رحلت حضرت امام
خمینی(ره) و فراغ یاران
سخن اول
رهبر معظم انقالب اسالمی در محفل نورانی
انس با قرآن کریم در اولین روز ماه مبارک
رمضان:

تجربههای ملت ایران نشان
آن جوانان
میدهد آینده از ِ
مؤمن است

در نخســتین روز از بهار قرآن ،ماه مبارک رمضان،
محفل نورانی انس با قرآن کریم به مدت سه ساعت در
حضور رهبر معظم انقالب اسالمی برگزار شد .حضرت
آیتاهلل خامنهای در این مراســم با ابراز خرســندی از
شکفتن گلهای قرآنی در بوستان بزرگ ایران ،گفتند:
بذر مبارک قرآن در این ســرزمین پاشیده شده است و
امروز فضای عمومی کشور با قرآن آشناست و کودکان
و نوجوانان در نقاط مختلف کشــور با قرآن انس دارند،
درحالیکه در دوران طاغوت ،فضای عمومی کشــور
با قرآن بیگانه بود .ایشــان ،پیشرفتهای محسوس
درحرکت قرآنی کشور را «هن ِر انقالب و نظام اسالمی»
خواندند و افزودند :باوجوداین پیشرفتها ،هنوز در اول راه
هستیموجلساتقرآنیبایدمقدمهایبرایانسباقرآن
شدن ذهنیت عمومی مردم باشد .رهبر انقالب
و قرآنی ِ
اسالمی ،انس با قرآن را موجب یافتن پاسخهای درست
به سؤاالت فراروی زندگی بشر دانستند و خاطرنشان
کردنــد :در جامعهای که به ســمت آرمانها حرکت
میکند ،هزاران سؤال درباره نوع ارتباطات و رفتار ،نوع
موضعگیریها و دوستیها و دشمنیها و نوع برخورد با
اموردنیویپیشمیآیدکهقرآنبرایتماماینسؤاالت،
پاسخ دارد .حضرت آیتاهلل خامنهای ،علت بدبختی و
گمراهی بشر و دنیای امروز را پاسخهای غلط و انحرافی
به این سؤاالت خواندند و افزودند :خداوند انسانها را برای
ارتباط ،محبت و کمک به یکدیگر خلق کرده است اما
امروز در همه جای دنیا جنگ ،ناامنی ،ترس و گمراهی
وجود دارد .ایشان ،نجات از این گرفتاریهای را درگرو
هدایت قرآنی دانستند و گفتند :متأسفانه امروز جامعه
اسالمی مانند سایر جوامع دچار مشکل است و افرادی
ناالیق سرنوشت برخی جوامع اسالمی را در دولتهایی
همچون ســعودی در دســت گرفتهاند .رهبر انقالب
اســامی علت ایجاد چنین وضعی را دوری از ایمان و
حقایق قرآنی خواندند و خاطرنشان کردند :این افراد در
ظاهر به قرآن معتقد هستند و حتی میلیونها نسخه
از قرآن را منتشر میکنند اما در عمل برخالف دستور
قرآن ،با کفار مأنوس هستند و اموالی را که باید صرف
بهبودزندگیمردمخودکنند،تقدیمکفارودشمنانمردم
میکنند .ایشان با اشاره به خیال واهی برخی کشورهای
مرتجع که تصور میکنند میتوان با پول ،صمیمیت
دشمنان اسالم را جلب کرد ،گفتند :واقعیت این است که
صمیمیتی وجود ندارد و همانطور که خود آمریکاییها
گفتند ،آنها را میدوشند و درنهایت ذبحشان میکنند.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اشاره به رفتارهای ضددینی
در یمن و بحرین ،وعده قرآن مبنی بر نابود شدن باطل
رایادآورشدندوافزودند:کسانیکهعلیهمسلمانانچنین
کارهایی را میکنند ،باطل هستند و باطل قطعًا دچار
زوال و سقوط خواهد شد .البته زمان نابودی آن وابسته
به چگونه عمل کردن مؤمنان است و اگر جامعه مؤمن
درست عمل کند ،نابودی باطل زودتر اتفاق خواهد افتاد.
آن اسالم و قرآن و جوانان مؤمن دانستند
ایشان آینده را از ِ
آن مؤمنان
و گفتند :خداوند وعده داده است که آینده از ِ
و مجاهدان درراه اوست اما حتی اگر این وعده الهی نیز
وجودنداشت،باوجودتجربههایملتایراندرچهاردهه
گذشته،اینپیشبینیدرستومنطقیبود.رهبرانقالب
اسالمی با اشاره به ارتباط بسیار نزدیک رژیم پهلوی با
آمریکاییها ،افزودند :در کشور ما حکومتی بر سرکار بود
که آمریکاییها صراحتًا آن را ژاندارم خود در خلیجفارس
یدانستنداماباوجودهمهاینپشتیبانیهایجهانی،ملت
م
ایرانباقدرتایمانوبامجاهدتوفداکاریخودتوانست
آن رژیم را ساقط کند و نظام جمهوری اسالمی را بهجای
آن مستقر کند که قدرتهای استکباری حتی طاقت
دیدن آن را ندارند .حضرت آیتاهلل خامنهای این تجربه
ارزشمند را نشانه مهمی بر پیروزی جبهه حق دانستند
و با اشاره به آیهای از قرآن کریم که «اگر ایمان داشته
باشید ،برتر هستید» ،خاطرنشان کردند :درراه ایمان باید
«قوی ،صریح و ثابتقدم» باشید و من اصرار دارم که در
بیانمبانیاسالمی،آحادملتومسئولینکشورصراحت
داشته باشند .ایشان با تأیید کامل لزوم برقراری ارتباطات
نالمللیهیچمنافاتی
جهانی،افزودند:پیشرفتارتباطاتبی 
با صراحت در بیان مبانی و اصول ندارد و باید در میدان
عمل وارد شد و بر خدا توکل کرد .رهبر انقالب اسالمی
با اشاره به تجربه ملت ایران و پیروزی در جنگ تحمیلی،
گفتند :ملت ما با دستخالی در جنگ تحمیلی پیروز
شد ،ملت ما باوجود تازهکار بودن در مسائل سیاسی و
نالمللی بر توطئه دشمنان پیروز شد ،ملت ما ۴۰سال
بی 
است که در مقابل یک جبهه قدرتمند مادی که از همه
طرف بر او شمشیر کشیده ،ایستاده است و این تجربهها
نشان میدهد راه «پیشرفت قوی ،عزتمندانه و موفق»،
ارتباط با قرآن است .حضرت آیتاهلل خامنهای با تأکید
بر لزوم افزایش جلسات و آموزشهای قرآنی ،به مسئله
تالوتقرآنهمراهباتوجهبهمعانیومفاهیمقرآناشاره
کردند و افزودند :در تالوت قرآن ،اوج و فرود و لحن باید
بهگونهای باشد که معانی و مفاهیم آن به شنونده منتقل
شود،بنابراینبایدهرچهبیشترباقرآنمأنوسشدوزبان
قرآنرافراگرفت.

آواي دلنشین قرآن
در ذوبآهن اصفهان
طنیناندازشد

حضرت امام خمینى(ره) هدفها و آرمانها و هـر آنچه را كه میبایست ابـالغ كنـد ،گفته
بـود و در عمـل نیز تـمام هستیاش را بـراى تحقق هـمان هدفها بـه كار گرفته بـود .اینك
در آستـانه نیمه خـرداد سـال 1368خـود را در آماده مالقات عزیزى میکرد كه تمام عمرش
را براى جلب رضاى او صرف كرده بـود و قامتش جز در بـرابـر او ،در مـقابل هیچ قدرتى خـم
نشده و چشـمانش جز براى او گریه نكرده بـود.
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ماه مبارك رمضان ماه عبادت ،نماز و ماه
نزول قرآن و دربردارنده شبهای باعظمت
قدر فرارسید و قلب ماالمال از عشق
عالقهمندان و دوستداران اين ماه عزيز
بیشازپیش به تپش افتاد و بهاري شد
چراکه به فرموده حضرت امام باقر(ع) هر
چيزي را بهاري است و بهار قرآن ماه مبارك
رمضاناست.
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بر اساس آخرین صورتهای مالي و گزارش عملكرد منتشرشده ذوبآهن اصفهان در سال 95

افق های امید و شکوفایی مجدد
در ذوب آهن اصفهان
روند مثبت صورتهای مالی سال  ،95جان تازهای به ذوبآهن بخشید

براي چندمين سال پياپي

ذوبآهن اصفهان كرسي هیئتمدیره بورس كاالي ايران را كسب کرد
مجمع عمومي صاحبان سهام شــركت بورس كاالي
ايران با حضور شــركت سهامي ذوبآهن اصفهان در تاالر
خلیجفارس پژوهشــكده نيرو و با حضور مديران ،مسئولين
و كارشناسان شركت بورس كاالي ايران ،مهندس منصور
يــزدي زاده رئیس هیئتمدیره بورس كاال ،دكتر احســان
دشتيانه معاون بازاريابي و فروش شركت ،سهامداران حقيقي
و حقوقي چهارشنبه سوم خردادماه برگزار شد و پس از پايان
رأیگیری ،شركت سهامي ذوبآهن اصفهان براي چندمين
سال پياپي بهعنوان عضو هیئتمدیره شركت بورس كاالي
ايران براي دو سال آتي انتخاب شد .دكتر احسان دشتيانه،
معــاون بازاريابي و فروش شــركت گفت :مجمع عمومي
صاحبان سهام شــركت بورس كاالي ايران هرسال برگزار
و هیئتمدیــره با ارائه گزارش مالي ،در مورد مقدار ســود
قابلتقسیم به هر سهم با سهامداران به اتفاقنظر میرسند و
در پايان هیئتمدیره جديد را براي دو سال آتي برمیگزینند.
وي افزود :بورس كاالي ايران در دهمين سال فعاليت خود،
توانسته است بهعنوان يكي از مهمترين اركان بازار سرمايه
نقش پررنگ و اثرگذاری در اقتصاد كشور بهویژه در زمينه
برآورده نمودن نياز بخشهای مختلف اقتصاد از قبيل صنايع

فوالد ،پتروشيمي ،معدن و كشاورزي ايفا نمايد .دكتر دشتيانه
كاركردهاي بورس كاالي ايران در راستاي شكوفايي ملي
را چنين برشمرد :كشــف قيمت بر مبناي عرضه و تقاضا،
كاهش هزینههای مبادالت بهواسطه تسهيل دسترسي به
اطالعات بازار ،افزايش نقد شوندگي بر پايه ايجاد بازار ثانويه
براي معامالت ،ايجاد سازوکار تأمین مالي و سوق دادن آن

اطالعيه

چشمانمنتظرودربند،هرلحظهعطوفتدستهای 
ياريكنندگانرامیطلبد
بر آنيم تا به ســنت ايام با جمعآوری کمکهــای نقدي ،خانوادههای
زندانيان را از نگراني برهانيم و به ُيمن ماه خجسته رمضان شادي را در
سامانه هستیشان نغمه افكن سازيم.
کمکهای خيرين كاركنان ذوبآهن اصفهان شامل حال زندانيان جرائم
غير عمد و با اولويت خانواده بزرگ شــركت لحاظ میشود لذا خيرين
محترم میتوانند با تكميل فرمهایی كه از طريق روابط صنعتیها توزيع
خواهد شد به جمع نيكوكاران اياما ...رمضان بپيوندند و باقي الصالحات
از خود بر صحيفه روزگار بنگارند
در همين راستا ،استاندار استان اصفهان از همياري انجامشده توسط
شركت سهامي ذوبآهن اصفهان در سال گذشته تشكر و قدردانی به
عملآورده است.

تشکر و سپاس
بدینوسیله از مدیرعامل محترم شرکت ،مسئولین ،بسیجیان و
کلیه همکاران محترم که در گرامیداشــت یاد و خاطره شهید

مدافع حرم علیرضا قبادی برادر عزیز اینجانب ابراز همدردی و
تسلی خاطر فراهم نمودند ،صمیمانه تشکر و قدردانی مینمایم.

افشین قبادی

به سمت صنايع توجیهپذیر و همچنين ايجاد امكان پوشش
ريســك .معاون بازاريابي و فروش شــركت در خصوص
اعضاي هیئت مدير جديد یادآور شــد :مجتمع فوالدمبارکه
 11درصد ،شركت مهر آيندگان  10درصد ،شركت سهامي
ذوبآهن اصفهان  9/9درصد ،كارگزاري بانك كشــاورزي
 9/8درصد ،شركت سرمایهگذاری توسعه  9/6درصد ،گروه

مالي ملت  9/4درصد و شركت تاپيكو  9/3درصد بهعنوان
اعضاي جديد انتخــاب شــدند .وي در ادامه به تاريخچه
بــورس كاالي ايران پرداخت و گفــت :به لحاظ عملياتي
ســابقه بورس كاالي ايران به دو سازمان مجزا برمیگردد،
ســازمان كارگزاران بورس فلزات تهران ،كه در شهریورماه
سال  ،1382بهعنوان اولين بورس كاالي كشور فعاليت خود
را آغاز نمود و همچنين ســازمان كارگــزاران بورس كاالي
كشــاورزي ،كه در شهریورماه سال  ،1383شروع به فعاليت
کرد .بدين ترتيب هماکنون بورس كاالي ايران با بيش از يك
دهه تجربه ،بستري مناسب را براي معامالت انواع محصوالت
صنعتي و معدني ،محصوالت پتروشيمي و فرآوردههای نفتي و
محصوالت كشاورزي در قالب قراردادهاي نقد ،نسيه و سلف
در بــازار معامالت كاالي فيزيكي و بازار فرعي فراهم نموده
است .معاون بازاريابي و فروش شركت گفت :در اجراي مفاد
مادهی  232اصالحيه قانون تجارت ،مصوب اسفندماه  1347و
ماده  45قانون بازار اوراق بهادار ،گزارش فعاليت و وضع عمومي
شركت بورس كاالي ايران براي سال منتهي به  95/12/30بر
پايه سوابق ،مدارك ،اطالعات و مستندات موجود تهيه و به
اطالع كليه سهامداران حقيقي و حقوقي رسيد.

02

ویــــترین هفته

بهمنظوراصالحروشهای توليد،
افزايش بهرهوری و كاهش
مصارف مواد و انرژي

قراردادمشاورهبهرهبرداری 
منعقدشد
02

رویـــداد

ویژ همحیطزیست
ویـــژه

03

مراسمیادبودشهيدمدافع
حرم خانواده بزرگ ذوبآهن
اصفهان،سردارشهيد
عليرضاقبادي
رویــداد
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رويداد
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افق های امید و شکوفایی مجدد در ذوب آهن اصفهان
روند مثبت صورتهای مالی سال ،95جان تازهای به ذوبآهن بخشید

سواالت همکاران و پاسخ مسئوالن

چند نفر از همکاران در تماس با شماره « 104سالم آتشکار» روابط
عمومی سؤاالت خود را به شرح زیر مطرح و خواستار رسیدگی و پاسخ
مسئوالنشدهاند.
** .1علت تغییر ساعت حرکت شیفت مسیر داخلی 8-7
چیست؟
مدیریتفوالدسازی:طبقهماهنگیبامدیریتخدماتسرویسدهی
داخلی مسیر  8-7بدون هیچگونه تغییری و طبق روال قبلی ( 15دقیقه)
انجام میشود.
** .2درخواست تسریع در رفع مشکل آب آشامیدنی در
بعضی از قسمتهای فوالدسازی.
مدیریت فوالدسازی :در بعضی از قسمتهای مدیریت فوالدسازی
ازجمله  LF2آب آشــامیدنی قطع است که از طریق مدیریت نت و راه
ساختمان پیگیری الزم صورت پذیرفته و در حال پیگیری و تهیه متریال
موردنیاز است و در آینده نزدیک این مشکل مرتفع میشود.
** .3ابراز گالیه تعدادی از همکاران نورد  350پست یک 
درباره عدم سیستم سرمایشی مناسب.
مدیریت نورد :درخواســت خرید سیستم سرمایشی برای ایستگاهها
انجامشــده و پیگیری الزم نیز انجامگرفته و بهمحض خرید ،نصب و
راهاندازی میگردد .در حال حاضر نيز سیستمهای قبلی در حال سرویس
و تعمیر است.
**  .4زمان ثبتنام استخرها برای شاغلین و بازنشستگان
چه موقع است؟
مدیریت خدمات و امور اجتماعی :ثبتنام اســتخرها جهت پرسنل
شاغل از تاریخ  96/3/8لغایت  96/3/16و بازنشستگان از تاریخ 96/3/18
لغایت  96/3/23از طریق سیســتم پرتال شرکت آغازشده است .ضمنًا
درباره نحوه توزیع کارتهای صادره متعاقبًا در هفتهنامه آتشکار و پرتال
شرکت اطالعرسانی میشود.
تعدادی از همکاران خواســتار تقدیر و تشکر از زحمات بیشائبه و
حسن انجام کار آقایان احمدرضا محمدی راننده میدل باس مسیر
ب  8جنرال شيفت صبح فوالدشهر و آقای ضیائی راننده شیفت شب
مسیرعلیشاهشدهاند.
در پايان در پاسخ به تعدادي از همكاران جهت تهيه داروي بيماران
 MSبه اطالع میرســاند داروخانه گلافشان واقع در زرینشهر مقابل
بيمارستان شهداي لنجان طي قراردادي با معاونت درمان استان،داروهاي
بيماران مبتالبه  MSرا بهصــورت رايگان تأمین مینماید .همچنين
بيماران صعبالعالج ذوبآهن و بيمه تكميلي ايران توسط اين داروخانه
پذيرشمیشوند.
افکار سنجی روابط عمومی

مجمع عمومي موسسه خيريه
والفجر برگزار شد

مجمع عمومي موسسه خيريه والفجر دوشنبه يكم خردادماه با حضور
اعضاي هیئتامنا در تاالر دانش مديريت آموزش و توســعه منابع انساني
شــركت برگزار شــد .صورتهای مالي و تراز منتهي به سال  ،95بودجه
پيشنهادي سال ،96انتخاب اعضاي هیئتمدیره و بازرسين و انتخاب روزنامه
رسمي در اين مجمع مورد تصويب قرار گرفت .شایانذکر است در مجمع
مذكورپيرامونفعالیتهایموسسهخيريهوالفجرنيزتبادلنظرصورتگرفت.
گزارش عملكرد موسسه خيريه والفجر در شماره آينده درج میشود.

آواي دلنشين قرآن در ذوبآهن
اصفهان طنینانداز شد

مــاه مبارك رمضان ماه عبادت ،نماز و ماه نــزول قرآن و در بردارنده
شــبهای باعظمت قدر فرارسيد و قلب ماالمال از عشق عالقهمندان و
دوســتداران اين ماه عزيز بیشازپیش به تپش افتاد و بهاري شد چراکه
به فرموده حضرت امام باقر (ع) هر چيزي را بهاري است و بهار قرآن ماه
مبارك رمضان است .ازاینرو در ذوبآهن اصفهان نيز همانند سالهای
گذشته ،به همت دارالقرآن كريم در طي ايام ماه مبارك رمضان ،جلسات
قرآني از ساعت  7/15الي  8صبح در حدود  50مسجد و نمازخانه با حضور
حدود دو هزار نفر برگزار میشــود .در اين جلسات نوراني و قرآني كه با
استقبال پرشور همكارانهمراه است مربيان قرآن با قرائت و شرح مفاهيم
قرآني ،آموزش احكام و احاديث اهلبیت (ع) براي حاضران در بهرهبرداری
هر چه بيشتر از بركات اين ماه مبارك تالش میکنند و زمينه آگاهي بيشتر
همكاران را فراهم میکنند .اميد است هر يك از ما به سهم خويش از اين
سفره پربرکت در ماه ميهماني الهي به نحو مطلوب بهرهبرداری کنيم.

ســعيد اميد قائمي ،معاون مالی اقتصادی ذوبآهن اصفهان در
گفتگو با خبرنگار ما با اشــاره به اقدامات مهم و مدیریت اعمالشده
در سطح شرکت و به استناد صورتهای مالی سال  95شرکت گفت:
صورتهای مالي ســال  95ذوبآهن كه در سايت كدال منتشر شد
حاكي از كاهش بيش از  400ميليارد تومان زيان نســبت به ســال
قبل ( )94است این موضوع ،بيانگر عملكرد مثبت شركت نسبت به
ســال گذشته است و اين در حالي اســت كه با در نظر گرفتن تورم
حداقل  10درصدی نسبت به سال  94و با عنایت به توليد برابر طي
دو ســال  94و  ،95چنانچه عملكرد شركت عینًا مطابق با سال 94
تداوم پيدا میکرد زيان مورد انتظار در ســال مالي  95حدود 1250
ميليــارد تومان میبود .وی در ادامه گفت :ازآنجاییکه در ســال 95
میزان زیان شــرکت به حدود  730ميليارد تومان کاهشیافته ،این
موضوع  520ميليارد تومان عملكرد اقتصادي مثبت شركت را نشان
میدهد و دســتیابی به این مهم درنتیجه صرفهجویی اقتصادي و
مديريت بهينه منابــع و هزینهها ،مدیریت بازار محصول و ...حاصل
گرديده اســت .اين در حالي است كه این شركت در پايان سال 95

برخالف سال قبل شاهد سود ناخالص بوده و میزان تغييرات معادل
 148در صد اســت .معاون مالی اقتصادی شــركت عنوان کرد :اين
شركت در سال  95در بخش هزینههاي عملياتي معادل  77ميليارد
تومان نيز صرفهجویی داشته است و بررسیهای بيشتر حاكي از آن
است كه اخذ وام جدید از بانکها در سال  95متوقف گردیده و شرکت
توانســت حدود یکسوم از بدهی خود بابت سود وامهای دریافتی و
مبلــغ  14میلیارد تومان از اصل بدهی بانکی خود را تســویه نماید.
همچنین این شرکت ساماندهی بدهی بانکها در قالب مصوبه ستاد
تسهیل و کاهش هر چه بیشتر بدهیهای بانکی و هزینههای مالی
را یکی از اولویتهای اصلی شــرکت در سال  96در دستور کار خود
قرار داده اســت .وی افزود :اطالعات کاملتری در خصوص مباحث
مالي در سايت سازمان بورس اوراق بهادار و كدال قابلپیگیری است.
قائمي تصریح کرد :از ديگر اقدامات انجامشده جهت اصالح ساختار
مالي شركت و پس از پیگیریهای فراوان ،سرمايه ثبتشده شركت
 4/2برابــر (از  780ميليارد تومان بــه  3300ميليارد تومان) افزايش
يافت .وی گفت :به دنبال اين موضوع قيمت بازار ســهام شــركت

مراسم يادبود شهيد مدافع حرم خانواده بزرگ
ذوبآهناصفهان،سردارشهيدعليرضاقبادي

مراسم باشکوه گراميداشت سردار شهيد عليرضا قبادي ،شهيد مدافع
حرم خانواده بزرگ ذوبآهن اصفهان با حضور مهندس صادقي مدیرعامل،
آيتا ...رهبر رئیس دفتر هماهنگي تبليغات
اسالمي ،جمعي از مســئولين ،مديران و
كاركنان شــركت و همچنين خانواده اين
شهيد بزرگوار ،يكشنبه هفتم خردادماه در
مسجد الزهرا (س) اين شركت برگزار شد.
در اين مراســم باشکوه چند تن از مداحان
اهلبیت (ع) در فراغ و عظمت اين بزرگواران
و شــهداي اســام و انقالب و خصوصًا
شهدايمدافعحرموشهيدعليرضاقباديبه
نوحهسرایی و به ذكر فضايل ويژه اين شهدا
پرداختند.همچنينحجتاالسالموالمسلمین
اكبري از روحانيون دفتر هماهنگي تبليغات
اســامي ذوبآهن در ســخناني با اشاره
به جايگاه و مقام واالي شــهدا در اسالم
گفت :موالي متقيان حضرت علي (ع) بهمحض وارد شدن ضربت بر فرق
مبارك خود و احساس نزديكي به مقام شهادت فرمودند« :به خداي كعبه
رستگار شدم ».وي افزود :شهيد ثاني طي يك سال تمام براي درك شب
قدر دعا میکرد و از خدا شهادت میخواست كه به اين مقام هم رسيد .در

انقالب اسالمي و دفاع مقدس نيز مقام رزمندگان از چنان عظمتي برخوردار
بود كه مرحوم آيتا ...مشكيني فرمودند :من حاضرم تمام نمازهاي طول
عمر خود را با دو ركعت نماز شب عمليات
رزمندگان اسالم عوض كنم .وي در پايان
ضمن گراميداشــت ياد و خاطره شهداي
انقالب اســامي ،دفاع مقدس و خصوصًا
شهداي مدافع حرم و سردار شهيد عليرضا
قبادي تصريح كرد :شهدا اقتدار اسالم ،نظام
اســامي و جبهه مقاومت را به جهانيان
نشــان دادند و با شهادت خود اثبات کردند
كه نظام مقدس اسالمي در ايران همچنان
داراي ثبات بوده و باقدرت بهپیش میرود.
شایانذکر است سردار شهيد عليرضا قبادي
از نيروهاي سپاه پاسداران انقالب اسالمي
و برادر همكارمان افشين قبادي شاغل در
مديريت خريد مواد اوليه و انرژي ذوبآهن
است .اين شهيد واالمقام طي پنج سال اخير در تمام دوران درگيري گروه هاي
تكفيري در كنار رزمندگان جبهه مقاومت در سوريه حضورداشته و در مقام
فرماندهي خدمت کرده است .وي سرانجام در  27اردیبهشتماه سال جاري
در شهر حما سوريه در سن  28سالگي به مقام شهادت نائل شد.

یادداشت

تزریق پودر زغال به کوره بلند
در ادامه یادداشــت مندرج در شــماره گذشــته با موضوع «کاهش
هزینه تولید فوالد ،گامی برای توســعه بازار» ،در این شماره به تشریح
پروژه تزریق پودر زغال به کوره بلند ( )PCIمیپردازیم .کک متالورژی
بهعنوان ماده اصلی تولیدکننده انرژی و عامل احیاکننده ،سهم عمدهای را
در قیمت تمامشده محصول کارخانههای تولید فوالد که از فناوری کوره
بلند ـ کنورتور اســتفاده میکنند ،به خود اختصاص داده است .ازاینرو از
دیرباز تالشهای گســتردهای جهت کاهش مصرف کک در کوره بلند
و جایگزینی آن با ســوختهای کمکی بهعملآمده است .ازجمله این
ســوختها میتوان به تزريق اين موارد اشــاره کرد :پودر زغالسنگ،
گاز طبیعی ،مازوت ،روغنســوخته ،قطران ،زبالههای پالســتیکی ،گاز
کک ،امولســیون مازوت و قطران .در اين بين گاز طبیعی ،مازوت و پودر
زغالســنگ از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و کاربرد صنعتی یافتهاند.
حدود سی سال پیش ،مازوت و گاز طبیعی عمدهترین سوختهای کمکی
مورداستفاده در کوره بلندها بودند اما به دلیل افزایش قیمت نفت به دنبال
بحران نفتی دوم در ســال  ،1980بهرهبرداران از کوره بلند در جستجوی
سوخت کمکی جایگزین هیدروکربنهای قبلی بودند و تصمیم به استفاده

از پودر زغالسنگ گرفتند .قیمت پودر زغالسنگ در مقایسه با گاز طبیعی
و مازوت در بسیاری از مناطق دنیا پایینتر بود و ازاینرو توجه بسیاری بر
روی توسعه فناوری تزریق پودر زغالسنگ به کوره بلند بهعنوان سوخت
کمکی که تفاوت قیمت عمدهای با کک متالورژیکی داشت ،معطوف شد.
 -مزایای اجرای پروژه :کاهش هزینههای تولید به دلیل ارزانتر بودن
زغالسنگ حرارتي نســبت به کک ،امکان استفاده از طیف وسیعی از
زغالسنگهای کک نشو بجای زغالسنگهای کک شو (مورداستفاده در
کک سازی) با هزینه باال و محدودیت در تأمین ،افزایش عمر باطریهای
کک سازی ناشی از کاهش مصرف کک.
 -افزایش بهرهوری کوره بلند ،افزایش انعطافپذیری در بهرهبرداری
از کوره بلند (تنظیم میزان ورودی فورمها بهمراتب سادهتر از تنظیم مواد
شارژ به دهانه است) ،بهبود کیفی چدن مذاب و میزان سیلیسیم آن ،کاهش
آلودگی محیطزیست ناشی از کمتر شدن انتشار آالیندههای واحد کک
سازی ،امکان تزریق مقدار بیشتر از سوخت کمکی (بیش از  200کیلوگرم
در تن فلز مذاب) نسبت به سایر سوختهای کمکی (بهعنوانمثال حداکثر
میزان تزریق گاز طبیعی  120مترمکعب بر تن فلزمذاب است).

**ســوابق اجرای پروژه در جهان :اين جدول نشاندهنده وضعیت کنونی کوره بلندهای دنیا در باره استفاده از سوختهای 
فسیلی کمکی است
شرح
کل

مازوت

پودر

گاز

زغالسنگ

مازوتتنها

مازوت و گاز

گازتنها

گاز و پودر زغالسنگ
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78
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 4/11درصد

 11/9درصد

پالستیک

هیچکدام

2
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 0/2درصد

 35/9درصد

** از مهمترین صاحبان این فناوری در دنیا عبارتند از  Kuettner:آلمان Paul Wurth ،لوکزامبورگClaudius Pe� ،
 tersآلمان Danieli Corus ،هلند Kobelco ،ژاپن.

بهبودیافته و اين شــرايط كماكان ادامه خواهد داشت .ضمن اینکه
با پیگیریهای انجامشــده ،تهاتر  760ميليارد تومان بدهي شرکت با
مطالبات ســازمان تأمین اجتماعي از دولت ،مراحل نهايي خود را طي
مینماید .وی همچنین یادآور شد :همچنين شركت بهمنظور رعایت
کرامت انسانی نسبت به حفظ نيروي انساني اهتمام ورزیده و با در دست
گرفتن پروژههای اجرایی و عمرانی داخل شــرکت و حذف تدریجی
بخشی از پیمانکاران توانست ضمن اجرای عملیات جاری شرکت ،با
افزایش حجم پروژههای سرمایهای در کنار دیگر تالشهای انجامشده،
قیمت تمامشده خود را کاهش و درنهایت به سود عملیاتی دست یابد.
**مقایســه آماری نرخ فروش محصوالت شرکت طی
سالهای  94و 95
سال
94
95

محصوالتاصلي

نرخ فروش
13،634
13،946

قيمتتمامشده
14،137
13،764

صادرات قوت می گیرد

آثار انتخاب مجدد دكتر حسن روحانی بر
بازار فوالد ایران

واحــد های بزرگ فوالدی ایران از جملــه ذوب آهن اصفهان با
توجه به برتری عرضه نسبت به تقاضا در بازار داخلی  ،اولویت اصلی
خود را در سال جاری بر مبنای افزایش صادرات قرار داده اند که این
امــر نیاز به بهبود تعامالت بین المللــی دارد  .قطعًا نتیجه انتخابات
ریاســت جمهوری و انتخاب دکتر حسن روحانی می تواند به توسعه
صــادرات محصوالت فوالدی کمک کنــد  .طبق این گزارشها در
برنامه ششم توسعه که تا ســال  ۲۰۲۱میالدی ادامه خواهد داشت
ایران در نظر دارد ساالنه  ۱۵میلیون تن فوالد صادر کند که با توجه
به ســرمایهگذاریهای انجام شده در صنعت فوالد و وضعیت کنونی
این صنعت ،طرحی قابل اجرا است و میتواند زمینهساز افزایش قابل
توجه درآمد صادراتی این کشور از فوالد و فراوردههای فوالدی شود.
ایران در سال جاری که در مارس  ۲۰۱۸به پایان میرسد بیش از
 ۸میلیون تن فوالد صادر خواهد کرد .ایران در سال  ۱۳۹۵یعنی سال
منتهــی به  ۲۰مارس  ۲۰۱۷میالدی  ۵.۵۳میلیون تن فوالد آماده و
نیمه آمــاده صادر کرد که معادل  ۳۰درصد از مجموع فوالد تولیدی
در این کشور بود.انتخاب مجدد دکتر حسن روحانی باعث میشود تا
کشورهای غربی به تداوم شرایط اعتدال در اقتصاد و سیاست خارجی
ایران اطمینان پیدا کنند و توافق نامه های تجاری گذشته به تدریج
به قراردادهای الزم االجرا تبدیل شود.
**دلیل اصلی تالش ایران برای افزایش صادرات فوالد
چیست؟
در سالهای گذشته اقتصاد ایران با چالشهای زیادی روبرو بود.
یک دوره ایران با مشکل تورم فزاینده روبرو بود و سپس تحت تاثیر
فشــار تحریم های اقتصادی وارد رکود شــد .در سالهای رکود هم
تولیــد فوالد ایران کاهش یافت و هــم تقاضا برای فوالد در صنایع

پایین دستی کمتر شــد .به همین دلیل فوالدسازان برای ادامه بقاء
به بازارهای صادراتی روی آوردنــد .هم اکنون هم صادرات یکی از
مهمترین سیاســتهای فوالدسازان برای حفظ بقا و رشد در فضای
کنونی است .در حال حاضر برخی از شرکتهای فوالد سازی تمامی
محصوالت تولیدی خود را صادر میکنند زیرا هیچ تقاضایی در بازار
داخلی ایران وجود ندارد.
اما در مورد تاثیر نتیجه این انتخابات در بازار فوالد هم نظرات
مختلفی عنوان میشــود .با توجه به اینکــه دکتر روحانی تعامل
ســازنده با دنیا را در دستور کار خود قرار داده است و در نظر دارد
برای عادی ســازی روابط اقتصــادی و بانکی ایران با دنیا تالش
کنــد ،میتوان انتظار داشــت اقتصاد ایران با ســرعتی نه چندان
زیاد در مســیر رشــد قرار بگیرد و ما شاهد بیشــتر شدن حضور
شــرکتهای غربی در فعالیتهای اقتصادی ایران باشــیم .با از
میان رفتــن محدودیتهای بانکی ایران میتواند صادرات خود را
بیشتر کند و با دیگر کشورهای دنیا رابطه اقتصادی بهتری داشته
باشــد زیرا هیچ محدودیت و ممنوعیتی در این زمینه وجود ندارد.
انتظار مــی رود انتخاب مجدد دکتر حســن روحانی در انتخابات
ریاســت جمهوری فضای بازتری در اختیار فوالدسازان قرار دهد
و به آنها امــکان دهد تا بازارهای صادراتــی بزرگتری در اختیار
داشته باشند.
از طرف دیگر با برداشــته شدن تحریمهای اقتصادی و بانکی در
کنار تعامل بیشتر با فعاالن اقتصادی و صنعتی در دنیا ،اقتصاد کشور
به تدریج رشد کند و زمینه برای رونق  ،بخش ساختمان و بخشهای
مصرف کننده فوالد فراهم شود  .این مساله سبب افزایش نرخ رشد
اقتصادی و بهبود شرایط مالی و زیرساختی در کشور میشود.

بهمنظور اصالح روشهای توليد ،افزايش بهرهوری و كاهش مصارف مواد و انرژي

قرارداد مشاوره بهرهبرداری منعقد شد

بهمنظور اصالح روشهای توليد ،افزايش بهرهوری و كاهش مصارف
مواد و انرژي ،قرارداد مشاوره بهرهبرداری ()Technical Assistance
با شركت  O.P Metallurgical Serviceهند مبادله شد و بهزودی
و پــس از واريز مبلغ پیشپرداخت قرارداد ،تعداد  20نفر از كارشناســان
شركت یادشده جهت انجام خدمات مشاوره در بخشهای مختلف حوزه
بهرهبرداری (كوره بلند ،كك سازي ،فوالدسازی ،نیروگاهها ،آبرسانی و)...
شركت حضور خواهند يافت .مهندس منصور يزدي زاده معاون برنامهریزی
و توســعه شــركت با اعالم خبر فوق گفت :بر اين اساس ،مشاور طرح،
ضمن بررسي شــرايط كارخانه ذوبآهن اصفهان و بررسي مشكالت
و گلوگاههای توليد نســبت به ارائه خدمات مشاوره در زمینههای بهبود

فرآيندهاي توليد ،استانداردسازی و بهروزآوری فناوریها و روشهای توليد،
افزايش بهرهوری و ارتقای ميزان توليد ،تنوعبخشی به توليدات ،كاهش
هزینههاي تعمير و نگهداري ،بهینهسازی مصرف آب و منابع انرژي اقدام
خواهد کرد .وي افزود :در اين راســتا نسبت به ارائه آموزشهای الزم در
زمینههایی نظير مديريت منابع انرژي در صنايع فوالد و روشهای بهبود
مصرف مواد ،انرژي ،فناوریهای جديد در صنعت فوالد برآوردهاي فني
و اقتصادي ،اســتراتژي و سیاستهای توسعه در صنعت فوالد ،مديريت
مصرف آب ،توليــد فوالدهاي خاص و فوالد زنگ نزن ،متالوژي ثانويه
در فوالدسازی و فرآيندهاي توليد آهن و فوالد بر اساس فنآوری احياء
مستقيم و غیرمستقیم اقدام خواهد شد.
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مدير ارشد ايمني،بهداشت و محیطزیست شركت عنوان كرد
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قسمت اول

پروژه بازسازی و نوسازی سیستم تصفیه غبار کنورتورهای فوالد سازی یکی از
بزرگترین پروژه های زیست محیطی کشور است

پیشازاین شــاهد افتتــاح يكــي از بزرگترین طرحهای
زیستمحیطی كشور در بخش فوالدسازي بوديم كه طي آن
آاليندگي ناشي از فرآیندهای كنورتورهاي بخش فوالدسازي
مهار و كنترل شد .به مناسبت روز جهاني محیطزیست و هفته
محیطزیست مصاحبهاي با مهندس فريد مختاري مدير ارشد
 HSEشركت انجام داديم كه مشروح آن را در ادامه میخوانید.
مهندس مختاري ضمن گراميداشت روز جهاني محیطزیست و
همچنين هفته محیطزیست ( 16– 22خرداد) به تمام تالشگران
شركت ،همكاران سازمان حفاظت محیطزیست ،انجمنهای
مردمنهاد زیستمحیطی و همهکسانی كه در عرصه حفاظت
محیطزیســت تالش میکنند گفت :هــدف از اين نامگذاری
آگاهسازی،جلبمشاركتوايجادحساسيتدربيناقشارمختلف
جامعه بهمنظور نهادينه كردن فرهنگ حفاظت از محیطزیست
و حركت عملي در اين راســتا است .وي با اشاره به شعار هفته
محیطزیستامسال«منباطبيعتم»افزود:ازمفهوماينشعاراين
نكته قابلدرک است كه بشر امروز با توجه به روند تخريبهاي
گستردهاي كه طي ساليان اخير بر محیطزیست تحميل کرده و
با بهرهکشیهای خارج از توان اكولوژيك سرزمینها ،از طريق
بهرهبرداری بیرویه از منابع طبيعي ،چارهاي جز بازگشت بهسوی
طبيعت و استفاده صحيح از مواهب الهي ندارد و اين ميسر نخواهد
شد مگر اينكه همگان خود را در قبال حفاظت از محیطزیست و
جلوگيري از تخريب طبيعت و ساير مواهب الهي مسئول بدانند.
مدير ارشد ايمني،بهداشت و محیطزیست شركت با اشاره به اهم
اقداماتزیستمحیطیانجامگرفتهدرمديريتارشدHSEتصريح
كرد :خوشبختانه باراهنماییها و مساعدتهای مديريت عالي
شركت و با استفاده از تخصص و دانش فني بومي شركت طي
سال،95شاهدافتتاحيكيازبزرگترینطرحهایزیستمحیطی
كشور در بخش فوالدسازي بوديم كه طي آن آاليندگي ناشي
از فرآیندهای كنورتورهاي بخش فوالدسازي مهار و كنترل شد.
مهندس مختاري در پايان از زحمات كليه عوامل دخيل در اجراي
پروژههای زیستمحیطی شركت تشكر نمود و اظهار اميدواري
كرد باهمت ،تالش و مشاركت كليه پرسنل روزبهروز شاهد ارتقاء
شاخصهایزیستمحیطیشركتباشيم.
شــركت ذوبآهن اصفهان بهعنــوان اولين
تولیدکننده فوالد در ايران در راســتاي خطمشی
زیستمحیطی خود و تعهد مديريت عالي شركت
مبني بر حفظ و صيانت از محیطزیســت با صرف
هزینههایبسيارهنگفت(بیشاز400ميلياردتومان)

اقدام به تعريف و اجراي پروژههای زیستمحیطی
در قالب طرحهای بازسازي ،بهسازي و نوسازي در
بخشهای هوا ،آب ،پساب و پسماند کرده است .اهم
پروژههای زیستمحیطی انجامگرفته و در دست انجام به شرح
ذيلاست.
** الف:پروژههای زیستمحیطیدردستانجام
.1پروژهبازسازيوبهسازيسيستمتصفیهغبار
كنورتورها :بهمنظور كنترل آالیندههای زیستمحیطی ناشي
از فرآيندهاي كنورتورهاي ناحيه فوالدســازي پروژه بازسازي و
بهسازيسيستمتصفيهگازكنورتورهابااستفادهازخدماتپيمانكار
خارجي و با هزينه بیش از 40ميليارد تومان در دستور كار شركت
قرار گرفت .فاز اول اين پروژه بر روي كنورتور شماره 2طي سال94
نالمللیدرحوزه
وبااستفادهازخدماتيكيازمعتبرترينبرندهايبی 
تصفيه غبار (شركت Oschatzآلمان) انجام و اقدامات اصالحي
تكميلي آن نيز همزمان با روز جهاني محیطزیست ( 16خردادماه
ســال  )95انجام گرفت .اين پروژه در حال حاضر در مرحله رفع
پانچهاوانجامتنظيماتنهاييقراردارد.اندازهگيريهايانجامگرفته
در دوره پس از بهرهبرداری نشان از اثربخشی پروژه دارد كه با رفع
پانچها و تنظيمات باقیمانده با توجه به شواهد موجود به عدد مورد
تعهدپيمانكارخواهدرسيد.نوسازيوبازسازيسيستمتصفيهغبار
كنورتور شماره  3نيز با تکیهبر توانمندیهای داخل شركت طي
مهرماه سال  95بهطور كامل انجام گرفت .همچنين بازسازي و

عکس یک

قبل از اجراي پروژه بازسازي سيستم تصفيه غبار
عکس ششم

نوسازيسيستمتصفيهغباركنورتورشماره 1نيزباتوقفكنورتور
يادشده ،در طي آبان و آذرماه سال گذشته انجام و در تاريخ95/9/17
بهبهرهبرداریرسيد.لذادرحالحاضرآلودگيناشيازكنورتورهاي
یادشدهبهطوركاملمرتفعودرمحدودهمجاززیستمحیطیقرار
دارد.براساسنتايجحاصلازپايشهاواندازهگیریهایانجامگرفته
توسط آزمايشگاه معتمد سازمان حفاظت محیطزیست بر روي
خروجي كنورتورهاي شماره  1و  2و  3پس از بازسازي سيستم
تصفيهغبار،ميزانغبارخروجيازسیستمهاییادشدهدرمحدوده
مجاز زیستمحیطی قرار دارد كه نشانه اثربخشي بازسازيها و
اقدامات انجامگرفته است .اين پروژه در حال حاضر در مرحله انجام
تنظيماتنهاييقراردارد(.عكس1و)2
 .2پروژه  5گانه زیستمحیطی آگلومراسيون:
اين پروژه شامل شش عدد الكتروفيلتر است که بر روي خروجي
آگلوماشين هاي شــماره  3و  2و  1و خروجي ديماسوس هاي
مربوط به اين آگلوماشين ها با هزينه بیش از  140ميليارد ريال
نصب گرديده اســت .در حال حاضر هر شش الکتروفیلتر این
پروژه به بهرهبرداری رســیده و درواقع کل پــروژه حدود 99/96
درصد پیشــرفت دارد .در حال حاضر در مرحله انجام تنظيمات
نهايي قرار دارد ( .عكس شماره  ) 3ازجمله مزیتهای پروژههای
زیستمحیطی اجراشده در بخش آگلومراسيون عالوه بر حذف
سیستمهای هيدروسيكلون موجود كه داراي راندمان جذب ذرات
پايين بودند و جایگزینی آنها با سیستمهای باراندمان باال جهت
حصول استانداردهاي زیستمحیطی مربوطه میتوان به حذف
سیســتمهای  WETموجود و بهتبع آن كاهش مصرف آب
و جلوگيري از تحليل منابع آبي در دسترس شركت و همچنين
جلوگيري از آلودگي آبوخاک و رفع معضالت زیستمحیطی با
کاهشلجنهایتوليديتوسطاينسیستمهااشارهکرد.
 .3اجراي پروژه انتقال مواد از انبار شمالي به واگن
ته ريز :اين پروژه در انبار شمالي كارخانه در حال اجرا بوده و طي
آن مواد اوليه مصرفي كارخانه ازطريق نوار نقاله به قسمتواگنته
ريزانبارموادخامرساندهودرسكوهاذخيرهمیشود.ازجملهمزاياي
اين طرح عبارت است از:
جلوگيري از تحليل منابع ناشــي از ريزش مواد اوليه در
مسيرهايتردد
كاهش آلودگي هوا حين بارگيري با لودر و تخليه در سكوها
كاهش آلودگي هوا ناشي از تردد ماشینآالت سنگين
اسكانوبارگيريمواداوليه(سنگآهن،سنگآهک،منگنز
و  )...از انبار شمالي به ميزان  500تا  600تن در ساعت به داخل

كارخانه و حذف كاميون و لودر (امكان بارگيري  500كاميون در
شبانهروزمعادل 7500تن)
كاهششديداستهالكآسفالتوكاهشحوادثتجهيزاتي
با توجه به اســتفاده از بخش زيادي از تجهيزات و قطعات
بالاســتفاده پروژه انتقال سرباره كوره بلند  3در اين پروژه قيمت
تمامشــده پروژه شــديدًا كاهش داشــته و يكي از پروژههای
مقرونبهصرفهكارخانهتلقيمیشود.
 .4پروژه بازســازی و بهسازی الکتروفیلترهای
ناحیه  EGFو DEDUSTآگلوماشین شماره  :4پروژه
بازسازیوبهسازیالکتروفیلترهایمربوطبهآگلوماشینشماره4
در نیمه دوم سال  92تعریف و در حال حاضر بازسازی و بهسازی
الکتروفیلترهاي ناحیه
(  )ESP1و  EGFبا تهیه
اسنادمناقصهدرمرحلهنهاییانتخابپیمانکارقراردارد.اينپروژهبا
صرف هزینهای بیش از  40ميليارد ريال انجام خواهد گرفت.
( عكس شماره)4
.5بازیافتمحصوالتمیانیموجوددرسایتتنگه
جوزدان :بهمنظور كنترل جنبهها و پيامدهاي زیستمحیطی
ناشي از محصوالت میانی موجود در حوضچههای تنگه جوزدان
پروژه بازیافت این مواد تعریف شد .با انتخاب پیمانکار فاز اول این
پروژه از اردیبهشتماه سال  93شروع و در حال انجام است .طی
این پروژه کلیه پسماندهای موجود در این سایت بازیافت و محیط
سایت پاکسازی میشود .الزم به ذکر است که این پروژه موفق
به گذراندن الزامات انجمن مدیریت سبز اروپا و انجمن مدیریت
سبز ایران بهعنوان برترین پروژه زیستمحیطی از بین دهها پروژه
زیستمحیطی معرفیشده به آن نهاد و کسب تندیس آن نهاد
نالمللی شده که این خود موفقیت چشمگیر برای مجموعه
بی 
محیطزیست کشور به شمار میرود .در ادامه اين پروژه مقرر است
كليهمحصوالتميانيناشيازفرآيندهايككسازيدرمبدأتوليد
مديريت و بازيافت شوند ( .عكس شماره 5و)6
 .6تصفیه پسابهای صنعتی شرکت :با عنايت به
خشكساليهاياخيرو محدوديتمنابع آبيدردسترسشركتو
لزوم صرفهجویی و بازچرخاني منابع آبي در دسترس ،پروژه تصفيه
پسابهای صنعتي شركت با اســتفاده از روش اسمز معكوس
( )ROتعريف شد .با اجرايي شدن و بهرهبرداری از این تصفیهخانه
 770مترمکعب در ساعت پسابهای صنعتی با استفاده از روش
فوق تصفیهوجهت استفادهدر بخشصنعت بازچرخاني میشود.
در حال حاضر مبادله قرارداد با پیمانکار انجام و در مرحله طراحي
مهندسياست.اينپروژهباصرفهزينهرياليبیشاز 441ميليارد

عکس دوم

بعد از اجراي پروژه باز سازي سيستم تصفيه غبار

عکسهفتم

عکس سوم

ريال و هزينه ارزي معادل  6/5ميليون يورو انجام خواهد گرفت.
با بهرهبرداری از اين پروژه معادل  30درصد از آب خام برداشــتي
شــركت از رودخانه زایندهرود كاهش خواهد يافت .الزم به ذكر
است با اقدامات مديريتي انجامگرفته در حوزه مديريت پسابها و
انجامصرفهجوئیدرحالحاضر،حجمپسابهایمذكوربهمقدار
قابلتوجهیکاهشیافتهاست.
** ب:پروژههای زیستمحیطیانجامگرفته
 .1پروژه نوسازی باطریهای کک سازی :بهمنظور
كنترل آالیندههای زیستمحیطی ناشي از فرآيندهاي تبديل
زغالسنگ به كك متالورژي در باطریهای كك سازي ،پروژه
نوسازي باطریهای كك ســازي شماره يك و دو ککسازی
تعریف گردید .باطری شماره يك با دمونتاژ تجهيزات و تخريب
كامل باطري در طي ســال  90و طــي مراحل آجرچيني در
اردیبهشتماه سال  93با هزينه معادل  176562ميليون ريال به
بهرهبرداری رسید .باطري شماره دو نيز در طي سال  91بهطور
كامل متوقف گرديد و در حال حاضر مرحله دمونتاژ تجهيزات
بهطور کامل انجامگرفته و در شرايط فعلي فاقد تولید و به این
معنی است که آلودگی وجود ندارد .در حال حاضر با بهرهبرداری
از اين پروژه عالوه بر كنترل آالیندههای زیستمحیطی مربوط
به اين واحد و همچنين حصول استانداردهاي زیستمحیطی
مربوطه ،با استحصال گازهاي فرآيندي ناشي از فرآيند تبديل
زغال به كك عالوه بر توليد محصوالت جانبي باارزش همچون
بنزن،گزيلين،تولوئن،كودشيمياييواسیدسولفوریک،بااستفاده
از گازهــاي فرآيندي اين واحدها بهعنوان ســوخت در بويلر
نیروگاههای شركت و کورههای نورد ساالنه مقادير قابلتوجهی
در مصرف گاز طبيعي در شركت صرفهجویی خواهد شد .الزم به
ذكر است در حال حاضر باطري شماره  3ككسازي در حال توليد
است .اين باطري در ابتداي سال  92راهاندازی و به بهرهبرداری
رسيد و در ساخت آن از آخرين فنآوریهای روز دنيا استفادهشده
اســت .اين باطري مجهز به سیستمهای تصفيه آالیندههای
بخش هوا بوده و كليه عوامل آالينده زیستمحیطی ناشي از
دشارژ سلولها توسط اين سیستمها تصفيه میشوند ( عكس
شماره  7و  8و ) 9
.2توليدريلملي:ازآنجاییکهذوبآهناصفهانبهعنوان
مادر صنايع فوالد كشور همواره تاریخساز بوده است یکبار ديگر
با توليد ريل ملي تاریخساز شد .توسعه صنعت حملونقل ريلي
(درونشهریوبرونشهری)باحذفمنابعآاليندهسيار(خودروها)
وكاهشترددخودروهايتکسرنشیندرکالنشهرهاوهمچنين

كاهشترددکامیونهاوسايرمنابعآاليندهسيارنقشبسياراساسي
در جلوگيري از آلودگي هوا برعهده دارد .اين پروژه محیطزیست
محور با هزينه ريالي معادل  480ميليارد ريال و هزينه ارزي 29
ميليونيوروانجامگرفتهاست.
 .3پروژه آبزدایی از لجــن کنورتورهای ناحیه
فوالدســازی :بهمنظور جلوگیری از تحلیل و هدرروی منابع
آبی در دســترس شــرکت و همچنین جلوگیری از آلودگیهای
زیستمحیطی ،پروژه مذکور تعریف گردید .عملیات اجرایی پروژه
مذکور در تیرماه سال 93با صرف هزینهای بیش از 123ميليارد ريال
آغاز گردید و در مردادماه 94به بهرهبرداری رسيد (.عكس شماره) 10
.4دریافتپسابتصفیهخانهفاضالبشهرستان
زرینشهر:درراستايارائهخدماتزیستمحیطیاجتماعيبه
جامعهاطرافشركتورفعمعضالتومشكالتزیستمحیطی
شهرســتانهای مجاور شرکت پروژه انتقال پساب تصفیهخانه
شهرستانزرینشهرجهتاستفادهدرآبياريفضايسبزغيرمثمر
شركت تعريف گرديد .با اجرايي شدن اين پروژه از تخليه ميزان
 216مترمکعببرساعتپسابتصفیهخانهشهرستانزرینشهر
بهمحیطزیستجلوگيريخواهدشد.طياينپروژهپسابمذكور
از طريق خطوط انتقال به تأسيسات تصفیهخانه شركت ذوبآهن
واردشده و پس از طي مراحل تصفيه تكميلي جهت آبياري فضاي
سبزغيرمثمرشركتمورداستفادهقرارمیگیرد.عملیاتاجراییاین
پروژه در سال 93با صرف هزینهای بیش از 75ميليارد ريال آغاز و
در مهرماه 94به بهرهبرداری رسيد.
 .5پروژه تصفيه و جداسازي آب از سرباره كوره
بلند :اين پــروژه باهدف صرفهجویی در مصرف آب و بازيافت
ســرباره كوره بلند  3و همچنيــن افزايش طول عمر و كاهش
هزینههایسرويسونگهداريبرجهایخنککنندهدر 2بخش،
طراحي ،تهيه و اجرا گرديد .بخش اول پروژه مربوط به بازسازي
و بهسازي برجهای خنککننده سيكل تصفيه گاز كوره بلندهای
 1و  2بوده كه قبل از اتمام بازســازي كوره بلند  2به بهرهبرداری
رسيد .بخش دوم پروژه شامل تهيه و اجراي سيستم فيلتراسيون،
نوار نقالهها و حوضچههای مربوطه است كه در اين بخش 10عدد
فيلتر خود شوينده مجهز به سيستم التراسونيك در مسير ورودي
آب به برجهای خنککننده قرارگرفته و باعث جذب ذرات معلق
در آب تا اندازه 100ميكرون گرديده و سپس ذرات جمعآوریشده
در حوضچه تيكنر تهنشین شــده و توسط اسكروكانواير به نوار
نقاله ســرباره فرستاده میشــود .اين پروژه با هزینهای بیش از
 57/000/000/000ريالانجامپذيرفت.
عکسپنجم

عکس چهارم

پروژهپنجگانهزيستمحيطيآگلومراسيون
عکسهشتم

عکس دهم

عکس نهم

به مناسبت نکوداشت هفته محیطزیست برگزار میشود

مسابقه پيام كوتاه ويژه پرسنل و خانواده بزرگ ذوبآهن در كليه مقاطع سني
مديريت ارشد  HSEبا همكاري مديريت روابط عمومي به مناسبت نکوداشت هفته محیطزیست برگزار ميكند
عالقهمندان میتوانند پاسخهای صحيح خود را از طريق سامانه پيام كوتاه  300073193بهصورت يك عدد  8رقمي به همراه نام و نام خانوادگي حداكثر تا تاريخ 96/3/31
به مديريت روابط عمومي شركت ارسال نمايند .به  10نفر از برگزيدگان توسط مديريت روابط عمومي جوايزي اهدا خواهد شد.

سؤاالتمسابقه

 .1جايزه انجمن مديريت سبز اروپا جهت كدام پروژه زیستمحیطی به شركت
ذوبآهن اصفهان تعلق گرفت؟

 )1تصفيه پسابهای شركت
 )2بازيافت محصوالت مياني ككسازي
 )3پروژه پنجگانه زیستمحیطی آگلومراسيون
 )4پروژه نصب سیستمهای پايشگر آنالين
 .2بزرگترین و تاثيرگزارترين پروژه زیستمحیطی شركت طي سال 95
كدام مورد است؟
 )1بازسازی و نوسازي سيستم تصفيه غبار كنورتورهاي فوالدسازي
 )2بازسازي سيستم تصفيه غبار LF1
 )3پروژه توليد ريل ملي
 )4پروژه گوگردزدایی از چدن مذاب

 .3کدامیک از سیســتمهای مديريتي زير مربوط به سيستم مديريت
زیستمحیطیاست؟
ISO9001)1
ISO50001 )2
OHSAS18001 )3
ISO14001 )4
 .4ميزان گستره فضاي سبز احداثي شركت ذوبآهن اصفهان چند برابر
استانداردهايزیستمحیطیمربوطهاست؟
 5 )1برابر
 23 )2برابر
 84 )3برابر
 92 )4برابر

 .5هزینههای انجامگرفته در قالب پروژههای زیستمحیطی شركت از
سال  88تاکنون به چه ميزان است؟
 )1بیش از  400ميليارد تومان
 350 )2ميليارد تومان
 230 )3ميليارد تومان
 95 )4ميليارد تومان
 .6به ترتيب كدام موارد بيشترين تأثیر را در آلودگي هواي کالنشهرها
دارد؟
 )1صنايع ،خودروها ،مصارف خانگي
 )2خودروها ،صنايع ،مصارف خانگي
 )3خودروها ،مصارف خانگي ،صنايع
 )4صنايع ،مصارف خانگي ،خودروها

 .7كدام مورد مربوط به تأثیرات ناشــي از آالیندهها در مقياس جهاني
نيست؟
 )1بارانهای اسيدي
 )2گرمايش جهاني
 )3تحليل اليه ازون
 )4آلودگي آبهای زیرزمینی
 .8كدام مورد جزو گازهاي آالينده اوليه نیست؟
SOX )1
NOX )2
 )3ذرات معلق
PAN )4

برگزيدگان از تاريخ  96/4/4جهت دريافت جوايز خود به قسمت امور فرهنگي روابط عمومي مراجعه کنند.
ادامه در شماره آینده

رحلت حضرت امام خمینی(ره)
و فراغ یاران

حضرت امام خمینى(ره) هدفها و آرمانها و هـــر آنچه را كه میبایست
ابـالغ كنـد ،گفته بـود و در عمـل نیز تـمام هستیاش را بـراى تحقق هـمان
هدفها بـــه كار گرفته بـود .اینك در آستـانه نیمه خـرداد سـال  1368خـود
را در آمــاده مالقات عزیزى میکرد كه تمام عمــرش را براى جلب رضاى او
صرف كرده بـود و قامتش جز در بـرابـر او ،در مـقابل هیچ قدرتى خـم نشده
و چشـمانش جز براى او گریه نكرده بـود .او خـود در وصیتنامهاش نـوشـته
است :با دلى آرام و قلبـى مطمئن و روحى شاد و ضمیرى امیدوار به فضل خدا از
خدمت خـواهران و برادران مرخص و بهسوی جایگاه ابــدى سفر میکنم و به
دعاى خیر شما احتیاج مبرم دارم و از خداى رحمان و رحیـم میخواهم كه عذرم
را در كوتاهى خدمت و قصـور و تقصیر بپذیـرد و از مـلت امـیدوارم كه عذرم
را در کوتاهیها و قصـــور و تقصیـرها بـپذیـرنـد و باقدرت و تصمیـم و اراده
بهپیش بروند .ساعت  22/20بعدازظهر روز شنبه سیزدهـم خردادماه سـال 1368
لحظه وصال بـود .قــلبـى از كار ایستـاد كه میلیونها قلــب را بـه نور خدا و
معنـویت احـیاء كرده بـود .وقتیکه گوشههایی از حاالت معنوى و آرامـش امام
در ایـن ایـام از تلویزیون پخـش شـد غوغایى در دلها برافکند كه وصف آن
جــز با بودن در آن فضا ممكـن نیست .لبها دائمًا به ذكـر خـدا درحرکت بود.
در آخرین شب زندگى و درحالیکه چند عمل جراحى سخت و طوالنى در سن
 87سالگى تحمل كرده بود و درحالیکه چندیـن سرم به دستهای مباركـش
وصل بـود نافله شب میخواند و قـرآن تالوت میکرد .در ساعات آخر ،طمأنینه
و آرامشى ملكـوتـى داشـت و مرتبًا شـــهادت بـه وحـدانیت خـدا و رسالت
پیـامبـر اكرم (ص) را زمـزمه میکرد و بـا چنیـن حــالتى بـود كه روحـش به
ملكـوت اعلى پرواز كرد .وقتیکه خبر رحلت امــام منتشر شـد ،گـویـى زلزلهای
عظیـم رخداده است ،بغضها تـركیـد و سرتاسر ایران و همـه کانونهایی كـه
در جـــهان بانام و پیام امام خمینـى(ره) آشـنا بـودنـد یــكپارچه گـریستند و
بـــر سر و سینه زدنـد .هیچ قلـم و بیـانـى قـادر نیست ابعاد حـادثه را و امواج
احساسات غیرقابلکنترل مردم را در آن روزها تـوصیف كند.

اطالعیه شماره  ()2سفرکارت
در راستای تکریم پرســنل محترم برنامه حضور نماینده سفرکارت در داخل
شرکت به شرح زیر اعالم میگردد:
ردیف

زمان

محل استقرار نماینده سفرکارت

1

از تاریخ  96/3/13الی
96/3/17

ساختمان هدایت فنی
طبقه سوم ،انتهای راهرو

2

از تاریخ  96/3/20الی
96/3/25

ساختمان اداری8و7

بازديد از خانوادههای 
شهدا و جانبازان شركت

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

شنبه  13خرداد  8 /1396رمضان  3 /1438ژوئن  /2017شماره 1084

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

مهدي علي جاني احمدابا
 1365/03/15فاو

محمدرضاشمسخوزاني
1368/03/17خميني شهر

سيدمحمودموسوي
1383/03/13جانباز-منزل

علي رحماني الرگيچي
 1361/03/18دارخويين

ابراهيم اسماعيلي
 1365/03/15فاو

سالروز قیام خونین پانزده خرداد گرامي باد
پانزدهم خرداد ،نقطه عطفی اســت در تاریخ معاصر؛ یادگاری اســت از پیوند معنوی
تودههای عظیم مردم کشور ما؛ واکنشی است از احساس عمیق مذهبی ملّت ایران؛ نمایشی
تجسمی است از
است از به پا خاستن مردمی که میخواستند ظلم و ستم را از بُن بر کنند؛ ّ
تاریخ اسالم و درجهای است برای سنجش فداکاری و ازخودگذشتگی انسانهایی که به
دنبال آرمان الهی حرکت میکنند .پس از انتشار خبر دستگیری امام رحمها ...در پانزده خرداد
 ،1342بســیاری از مردم قم ،به منزل ایشان رفتند و بهاتفاق فرزندشان ،حاجآقا مصطفی
رحمها ،...در حدود ساعت شش بامداد ،به سمت حرم مطهر حضرت معصومه(س) حرکت

کردند .پس از مدتی ،صحن مطهر و خیابانهای اطراف ،لبریز از جمعیت شد که شعا ِر «یا
مرگ یا خمینی» را با هیجان شدیدی تکرار میکردند .در همان زمان ،علما و مراجع وقت
هم با صدور بیانیههایی ،خواستار آزادی فوری حضرت امام شدند .در حدود ساعت ده صبح ،با
ورود نیروهای مسلّح برای تقویت نیروهای شهربانی قم ،تیراندازی و رگبار مسلسلها شروع
شد و تعداد زیادی از مردم زخمی شده یا به شهادت رسیدند .ش ّدت تیراندازی به ح ّدی بود
که امکان انتقال زخمیها و اجساد شهیدان نبود و این کشتار تا ساعت پنج عصر ادامه یافت.
منبع :پايگاه اطالعرسانی حوزه

در گفتگو با مسئول دارالقرآن ذوبآهن اصفهان

قســمت آخر | در شماره گذشته هفتهنامه آتشكار در خصوص فعالیتهای قرآني
ذوبآهن اصفهان ،مصاحبهای با سيد رضا موســوي شاغل در مديريت امور اقتصادي و
حسابداري صنعتي و مسئول دارالقرآن شركت درج شد .قسمت دوم اين گفتگو را در ادامه
میخوانید .سيد رضا موسوي بابیان اين نكته كه اگر فرهنگ عمل به دستورات قرآن کریم در
خانواده و جامعه نهادینه شود بدون شک ،تالش و موفقیت در جامعه گسترش مییابد گفت:
توسعه و ترويج هر چه بيشتر فرهنگ قرآني در شركت
موردتوجه ويژه است .بر اين اساس ،اهداف فعالیتهای
قرآني در شركت را میتوان چنين عنوان كرد :ساماندهي
پتانسیلهای موجود در كارخانه در زمینههای قرآني و
ايجاد بانك اطالعاتي از نخبگان قرآني و نيروهاي بالقوه.
بسترسازي جهت رشد و هدايت پتانسیلهای مورد ذكر
در كارخانه و در راستاي حضور نخبگان قرآني شركت
در مسابقات استاني و كشوري و مطرحشدن آن عزيزان
در سطح كشور (با عنوان ذوبآهن نماد صنعت فوالد و
فرهنگ قرآني در كشور) .برگزاري همایشها و محافل
قرآني در طول سال به مناسبتهای مختلف .ترويج و توسعه فرهنگ ديني و آسماني بهعنوان
راهنماي واقعي زندگي و هدايت آن به سمت خانوادههای پرسنل شريف شركت .برنامهریزی
آموزشــي جهت ارتقاء سطح مربيان قرآني در شــركت .تربيت و آموزش داوران قرآني در
رشتههای مختلف و آگاهي و پيشــرفت آنها مطابق با استانداردهاي موجود .وي افزود :با
توجه به اقدامات ذکرشده و گستردگي فعالیتها ،بهمنظور هماهنگي و برنامهریزی الزم در
خصوص عملياتي شدن اهداف ،حمایت بیشتر مسئولین شرکت بهصورت منسجمتر بسيار
مؤثر است .مسئول دارالقرآن شركت در خصوص برنامههای سال جاري ماه مبارک رمضان
بيان كرد :تدريس و قرائت قرآن كريم طبق برنامه ،امسال جزء چهارم است اما با توجه به
اينكه جزء چهارم از اواسط سوره مباركه آلعمران شروع میشود لذا مربيان ،کل این سوره
مباركه را تدريس میکنند .جشــن قرآن و والیت به مناسبت ميالد باسعادت حضرت امام

مديريت خدمات و امور اجتماعي (سرپرســت ورزش
همگاني) در نظر دارد نسبت به ثبتنام استخر شناي پرسنل
شاغل و خانوادههای محترم ايشان طبق شرايط زير در سال
 1396اقدام نمايد.
 .1نحوه ثبتنام استخرها همانند سال قبل بهصورت
الكترونيكي بوده و در شبكه پرتال و اينترنتي انجام خواهد
شد .لذا همكاران محترم از مراجعه حضوري جدًا خودداري
فرمايند.
آدرس اينترنتــي www.ESFAHANSTEEL.
COM
 .2در ســامانه ثبتنام شماره پرسنلي تحت عنوان نام
كاربري و شــماره ملي تحت عنوان رمز عبور تعریفشده
است لذا همكاران عزيز حتمًا پس از ورود نسبت به تغيير
رمز عبور خود اقدام نمايند و بديهي است كه عواقب ناشي
از در دسترس بودن كلمه عبور اشخاص به عهده خودشان
بوده و اين مديريت هیچگونه مسئوليتي در قبال سوءاستفاده
از كلمه عبور پرسنل را نخواهد داشت.
 .3تاريخ شروع ثبتنام از  1396/3/9لغايت 1396/3/16
است .لذا همكاران محترم دقت الزم را داشته باشند كه پس
از اتمام مدت ثبتنام تحت هيچ شــرايطي امكان ورود به
سامانه ثبتنام وجود نخواهد داشت.

حسن مجتبي(ع) نيز در مسجدالزهرا(س) برگزار خواهد شد .گردهمايي مشترك قرآنپژوهان
و پایگاههای مقاومت بسيج در مسجد غدير نيز به مناسبت شهادت حضرت اميرالمومنين(ع)،
از طرف حوزه مقاومت بســیج شــهید تندگویان برگزار خواهد شد .وي ادامه داد :در زمينه
مسابقات قرآني ،جهت مسابقه مفاهيم سوره مباركه «فـتـح» از تفسیر نمونه و همچنين
جهت مسابقات حفظ سورههای قرآن ،حفظ كامل دو سوره مباركه «مـزمل و مدثـر» در
نظر گرفتهشده است كه انشاءاهلل مسـابقـات ،بعد از ماه
مبارك برگزار خواهد شد .موسوي گفت :از عنايت ويژه
مدیرعامل ،معاون منابع انسانی و امور اجتماعی ،كميته
فرهنگي شــركت و همچنين از مدیریتهای آموزش و
توسعه منابع انسانی ،روابط عمومی ،امور اداری ،خدمات
و امور اجتماعی ،دفتر نمایندگی سازمان تبلیغات اسالمی،
حوزه مقاومت بســيج و حراست شرکت و همه مربيان،
رابطين و فعاالن قرآني که در خصوص برگزاری جلسات،
تشكيل کالسها ،بازدید از کالسها ،برگزاری همایشها
و برگزاری مسابقات در راستاي ترويج و توسعه فرهنگ
غني و پربار قرآن كريم در شرکت ،همکاری دارند تشكر و قدرداني مینماییم .وي در ادامه از
همه اساتید و پیشکسوتان قرآني که پایهگذاران اين سنت حسنه در ذوبآهن اصفهان بودند
و پس از عمری تالش خستگیناپذیر در جبهه صنعت فوالد در این شرکت ،بازنشسته شدهاند
نيز تشــکر و قدردانی كرد .موسوي در پايان گفت :آنچه در کالسها و دیگر فعالیتهای
قرآنی ،بسیار حائز اهمیت است حضور بانشاط جوانان عزيز در این برنامههاست که مشتاقانه
طالب کسب معارف قرآن کریم هستند و این مسئولیت بزرگتر را ایجاد میکند تا در آینده،
برنامهها در ســطح وسیعتری انجام گیرد .انشاءا ...بتوانیم در طول خدمت در این شرکت،
همگی در جهت ترویج فرهنگ این کتاب حیاتبخش آســمانی و معجزه جاوید حضرت
رسول اکرم(ص) ،سهیم بوده و در دنیا از خیر و برکات بیشمار آن بهرهمند و در آخرت در
زمره شفاعت شدگان قرآن کریم قرار گیریم.

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.
احمد اسماعيلي طاهري ،خداداد صادقي ،حاج رضا
حداديان ،كامران نصيري و محسن ملكي

 .4با توجه به اينكه اطالعات پرسنلي افراد تحت تكفل
آنها از طريق مديريت امور اداري دريافت میگردد لذا فقط
امكان ثبتنام اشخاصي كه اسامي آنها در سيستم اطالعات
پرسنلي شركت موجود است وجود دارد.
 .5ثبتنام جهت استفاده از استخرها به دو روش انجام
میپذیرد.
الف :انتخاب يك ســئانس از يك استخر خاص طبق
روال سالهای گذشته( .سئانس اختصاصي)
ب :انتخاب گزينه معرفینامه صرفًا جهت پرسنل ساكن
شهرهای بن ،سامان ،شهرضا ،فرخشهر.
تذكر :امكان ويرايش و تعويض استخر و يا تغيير سئانس
تا پايان مهلت ثبتنام وجود خواهد داشت بديهي است بعد
از مهلت تعیینشده فوق امكان ويرايش و جابجايي ميسر
نیست.
 .6همكاران محترم با توجــه به التزام عکسدار
بودن کارتهای اســتخر هنگام ثبتنام نســبت به
بارگــذاري عكس خــود و افراد تحــت تكفل اقدام
نماينــد .در صورت عدم آپلود عكس عمليات ثبتنام
با موفقيت انجام نخواهد شــد حجم عكس ارســالي
حداکثــر  100کیلوبایت و ابعــاد تصوير 160*120
پيكسل باشد.

 .7شایانذکر است صحت بارگذاري عكس افراد تحت
تكفل به عهده پرســنل محترم است و در صورت تخلف
احتمالي از طريق مراجع ذيصــاح پيگرد قانوني خواهد
داشت.
 .8با توجه به ضوابط مربوطه جهت فرزندان متولد 1390
به باال امكان ثبتنام استخر وجود ندارد.
 .9همــكاران محترم توجه داشــته باشــند بابت هر
كارت ثبتنامي (اعم از شــاغل و اعضاء خانواده ايشــان)
مبلغ  260/000ريال (مشــابه سال گذشته) بابت هر نفر
ثبتنامشده تا پايان سال  96از پرفراژ حقوقي متقاضي كسر
خواهد شد .لذا جهت حذف هزينه بیمورد از رزرو و ثبتنام
بالاستفادهخودداريفرمایید.
 .10شــماره تلفن  2511و  2633و  4336امور ورزش
همگاني جوابگوي سؤاالت احتمالي همكاران ارجمند است.
 .11جهت تحويل کارتهای صادره همكاران شاغل
میتوانند از تاريخ  96/4/1لغايت  1396/4/7به سرپرست
ورزش همگاني شركت واقع در باند هليكوپتر مراجعه و يا
توسط سرپرستان روابط صنعتي بخشها نسبت به دريافت
كارت استخر و يا معرفینامههای خود اقدام نمايند.
ضمنًا تاريخ شروع كار استخرها از تاريخ 1396/4/10
تعیینشدهاست.

اطالعیه ورزشی شماره 2

تسلیت

همكارانگراميجنابآقايانمحمودايزدي،مجیدکریمی
مهرداد علي بابايي و شهريار شفيعي
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.

وفات جانگداز
حضرت خدیجه کبری(س)
همسر باوفای رسول خدا(ص)

اهداف و چشمانداز فعالیتهای قرآني شركت تبيين شد

اطالعيه ورزشي

بهمنظور پاسداشت مقام شامخ شهدا و جانبازان هشت سال دفاع مقدس ،گروه
بازديد امور شهدا و جانبازان از خانوادههای شهيدان واالمقام علي رحماني ،سيد احمد
موسوي ريزي ،محمود معين ،قلي طالبيان و جانبازان معزز اصغر جاودان گندماني،
رضا مرادي و شهريار خراسانيپور بازديد به عمل آورد.
رحيمي ـ رابط خبري امور شهدا ،جانبازان و ايثارگران

ذوب آهن
ح
م
یس
ی
حافظ طز ت

وفاتجانگذارهمسرباوفایرسولخدا(ص)بزرگبانویاسالم،حضرتخدیجهکبری
(س)برتماممسلمانانجهان،بهویژهبانوانایراناسالمیراتسلیتعرضمینماییم.خدیجه،
ای تجلی خوبیها ،در آیینه وجودت که سراسر پاکی و زیبایی است ،عشق ،ایمان ،فداکاری،
استواری و ایثار را به نظاره نشستهایم تا توشهای از دریای بیکران اوصاف الهیات برگیریم .تو
به ما آموختی که باوجود ثروت و مقام مهم میتوان اسیر دنیا و مادیات آن نشد ،بلکه آن را در
جهت پیشبرد اهداف واالی انسانی به کار برد .چشمها گریان ،سینهها دا غدار و دیدهها نظارهگر
لحظهای بود که رسول خدا (ص) حامی و پشتیبان خود را از دست داد؛ یاوری که حضور او در
خستگی
کنار رسول ا( ...ص) مایه آرامش خاطر ایشان بود و در همه حال ،با رفتار و گفتار خود،
ِ
آزار ابوجهلها و ابولهبها را ز تن پیامبر(ص) میزدود .پس از پایان محاصره اقتصادی پیامبر
(ص) و یارانش در شعب ابیطالب ،چندی نگذشت که ابوطالب و خدیجه(س) هر دو بافاصله
چندروزدربستربیماریافتادند.مرقدمطهرآنحضرتدرقبرستان َحجوندرباالیشهرمکه
قرار دارد که امروز به نام «قبرستان ُم َعلّی» معروف است.
منبع:تبيان

بر بال لك لك ها

تولدت مبارک
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:
نام و نام خانوادگي
شاغل

تاريخ تولد

محل كار

نام فرزند

اصغر يزداني

1396/01/02

راهبري

آرميتا

محمودعطائي

1396/01/29

سفارشات

پارسا

مسعود احمدي پور

1396/02/05

نورد

محمد هادي

محسناميني

1396/02/02

نورد

برديا

مجتبيدهقاني

1396/02/11

نورد

نويد

عليرمضاني

1396/02/27

نورد

مليكا

محمودبراتي

1396/02/25

نورد

ويهان

آرش حيدري

1396/02/27

آگلومراسيون

علي

محمدمكاري

1396/02/18

كك سازي

زهرا

ابراهيمسليمي

1396/02/28

كوره بلند

محمدسبحان

خدارحمضيائي

1396/02/14

نورد

پرنيا

مهردادربيعي

1396/03/01

راه آهن

محيا

سعيدشيرازي

1396/02/31

كك سازي

حسنا

مهديخشوعي

1396/03/02

ايمني
بهداشت

نيكان

محسنمحمدي

1396/02/31

بيمارستان

محمد امين

محسنمحمدي

1396/02/32

بيمارستان

ترنم

غالمرضا پيك فلك

1396/02/29

كوره بلند

رادمهر

مجيد قادر زاده

1396/02/30

كك سازي

پويان

ردیف

نام مجموعه ورزشی

مبلغ

آدرس و تلفن تماس

1

باشگاه ورزشی فرهنگ
چرمهین

 20000تومان ماهانه کلیه رشتهای 
ورزشی

چرمهین تلفن تماس09389510678 :

پیوند مهرورزان

2

باشگاه فرهنگی ورزشی
قهرمانانگلزار

 30000تومان کلیه رشتههای ورزشی

اصفهان –بلوار کشاورز کوی گلزار خیابان 6
مقداد جنوبی تلفن09138385400 :

3

سالن ماساژ سالمت
زرینشهر

 ٪50تخفیف

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.

زرینشهر –بلوار معلم –روبروی 
شهرداری –جنب حسینیه ابوالفضل (ع)
03152235799

بدینوسیله به اطالع همکاران ارجمند میرساند براساس پیشنهاد و درخواست ارائه گردیده توسط مدیران تعدادی از مراکز ورزشی در سطح
استان مبنی بر ارائه تخفیفات ویژه به پرسنل ذوبآهن و خانواده ایشان براساس جدول پیوست عالقهمندان میتوانند با در دست داشتن کارت
شناسایی مراجعه و از خدمات آن بهرهمند گردند.

سرپرستي امور ورزشی شرکت

نام و نام خانوادگي شاغل

تاريخ ازدواج

محل كار

افشينمختاري

1395/11/13

فوالدسازي

عليمحمودي

1396/02/21

نورد

