مدير مهندسي توليد و توزيع برق شركت :به مناسبت يكم خردادماه روز بهره وري و بهینهسازی مصرف با مهندس محسن شیرازی
مدیر مهندسی تولید و توزیع برق گفتگویی داریم که در پی می آید  .مهندس شيرازي ابتدا به
چگونگيايجادروحيهمشارکتپذیریكاركناندرفعالیتهایصرفهجوییپرداختوگفت:
با ايجاد احساس تعلق در پرسنل و آگاهي دادن به آنها در خصوص اهميت صرفهجویی و
همچنين مشاركت دادن بيشتر آنها در نظام پيشنهادها ،میتوان از ديدگاه و...

مشاركتدرنظامپيشنهادها
رابطه مستقيم با بهره وري دارد

سخن اول
پیام رهبر معظم انقالب اسالمی در پی حضور
حماسی و پر شکوه مردم در انتخابات رياست
جمهوري و انتخاب دكتر حسن روحاني به
عنوان دوازدهمين رئيس جمهور اسالمي ايران

ماهرمضان
ماه بیکران
رحمت خداوند

پیروز انتخابات ،مردم ایران و
نظامجمهوریاسالمیهستند

در پــی حضور پر شــکوه و حماســی مردم در
دوازدهمیــن دوره انتخابات ریاســت جمهوری و
پنجمین دوره انتخابات شــوراهای اسالمی شهر و
روستا ،حضرت آیت اهلل خامنهای رهبر معظم انقالب
اسالمی پیام تشکر و قدردانی صادر و بر نکات مهمی
تأکید کردند .متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این
شرح است:
بسماهلل الرحمن الرحیم
ملت عزیز ایران
جشن حماســی انتخابات دیروز ،بار دیگر گوهر
درخشان عزم و ارادهی ملی را در برابر چشم جهانیان
ِ
به جلوه آورد .مشارکت گسترده و پرشور شما ،و هجوم
مشــتاقانه به مراکز رأیگیری ،و تشکیل صفهای
طوالنی برای رسیدن به صندوقهای رأی در همه
جای کشور ،و از همهی قشرهای اجتماعی ،نشانهای
آشکار از استحکام پایههای مردمساالری اسالمی و
دلبستگی همگانی به این موهبت بزرگ پروردگار بود
آزمون میدانعمل ،ســرافراز و
و ایران و ایرانی را در ِ
روســفید کرد .دیروز با این حضور متراکم و افکندن
بیش از چهل میلیون برگــهی رأی در صندوقها،
نصاب تازهای در انتخابات ریاســت جمهوری پدید
آمد و پیشــرفت روزافزون ملت ایران را در عرصهی
حضور و بروز قدرتمندانه نشــان داد .ایران اسالمی
بار دیگر بدخواهان و کینورزان و حسودان را عقب
نشانید و دل دوستان و تحسینکنندگان خود را لبریز
از شــادی و افتخار کرد .پیروز انتخابات دیروز ،شما
مردم ایرانید و نظام جمهوری اســامی است که به
رغم توطئه و تالش دشمنان ،توانسته است اعتماد این
ملت بزرگ را به طور فزاینده جلب کند و در هر دوره
درخشش تازهای نشان دهد .آزمون برجستهی دیروز
تنها مشارکت گسترده نبود ،آرامش و متانت و نجابت
شرکت کنندگان که امنیت انتخابات را تضمین کرد،
نیز بخش مهمی از این آزمون خیرهکننده بود .همهی
قشرها ،همهی سلیقهها ،همهی گرایشهای سیاسی
در کنار هم به صحنه آمدند و دوشادوش یکدیگر به
نظام جمهوری اسالمی رأی دادند.
اینجانب با خشوع در برابر خدای بزرگ ،جبههی
سپاس بر خاک میسایم ،و لطف و رحمت و پاداش
شایسته برای ملت ایران مسئلت مینمایم و به پیشگاه
حضرت بقیةاهلل االعظم ارواحنا فداه عرض سالم و
اخالص میکنم و نکاتی چند را متذکر میشوم:
۱ـ بــه مردم عزیز ،عرض میکنــم خدای را بر
موفقیت در برگزاری انتخابات شکر گزارید و پس از
التهــاب روزها و هفتههای پیش از انتخابات ،اکنون
ِ
به اتحاد و اتفاق عمومی بیندیشید که بیشک یک
عامل مهم استحکام و اقتدار ملی است .همه در زیر
میهن
سایهی نظام جمهوری اسالمی و فرزندان این ِ
سرافرازید ،بکوشید تا سهم خود از وظیفهی پیشبرد
کشور به سمت هدفهای بزرگ را بشناسید و دنبال
کنید .برآمدن همــهی آرزوهای ملی در گرو چنین
اندیشیدن و چنین عمل کردن است.
۲ـ به رئیس جمهور محترم و همهی کسانی که
در دولت آینده شرکت خواهند داشت سفارش و تأکید
میکنم که کار و تالش پرانگیزه و اندیشیده و جوانانه
را برای برطرف کردن مشکالت کشور در پیش گیرند
و لحظهای از این خط مستقیم غفلت نکنند .رعایت
قشرهای ضعیف ،توجه به روستاها و مناطق فقیر ،در
نظر گرفتن اولویتها ،برخورد با فساد و با آسیبهای
اجتماعی ،باید در صدر برنامهها قرار گیرد.
۳ـ عزت ملّی و رعایت حکمت در ارتباطات
جهانــی و اهتمام بــه اقتــدار بینالمللی نیز از
جملهی اولویتهای مدیریت انقالبی و اسالمی
است.
۴ـ الزم میدانم از یکایک آحاد شرکت کننده در
انتخابات و نیز کسانی که در ترغیب آنان به این وظیفه
نقش آفریدند تشکر کنم ،بهویژه مراجع معظم و علماء
اعالم و نخبگان دانشگاهی و سیاسی و فرهنگی و
هنری.
 ۵ـ الزم میدانم از حضرات نامزدهای ریاســت
جمهوری نیز که در این روشنگری و شورآفرینی برای
انتخابات تأثیر جدی بر جای نهادند تشکر کنم.
۶ـ الزم میدانم از همهی دســت اندرکاران اجراء
و نظارت انتخابات ریاست جمهوری و نیز انتخابات
شــوراهای شــهر و روســتا که متحمل زحمات
طاقتفرسا شدند تشکر کنم.
۷ـ الزم میدانم از حافظان امنیت انتخابات و نیز
از رسانهی ملّی که انتخابات پرشور ،مرهون تالش
شــبانهروزی و هنرمندانهی آنان است سپاسگزاری
کنم.
 ۸ـ در پایان ،خود و همگان را به تقوا و تالش
در راه وظیفــهی الهــی و اجتماعی و پایبندی به
مســیر انقالب که میراث ارزشــمند امام خمینی
بزرگ و شــهدای گرانمایه است دعوت میکنم و
شادی روح و علو درجات آنان را از خداوند متعال
مسالت مینمایم.
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ماه رمضان ،ماهی است عظیم که خداوند
در آن حسنات را میافزاید و گناهان را محو
میکند و درجات را باال میبرد .هر کس در
این ماه صدقه دهد خداوند او را میآمرزد و
هر کس در حد توانش نیکی نماید خداوند
او را میبخشد .گویند ماه رحمت فرارسیده
است .گویند دربهای مغفرت الهی بر
بندگان باز شده است...
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وزیر صنعت ،معدن و تجارت در حاشیه پنجمین نمایشگاه بینالمللی حملونقل ریلی خبر داد

تولید ساالنه  ۴۰۰هزار تن ریل پیشرفته
در ذوبآهن اصفهان

افتخاری دیگر که در دوازدهمين جشنواره روابط عمومي استان رقم خورد

کسب دو عنوان برتر توسط روابط عمومي ذوبآهن اصفهان

دردوازدهمينجشنوارهروابطعمومیهایاستاناصفهانكه
به همت انجمن فرهنگي روابط عمومي استان اصفهان در روز
سوم خردادماه سال جاري در محل اتاق بازرگاني اصفهان برگزار
شد ،دو عنوان برتري در زمینه ارتباطات رسانه اي و برنامهریزی،
پژوهشوافکارسنجیبهروابطعموميذوبآهناصفهانتعلق
گرفت .در آئين معرفي و تجليل از آثار برتر روابط عمومیهای
استان اصفهان كه با حضور جمعي از مديران و مسئولين استان
و از جمله مديران و كارشناسان روابط عمومیهای سازمانها و
نهادهايمختلفاستانبرگزارشد،دكتراحمديافزاديمدیرکل
صداوسیمای استان اصفهان ،جعفرزاده مديركل روابط عمومي
سازمان هواپيمايي كشــوري ،دكتر محسن عالمه از اساتيد
دانشگاه ،همچنين عليرضا اميري مدير روابط عمومي ذوبآهن
اصفهان و حميدرضا غزنوي رئيس هيئت مديره و دبير انجمن
فرهنگي روابط عمومي استان پيرامون اهميت جايگاه و نقش
روابط عمومي سازمانها و ادارات در روشنگري ،پاسخگويي به
مخاطبين ،هدايت افكار عمومي و پيشبرد اهداف سازمانهاي
مرتبط سخن گفتند .در اين آیین كه همزمان با سوم خردادماه

سالروز فتح خرمشهر برگزار شد ،ضمن گرامیداشت ياد و خاطره
شهدايدفاعمقدسبهویژهشهدايآزادسازيخرمشهر،عليرضا
اميري مدير روابط عمومي ذوبآهن اصفهان در سخنانی با اشاره
به رشادتها و فداکاریهای سرداران و رزمندگان در دوران دفاع

اطالعیه

«یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الص ّیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعکم تتقون»

ای ایمان آورندگان! بر شما نیز فرض گردید روزه داشتن ،چنانکه بر کسانی که قبل از شما بودند فرض شد و این دستور برای آن است
که پاک و پرهیزگار شوید .قرآن کریم ـ سوره بقره ـ آیه 183
در آستانه ماه مبارک رمضان ،ضمن تبریک و تهنیت فرا رسیدن ماه خودسازی و آرزوی توفیق در انجام فرایض دینی و به امید پذیرش
نیایشهای بی ریا و خالصانه همکاران از جانب پروردگار متعال ،با عنایت به تصمیمات متخذه به منظور ایجاد فرصت و زمینه مطلوب برای
بهرهمندی هرچه بیشتر کارکنان از فضائل این ماه عزیز ،توجه همکاران محترم را به موارد ذیل جلب مینماید:
ساعات کار در ماه مبارک رمضان (از تاریخ  )96/03/06به شرح جدول ذیل خواهد بود:

نوبتشیفت

ساعت ورود

ساعتخروج

روزکار دائم

7

14

روزکارشیفت

6:45

15:20

عصرکار

15:15

22:50

شبکار

22:45

6:50

مقدس ،بخشی از فعالیتها و نقشآفرینی پوالدمردان ذوبآهن
اصفهان در این دوران مهم از جمله حضور 14هزار ایثارگر ،تقدیم
 286شــهید 1400 ،جانباز و  86آزاده و همچنین کمکهای
رزمي ،تداركاتي و صنعتــي ذوبآهن اصفهان را بیان کرد .در

پاياناينجشنوارهبيانيههيئتداوريدوازدهمينجشنوارهروابط
عمومیها قرائت شد و  26نفر از كارگزاران برتر روابط عمومي
معرفیشده و لوحهای سپاس ،تنديس و عناوين برگزيده خود را
دريافت کردند .در اين بين آثار ارسالي روابط عمومي ذوبآهن
اصفهــان بهعنوان قديمي ترين واحــد توليد مقاطع فوالدي
ساختماني و ريل در دو محور زير برگزيده و معرفي شد:
 .1دريافت تنديس ویژه ،لوح سپاس و عنوان روابط عمومي
برگزيده در محور ارتباطات رسانه اي
 .2دريافت تنديس ویژه ،لوح سپاس و عنوان روابط عمومي
عالي در محور برنامهریزی ،پژوهش و افکار سنجی
در پايان اين گــزارش اعالم میداریم كه موفقیتهای
روابط عمومــي در زمینههای مختلف حاصل حمایتهای
همــه جانبه مديريــت عالي و تمامي كاركنان شــركت و
همچنين تالش همــكاران در روابط عمومي بوده كه اين
موفقيــت را به همكاران تبريك گفتــه و از خداوند متعال
میخواهیم مــا را در انجام وظايف و خدمات مربوطه از هر
جهت هدايت و ياري نمايد.
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ویــــترین هفته

درنشستيعلميتخصصي

آزمونهایکیفیتوليدریل
مورد بررسي قرار گرفت
رویـــداد

02

توجه ذوبآهن اصفهان به
برگزاري دورههای امداد و
نجات قابل ستايش است
فرهنــگی
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برگزاريفينالواختتاميه
مسابقاتواليبالداخلي
كارخانه
گوناگون
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جنابحجتاالسالموالمسلمیندكترحسنروحاني
رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
حضور گسترده و حماسي مردم قهرمان و هميشه در صحنه ايران اسالمي در انتخابات شكوهمند 29
اردیبهشتماه سال جاري و اعالم اعتماد و انتخاب مجدد حضرتعالي به رياست جمهوري اسالمي ايران را
صميمانه تبريك عرض نموده ،موفقيت و سربلندي جنابعالي در اين مسئوليت خطير در جهت تحقق اهداف
عالينظاماسالميدرجهاتمختلفوخصوصاحفظدستاوردهايانقالباسالمي،سرافرازيبینالمللی،پيشرفتو
آباداني همه جانبه كشور ،رونق اقتصادي و خدمت به مردم عزيزمان را از درگاه الهي مسئلت داريم.
مديريت و كاركنان ذوبآهن اصفهان

توضیحات
ثبتخروج
از ساعت  13:45به بعد
ثبت ورود حداکثر تا 6:45
مجازمیباشد
ثبت ورود حداکثر تا 15:15
مجازاست
بدونتغییر
و طبق روال جاری

مدیریت محترم خدمات و امور اجتماعی ،مطابق سنوات گذشته در خصوص ترانسپورت و نیز تامین افطاری و سحری پرسنل نوبتکار،
برنامهریزی و اقدام خواهند کرد .در ایام ماه مبارک نیز همکاران محترم میتوانند از ساعت  13جهت استماع سخنرانی مذهبی و اقامه نماز
جماعت در مساجد و نمازخانههای شرکت حضور یابند.
با توجه به اینکه سرویسهای ایاب و ذهاب شیفت صرفًا جهت کارکنان نوبتکار تخصیص یافته ،به منظور اجتناب از بروز مشکالت
احتمالی در امر ایاب و ذهاب آنان ،انجام اضافهکاری بعد از ساعت  13:45جهت کارکنان جنرال شیفت مجاز نیست( .مگر در موارد خاص
بهصورت محدود با تائید معاونت ذیربط).
اجرای موارد مندرج در این اطالعیه از تاریخ  1396/03/06میباشد.
در خاتمه سعادت و نیک بختی در دو جهان را برای همکاران محترم از درگاه ایزد منان مسئلت نموده و از عزیزانی که به هر علت در
ایام ماه رمضان روزهدار نمیباشند تقاضا دارد شئونات این ماه مبارک را رعایت فرمایند.

سرپرستمعاونتمنابعانسانیواموراجتماعی

همکار گرامی جناب آقای افشین قبادی
شهادت برادر بزرگوارتان ،مدافع حرم حضرت
زینب(س) شهید پاسدار علیرضا قبادی را به
پیشگاه بقیة ا ...االعظم (ارواحنا فداه)،
مقاممعظمرهبریوخانوادهمعززجنابعالی
تبریک و تسلیت عرض می نماییم .

مديريت و كاركنان ذوبآهن اصفهان
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رويداد
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وزیرصنعت،معدنوتجارتدرحاشیهپنجمیننمایشگاهبینالمللیحملونقلریلیخبرداد

تولید ساالنه ۴۰۰هزار تن ریل پیشرفته در ذوبآهن اصفهان
سواالت همکاران و پاسخ مسئوالن

چند نفر از همکاران در تماس با شماره « 104سالم آتشکار» روابط
عمومی سواالت خود را به شرح زیر مطرح و خواستار رسیدگی و پاسخ
مسئوالن شده اند:
**  .1علت حذف بیماریهای قلبی و قندی از ارائه خدمات
بیمهصعبالعالجیچيست؟
مدیریت بیمه و اموال :مرجع تشخیص صعبالعالج بودن بیماریها،
معاونت درمان و آموزش پزشــکی است .بر اساس ابالغیه این معاونت،
بیماریهای قند و قلب شــامل بیماری صعبالعالج نیستند؛ بنابراین
همکارانی که قب ً
ال داراي کارت صعبالعالج برای این بیماریها بوده اند
اين كارت فاقد اعتبار است.
** .2درخواست استقرار پزشک معتمد دندانپزشکی در
بیمارستانشهیدمطهری.
مدیریت بیمه و اموال :تعیین پزشــک معتمد دندانپزشکی بر عهده
بیمهگذار (بیمه ایران) اســت که بررسیهای الزم صورت پذیرفته و در
صورت ضرورت اقدام میشود.
**  .3ميزان پوشش هزینههای بستري و جراحي در بیمه
تکمیل درمان ایران به چه میزان است؟
مدیریت بیمه و اموال :كليه هزینههای بستري که جنبه درمانی
داشته باشــد در بیمارستانهای غير طرف قرارداد معادل حداكثر تعرفه
وزارت بهداشت و درمان در بخش خصوصي در سال مورد عمل است.
در ضمن فرانشيز كليه بیمارســتانهای خصوصي طرف قرارداد و غير
طرف قرارداد كه كليه اعمال جراحي اعم از تخصصي و عمومي را انجام
میدهند  5درصد است .همچنین پرداخت هزینههای زايمان طبيعي و
عمل سزارين بدون سقف است .پرداخت كليه هزینههای درماني مرتبط
با حادثه به كاركناني كه در طول مدت قرارداد دچار حادثه ناشي از كار مي
شوند بر اساس حداكثر تعرفه وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
در بخش خصوصي در ســال مورد عمل بدون كسر فرانشيز به عهده
بيمه ايران است.
تعدادی از همکاران بر اساس اطالعيه مندرج در هفتهنامه آتشكار
درخواست تسریع در روند پرداخت وام مسکن به کارکنان را دارند.
درخواست حذف گزارش کار روزانه قسمتها از کاغذی به سیستمی
برایصرفهجوییبیشتر
درخواســت بهروزرسانی لینک مدیریت سرمایهگذاری و امور سهام
برای اطالعرسانی بیشتر
پیرو اطالعیه مندرج در پورتال مبنی بر انعقاد قرارداد بدنســازی در
تعدادی از شهرها ،همکاران خواستار انعقاد قرارداد بدنسازی در سایر شهرها
از جمله اصفهان ،خمینیشهر و شاهینشهر و ...شده اند.
افکارسنجیروابطعمومی

مهندس محمدرضا نعمت زاده وزير صنعت،معدن و
ل و نقل
تجارت در حاشیه پنجمین نمایشگاه بینالمللی حم 
ریلی و در گفتگو با خبرنگار ما با اعالم اینکه راهآهن ،ریل
ملی را به صورت نقــدی از ذوبآهن اصفهان خریداری
میکند از تولید ســاالنه  ۴۰۰هزار تن ریل مناسب برای
ســرعت  ۲۵۰کیلومتر خبر داد و گفت :برای اســتفاده
ســازندگان تجهیزات ریلی از منابع صندوق توسعه ملی
هماهنگی الزم صورت گرفته است .وي افزود :برای تولید
ریل هیچ امکاناتی در داخل کشور وجود نداشت از سه سال
پیش و در این دولت مطابق با انعقاد تفاهمنامه و سپس
افتتاح پروژه تولید ريــل در ذوبآهن اصفهان با حضور
معاون اول رییس جمهور این محصول اســتراتژیک در
زمره محصوالت فوالدی ایران قرار گرفت .وزير صنعت،
معدن و تجارت تصريح كرد :در حال حاضر خط تولید ریل
در ذوبآهن اصفهان فعال است و راهآهن نیز خوشبختانه

شــرایط را به گونه ای فراهم نموده که ریل تولیدشــده
خریداری شود.
** ذوبآهن اصفهان توانایی تامین کل نیاز
ریلی کشور را دارد
وي با اشــاره به اینکه نیاز کشور به محصول ریل
ساالنه حدود  400هزار تن است تصریح کرد :ذوبآهن
اصفهان توانایی تامین کل نیاز کشور در خصوص تولید
محصول ریل را دارد .نعمتزاده بیان کرد :بر این اساس
عالوه بر تولید ریل برای ســرعتهای تا  250کیلومتر
در ایران میتوانیم به مرحله صادرات این محصول نیز
دست یابیم .وی همچنین در خصوص تولید تجهیزات
ریلی گفت :آنچه که مهم اســت راهآهن باید مقداری
از لحــاظ تامین منابع کمک کنــد و از طرف دیگری
سازندگان تجهیزات اصلی بتوانند هم از فاینانسهای
خارجی و هم از صندوق توسعه ملی استفاده کنند .وی

تاکید کرد :در این زمینه با صندوق توسعه ملی هماهنگی
صورت گرفته که به بخش داخلی تسهیالت ارزی ارائه
شود تا آنها بتوانند نیازمندیهای داخلی را تامین کنند.
در مجموع همکاریهای بینالمللی با شرکتهای ایرانی
در حال توسعه است.
**توسعه خطوط ريلي رشد صنايع را در بر
دارد
نعمتزاده با اعالم حمایت از توســعه خطوط ریلی
حمایت گفت :هر چه شبکه ریلی توسعه یابد ،صنایع کشور
نیز فعالتر میشوند .وزیر صنعت با اشاره به امضای قرارداد
بین یکی از واحدهای صنعتی سنگان و راهآهن ،اظهار کرد:
بر این اساس یک ایستگاه بسیار بزرگ برای حملونقل
مواد اولیه معدنی و تولیدات صنایع فوالد ساخته میشود و
برای اولین بار در کشور بخش خصوصی صنعتی به شبکه
ریلی در راستای توسعه کمک میکند.

در نشستي علمي تخصصي

آزمونهای کیفی توليد ریل مورد بررسي
قرار گرفت

با توجه به برگزاري اولين جشنواره علمی پژوهشی ذوبآهن اصفهان
(شهید تهرانی مقدم) در تاريخ سوم اسفندماه  ،95نشست بررسي و پیگیری
طرح ارائه شــده توسط محمدعلی معظم با موضوع ارزیابی آزمونهای
کیفی ریل در ســالن جلســات معاونت برنامهریزی و توسعه شركت با
حضور کارشناسان مرتبط از مدیریتهای ارشد مهندسي كارخانه ،کیفیت،
آزمایشگاه مرکزی ،امور فنی بهرهبرداری ،مهندسی اتوماسیون ،مهندسی
نت و پژوهش ،فنآوری و بومیسازی بيست و ششم اردیبهشتماه برگزار
شد .در این نشست ابعاد مختلف برخی از آزمونهای کیفی موردنیاز تولید
ریل که در استاندارد  1-13674 ENبه عنوان معیارهای پذیرش معرفی
شــدهاند مورد بحث و بررسی قرار گرفت .بر خي از این آزمونها عبارت
هستند از :معادله بیشبینی خواص مکانیکی ریل بر اساس آنالیز شیمیایی،

چقرمگی شکســت  ،K_ICسرعت رشد ترک خستگی ،عمر خستگی
و اندازهگیری تنشهای پسماند در پاشنه ریل .در اين نشست همچنين
موضوع چگونگی انجام آزمونها ،تفسیر نتایج و ارائه راه حل برای به دست
آوردن نتایج مورد انتظار استاندارد تولید ریل از جمله مواردی بود که مورد
بررسي قرار گرفت وتنش پسماند به عنوان یک فاکتور تاثیر گذار بر نتایج
معرفی شــد و نشان داده شد که این فاکتور در کلیه آزمونها نقش دارد
و از این رو کنترل آن در مراحل تولید بسیار حايز اهمیت است .در پایان
حاضرین در نشســت با توجه به سیاست کارخانه مبنی بر تولید ریل ،در
زمینه تشکیل کارگروه علمی جهت بسط دانشفنی توليد ريل با استفاده
از ظرفیتهای درون و برونســازمانی و نیز تجهیزات الزم جهت انجام
آزمونها تبادل نظر کردند.

یادداشت

کاهش هزینه تولید فوالد ،گامی
برای توسعه بازار
در جهان رقابتی امروز ،شــرکت ها برای ادامــه حیات باید هر
روز نســبت به اصالح و بهبود روش های تولید گام بردارند و هزینه
تولید خود را کاهش دهند تــا بتوانند در این بازار پر تنش به حیات
خود ادامه دهند .صنعت فوالد نیز از این امر مســتثنی نبوده ،هم در
عرصه جهانی و هم در عرصه داخلی ،تولیدکنندگان فوالد با کاهش
هزینههای تولید و قیمت ،ســعی در گسترش بازار و افزایش فروش
محصــوالت خود دارند .در ایران با توجــه به افزایش ظرفیت تولید
فوالد به  31میلیون تن در ســال ،رقابت شــدیدی در عرصه تولید
فوالد و فروش آن بین تولیدکنندگان وجود دارد و این در حالی است
که بر اســاس برنامه تولید و جایگاه صنعت فوالد در ســال 1404
(سند چشمانداز  ،)1404ظرفیت تولید فوالد کشور به  55میلیون تن
در ســال خواهد رسید .به گونه ای که  40میلیون تن آن به مصرف
داخل اختصاص یافته و  15میلیون تن آن صادر خواهد شد .از طرفی
هر چند حــدود  63درصد از تولیدکنندگان فوالد در جهان ،از روش
کوره بلند اســتفاده نموده و تنها  37درصد از روش قوس الکتریک
بهره میگیرند ولی در ایران ،این نســبت متفاوت است و به غیر از
ذوبآهــن اصفهان که از روش کوره بلند اســتفاده مینماید ،کلیه
رقبا از روش قوس الکتریکی به تولیــد فوالد میپردازند .در نتیجه
نسبت به ذوبآهن که مجبور به پرداخت هزینه مواد اولیه خود نظیر
زغال سنگ و کک به قیمتهای جهانی است ،از برق و گاز طبیعی
اســتفاده کرده و یارانه و سوبسید بیشتری دریافت میکنند .این در
حالی اســت که در ماههای اخیر قیمت زغال سنگ در بازار جهانی
به شــدت افزایــش یافته و هزینه مواد اولیه و بــه دنبال آن قیمت
تمام شــده محصوالت ذوبآهن را افزایش داده است و نهايتًا منجر
به رقابت قیمتی ســختتری برای شرکت نســبت به رقبا گردیده
است و اهتمام بیشتر کارکنان را در راستای کاهش قیمت تمام شده
میطلبد .با توجه به مــوارد فوقالذکر و با عنایت به افزایش رقابت
بین تولیدکنندگان فوالد در ســال های آینده ،هــم در بازار داخل
کشــور و هم در راســتای افزایش صادرات ،الزم است؛ پروژههای
بهبودی در راستای تولید اقتصادی شرکت و کاهش قیمت تمام شده
محصوالت به منظور افزایش قدرت رقابت با ســایر تولیدکنندگان
فوالد ،مد نظر قرار گیرد .تعریف و اجرای پروژههای کاهش HMR
یا چدن مذاب در کنورتورها ،افزایش  FEســنگ آهن مورد استفاده
در کوره بلند و تزریق پودر زغال به کوره بلند ( )PCIدر همین راستا
می باشــد که به منظور آشنایی بیشتر همکاران گرامی با پروژههای
فوقالذکر به تشــريح هر کدام از پروژهها در شمارههای بعد خواهيم
پرداخت.

معاون وزیر راه و شهرسازی:

آماده خرید ریل ذوبآهن اصفهان هستیم
خیرا ...خادمی معاون وزیر راه و شهرســازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه
زیربناهای حملونقل در حاشیه پنجمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی با اعالم
توان تولید ساالنه ۲۰۰کیلومتر ریل در ذوبآهن اصفهان ،از آمادگی خرید این محصول از
اين شرکت فرابورسی خبر داد وبه خبرنگار ما گفت :در ساخت ریل ،تکنولوژی خاصی نیاز
است که در دنیا پنج ـ شش کارخانه از جمله در کشورهای هند ،ترکیه و اتریش ریل تولید
میکنند .مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حملو نقل ضمن اعالم آمادگی
در خصوص خرید ریل از ذوبآهن اصفهان ادامه داد :به دليل گسترده شدن شبکه ریلی
و افزایش فعالیت متروها ،نیاز بود این محصول استراتژیک در داخل کشور تولید شود .لذا
ذوبآهناصفهانبرایتولیدساالنه 200کیلومترریلسرمایهگذاریکردهاست.

مدير آبرساني شركت:

برداشت آب از رودخانه زایندهرود كاهش
يافته است

مهندسمهرداداسماعيليمدیرآبرسانیشرکتبهمناسبتروزبهرهوری
و بهینه مصرف در گفتگو با خبرنگار ما گفت :ميزان متوسط بارندگي ساالنه
در اروپا حدودًا  ٧٥٠ميلي متر ،در آســيا  ٥٠٠ميلي متر و در ايران  ٢٥٠ميلي
متراست؛ بنابراين در مقايسه با كشورهاي ديگر ،ايران از حداقل ريزش هاي
جويبرخورداراست.باتوجهبهتقسیمبندیهایاقليمي،استانماجزءمناطق
خشك و نیمهخشک محسوب میشود و تامين
آب در چنين اقليمي واقعًا دشوار و پرهزينه است.
وي افزود :همه ما موظف هســتيم تالش كنيم
قطره آبي در گوشهای از كشور بيهوده هدر نرود
لذا بايد در چگونگي مصرف آب و در فعالیتهای
شــخصي و روزانه صرفهجویی مسئوالنه و دل
سوزانه داشته باشيم .همچنين با رشد جمعيت و
گسترششهرنشينيمصارفآبيافزايشمییابد.
از سوي ديگر اعداد و ارقام حكايت از گران بودن
هزینههای تامين آب دارد .مدير آبرســاني شركت تصريح كرد :در راستاي
صرفهجویی آب و با توجه به اهميت منابع آبي و مديريت مصرف بهينه آب،
ذوبآهن اصفهان از سال 1379همزمان با شروع پديده خشكسالي در استان
اصفهان فعاليت خود را شروع و با تشكيل كميته صرفهجویی و بهينه مصرف
آباقداماتموثريدراينزمينهانجامداد.دراينراستاپروژههایزياديتعريف
وبهترتيباولويتانجامپذيرفتوکماکانانجامپروژههادرزمينهصرفهجویی

مصــرف آب نيز ادامه دارد .وي ادامه داد :نتيجه انجام اين فعالیتها با وجود
راهاندازی پروژههایی نظير ،كوره بلند ،3نیروگاه هاربین ،آگلوماشين ،4باتری
کک سازی 3و ايستگاه ریختهگری ،5كاهش مصرف آب برداشتي از رودخانه
است .مطابق با آمار برداشت آب از رودخانه كه در سال 1378حدود 33ميليون
متر مكعب بوده است به حدود  18ميليون متر مكعب در سال  1395رسيده
است.مهندساسماعیلیخاطرنشانکرد:پروژههایي
جهت مصرف بهينه ،كاهش تلفات آب و مديريت
مصرف آب در دست اجرا است تا انشاءا ...بتوانيم از
اين نعمت الهي به بهترين شكل استفاده کنیم .وي
گفت :جهت صرفهجویی بيشتر در كارخانه عالوه
بر اجراي پروژههای در دست اقدام ،همكاري كليه
پرسنل به ويژه همكاران قسمت بهرهبرداری نيز
موثر است .در اين راســتا به چندين نكته اشاره
میشود :عدم استفاده از آب آشاميدني (نازل هاي
آتشنشانی) براي شستشوي كارگاه ها ،قطع انشعاباتداخل بخشها كه آب
گردشي سيكل تميز را وارد سيكل كثيف میکند ،تامين آبخنک كننده اره
نورد  500از سيكل كثيف و كوتاه كردن زمان استحمام و صرفهجویی در
مصرف آب .مهندس اسماعيلي در پايان از همكاران قسمتهای مختلف
شركت درخواست کرد پيشنهادات و طرحهای خود را در راستاي مصرف
بهينه آب با اين مديريت مطرح کنند.

مدير مهندسي توليد و توزيع برق شركت:

مشاركت در نظام پيشنهادها رابطه مستقيم
با بهره وري دارد

به مناســبت يكم خردادماه روز بهره وري و بهینهسازی مصرف با
مهندس محسن شیرازی مدیر مهندسی تولید و توزیع برق گفتگویی
داریم که در پی می آید .
مهندس شــيرازي ابتدا به چگونگي ايجاد روحيه مشارکتپذیری
كاركنان در فعالیتهای صرفهجویی پرداخت و گفت :با ايجاد احساس
تعلق در پرسنل و آگاهي دادن به آنها در خصوص اهميت صرفهجویی
و همچنين مشاركت دادن بيشتر آنها در نظام پيشنهادها ،میتوان از
ديدگاه و پتانســيل كاركنان در اين باره بهرهبرداری و نهایت استفاده
کرد .وي در ادامه پروژههای در دســت اقدام اين مديريت در راستاي
صرفهجویی و بهینهسازی مصرف را به شرح ذيل عنوان كرد :پروژه
بازســازي پنج عدد برج خنککننده نيروگاه حرارتي ،كه بازســازي
برج هاي شــماره  4و  5به اتمام رســيده و در مدار بهرهبرداری قرار
گرفت و بازســازي برج هاي شــماره  1و  2و  3در حال انجام است،
بــا اجراي اين پروژه در مصرف آب صرفهجویی خواهد شــد ،اجراي
پروژه مهم بازســازي ديگ بخار  4نيروگاه مركزي برنامهریزی شده
اســت كه باعث صرفهجویی در مصرف گاز طبيعي و استفاده بهينه
از گازهاي فرآيندي خواهد شــد .مقرر شده اين پروژه توسط پرسنل
شركت اجرا شود ،پروژه بازگرداندن آب ناشي از شستشوي فيلترها به
ســيكل آب در تصفیهخانه شيميايي قديم كه در حال پيگيري خريد
برخي تجهيزات موردنیاز میباشــیم ،اين نمونه پروژه در سال  94در
تصفیهخانه شيميايي جديد انجام شــد و در سال  95به بهرهبرداری
رسيد كه ساالنه حدود  100هزار متر مكعب آب صرفهجویی میشود.
مدير مهندســي توليد و توزيع برق شركت ادامه داد :تهاتر سيم هاي
فرســوده سوخته جمعآوری شده در تعميرگاه الكتريكي با سيم هاي
نو جهت كاهش هزینههای تعميرات الكتريكي ،استفاده از كابل هاي
آلومينيومي موجود در انبارها به جاي كابل هاي مسي و بازيافت كابل

هاي موجود در انبارهاي مســتعمل ،حذف شــركت هاي پيمانكار و
افزايش بهــره وري كاركنان از جمله دیگر فعالیتهای اين مديريت
در راســتاي صرفهجویی و كاهش مصرف انرژي به شــمار میروند.
مهندس شيرازي در پاســخ به اين سوال كه الگوها و استانداردهاي
تعریفشده در مصرف برق شامل چه مواردي میشوند چنين گفت:
كاهش مصرف انرژي الكتريكي از طرق مختلف قابلپیگیری و انجام
اســت ،مانند خاموش کردن روشــناییهای غير ضروري ،استفاده از
روشنايي روز ،بهكارگيري تجهيزات كم مصرف مانند المپهای كم
مصــرف و موتورهاي صنعتي جديد و كــم مصرف ،كاهش مصرف
برق در ساعات پيك مصرف شبكه ،راهاندازی تجهيزات در زمانهای
غير پيك مصرف ،ضمنًا در صنعت برق استانداردهای ويژه اي مانند
استاندارد تغييرات ولتاژ و فركانس ،استاندارد كيفيت برق تحويلي به
مشتركين و استاندارد مشخصات فني وسايل اندازهگیری و از اهميت
خاصي برخوردار است.
وي در خصوص پروژه جمعآوری اطالعات مدلسازی و مطالعات
شــبكه برق ذوبآهن اصفهان خاطرنشــان كرد :اجراي اين پروژه
توسط نرم افزار  digsilentشــبكه برق كارخانه مورد بررسي قرار
میگیرد و پس از شــناخت نقاط ضعف با اصــاح طراحي میتوان
از بروز بعضي حوادث جلوگيري کرد و ضمن كاهش گســتردگي آن
حوادث ،طرحهای جديد شــبكه برق كارخانــه را بهينه و اقتصادي
نمود .مدير مهندسي توليد و توزيع برق شركت گفت :ثمره راهاندازی
نيروگاه جديــد  110مگاواتي در ســال  1391خودكفايي ذوبآهن
اصفهان در توليد برق بود .دســتاورد اين موفقيت فروش مازاد برق
توليدي به عنوان يك محصول موثر به مديريت شبكه برق ايران به
شــمار میرود به طوری که در سال  95مقدار  26/678میلیون کیلو
وات ساعت برق به فروش رسیده است.
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توجهذوبآهناصفهان
به برگزاري دورههای امداد و نجات
قابلستایشاست

همزمان با گرامیداشــت هفتــه هاللاحمر،
مشــاور فرهنگی اجتماعی مدیرعامل شــرکت از
دوره آموزشــی امداد و نجــات و کمکهای اولیه
کانون خیرین فرهنگی آقایان شركت در مجموعه
شفق اصفهان بازدید به عمل آورد .در این بازدید،
مهندس علمــداري ،فراگیری دورههــای امداد و
نجات و کمکهای اولیه برای کارکنان ذوبآهن
و خانوادههایشان را امری ضروری دانست و ضمن
توصیه به اجرای مطلوبتر این دورهها ،خواســتار
توجه بیشــتر به امر آموزش آن در سطح کارخانه
شد .در ادامه سید جالل مسعودی ،از مربیان مجرب
سازمان هاللاحمر اصفهان گفت :امروزه آموزش
کمکهای اولیه در جهــان موردتوجه جدی قرار

دارد و در جوامع بشــری الزم است هر فردی اين
آموزشها را فراگیــرد .افزایش جمعیت و محدود
بودن امکانات درمانی و امــدادی ،نیاز به آموزش
کمکهای اولیه را پررنگتر کرده است .وي توجه
ذوبآهن اصفهان بــه برگزاری این نوع دورهها را
قابلتحسین عنوان كرد و ادامه داد :برگزاري چنين
دورههای آموزشــي برای محیطهای صنعتي که
دارای نفرات متعدد و ریسک خطر باالتری هستند
از اهمیت بسياري برخوردار است.در ادامه غالمرضا
جانقربان ،شاغل در نورد  500از فراگیران این دوره
آموزشــي نیز ضمن تشکر از تشکیل کالسهای
امداد و نجات توسط کانون خیرین فرهنگی آقايان
شــركت اظهار امیدواری کرد با تالش و همکاری

آموزش تعاليم ارزشمند قرآن كريم و ارتقاء سطح آگاهي کارکنان

از اولويت هاي دارالقرآن كريم ذوب آهن
اصفهان است

بیشتر مسئولین شاهد ادامه این نوع کالسها برای
همه کارکنان و خانوادههای آنها باشــیم .ابراهیم
میرزایی ،شاغل در مديريت تولید و توزیع برق نیز
گفت :با توجه به صنعتی بودن شرکت نیاز ویژهای
به برگزاری کالسهای امداد و نجات احساس میشد
که امید است با اطالعرسانی بیشتر به كاركنان شاهد
حضور بیشتر آنها در این دورهها و کاهش میزان خطرات
در کارگاهها باشیم .شایانذکر است دوره آموزشی امداد
و نجات و کمکهای اولیه هماکنون بهصورت رایگان
برای کارکنان و خانوادههای آنها توسط کانون خیرین
فرهنگیآقایانوباهمکاریسازمانهاللاحمراصفهان
در مجموعه شفق در حال برگزاری است.
جواد فدوی ـ رابط خبري

قسمت اول | ســيد رضا موسوي شــاغل در مديريت
اقتصادي و حسابداري صنعتي  ،يكی از مسئولين و هماهنگ
كننــدگان برپايي كالس هاي قرآنــي در طول ماه مبارك
رمضان در شرکت است  .به مناسبت برگزاری کالس های
قــرآن در این ماه پر خیر و برکت بــا این همکار پرتالش
گفتگویی انجام داده ایم که مشــروح
قسمت اول آن را در ادامه می خوانید :
سيد رضا موسوي ضمن تبریک ماه
مبارك رمضان گفت  :به لطف خداوند
متعال فعاليت درخصوص ترويج و توسعه
فرهنــگ قرآني در ذوب آهن  ،هر چند
محدود اما فضــاي معنوي و خاصی را
ايجاد نموده و مورد اســتقبال كاركنان
شريف و سخت کوش این شركت قرار
گرفته است .وي با اشاره به اینکه آموزش
تعاليم ارزشمند قرآن كريم و ارتقاء سطح
آگاهي پرسنل از اولويت هاي دارالقرآن
كريم ذوب آهن اســت افزود  :سطوح
مختلف آموزش تحت عنوان طرح نهضت قرآن آموزي توسط
مديريت آموزش و توسعه منابع انساني از سال  90شروع آغاز
شده و همچنین برگزاري كالس ها وجلسات آموزش قرآن
کریم نیز در ایام ماه مبارك رمضان در ســطوح مختلف با
حضور مربيان مجرب شرکت به همت جامعه قرآنی کارخانه
از دهه هفتاد آغاز گرديده و همچنان ادامه دارد .
موسوی در ادامه فعالیت های درالقرآن کریم شرکت را
چنین عنوان کرد  :تشکیل حدود  50كالس قرآني در بخش
هاي مختلف شركت و برگزاری جلسات هفتگی با حضور
اساتید  ،مربیان  ،رابطین و فعاالن قرآن کریم در خصوص
چگونگی تشکیل کالس ها ،نحوه تدریس ،سرفصل های

علل گرایش به فضای مجازی
و رسانههای سایبر
علل گرایش به فضای مجازی در بین افراد و بهخصوص نوجوانان و
جوانان مربوط به ویژگیهای خاص و منحصربهفرد این فضا است که به
برخی از آنها اشاره میشود.
**  .1جدایی میان زمان و مکان
در فضای مجازی چیزی بهعنوان زمان و مکان معنایی ندارد .مخاطب
و اســتفادهکنندگان فضای مجازی برای دستیابی به اطالعات خاص
هیچگاه منتظر زمانی خــاص نمیمانند ،چراکه هر زمان که اراده کنند

میتوانند از محتوای موجود در فضای رسانههای سایبر و فضای مجازی
استفاده کنند .همچنین افراد میتوانند بدون اینکه ازلحاظ جغرافیایی تغییر
مکان بدهند از اطالعات موجود در کشورها و یا مکانهای دیگر کسب
اطالع کنند .در ضمن حتی اختالف ســاعت با سایر کشورها نیز برای
دسترسی به اطالعات موجود در رسانههای سایبر نیز هیچ مفهومی ندارد؛
بنابراین مکان و زمان در این فضا معنا و مفهوم خود را ازدستدادهاند و
به پدیدهای تبدیلشده که دیوید هاروی نام «فشردگی زمان ـ مکان» را
بر روی آن نهاده است.
** .2تجربیات متنی جدید
فضای مجازی این امــکان را به افراد میدهد که همهروزه با صور
متنی ،بازیهای رایانهای جدید ،فرا متنها سروکار داشته باشند .به این
معنا که هرروز صبح که افراد از خواب برمیخیزند با دنیای جدید و امکانات
جدید مواجه میشوند؛ که هرکدام از این امکانات بهتنهایی کافی است تا
فرد را ساعتها غرق در خود کند.
**  .3امکان اســتفاده و تولید پیامهــای گرافیکی و

تدریــس و ، ...برگزاری دو روز کالس جهت ارتقاء ســطح
معلومات مربیان قرآنی و دعوت از مدرسان مطرح کشوری
جهت برگزاری این دوره ها  ،تهیه و توزیع کتاب شمیم حیات
(تفسیر جزء به جزء قرآن کریم) بین مربیان جهت استفاده در
کالس ها به منظور یکنواختی تدریس  ،تهیه کتاب پرتویی
از عظمت قرآن از طرف دفتر ســازمان
تبلیغات اســامی و اهداء به شــرکت
کنندگان درکالس ها  .این فعال قرآنی
اضافه کرد  :برگــزاری همایش هاي
قرآني با همكاري پایــگاه های حوزه
مقاومت بسیج کارخانه ،به مناسبت هاي
میالد با ســعادت ائمه با حضور اساتید،
مربیان ،رابطین و قرآن پژوهان سراسر
کارخانه و مســئولین شرکت  ،بازدید از
کالس هــای قرآن کریــم به صورت
منظم در همه روزهای اداری ماه مبارك
 ،مصاحبه هفته نامه آتشکار با مربیان
و فعاالن قرآنی  ،برگزاری مســابقات
قرآنی در شش رشته (روخوانی ،روانخوانی ،ترتیل ،صوت و
لحن ،حفظ و مفاهیم) توســط بیش از ده نفر از داوران در
محل آموزشگاه توحید ،بیمارستان شهید مطهری و مسجد
غدیر وتشکیل جلسه داوران ومسئولین برگزاری مسابقات
جهت جمع بندی واعالم نتایج مسابقات ونهایتا اهداء هدایا
به برندگان مسابقات مذکور  ،برگزاری « اولین دوره تالوت
وختم کامل قرآن کریم در شــرکت » به مناسبت میالد با
سعادت حضرت محمد (ص) به مدت  30دقیقه از جمله سایر
اقدامات دارالقرآن الکریم و مدیریت آموزش و توسعه منابع
انسانی شركت در زمينه ترويج فعالیت های قرآن در شرکت
است که صورت پذيرفته يا در حال اجرا می باشد .

مصرف سرانه فوالد
شاخصتوسعهیافتگی

چندرسانهای
در فضای مجازی و رسانههای سایبر افراد میتوانند عالئم ،تصاویر،
گرافیک ،صوت ،کلیپ و ...را ضمیمه پیام ارسالی خود کنند تا تأثیرگذاری
مطالب و پیامهای خود را چند برابر نمایند.
**  .4امکان ارتباط بیواسطه
فضای مجازی به افراد جامعه این امکان را میدهد که هر فرد بهعنوان
یک روزنامهنگار و یا یک خبرنگار عمل کند
و برای ارسال پیام خود احتیاج به مجوز هیچ
فرد و نهادی نداشته باشد .بهعبارتدیگر هر
دو طرف ارتباط میتوانند همیشه به یکدیگر
دسترســی داشته باشند و همچنین امکان
پس فرست هم بهطور لحظهبهلحظه برای
طرفین موجود است.
* .5تعاملی بودن
*
به این معناســت که فضــای مجازی
امکان پاســخگویی یا نوآوری و خالقیت
بهوسیله کاربر برای عرضه دیدگاههایش به
منبع یا فرستنده را فراهم میآورد و مخاطبان
رســانهها نیز میتوانند اطالعات و مطالب
خود را برای رسانهها ارسال کنند.
** .6امکان شخصی شدن محتواها
در ایــن فضا افــراد میتوانند مطالب خود را برای یک نفر انتشــار
دهند و همچنین میتوانند از روزنامهها بخواهند که اطالعاتی خاص و
موردعالقه فرد را در اختیارش قرار دهد .بهعبارتیدیگر میتواند مطالب
خود را سفارشی نماید.
**  .7جهت افقی ارتباطات
در مدلهای کالســیک ارتباطات ،همواره جهت ارتباط بهصورت
عمودی و از باال به پایین بوده است که ازجمله آنها میتوان به مدل گلوله
جادویی و مدل شــنون ـ ویور اشاره کرد؛ اما با رشد فضای مجازی ،این
امکان برای افراد فراهم آمده است که ارتباط عمودی از پایین به باال و
همچنین ارتباط در جهت افقی داشته باشند.
** .8حضور اجتماعی
حضور در شــبکههای اجتماعی ،این احســاس را در افراد به وجود
میآورد که فرد در جامعه مجازی حضور اجتماعی فعال دارد و بهنوعی
تصور عدم انزوا در وی ایجاد میشود.

مسعودعبديزدان
مديريتبازاريابي
میزان مصرف سرانه فوالد یکی از شاخصهای توسعه کشور و رشد
اقتصادی است .اگر نگاهي به آمار و ارقام بانك جهاني بیندازیم ،متوجه
اين نكته خواهيم شــد كه كشورهايي كه درآمد سرانه باالتري در توليد
ناخالص ملي خوددارند در حقيقت همان كشورهايي هستند كه مصرف
ســرانه فوالد باالتري را دارا هســتند .اين
امر مبين نقش فوالد در رشــد و پيشرفت
کشورهاي مختلف است .مشاهده ميشود که
مصرف سرانه فوالد و محصوالت فوالدي
در کشــورهاي صنعتي بسيار بيشتر از ساير
کشورهاست .مصرف سرانه فوالد از طريق
فرمول ســادهای به دست میآید كه عبارت
است از ميزان توليد فوالد خام منهاي حجم
صادراتبهاضافهحجمفوالدوارداتيتقسیمبر
جمعيت كل كشور .درحالیکه حاضر مصرف
سرانه فوالد در ایران حدود  218کیلوگرم به
ازای هر نفر است که نسبت به سالهای قبل
کاهشیافته .براي اينكه مقایسهای از كشور
خود با ساير كشورها داشته باشيم الزم است
بدانيم كه مصرف سرانه خاورمیانه حدود 240
کیلوگرم و عراق حدود  150کیلوگرم است.
کره جنوبی با حدود  1150کیلوگرم به ازای
هر نفر باالترين مصرف سرانه دنيا را داراست.
مصرف سرانه فوالد برخالف تصور بسياري
كه آن را تنها ناشي از رونقبخش ساختمان
میدانند ،بيشتر تابعي از صنايع پاییندستی
فوالدازجملهحملونقل،ساختماشینآالت،
معدن ،کشتیســازی ،خودروســازی ،لوله
و پروفیل ساختمانی ،صنایع بستهبندی و صنایع مرتبط با تولید و انتقال
انرژی است .تنها بخشي از مصرف سرانه مربوط به صنعت ساختمان است.
مطالعات حاكي از آن است كه با توسعه اقتصادی خواهناخواه مصرف فوالد
نيز افزایش خواهد یافت .ايران در افق  1404هدف توليد  55ميليون تن را
براي خود معين نموده كه از اين ميزان چيزي در حدود  35تا  40ميليون
تن مصرف داخلي كشور را تشكيل میدهد .اين بدان معناست كه سرانه

معرفي يك اثر هنري از يك همكار هنرمند
كتاب «تجربه همنوازي» كتابي اســت در زمينه موسيقي
توسط همكارمان كاوه حجاب سرپرست اداره تحقيقات اقتصادي
و تحليل هزینههای مديريت امور اقتصادي و حسابداري صنعتي
شركت تهيه ،گردآوري و در اردیبهشتماه سال جاري منتشرشده
است .به اين بهانه گفتگويي با اين همكار خوشذوق ذوبآهني
انجام دادهایم كه در ادامه میخوانید .كاوه حجاب گفت :اين كتاب
كه همراه با يك لوح فشرده تقديم عالقهمندان موسيقي شده
شامل  20قطعه مشهور موسيقي براي همنوازي است كه عمومًا
مربوط به فیلمها و مســتندات هنري است كه بهعنوان آهنگ
در آنها مورداستفاده قرارگرفته .اين اثر مكتوب موسيقي همراه
با لوح فشــرده توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري
اسالمي ايران و اداره كل دفتر موسيقي معاونت وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمي مجوز انتشار دريافت كرده و توسط مؤلف منتشر و
توزیعشده است .وي كه در كنار شغل خود به موسيقي و نوازندگي
نيز میپردازد افزود :بهمنظور كمك و راهنمايي عالقهمندان و
هنرجويان موسيقي بهویژه نوازندگي اين اثر گردآوریشده است.
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فرهنگی 03

اين همكار عالقهمند به موسيقي در ادامه تصريح كرد :همنوازي
ميوه نوازندگي و يكي از جلوههای بسيار زيباي موسيقي است كه
هر نوازنده بهعنوان جزئی از كل قطعه خود را نواخته و يك اثر
هنري را تكميل میکند .همانگونه كه در ادارات و مجموعههای
اقتصادي و توليدي نيز هر فرد با ايفاي نقش خود در توليد و ايجاد
ارزشافزوده اقتصادي و توليدي سهيم میشود .بهرهبرداری از
اين مجموعه مختصر و گويا میتواند با حداقل هزينه هنرجو را
در بوته آزمون براي ايجاد يك قطعه بهصورت چند نوازي قرار
داده و فرد هنرجو را براي افزايش مهارت و موفقيت هر چه بيشتر
ياري رساند .كاوه حجاب خاطرنشان كرد :هنر همنوازي در قالب
موسيقي خود رهنمودي براي همكاران در جهت خروج هر چه
بيشــتر از تکروی و پيوستن به كار تيمي و گروهي در جهت
كسب نتيجه بيشتر است .پيام گردآورنده كتاب تجربه همنوازي
به همكاران ذوبآهني اين اســت كه هر کدامیک از همكاران
عاليق ،هنرها و تجربيات خود در هر زمينه را ظاهر كرده و در حد
امكان در اختيار ديگران قرار داده و آنها را تشويق کنند.

مصرف كشور بايستي به  500كيلوگرم به ازای هر نفر افزايش يابد .حال
با اين تفاســير به نظر میرسد راهكار مناسب براي تحقق اين هدف در
كنار رونق بخشــيدن به بازار مسكن میتواند سرمایهگذاری در بازسازي
زیرساختها و يا صنايعي باشــد كه فوالد را بهعنوان ماده اوليه مصرف
میکنند .چين دربسته حمايتي خود از فوالد ،بخش مسكن و زیرساختها
را هدف قرار داده و كره جنوبي در بخش کشتیسازی خود سرمایهگذاری
نموده اســت .كشور ما هم در برنامه ششم توسعه اهميت مصرف سرانه

فوالد را درك نموده و با سرمایهگذاری در بخش توسعه راهآهن به دنبال
افزايش اين مؤلفه اقتصادي است .اميد است كه دولت با رفع موانع و ايجاد
سازوکارهای رونق صنايع پاییندستی فوالد در كشور بتواند مصرف سرانه
كه نمادي از توسعهیافتگی كشور است را به شكل مؤثری افزايش دهد.
منابع :استيل پرايس ،كتاب ساليانه انجمن جهاني فوالد،
متال اكسپرت ،موسسه پلتس ،سايت مركز جهاني آمار

نكاتي چند از ائمه معصومين(ع)
**خیانتکاری با خوشبختی جمع نمیشود ،خود را فریب
ندهیم .امام علی(ع)
فاش کردن رازی که به تو سپردهشده خیانت و عذر است .غررالحکم
**اسرار خود را با هیچکس در میان نگذار ،چراکه آز آینده
بیخبری .امام صادق(ع)
دوستت را از رازت آگاه مکن زیرا ممکن است دوستت روزی دشمنت
شود .بحاراالنوار

ماه رمضان ،ماه بیکران
رحمت خداوند

ماه رمضان ،ماهی است عظیم که خداوند در آن حسنات را میافزاید و گناهان
را محو میکند و درجات را باال میبرد .هر کس در این ماه صدقه دهد خداوند او
را میآمرزد و هر کس در حد توانش نیکی نماید خداوند او را میبخشد .گویند ماه
رحمتفرارسیدهاست.گوینددربهایمغفرتالهیبربندگانبازشدهاست.گویند
اولیای الهی مسرور دیدار یارند .گویند خداوند سفره ضیافتی به وسعت عالم پهن
کرده و تمام مردم اعم از فقیر و غنی ،جوان و پیر ،عرب و عجم بیهیچ تفاوتی
دعوت گشتهاند .گویند چشمان خداوند به راه است تابندگانش را ببیند و با برکات
مادی و معنوی سیرابشان کند .ب هراستی وسعت رحمت و برکت خداوند در این ماه
تا چه اندازه است؟! چرا بندگان مخلص خداوند همواره چشمب هراه این ماه هستند و
از خدا میخواهند توفیق صائم واقعی بودن را نصیبشان گرداند؟! خدا روزه را رکنی
برای اسالم قرار داده و مسلمانان را دستور به انجام این فریضه در ماه رمضان داده و
وعدهرحمتوبرکتبهآناندادهتاتشویقیباشدبرایتوجهبیشتربدان.حالباید
دید وسعت رحمت خدا در این ماه تا چه حد است .رمضان که فرامیرسد ،فضای
شهر را عطر حضور خدا فرامیگیرد .هر کس در حد و اندازه خویش ،در تالش
است تا شاید اندکی به خدا نزدیک شود .مردم حضور خدا را بیش از گذشته در کنار
خویشاحساسمیکنند.گناهکردنهاکممیشود.جرائمکاهشمییابد.دزدی
کم میشود .طنین ربنا در شهر میپیچد و این نمونهای بسیار ساده از رحمت و
لطف خداوند در حق بندگانش است .زمینه برآورده شدن حاجات در این ماه فراهم
است .تنها باید روی بهسوی حق آورد و خالصانه و خاضعانه از وی خواست .کافی
است جز او را ندید و نخواند .از او خواست و از غیر نخواست .یادش کرد تا یادمان
کند .او رمضان را قرار داد تا در کام بندگان لذت باخدا بودن را قرار دهد تا شاید در
ماههای دیگر نیز او را از یاد نبرند .رحمتش را بیکران و بدون هیچ حدی بر مردمان
در این ماه سرازیر کرد تا شاید اندکی به خود آیند و به سویش توبه کنند .یکی از
عبادات بسیار پرفضیلت ،آنهم در ماه مبارک رمضان ،صلهرحم است .الزم است
انسان ،قسمتى از اوقات خود را وقف دیدن و زیارت پدر و مادر و برادر و خواهر و
اقوام دور و نزدیک کند و گاهگاهى از آنان دلجویى نموده و مشکالت ایشان را حل
قالعادهاسالمبهصلهرحم،نهفقطبراىدیدنآناناست؛بلکهبیشتر
کند.ترغیبفو 
براى رفع حوايج و حل سختىها و درمان دردهاى آنان است.
منبع:تبيان

ذوبآهن اصفهان كانون مقاومت
و ايثار

سید مجتبی شجاعی ،فرزند شهید شجاعی که یکی از شاعران جوان
کارخانه است ،در شعر جدید ُم َو َّشح خود که ارائه کرده اگر حروف ابتدایی
مصرعهای اول را بهصورت عمــودی به هم وصل کنیم ،جمله «حوزه
بسیج شهید تندگویان» ذوبآهن به دست میآید که به مناسبت آزادسازی
خرمشهر ،روز مقاومت ،ایثار و پیروزی ،به یاد ازخودگذشتگی شهدای گرانقدر
جبهههای حق علیه باطل ،مخصوصًا شهید عزیز محمدجواد تندگویان که
الگوی ایثار و مقاومت است و بسیجیان سراسر کشور و بسیجیهای سرافراز
کارخانه ذوبآهن اصفهان که در این حوزه مشغول به خدمت هستند و نام
گزاری این حوزه بســیج در این کارخانه به نام این شهید بزرگوار است ،با
عشق و ارادت تقدیم میشود.
حوزه دارد بسیج در صنعت ایرانزمین
شهر لنجان را بُ َود این پایگه نقش نگین
وصف آن هرگز نگنجد در کالم و شعر من
عاشقان سرزمین
فدای
بادا
من
جان
ِ
زینت ذوبآهن است و صنعت فوالد ما
مِهر آن نوری که باشد الیق صد آفرین
هر مکانی میروم یادش درون سینههاست
پرورش داده بسیجیهای خوب و نازنین
یاورانش در زمانه سینههای خسته است
دل غمدیده و ُمستضعفین
مرهم در ِد ِ
بیریا باشد هر آنکس پا نَ َهد در حوزهاش
گشته درراه محبت با شجاعت هم قرین
سیرهی رفتارشان باشد کالم اهلبیت(ع)
امیرالمؤمنین(ع)
الگویش
باشد
هربسیجی
ُ
یادگاری از شجاعی کرده تقدیم بسیج
ُ
چونکه با نام نِکو باشد ِز گل ها خوشهچین
جلوه میبخشد به صنعتکارتان در را ِه دین
شمع بز ِم ُم َّتقین
ِ
عاشقان مرزوبوم و ِ
شمع سان باشد همیشه در وجود عاشقان
چونکه این کار شما با قلب و جانها شد عجین
هر بسیجی که نوازش میکند آالله را
از شهیدان میرساند عط ِر یاس و یاسمین
خدمت مردم خدای اللههاست
یاورش در
ِ
در مسیر عشق و ایمان کارتان واالترین
ِلمش بُ َود سرچشمهی باغ امید
دانش و ع َ
میقات هدایت بهترین
را ِه دانش را به ِ
تا که وصف و خدمت و ایثارتان ور ِد لب است
من که فرزند شهیدم گوَی َمت الیقترین
پیش رویش ُمشکالت
ناجی امنیت است و ِ
ِ
هپ ِر اندیشه را با فک ِر بِکرش همنشین
َش َ
دل شرکت بُ َود الگویتان َمردانِگی
در ِ
چونکه باشد الیق و خدمتگزاری راستین
گرچه غیرت در رگ و خون بسیجی جاری است
پیر ِو خط والیت باشد و احکا ِم دین
ور ِد لبهای بسیجی َربَّنا ُگل کرده است
در ر ِه خدمتگزاری همچنان ُدِّر ثَمین
یادتان در سینهها پَرتو فِشانی میکند
عشق میهن در دل و تولید را شورآفرین
ِ
این نماد عاشقی بوده همیشه با بسیج
چفیه ای که عطر گلها را کند خوشبوترین
نام بابای شهیدت ای شجاعی تا ابد
میدرخشد چون ستاره در سماء و در زمین
سید مجتبی شجاعی ،تکنولوگ پرداخت نورد  ،650عضو
گردان بیتالمقدس حوزه شهید تندگویان شركت

«روابط عمومي» پل ارتباطي بين
مديريت و كاركنان است

به مناسبت روز روابط عمومي و ارتباطات فرمانده بسيج شركت با مدير روابط
عمومي ديدار و گفتگو کرد .در اين ديدار ســرهنگ اميدي ضمن تبريك اين روز
به همه همكاران روابط عمومي گفت :روابط عمومي رسالت بزرگ و سنگيني دارد
و پل ارتباطي بين مديريت و كاركنان اســت .وي افزود :هميشه مجموعه روابط
عمومي شركت در برنامههای بسيج حضور فعال داشته و دوشادوش ما بوده؛ از اين
همكاري كمال تقدير و تشكر را دارم.

حضور فعال بسيجيان ذوبآهن
اصفهان در صيانت از آرای مردم
شهرستانلنجان
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آتشکار :نشریه داخلی /صاحب امتیاز :شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
مدیر مسئول :مدیرروابط عمومی سردبیر :علی حسین غریبی دبیر تحریریه :علی سلیمانی
خبر و گزارش :حسین ابراهیمی عرب عکس :علی اکبر طغرایی تایپ :احمد بیات توزیع :آرمان پخش
نشانی اینترنتی www.esfahansteel.com :پست الکترونیکیAtashkarweekly@esfahansteel.com:
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 :

سالروز عروج ملكوتي
شهداي گرانقدر ذوبآهن اصفهان
گرامي باد
امورشهدا،جانبازان و ایثارگران شرکت

محمدرضا فقهي نجف ابادي
1360/03/10ديواندره

ماشااله فريدوني اميرابا
 /1365/03/06فاو

جعفرخزائي
 /1361/03/06بيمارستان عراق

برگزاري فينال و اختتاميه مسابقات واليبال داخلي كارخانه

عيادت

در روز جمعه  29اردیبهشــتماه  1396ملت غيور و هميشه درصحنه ايران
اسالمي با حضور پرشور خود در پاي صندوقهای رأی حماسه ديگري را به منصه
ظهور رساندند .در اين راستا حدود  400نفر از بسيجيان ذوبآهن اصفهان نيز در
راستاي صيانت از آراي مردم شهرستان لنجان بهعنوان محافظين صندوقهای
شــعب اخذ رأی دوازدهمين دوره انتخابات رياســت جمهوري و پنجمين دوره
شوراهاي اسالمي شهر و روستا حضور فعال داشتند.

اعضای كميته عيادت شركت ،دوشنبه يكم خردادماه با حضور در منزل بهرام حصيري
شاغل در نورد 650از وي عيادت نموده و در جريان وضعيت سالمت و درمان وي قرار گرفتند.

بر بال لك لك ها

تولدت مبارک

بازديد از خانوادههای
شهدا و جانبازان شركت

بهمنظور پاسداشت مقام شامخ شهدا و جانبازان هشت سال دفاع مقدس ،گروه
بازديد امور شهدا و جانبازان از خانوادههای شهيدان مرتضي ملكي ،رضاعلي كريمي،
خداداد قرباني ،محمدرضا قرباني ،عباسعلي پاكباز و جانبازان قدرت اهلل توكلي ،قاسم
ايزدي ،علي قرباني و ابراهيم رحماني بازديد به عمل آورد.
رحيمي ـ رابط خبري امور شهدا ،جانبازان و ايثارگران

اطالعيه

كانون خيرين فرهنگي ذوبآهن اصفهان (آقايان و بانوان) جهت ترم تابستانه
در مجموعه اداري آموزشــي ذوبآهن واقع در بلوار شفق اصفهان ،فرهنگسراي
امام رضا(ع) فوالدشهر و كانون فرهنگي شهيد قجه اي زرینشهر از خانواده بزرگ
ذوبآهن اصفهان بهصورت رايگان ثبتنام مینماید .جهت كسب اطالعات بيشتر
با مراجعه به مکانهای ذکرشده و يا شمارههای زير تماس حاصل فرمایید.
 031- 52629565و 031- 37806715

صداي ذوبآهن برگزار میکند

در روزهاي گذشته ،نورسيدهایي به خانواده بزرگ ذوبآهن پیوستهاند كه
حضور سبزشان را به خانوادههای آنها تبريك گفته و براي اين عزيزان،
آرزوي ســامتي و موفقيت در تمام مراحل زندگي داريم .اســامي اين
ني ني كوچولوها و پدر گرامیشان به شرح ذيل است:
همزمان با سالروز حماســه غرورآفرین آزادسازی خرمشهر قهرمان از چنگ دشمن
بعثی فینال مسابقات والیبال داخلی کارکنان شرکت در تاریخ  96/3/2و با حضور باشکوه
پرسنل قسمتهای مختلف شرکت و معاونین و مدیران
ارشد و مدیران ،مشاورین مدیرعامل ،فرمانده حوزه بسیج
شهید تندگویان ،مسئول روابط عمومی هیئت و اداره امور
ورزشی کارگران استان و سرپرستان قسمتهای مختلف
برگزار شــد .ابتدا مهندس افضلي معــاون بهرهبرداری
ضمن تشــكر از مديــران و همــكاران عضو تیمهای
ورزشي و واليبال شركت و دستاندرکاران برگزاركننده
مسابقات واليبال داخلي كارخانه گفت :دعوت همكاران
به فعالیتهای فرهنگي و ورزشــي از سیاســتهای
بهرهبرداری و خط توليد بوده و كاركنان بهرهبرداری به لحاظ كار ســخت و خشــن كه
همواره با آن مواجه هستند احتياج بهنوعی استراحت ورزشي دارند و برگزاري مسابقات
واليبال داخلي كارخانه نيز در همين جهت راهاندازی شــده و اين نوع فعالیتها در آينده
بارونق بيشــتري همراه خواهد بود .سپس عابدی سرپرست امور ورزشی شرکت ضمن

تبریک حماسه آزادســازی خرمشهر و حضور حماسی ملت غیور ایران در انتخابات 29
اردیبهشــت که باعث اقتدار نظام مقدس جمهوری اســامی شد ،گزارشی از مسابقات
برگزارشــده ارائه کرد .مســابقات از تاریخ  96/1/27با
حضــور  38تیم  14نفره و انجــام  76بازی درمجموع
بهصورت دورهای – حذفی و دورهای برگزار و در پایان
تیمهای آگلومراســیون ،راهآهن ،نورد و فوالدسازی به
مرحله نهایی راه یافتند .در دیدار ردهبندی تیمهای نورد
و فوالدســازی به مصاف یکدیگر رفتند و پیروز میدان
فوالدســازی با نتیجه  2بر  1بود .دیدار فینال هم بین
تیمهای آگلومراسیون و راهآهن برگزار و قهرمانی از آن
تیم آگلومراسیون گردید که در پایان مدال ،حکم و کاپ
قهرمانی تیمهای اول تا سوم اهداء شد .جام اخالق این دوره از بازیها به تیم مدیریت
کوره بلند تعلق گرفت .شــایانذکر است قضاوت اين مسابقات توسط داوران بینالمللی
و ملي واليبال شــاغل در شركت با محوريت كيوان عابدزاده رئيس كميته داوران هیئت
واليبال استان به نحو مطلوب و شايسته و بدون هيچ شكايتي انجام پذيرفت.

نخستین شماره نسخه الكترونيكي مجله فوالد منتشر شد
در اين شماره میخوانید:
بررسي مهار خوردگي در فوالد نرم با استفاده از نانو ذرات سريم اكسيد
مديريت مدرن در تكنولوژي توليد كك
مكانيزم هاي تشكيل و انتشار ترك
ارزيابي توليد سنگ و منگنز و فرومنگنز جهان در سال 2016
مقايسه روش هاي مختلف دمش از كف در كنورتورهاي فوالدسازي

تحليل بازار جهاني فوالد
گفتگو با مهندس عباس عباس زاده
فصل خوانش
نكته سر سطر
عالقهمندان میتوانند با مراجعه به پورتال شركت بخش نشريات و يا با
مراجعه به سايت شركت از مقاالت اين نشريه بهرهمند شوند.

نخستین کاپ قهرمانی ورزش همگانی ذوبآهن اصفهان در سال 96

تیم جودو ورزش همگانی ذوبآهن با افتخار
قهرمان بالمنازع کارگران استان شد

**مسابقه حضوری در استودیو
**مسابقه تصويري در بخشهای مختلف كارخانه
همكار محترم شما هم میتوانید در مســابقات روزانه حضوري ،تصويري و
پيامكي ما شركت كنيد و از جوايز اين مسابقات برخوردار شويد.
** تلفن3421 :
براي شركت در مسابقات پيامكي همكاران محترم میتوانند پاسخهای خود را
به شماره  300073197ارسال کنند.

تسلیت

همكاران گرامي جناب آقايان احمد اسماعيلي طاهري،
خداداد صادقي ،حاج رضا حداديان
كامران نصيري و محسن ملكي
مصيبت وارده را خدمت شــما و خانــواده محترمتان صميمانه
تسليت عرض نموده و از خداوند متعال براي آن مرحومين علو
درجات و براي بازماندگان سالمتي و طول عمر خواستاريم.
روابط عمومي شركت

تشكروسپاس
بدينوسيله از كليه همكاران و دوستان گرامي كه در مصيبت
وارده به اينجانبان ضمن ابراز همدردي ،موجب تســلي خاطر
بازماندگان را فراهم نمودند ،صميمانه قدرداني نموده ،اميد است
در شادیهایتان جبران نماييم.
افشين ربيعي ،روحا ...کرمی

ذوب آهن
ح
م
یس
ی
حافظ طز ت

تیــم جــودو ذوبآهن اصفهــان با قدمت
چهلساله یکی از اولین تیمهای ورزشی کارخانه
ذوبآهن اســت که همواره در کشــور و استان
اصفهان از تیمهای پرافتخار و صاحبعنوان در
اين رشته به شــمار میرود .تیم جودو کارگران
ذوبآهن در مسابقات قهرمانی استان كه در 22
اردیبهشتماه ســال جاري در مجموعه ورزشی
شهید نصر استان اصفهان (خانه جودو) برگزار شد
توانست با کسب سه مدال طال ،یک نقره ،یک
برنز قهرمان مسابقات کارگری استان شود .مردان
طالیی و مدالآور تیم جودو ذوبآهن عبارتاند از :ابراهیم کیانی ،امید توکلی و سید جواد
سیدنیا (مدال طال) ،محسن خادمی (مدال نقره) ،وحدت گشتاسبی (مدال برنز) ،محسن

خادمی شاغل در مدیریت حراست ،ابراهیم کیانی
شاغل در مديريت راهآهن و ترابري ،مجتبی غنی
شاغل در مهندسی نت مكانيك ،رضا طاهری زاده
شاغل در مهندسی نت مكانيك ،مهدی خادمی
شــاغل مديريت راهآهن و ترابري ،ســید جواد
سیدی نیا شاغل در قسمت مديريت توليدات کک
و مواد شیمیايی ،ایمان هالکویی و امید توکلی
شاغل در شرکتهای اقماری و وحدت گشتاسبی
از فرزندان بازنشســته ذوبآهن اعضا تیم جودو
کارگــران ورزش همگانی ذوبآهن اصفهان در
اين مسابقات بودند .شایانذکر است كه مربي اين تيم هیوا شاهمحمدی شاغل در مهندسی
نت مكانيك و محسن خادمی شاغل در مدیریت حراست سرپرست اين تيم بودند.

برنامه استخر کوثر ذوبآهن در فوالدشهر (ویژه ماه مبارک رمضان)
ایام هفته
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سهشنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه

بانوان
 10لغایت  11صبح

11 /15لغایت12/ 15

 10لغایت  11صبح

11 /15لغایت12/ 15

 10لغایت  11صبح

11 /15لغایت12/ 15

آقایان
 20/30لغایت 22/30
 20/30لغایت 22/30
 20/30لغایت 22/30
 20/30لغایت 22/30
 20/30لغایت 22/30
 20/30لغایت 22/30
 20/30لغایت 22/30

تلفن تماس 03152623580 :و 03152623055
سرپرست امور ورزشی شرکت

نام و نام خانوادگي
شاغل

تاريخ تولد

محل كار

نام فرزند

امیرحسین
شاديانيان

96/1/25

اموال و
بيمه

يوسف

مهديخاشعي

96/2/23

اموال و
بيمه

محمدحسین

رضا براتي

96/2/21

كك سازي

كيانا

روح اله محمدي

96/2/11

حراست

حسين

سعيدمحمدي

96/1/22

حراست

فاطمه

عليمحمدي

96/1/19

حراست

نرگس

محمد عمو شاهي

96/2/12

راهآهن

آرسام

ابوالفضلپدران

96/2/9

نسوز

پارسين

عبدالهعابدي

96/2/11

نورد

مانيا

عبدالهعابدي

96/2/11

نورد

ماهيار

ايرج نصريان

96/1/25

كوره بلند

نفس

مهدي خزاعي

96/2/12

توليد و
توزيع برق

محمدسينا

غالمرضاكريمي

96/2/18

نورد

مهسا

حميدصادقيان

95/12/28

نورد

آرتين

محمدجواديان

96/2/22

بيمارستان

آرتين

حسينشيرزاد
پور

96/2/17

اتوماسيون

سپهر

محمدعلی
كريميان

96/1/7

كك سازي

محمد

سجادابراهيمي

95/12/18

كك سازي

دانيال

محمدرضااصالني

96/2/23

آگلومراسيون

هستي

حميدشهباز

96/2/21

فوالدسازي

ستوده

رحمت اله يزداني

96/2/21

ايمني
بهداشت

نرگس

محمدسليميان

96/2/4

مهندسي
صنايع

ترانه

مهرداد مهري

96/2/20

توليد و
توزيع برق

ماهان

مسيبموسائي

96/2/16

توليد و
توزيع برق

سلنا

احمد حسين نيا

96/2/11

انرژي

امیرعلی

پیوند مهرورزان
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

امينمحمدي

96/2/20

كك سازي

عليبهرامي

96/2/7

آگلومراسيون

عليايرانپور

96/2/26

نورد

مسعودياري

96/2/22

فوالدسازی

