حادثه
جلوگيري شود .مدير مهندسي نت مكانيك گفت :ریشهیابی
علت حوادث ،عدم تكرار حوادث و گزارش شــبه حوادث از
عواملي هستند كه با پيگيري آن میتوان از حوادث بزرگتر
پيشگيري و از بروز برخي فاجعههای انساني جلوگيري كرد.
وي خواستار توجه پرسنل بهنظام پيشنهادها و مشاركت آنان
در این مبحث مهم شــد و تصریح کرد :آموزش ايمني در
کارگاهها توسط مسئولين بايد موردتوجه بيشتري قرار گيرد.
نفرات برتر ایمنی سفيران ما در بخشها به شمار میروند و
مسئولیتسنگینیبرعهدهدارند.

در گفتگو با تالشگران آتشنشان شركت عنوان شد

آتشنشانیحرفهانسانهایعاشقاست
آتشنشــانی همواره يكي از سختترین و پرحادثهترین مشاغل است
بهویژه در صنعت عظیمی به اســم فوالد و ذوبآهن اصفهان .با توجه به
حادثه پالسكو و شهادت تعدادي از آتشنشانان غيور ایرانزمین ،با جمعی از
تالشگران آتشنشانی شرکت به گفتگو نشستیم که حاصل آن در پی میآید.
محسن ظريفي ،سرپرست آتشنشانی و نجات شركت با اشاره به سخن
پيامبر اســام (ص) كه «هر کس گروهی از مسلمانان را از خطر سیل یا
آتشسوزی نجات دهد ،بهشت بر او واجب میشود» ،گفت :واحد آتشنشانی
و نجات ذوبآهن يكي از سرپرستیهای مديريت ارشد ايمني ،بهداشت و
محیطزیست است كه در راستاي اهداف سازمان كه همان حفاظت از سالمت
افراد و جلوگيري از آسيب به اموال و تجهيزات و محیطزیست اقدام میکند.
وی افزود :وظايف آتشنشانی در دو بخش اجرايي و خدمات فني خالصه
میشود .واحد اجرايي وظيفه اطفاء حریق و عملیات امداد و نجات ،آموزش
اطفاء حريق جهت پرسنل كارخانه را به عهده دارد .در بخش اطفاء حریق به
خاموش کردن انواع آتشها در مناطق مختلف پرداخته میشود .در بخش
عملیات امداد و نجات آتشنشــانان انواع و اقسام حوادث ازجمله سقوط در
چاه ،محبوس شدن در آسانسور ،گیرکردن در ارتفاعات ،اقدام به خودکشی،
مســمومیت ،خفگی ،زیر آوار ماندن ،حوادث جادهای و ...روبرو میشوند كه
بايد با استفاده از وسایل و تجهیزات همراه و بر اساس آموزشهای گذرانده
مرتبط با شغل و تجربیات حاصله طی سالیان خدمت اقدام كنند و در واحد
خدمات فني آمادهبهکار بودن تجهيزات اطفاء حريق بخشها (كپسول اطفاء
حريق ،جعبههای  )Fكنترل و بازديد میشود .سرپرست آتشنشانی و نجات
شــركت تصریح کرد :كارخانه ذوبآهن اصفهان با توجه به وسعت و نوع
فعالیتهای بخش توليد با مخاطرات مختلفی روبهرو است كه الزم است
يك آتشنشــان ضمن توانايي انجام مباحث اطفاء حريق و امداد نجات از
روند خط توليد و خطرات آنها آشنايي كامل داشته باشد .ظريفي خصوصیات
یک آتشنشان را چنین توصیف کرد :توانايي جسماني باال ،شجاعت ،توانایی
نشان دادن عکسالعملهای سریع و بهموقع ،توانایی حفظ آرامش در شرایط
بحرانی ،اعتمادبهنفس باال ،داشتن ابتکار و توان تصمیمگیری در رویارویی با
شرایط بسیار سخت ،ارتباطات خوب و مهارت کار تیمی و مهارتهای خوب
عملی در اســتفاده از ابزار و تجهیزات .وي با اشاره به اين موضوع كه شغل
آتشنشانی داراي هيجان و استرس فراواني است گفت :سوختگي ،انفجار،
مواجهه با مواد شيميايي و گازهاي سمي ،سقوط از ارتفاع و ...ازجمله خطرات
اين شغل محسوب میشود .افرادي كه در اين شغل هستند بايد عاشق حرفه

آتشنشانی باشند زيرا اين شغل داراي حوادث انساني دلخراشی است كه
صبر و تحمل زيادي را میطلبد .سرپرست آتشنشانی و نجات شرکت در
خصوص تجهيزات آتشنشــانی گفت :به همت مديريت خريد تعدادي از
تجهيزات خودروهای آتشنشــانی در حال بازسازي است ولي با فناوری و
تجهیزات آتشنشانی موجود در شرکتهای ديگر مقداري فاصله داريم .در
موردسیستمهایاعالمواطفایسطحكارخانهنیزپیشنهادمیشودتمهيدات
بهتريصورتگيردچراکهاينسیستمهاابزاروکمکحالآتشنشانیهستند
كه متأســفانه در برخي از پروژهها و قسمتها مورد بهرهبرداری جدي قرار
نگرفته است .ظريفي ضمن قدردانی از مهندس مختاري و مهندس مكاري
مدير و معاون مدیریت ارشد  hseبراي حمايت از اين سرپرستي گفت :اميد
است مديريت عالي شركت نگاه ویژهای جهت بروز رساني تجهيزات و نيروي
انسانياينسرپرستيداشتهباشد.
مجيدموسوي،فرماندهگروهعملياتآتشنشانیدرمديريت HSEضمن
اشاره به پرواز دلیرمردان عرصه آبوآتش را كه در حادثه پالسكو به شهادت
رسيدند ،گفت :حكايت دالور مردانه و تاآخریننفس جنگيدن با زبانههای
سهمگين آتش حكايت غريبي نيست ،براي آنهايي كه شغلشان عشق است
و پرواز را خوب معنا کردهاند مرداني كه عيار وجودشان با شهادت محك زده
میشود اما داغ حكايت بیبال پريدنشان ،سوختنشان و رسيدنشان به معشوق،

بر دلها خواهد ماند تا ابد تا هميشــه .وي افزود :شغل آتشنشانی با توجه
به مسئولیتهایی كه در آن تعریفشده شامل پستهای سازماني از قبيل
آتشنشان و امدادگر و فرمانده گروه و فورمن شيفت است كه هرکدام وظايف
خاص خود رادارند و همه نفرات بايد از دانش تجربه و تخصص كافي در زمينه
كاري خود را داشته باشند تا در حوادث بتوانند به نحو احسن با آنها مقابله كنند.
موسويگفت:برنامهریزیوتنظيماجرايبرنامههایآموزشيجهترسيدگي
و آماده نگهداشتن اعضاي گروه جهت انجام مأموریتها ،هدايت و رهبري
اعضاي گروه در زمان انجام مأموریتها مطابق با استانداردهاي ايمني ،شركت
و حضور فعال در عمليات اطفاء حريق يا خنثیسازی ديگر حوادث ،مسئوليت
انجام صحيح و بهموقع مأموریتهای محوله و نجات جان حادثه ديدگان از
اهم وظايف فرمانده گروه است .وي به حساس بودن شغل آتشنشانی و وسيع
بودن خدمات نيروهاي امدادي اشــاره كرد و گفت :خطرات بالقوهای كه در
كارخانه وجود دارد ،الزم است كه مسئولين توجه ویژهای به ايمني و تجهيزات
بخشها داشته باشند تا در صورت حوادث احتمالي بتوانيم خدمات بهتر و
مؤثریداشتهباشيموهمچنيناميدوارمهمهنفراتكارخانهبااحترامبهقوانين
ايمني شركت و اجرا صحيح حوادث را كاهش دهند .این تالشگر ذوبآهنی
در پایان از مديريت ارشد فعلي ايمني ،بهداشت و محیطزیست مهندس فريد
مختاري ،مكاري معاون مدیریت و كادر مدیریتهای قبلي ازجمله مهندس

محمدعلیعابدينيومهندسفروداحمديبختياريجهتزحماتدلسوزانه
در آتشنشانی تشكر و قدرداني کرد.
ابراهيم ســبكتكين ،مســئول گروه نجات ضمن عرض تسليت به
شــهداي پالسكو گفت :در كارخانه ذوبآهن ساختمان پالسكو نداريم اما
زیرزمینهای روغن ،تونلهای كابل فشــارقوی ،ذوب باالي  1000درجه
مخازن تحتفشار انواع مشتقات نفتي و همچنين پتانسیلهای بالقوه بسيار
خطرناك و  ...وجود دارد لذا از مديريت عالي شــركت تقاضامندم در زمینه
تجهیز این بخش به امکانات روز مساعدت نماید زیرا این مهم هزينه نیست
بلکه نوعي سرمایهگذاری به شمار میرود .وي با اشاره به اينكه سرپرستي
آتشنشانی شركت با كمبود نيرو انساني ،مكانيزم و تجهيزات بروز ،روبرو است
گفت :پيشگيري از حريق و اطفاء آن ،امداد و نجات (ارتفاع ،عمق ،سطح آب
و  )...تصادفات جادهای و مانورها و پوشــشهای حوادث شهرهاي مجاور و
شرکتهای اطراف تا شعاع  50كيلومتري از وظايف سرپرستي آتشنشانی
شركت است .سبکتکین دو فاكتور مهم در آتشنشانی را عالقه و توان كاري
دانســت و افزود :در سالهاي اخير باهمت مسئولين شركت خودرو نجات
كارخانه تجهيز شد و گروه نجات مخصوص آن شكل گرفت كه وظيفه امداد
و نجاتهای جادهای (تصادفات) امداد و نجات در عمق ،ارتفاع ،آب سطح با
تجهيزات بهروز نيروهــاي آموزشدیده را بر عهدهدارند افرادي كه در گروه
نجات آموزشدیده میشوند بايد از توان جسماني باال ،قدرت تصمیمگیری
باال و مهارت و خالقيت برخوردار باشند.
مصطفي سبكتكين ،فرمانده گروه آتشنشانی سرپرستي آتشنشانی
مديريت ارشد  HSEگفت :شغل فرمانده سختترین شغل در آتشنشانی
است چون سرپرستي عمليات اطفاء و امداد و كنترل و تقسيم وظايف افراد
حاضر در قسمت به عهده فرمانده عمليات است .آتشنشانان ذوبآهن در كنار
اطفاء حريق و امداد و نجات كار پيشگيري از حريق و حادثه را باهم عهدهدار
هستند .سبكتكين گفت :در صورت توجه بيشتر به ايمني خود و همكاران
شــاهد كاهش حوادث ناگوار در شركت خواهيم بود و در برخي مواقع يك
سهلانگاری خيلي كوچك باعث حادثهای بزرگ خواهد شد .وي با اشاره به
اين موضوع كه در سمت فرماندهي مشغول فعاليت هستم ولي تاکنون موفق
به ثبت سمت خود نشدهام از مسئولين خواستار رسيدگي به اين موضوع شد و
افزود :برخي كمبودها كار امداد و نجات را سخت میکند مانند سيستم اعالم
حريق مدرن ،خودروهاي بروز آتشنشــانی و كمبود تجهيزات مدرن كه از
مسئولين كارخانه عاجزانه درخواست رسيدگي به اين امر مهم را دارم.
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گپوگفتيبابازدیدکنندگانوميهمانانويژهدومیننمايشگاه
توانمندیهایخانوادهذوبآهن

دوميننمايشگاهتوانمندیهایخانوادهبزرگذوبآهناصفهان 17بهمنماه
باحضورمهندسصادقيمديرعاملوجمعيازمسئولينشركت،اعضایخانواده
بزرگ ذوبآهن و شهروندان در مجموعه شفق شركت افتتاح و تا 20بهمنماه
پذيراي بازدیدکنندگان بود .در حاشیه این نمایشگاه با تنی چند از بازدیدکنندگان
گفتگویی انجام دادهایم که مشروح آن را در ادامه میخوانید.
رئیس شورای اسالمی استان اصفهان:

تجهیز ،ساخت و راهاندازی فرهنگسرای امام رضا(ع) دستاوردی
برای استان به شمار میرود
نادعلیتوکلی،رئیسشورایاسالمیاستاناصفهانضمنتشکرازمهندس
علمداریمشاورفرهنگیاجتماعیمدیرعاملشرکتبابتتأسیسکانونخیرین
فرهنگی بانوان ذوبآهن گفت :ابتکار ایشان بهعنوان فردی از عرصه صنعت که
در حیطه فعالیتهای فرهنگی نیز عملکرد قابلتوجهی دارد قابلتحسین است.
کانونخیرینبهعنوانمحفلیبرایارائهتوانمندیهایبانوانذوبآهنوآموزش
مهارتهابهسایرشهرونداندرزمینههایمختلفسببمیشودافراددرمحیطی
مناسب عملکرد مفید و هدفمندی را داشته باشند .وی افزود :در کنار پوالدمردان
ذوبآهن که در محیطی خشن ،جهاد گونه فعالیت دارند ،بانوان ذوبآهنی نیز
در نقش آموزشدهنده و آموزش پذیر در محیطی توأم با شادمانی و خالقیت را
در محیط منزل ایجاد میکنند و حتی به اقتصاد خانواده نیز کمک میکنند .این
موضوع پیوند جامعه صنعتی با آموزش و فرهنگ را در پی داشته است.
** تعامل ارگانها و نهادهای فرهنگــی با کانون خیرین
فرهنگیبانوانذوبآهن
رئیس شورای اسالمی استان اصفهان در ادامه تصریح کرد :همه ارگانها
و نهادهای فرهنگی ،شــهرداریها و همچنین شوراهای اسالمی روستاها و
شهرها میتوانند با انعقاد تفاهمنامه با کانون خیرین فرهنگی بانوان ذوبآهن از
توانمندیهای این گروه فعال بهرهگیری کنند .دستاوردهای حاصل از برنامههای
گروهی را نیز میتوان در قالب بازارچههایی بهصورت هفتگی عرضه کرد .توکلی
اضافه کرد :به سازمانها و ادارات پیشنهاد میدهم از هنرهای ارائهشده در این
نمایشگاه در برنامههای مختلف خویش و همچنین ارائه هدایا به برگزیدگان
محافلاستفادهکنند.
** ارائهدستاوردهایفنیدرکنارفعالیتهایفرهنگی
رئیس شورای اسالمی استان اصفهان بابیان اینکه هر آنچه از هنر در ذهن
داشتم در این نمایشگاه از نزدیک مشاهده کردم بیان کرد :در کنار فعالیتهای
کانون خیرین فرهنگی بانوان ،دستاوردهای فنی و اقتصادی مهمی نیز در راستای
بومیسازی قطعات در نمایشگاه ارائهشده بود که جای تشکر و قدردانی دارد .وی
در پاسخ به این سؤال که راهاندازی فرهنگسرای امام رضا(ع) در فوالدشهر چه
نقشی در فرهنگسازی و ارتقای فعالیتهای آموزشی و اجتماعی دارد چنین گفت:
با حضور مهندس صادقی در ذوبآهن و همچنین مشاور فرهنگی اجتماعی
ایشان فعالیتهای فرهنگی جان دوباره گرفت .از دهه  70به اینطرف ارتباط
ذوبآهن با مردم منطقه و شهرســتان متأسفانه کمرنگ شده بود که در حال
حاضر بحمدا ...احیاشده و خاطرات مدیریت مهندس صادقی در دوره اولیه حضور
ایشان در ذوبآهن زنده شده است .تجهیز ،ساخت و راهاندازی فرهنگسرای امام
رضا(ع) در فوالدشهر دستاورد فرهنگی ،اجتماعی و آموزشی برای استان اصفهان
و همچنین نویدی برای فعالیتهای پرشور مردمی به شمار میرود.
رئیس سازمان بسیج جامعه زنان استان اصفهان:

نمایشگاهتوانمندیهایخانوادهبزرگذوبآهناصفهانفعالیتی
منحصربهفرداست
حسینی ،رئیس سازمان بسیج جامعه زنان استان اصفهان ،دومین نمایشگاه

توانمندیهایخانوادهبزرگذوبآهنرافعالیتیمنحصربهفردعنوانکردوگفت:
در این نمایشگاه در کنار مهارتهایی که هر بانوی ایرانی نیاز است در زندگی
خویش با آن آشنا باشد بخشهای فنی و اقتصادی و ...نیز حضور فعال داشتند.
تأسیس کانون خیرین فرهنگی بانوان ذوبآهن اقدامی ارزشمند است
وی ضمن تبریک بابت تشکیل کانون خیرین فرهنگی بانوان ذوبآهن
تأسیس این کانون را اقدامی ارزشمند توصیف کرد و افزود :زنان ایرانی با حضور
در چنین محافل پر باری میتوانند توانمندیها و پتانسیلهای خود را به منصه
ظهور برســانند و در فضایی تعاملی و توام با آرامش از ایدهها و مهارتهایی
یکدیگر مطلع شوند .رئیس سازمان بسیج جامعه زنان استان اصفهان تصریح
کرد :انشــاءا ...کانون خیرین بتواند گامهای مهمی را در راســتای ارتقای
فعالیتهای فرهنگی ،آموزشی و اجتماعی خانوادهها بردارد .در شرایط کنونی
جامعه با توجه به آسیبهای اجتماعی گوناگون مبحث تحکیم بنیاد خانواده
و غنی شدن آن در ابعاد مختلف نیاز است بیشازپیش موردتوجه قرار گیرد.
در این راستا و در کنار سازمانها و نهادها ،بانوان بهعنوان مدیر خانواده نقش
بسیار شاخصی دارند.
** اعالم آمادگی بســیج جامعه زنان استان اصفهان برای
تعامل با کانون خیرین ذوبآهن
وی در پاســخ به این سؤال که ســازمانها و بخشهای مختلف چگونه
میتوانند چنین تشکلهای خیریهای را حمایت کنند چنین گفت :بسیج بهعنوان
یک سازمان مردمی آمادگی کامل را برای همافزایی و تعامل جهت برگزاری
برنامههایفرهنگیواجتماعیدارد.دراینراستابسیججامعهزناناستاناصفهان
نیز آماده همکاری با کانون خیرین فرهنگی بانوان ذوبآهن است.
صادق جاهد خطیبی ،مشاور و مدیر حوزه مدیرعامل:

فرهنگ استقالل اقتصادي در نمايشگاه توانمندیهای خانواده
ذوبآهن بارز بود
صادق جاهد خطیبی ،مشــاور و مدیر حوزه مدیرعامل گفت :يكي از
شعارهاي اصلي در اياما ...دهه فجر استقالل ،آزادي و جمهوري اسالمي
بود كه در اين نمايشــگاه كلمه «استقالل» در دو زمينه خيريه و اقتصاد
مقاومتي کام ً
ال به چشم میخورد .وی افزود :در غرفههای كانون خيرين
فرهنگی ،فرهنگ استقالل اقتصادي خانواده با رويكرد كمك به همنوع
کام ً
ال مشهود بود همچنین در سایر غرفههایی كه از طريق مدیریتهای
شركت برنامهریزیشده بود کام ً
ال نقش اقتصاد مقاومتي بارز بود كه اين
موضوع جاي بسي خرسندي و غرور براي همه ذوبآهنیهای عزيز داشت.
مهندس سیروس مؤتمن ،پیشکسوت صنعت فوالد کشور و مشاور فنی
مدیرعاملشرکت:

نمایشگاه ،پیوند بین کارخانه و خانواده بزرگ ذوبآهن اصفهان
است
مهندس سیروس مؤتمن ،پیشکسوت صنعت فوالد کشور و مشاور فنی
مدیرعامل شرکت که در آیین افتتاح دومین نمایشگاه توانمندیهای خانواده
بزرگذوبآهنحضورداشتگفت:ابتکاربرپاییچنیننمایشگاهیتوسطروابط
عمومی و با همکاری سایر بخشهای شرکت ستودنی است .این نمایشگاه پیوند
بین کارخانه عظیم ذوبآهن و خانواده بزرگ شرکت را در بخشهای گوناگون
رقم زد و یاد و خاطره دوران مدیریت گذشته مهندس صادقی و اهمیت ایشان به
مقوله شادابی و نشاط در خانواده ذوبآهن را در اذهان عمومی زنده کرد.
** تولید قطعات فنی در دل ذوبآهن اصفهان غرورآفرین
است
مشاور فنی مدیرعامل شــرکت گفت :در بخش غرفههای مربوط به

ساخت قطعات و تجهیزات شرکت نیز دستاوردهای بسیار خوبی که نشان
از دانش فنی و تخصص کارکنان سختکوش کارخانه داشت ارائهشده بود.
این قطعات با حفظ کیفیت مطلوب و قیمت تمامشده مناسب نسبت به تولید
در خارج از شــرکت در دل صنعت ذوبآهن ساختهشده است که هر یک
بهنوعی ارزشمند و غرورآفرین به شمار میرفت؛ مانند فورم های هوای دم
کوره بلند ،هادی تولید خط ریل ،راهبند و...؛ مهندس مؤتمن در ادامه گریزی
به ارسال تجهیزات فنی پشتیبانی ذوبآهن به جبهه زد و در خصوص غرفه
بسیج در نمایشــگاه گفت :در این بخش درپوشهای لوله توپ ،مینیاب
و ...قرار دادهشــده بود که تداعیکننده دوران جنگ و اعزام نیرو و ارســال
تجهیزات به جبهه جنگ توسط مادر صنعت فوالد کشور را نشان میداد.
وی در خصوص غرفه باشــگاه فرهنگی ورزشی ذوبآهن نیز بیان کرد:
ذوبآهن اصفهان درزمینه ورزش نیز پیشکسوت محسوب میشود .در این
غرفه افتخارات ورزشی کارخانه خودنمایی میکرد .به خاطر دارم فردی به
نام لیانین در دوران ساخت شرکت به همراه کارشناسان روس به ذوبآهن
آمد و ازجمله بنیانگذاران باشگاه فرهنگی ورزشی ذوبآهن شد .هماکنون
این مجموعه ورزشی در سطح کشور مطرح است .موفقیتهای ورزشی این
باشگاه از دوران گذشته تاکنون بر بهرهوری کارخانه تأثیر مثبت داشته است.
مهندس مؤتمن افزود :غرفههایی از این نمایشگاه نیز به هنرنمایی بانوان
ذوبآهنی در زمینه شیرینیپزی ،سفرهآرایی و ...اختصاصیافته بود و آثار
قابلارائهای در این زمینهها در معرض دید بازدیدکنندگان قرارگرفته بود که
بسیار جالب بود.
** تالش شبانهروزی سختکوشــان ذوبآهنی هیچگاه
ازنظرهادورنمیماند
این پیشکسوت صنعت فوالد کشور با آرزوی اینکه چنین نمایشگاهی سال
آینده در مکان بزرگتر و با تعداد غرفههای بیشــتری برگزار شود گفت :جهان
با مسائلی نظیر جنگ ،تحریم ،مشکل بازار مصرف و ...مواجه است که صنایع
مختلف و ازجمله ذوبآهن اصفهان نیز از آن تأثیر پذیرفته اســت لذا در این
شــرایط نیاز است کارکنان بلندهمت این صنعت مادر باتحمل شرایط سخت
کنونی و با همدلی و کوشش بیشتر و اطمینان به راهبردهای تعریفشده از سوی
مسئولین ،کارخانه را در راستای رشد و توسعه و بازگرداندن آن به دوران توسعه و
شکوفایی یاری رسانند .نیروی انسانی همواره بهعنوان یک سرمایه تجدید ناپذیر
در بخشهای مختلف و بهویژه در صنعت فوالد نقش اساسی داشته و دارد ،با
بهبودشرایطشرکتقطعًاکارکناننیزدورانبهتریراتجربهخواهندکرد.تالش
شبانهروزی سختکوشان ذوبآهنی هیچگاه ازنظرها دور نمیماند همچنان که
درگذشته نیز دور نماند.
محسن بهمن ،مدیر خدمات و امور اجتماعی شرکت خبر داد

برگزاری نمایشگاه باشکوهتر از سال قبل
محســن بهمن ،مدیر خدمات و امور اجتماعی شرکت ذوبآهن اصفهان
ضمن عرض خداقوت به همه همکاران و عزیزانی که در برپایی دومین نمایشگاه
بزرگتوانمندیهایخانوادهذوبآهنمشارکتداشتند،گفت:الحمدالهللامسال
با توجه به تجربیات سال قبل و با حمایتهای مدیریت عالی شرکت و مشاور
فرهنگی اجتماعی ایشان ،نمایشگاه در بخشهای مختلف باشکوهتر و کاملتر از
سال گذشته برگزار شد و با استقبال خوب بازدیدکنندگان همراه بود.
مهندسسیدحمیدحسینی،مدیرآموزشوتوسعهمنابعانسانیشرکت:

استقبالبسیارخوببازدیدکنندگانازنمایشگاه
مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی شرکت ذوبآهن ضمن تشکر از کلیه
دستاندرکاران این نمایشگاه بهویژه مدیریتهای روابط عمومی و حراست

که در این فرصت کوتاه برای برگزاری نمایشــگاه تالش بسیاری کردند،
گفت :در بخش غرفههای مربوط به شرکت ،تجهیزات و دستاوردهایی که
در بعد صنعتی و آموزشــی در غرفه بهرهبرداری ارائهشده بود ،نشاندهنده
امکانات کارخانه ،بومیســازی و تجربه و دانــش در بخش مختلف بود.
مهندس حســینی افزود :بخش مربوط به کانون خیرین فرهنگی بانوان
شــرکت نیز پرشورتر از سال قبل بود و غرفههای متنوع آن مورد استقبال
بســیار خوب خانوادهها و ســایر بازدیدکنندگان قرار گرفت .مدیر آموزش
و توسعه منابع انســانی شرکت در پایان تصریح کرد :پیشنهاد میشود در
ســالهای آینده بخش نمایشگاه و سالن جشن بهصورت جداگانه در نظر
گرفته شود تا تداخلی در برنامهها ایجاد نشود.
سرپرست امور شهدا ،جانبازان و ایثارگران شرکت مطرح کرد

توجه به مبحث اقتصاد مقاومتی و بومیسازی در نمایشگاه
مهندس موسی سلیمانی ،مشاور مدیرعامل در امور ایثارگران و سرپرست
امور شهدا ،جانبازان و ایثارگران شرکت گفت :از بارزترین نقاط قوت دومین
نمایشگاه توانمندیهای خانواده بزرگ ذوبآهن برپایی آن متقارن با ایام دهه
مبارک فجر و جشن بزرگ انقالب بود .وی افزود :در اکثر غرفههای نمایشگاه
مبحث اقتصاد مقاومتی و بومیسازی موردتوجه قرارگرفته بود که این مهم
جلوه خاصی به نمایشگاه داده بود .پیشنهاد میشود در سال آینده به نحوی
برنامهریزی گردد که شاهد حضور حداکثری پرسنل برای بازدید از نمایشگاه
باشیم.

ایرجایرانخواهنمینی،مسئولروابطعمومیفرمانداریشهرستانلنجان:

بازتاب جلب اعتماد ذینفعان در برگزاری نمایشــگاه ذوبآهن
ملموسبود
مســئول روابط عمومی فرمانداری شهرســتان لنجان گفت :سرمایه
اجتماعی و مسئولیت اجتماعی یک نوع ثروت نهان را در جامعه و سازمان
تولید میکند کــه مؤلفههای اصلی آن عبارتانــد از جلب اعتماد عموم
مخاطبان ،ســهامداران ،کارکنان ،صاحبان سرمایه ،مصرفکنندگان و در
یککالم ذینفعان .ایرانخواه افزود :بازتاب جلب اعتماد ذینفعان در برگزاری
این نمایشگاه ملموس بود .هماهنگی مناسب و هوشمندانه عوامل اجرایی
نمایشــگاه با غرفه داران مثالزدنی بود .مسئول روابط عمومی فرمانداری
شهرستان لنجان در پایان ضمن تشکر از روابط عمومی ذوبآهن و مهندس
علمداری مشاور فرهنگی اجتماعی مدیرعامل شرکت تصریح کرد :توجه به
خانواده ذوبآهن در کنار تولید محصوالت متنوع و کیفی در این نمایشگاه
بسیارهنرمندانهتلفیقشدهبود.

بومیسازی ساخت فورم دوجداره ریختهگری كوره بلند
در دومين نمايشگاه توانمندیهای ذوبآهن ،مديريت
مهندســي نت مكانيك نيز باهدف ارائــه توانمندیها و
دستاوردهاي حوزه معاونت پشتيباني و ساخت و همچنين
آشــنا نمودن خانواده بزرگ ذوبآهــن و صنعتگران با
فعالیتهــای ايــن مديريت درزمینه ســاخت قطعات و
تجهيــزات مكانيكــي ،انجام تعميرات خطــوط توليد و
پروژههای در دســت اقدام حضور فعال داشت .بعضي از
قطعات استراتژيك روز خط توليد مانند فورم هاي هواي
دم (مســتقيم و سركج) و آمبرازور كوره بلند كه تاكنون از
خارج كشور و خارج از كارخانه تأمین میشد در این غرفه
به نمایش گذاشته شد .در این راستا با مهندس سيد وحيد
رضوي مدير مهندســي نت گفتگویی انجام دادهایم که
حاصل آن در پی میآید .مهندس سيد وحيد رضوي ،مدير

مهندسي نت درباره ســاخت فورم هاي هواي دم گفت:
هواي پيش گرم شده با درجه حرارت  1100-1400درجه
سانتیگراد بهوسیله سيستم هواي دم وفورم ها وارد كوره
بلند میشود .اين فورم ها از جنس مس خالص و بهصورت
دوجداره ساختهشــده كه با توجه به گردش آب از سوخته
شدن آن جلوگيري میشود .وی افزود :مراحل اجراي كار
بدینصورت اســت كه پس از اعمال فناوری ریختهگری
و مكانيكي بر روي نقشههای طراحیشده ،پروسه ساخت
مدل آن آغاز گرديد .اين قطعه به دليل پيچيدگي قطعه و
دوجداره بودن آن ،داراي جعبه ماهیچههای بســيار زياد و
دقيق است كه پس از قالبگیری در بخش فلزات رنگين
كارگاه ( )46ریختهگری شــده و جهت عمليات پرداخت
و ماشــینکاری به کارگاههای مكانيكــي ( )48و تعمير

نمایشگاهتوانمندیهایخانواده
ذوبآهن اصفهان نمادی از اقتصاد
مقاومتیبود
علیرضا امیری ،مدیر روابط عمومی شرکت ،نمایشگاه توانمندیهای
خانواده ذوبآهن اصفهان که  17تا  20بهمن همراه با جشــن پیروزی
انقالب در مجموعه شفق برگزار شد را نمادی از اقتصاد مقاومتی دانست
و گفت :این نمایشگاه گوشهای از دستاوردهای خانواده بزرگ ذوبآهن را
در عرصههای تولیدی ،صنعتی ،تجاری ،فرهنگی و اجتماعی در معرض
دید بازدیدکنندگان قرارداد که با اســتقبال بســیار خوبی مواجه شد .وی
افزود :یکی از بخشهای مهم این نمایشگاه ،ارائه دستاوردهای ذوبآهن
اصفهاندرراستایبومیسازیبودکهتوسطمدیریتهایمختلفمعاونت
بهرهبرداری و معاونت پشــتیبانی و ساخت و سایر غرفهها عرضه شد و
بهخوبیبخشیازفعالیتهایاینمجتمععظیمصنعتیدرراستایاقتصاد
مقاومتی را به نمایش گذاشت .مدیر روابط عمومی شرکت تصریح کرد:
برگزاری این نمایشگاه نیز در راستای اقتصاد مقاومتی و با بهرهگیری از
توان داخلی ذوبآهن و با کمترین هزینه ممکن صورت گرفت .لذا باید
از کلیه دستاندرکاران نمایشگاه توانمندیهای خانواده بزرگ ذوبآهن
و جشن انقالب ازجمله معاونت بهرهبرداری ،معاونت پشتیبانی و ساخت،
مشــاور فرهنگی ،اجتماعی مدیرعامل ،کانون خیرین فرهنگی بانوان
ذوبآهن ،مدیریت خدمات و امور اجتماعی ،مدیریت ارشد ایمنی بهداشت و
محیطزیست ،مدیریت مهندسی نت ،مدیریت نت راه و ساختمان ،مدیریت
راهبری و پشتیبانی ماشــینآالت ،مدیریت تولید و توزیع برق ،مدیریت
حراست ،مدیریت راهآهن و ترابری ،مدیریت امور فنی بهرهبرداری ،مدیریت
مهندسی صنایع ،بیمارستان شهید مطهری ،نمایندگی سازمان تبلیغات،
خیریه والفجر ،امور شهدا ،جانبازان و ایثارگران ،باشگاه فرهنگی ورزشی
ذوبآهن اصفهان ،پایگاه مقاومت بسیج شهید تندگویان و ...قدردانی کنم.
وی افزود :در این نمایشگاه و جشن ،بیش از هزار نفر از تالشگران ذوبآهن
که در پروژههای اخیر ازجمله تولید ریل ،ایســتگاه ریختهگری شماره ،5
گوگردزدایی از چدن مذاب ،تصفیه پســاب زرینشهر ،بازسازی و اصالح
غبارگیرهای کنورتور ،کاهش مصرف کک ،کاهش قیمت تمامشده و...
تالش نمودند به همراه خانواده دعوت به عمل آمد .امیری ضمن تشکر
از تمام تالشــگرانی که به همراه خانواده در این جشن حاضر شدند و از
نمایشگاه بازدید نمودند گفت :مشکالتی همچون سردی هوا ،محدودیت
مکان ،دعوت از عموم مردم جهت حضور در نمایشگاه و جشن و  ...باعث
شــد مراتب میزبانی آنگونه که شایسته خانواده گرانقدر ذوبآهن است
صورت نگیرد که امیدوارم در گردهماییهای بعد این مسئله جبران شود.
منصور مدحی -رابط خبری

نگاهي به فعالیتهای بومیسازی
در تولیدات کک و مواد شیمیایی

ناصرحسینیمنجزی،بخشدارمرکزیشهرستانلنجان:

نمایشگاه ،تجلی مشارکت و همافزایی خانواده بزرگ ذوبآهن
بود
ناصر حسینی منجزی ،بخشدار مرکزی شهرستان لنجان گفت :دومین
نمایشگاه توانمندیهای خانواده بزرگ ذوبآهن اصفهان تجلی مشارکت
و همافزایی اعضای این خانــواده بزرگ در زمینههای گوناگون بود .وی
افزود :شــهروندان ،این صنعت مادر را با تولید محصوالت متنوع و کیفی
فوالدی میشناسند اما این نمایشگاه نشان داد ،ذوبآهن اصفهان با برند
معتبر خویش در راستای مسئولیت اجتماعی و ارتباط با عموم مردم در کنار
تولید و اقتصاد ،فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی را نیز بهصورت اثربخش
پیگیری میکند .حســینی منجزی در پایان گفت :در زمینه فعالیتهای
فرهنگی ،آموزشی و اجتماعی آماده تعامل و همکاری با ذوبآهن اصفهان
هستیم.

توسط مديريت مهندسي نت مكانيك عملیاتی شد

تجهيزات (ساخت  )51ارســال میشود .با اتمام عمليات
ساخت و انجام آزمایشهای و تستهاي الزم بهویژه تست
راديوگرافي ،نهايتًا با تائيد واحد كنترل كيفيت تحويل بخش
كوره بلند میشود.
مهندس رضوی خاطرنشان کرد :مديریت مهندسي
نــت مكانيك در چندماهــه اخير ،پــس از تحقيقات و
کارشناسیهای متعدد ،طرح جايگزيني فورم هاي هواي
دم سركج بهجای فورم هاي مستقيم را هم در دستور كار
خود قرار داده است كه به لطف خداوند متعال در كمترين
زمــان ممكن تحقق پيدا كرد و هماکنون در حال توليد و
بهرهبرداری اســت كه اين امر صرفهجویی اقتصادي در
پي داشته اســت .وی در پايان ضمن اعالم اين نكته كه
هماکنون پروژه تحقيقاتي اجراي پوشش مقاوم به حرارت

مدیر روابط عمومی شرکت ذوبآهن اصفهان:

بر روي فورم ها در اين مهندسي در مرحله مطالعه و تست
است از حمایتها و راهنماییهای معاونتهای پشتيباني و

ساخت و بهرهبرداری تشکر و قدرداني کرد.
فرهادی ـ رابط خبري

مديريت توليدات كك و مواد شيميايي چند فعاليت خود در حوزه
بومیسازی را در نمايشگاه توانمندیهای خانواده بزرگ ذوبآهن ارائه
کرد كه در ذيل يكي از اين فعالیتها معرفي میشود.
نام قطعه :دستگاه واشر بر الکترومکانیکی
مبلغ صرفهجویی 70 :ميليون ريال
هدفازبازسازی:افزايشبهرهوری،ارتقاءايمني،صرفهجویی،بومیسازی،
ارتقای كيفيت ،افزايش توليد ،بهبود روش كار ،كاهش مصرف انرژي
توضیحــات :با توجه به مصرف زیاد واشــر پارانیت در بخشهای
شیمیایی تولیدات کک و مواد شیمیایی و صرف زمان و نیروی انسانی زیاد
جهت بریدن واشر توسط واشر بر دستی ،ساخت واشربر الکترومکانیکی
در دستور کار قرار گرفت .قابلیتهای دستگاه به شرح زیر است :توانایی
بریدن واشر از سایز  25تا  ،1200جابجایی شاخص مرکز واشر بهوسیله
الکتروموتور ،توانایی برش خطی ،تجهیز دستگاه به چشم الکترونیک
جهت جلوگیری از حادثه و برخورد انگشتان اپراتور با تیغه برش و تغییر
قطر واشر در اندازههای دلخواه با دقت باال و بهصورت دیجیتال.

دعوت كانون خيرين فرهنگي
آقايان ذوبآهن اصفهان از
عالقمندان به خدمت افتخاری
در راستاي فعالیتهای نوعدوستانه و امور خیریه با پيگيری خودجوش
تعدادي از آقايان همكار و عالقمند به خدمت خیر بهصورت افتخاری
با حمایتهای مهندس علمداري مشاور فرهنگي اجتماعي مديرعامل
شرکت ،جلسات تبادلنظر درباره تشکیل کانون خیرین فرهنگی آقایان
از ابتدای سال  95با حضور اعضا برگزار شد .در ادامه تعدادی از همکاران
نیز بهمنظور زکات علم ،دانش و هنر خویش در زمینههای گوناگون و
آموزش توانمندیها به اعضای خانواده بزرگ ذوبآهن و سایر شهروندان
آمادگــی خویش را در این زمینه اعالم کردند .بدین منظور همزمان با
برگزاري دومين نمايشــگاه توانمندیهای خانواده بزرگ ذوبآهن ،در
جهت بهرهگیری از پتانســیلهای كاركنان غرفهای نیز به ثبتنام از
متقاضیان حضور در کانون خیرین فرهنگی آقایان اختصاص یافت که با
حضور پرشور همکاران از بخشهای مختلف همراه شد .در ايام برگزاري
نمايشگاه  18نفر مربي در رشتههای مختلف علمي 14 ،نفر مربي در
رشتههای هنري13 ،نفر مربي در رشتههای مختلف ورزشي و چهار نفر
مربي در رشتههای مذهبي آمادگي خود را جهت آموزش رايگان اعالم
کردند .شایانذکر است مهندس احمد صادقی مديرعامل شرکت و تني
چند از معاونين و مديران نيز با حضور در این غرفه حمايت خويش را از
اين فعالیت فرهنگي اعالم کردند .در پایان از همكاران و مربيان خانواده
ذوبآهن كه تمايل دارند بهصورت افتخاري با كانون خیرین فرهنگی
آقایان شــرکت همكاري نمایند دعوت میشود از طریق شماره تلفن
 03152574000و همچنین تلفن همراه جواد فدوی 09131144257
آمادگی خود را برای حضور در کانون اعالم کنند.

«اطالعيه ورزشي»
به اطالع كليه همكاران شــاغل و بازنشستگان محترم ميرساند ،با توجه به
مذاكرات بهعملآمده با مديريت باشگاه بدنسازي جهاد زرینشهر درباره استفاده
از امكانات اين باشگاه با اعمال  50درصد تخفيف ،متقاضيان میتوانند با در دست
داشــتن كارت شناسايي ذوبآهن به اين مكان به آدرس زير مراجعه کنند( .ويژه
بانوان و آقايان)
هزينه بدون احتساب تخفيف 70 :هزار تومان
آدرس :زرینشهر ،چهارراه مسجد اعظم ،خيابان كاشاني ،جنب گلستان شهدا
تلفن52223444 -09136430050 :

ديدار با خانوادههای شهداي واالمقام
و جانبازان گرانقدر شركت

گروه بازديد امور شــهدا و جانبازان از خانوادههای شــهيد محمدعلی تقيان و
جانبازان معزز محمدرضایی ،ابراهيم بختياري ،سيد صادق مير حسيني ،حياتقلي
باقري ،حسين براتي و صفرعلی رشيديان بازديد و تجليل به عمل آورد.
رحيمي ـ رابط خبري امور شهدا و جانبازان
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آتشکار :نشریه داخلی /صاحب امتیاز :شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
مدیر مسئول :علیرضا امیری سردبیر :علی حسین غریبی دبیر تحریریه :براتعلی سلیمانی درچه
خبر و گزارش :حسین ابراهیمی عرب عکس :علی اکبر طغرایی تایپ :احمد بیات توزیع :آرمان پخش
نشانی اینترنتی www.esfahansteel.com :پست الکترونیکیAtashkarweekly@esfahansteel.com:
تولید و اجرا :رسانه اصفهان امروز چاپ و لیتوگرافی :رسانه برتر شمارگان 7000 :نسخه
نشانی :انتهای اتوبان ذوب آهن ،روابط عمومی ذوب آهن اصفهان تلفن 03152574978-4945-4936 :پیام گیر0315257104 :
خبرکوتاه

کارکنان با پيروي از فرهنگ بسيجي و مبنا قرار دادن
اقتصاد مقاومتي تالش کنند

آیین افتتاح پايگاه مقاومت بســيج شهداي مدافع حرم
مديريت حراست شرکت سهشــنبه  26بهمنماه در محل
اين مديريت برگزار شد .در اين آیین كه آيتا ...رهبر ،مسئول
هماهنگي دفتر تبليغات اسالمي ،سرهنگ اميدي فرمانده
پايگاه حوزه مقاومت بسيج شهيد تندگويان ،جمعي از معاونين
و مديران ،فرماندهان پایگاههای مقاومت شركت ،سروان تقي
زاده فرمانده يگان پدافند هوايي ،كاركنان حراست و خانواده
شــهيد پويا ايزدي از شهداي مدافع حرم شهرستان لنجان
حضور داشتند ،غالمعلي قادري مشاور عالي و مدير حراست
ذوبآهن ضمن عرض خیرمقدم و عرض تسليت به مناسبت
ايام سوگواري شــهادت حضرت فاطمه(س) گفت :خاندان
امامت و واليت در دامان پاك چنين شخصيتي شکلگرفته
و افتخار ما شيعيان پيروي از خاندان عصمت و طهارت(ع)
است .وي با اشاره به اهميت و جايگاه بسيج و تفكر بسيجي
در سخنان رهبر كبير انقالب اسالمي حضرت امام خميني(ره)
و مقام معظم رهبري حضرت آيتا ...خامنهای افزود :حضرت
امام(ره) به ارتش  20ميليوني و مقام معظم رهبري به ارتش
دهها ميليوني اعتقاددارند و اين به معناي اين است كه همه
مردم ايران بايد بسيجي شوند .بافرهنگ بسيجي است كه
كشور از هرگونه آسيبي در امان میماند .مدیر حراست شرکت

پیروزیهای دوران دفاع مقدس ،پیشرفتهای علمي و فني،
نوآوریها و سازندگیهای كشور و موج حضور در جبهههای
دفاع از حرم اهلبیت(ع) در عراق و ســوريه را تمامًا مرهون
بسيج و تفكر بسيجي معرفي كرد .غالمعلي قادري در ادامه
گفت :يكي از اقدامات مهم در مديريت حراســت تشكيل
پايگاه مقاومت شهداي مدافع حرم است و از تمامي همكاران
میخواهم كه در اين پايگاه عضو شده و به فعاليت بپردازند.
ســعي بر این است يك پايگاه نمونه بسيج در سطح كشور
شويم .وي از همكاران خود درخواست نمود كه همگام با ديگر
كاركنان شركت با پيروي از فرهنگ بسيجي و مبنا قرار دادن
اقتصاد مقاومتي در نجات ذوبآهن بهعنوان يك برند ملي از
بحران اقتصادي موجود تالش كنند .در ادامه اين آیین همسر
شهيد پويا ايزدي از شهداي مدافع حرم شهرستان لنجان كه
همراه با خانواده و دختر خردسالش ريحانه بهعنوان ميهمان در
اين آیین حضور داشتند در سخنان كوتاهي به ذكر خاطرات،
ویژگیهای شخصيتي و فداکاریهای همسرش اشاره کرد.
وي گفت :همسرم قبل از حضور در جبهههای دفاع در سوريه
و شهر حلب یکبار در سال  93در جبهههای عراق حضور
يافته بود و در آنجا از ناحيه كمر دچار مصدوميت شــده و به
همين دليل از حضور او در جبهههای سوريه ممانعت میشد و

من هم از اين موضوع اطالع نداشتم تا اينكه بعد از شهادتش
مطلع شدم .همسر شهيد پويا ايزدي افزود :بعد از مدتي كه
از ثبتنام شهيد براي اعزام به سوريه میگذشت و به علت
محدوديت پزشكي با اعزام او مخالفت میشد باالخره با تالش
زیاد موافقت اعزام را گرفت و یکشــب به گلستان شهداي
اصفهان رفــت و فردايش كه به خانه آمد به من گفت من
میخواهم به سوريه بروم و از حرم حضرت زينب(س) دفاع
كنم و براي اين كار میخواستم از همهچیز بگذرم ولي گذشتن
از همسر و دختر كوچكم ريحانه برايم سخت بود و ديشب در
گلستان شهدا از شهدا خواستم كه بتوانم از دلبستگی به شما
هم جدا شوم و اين حالت اكنون برايم فراهمشده است .باالخره
وي به ســوريه رفت و بعد از  37روز در حلب شهيد شد .اين
همسر شهيد افزود شهيد پويا ايزدي همواره به من میگفت
اگر شما و ديگران میخواهید در زندگي موفق باشيد و از فتنهها
در امان باشــيد بايد همواره واليتمدار بوده و به فكر خدمت
به مردم باشــيد .در اين آیین كه با پخش كليپي از شهداي
مدافع حرم و مرثیهسرایی سيد اردشير حسيني همراه بود حكم
فرماندهيمرتضيصادقيبرايپايگاهمقاومتشهدايمدافع
حرم حراست و همچنين هداياي حوزه بسيج شهيد تندگويان
به خانواده شهيد پويا ايزدي به آنها تقديم شد.

شرکتکنندگان در كاروان راهيان نور ،سفيران سرزمين نور هستند

کمیته عیادت شرکت در ادامه عیادت از همکاران مصدوم با حضور در منازل
خدابخش سلیمانی پور شاغل در مدیریت راهآهن و ترابری و مختارعلی عطائی
شاغل در معاونت منابع انسانی و امور اجتماعی از نزدیک در جریان وضعیت سالمت
و درمان این عزیزان قرار گرفتند.

تسليت

جناب آقاي عباس مرادي
شهردارمحترمفوالدشهر

درگذشت مادر چنان سنگین و جانسوز است که بهدشواری به باور مینشیند،
ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار چارهای جز تسلیم و رضا نیست .این
ماتم جانگداز را به شما و خانواده محترمتان صمیمانه تسلیت عرض نموده و
برای آن عزیز سفرکرده علو درجات طلب میکنيم.

روابط عمومي ذوبآهن اصفهان

تسليت

خانوادههای محترم مرحومان هوشنگ زماني و بهنام وكيلي
درگذشت همكاران گرامي مرحوم هوشنگ زماني و مرحوم بهنام وكيلي را
خدمت شما خانوادههای محترم صميمانه تسليت عرض نموده و از خداوند
متعال براي آن مرحومان علو درجات و براي بازماندگان ســامتي و طول
عمرخواستاريم.

آیین بدرقه كاروان راهيان نور ذوبآهن بهمنظور بازديد از مناطق عملياتي جنوب كشور با
حضور قادري مدير حراست ،سرهنگ اميدي فرمانده حوزه مقاومت بسيج شهيد تندگويان و
جمعی از مسئولین شرکت 26بهمنماه در مسجد الزهرا(س) برگزار شد .این کاروان در قالب
 450خانواده از پرسنل شركت با  10دستگاه اتوبوس از تاريخ  26لغايت  29بهمنماه طي 4
روز از مناطق عملياتي شلمچه ،والفجر  ،8شهداي هويزه ،دهلويه ،طاليه و شهرهاي آبادان
و خرمشهر ديدن خواهند کرد .قادري مدير حراست با اشاره به فرمايشات امام خميني(ره) كه
فرمودند:زندهنگهداشتنيادشهداكمترازشهادتنيستگفت:شرکتکنندگاندرايناردوي
معنوي شريك در اجر معنوي شهدا هستند .وي افزود :مسئولين شركت با اعزام کاروانهای
راهيان نور نشــان دادند كه عالوه بر توجه به فعالیتهای صنعتي و اقتصادي به فرهنگ
پرسنل نيز اهميت میدهند .مدير حراست شركت گفت :اميد است پرسنل شركت همانطور
كه در دفاع مقدس و جبهههای جنگ حاضر بودند و ایثارگری كردند هماکنون نيز با انسجام
و همبستگي جبهه صنعت را خالي نكنند زیرا در حال حاضر زمان مقاومت در جهاد اقتصادي
است .سرهنگ پرويز اميدي ،فرمانده حوزه مقاومت بسيج شهيد تندگويان گفت :ذوبآهن
اصفهان با توجه به اينكه يك بنگاه صنعتي و اقتصادي است ولي توجه خاصي به فرهنگ
پرسنل به ویژه فرهنگ ايثارگري دارد .بهواقع میتوان گفت به شكلی فرهنگ شهادت در
ذوبآهن نهادینهشده است لذا هماکنون تقاضا براي حضور بهعنوان مدافعين حرم بسيار زياد
است .وي با اشاره به اين موضوع كه سعي شده است از متقاضياني كه براي اولين بار از اين
مكان ديدن میکنند دعوت شود افزود :تازه مزدوجين و جوانان از كساني بودند كه سعي شده
است در اين اردو دعوت شوند تا ضمن بازدید از مناطق عملياتي جنوب با آرمان شهدا تجديد
بيعت کنند .سرهنگ اميدي شرکتکنندگان در اردوي راهيان نور را سفيران سرزمين نور
دانست و گفت :اطمینان دارم شرکتکنندگان پس از بازگشت روحيه بهتري دارند و میتوانند
الگوييبرايسايرينباشند.
در حاشیه این آیین با جمعی از شرکتکنندگان در اردوي راهيان نور گفتگويي انجام
دادهایم که در ادامه میخوانید.

ابراهيم كرمي ،شاغل در مديريت مهندسي آبرساني شركت با اشاره به اين موضوع كه
اولين بار است به اين سفر معنوي میرود ،گفت :به هر میزان كه ما يادآور ايثارگري ،فداكاري
و ازخودگذشتگیها رزمندگان دفاع مقدس باشيم به مباني و ارزشهای خود كمك کردهایم.
اگر ما در زمان تحريم روي پاي خود ايستاديم به بركت خون شهدا بوده است .وي افزود:
بايد قدردان شهدا و جانبازان باشيم چراکه اگر رشادتها و جانبازیهای آنان نبود اين آرامش
را در كشور نداشتيم.
حجتا ...اكبري ،شــاغل در مديريت مهندسي آبرساني گفت :آشنايي با رشادتها و
آموزههای دفاع مقدس و انتقال مفاهيم ارزشمند آن دوران به نسل امروز يك ضرورت است.
متأسفانه هجمه تهاجم فرهنگي از سوي دشمنان در كشور بسيار زياد شده است .وي افزود:
راهيان نور زيارت قبور غيورمرداني است كه با هجرت خود ما را با مفاهيم مقدسي چون شرف،
ايمان و جهاد آشنا کردند.
حسين سليميان ،شاغل در مديريت مهندسي نورد با اشاره به اينكه اولين سفر من و
همسرم است گفت :با شركت در اين اردو میتوان روحيه جهادي و معنويت را تقويت كرد
و تاريخ را بهنوعی مرور کرد.
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همكاران گرامي جناب آقايان عليرضا اعتمادي و سهراب اديبي

رسول پورپيرعلي ،مجيد حسني ،مصطفي شيرزادي ،اميد
سهرابي ،مهدي سعيدي زاده ،غالمرضا حسنزاده ،بهمن
شريفي ،رمضاني

بر بال لك لك ها

نام و نام خانوادگي شاغل

تاريخ تولد

محل كار

نام فرزند

رضا مهدي خشوئي

95/10/11

راهآهن

رها

روح اله تركي

95/11/11

نورد

امیرعلی

آرش نيكو نژاد

95/11/17

نورد

آيلين

مهدي دوستي

95/11/7

نورد

حديث

روح اله سبكتكين

95/10/30

فوالدسازي

رادمهر

امير اميري

95/10/30

فوالدسازي

بهار

حسينپارسا

95/11/10

توليد و توزيع
برق

زينب

غالمرضافروتن

95/10/27

كوره بلند

آريا

محمدهادی

95/11/10

حراست

امیرعلی

محمدجواددادخواه

95/11/4

حراست

نيكا

مصطفيجباري

95/10/25

حراست

طاها

محمدعابديني

95/9/24

حراست

امیرمهدی

حميدهاشمي

95/10/11

حراست

محمدامین

اكبرسليميان

95/11/13

كوره بلند

امیرمهدی

كريمسعيدي

95/11/18

آگلومراسيون

محمد

پیوند مهرورزان

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

بدينوسيلهازكليههمكارانودوستانگراميكهدرمصيبتوارده
بهاينجانبانضمنابرازهمدردي،موجبتسليخاطربازماندگانرا
فراهمنمودند،صميمانهقدردانينموده،اميداستدرشادیهایتان
جبراننماييم.

مقام معظم رهبری

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:

تسليت

تشكر و سپاس

ايجاد درد و احساس مشترك از
مفاهيمپدافندسايبري،پدافند
زيستي ،پدافند اقتصادي و پدافند
پرتوي در ميان مردم و مسئولين
از وظايف حوزه فرهنگسازی
پدافند غیرعامل است.

تولدت مبارک

روابط عمومي ذوبآهن اصفهان

روابط عمومي ذوبآهن اصفهان

ذوب آهن
ح
م
یس
ی
حافظ طز ت

در آیین افتتاح پايگاه مقاومت بسيج شهداي مدافع حرم مديريت حراست ذوبآهن عنوان شد

افتتاحیه مسابقات جشنواره فرهنگي ورزشي دهه مبارک فجر (جام شهدای آتشنشان)
با حضور مهندس علمداری مشاور فرهنگی اجتماعی مدیرعامل شرکت ،مهندس موسی
سلیمانی مشاور مدیرعامل در امور ایثارگران و سرپرست امور شهدا ،جانبازان و ایثارگران،
مهندس رضوانیان مدیر تولیدات کک و مواد شیمیایی ،حجتاالسالموالمسلمین نعمتي
فرمانده پايگاه بســیج شهيد احمدي روشن و تنی چند از دیگر مسئولین شرکت بیستم
بهمنماه در ســالن ایثار فوالدشهر برگزار شد .این مسابقات به همت تربیتبدنی حوزه
مقاومت بسیج شهید تندگویان شرکت در رشتههای فوتســال ،مچ اندازي ،دومیدانی،
طنابکشــی ،تنيس روي ميز ،كوهنوردي ،جودو ،كشتي ،تيراندازي با تفنگ بادي ،کوه
گشت خانوادگي و مسابقات واليبال چندجانبه خواهران انجام گرفت .مسابقه فوتسال با
حضور  24تيم از پایگاههای داخل كارخانه و سه تيم مهمان فوالد سبا ،سپاه ناحيه لنجان

و باشگاه فرهنگي ورزشي ذوبآهن برگزار شد .در ادامه موسي سليماني ،مشاور مدیرعامل
در امور ایثارگران و سرپرســت امور شــهدا ،جانبازان و ایثارگران شرکت ضمن تشكر از
دستاندرکاران این رویداد فرهنگی و بهویژه حمايتهاي مدیرعامل و مشاور فرهنگي
اجتماعی ایشان گفت :بســیج در سال  95فعالیتهای فرهنگی و ورزشی بسیار خوبی
نسبت به سال گذشته داشته و همچنین تعامل مناسبی با سرپرستی امور شهدا ،جانبازان و
ایثارگران شرکت برقرار کرده است.
در ادامه حجتاالسالموالمسلمین نعمتي ،فرمانده پايگاه بسیج شهيد احمدي روشن
درباره ايام ا ...دهه مبارک فجر و خاطرات دوران پيروزي انقالب اســامي ســخنانی را
ایراد کرد .در پايان تیمهای شرکتکننده با صداي زنگ مرشد زورخانه در حضور مشاور
فرهنگی اجتماعی مدیرعامل ،مدیران و سایر مسئولین از مقابل جايگاه رژه رفتند.

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

نام و نام خانوادگي شاغل

تاريخ ازدواج

محل كار

صادق نور محمدي

95/10/23

كيفيت

مهديسلطانيان

95/11/14

توليد و توزيع
برق

