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درذوبآهناصفهانبرگزارشد

گرامیداشتحماسه ۹دیوسالگردشهادتحاجقاسمسلیمانی

آیین گرامیداشت حماسه  ۹دی و دومین سالگرد شهادت سردار دل ها سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به همت بسیج
شهیدتندگویانوروابطعمومیشرکتدرتاالرآهنبرگزارشد.
در این آیین که معاونین ،مدیران و کارکنان شرکت ،سردار نوعی اقدم و جمعی از مسئولین شهرستان لنجان حضور داشتند،
منصور یزدی زاده مدیر عامل ذوب آهن اصفهان یاد و نام شهدای افتخار آفرین کشورمان در عرصه های مختلف را گرامی
داشت وباتشریحفداکاری ها و دستاوردهای دوران دفاع مقدس ،گفت :ذوب آهن اصفهانمتعلقبه تماممردم منطقه و ایران
ودرخدمترزمندگانونظاماسالمیکشورماناست.
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توسعه خطوط ریلی ،آالیندگی
کالنشهرها را کاهش می دهد
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سامانه جامع کاریابی
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زندگینامه شهید حاج قاسم
سلیمانی از روزهای نخست
زندگی تا دیدار معبود
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معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت:

جلسه کمیته معدن صدر تامین برگزار شد

مقرر شد شــرکت دانش بنیان صدر فردا زمینه های
الزم نســبت به ارائه خدمات در ایــن زمینه را اعالم
کند تا در جلسه آینده این کمیته موارد مورد بررسی
تخصصی قرار گیرد.
همچنین مصوبات پیشــین و عملکرد شــرکت ها

توسعه خطوط ریلی ،آالیندگی
کالنشهرها را کاهش می دهد

در این حوزه یک به یک بررسی شــد و در خصوص
مشــارکت و اصالح ساختاری برخی شــرکت ها در
حوزه معدن تصمیاتی گرفته و به شرکت ها ابالغ شد
تا در مدت زمان مورد نظر ساختار معدنی شرکت ها
تقویت شود.

در خصوص
مشارکت و اصالح
ساختاری برخی
شرکت ها در حوزه
معدنتصمیاتی
گرفته و به شرکت ها
ابالغ شد

مدیر مهندسی نورد شرکت:

ذوبآهن دغدغه ایمنی تولیدات مقاطع ساختمانی را دارد

مدیر مهندســی نورد شــرکت ،گفــت :ذوب آهن
بهعنوان یکی از معتبرترین شرکتهای تولید کننده
مقاطع ساختمانی و صنعتی دغدغه ایمنی را دارد.
محمد امین یوســف زاده ،گفت :از نهادهای نظارتی
مثل نظام مهندسی و سازمان استاندارد خواستاریم
که نظارتهای خود را افزایش داده و ســختگیری
و جرایم ســنگین تری را برای افزایش ضریب ایمنی
در ســاخت ســازههای ســاختمانی اعمال کنند تا
مصرف کننده ضمن رسیدن به ایمنی کافی در سازه
مورد نظر با خیال راحت محصوالت ســاختمانی را
خریداری و مصــرف کند .نباید اجــازه داد که از کم
اطالعی بخشی از جامعه سوءاستفاده شود و تولیدات
بی کیفیت را به آن ها عرضه کنند و مواخذه نشوند.
مدیر مهندســی نورد شــرکت به افزایش مقاومت
و ایمنــی ســازههای فلــزی در دیگر کشــورها از
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معاونبرنامهریزیوتوسعهشرکت:

پیامبر اکرم(ص) دختری تربیت می کند که این دختر،
شایستگی آن را پیدا می کند که پیامبر خدا بیاید دست او را
ببوسد .بوسه بر دست فاطمه زهرا(س) از طرف پیامبر را،
هرگز نباید حمل بر یک معنای عاطفی کرد .این خیلی غلط و
خیلی حقیر است اگر ما خیال کنیم که چون دخترش بود و
دوستش می داشت ،دستش را می بوسید .مگر شخصیتی به
آن ارجمندی ،آن هم با آن عدل و حکمتی که در پیامبر هست
و اتکایش به وحی و الهام الهی است ،خم می شود و دست
دخترش را می بوسد؟ نه ،این یک چیز دیگر و یک معنای
دیگری است؛ این حاکی از آن است که این دختر جوان ،در اوج
ملکوتانسانیقرارداشتهویکشخصفوقالعادهبودهاست.
زندگی فاطمه زهرا(س) از همه ابعاد ،زندگی همراه با کار و
تالش و تکامل و تعالی روحی یک انسان است .شوهر جوان او
دائماً در جبهه و میدان های جنگ است ،اما در عین مشکالت
محیط و زندگی ،فاطمه زهرا(س) مثل کانونی برای مراجعات
مردمومسلماناناست.اودخترکارگشایپیغمبراستودراین
شرایط ،زندگی را با کمال سرافرازی به پیش می برد :فرزندانی
تربیت می کند مثل حسن و حسین و زینب ،شوهری را نگه
داری می کند مثل علی و رضایت پدری را جلب می کند مثل
ذره
پیغمبر .راه فتوحات و غنایم که باز می شود ،دختر پیغمبر ّ
ای از ّ
تجمالت و چیزهایی را که دل
لذت های دنیا و تشریفات و ّ
متوجهآنهاست،بهخودراهنمیدهد.
دخترانجوانوزنها ّ
فاطمه زهرا(س) از لحاظ مقام معنوی به جایی می رسد که
بنا بر آنچه در بعضی از روایات است ،فرشتگان با او سخن می
«محدثه» است؛ یعنی
گویند و حقایق را به او ارائه می دهند.
ّ
کسی است که فرشتگان با او حدیث می کنند و حرف می زنند.
این مقام معنوی و میدان وسیع و قلّه رفیع ،در مقابل همه زن
های آفرینش و عالم است .فاطمه زهرا(س) در قلّه این بلندای
عظیم ایستاده و به همه زنان عالم خطاب می کند و آن ها را به
پیمودناینراهدعوتمینماید.

یازدهمین جلســه کمیته معدن صدر تامین با هدف
فعال شــدن بخش معدن در شــرکت های تابعه با
حضور غالمرضا سلیمانی ،مدیر عامل شرکت سرمایه
گذاری صدر تامین ،اعضــای کمیته معدن و مدیران
عامل شــرکت های معدنــی صدرتامیــن با هدف
مشــارکت و زیر ســاخت های معدنی شرکت های
تابعه به صورت ویدیو کنفراس برگزار شد.
ســلیمانی در این جلســه با تاکید بر نگاه حاکم در
کشــور به بخش معدن و صنایع معدنی ایران گفت:
امروز اهمیت حوزه معــدن و صنایع معدنی موجب
شــده اســت که دولت نگاه ویژه ای بــه این بخش
داشته باشــد و باید با بررسی و مشــارکت در تمامی
زیرمجموعــه های این حــوزه به عنــوان هلدینگ
تخصصی شســتا ،نقش قابل توجهــی را ایفا کنیم.
بنابراین فرصــت موجود نصیب شــرکت هایی می
شود که ساختار ،ظرفیت ها و نحوه حضور را از پیش
برنامه ریزی کرده باشند.
در ادامه این جلسه ،توســعه رویکرد هدفمند سازی
و توســعه معادن مورد بحث و بررســی قرار گرفت و

همـراهباویژه
عکسبازنشستگان

جمله ژاپن اشــاره کرد و افزود :همین مسئله باعث
شــد در زلزلههای باالی  ۶و  ۷ریشــتر در مقایسه با
ســازههای بتنی (که در ایران بســیار رایج اســت)
شاهد کاهش تخریبها شویم .هنوز در ایران برخی
از تولیدکنندگان بی نام و نشــان خصوصی مرتکب
تقلبهایی در تولیــد میلگردها میشــوند و گاهی
میلگرد  ۱۴را به اســم  ۱۶به فروش میرســانند که
این امر در بحرانهایی مثل زلزلــه ،تلفات و فوتیها
را افزایش میدهد.
وی با بیان این که ذوب آهــن اصفهان از بزرگترین و
قدیمی ترین تولید کنندگان مقاطع ســاختمانی از
جمله میلگرد و تیرآهن است ،اضافه کرد :بین  ۲۰تا
 ۲۵درصد میلگرد کشور هم اکنون توسط ذوب آهن
تولید میشود.
یوســفزاده با بیان این که در مقاطعــی نیز واردات
میلگرد را شــاهد بودیم که از واردات کم و به تولید
داخل افزوده شــد ،ادامه داد :تیرآهن و میلگردهای
تولیــدی در ذوبآهن از مقاومت باالیــی برخوردار
هستند.
وی بیان کرد :کیفیت یک محصول فوالدی در درجه
اول تابع کیفیت مواد اولیه و روش تولید آن است ،در
ذوب آهن ،محصوالت از ســنگ معدن تولید میشود
که از باالترین سطح کیفی برخوردار است و در درجه
دوم به مشــخصات فنی و مکانیکی در مرحله نورد بر
میگردد که ذوب آهن اصفهان در آن نیز سرآمد است.

مدیر مهندســی نورد ذوبآهن اصفهــان ادامه داد:
در ایران کارخانجات متعــددی از جمله ذوب آهن
اصفهان میلگــرد تولید میکنند .در ایران ســاخت
سازهها با تمرکز روی ســازههای بتنی است که در
مقایســه با ســازه فوالدی برپایه انــواع تیرآهن از
مقاومت خمشی کمتری برخوردار است و سازههای
تیرآهنی زاویه خمش بیشتری را تحمل میکنند اما
این امر هنوز در ایران بهعنوان یک کشور زلزله خیز
بهخوبی جا نیفتاده است.
وی ادامــه داد :میلگردهای ســاختمانی به دو روش
آلیاژی برپایه منگنز و میکرو آلیاژها ،و ترمکســی یا
با عملیات حرارتی تولید میشود.
یوســفزاده بیان کرد :در ذوب آهن اصفهان عمده
میلگردهای آجدار ساختمانی به روش آلیاژی تولید
می شــود و ما از ابتدا اقــدام به تولید نیمــه آلیاژها
کردیم کــه در مقایســه با روش ترمکســی خواص
مکانیکی یکنواختتر و بهتری را دارد بنابراین انتظار
استحکام بیشتری از آن در مقابل بالی طبیعی وجود
دارد که همینطور هم است.
وی افزود :ذوب آهن اصفهان در عرصه تولید میلگرد
و تیرآهن ،کنترل کیفی بســیار قــوی دارد ،در این
عرصه برند و شاخص هســتیم و این شرکت همپای
شرکتهای فوالدی دنیا فعالیت میکند و مشتریان
با اطمینان و امنیت باالیی محصوالت این شرکت را
می خرند.

معاون برنامــه ریزی و توســعه ذوب آهن اصفهان  ،با اشــاره
به اجرای پروژه های متعدد زیســت محیطی در این شرکت و
همچنین پروژه های در دست اجرا گفت :این شرکت نه تنها با
نظارت سازمان محیط زیســت در مسیر صنعت سبز قرار دارد
بلکه با تولید ریل ،امکان توسعه حمل و نقل ریلی و خطوط مترو
را فراهم نموده تا بزرگترین عامل آالیندگی شهرها یعنی تردد
خودروها را کاهش یابد .
علیرضا رضوانیان اظهار داشــت :کســی نمی تواند ادعا کند
که صنعــت از جمله صنعت فوالد آالینده نیســت .اما کاهش
آالیندگی راه های مختلفــی دارد هم چنان که در بســیاری
کشورهای دنیا کارخانه های فوالدی نزدیک مناطق مسکونی
هستند و مشکلی هم ایجاد نمی شود .در واقع صنایع فوالدی
باید برای کنترل آالیندگی ،نهایت تالش خود را بکنند اما امکان
توقف فعالیت این صنایع وجود ندارد چرا که نمی توان به مردم
گفت که خانه نسازند ،از لوازم خانگی استفاده نکنند و ...چرا که
همه این ها نیازمند صنعت فوالد هستند .
وی افزود :در این بین ،آالیندگی حاصل تردد خودروها و مناسب
نبودن و کامل نبودن خدمات حمل و نقل شــهری نسبت به
صنایع فوالدی بسیار بیشتر است اما کمتر مورد توجه قرار می
گیرد  .برای افزایش خدمات حمل و نقل شهری ،توسعه حمل
و نقل ریلی اهمیت بســیاری دارد که طی سالیان گذشته به
دلیل نبود ریل و مشکالت ناشــی از تحریم ،توسعه مناسب در
این بخش را شاهد نبودیم .اما ذوب آهن اصفهان با تولید ریل،
این مشکل را حل کرد و هم اکنون با تولید انواع ریل مورد نیاز
کشور ،توسعه خطوط ریلی را شاهد هستیم و سال گذشته در
این خصوص رکورد توسعه این زیرساخت مهم در کشور با بهره
گیری از ریل ملی ،شکسته شد  .اگر به اهمیت تولید ریل توسط
ذوب آهن توجه نشــود و یا به دالیل مختلف از جمله مقابله با

آالیندگی بخواهیم
مانــع تولیــد این
شرکت شویم ،ریل
تولید نخواهد شد و
قطعاً خطوط مترو
توســعه نخواهــد
یافــت و آالیندگی
شهری نیز همچنان
مسیر افزایش را در
پیش می گیرد .
معــاون برنامه ریــزی و توســعه ذوب آهن اصفهــان گفت:
در واقع این مجتمع عظیــم صنعتی عالوه بــر فعالیت های
زیســت محیطی که برای کاهش آالیندگی هــای خود انجام
داده و در این زمینه بیش از  4هزار میلیــارد ریال هزینه کرده
اســت و برای نگهداری فضای ســبز  16هزار و  500هکتاری
که  80برابر اســتاندارد جهانی برای صنایع اســت ،ســاالنه
 14میلیارد تومان هزینه می کند ،جهــت کاهش آالیندگی
ناشــی از تردد خودروها هم ،تولید ریل را با سختی فراوان و در
شرایط تحریم رقم زد که اهمیت بسیاری برای محیط زیست
دارد.
شایان ذکر اســت ذوب آهن اصفهان سال گذشته با تولید 55
هزار تن ریل  ،شــرایط اجرای پروژه های توســعه حمل و نقل
ریلی در هفت محور کشور را فراهم کرد و با تحویل ریل به مترو
اصفهان و تهران ،کمک بسیاری به توسعه خدمات حمل و نقل
شــهری نمود .با توجه به اثرات زیست محیطی توسعه حمل و
نقل ریلی و همچنین توســعه مترو در کالن شهرها ،می توان
گفت ،فرایند تولید در ذوب آهن اصفهان ،هم اکنون در خدمت
حفط محیط زیست است .

(( آگهی فراخوان ))
شركت سهامی ذوب آهن اصفهان

تیرآهن و
میلگردهایتولیدی
در ذوبآهن از
مقاومت باالیی
برخوردارهستند

زمانبازگشائی
پاكات
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مهلت ارائه
پیشنهاد
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مناقصه

140001008

عملیات طراحی  ،ساخت ،نصب ،لوله كشی،
تست و راه اندازی تعداد  6عدد فیلتر
شنی در پمپ خانه  17به منظورتصفیه
آب سیكل كثیف ایستگاه ریخته گری 5
به روش EPC

1810/1400/

1910/1400/

2

تجدید
مناقصه

266614-

فعالیت های اجرایی تخریب و نسوز كاری
نواحیكارخانه

2110/1400/

2210/1400/

3

مناقصه

64645

طراحی  ،ساخت و اجرای غرفه های
نمایشگاهی

2810/1400/

2910/1400/

4

مناقصه

4763803

اتوماسیون و نصب درایو در مكانیزم های
كوره متدیك و بستر خنك كننده نورد 300

1810/1400/

1910/1400/

5

مناقصه

140006793

خرید  4ردیف آجر

1710/1400/

1910/1400/

ضمن ًالیستاستعالمهایمربوطبهخریدهایمتوسط(بدونبرگزاریمناقصه)درسایتشركتبهآدرسذیلدرجمیگردد.
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1 -زمان دریافت اسناد :از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان ساعت اداری مهلت دریافت اسناد (مندرج در جدول)
2-جهت دریافت اسناد و كسب اطالعات بیشتر به آدرس  www.esfahansteel.irمراجعه فرمایید.
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سالم آتشکار
تعــدادی از همــکاران
درتماس با شماره  104سالم
آتشکار روابط عمومی سؤاالت
خود را مطرح وپاسخ مسئوالن
بهشرحزیرمی باشد:
درخواست هایشماوپاسخمسئولین:
برای افزایش رضایتمندی از خدمات کلینیک های دندانپزشکی
چهاقداماتیانجامشدهاست؟
مدیر خدمات مالی و بیمه :در راســتای افزایش رضایتمندی کارکنان ،پس از
پیگیری ها نسبت به اصالح تعرفه های جدید دندانپزشکی اقدام گردیده است
که جزئیات و محتوای آن در پرتال شــرکت ،لینک کارکنان قابل مشــاهده
میباشد.
جهت کارکنان ساکن شهرکرد ،کلینیک دندانپزشکی طرف
قراردادبیمهتکمیلدرمانرااطالعرسانیکنید؟
مدیر خدمات مالی و بیمه :با توجه به اتمام قرارداد کلینیک مروارید با پیگیری
هایبهعملآمدهنسبتبهتمدیدآناقدامگردیدهاستکهاطالعرسانیاززمان
شروعقراردادصورتمیپذیرد.
آیا بازنشستگان تامین اجتماعی شرکت می توانند از خدمات
شرکتتعاونیمصرفکارکنانذوبآهناستفادهنمایند؟
مدیریت شرکت تعاونی مصرف کارکنان ذوب آهن :با توجه به هماهنگی انجام
شده با بانک رفاه کارگران ،بازنشســتگان تامین اجتماعی می توانند از طریق
قرارداد با بانک از خدمات و خرید اقســاطی کاالهای شــرکت تعاونی مصرف
استفادهکنندواقساطازبانکرفاهکسرمیگردد.
***تعدادیازهمکاراننیزخواستارانجاممواردزیرشدهاند.
تدابیریجهتتسریعدرپرداختهزینهلباسگرموکفشکارکنانشرکت.
افکارسنجیروابطعمومی

atashkarweekly@esfahansteel.ir

تاکید بر ضرورت ارائه راهکارهای موثر جهت صرفه جویی در مصرف انرژی

بر به کارگیری
شیوه های مختلف
برای تامین مواد
اولیه به ویژه مواد
آهن دار تاکید شد

در جلسه اخیر شورای معاونین بر ضرورت صرفه
جویی در مصرف انرژی در فصل سرد سال تاکید
شــد و از همه همکاران درخواســت گردید که
پیشــنهادات و ایده های خود را در این خصوص
ارائهنمایند.
به کارگیری شیوه های مختلف برای تامین مواد
اولیه به ویژه مواد آهن دار و تداوم تولید محصوالت
با ارزش افزوده باالتر نیز در این جلسه مورد تاکید
قرار گرفت .
اتخاذ شــیوه های مختلف جهت کاهش مصرف
آب ،تسریع در واکسیناسیون مرحله سوم ،رعایت

پروتکل های بهداشتی جهت
مصون ماندن از بیماری کرونا
به ویژه با توجــه به پیدایش
ســویه جدید بیماری کرونا
موسوم به امیکرون ،ضرورت
تامیــن وســایل ایمنــی و
بهداشتی برای کلیه کارکنان
و تاکیــد بر فاصلــه گذاری
اجتماعــی از جملــه دیگر
مــواردی بود که در جلســه
شورای معاونین مطرح شد .

نشست تعاملی مسئولین ذوب آهن اصفهان با مدیران شرکت های تابعه

خبر

مدیر امور حقوقی و مدیر تولید و
توزیع برق شرکت منصوب شدند

طیاحکامجداگانهایمحمدرضافروزانبهعنوانمدیر امورحقوقیومحمدرضا
امین صبوری بعنوان مدیر تولید و توزیع برق شــرکت منصوب شدند .فروزان
دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته حقوق می باشــد و از سال  74در ذوب
آهن اصفهان فعالیت می کند .وی پیش از این سمت هایی همچون سرپرست
قضایی و وکالی امور حقوقی ،کارشــناس ارشد امور حقوقی ،دبیر کمیسیون
معامالتوکارشناسحوزهخریدرادرذوبآهناصفهانتجربهکردهاست.
صبوری ســال 1374با مدرک کارشناسی مهندســی برق قدرت از دانشگاه
اصفهان در ذوب آهن اصفهان اســتخدام شده اســت و پیش از این ،فعالیت
در ســمت های مهندس ســیم بندی تعمیرگاه الکتریکی ،مهندس ارشــد
پست230کیلوولت ،سرپرست دفترفنی مهندسی برق ،سرپرست دفتر فنی
مهندسی تولید و توزیع برق ،سرپرست نت برق ،معاون توزیع برق و معاون توزیع
برق و تعمیرات مهندسی تولید و توزیع برق شرکت را در کارنامه کاری خود به
ثبترساندهاست.

نشست تعاملی ذوب آهن اصفهان و
شهرداران زاینده رود و چمگردان

شرکت های
تابعه ذوب آهن
دستاوردهای بزرگی
در ابعاد گوناگون رقم
زده اند

جلسه تعاملی شــرکت های تابعه ذوب آهن اصفهان با
حضور مرتضی یزدخواســتی عضو هیات مدیره ذوب
آهن ،مدیران عامل شــرکت های تابعــه و تنی چند از
مدیران ذوب آهن به میزبانی شرکت تارابگین چهارم
دی ماه برگزار شد.
مرتضی یزدخواستی در این نشست گفت :شرکت های
تابعه ذوب آهن اصفهان بر اساس سیاست گذاری های
انجام شــده روند رو به رشــدی را در پیش گرفتند و
فعالیت های آن ها در دو بعد درون ســازمانی و برون
سازمانی در ریل پیشــرفت قرار گرفته است بنابراین
در این مســیر نباید از تالش و کوشــش کارکنان این
مجموعه ها غافل شــد زیــرا این عزیــزان در تحقق
موفقیت های شرکت ها همانند تالشگران ذوب آهنی

نقش کلیدی داشته و دارند.
وی ضمن توجه بیشــتر به کرامت انسانی و امور رفاهی
کارکنان شرکت های تابعه افزود :بخش عمده ای از عمر
کارکنان در محل کار می گذرد ،نیاز اســت شرکت ها
برنامه های رفاهی ،تفریحی و فرهنگی را برای کارکنان
و خانواده های آن ها در نظر بگیرند تا این عزیزان بتوانند
از طریق برند شرکت و مزایای آن ،اوقات خوبی را در کنار
خانواده سپری نمایند که این روند قطعاً در ارتقاء بهره
وری آن ها نیز تاثیر گذار خواهد بود.
عضو هیات مدیره ذوب آهن اصفهان بر حضور هدفمند
شــرکت های تابعه در نمایشــگاه ها و کنفرانس های
مرتبط بــا صنعت فــوالد تاکید کرد و اظهار داشــت :
نمایشگاه ها ،کنفرانس ها و همایش های مختلف فرصت

مغتنمی برای تبادل دانش ،دستاوردها و انعقاد قرارداد
برای شرکت ها به شمار می رود پس نیاز است مدیران
عامل شرکت های تابعه ،بر اساس تقویم ساالنه نمایشگاه
ها ،برنامه ریزی مدون و اثربخشی در این زمینه داشته
باشــند زیرا گروه های هدف آن ها در چنین محافلی
حضور دارند و می توانند حداکثر بهره برداری را داشته
باشند.
این مقام مســئول تصریح کرد :شرکت های تابعه ذوب
آهن دستاوردهای بزرگی در ابعاد گوناگون رقم زده اند،
نیاز است با هماهنگی و برنامه ریزی مناسب این اقدامات
اطالع رسانی شود.
روح اله فاضل پور مدیر راهبری شرکت ها،امور مجامع
و ســهام نیز گفت  :برگزاری دوره های آموزشــی برای
کارکنان شــرکت ها که به تازگی جذب شدند از جمله
سایر برنامه های در دست اقدام اســت تا این عزیزان با
بهره گیری از دانــش روز بتوانند در ارتقــاء بهره وری
مجموعهمنشأاثرباشند.
مدیر راهبری شرکت ها،امور مجامع و سهام به رسیدگی
بیشــتر به امور رفاهی کارکنان شــرکت های تابعه در
زمینه های مختلف ،تصویب طرح طبقه بندی مشاغل
برای شرکت ها و همچنین پیگیری مباحث حقوقی و
امور مجامع این مجموعه ها تاکید کرد.
آرش شفیعی مدیر پروژه ســازماندهی و طبقه بندی
مشاغل شرکت های تابعه نیز گفت :با وجود تنوع کاری
شرکت های تابعه ،طرح طبقه بندی مشاغل برای این

مجموعه با بهره گیری از نظرات کارشناسان مجرب در
حال انجام است.
وی اظهار داشت  :برخی از شرکت های تابعه از گذشته،
طرح طبقه بندی مشاغل داشتند که بازنگری این طرح
ها بر اســاس رویکردهای نوین نیز در دست اقدام قرار
دارد.
جالل ابوترابی مدیــر عامل شــرکت تارابگین ضمن
معرفی این شرکت به عنوان یکی از با سابقه ترین تولید
کنندگان عایق های صوتی و حرارتی در سطح کشور،
افزود :در حال حاضر با تولید محصوالت پیش ســاخته
بتنی و شــن و ماسه ســرباره ای به روش استحصال به
عنوان محصوالت قابل اتکا جایــگاه مطلوبی را در این
صنعت برای خود فراهم نموده است.
وی گزارشــی از پروژه های در دســت اقدام در زمینه
های فوالدی ،خدماتی و رفاهی و سود آوری قابل توجه
شرکت تارابگین نسبت به سالیان گذشته ارائه داد و در
انتها مهم ترین دستاوردهای شرکت تارابگین در زمینه
های مختلف مانند تامین بیــش از  ۷۰،۰۰۰متر مربع
دیوارهای پیش ساخته ،بیش از  ۱۰۰۰عدد نیوجرسی
آزادراهی،
فروش  ۳۰،۰۰۰تن شن و ماسه سرباره و ارایه خدمات
بارگیری و حمل محصوالت فوالد سازی بدون دخالت
پیمانکار توســط مکانیــزم های متعلق به شــرکت و
همچنین بومی ســازی و تامیــن الکترودهای قوس را
تشریحکرد.

سامانه جامع کاریابی راه اندازی شد

این یک بازار
هوشمند بین کارجو
و کارفرماست که
باعث اتصال این دو
مجموعه به یکدیگر
می شود

حجت ا ...عبدالملکی گفت :سامانه جامع کاریابی برای
معرفی کارجویان به کارفرمایان و تحقق ایجاد اشتغال
یک میلیون و ۸۵۰هزار نفری راه اندازی شد.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،اظهار کرد :این سامانه
به نشانی  https://samka.mcls.gov.irو بر روی
سامانه وزارت تعاون راه اندازی شد.
وی افزود :در این ســامانه کارجویان وارد می شــوند و
اطالعاتتحصیلیومهارتیخودرابارگذاریمیکنند.
عبدالملکی با اشــاره به این که بســیاری از کارفرمایان
مشکل را دسترسی نداشتن به کارجویان مورد نیاز خود
عنوان می کردند ،گفت :همزمان کارجویان فراوانی بیکار

بودند که با این سامانه این مشکالت رفع می شود و این
سامانهآمادهارتباطبیننیرویکاروکارفرمایاناست.
وزیر کار با تاکید بر این که در حــال حاضر کارفرمایان
به حدود  ۵۰۰هزار نیروی کار نیــاز دارند ،از کارفرمایان
درخواست کرد با تمام اســتانداردها نیروهای مورد نیاز
خودرادرسامانهثبتکنند.
وی افــزود :این یک بــازار هوشــمند بیــن کارجو و
کارفرماست که باعث اتصال این دو مجموعه به یکدیگر
میشود.
عبدالملکی گفت :تعداد زیادی نیروی کار مهارت الزم
مورد نیاز کارفرمایان را ندارد و در این مرحله ســازمان

آموزش فنی و حرفه ای ،مهــارت ها را به کارجویان ارائه
میکند.
وی افزود :این بازار با ارتباط بین کارفرما ،کارجو و مهارت
های فنی و حرفه ای شروع می شود که امیدواریم باعث
اشتغالزاییشود.
عبدالملکی در ادامه با اشــاره بــه راه انــدازی میدان
کارآفرینی در همه شهرها گفت :بر اساس این طرح ،در
هر شهر فضایی به عنوان میدان کارآفرینی در نظر گرفته
می شود که می تواند محل کســب و کارهای موقتی و
غرفه های دستفروشــی و همچنین محلی برای تجمع
کارفرمایانوکارآفرینانباشد.

ریخته گری و تولید تجهیزات فوق سنگین در ذوب آهن اصفهان
به دنبال نشست های تعاملی مسئولین ذوب آهن اصفهان و شهرستان لنجان،
کوروش اســفندمند مدیر حوزه مدیرعامل و تعامالت منطقه ای و محمد رضا
فروزان مدیر امور حقوقی شرکت با علی اکبر محمودی شــهردار زاینده رود و
علی پوربافران شــهردار چمگردان دیدار و گفتگو کردند  .در این نشست که در
ذوب آهن اصفهان برگزار شد ،شهرداران زاینده رود و چمگردان به فرصت ها و
چالش های نزدیکی این شهرها با صنایع اشاره کردند و تداوم همکاری و تعامل
بین شهرداری ها و صنایع را برای حل مسائل این مناطق ،بسیار حیاتی و مهم
دانســتند  .مدیر حوزه مدیرعامل و تعامالت منطقه ای با اشاره به فعالیت های
مشترک این صنعت با شهرستان لنجان گفت :بسیاری از کارکنان ذوب آهن
اصفهانازشهروندانبومیمنطقههستندبنابراینصنعتوشهرستان،مشکالت
و مسائل مشترکی دارند و هرگونه فعالیت دراین زمینه به سود همگی است و لذا
اینتعامالتباجدیتپیگیریمیشود.

به جزء ذوب آهن
اصفهان در هیچ جای
کشور این امکان و
قابلیت وجود ندارد

فرز روسی آگلومراسیون بازسازی و راه اندازی شد

ذوب آهن اصفهان با دانشگاه های
کشورتعاملمناسبیدارد

سیدمسعودداودیرییسدانشگاهآزاد
اسالمی واحد لنجان گفت :مسئولین
دفاتر نهــاد مقام معظــم رهبری در
واحدهــای دانشــگاه آزاد اســامی،
نشست ساالنه خود را به میزبانی ذوب
آهن اصفهان برگزار کردند تا از نزدیک
دســتاوردهای این صنعت بــزرگ را
مشاهده کنند .رییس دانشــگاه آزاد
اسالمی واحد لنجان ،تعامل ذوب آهن
اصفهان با مراکز علمی و دانش بنیان را قابل ستایش دانست و گفت :بعد از انعقاد
تفاهمنامههمکاریهایتحقیقاتیریاستسازمانمرکزیدانشگاهآزاداسالمی
با ذوب آهن اصفهان ،واحد لنجان برای عملیاتی نمودن این تفاهم نامه انتخاب
شدودرسهسالگذشتههمکاریهاوجلساتکارگروههایپژوهشیششگانه
در این زمینه ادامه داشته است .وی با اشاره به حمایت های ذوب آهن اصفهان از
موارد پژوهشی در قالب پروژه های تحقیقاتی و پایان نامه های دانشگاهی ،اظهار
داشت :ذوب آهن اصفهان با تعامل و ارتباط مناسبی که با دانشگاه های کشور
دارد و با حمایتی که از پژوهش های علمی و فنی دارد توانسته در بومی سازی
تجهیزات ،قطعات و فن آوری ،سرآمد شرکت های صنعتی باشد .داودی تأکید
کرد :ارتباط صنعت با دانشگاه و مراکز علمی ،فرصت های تحقیقاتی را فراهم
می آورد تا صنعت از دانش روز دانشــگاه ،و مراکز علمی نیز از مهارت و تجربه
های ارزشمند صنعت بهره مند شوند که پیامد آن تبدیل ایده های نوآورانه به
کاالهاییباارزشافزودهباالترخواهدبود.

ماه گذشــته ،صنعتگران مــادر صنعت فــوالد ایران با
دستیابی به دانش فنی ریخته گری های سنگین و فوق
سنگین ،موفق شــدند اولین پاتیل سرباره شرکت ملی
صنایع مس ایران را با کیفیت و مطابق با استانداردهای
موردنیازتولیدکنند.
مدیرعامل شرکت مهندسی و پویش ساخت ذوب آهن
در توضیحات تکمیلی این موفقیــت بزرگ ،گفت :این
پاتیل به وزن  ۳۸تن ،ارتفاع سه متر ،قطر دهانه چهار متر
و جنس فوالد مذاب  A27حاصل  ۷۰۰نفر ســاعت کار
اجرایی بر اســاس فناوری تدوین شده است که طراحی

ی
ک های تو خالی و پایههای متحرک از جمله ویژگ 
دست 
های این پاتیل به شمار می رود.
امیر ایرانپور افزود :کارشناسان و صنعتگران این شرکت
تاکنون بیش از  ۲۰پاتیل سنگین و فوق سنگین را برای
صنایع مختلف کشور از جمله فوالد مبارکه ،فوالد آلیاژی
وسیمانسپاهانتولیدکردهاند.
وی با بیان این که ذوب ریــزی و ریخته گری قطعات و
تجهیزات ســنگین و فوق ســنگین تا وزن  320تن در
کارگاه های شرکت مهندســی و پویش ساخت امکان
پذیر است ،گفت :به جزء ذوب آهن اصفهان در هیچ جای

کشوراینامکانوقابلیتوجودندارد.
مدیرعامل شرکت مهندسی و پویش ساخت ذوب آهن
تأکید کرد :با انجام تســت های خواص کششی و ضربه
ای ،کیفیت این ریخته گری ها کامال به سطح قابل قبولی
ارتقاءیافتهاست.
ایرانپور با بیان این که ذوب ریزی و ریخته گری در کارگاه
های این شــرکت برای تولید قطعات و تجهیزات فوق
ســنگین تا وزن  400تن افزایش خواهد یافت ،تصریح
کرد :شرکت مهندسی و پویش ساخت ذوب آهن توان
تولیدقطعاتوتجهیزاتموردنیازصنایعمختلفرادارد.

ایندستگاهبا
استفادهازامکانات
داخلیکارگاهوبه
روششبیهسازی،
قطعاتویدکیآنها
ساختهشد

دســتگاه قدیمی و پرکاربرد فــرز روســی در کارگاه
تراشکاری مدیریت آگلومراسیون بازسازی و راه اندازی
شد.
فرشــید کنعانی معاون تجهیــزات مکانیکی مدیریت
آگلومراسیون با اعالم این خبر و با ابراز رضایت از اقدامات
انجام شــده گفت :تامین اکثر قطعات مورد نیاز کارگاه
تراشــکاری عالوه بر عدم دسترسی آســان به آن ها با
قیمت های گزاف و مشکالت تامین به موقع نیز مواجه
اســت که امیدواریم با تکیه بر تــوان و همت کارکنان
تالشگرمان با بومی سازی و ساخت داخلی آن برای گذر از
تنگناهایفعلیمعبرجدیدیرابگشاییم.

مهدی گالبی مهندس مکانیک کارگاه های تراشکاری ،
نوسازی و باالبرهای مدیریت آگلومراسیون نیز گفت :این
دستگاه فرز روسی که به دلیل تحریم های ظالمانه و نبود
قطعات یدکی و مشکالت مربوط به تامین ملزومات مورد
نیاز از سالیان گذشته از مدار خارج و بال استفاده شده بود
بازسازی و راه اندازی آن در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود :از آن جایی که این دستگاه یکی از مهم ترین
و پرکارترین تجهیزات مورد نیاز این کارگاه می باشد با
بررسی و هم اندیشی کارشناسان مربوطه ،قطعات مورد
نیاز شناسایی و با استفاده از امکانات داخلی کارگاه و به
روش شبیه ســازی ،قطعات و یدکی آن ها ساخته شد.

قطعات ساخته شــده پس از
نصب به روی دســتگاه و انجام
تســت های اولیه خوشبختانه
کارایی بسیار خوب و نتایج قابل
قبولیراداشتهاست.
شایان ذکر است؛ در این پروژه
کارکنان آگلومراسیون به ویژه
تالشگران کارگاه تراشکاری و
همکاران مدیریت مهندســی
نــت مکانیــک در کارگاه 48
حضوریفعالداشتند.

در مدیریت راه آهن و ترابری شرکت انجام شد

اجرای طرح تغییر روش آبگیری لکوموتیو های روسی
اینطرحبهصورت
آزمایشیبرروی
یکیازلکوموتیوها
درواحدتعمیراتاین
مدیریتطراحیو
اجراگردید

طــرح تغییــر روش
آبگیــری لکوموتیــو
های روســی توسط
کارشناسان مدیریت
راه آهن و ترابری اجرا
شد.
افشــین ژیانــی فــر
سرپرســت واحــد
تعمیــرات مدیریــت

راه آهن و ترابری با اعالم این خبر و با اشــاره به این که
آبگیری لکوموتیوهای روسی از محل سقف لکوموتیو و
در ارتفاع باال انجام می گرفت و از این نظر جزء فعالیت
های خطرناک ســاز بود گفت :به منظور تسهیل کار و
افزایش سرعت آبگیری ،طی بررســی های انجام شده
توسط کارشناسان و تکنسین های تعمیرات مدیریت
راه آهن و ترابری ،طرح تغییر روش آبگیری لکوموتیو ها
پیاده ســازی و قطعات مورد نیاز با همکاری دفتر فنی
و تــدارکات مدیریت تهیه شــد .این طــرح به صورت

آزمایشی بر روی یکی از لکوموتیوها در واحد تعمیرات
این مدیریت طراحی و اجرا گردیــد .وی گفت :پس از
طی دوره آزمایشــی و تایید کارکرد نمونه کار شــده،
اجرای این طرح برای ســایر لکوموتیوهای موجود ،در
دستور کار قرار گرفت که با توجه به زمان مورد نیاز جهت
انجام طرح( 3الی  4روز کاری برای هر دســتگاه) و در
صورت تامین قطعات مورد نیاز این طرح بر روی تمامی
لکوموتیوهای روسی طبق جدول تعمیرات بدون ایجاد
وقفه در فعالیت های عادی ،اجرایی خواهد شد.
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نقشــی از تجــربه در گــذر زمــان
چه غرور آفرینند تالشگرانی که در کمال صداقت و درستکاری سی سال از بهترین سال های عمر خود را در سنگر خدمت به ذوب آهن اصفهان سپری کرده اند و در جهت
تحقق اهداف صنعت کشور خالصانه از هیچ کوششی دریغ نورزیدند  ،شما نماد سخت کوشی و فداکاری هستید و امیدواریم فصل جدید زندگی  ،پربار و پر برکت باشد .
روابطعمومیشرکت

آذر
1399
سیدآریا سهرابی

آزمایشگاه مرکزی

مهدی فدوی حسینی پوده

نورد

سعید رفیعی

بهرام فریدنی

اجرایی پروژه ها

نورد

مهرداد صالحی

حجت اله ابراهیمی وینیچه

راهبری ونگهداری ماشین آالت وخودروهای سنگین

تولیدات كك وموادشیمیایی

فتحعلی نادری عوج
بغزی

تولیداتككوموادشیمیایی

محمدرضا دری سده

اموال,انبار وامالک

مجتبی دهقانی دولت آبادی

تولیدوتوزیع برق

تولیدوتوزیعبرق

پشتیبانیوبرنامهریزیحمل

سعید امیریوسفی ورنوسفادرانی

ابراهیم بهمن زیاری چادگانی

محسن كریمی ركن
آبادی

مجید بنایی

آبرسانی

آگلومراسیون

سید فریدون عبدالهی

آگلومراسیون

بیژن خالوئی خوزانی

كوره بلند

حمیدرضا هاشمی دهنوی

فوالدسازی

حمید صادقی

نورد

عبدالرضا عابدینی چمگردانی

آزمایشگاهمرکزی

تولیداتككوموادشیمیایی

نسوز

مهدی ابراهیمیان

تولیدوتوزیعبرق

آگلومراسیون

آگلومراسیون

بیژن قنبری عدیوی

انرژی وبهینه سازی سوخت

فرهاد مختاری بیستگانی

جلیل سلطانی كله مسلمانی

بیمارستانشهیدمطهری

محمد صالحی نجف آبادی

آگلومراسیون

كیفیت

میترا محدث

آزمایشگاهمرکزی

محمد رحمانی

علی خلیلیان

حسن وكیلی

حسن یزدانیان

آزمایشگاه مرکزی

اجرایی پروژه ها

خدمات مالی و بیمه

غالمرضا دهقانی قهنویه

علیرضا احمدی

بهرام بهرامی فر

علیرضا ابراهیم پور

تولیدوتوزیعبرق

دی
1399
رضا رحیمی

خدمات مالی و بیمه

قاسم لكهای ریزی

تولیدات كك وموادشیمیایی

نشریهداخلی
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بهمن اسماعیلی بابادی

شهرام توانگرریزی

آگلومراسیون

آگلومراسیون

عیدی محمد احمدی

مالی

مهبد حسینی فوالدی

علیرضا شفیعی

انرژی وبهینه سازی سوخت

انرژی وبهینه سازی سوخت

علیرضا محمودی كوهی

محمد ابوترابی نجف آبادی

آگلومراسیون

اصغر عابدی باباشیخعلی

نورد

برنامهریزیونظارتبرنگهداریوتعمیراتمکانیک

نورد

مرتضی صفری زفره

تولیدوتوزیعبرق

حفیظاله ادیبی

بهزاد رمضانی
هراتمه

فوالدسازی

آگلومراسیون

مهرداد ایمانی

اموراداریوپشتیبانی

علی علیرضایی
چمگردانی

فوالدسازی

تولیداتككوموادشیمیایی

كامران مهدی خشوئی

غالمرضا ناظم الرعایا سده

فوالدسازی

كیفیت

عزت اله زمانی

محسن كاظمی نجف آبادی

كیفیت

سیدجالل حسینی

فنی و پشتیبانی اجرای پروژه ها

اكبر ادیبی سده

قدرت اله فرج زاده دهگردی

نورد

داود صادقی هاردنگی

راهبریونگهداریماشینآالتوخودروهایسنگین

یداله رمضان زاده

آگلومراسیون

فوالدسازی

قهرمان شمسی
موركانی

تولیداتككوموادشیمیایی

خلیل دریساوی
زاده

صادق علی صادقیان خشوئی

تعمیراتونوسازیراهوساختمان

مهرداد ظاهری
عبده وند

تولیداتككوموادشیمیایی

آگلومراسیون

كیانوش سیدكوه كیوانی

بهمن
1399

آگلومراسیون

رحیم سلیمانی تبار

آگلومراسیون

تولیداتككوموادشیمیایی

تولیدوتوزیعبرق

حسن حاتمی ریزی

خدمات و امور رفاهی

حمیدرضا توكلی

فوالدسازی

برنامه ریزی ونظــارت برنگهداری
وتعمیرات مکانیک

جمشید رضائی
پاوائی

خدمات و امور رفاهی

فوالدسازی

عبداله سلیمانی
طادی

نورد

سعادت دهقانی
چم پیری

شهرام صفائی
دهنوی

محمد اوحدی

اسمعیل ربیعی

اصغر سلطانی
بابوكانی

محمد حسینی ملك
آبادی

اسفند
1399
منصور مدحی ریزی

تولیداتككوموادشیمیایی

آزمایشگاه مرکزی

اسماعیل عموعلی
اكبری

فتح اله اله یاری

خدمات و امور رفاهی

فوالدسازی

علیرضا قاسمی پور

امور تولید

محمدرضا ابراهیم كرمانی

حراست
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امامقلی ثابتین دهنوی

معاونت مالی واقتصادی

محمد جاللی ورنامخواستی

تولیدات كك وموادشیمیایی

اتوماسیونوارتباطات

فوالدسازی

كوره بلند

فوالدسازی

نورد

كوره بلند

نورد

نورد

راهبریونگهداریماشینآالتوخودروهایسنگین

تیمور اسدی

آگلومراسیون

سعید ایزدی

جانمراد ناصری

آبرسانی

حمید امیدی

آگلومراسیون

حبیب اله رحیمیان

حسن اسماعیلی سده

مرتضی میرلوحی فالورجانی

مجتبی موسوی

آبرسانی

كیفیت

آگلومراسیون

فوالدسازی

محمدرضا ناظمی

سیدعلی هاشمی

فرشید اسدی

بهزاد اسماعیلی

تولیداتككوموادشیمیایی

نورد

فوالدسازی

فوالدسازی

نورد

شهرام امجدی

سید نعمت اله نورزاده

اكبر ناصحی نجف آبادی

محمد شیرعلی

حسن جعفرزاده

كیوان صادقی

سازمانمأمورین

فوالدسازی

محمد شكرالهی

كرامت ابن علی چرمهینی

فوالدسازی

علی باقری

ابراهیم نجاتی درچه

اسماعیل صالحی ریزی

كوره بلند

كوره بلند

جعفر مقدم

محمدرضا قبادی شهرضا

برنامهریزیونظارتبرنگهداریوتعمیراتمکانیک

رضا چمی نجف آبادی

عباسعلی ایزدی

سیدمحسن طاهرزاده

نورد

مالی

نورد

حسینقلی باقری

فنی و پشتیبانی اجرای پروژه ها

ابراهیم طاهری

كیفیت

سیدمصطفی حسینی

فوالدسازی

احمدرضا عباسی خیرآبادی

اموال,انبار وامالک

علی امیدی بهجت آبادی

آگلومراسیون

ایرج عطائی نوكابادی

آگلومراسیون

محمدامین محمدی خشوئی

فوالدسازی

حمیدرضا معظم باباشیخعلی

مراد ابراهیم وند

5

سید منصور حسینی
سده

نورد

نشریهداخلی

6

www.esfahansteel.ir

ویژهبازنشسته
Special retired

حسن خزائی كچوئی

امورمهندسیهایبهرهبرداری

سید اسحق موسوی
وردنجانی

فوالدسازی

علیرضا مشهدی

نورد

بهرام وكیلی
سهرفروزانی

راهبریوپشتیبانیماشینآالتوخودروهایسنگین

جواد كرمی
چمگردانی

راهبریوپشتیبانیماشینآالتوخودروهایسنگین

جعفرعلی حسین زاده
بیستگانی

نورد

ابراهیم محمدی
جوزدانی

راهبریوپشتیبانیماشینآالتوخودروهایسنگین
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نقشــی از تجــربه در گــذر زمــان
حفیظ اله صالحی
سده
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سیاوش لطفی چم
یوسفعلی

آبرسانی

اصغر حجتی نجف
آبادی

نورد

ناصر صالحی نجف
آبادی

تعمیرات و نوسازی راه وساختمان

مجتبی مهدی زاده
بیستگانی

كوره بلند

محمد قربانی
اسماعیل ترخانی

راه آهن وترابری

غالمحسین مختاری
كرچگانی

حسینعلی سلیمی
سودرجانی

سید مرتضی موسوی
سهر فروزانی

رشید پاسیار شمس
آبادی

ناصر عادل نیاء نجف
آبادی

امور شهری و پسماند

خدمات و امور رفاهی

خدمات و امور رفاهی

خدمات و امور رفاهی

خدمات و امور رفاهی

خدمات و امور رفاهی

مجید حسین زاده
بیستگانی

عبدالعظیم عظیمی

رضا قلی چراغی
چرمهینی

اتوماسیونوارتباطات

امور شهری و پسماند

راهبریوپشتیبانیماشینآالتوخودروهایسنگین

محمد لطفی چم
یوسفعلی

مهدی رمضانی

راهبریوپشتیبانیماشینآالتوخودروهایسنگین

كریم مساحی
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فرزاد علی پور

راهبریوپشتیبانیماشینآالتوخودروهایسنگین

عباس جعفری

راهبریوپشتیبانیماشینآالتوخودروهایسنگین

محمدرضا حاجی
باقری

برنامهریزیونظارتبرنگهداریوتعمیراتمکانیک

علی احمدی كله
مسیحی

راهبریوپشتیبانیماشینآالتوخودروهایسنگین

اكبر سلیمیان ریزی

راهبریوپشتیبانیماشینآالتوخودروهایسنگین

سید اسماعیل
حسینی ریزی
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سیدعالالدین
شیرمردی

راهبریوپشتیبانیماشینآالتوخودروهای

علی عابدینی
خوراسگانی
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چراغعلی كریمی
ركن آبادی

راهبریوپشتیبانیماشینآالتوخودروهایسنگین

علی ضامن محمدی
زرد خشوئی
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حبیب اله توكلی

راهبریوپشتیبانیماشینآالتوخودروهایسنگین

مسعود رضائیان
چمگردانی

كوره بلند

احمد صیفی

تولیداتككوموادشیمیایی

داود احمدی

راهبریوپشتیبانیماشینآالتوخودروهایسنگین

حمیدرضا كرمی
چمگردانی

راهبریوپشتیبانیماشینآالتوخودروهایسنگین

مظاهر علیرضائی
چمگردانی

نورد

جانعلی صادقی
هاردنگی

راهبریوپشتیبانیماشینآالتوخودروهایسنگین

فریدون حمامی
ورنامخواستی
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حسین دادخواه
تهرانی

برنامهریزیونظارتبرنگهداریوتعمیراتمکانیک

علی كرم ایزدی الی
بیدی

راهبریوپشتیبانیماشینآالتوخودروهایسنگین

محمد صادقیان
چمگردانی

راهبریوپشتیبانیماشینآالتوخودروهایسنگین

سعید نوری
پركستانی

نورد

حمید احمدی

تولیداتككوموادشیمیایی

ابراهیم بابائی
صمدی

برنامهریزیونظارتبرنگهداریوتعمیراتمکانیک

كاوه خلجی

برنامهریزیونظارتبرنگهداریوتعمیراتمکانیک

اصغر محمدی
چمطاقی

بیمارستانشهیدمطهری

اسماعیل خدابخشی
ریزی

راهبریوپشتیبانیماشینآالتوخودروهایسنگین

ابراهیم طالبی سده

نورد

امراله رضائیان
چمگردانی

تولیداتككوموادشیمیایی

محمد مراد نژاد

فوالدسازی

علی اكبر بهرامیان
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ملّت عزیز ایران!
سردار بزرگ و پرافتخار اسالم آسمانی شد .دیشب
طیب ه شــهیدان ،روح مط ّهر قاسم سلیمانی
ارواح ّ
را در آغوش گرفتند .ســالها مجاهدت مخلصانه و
شــجاعانه در میدانهای مبارزه با شیاطین و اشرار
عالم و سالها آرزوی شــهادت در راه خدا ،سرانجام
سلیمانی عزیز را به این مقام واال رسانید و خون پاک
او به دست شقیترین آحاد بشر بر زمین ریخت .این
بقیةا ...ارواحنا
شهادت بزرگ را به پیشگاه حضرت ّ
فداه و به روح مط ّهر خــود او تبریک و به ملّت ایران
تســلیت عرض میکنــم .او نمونه برجســتهای از

حضرت فاطمه زهرا (س) :

قطعی در انتظــار مجاهدان این راه مبارک اســت.
فقدان سردار فداکار و عزیز ما تلخ است ،ولی ادامه
مبارزه و دســت یافتن به پیروزی نهایی کام قاتالن
و جنایتکاران را تلختر خواهد کرد .ملّت ایران یاد و
نام شهید عالیمقام سردار سپهبد قاسم سلیمانی و
شهدای همراه او به ویژه مجاهد بزرگ اسالم جناب
آقای ابومهدی المهندس را بزرگ خواهد داشت و به
همسر گرامی و فرزندان عزیز و دیگر بستگان ایشان
تبریک و تسلیت میگویم.
س ّیدعلیخامنهای
۱۳دیماه ۱۳۹۸

مناسبت های هفته

شهادت پاداش
تالش بیوقفه او در
همه این سالیان بود

گرامیداشت حماسه  ۹دی و سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی

با فداکاری از خون شهدا و ارزش های اسالمی
پاسداریکنیم
آیینگرامیداشتحماسه ۹دیودومینسالگردشهادت
سردار دل ها سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به همت
بسیج شهید تندگویان و روابط عمومی شرکت در تاالر
آهن برگزار شــد .در این آیین که معاونیــن ،مدیران و
کارکنان شرکت ،سردار نوعی اقدم و جمعی از مسئولین

شهرســتان لنجان حضور داشــتند ،منصور یزدی زاده
مدیر عامل ذوب آهن اصفهان یاد و نام شــهدای افتخار
آفرین کشورمان در عرصه های مختلف را گرامی داشت
و با تشریح فداکاری ها و دستاوردهای دوران دفاع مقدس،
گفت :ذوب آهن اصفهان متعلق به تمام مردم منطقه و
ایران و در خدمت رزمندگان و نظام اســامی کشورمان
اســت .وی تاکید کرد :باید با مجاهدت و فداکاری های

خاطرات شهید سردار احمد کاظمی از زبان
حاج قاسم سلیمانی
رفاقت شــهید احمد کاظمی و سپهبد شــهید قاسم
سلیمانی زبانزد بود .شهید سلیمانی می گفت :ما با احمد
خیلیرفیقبودیم.والبتهمننمیدانماحمدبیشترمنرا
دوست داشت یا من بیشتر او را دوست داشتم .همیشه در
ذهنم این بود که ای کاش می شد من یک طوری به احمد
ثابت کنم که چقدر دوستش دارم .فکر می کردم بهترین
چیزی که می تواند این را ثابت کند این باشد که مث ً
ال من
یک کلیه بدهم احمد .وقتی احمد در جمع ما بود ،تداعی
همه زندگیمان را می کرد .هر چیزی که در زندگی به آن
خوش بودیم .چهره باکری را در احمد می دیدیم .خرازی
را در احمد میدیدیم .زیــن الدین را در احمد میدیدیم.
همت را در احمد میدیدیم .خیلی از شهدا را ما در احمد
خالصه می دیدیم .شما به یک کسی یادگار همه یادگاری
هایت است ،یادگار همه دلبستگی هایت و بهترین دوران
عمرت اســت را از دســت می دهی ،این یک از دســت
دادن معمولی نیســت .احمد با رفتن خودش همه ما را
آتش زد.
خب ،مدتها از زمان جنگ گذشــته بود .دلخوشــی

ما به هم بود .نه اینکه پشــتوانه خاصــی برای همدیگر
باشیم ،قوت قلب معنوی برای هم بودیم .در بیان کردن
موضوعات ،نصیحت کردن هم و سطوح مختلف دیگری
با هم رودربایستی نداشــتیم .وقتی ما بچههای جنگ
جلسه ای می گرفتیم ،اولین موضوعی که احمد به همه
تذکر می داد ،این بود که آیا این جلســه برای خدا است؟
و بعد پیرامون آن حرف می زد .لذا نقش احمد در ما خیلی
نقشه برجستهای بود .رفتن احمد برای همه ما سنگین و
فراموشنشدنیاست.

بهائمهوحضرتزینب(س)ازباالترینقدرتفرماندهیو
مدیریتیبرخورداربود.
سردار نوعی اقدم خطاب به فوالد مردان جبهه اول صنعت
در ذوب آهن اصفهان نیز گفت :شــما فوالد مردان برای
نظام و کشور بسیار مهم هســتید چرا که برای اعتالی
تولید و صنعت کشور تالش می کنید و این همان دفاع از
ارزشها،خونشهداوسردارسلیمانیاست.
فرمانده قرارگاه عملیاتی حضرت زینب(س) یادآور شد:
ذوب آهن اصفهان یکی از افتخارات بزرگ نظام مقدس
جمهوری اسالمی ایران است که در رشد و توسعه صنعت
کشورنقشآفرینیکردهاست.
شایان ذکر است؛ ســردار نوعی اقدم ،یک انگشتر متبرک
شده به حرم بانوی بزرگ اسالم حضرت زینب کبری (س)
رابهنمایندگیازکلکارکنانشرکت،بهمنصوریزدیزاده
اهداء کرد .همچنیــن در این آیین از رســول معتمدی
قهرمان وزنه برداری و از خانواده بزرگ ذوب آهن که اخیرا
درمسابقاتآسیاییدرکشورازبکستانصاحبمدالطال
شدهبودتقدیرشد.

را باز کرده بودند و وضع بدی داشت ۴۵-۴۶ .روز کسی
نمیدانست قاسم سلیمانی زنده است یا شهید شده .در
آن زمان هم فرمانده گردان بود که مجروح شد.
باالخره شــهید موحــدی کرمانی پســر همین آقای
موحدی کرمانی قاسم را در مشــهد پیدا کرد و گفت:
طبقه سوم یک بیمارستان در مشهد است .پزشک حاج
قاسم از منافقین بود و میخواست حاج قاسم را بکشد،
به همین دلیل شکم قاسم را باز گذاشته بود که منجر به
عفونت شده بود.
یک پرســتار باشــرف کرمانی به خاطر حس کرمانی
بودنش قاسم را شب دزدیده بود ،جایش را با دو مریض
دیگر در یک طبقه دیگر عوض کرد و به دکتر گفته بود
قاسم را از اینجا بردند.
قاســم باز یک دوره دیگر از ناحیه دســت مجروح شد
تا میگفتند برو دکتر میترســید ،تــا میگفتند برو
بیمارستان در میرفت .فضای ما در جنگ این بود .من از
هویت ملی و اعتماد به نفسی صحبت میکنم که جنگ
با خودش آورد و این ملت را آبدیده کرد.

زیارتمزارپاکشهیدسلیمانی
ذوب آهن اصفهان
منبع عزت ،استقالل
و اقتدارکشورمان
است و نقش همه
جانبه آن در عرصه
های جهادی و
تولیدی فراموش
نشدنی و مایه افتخار
است

همزمان با دومین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی،
اعضاء تیم بســکتبال کارگری ذوبآهن اصفهان بر ســر مزار پاک آن
شهید حضور یافتند و به مقام شــامخ وی و همه شهدای گلگون کفن
ایران اسالمی ادای احترام کردند.
اعضاء این تیم به نمایندگی از مدیران و کارکنان این شــرکت پیشرو و
شهیدپرور ،با نثار گل بر تربت پاک شهید سردارسلیمانی و سایر شهدای
کرمان با این قهرمانان عرصه غیرت و مردانگی تجدید میثاق کردند.

معرفت

پزشک حاج قاسم
از منافقین بود و
میخواست حاج
قاسم را بکشد ،به
همین دلیل شکم
قاسم را باز گذاشته
بود که منجر به
عفونت شده بود

Report

گزارش

شهید حاج قاسم سلیمانی  ۲۰اسفندماه سال  ۱۳۳۵در
روســتای قنات ملک از توابع رابر کرمان در یک خانواده
کارگریچشمبهجهانگشود ۱۱.سالبیشترنداشتکه
پس از پایان تحصیالت ابتدایی به کرمان رفت .پس از اخذ
دیپلمبهشغلبناییمشغولشدوبعدهافعالیتخودرابه
عنوانپیمانکاردرادارهآبکرمانآغازکرد.
دورانجوانیوپیروزیانقالباسالمی
با پیروزی انقالب اســامی در ســال  ۱۳۵۷به صورت
افتخاری به عضویت ســپاه کرمان درآمد .پیش از آغاز
دفاع مقدس و با شــورش کردها به مناطق غرب کشور
رفت .در حوادث انقالب اسالمی ایران با روحانی مشهدی
به نام رضا کامیاب آشنا شد که او را وارد جریانات انقالب
کرد .سهراب سلیمانی برادر شهید میگوید که او یکی از
گردانندگان اصلی راهپیماییهای کرمان در زمان انقالب
بود.
آغازدفاعمقدس
هنگامی که عراق در سال ۱۳۵۹به ایران حمله کرد ،حاج
قاسم سلیمانی چندین گردان از کرمان را آموزش داد و
به همراه آنها راهی مناطق عملیاتی جنوب کشور شد.
او حتی در دورهای فرماندهی سپاه آذربایجان غربی را نیز
ش کردها به کرمان
برعهده داشت .با خاتمه یافتن شور 
بازگشتوفرماندهپادگانقدسسپاهکرمانشد.
تاسیس لشکر ثارا ...و نخستین فرمانده این
لشکر
اواخر ســال  ۱۳۶۰طی حکمی به فرماندهی تیپ ثارا...
منصوب شد .او بســیار زیرک بود و با استفاده از همین
ویژگــی در عملیاتهای مختلفی همچــون والفجر ،۸

کربالی،۱کربالی،۵تکشلمچهوچندینعملیاتدیگر
بسیار موفق عمل کرد که حاصل آن کارنامهای درخشان
در این دوران بود.
مبارزهبااشراروقاچاقچیان
پس از پایان جنگ ایران و عراق در سال  ۱۳۶۷به کرمان
بازگشتودرگیرجنگبااشراریشدکهازمرزهایشرقی
ایران هدایت میشدند .او تا قبل از انتصاب به فرماندهی
سپاه قدس ،با باندهای قاچاق مواد مخدر در مرزهای ایران
وافغانستانمیجنگید.
نیروی قدس سپاه و انتخاب به عنوان دومین
فرماندهایننیرو
ســال  ۱۳۷۹با حکمی از ســوی آیت ا ...خامنهای رهبر
معظمانقالبپسازسرداراحمدوحیدیبهعنواندومین
فرمانده این نیرو انتخاب شد .او در این نیرو فعالیتهای
گستردهایدرزمینهتقویتوگسترشفعالیتهایمحور
مقاومت داشت .در واقع این فعالیتهای سردار سلیمانی
در کنار شهید عماد مغنیه بود که سبب قدرتمندتر شدن
این نیرو و ناکامی رژیم صهیونیستی در رسیدن به اهداف
خوددرخصوصفلسطینوهمچنینلبنانشد.
ارتقا به درجه سرلشکری توسط فرمانده کل
قوا
ســال  ۱۳۸۹به جهت خدمات فراوان خود با یک درجه
ارتقاءبهدرجهسرلشکریرسید.
حضوردرعراق،سوریهومبارزهباداعش
هنگامی که داعش در سال  ۲۰۱۱میالدی پیشرویهای
خود را در مناطق عراق و سوریه آغاز کرد ،سردار سلیمانی
با تشکیل محور مقاومت در مقابل داعش ایستادگی کرد

و در نهایت با رشــادت های فراوان در حالی که به گفته
بسیاری از فرماندهان نظامی داعش تا پشت دروازه های
کاخ ریاست جمهوری سوریه رسیده بودند و هیچ کس
فکر نمی کرد که دیگر امیدی به شکســت داعش باشد؛
سردار ســلیمانی به همراه مدافعان حرم ایستاد و مانع از
گسترشوظهوربیشترداعشدرمنطقهغربآسیاشد.
در نهایت در سی ام آبان ماه ســال  ۹۶بود که سرلشکر
قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه در نامه ای به
رهبرمعظمانقالبپایانرسمیحکومتگروهتروریستی
داعش را اعالم کرد.
حاجقاسمسلیمانیخادمحرمضامنآهو(ع)
او در تیرماه سال ۹۳با حکم حجت االسالم رئیسی تولیت
وقت آستان قدس رضوی (ع) مفتخر به خادمی حضرت
امام رضا (ع) شد.
دریافت نشان ذوالفقار از دست فرمانده معظم
کلقوا
حضور موثــر در صحنه مبارزه با داعش و شکســت این
گروهک ضاله باعث شد تا حضرت آیت ا ...خامنه ای رهبر
معظم انقالب نشان نظامی ذوالفقار یعنی باالترین نشان
نظامیایرانرابهاواعطاکند.
طبق آئیننامه اهدای نشــانهای نظامــی جمهوری
اسالمی ایران ،این نشان به فرماندهان عالیرتبه و رؤسای
ستادهای عالیرتبه در نیروهای مسلح اهدا میشود که
تدابیر آنها در طرحریــزی و هدایت عملیاتهای رزمی
موجب حصول نتایج مطلوب شده باشد .پس از پیروزی
انقالب اسالمی ،ســردار حاج قاسم سلیمانی نخستین
کسیاستکهایننشانرادریافتکردهاست.البتهسردار

معنایشهیدزندگیکردندرکالم
حاجقاسمسلیمانی

تا کسی شهید نبود ،شهید نمی شود .شرط شهید شدن ،شهید بودن است.
اگر امروز بوی شــهید از رفتار و اخالق کسی استشمام شد ،شهادت نصیبش
می شود .تمام شهدا دارای این مشخصه بودند
سردار شهید سلیمانی تاکید داشت که برای شهید شدن باید شهید زندگی
کرد ،معنای شهید زندگی کردن چیست؟ بحث شهید و شهادت از واژه هایی
است که با مراجعه به قرآن و روایات و حتی ادعیه باید نسبت به دارندگان این
مقام احساس حسرت و غبطه داشت نه تاســف و تاثر .شهیدی که به وجه ا...
نظر می کند ،وقتی شهید به تعبیر قرآن حی حقیقی است و نزد خدا روزی می
صدیق تعبیر می شود و با خدا معامله
خورد ،وقتی از شهید در لسان قرآن به ّ
می کند ،باید نسبت به این جایگاه غبطه و حسرت خورد.
سردار حاج قاسم سلیمانی عمری را ســوخت تا به این آرزو برسد ،آرزویی که
ریشه در سیره و ســنت اهل بیت(ع) دارد .اما درباره چگونگی شهید زندگی
کردن و دستیابی به مقام شهادت باید تاکید کرد آنچه در سبک زندگی یک
شهید به عنوان اصلی ترین شاخص می توان مطرح کرد این است که شهدا به
حقیقتعبودیترسیدهاند.

زندگینامه شهید حاج قاسم سلیمانی از روزهای نخست زندگی تا دیدار معبود

سلیمانی تا پیش از دریافت این نشان سه نشان فتح را هم
ازدستانفرماندهمعظمکلقوادریافتکردهبودند.
شهادتودیدارمعبود
حاج قاسم سلیمانی پس از عمری مجاهدت سرانجام در
بامداد روز  ۱۳دی ماه  1398به همراه شــهید ابومهدی
المهندس نائب رئیس حشد الشعبی ،سردار پورجعفری
رئیس دفتر شــهید سلیمانی ،شــهید وحید زمانی نیا،
شهید هادی طارمی و شهید محمدرضا الجابری رئیس
تشریفات حشد الشعبی در پی حمله پهپادی نیروهای
آمریکایی به کاروان آنها در فرودگاه بغداد به شــهادت
رسیدند.
تشییعپیکرمیلیونیسردارسلیمانیدرایران
وعراق
مردم قدرشناس و همیشه در صحنه ایران اسالمی پس
از شهادت سردار سلیمانی و انجام مراسم تشییع در عراق
آماده پذیرایی از فرزند خود شدند .پیکرهای مطهر شهداء
ابتدا در شهر اهواز و سپس در شهرهای مشهد ،تهران ،قم
و کرمان را تشییع کردند .طبق برآوردهای انجام شده در
این مراسمها در حدود  ۲۵میلیون نفر حضور داشتند و
پیکرهایمطهرشهداراتشییعکردند.
وصیتنامهسردار
سردار ســلیمانی نیز مانند همه مســلمانان وصیتنامه
داشــت ،در گوشــهای از آن خطاب به همسرش نوشته
بود؛ همســرم ،من جای قبرم را در گلزار شهدای کرمان
مشخصکردهام.قبرمنسادهباشدمثلدوستانشهیدم.
برآنکلمهسربازقاسمسلیمانیبنویسیدونهعبارتهای
عنوان دار...

 3جمادی الثانی ؛ سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) سال
 11هجریقمری
بنابر مشهورترین نقل ،زهرای اطهر (س) در آستانه طلوع فجر جمعه بیستم
مکرمه دیده به جهان گشــود .آن
جمادی االول ســال پنجم بعثت ،در مکه ّ
حضرت پس از پشت سر نهادن هجده سال و هفت ماه از زندگی ،سرانجام در
فاصله بین نماز مغرب و عشای روز پانزدهم یا سیزدهم جمادی االول یا سوم
جمادی الثانی سال یازده هجری ،در مدینه من ّوره به شهادت رسید .حضرت
فاطمه (س) در طول مدت حیات کوتاه خود و به خصوص  3ماهه آخر عمرش،
جهادی عظیم و مبارزه ای مؤثر داشت؛ مبارزه ای که در تاریخ حیاتِ زنان ،بی
سابقه و کم نظیر است و تاریخ آن را به عنوان الگو و سند ثبت کرده است.
 11دی ( 1ژانویه)؛ آغاز سال نو میالدی 2022
سال نو میالدی در  ۱ژانویه هر ســال اتفاق میافتد و بیشترین استفاده را در
کشورهای دنیا دارد .در  ۱ژانویه  ۱۶۰۰میالدی ،اسکاتلند اولین کشوری بود
که  ۱ژانویه را به عنوان اولین روز سال اتخاذ کرد .دلیل خاصی برای آغاز شدن
سال میالدی از اول ژانویه ذكر نشده است زیرا اقوام مختلف هر كدام روزی را
مبدأ سال خود قرارداده اند .مث ً
ال سال نو مقدونی ها در زمان اسكندر از پاییز
شروع می شــد و یونانی ها وسط تابستان را مبدأ ســال خود قرار می دادند و
ایرانی ها هنوز كه هنوز است روز اول بهار را نوروز و جشن سال نو می دانند.
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خاطرات حاج قاسم سلیمانی از زبان شهید
سردار احمد کاظمی

شهید سردار احمد کاظمی :قاســم مجروح شده بود.
برای درمان او را به مشهد فرستاده بودند .چون شکمش
ترکش خورده بود از زیر قفسه سینهاش تا روی مثانهاش
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در حق مادر ،پای مادر را ببوس چرا که بهشت زیر پای اوست.

درذوبآهناصفهانبرگزارشد

خود در نبرد نظامی و اقتصادی از
خون شهدا و ارزش های اسالمی
پاسداری کنیم و این امانت بزرگ
را به صاحب اصلی آن امام زمان
(عج)تحویلدهیم.
ســردار رحیــم نوعی اقــدم از
همرزمان ســردار شهید مهدی
باکــری در دوران دفاع مقدس و
از همراهان سردار دل ها سپهبد
شهید حاج قاســم سلیمانی در
نبرد بــا داعش و دفــاع از حرم ،
در این آیین گفــت :ذوب آهن
اصفهان منبع عزت ،اســتقالل و اقتدارکشورمان است
و نقش همه جانبــه آن در عرصه های جهادی و تولیدی
فراموشنشدنیومایهافتخاراست.ویبهتشریحموقعیت
نظامی و استراتژیک کشورمان در دوران انقالب اسالمی و
در مبارزه با استکبار جهانی پرداخت و در مورد شهید حاج
قاسم سلیمانی گفت :این رزمنده و فرمانده بزرگ با توسل

Repor t
حدیث هفته

پیام همیشه ماندگار مقام معظم رهبری(مدظله العالی)
در پی شهادت حاج قاسم سلیمانی
تربیتشــدگان اســام و مکتب امام خمینی بود،
او همه عمر خــود را به جهاد در راه خــدا گذرانید.
شهادت پاداش تالش بیوقفه او در همه این سالیان
بود ،با رفتن او به حــول و ق ّو ه الهــی کار او و راه او
متو ّقف و بسته نخواهد شــد ،ولی انتقام سختی در
انتظار جنایتکارانی اســت که دست پلید خود را به
خون او و دیگر شهدای حادث ه دیشب آلودند .شهید
ســلیمانی چهر ه بینالمللی مقاومت است و همه
دلبســتگان مقاومت خونخواه اویند .هم ه دوستان
و نیز همه دشــمنان بدانند ّ
خط جهــاد مقاومت
با انگیز ه مضاعــف ادامه خواهد یافــت و پیروزی

گزارش

نشریهداخلی

سعید بیابانکی
هنگامی که داعش
در سال  ۲۰۱۱میالدی
پیشرویهای خود
را در مناطق عراق
و سوریه آغاز کرد،
سردارسلیمانی
با تشکیل محور
مقاومت در مقابل
داعش ایستادگی
کرد

شعری برای شهید حاج قاسم سلیمانی
آتش داغی به جان مؤمنین افتاده است
گوییا از اسب ،کوهی بر زمین افتاده است
شانههای مرتضی لرزید ازاین داغ سترگ
مالک اشتر مگر از روی زین افتاده است؟
عطر جنت در فضا پیچیده از هر سو؛ مگر،
کاروان ُمشک در میدان مین افتاده است؟
چار سوی این کبوترهای پرپر را ببین
آیههای روشن زیتون و تین افتاده است
ت بر دامان شاه تشنهکامان یافتند
دس 
دستهایش را که دور از آستین افتاده است
زوزه ی کفتارها از هر طرف برخاستهست
شک ندارم این که شیری در کمین افتاده است
کربال در کربال تکرار شد بار دگر
ماه زیر خنجر شمر لعین افتاده است
محشر کبراست در کرمان و در تهران و قم
در رگان شهر ،شور اربعین افتاده است
کوه آهن بر زمین افتاده یاران کاینچنین
لرزه بر اندام کاخ ظالمین افتاده است
سر جدا ...پیکر جدا ...این سرنوشت اللههاست
خاتم ُملک سلیمان بینگین افتاده است

سالــروزعـروج
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استعدادیابی ،محور مربیگری در باشگاه ذوب آهن
صفرعلیامینیالرگانی
 1365/10/04ام الرصاص

سیدرضیطبائیجبلی
 1365/10/05ماهشهر

عبدالرسول محمدینجفابادی

 66/10/06ماووت

خبر

نایب قهرمانی پوالدمردان
ذوب آهن اصفهان در مسابقات
فوتبال کارگری استان

مرتضی یزدخواســتی عضــو هیأت مدیــره ذوب
آهن اصفهان در نشســتی با مدیر عامل ،معاونین و
مربیان تیم های باشگاه ذوب آهن ،پیرامون اهداف
و انتظارات و تعامالت دو جانبه و چشم انداز باشگاه
بحث و تبادل نظر کرد.
یزدخواستی بیان این که اســتان اصفهان و باشگاه
ذوب آهن خواســتگاه بازیکنــان و مربیان بزرگی
بوده است اظهار داشــت :بحث مربیگری رده های
پایه موضوعی بسیار مهم و حیاتی است و باید بر سه
محور پرورش ،کشف استعدادها و آموزش آن ها در
فرآیند فرهنگ و مکتب ذوب آهن اصفهان و سپس

گزینش و معرفی نخبگان بــه تیم های لیگ برتری
باشگاه قرار بگیرد.
وی تصریح کرد  :در فصل آینده ،تیــم های پایه بر
اساس بومی گرایی و استعدادهای موجود در استان
شــکل خواهد گرفت و برای تثبیت موارد مطروحه
نیز در حال تدویــن برنامه ای علمــی و نظام مند
هستیم.
شــایان ذکر است؛ این جلســه در فضایی صمیمی
برگزار شد و مربیان تیم های مختلف نقطه نظرات
خود را مطرح و در خصوص مســایل جاری بحث و
تبادل نظر کردند.

تولدت مبارک

در روزهای گذشته ،نورسیده هایی به خانواده بزرگ
ذوب آهن پیوســته اند که حضور سبزشــان را به
خانواده های آنها تبریک گفتــه و برای این عزیزان،
آرزوی ســامتی و موفقیت در تمام مراحل
زندگیداریم.اسامیایننینیکوچولوهاوپدر
گرامیشانبهشرحذیلاست:

برگزاری جلسه هماهنگی پیاده سازی سیستم مدیریت توقفات
واحد های تولیدی

مسابقات فوتبال کارگری استان با حضور تیم هایی چون؛ ذوب آهن اصفهان،
ســیمان اصفهان ،فوالد مبارکه و کارخانه قند اصفهــان و به میزبانی کارخانه
سیمان اصفهان و به صورت دوره ای از آذرماه سال جاری برگزار شد.
در پایان این مسابقات تیم کارخانه قند اصفهان به مقام قهرمانی و تیم فوتبال
کارکنان ذوب آهن اصفهان نیز به نایب قهرمانی دست یافت.
تیم فوتبال کارکنان ذوب آهن اصفهان با کادر فنی جدید و جوانگرایی در تیم
با بازی های زیبا و تماشاگرپسند تحسین کارشناسان و حتی رقبا را برانگیخت.
علی اصغر فریفته سرمربی این تیم گفت :پس از وقفه ای که در سال گذشته به
دلیل شیوع بیماری کرونا در انجام مسابقات ایجاد شد ،تصمیم گرفتیم عالوه بر
فراهم ساختن فرصت یکسان برای همه کارکنان ،تیمی متحول شده با چهره
ای جدید به مســابقات اعزام کنیم تا ضمن جوانگرایی ،پشتوانه ای برای سال
های آینده تیم فوتبال کارگری شــرکت ایجاد کنیم،که علیرغم اینکه تغییر
قوانین مسابقات اجازه استفاده از برخی بازیکنان جدید االستخدام را به ما نداد
ولی با تالش کادر فنی و بازیکنان موفق شــدیم مقام نایب قهرمانی را کســب
کنیم.
وی افزود :این عنوان را به همکاران سختکوش و پرتالشمان در کارخانه تقدیم
می کنیم و امیدواریم در سال آینده بتوانیم عنوان قهرمانی را برای این عزیزان
به ارمغان بیاوریم.
شــایان ذکر اســت؛ حامد ابراهیمی ،مهدی ضیایی ،روح اله اســدی ،حسین
معتمــدی ،عباس اصالنی ،عبدالحســین مهدیــان ،ســعید اصالنی ،یونس
ایرانشاهی ،احمد کشولی ،غالمرضا رضا محمدی ،حمید نقدی ،مهدی امیدی،
رحمت اله مظاهری ،محسن کرمی ،حامد ایرانشــاهی ،صمد باقری ،محسن
امینی پور فرهاد مختاری به عنوان بازیکن با سرپرســتی مجتبی رنجبر و کادر
فنی ،علی اصغر فریفته(سرمربی) ،سیدمحمدعمران حسین نژاد(مربی) ،سعید
بهزادی(مربی) و کیاوش پرهام(مربی) در این مسابقات تیم ذوب آهن اصفهان
را تشــکیل دادند .رمضان محمودی به عنوان تدارکات و میالد صالحی نیز به
عنوان پزشکیار این تیم را همراهی کردند.

اطالعیه
پذیره نویسی تعداد  7واحد دوخوابه از پروژه مسکونی دماوند 5
اعضاء و سهامداران شــرکت تعاونی مســکن ذوب آهن اصفهان؛
با عنایــت به نهایی شــدن اخذ پروانه پــروژه دماونــد  5واقع در
خیابان گلســتان ،خیابان شــهید احمــدی ،پذیره نویســی تعداد
 7واحــد دوخوابــه از  58واحد ایــن پروژه فراهم شــده اســت.
الزم به ذکر اســت بهای زمین و تراکم به قیمت ســال گذشــته و
به ازای هــر مترمربــع 4 ،میلیون و پانصــد و پنجاه هــزار تومان
می باشد.
متقاضیان می توانند برای اطالع از شرایط کامل پذیره نویسی به
پورتال ذوب آهــن ،لینک اطالعیه ها و یا به دفتر مرکزی شــرکت
تعاونی در اصفهان ،شــهرک امیر حمزه ،خیابــان دوم ،فرعی دوم،
پالک  25مراجعه نمایند .
شمـــــاره هـــــای تمــــاس 03137756401 :ـ  03137772538ـ
09916505192
ساعات کاری :شنبه تا چهارشنبه  07:00ـ 14:30
پنج شنبه ها 07:00 :ـ 13:30
شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن اصفهان

مشارکت
دعوت به مشارکت و ارسال مقاله
دبیرخانه بین المللی کنفرانس ها با همکاری مشــترک دانشگاه
ها ،انجمن های علمی و مجامع داخلی و خارجی ،دومین کنفرانس
بین المللی مدیریــت و صنعت را جمعــه  8بهمن مــاه به صورت
ویدئو کنفرانس برگزار می کند.
امکان داوری سریع و صدور گواهی پذیرش زود هنگام ،صدور
گواهینامــه بیــن المللــی  ، Oxford Cert Universalامکان
نمایه در  SIDو نمایه تمام متن مقاله پذیرفته شــده به صورت
رایــگان در پایه هــای علمی مرجــع دانــش  CIVILICAو پایگاه
مجالت تخصصی نور (نورمگز) فراهم شده است.
دبیرخانــه این کنفرانــس آماده پذیــرش انواع مقــاالت علمی
پژوهشی ،مروری و ترویجی همکاران می باشد.
سایت ثبت نام و ارسال مقاله به کنفرانس :
www.icmmm.ir
آخرین مهلت ثبتنام و ارسال مقاله 30 :دی ماه 1400
تلفنپشتیبانی02146131588:
واتساپ پشتیبانی 0 9054835293 :
دبیرخانه بین المللی کنفرانس ها

در راســتای اجرای فعالیــت های نظــام نگهداری و
تعمیرات بهــره ور فراگیــر  ، TPMجلســه معرفی
و هماهنگــی پیــاده ســازی سیســتم مدیریــت
توقفات واحــد هــای تولیدی بــا حضــور مدیران،
معاونین و سرپرســتان حــوزه بهره بــرداری  28آذر
مــاه در ســالن تشــریفات روابــط عمومــی برگزار
شد .
مرتضی ربانی مدیر مهندســی صنایع در این جلســه

به تشــریح اهــداف و
مراحل اجــرای نظام
نگهــداری و تعمیرات
بهره ور فراگیر ()TPM
و ارتباط آن با سیستم
مدیریــت توقفــات
واحدهــای تولیــدی
پرداخت و کارشــناس
شــرکت ایریســا نیز
نحوه کارکــرد ،قابلیت
ها و اهداف قابل انتظار
سیســتم مدیریــت
توقفــات واحدهــای
تولیدی را تشریح کرد .
اهم مطالب و برنامه های ارائه شــده در این جلســه به
شرح زیر می باشد .
تعریفسیستممدیریتتوقفاتتولید:
ثبت ،پایش وکنترل انواع توقفات تجهیزات واحد های
تولیدی بر حسب مسئول رفع توقف ،دلیل توقف و واحد
آماریدر مدتزمان مشخصبه منظور محاسبهوارزیابی
شاخصهایتولیدیوتعمیراتیموردنیازسازمان

ساختار زمان ها در سیستم مدیریت توقفات تولید:

بر بال لک لک ها

اهداف سیستم مدیریت توقفات تولید :
بررسی عملکرد واحد های مرتبط با تولید
بررسی عملکرد تجهیزات اصلی مرتبط با تولید
محاســبه شــاخص های مرتبط با واحد ها و خطوط
تولیدی
محاســبه ضرر های مالی که ســازمان به دلیل توقف
خطوط متحمل می شود و ...
امکانات و قابلیت های سیســتم مدیریت
توقفاتتولید:
تعریف ســاختار درختی به طور مجزا و بر اساس نیاز
بصورتفرآیندی
ایجاد ارتباط صحیح با بخش های تولیدی جهت رد و
بدل اطالعات
ایجاد ارتباط با ساختار درختواره ای سیستم نگهداری
و تعمیرات
ایجاد ارتباط بین توقفات تعمیراتی و روند تعمیرات در
سیستم نگهداری و تعمیرات
امکان ایجاد چکینگ ها و محدودیت های متفاوت در
بخش های مختلف سازمان بر اساس نیاز
امکان ایجاد گزارش های متنــوع و کاربردی ( تولید،
نت ،مالی و ) ...

نمونه گزارشات در سیستم مدیریت توقفات تولید:

نام و نام خانوادگی شاغل

محل كار

نام فرزند

تاریخ تولد

حسینمومنی

نورد

محمد

1400/09/23

جواد رضائی

نورد

علی

1400/09/16

بهزادکیانی

نورد

آرشا

1400/09/14

عباسقندهاری

آموزش

نیکان

1400/09/25

حمیدموسوی

امور فنی

مهرسا

1400/09/23

سید علی موسوی

آگلومراسیون

سید عرفان

1400/09/20

رضا فرضی

آگلومراسیون

محمد

1400/08/04

عباس حیدری

فوالدسازی

زینب

1400/09/20

رضا رهبر

آگلومراسیون

نیکان

1400/09/27

علیسلطانی

آگلومراسیون

فرهان

1400/08/08

پیوند

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

محل كار

تاریخ ازدواج

سید علی موسوی

نورد

1400/08/28

محمدصفری

آگلومراسیون

1400/09/20

اطالعیه
به مناسبت دهه مبارک فجر ،مسابقات فوتســال داخلی با رعایت
تمامی شیوه نامه های بهداشتی برگزار خواهد شد .مدیریت های
متقاضی می توانند با دریافت آلبوم ورزشــی مسابقات و تکمیل
مدارک مربوطه در این مسابقات شرکت نمایند.
شایان ذکر است؛ جلسه قرعه کشی مسابقات فوتسال داخلی ذوب
آهن اصفهان دوشــنبه  27دی ماه رأس ســاعت  10صبــح در محل
رستوران ریحان خدمات و امور رفاهی برگزار خواهد شد.
مدیریت خدمات و امور رفاهی شرکت

تقدیر از حمل و نقل ذوب آهن اصفهان
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان از
حمل و نقل ذوب آهن اصفهان تقدیر کرد.
به مناســبت هفته حمل و نقل ،اداره کل راهداری
اســتان با اهداء لوح و تندیس از حمــل و نقل ذوب
آهن به عنوان برترین ســازمان حمل و نقل استان
اصفهان تقدیر کرد.
در بخشــی از لــوح اهدایی ،خطاب به سرپرســت
حمل و نقل شرکت آمده اســت؛ بی تردید بسیاری

از توفیقات به دســت آمده در گــردش چرخ های
اقتصادی این مرز و بوم ،مرهــون تالش های ارزنده
و زحمات صادقانه فعاالن عرصــه حمل و نقل می
باشد .از اقدامات ارزشــمند جناب عالی در راستای
پیشــبرد اهداف عالیــه نظام مقــدس جمهوری
اســامی در مقاطع بحرانی به خصوص در شرایط
کرونا و اجــرای رزمایــش کمک مومنانــه تقدیر
می گردد.

تسلیت
خانواده داغدار مرحوم محمدآقایی فروشانی
با نهایت تاسف و تالم فراوان مصیبت وارده را خدمت شما
خانواده محترم تسلیت عرض نموده ،از خداوند متعال برای آن
مرحوم علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان سالمتی و
طول عمر خواستاریم .

باشگاه ذوب آهن بوی اصالت میدهد

شــهابالدین عزیزی خادم در دیدار بــا مدیرعامل
باشگاه ذوب آهن با تأیید مشکالت و سختیهای بی
شمار باشگاه داری در کشور اظهار داشت :ذوبآهن
همانگونــه که در صنعــت نمایانگــر تاریخ صنعت
کشور است در ورزش نیز تبلور ورزش کشور است.
وی افــزود :امروز فوتبال مــا از ملی تا باشــگاهی از

نبود  VARمتضرر میشوند و
این مســئله هر چه زودتر باید
حل شــود ما اقدامات الزم را
انجام میدهیم و آموزشهای
داوران نیز باید انجام شود.
رئیس فدراســیون فوتبال در
خصوص بروز برخی مشکالت
قضائی در فوتبــال ادامه داد:
ارکان قضائی فوتبــال به نحو
احسن انجام وظیفه میکنند و
دخالت در این حوزه تخصص
مــن نیســت .وی مارکتینگ
را قدرت اصلی باشــگاهها دانســت و اضافه کرد :در
زمینه تبلیغــات محیطی از همه باشــگاهها حمایت
میکنیم و آمــاده ارائه هــر خدمتی درایــن زمینه
هستم.
وی خاطر نشــان کرد :از در و دیوار باشگاه ذوب آهن

سه امتیاز شیرین گاندوها از سوز سرمای تبریز
تیم فوتبال ذوب آهن در ســرمای تبریز موفق شد سه
امتیاز حســاس را از تراکتور بگیرد و به جایگاهش در
جدول رده بندی سر و سامانی بدهد.
در یکی از دیدارهای هفته دوازدهم لیگ برتر ،تراکتور و
ذوب آهن به مصاف هم رفتند .جایگاه دو تیم در جدول
رده بندی به نحوی بود که تســاوی به درد هیچ کدام
از دو طرف نمی خورد و ســرمربیان دو تیم نیز با هدف
کسب پیروزی تیمشان را روانه میدان کردند.
این بازی با حمالت ذوبی ها آغاز شد و تیم مهدی تارتار
در همان دقایق ابتدایی چند فرصــت را به روی دروازه
حریف خلق کرد که ناموفق بود .در ادامه بازی ســرد و

کسل کننده دنبال می شد تا این که ذوب
آهن توانست در چهارمین دقیقه از وقت
های تلف شده صاحب یک ضربه پنالتی
شود که آرمان قاســمی آن را وارد دروازه
کرد.
در نیمــه دوم نیز بازی بیشــتر در میانه
میدان دنبال می شــد و در نهایت ذوب
آهن توانست سه امتیاز شیرین را کسب
کند .با این پیروزی تیم تارتار به رتبه دهم
جدول رده بندی صعود کرد و تراکتور نیز
تا جایگاه چهاردهم سقوط کرد.

روابط عمومی شركت
عطر اصالت و انســجام برمیخیزد و امیدوارم که این
باشگاه با ریشــه که سابقه درخشــان نایب قهرمانی
لیگ قهرمانان آســیا را در پرونده دارد قویتر از قبل
در عرصه ورزش و فوتبال حاضر شود.
علیرضا احســانی مدیرعامل باشگاه ذوب آهن نیز در
این دیدار گفت :باشــگاه ذوب آهن از سال  ۱۳۴۷در
ورزش آقایان و ورزش بانوان در رشــته های فوتبال،
والیبال ،هندبال ،بســکتبال ،والیبال نشسته در لیگ
های برتر کشوری و استان حضور دارد.
وی افزود :باشــگاه ذوب آهن با حضور  360بازیکن
حرفه ای و  150مربی سهم عمده ای در رشد و تعالی
ورزش کشور داشته است.
وی تصریح کرد :در فصل گذشته  15امتیاز حساس
را از دســت دادیم و امســال نیــز در دیــدار مقابل
اســتقالل ،پیکان ،شــهرخودرو ،آلمینیــوم و مس
رفسنجان و به ویژه در مقابل هوادار که گل صدرصد
آفساید به نفع این تیم اعالم شد ضررکردیم.

تسلیت
جناب آقایان؛ احمدرضا سلطانی ،رمضانعلی محمودی،
مجید طغیانی ،نبی محمدرشیدی ،مهدی مسرور،
سیدیوسف نورزاده ،مهدی نورایی ،غالمحسین مومنی،
سیف اله شهبازی ،مجید کاظمی ،حسین عالیی،
اسماعیل فروزنده
با تاسف ،مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده محترمتان
صمیمانه تسلیت عرض نموده ،از درگاه خداوند متعال برای
آن مرحومین رحمت و مغفرت واسعه و برای شما و خانواده
محترمتان صبوری و شکیبایی مسئلت می نماییم .خداوند
قرین رحمتشان فرماید.

روابط عمومی شركت
تشکر و سپاس
از كلیه همكاران و دوستان گرامی كه در مصیبت وارده به
اینجانبان ضمن ابراز همدردی ،تسلی خاطر بازماندگان را فراهم
نمودند ،صمیمانه قدردانی نموده ،امید است در شادیهایتان
جبران نماییم.

سعید کاظمی ،مرتضی کاظمی ونهری ،محمود ضیائی،
علی ضیائی ،احسان ضیائی ،شمس اله میرزایی ،حمید
شبانی ،بهرام قاسمی ،محمد فرهمند ،اکبرقاسمی،
خانواده مرحوم اسدا ...نصرالهی

