اهماقداماتمعاونت
برنامهریزی و توسعه در سال
 95و برنامههای سال 96

سخن اول
رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار
مسئوالن ،سفیران کشورهای اسالمی و
اقشار مردم:

نامزدها به مردم قول دهند
نگاهشان به ملت است نه
بیرون از مرزها

در عید پرشکوه مبعث پیامبر خاتم حضرت محمد
مصطفی(ص) ،رهبر معظم انقالب اســامی در دیدار
مســئوالن نظام ،قشــرهای مختلف مردم و سفیران
کشورهای اسالمی ،بعثت را برنامهای نورانی ،جاودانه و
تحولآفرین برای همه جوامع بشری خواندند و با اشاره
بهضرورت ایستادگی برگرفته از تعالیم اسالم در مقابل
دشمنان و زورگویان جهانی ،افزودند :ملت با حضور در
پیش رو ،دشمنان اســام و ایران را مأیوس
انتخابات ِ
خواهد کرد ضمن اینکه الزم است نامزدهای محترم به
مردم قول دهند برای پیشرفت کشور و باز کردن گرهها،
نگاهشان به خارج از مرزها نخواهد بود .حضرت آیتاهلل
خامنهای با تبریک عید سعید مبعث به ملت عزیز ایران
و همه مسلمانان جهان خاطرنشان کردند :بعثت رسول
خاتم در دنیای غرق در تاریکی و جهل و ظلم و غرور رخ
داد و پیامبر گرامی اسالم با دعوت به نور یعنی تشکیل
حکومتیمتکیبرعدلوانصافووحدتوایستادگیدر
مقابل ظلم ،نشان داد برنامه بعثت در همه جوامع بشری
و در همه دورانها ،قابل تحقق و اجراســت و میتواند
زیرساخت تشکیل عظیمترین تمدن بشری قرار گیرد.
ایشانباتأکیدبرنیازعمیقبشریتامروزبهبرنامهبعثت،
شناخت افکار عمومی جهان را از معنی و مفهوم بعثت
بسیار مهم برشمردند و افزودند :بعد از تشکیل جمهوری
اسالمی که رشحهای از رشحات حکومت نبوی در آن
جلوه کرد ،دشمنان جوامع بشری ،خصومت و مبارزه با
منشأ این حرکت عظیم یعنی اســام را در دستور کار
جدی قراردادند .حضرت آیــتاهلل خامنهای «توانایی
بیبدیل اسالم در رشــد و شکوفایی جوامع انسانی»،
«ظرفیت شکلدهی به تمدن توأمان مادی و معنوی»
و نیز «قدرت اسالم در مقابله با ظلم و تعدی» را از دالیل
اصلی دشمنی مستکبران با دین مبین اسالم برشمردند.
ایشانافزودند:تشکیلگروههایتروریستیبهناماسالم
وتفرقهانگیزیمیانکشورهایاسالمیازجملهدرعراق
و سوریه و بحرین و یمن از توطئههای امریکای ظالم و
رژیمخبیثصهیونیستیبرایمقابلهبااسالماست.رهبر
انقالبخاطرنشانکردند:البتهظالمانجهانیباجمهوری
اسالمی بیشتر از دیگر کشورهای مسلمان دشمناند اما
اصل اسالم است و این واقعیت را باید
مشکل اصلی آنها ِ
همه مسلمانان درک کنند .حضرت آیتاهلل خامنهای
درکعلتدشمنیمستکبرانبااسالمراوظیفهمسئوالن
کشورهایاسالمیخواندندوافزودند:دولتهایاسالمی
باید بفهمند که هدف امریکا از همراهی با یک کشور
اسالمی و دشمنی با یک کشــور دیگر ،جلوگیری از
وحدت جهان اســام و مانعتراشی بر ســر راه درک
مشترک مسلمانان از منافع جوامع اسالمی است .رهبر
انقالب با ابراز تأسف از توفیق سیاستهای تفرقهافکنانه
امریکاییهادرمنطقهافزودند:غارتگراندستشاندرجیب
برخی کشورهای منطقه است و برای ادامه این کار ،سعی
تشیع رادشمن آنها
میکنند جمهوری اسالمی یا ایران یا ّ
جلوه دهند اما همه باید این نکته را درک کنیم که اتحاد و
ایستادگی در مقابل زورگویان ،راه پیشرفت جهان اسالم
است .حضرت آیتاهلل خامنهای ،عزم و اراده ملت ایران
را در مقابله با زورگوییها ،اختالل ناپذیر و قاطع خواندند
و خاطرنشان کردند :همه ملت ،جوانان و مردم انقالبی
و مؤمن در مقابل مستکبران ایستادهاند و در هر کشوری،
ایستادگیبرگرفتهازبعثتپیامبرمحققشود،دشمنان
این
ِ
هیچتعرضوهیچغلطینمیتوانندبکنند.رهبرانقالب
اســامی« ،ایمان و اتحاد و حضور درصحنه» ملت را
عاملشجاعتوایستادگیجمهوریاسالمیبرشمردند
پیشروازمظاهرمهم
وتأکیدکردند:شرکتدرانتخابات ِ
حضور پرطراوت مردم درصحنه است .ایشان با اشاره به
ابعادمختلفانتخاباتافزودند:شرکتدرانتخاباتدرنظام
اسالمی ،وظیفه مردم و تبلور «شأن و حق و قدرت» آنان
درشکلدهیبهرأساجراییحکومتاست،ضمناینکه
ایستادگییکپارچهملت،جسارتدشمنوتواناییتحرک
ِ
و تعرض را از او ســلب میکند .رهبر انقالب اسالمی،
سیاستهای مشــترک و تهدیدآمیز همه مسئوالن
گذشته و حال آمریکا را در مخالفت با ملت ایران ،نشانه
نیت خباثت آلود مسئوالن همه جریانهای سیاسی این
کشوردانستندوافزودند:آمریکاییهادرهمهزمانهابرای
ضربه زدن به ایران هر کاری میتوانستند انجام دادهاند اما
همه بدانند هرکسی علیه ملت ایران تعرض کند ،بدون
سالعمل
تردید ،به ضرر خودش تمام میشود چراکه عک 
ملت ایران در مقابل این حرکت ،مستحکم خواهد بود.
حضرت آیتاهلل خامنهای ،آینده مردم ایران را به فضل
الهی ،و در پرتو ایمان و ایستادگی ملت ،بهتر از گذشته
خواندندوتأکیدکردند:بایداین«ایمان،اتحاد،ایستادگیو
حضور درصحنه» را حفظ کرد و با استفاده از تواناییها و
ظرفیتهایداخلیوبرنامهریزیعاقالنه،ساختدرونی
نظام را چنان مستحکم کرد که دشمن از توطئههایش
مأیوس شود و دست از دشمنی بردارد .رهبر انقالب در
پایانسخنانشانازنامزدهایانتخاباتخواستنددرتبلیغات
و برنامههایشان به مردم یک قول دهند :قول بدهند که
برایپیشرفتکشور،توسعه اقتصادیوبازکردنگرهها،
به بیرون از مرزها ،نگاه نخواهند کرد بلکه به تواناییهای
ملتوظرفیتهایکشورچشممیدوزند.

والدت باسعادت حضرت
امام حسين(ع) و حضرت
ابوالفضلالعباس(ع)
مبارك باد
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مهندس منصور یزدیزاده ،معاون برنامهریزی و توسعه شرکت اقدامات
صورت گرفته در این حوزه در سال گذشته و برنامههای سال  96را در گفتگو
با خبرنگار ما عنوان کرد.

02

سالروز والدت باسعادت امام
حسين(ع)دومینفرزند
برومند حضرت على(ع) و
حضرت فاطمه(س) و والدت
حضرتابوالفضلالعباس(ع)
جانباز سترگ کربال بر همه
مسلمانانجهان
مبارك باد.

03

مهندس صادقی در آیین جشن عید بعثت حضرت رسول اکرم(ص) عنوان کرد

تحول اقتصادي ذوبآهن اصفهان با اجراي
پروژههایبهبود

ویــــترین هفته

02

دستان پرتوان كارگران ذوبآهن
پر از همت و مهرباني 03

بازسازيتجهيزات
الكتريكيجرثقيل
گريفر 10تني حمل فلس
پمپخانهشماره5
رویــداد

02

حضور فعال ذوبآهن در
سومینهمایشتخصصی
فرآوری مواد توسط لیزر
رویــداد

02

همزمانباعیدمبعثرسولاکرم(ص)آغازشد

شروع ترم بهار کالسهای
متنوعکانونخیرینفرهنگی
آقایانذوبآهن
گــزارش

02

برنامههفتگياستخركوثر
ذوبآهن(درفوالدشهر)
گونــاگون

03

04

تأکید بر ضرورت حضور
آگاهانه و حداكثري مردم در
انتخابات29اردیبهشتماه
رویــداد

02

نشستصمیمیجمعیازفرزندانشاهدوایثارگربا
كسبگواهینامهانطباقمعیارمصرفانرژیتوسط
مدیرعاملومشاورفرهنگیاجتماعیشرکت
ذوبآهناصفهان
از سوي سازمان ملی استاندارد ایران جهت فرایندهای تولید آهن و فوالد صورت گرفت

ذوبآهن اصفهان موفق به اخذ گواهینامه اســتاندارد معیار مصرف انرژی
جهت فرایندهای تولید آهن و فوالد مطابق با اســتاندارد ملی  9653از سازمان
ملی استاندارد شد .مهندس حسن خزاعی مدیر انرژی و بهینهسازی سوخت ،با
اعالم این خبر گفت :با تالش و پیگیری اين مدیریت ،ذوبآهن اصفهان موفق
به اخذ گواهینامه استاندارد معیار مصرف انرژی برای سالهای  1392و  1393از
سازمان ملی استاندارد شد .وي مراحل فرايند دریافت این گواهینامه را اينگونه بيان
کرد :معرفی شرکت معتمد از طرف سازمان ملی استاندارد جهت انجام بازرسی

فنی انرژی ،هماهنگی و برنامهریزی جهت اجرای بازرسی ،اجرای بازرسی ،تهیه
و ارسال اطالعات موردنیاز جهت تهیه گزارش بازرسی فنی انرژی توسط شرکت
معتمد سازمان ملی استاندارد (ازجمله اطالعات مصارف حاملهای انرژی کلیه
بخشهای تولیدی بهصورت ماهیانه ،گزارش میزان تولید محصوالت بهصورت
ماهیانه ،ارزش حرارتی ،نمونه قبوض و ،)...بررسی اطالعات توسط شرکت معتمد و
تهیه گزارش بازرسی شامل محاسبات شدت مصارف حامل های انرژی و مقایسه
با استاندارد ملی « 9653استاندارد معیار مصرف انرژی در فرایندهای تولید آهن و
فوالد» ،ارسال گزارش بازرسی و اعالم انطباق شدت مصارف حاملهای انرژی بر
اساس معیارهای پذیرش استاندارد به سازمان ملی استاندارد توسط شرکت معتمد،
بررسی مجدد گزارش و محاسبات انجامشده توسط سازمان ملی استاندارد و صدور
گواهینامه انطباق .وی در خصوص استاندارد  9653تصریح کرد :این استاندارد با
محوریت سازمان بهینهسازی مصرف سوخت ،شرکت سامان انرژی (بهعنوان
مشــاور) و همکاری مدیریتهای امور فنی بهرهبرداری ،انرژی و بهینهسازی
سوخت ،صنایع (از ذوبآهن اصفهان) و سایر سازمانهای مرتبط برای تعیین

معیار مصرف انرژی در صنعت فوالد تدوین شد .مدیر انرژی و بهینهسازی سوخت
ضمن تبریک اخذ این گواهینامه به کلیه پرســنل ذوبآهن بیان کرد :اخذ این
گواهینامهآغازیبرفعالیتهایگستردهتردرزمینهبهینهسازیمصارفحاملهای
انرژی در ســطح کارخانه به شمار میرود .مهندس خزائی اظهار امیدواری کرد:
بهزودی مقدمات استقرار سیستم مدیریت انرژی مطابق با استانداردISo- 50001
در سازمان فراهم شــود و مباحث مربوط به استفاده بهینه از مصارف انرژی
در کلیه سطوح سازمان جاری باشد .وی از زحمات واحد بهینهسازی مصرف
انرژی کــه نقش محوری را در اخذ این گواهینامه
داشتند تشــکر و قدردانی ویژه نمود و از همکاری
مدیریتهای امور فنی بهرهبرداری ،صنایع ،کیفیت
و همراهی ســایر بخشهای تولیدی و پشتیبانی
قدردانی کرد .مهندس مهدی کرمی ،کارشــناس
بهینهسازی مصرف انرژی نیز ضمن ابراز خرسندی
از اخــذ این گواهینامه و تبریک بــه همکاران ،از
همکاری بخشهای مختلف کارخانه در این راستا
تشکر کرد .وي گفت :پروسه بازرسی معیار مصرف
انرژی بــرای اولین بار در کارخانه انجام شــد که
باهمت و همکاری جمعی توانستیم کلیه مراحل اخذ
گواهینامه را با موفقیت به اتمام رسانیم و گواهینامه
مذکور را دریافت کنیم .همچنین بازرسی معیار مصرف انرژی برای سال 1394
نیز به انجام رسیده و هماکنون مراحل اخذ گواهینامه در حال انجام است که
امیدواریم بتوانیم در سال  94نیز موفق به اخذ این گواهینامه شویم .وي بازرسی
فنی انرژی بخشهای تولیدی و پشتیبانی توسط کمیتههای تخصصی انرژی
هر بخش را از برنامههای مدیریت انرژی در سال جاری عنوان کرد و از کلیه
بخشها خواست بازرسیها باکیفیت مطلوب و مطابق گراف صورت گیرد .وي
اهداف اصلی این بازرسیها را کاهش اتالفها و ارائه راهکارهای مناسب در
راستای استفاده بهینه از حاملهای انرژی عنوان کرد و اظهار داشت :برگزاری
جلســات منظم با کمیتههای تخصصی انرژی هر بخش از دیگر برنامههای
سال جاری به شمار میرود که برای آن برنامهریزی الزم صورت گرفته است.
مهندس کرمی با اشاره به اینکه صرفهجویی در تمام زمینهها از اهداف کالن
مدیریت عالی شرکت در سال جاری است اظهار امیدواری كرد كه با تکمیل
پروژههای بهینهســازی مصرف انرژی و سایر اقدامات در سال جاری شاهد
کاهش هر چه بیشتر شدت مصارف حاملهای انرژی باشیم.

طراحی ،ساخت و راهاندازی نرمافزار موبایلی كنترل
حضوروغیاب جهت كليه پرسنل
با توجه به تأکیــد مدیر امور اداری در خصــوص ارائه خدمات بهینه
به همــکاران و با مســاعدت مدیریت فنــاوری اطالعــات و مدیریت
محتــرم حراســت و تالش پرســنل زحمتکــش اداره حقــوق و مزایا،
نســخه موبایلی نرمافزار حضوروغیــاب پس از انجام تســتهای اولیه
راهاندازی شد.
لذا همکاران میتوانند دقیقًا مشــابه با سطح دسترسی فعلی خود در

سیستم حضوروغیاب ،نسبت به ثبت درخواستها و مجوزهای موردنیاز از
طریق تلفن همراه خود نیز اقدام کنند .شــایانذکر است نرمافزار مذکور از
روز شنبه مورخ  96/02/02قابلاستفاده بوده و همکاران گرامی میتوانند
جهت دریافت این نرمافزار و فیلم آموزشی روش استفاده از آن به پورتال
مدیریت امور اداری مراجعه کنند.
سعيد خدادادي ـ خبرنگار افتخاري

در راستای روشنگری و تعامل هرچه بیشتر قشر فرهیخته فرزندان شاهد
و ایثارگر ،نشســت صمیمی به همت و میزبانی مهندس صادقی مدیرعامل
شــرکت برگزار شد .مدیرعامل شركت طي سخناني ضمن ابراز خرسندي از
ديدار با اين قشــر ارزشي ،به سیاستها و اهداف ذوبآهن اشاره کرد و از این
عزیزان خواست تا در راستای اهداف شرکت نقش مؤثر و تعیینکنندهای داشته
باشند .مهندس صادقی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره اقتصاد

مقاومتی ،ذوبآهن اصفهان را يكي از مراكز مهم جبهه اقتصاد مقاومتی دانست
و رمز موفقیت شرکت را آرامش ،صبر ،همدلی ،امید ،تالش و اتحاد عنوان کرد.
در این نشست صمیمی فرزندان شاهد و ایثارگر جهت کمک به رونق اقتصادی،
افزایش بهرهوری و تالش در راســتاي رشد و اعتالی شرکت اعالم آمادگی
نمودند .همچنین این عزیزان بابیان مشکالت و معضالت خود خواستار پیگیری
و مساعدت هر چه بیشتر مدیرعامل شرکت شدند.

تبریک روز کارگر
من دست و بازوي كارگران را میبوسم .پيامبر اكرم(ص)
هفته بسيج كارگري و روز جهاني كارگر ،يادآور به هم پيوستن انبوه دستان
شريف تالشگراني است كه در زير لواي يدا ...فوق ايديهم در هم گره میخورند
و بر لوح هستي نقشي ماندگار مینشانند و نسل معاصر و آينده را با غناي توليد
به بهروزي رهنمون میســازند .در اين ميان تالشگران ذوبآهن اصفهان كه
در عرصه كار و جهاد با بيش از نیمقرن همت و تالش ،پيشكســوت و سرآمد
جامعه كارگري كشور هستند ،نقش برجستهای در تحقق منويات مقام معظم
رهبري بهویژه در سال اقتصاد مقاومتي ،توليد و اشتغال بر عهدهدارند .اين ايام
فرخنده كه مصادف با اعياد شعبانيه است را به همه عزيزاني كه چراغ بالندگي را
فروزان داشتهاند بهویژه تالشگران ذوبآهن اصفهان تبريك و تهنيت میگویم و
سربلندي و ظفرمندي همكاران گرامي را از درگاه ايزد متعال خواستارم.

احمد صادقي  /مدیرعامل ذوبآهن اصفهان

تبريك

در سال اقتصاد مقاومتی ،توليد و اشتغال ،ثبت ركورد بارگيري روزانه  10752زغالسنگ بهصورت ريلي ( 213واگن در يك شبانهروز)
براي شركت ذوبآهن اصفهان در شركت زغالسنگ پروده طبس در فروردینماه  96كه افزايش  36درصدي نسبت به ركورد بارگيري

روزانه در سال 93داشته است ،به جناب آقاي مهندس كريتي مدیرعامل محترم شركت زغالسنگ پروده طبس و كليه همكاران ايشان
در مجموعه زغالسنگ پروده طبس تبريك عرض نموده و توفيق روزافزون ايشان را از درگاه احديت خواستاريم.

مديريت خريد مواد اوليه و انرژي شركت سهامي ذوبآهن اصفهان
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سالم
آتشکار

مهندس صادقی در آیین جشن عید بعثت حضرت رسول اکرم(ص) عنوان کرد

تحول اقتصادي ذوبآهن اصفهان با اجراي پروژههای بهبود

سواالت همکاران و پاسخ مسئوالن

چند نفر از همکاران در تماس با شماره « 104سالم آتشکار» روابط
عمومی ،سؤاالت خود را به شرح زیر مطرح کرده و خواستار رسیدگی و
پاسخ مسئوالن شدهاند:
**  .1سقف پوششــی هزینههای نازائی در بیمه تکمیل
درمان ایران به چه مبلغ است؟
مدیریت بیمه و اموال :پرداخت هزینههای نازائي بر اســاس تعرفه
قرارداد بیمه تکمیل درمان با كسر  20درصد فرانشيز در تعهد بيمه ايران
است.
**  .2میــزان و ســقف پوشــش کمکهزینه عینک
چشمپزشکی در سال جاری چگونه است؟
مدیریت بیمه و اموال :بر اساس تعرفه توافقی منعقده ،کمکهزینه
عينك به مبلغ دو میلیون ريال (یکمیلیون و پانصد هزار ريال فرم و پانصد
هزار ريال شيشه) با کسر  20درصد فرانشيز است( .تعويض فريم عينك
هر دو سال یکبار و شيشه عينك طبي هر یک سال یکبار).
**  .3سقف معافیت مالیاتی حقوقی پرسنل در سال جاری
به چه میزان است؟
مدیریت مالی :بر اساس مصوبات و قوانین اداره مالیاتی کشور سقف
معافیت مالیاتی حقوقی ماهیانه بیست میلیون ریال است که از ابتدای سال
جاری اعمال میشود.
**  .4علت طوالنی شدن زمان پرداخت هزینههای تکمیل
درمان بیمه ایران چیست؟
مدیریت بیمه و اموال :بر اساس شرایط نقدینگی شرکت مبالغ از طریق
پرفراژ حقوقی و بیمه تکمیل درمان پرداخت میشود.
**  .5ضریب شایستگی و نحوه محاسبه آن در سال جاری
به چه میزان است؟
مدیریت امور اداری :مسئولین مربوطه ابراز کردند ضریب شایستگی با
تأیید مدیریت مربوطه از سقف یک تا  5درصد است که این ضریب صرفًا
به مزد شغل پرسنل اضافه میشود.
 چند تــن از همکاران در پیامهای خود ضمن برشــمردن اهمیت
صرفهجویی و مصرف درست و استفاده از امکانات و ابزار مختلف موجود
در هر قســمت از کارکنان مختلف اداری و اجرایی درخواست داشتهاند
که در مصرف مواد اولیه ،امکانات مصرفی و وسایل تحویلی خود نهایت
دقت و صرفهجویی را به عملآورند .پیامدهندگان مذکور از مسئولین هم
خواستار معرفی و تشویق افراد نمونه در صرفهجویی شدهاند.
 تقدیر و تشکر تعدادی همکاران از راننده وظیفهشناس آقای محمد
ترک (مسیر شیفت بهارستان) به خاطر وقتشناسی و اخالق نیکو.
افکارسنجیروابطعمومی

در نشست بصيرتي اعضاي پایگاههای بسيج
ذوبآهن عنوان شد

تأکید بر ضرورت حضور آگاهانه
و حداكثري مردم در انتخابات 29
اردیبهشتماه

همزمان با سالروز بعثت پيامبر اکرم(ص) نشست بصيرتي نيروهاي
پایگاههای حوزه مقاومت بســيج شهيد تندگويان ذوبآهن اصفهان با
حضور سرهنگ اميدي فرمانده اين حوزه و جمعي از نيروهاي پایگاههای
مختلف اين حوزه دوشنبه چهارم اردیبهشتماه در مسجد الغدير شركت
برگزار شــد .در اين جلســه رمضانعلي غالمرضايي ،تحلیلگر مسائل
سياســي ضمن اشاره به ايام نوراني ماه مبارك رجب و بهویژه روزهاي
فرخنده  13و  27رجب از فضايل معنوي اين ماه ســخن گفت و يادآور
شــد :ماه رجب ماه رحمت و ماه ريزش گناهان بندگان اســت .وي در
ادامه به اهميت رسالت پيامبران الهي پرداخت و افزود :تمامي پيامبران
با نهايت دقت و تالش وظيفه و رسالت خود را انجام میدادند و در آخر
نگران سرنوشــت و هدايت امت بعد از رســالت خود بودند كه با ظهور
و بعثــت پيامبران بعدي اين نگراني برطرف میشــد .در بعثت پيامبر
بزرگ اســام(ص) اين نگراني وجود نداشــت و با بعثت پيامبر(ص) و
در آغازين روزها با اعالم خاتميت پيامبر اســام(ص) مسئله جانشيني
او مطرح شــد و رسمًا در روز عيد غدير خم جانشيني و واليت حضرت
علي(ع) به مسلمانان و جهانيان اعالم شد .اين تحلیلگر سياسي در جمع
بسيجيان ذوبآهن با اشاره به شرايط فعلي كشور و رقابتهای انتخاباتي
به اهميت توجه و پيگيري فراجناحي عملكردها و شعارهاي انتخاباتي
نامزدهاي رياست جمهوري ،شوراهاي اسالمي شهر و روستا و انتخابات
میاندورهای مجلس شوراي اسالمي پرداخت و از آنان درخواست کرد
با حضور حداکثری خود و تشويق مردم به حضور در انتخابات و انتخاب
اصلح در هر مورد ،گســترش روند پيشــرفت همهجانبه كشور؛ تقويت
اقتصاد مقاومتي ،گســترش اشتغال ،افزايش توليد؛ كاهش بيشتر تورم؛
حل آســیبهای اجتماعي؛ تأمین خواستهها و رفاه بيشتر مردم در كنار
حضور عزتمندانه درصحنههای جهاني و سرافرازي هرچه بيشتر ايران
اسالمي در تمامي عرصهها را تسريع کنند.

به مناسبت عید بعثت حضرت رسول اکرم (ص) آیین
جشنی با حضور مهندس احمد صادقی مدیرعامل و جمعی از
ديگر مسئولین شرکت دوشنبه چهارم اردیبهشت ماه در تاالر
آهن شرکت برگزار شد .
در اين آيين كه با برنامه هاي متنوع فرهنگي همراه بود ،
مهندسصادقيطيسخنانيضمنتبریکعیدسعیدمبعث،
به اهمیت و فضیلت این روز بزرگ در دین اسالم پرداخت
و گفت  :روز مبعث بسيار پر خیر و برکت است زیرا خداوند
متعال بزرگترین نعمت خود را بر انسان ها نازل کرد و همه
ما باید با استفاده از مفاهیم قرآن و بکارگیری آن در تمام ابعاد
زندگی شاکر خداوند باشیم .در این روز خداوند به انسان ها
افتخار داد که صاحب دینی شوند که اساس آن قرآن است و
انشاا ...از آن بهره بگیریم .
مدیرعامل شرکت در ادامه سخنان خود به برنامه ها و
استراتژي هاي اصلي شركت در سال جاري پرداخت وگفت:
ذوب آهن اصفهان چند فعاليت عمده را در اولويت قرار داده
اســت تا شاهد تحول اقتصادي در اين شركت در سال 96
باشيم  .در واقع با اجراي اين پروژه ها  ،اين مجتمع عظيم

صنعتي متحول شــده و به لحاظ شرايط اقتصادي با سال
گذشتهقابلمقايسهنخواهدبود.
وي در تشريح اين فعاليت ها گفت  :مهمترين پروژه اي
كه در پيش رو داريم و ارزش اقتصادي بسياري براي شركت
دارد ،برنامــه ريزي براي كاهش  HMRيا چدن مذاب در
كنورتورها است  .برنامه ريزي براي افزايش  FEسنگ آهن
مورد استفاده در كوره بلند ديگر پروژه مهم ذوب آهن است
كه تاثير اقتصادي آن بسيار چشمگير است  .يكي ديگر از
پــروژه هاي اصلي  ،طرح تزريق پــودر زغال به كوره بلند
()PCIاست كه خوشبختانه اين طرح آغاز شده است و امسال
به بهره برداري مي رسد  .این طرح نقش مهمی در کاهش
مصرف کک و درنهایت قیمت تمام شده محصوالت دارد .
مدیرعامل شــرکت اظهار داشــت  :در راستای تولید
اقتصادی شرکت گام های موثر بسیاری با همکاری بخش
های مختلف برداشــته شد که ثمره آن کاهش هزینه ها و
رسیدن زیان شرکت به حدود عدد صفر بود  ،این عوامل سود
عملیاتی را برای شــرکت در پی داشت و سبب شد منحنی
قیمت تمام شــده شرکت سیر نزولی یابد و به قیمت سایر

شرکت های فوالدی نزدیک شود.اما همچنان قیمت تمام
شــده محصوالت ذوب آهن از سایر شرکت های فوالدی
باالتر است که باید اصالح شود.
وی در خصوص اصالح ساختار مالی شرکت به عنوان
یک مبحث کلیدی خاطر نشان کرد  :با اقدامات صورت گرفته
در راستای اصالح ساختار مالی شرکت  ،هزینه های مالی را
کاهش می دهیم و این امر در بهبود شرایط اقتصادی ذوب
آهن نقش مهمی دارد .
مديرعامل ذوب آهن  ،توليد محصوالت جديد وبا ارزش
افزوده باالتر و صادرت آنها را از ديگر استراتژي هاي مهم ذوب
آهن در سال جديد عنوان نمود و ابراز اميدواري كرد كه با توليد
اين محصوالت از جمله تيرآهن بال پهن و ساير محصوالت
صادراتي  ،روند درآمد وسودآوري اين شركت بهبود يابد .
مهندس صادقي با اشــاره به اينكه سال جديد به تدبير
مقام معظم رهبري  ،سال اقتصاد مقاومتي  ،توليد و اشتغال
نامگذاري شده است  ،گفت  :ذوب آهن اصفهان با تمام وجود
در تالش است تا در راستاي اقتصاد مقاومتي  ،ضمن حفظ
اشــتغال و حفظ صنايع و معادن وابسته  ،جايگاه خود را در

عرصه جهاني و داخلي تحكيم بخشد .
وی در ادامه سخنان خود به ضرورت بهره گیری بیشتر از
تعالیم واال و ارزشمند اسالم برای پیشرفت در همه ابعاد تاکید
نمود و افزود  :غرب با دین اســام مشکل دارد و از مسلمان
بودن انسان ها ناراحت اســت لذا تمام قدرت خود را به کار
گرفته که آن را از بین ببرد  .آنها طی سالیان گذشته در این
خصوص برنامه داشتند که دین وبه ويژه اسالم را در جامعه
بشري کمرنگ نمایند  .در حالي که دین ما اصل سیاست ،
اعتقاد و اراده ما محسوب می شود و با این اعتقاد می توانیم
به حقیقت برسیم .
مدیرعامل شرکت تصریح کرد  :با انقالب  ،دین را پا بر جا
ومستحکمنگهداشتیموبهدنیاثابتنمودیمشکرگذارنعماتی
هســتیم که خداوند به ما عطا نموده است  .اصل جمهوری
اســامی  ،دین  ،اعتقاد و رفتار ارزشي ما است و باید همه
امورات را با دین تطبیق دهیم.
وی گفت  :تحت فشار شدید دنیا هستیم آنها با تحریم
ها  ،فشار اقتصادی زیادی بر کشور وارد نمودند تا ایران را با
بحران جدی همراه نمایند  .این فشار اقتصادی به مشکالت

اهم اقدامات معاونت برنامهریزی و توسعه
در سال  95و برنامههای سال 96
مهندس منصور یزدیزاده ،معاون برنامهریزی و توسعه
شرکت اقدامات صورت گرفته در این حوزه در سال گذشته
و برنامههای سال  96را در گفتگو با خبرنگار ما به شرح ذیل
عنوان کرد.
** اهم اقدامات سال 95
.1انعقاد قرارداد تزريق پودر زغالسنگ به كوره بلندهاي
شــركت ( )PCIكه در مرحله ساخت تجهيزات و عمليات
سيويل بوده و پيشــرفت فيزيكي آن تاكنون به ميزان 20
درصد است.
.2كاهش هزينه در انعقاد قرارداد پروژههای توسعهاي
.3انجام مطالعات فني اقتصــادي و نظارتي پروژههای
توسعه
.4تهيه و تدوين نقشه راه توسعه شركت مبتني بر نقاط
قوت ،ضعف ،تهديد و فرصتهــا در قالب طرح توازن  2و
بهمنظور دستيابي به ظرفيت  5/6ميليون تن فوالد خام در
سال.
.5تعريــف و انجام اقدامات الزم جهــت انعقاد قرارداد
پروژه گندلهسازی با ظرفيت  1.2ميليون
تن در سال باهدف افزايش بهرهوری كوره
بلندهای شركت و كاهش هزینههای توليد
.6تكميــل و راهاندازی خط توليد ريل
ملــي ( )U33در نورد  650با بهرهگیری از
فناوری روز دنيــا و ظرفيت  400هزار تن
در سال مطابق با استاندارد 1-EN13674
.DIN
.7تكميل و راهاندازی واحد ریختهگری
شماره  5با ظرفيت یکمیلیون تن در سال.
.8تكميل و راهاندازی واحد گوگردزدايي از چدن مذاب
.9بازسازي و اصالح غبارگير كنورتور شماره 2فوالدسازي
و بومیسازی غبارگير كنورتورهاي  1و 3
.10راهاندازی طرح آبزدايي از لجن كنورتور و بازگشت آب
همراه به سيكل كارخانه

.11راهاندازی خط انتقال پساب زرینشهر به كارخانه
.12طراحــي و تدويــن مدل مديريت ريســك جامع
کسبوکار شركت و ارائه آموزشهاي الزم در كليه سطوح
سازمان
** اهم برنامههای ســال  96كه اجراي آن با
همكاري معاونت بهرهبرداری و پشــتيباني و
ساخت و ساير حوزههای ذیربط
برنامهریزیشده ،عبارتاند از:
-1اجراي طرح تزريــق پودر زغال
در كوره بلندهــا ( )PCIجهت كاهش
مصــرف كك و افزايش بهرهوری كوره
بلند
-2احــداث و راهانــدازی واحــد
گندلهســازی با ظرفيت  1/2ميليون تن
در سال
-3آمادهســازی زیرســاختهای
الزم جهت توليد آزمايشــي ريل ملي با مقاطع UIC60
و  UIC54و تیرآهنهــای بالپهــن ( )IPB300طبق
استاندارد .1025
-4بازسازي و اصالح كنورتورها جهت كاهش مصرف
چدن مذاب ( )HMRو كاهش قيمت تمامشده

-5تكميل و راهاندازی واحد فراوري سنگآهن ریزدانه
در آگلومراسيون جهت افزايش بهرهوری كوره بلند
-6تكميل و راهاندازی واحد اكسيژن با ظرفيت 25000
نرمال مترمکعب
-7به ظرفيت رســاندن واحد احيای مستقيم قائم  2با
ظرفيت  600هزار تن آهن اسفنجي در سال
-8استفاده مجدد از پساب غير سمي كارخانه
-9توسعه سیستمهای اطالعاتي و ارتباطي شركت با
رويكرد بومیسازی
-10تكميل فرايند مديريت ريسك شركت از طريق
نهادینهســازی آموزشها و زیرســاختهای الزم جهت
شناسايي ،تحليل و پاسخگويي به رخدادهاي احتمالي
-11توسعه همكاري با مراكز علمي تحقيقاتي كشور
-12بازنگري و يكپارچهسازي فرآيندهاي مديريت پروژه
بر اساس الزامات PMBOK
 -13بازطراحی مدل تعيين سبد بهينه پروژههای شركت
-14كنترل پروژههای سرمایهای شركت در قالب MSP
 -15اولویتبنــدی و اجراي پروژههای بهبود حاصل از
نظامهای مديريتي و تعالي
-16عملياتي کردن نظام جامع ارزيابي عملكرد سازمان با
بهکارگیری سيستم  SEMو PEM

کارخانه دامن زد و آنها را افزون تر نمود اما با تمام مشکالت،
اقتصاد مقاومتی را سرلوحه قرار دادیم تا از این برند صنعتی
تمام قد دفاع نماییم .
مديرعامل ذوب آهن تاكيد كرد  :همه ما باید تا آخرین ذره
وجود تالش نماییم که ارزش ها حفظ شود .باید بدانیم جبهه
جنگ ما امروز تغيير كرده و به عرصه اقتصادي آمده است  .در
حال حاضر جبهه اقتصاد باید مورد توجه قرار گیرد زيرا اقتصاد
اساسی ترین کاری است که اگر فراموش شود  ،مردم در تنگنا
قرار می گیرند .
مهندس صادقی ادامــه داد  :اقتصاد مقاومتی به معنای
تسلیم شدن و تحمل درد و رنج نیست بلكه مقاومت یعنی
ایستادگی  ،تالش و کوشش در جهت دستيابي به پيشرفت و
جايگاه واالتر در عرصه هاي بين المللي .
مدیرعامل شرکت اظهار کرد  :خداوند متعال به ما تکلیف
کرده اســت که خدمت نماییم و بايد در مقابل اين تكليف
جوابگوباشيم  .اگر پست و سمتی می گیریم اصل را خدمت
به مردم قرار دهیم و در این راستا از هیچ تالشی فرو گذاری
نکنیم.

بازسازيتجهيزاتالكتريكيجرثقيلگريفر
 10تني حمل فلس پمپخانه شماره5

به همت تــاش گران مديريت مهندســي
آبرســانی پروژه نوســازي تجهيزات الكتريكي
جرثقيل گريفر  10تني پمپخانه شماره  5تكميل
و راهاندازی شد .مهندس اسماعيلي ،مدير مهندسي
آبرسانی نيز ضمن ابراز خرسندي از اجراي موفق
اين پروژه ،گفــت :با توجه به
صرفهجویی قابلتوجه اجراي
اين پــروژه ،در صورت تأمین
تجهيــزات و قطعات موردنیاز
و با توجه بــه توانمندیهای
فني پرســنل اجراي بسياري
از پروژهها در اين مهندســي
مقدور است .در ادامه مهندس
عرب ،سرپرست برق مهندسي
آبرســانی سرپرست اجراي
طرح ضمن بيان اهداف اجراي اين پروژه با قدرداني
از حمایتهای مديريت آبرسانی و تالش بیوقفه
پرسنل اين مهندسي شامل آقايان مهندس جعفر
اسدي ،رســول باقري ،محمدرضا باقري ،محمد
محمدي ،ســجاد فروغي و اكبر مهدوري اظهار
داشت :جرثقيل فوق مربوط به بارگيري فلسهای
كليه نوردها بود كه با توجه به مشــكالت متعدد
تابلوها و تجهيزات برقي ،فرســودگي بیشازحد
كابلهــاي قدرت و فرمــان ،همچنين عملكرد
نامناسب سیستمهای حفاظتي و عدم وجود قطعات
رزرو و با توجه هزینههای باالي نوسازي تجهيزات
توســط پيمانكار ضمن هماهنگي با كارشناسان
مديريت امور فنی بهرهبرداری مقرر شد عمليات
نوســازي تجهيزات الكتريكــي مكانيزم مذكور
توسط پرسنل مهندسي آبرسانی انجام گیرد .وی
افزود :لذا با طراحي و تهيه نقشههای پروژه (شامل
نقشههای مدارات قدرت و فرمان كليه مكانيزم ها،
اصالح سیستمهای حفاظتي و ايجاد تغييرات جهت
سهولت بهرهبرداری و تعميرات) و تأمین قطعات

موردنیاز پروژه ،عمليات اجرايي در سال  95آغاز و در
انتهاي سال  95كار بازسازي اتمام و در مدار كاري
قرار گرفت .سرپرست برق مهندسي آبرساني گفت:
پس از تأمین قطعات موردنیاز مراحل دمونتاژ تابلوها
و کابلهای قدرت و فرمان سیســتمهای قديم

انجام شــد و همزمان با آن آمادهسازی تابلوهاي
برق مطابق نقشههای تهیهشده و كار مسير سازي
و اصــاح ترولي هاي حمل کابلها و با توجه به
دشواریهای كار در ارتفاع و فضاي آزاد انجام شد و
درنهایت پس از آماده شدن تابلوها ،عمليات مونتاژ
و تست اوليه گريفر با موفقيت انجام شد .الزم به
ذكر است قطعات موردنیاز اين پروژه اکثرًا از قطعات
موجود در انبارهاي كارخانه تأمین و كمبود قطعات
موردنیاز توسط مديريت محترم خريد كارخانه تهيه
شد و با اين كار در هزینههای خريد صرفهجویی
فراوانی بهعملآمده است .گفتني است كه اسناد
مناقصه نوسازي اين پروژه قب ً
ال تهيه و جهت انجام
مناقصه به مديريت امور قراردادها ارسالشده بود
ولي با توجه به هزينه زياد انجام اين پروژه توسط
پيمانكار و در راستاي اجراي سیاستهای اقتصاد
مقاومتي و كاهش هزینههای نوسازي تجهيزات
مقرر شد با استفاده از توانمندیهای فني پرسنل
اجراي پروژه توسط اين مهندسي انجام شود.
مجتبي كارگري ،رابط خبري

حضور فعال ذوبآهن در سومین همایش تخصصی فرآوری مواد توسط لیزر
سومین همایش تخصصی فرآوری مواد توسط لیزر با محوریت بازسازی
قطعات صنعتی و روکشکاری لیزری با حضور جمعی از کارشناسان ذوبآهن
اصفهان از مدیریتهای پژوهش ،ارشد مهندسی ،کوره بلند و نورد در دانشگاه
صنعتی مالک اشتر برگزار شد .مهندس جالل آقابابا مدیر پژوهش ،فناوری و
بومیسازیدرحاشیهاینهمایشودرگفتگوباخبرنگارماگفت:روکشکاری
لیزری در کنار ســختکاری ،آلیاژســازی و جوشکاری لیزری از مهمترین
روشهای فرآوری مواد توســط لیزر اســت .در این روش ،لیزر سطح قطعه
موردنظر را با دقت باال توسط یک دستگاه موقعیت دهی روبش میکند .بهطور
همزمانمادهافزودنیبهصورتپودر،سیمویاخمیربهداخللیزرتزریقمیشود.
بهاینترتیب ماده افزودنی قبل از رسیدن به سطح قطعه ذوبشده و یکالیه
بدون عیب و با پیوند متالورژیکی قوی را روی سطح قطعه تولید میکند .وی
افزود :کنترل مناسب انرژی ،انجام عملیات بهصورت موضعی و غیر تماسی،
تابیدگیکم،نرخسرمایشباال،قابلیتکنترلفرآیندبهصورتاتوماتیکوناحیه
متأثرازحرارت()HAZناچیزوقابلکنترلازمزایایعمدهفرایندروکشکاری

لیزرینسبتبهسایرروشهااست.مدیرپژوهش،فناوریوبومیسازیشرکت
ادامه داد :فرآیند روکشکاری لیزری عمومًا برای دو کاربرد استفاده میشود:
بهبود خواص ســطحی قطعات نظیر افزایش مقاومت به خوردگی ،سایش
و اکسیداسیون و ترمیم و یا تعمیر سطوح آسیبدیده میشود .مهندس آقابابا
گفت :در ذوبآهن اصفهان برای استفاده از این فناوری هر دو کاربرد مورد توجه
قرار گرفت و لذا در مرحله اول چندین قطعه که تاکنون از روشهای مهندسی
سطح متداول قابلبازسازی نبوده و یا عملیات مهندسی سطح روی آنها نتیجه
مناسبی نداشت (از قبیل تیغههای قیچی نورد ،500رولیکهای هادی نوردها،
فرمهایی هوای دم کوره بلند و )...انتخاب شد و با تشکیل کارگروهی متشکل از
کارشناسانذوبآهنواساتیددانشگاهمالکاشتر،امکانسنجیوانتخابروش
مناسب برای بازسازی و روکشکاری این قطعات با کمک لیزر در دستور کار
پژوهشی شرکت قرار گرفت .ازاینرو تعدادی از این قطعات مستهلک جهت
شروع تحقیقات به آزمایشگاه لیزر دانشگاه مالک اشتر ارسال شد .شایانذکر
استبازدیدازآزمایشگاهلیزر،آزمایشگاهنوردوکششایندانشگاهنیزانجامشد.
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گزارشي به مناسب روز كارگر

دستان پرتوان كارگران ذوبآهن پر از همت و مهرباني

ميالد حضرت امام حسين(ع)
مبارك باد

به روز سوم ماه شعبان سال چهارم هجرت دومین فرزند برومند حضرت
على و فاطمه ،كه درود خدا بر ایشان باد ،در خان ه وحى و والیت ،چشم به
جهان گشود .چون خبر والدتش به پیامبر گرامى اسالم(ص) رسید ،به خان ه
حضرت على و فاطمه(ع) آمد و اسماء را فرمود تا كودكش را بیاورد .اسماء او
را در پارچهاى سپید پیچید و خدمت رسول اكرم(ص) برد ،آن رسول گرامى
به گوش راســت او اذان و به گوش چپ او اقامه گفت .بهروزهای اول یا
هفتمین روز والدت باسعادتش ،امین وحى الهى ،جبرئیل ،فرود آمد و گفت:
ن
سالم خداوند بر تو باد اى رسول خدا ،این نوزاد را به نامپسر كوچك هارو 
«شــبیر» كه به عربى«حسین» خوانده مىشود ،نام بگذار .چون على(ع)
براى تو به ســان هارون براى موسى بن عمران است جز آنكه تو خاتم
پیغمبران هستى و بهاینترتیب نام پرعظمت«حسین» از جانب پروردگار،
براى دومین فرزند فاطمه انتخاب شد.

به مناسبت روز پاسدار

فرارسيدن هفته كارگر و روز جهاني كار و كارگر فرصتي
است تا دستان پرتوان تالشگران ذوبآهن را با مهر بفشاريم
و در برابر همت و تالش آنها سر تعظيم فرود آوريم .به همين
مناسبت گفتگويي با تعدادي از كارگران پرتوان شركت صورت
دادهایم كه در پي میآید.
محمدرضاتاجميررياحي،مكانيكنورد300
وی روز كارگر را مختص يك روز ندانســت و گفت :اين
كارگران هســتند كه با تالش و زحمت خود چرخ صنعت را
میچرخانندو بايد به اين قشر كه هميشهكمترينتوقع راداشتند
بيشترتوجهكرد.
رضا آهنگري ،مكانيك نورد300
این تالشگر ذوبآهنی كارگران را شریفترین و پاکترین

افراد اجتماع دانست و گفت :هیچگاه نبايد فراموش كرد كارگران
از اركان انقالب و جمهوري اسالمي ایران هستند .يك كارگر
با كار خالصانه روزي خود را تأمین میکنند و اين نشانه عزم و
استواري يك فرد براي سازندگي است.
قبادا ...سهرابي ،سرگروه جرثقيل نورد300
وی گفت :كارگران زیربنای توليد و ســازندگي هســتند.
ذوبآهن نيز با بهکارگیری افراد متخصص در هر پست میتواند
از اتالف نيرو جلوگيري کرده و به بهينه کردن بخشها بپردازد.
حجتا ...ملكزاده ،مسعود رمضاني و محمد غالمي
تعميركاران برق مديريت نورد300
كارگران مجاهدان عرصه كار و تالش هستند .آنها با زحمت
فراوان براي خانواده خود ،نان و مهرباني به ارمغان میآورند و

بندبند دســتان كارگران خصوصًا در ذوبآهن نشانه تالش و
سختي در اين صنعت است.
احمدرضا قاســمي ،كمك جرثقيل در مديریت
مهندسينتمكانيك
قاسمی گفت :راستگو بودن ،عمل خالصانه ،تالش و بیادعا
بودن از خصوصيات يك كارگر است .اين كارگران هستند كه با
تالش و کوشش نقش مؤثری در ارتقاء توليد و بهرهوری دارند.
مديريت شركت نيز با توجه به زحمات اين قشر و مشكالت آنها،
كارگرانرابيشترتكريمنمايد.
حيدر مرادپور ،تراشــكار مديريت مهندسي نت
مكانيك
وی گفت :كارگران همواره از زحمتکشترین اقشار هستند

و بيشترين سختي را در جامعه تحمل میکنند .ارزش و احترام
آن به حدي است كه در دين مبين اسالم ،بر احترام به اين قشر
تأکید بسيار شده است .مرادپور افزود :در ذوبآهن نيز وظيفه
كارگران همانند سربازان دفاع مقدس است ،نبايد جبهه توليد
را خالي كنند و بايد به هر ترتيب از صنعت در برابر مشكالت
دفاعکنند.
علي ميرزا رحماني ،تراشكار مديريت مهندسي
مكانيك
وی گفت :ارزش كار كارگر به ميزاني است كه با جهاد در
راه خدا مقايسه شده اســت .كارگران با تالش خود در جهت
بهبود شرايط اقتصادي جامعه حركت میکنند و دشمن نيز امروز
اقتصاد كشور را نشانه گرفته؛ لذا كارگران در خط مقدم مقابله با

به مناسبت  28آوریل ( 8ارديبهشت) روز جهاني بهداشت حرفهای و ايمني
سازمان بینالمللی کار ( )ILOاز سال  2003باهدف پیشگیری از حوادث و بیماریهای شغلی
مراســمی را در این روز که در ایران مصادف با  8اردیبهشتماه است برگزار میکند .روز جهانی
ایمنی و سالمت شغلی درواقع یک فعالیت ساالنه بینالمللی برای
نهادینه کردن کار سالم و ایمن در سرتاسر جهان است که در 28
آوریل هرسال این مراسم برگزار میشود .برگزاری این مراسم یک
بخش مهم از استراتژیهای جهانی سازمان بینالمللی کار برای
ارتقای ایمنی و سالمت شغلی در همه محیطهای کاری است که
باعث ارتقای آگاهیهای مردم و همچنین افزایش امنیت و سالمت
در محیط کار میشــود .سازمان بینالمللی کار  ILOاز برگزاری
این مراسم توسط کلیه دولتها ،سازمانها ،بخشهای خصوصی،
کارفرمایان و کارخانههای حمایت و پشتیبانی میکند .بیست و
هشتم آوریل سال 2017میالدی برابر با هشتم اردیبهشتماه سال
 1396هجری شمسی ،روز جهانی بهداشت حرفهای و ایمنی است.
موضوع برگزيده امسال شعار «جمعآوری و استفاده بهينه از اطالعات بهداشت حرفهای و ايمني در
صنايع» است .جمعآوری دادهها و اطالعات مرتبط با بهداشت حرفهای و استفاده صحيح و مطلوب
از اطالعات مذكور نقش مهمي در سنجش وضعيت سالمت پرسنل و پيشگيري از بيماري شغلي
در آينده را داراست .اطالعات بهداشت حرفهای و سالمت كاركنان از طريق اندازهگیریها كارگاهي
و مراجعات پرسنل به بخش طب كار استخراجشده و كارشناسان بهداشت حرفهای با استفاده از

ايــن اطالعات وضعيت کارگاهها را مورد پايش دقیقتری قرار میدهند .همانطور كه میدانیم
كاهش مواجهه پرسنل با عوامل زیانآور محيط كار خارج از حد استاندارد ارتباط مستقيمي با كاهش
بیماریهای شغلي داشته و با استفاده از روشهای حذف ،جايگزيني
و ساير روشهای مهندسي و نهايتًا استفاده از وسايل حفاظت فردي
میتوان از مبتال شده به اینگونه بیماریها پيشگيري کرد .بهطور
مثال عدم آگاهي از ميزان سروصداي محيط كار باعث عدم انتخاب
گوشي مناسب شده و گوشي نامناسب در محيط پر سروصدا زمينه
بروز كري شــغلي را فراهم میکند .لذا اطالعات كمي موجود در
کارگاهها توسط كارشناسان بهداشــت حرفهای پايش شده و در
انتخاب وسايل حفاظت فردي مورداستفاده قرار میگیرد .همچنين
كارشناسانبهداشتحرفهاینيزساليانهاطالعاتبهداشتحرفهای
كارگاهها را بهصورت گزارشهای مدون تهيه و به مدیریتهای
مختلفارسالمیکند.ايناطالعاتهمچنينمورداستفادهپزشكان
طب كار قرارگرفته و نهايتًا در تناســب شغل با شاغلين و ساير محدوديت پزشكي موردنیاز در
پروندههایپزشكيثبتومورداستفادهقرارمیگیرد.اميداستكاركناناينمجموعهبزرگصنعتي
بهعنوان سرمایههای ارزشمند سازماني با رعايت دقيق دستورالعملهای ايمني و بهداشت حرفهای
هميشه از حداكثر سالمتي و شادابي برخوردار باشند.
مديريت ارشد  / HSEبخش مهندسي بهداشت حرفهای

سید مجتبی شجاعی ،فرزند شهید شجاعی که یکی از
شاعران خوشذوق کارخانه است ،در شعر جدید ُم َو َّشح خود
که ارائه کرده ،اگر حروف ابتدایی مصرعهای اول را بهصورت
عمودی به هم وصل کنیم ،جمله «اقتصاد مقاومتی ،تولید و
اشتغال» به دست میآید که فرمایشات رهبر معظم انقالب
در نامگذاری سال جدید  1396است که با عشق و ارادت به
حضرتآقاوعاشقانوالیتتقدیممیشود.
ایران سرای آمال ،غرق ُشکوه و جالل
در سال اقتصاد و تولید و هم اشتغال
قربان خاکپای ،مدافعان حرم
که با دعای زینب(س) ،گشتند محو کمال
تا پرچم حسینی(ع) ،باشد به دوش مردم
َسروی کجا شود خم ،این کار امری محال
نجی عدالت
صاحب زمان (عج) کجایی ،ای ُم ِ
تا عاشقی بچیند ،گلبوسه ها زان جمال
این دل به یاد آقا ،مهرو صفا گرفته
فکرش همیشه داده ،به قلب ما شور و حال
دلها به یاد مهدی(عج) ،زنگار دل زدوده
نام شما چه خوش کرد ،هرلحظه حال و احوال
میراث کشور ما ،گلزار شاهدان است
زیرا پرستو َوشان ،رفتند بی پرو بال
مردان بی ا ّدعا
قسم به خون ِ
پاکِ ،
کآسان نیامد به دست ،این عزت و این جالل
ایمان مردم ما ،عشق و امید و ایثار
ِ
با مهر و عشق جانان ،پرواز دل سبکبال
ورد لب بسیجی ،این نکته هست جاری
این سرزمین ایران ،دارد هزاران رجال
مه ِد دلیران بُ َود ،ایران سرفرازم
دشمن کمین نشسته ،دارد چه خوابوخیال

تا سایه اهلبیت(ع) ،باشد به بام ایران
این کشور فاطمی ،با لطف حق ایدهآل
یاد همه شهیدان ،در سینه ماندگار است
با پای جان نماییم ،این ره همیشه دنبال
تولید و اشتغال و یک اقتصاد سالم
یعنی همه ذخایر ،مصرف شود به مثقال
وصفت نگنجد ایران ،در این قصیده آری
ایران سرای عشق است ،باشد چنین به منوال
لبها همه ثناگو ،بهر ُشکوه میهن
دلها به لطف یزدان ،باشد همیشه خوشحال
یاری رسانده ما را ،فرمایشات رهبر
پند و همه فرامین ،بر قلبهاست اکمال
دلها همیشه باشد ،شرمندهی شهیدان
مانده به لوح سینه ،بس خاطرات و تمثال
ورد لب رقیبان ،صد آفرین نشسته
این عشق و مهرورزی ،رهتوشه است و اقبال
این عشق ما به میهن ،باشد ُمدام در دل
با این عقیده بگشود ،پروانه َوش پروبال
شجاعی از عزت و از اقتدار گفته
بهر ُشکوه ایران ،باشد همیشه ف ّعال
تا پای جان بمانیم ،در شاهراه قرآن
مشی رهبری را ،با جان کنیم دنبال
این ِ
غیرت همیشه جاری ،در خون ملت ماست
دجال
نفرین به صهیونیست و نامحرمان ّ
ایثار و جانفشانی ،الگوی مردانگیست
ازجانگذشته با عشق ،پا مینهد به امیال
لبیک ما به رهبر ،تولید و اشتغال است
فرمان رهبر عشق ،این بوده است امسال
سید مجتبی شجاعی ،شاغل در پرداخت نورد 650

دشمن قرار دارند.
نيما ا...مرادي ،تكنيسين ارشد برق مديريت توليد
و توزيع برق
وی گفت :كارگر فردي اســت كه بر اساس وظيفه و امور
محوله مشغول فعاليت و سازندگي است و نقش مهم و اصلي را
در اقتصاد و توليد ملي ايفا میکند.
بابك نوري ،تعميركار برق مديريت توليد و توزيع
برق
وی كارگران را سنگ بنای توليد دانست و گفت :تالشگران
ذوبآهن قطعًا از زحمتكشترين افراد هستند كه هميشه در
حال تالش در سختترین شرايط هستند .نوری افزود :استفاده
از پرسنل در تخصص خود باعث انگيزه بيشتر در كارها میشود.

ای پاســداران حریم عشق! مگر میتوان بینام و یاد شما در فرهنگ
لغات این سرزمین ،به مفهوم آزادی و رهایی رسید؟! آتشفشان غیرتتان،
چراغ و روشنایی مرزهایی است که جز گامهای آشنایتان ،بیگانهای را به
خود نخواهد دید که نقطه اشتراک شما با حسین ،آزادگی است .شهادت،
معبری است که از مسیر تو آغاز میشود ،با تو همراه است و به تو میرسد.
بیهوده نیســت نقش پلنگ لباس تو ،آن هنگام که روحی رشید را چون
تو دربر میگیرد؛ زیرا رشادت ،برازنده شهادت است و رساندن پرچم قیام
امام حسین(ع) به انقالب مهدی(عج) ،رسالتی است که شایستگی شما بر
دوشتان نهاده است .طلوع سپیده نامتان در موسم میالد فرزند علی(ع) چه
زیباست! مبارک باد روز پاســدار؛ روز آنان که با پروانه حضورشان به دور
شمع وطن ،غیرتی حسینی را از کربال تا قلّههای دماوند به دوش میکشند.

والدت حضرت ابوالفضل
العباس(ع) و روز جانباز مبارك باد

همزمان با عید مبعث رسول اکرم (ص) آغاز شد

شروع ترم بهار کالسهای متنوع کانون
خیرین فرهنگی آقایان ذوبآهن
همزمان با عیــد مبعث رســول اکرم(ص)
کالسهای علمی ،هنری ،فرهنگی ،ورزشــی
کانون خیرین فرهنگی آقایان ذوبآهن اصفهان،
ترم بهار شروع شد .فدوی ،خادم فرهنگی کانون
خیرین با اعالم این خبــر گفت :کانون خیرین
فرهنگی آقایان ذوبآهن از اواخر
ســال  1395با حضور همکاران
عالقمند بــه نشــر تواناییهای
مختلف خود و بهصورت داوطلبانه،
بدون انتظار و چشمداشــت مادی
با حمایتهای مســئولین شرکت
فعالیت خویش را رســمًا شــروع
کرد و برنامههای متنوع آموزشی
را برای خانــواده بزرگ ذوبآهن
بهصورت رایگان در دو مجموعه فرهنگســرای
امام رضا(ع) فوالدشهر و مجموعه آموزشی شفق
پیشبینی کرده اســت .این خــادم فرهنگی در
ادامه افزود :آموزش مهارتهای زندگی ،پرورش
گلهای آپارتمانی ،رفع اشکاالت درسی ،آموزش
حقوق ،خوشنویسی ،آشنایی با فضای مجازی و
آسیبهای آن ،آموزش عکاسی و فیلمبرداری و
ســینما و تئاتر و کارگردانی ،آموزش خبرنگاری،
موسیقی و مشبک و معرق ،مبلسازی ،آموزش
شطرنج ،تنیس روی میز ،فوتسال و ورزشهای

مختلف رزمی و دفاع شــخصی ،پرورش اندام،
کوهنوردی و صخرهنوردی ،والیبال ،امداد و نجات،
ایمنی خانواده و آتشنشانی ،احکام و اعتقادات و
مهدویت گوشــهای از برنامههای مختلف این
کانون است که در جهت خدمت به خانواده بزرگ

ذوبآهن بهصورت رایگان برگزار میشــود .وی
در پایان از مهندس علمداری مشــاور فرهنگی
اجتماعی مدیرعامل ،حوزه مدیریت عامل شرکت
و نیز مدیریتهای روابط عمومی ،خدمات و امور
اجتماعی ،نت راه و ســاختمان ،آموزش و توسعه
منابع انســانی ،امور اداری ،حراست ،راهبری و
پشتیبانی ماشــینآالت و ...همچنین سرپرستی
ورزش همگانی شرکت و تمامی مسئولینی که در
این امر خداپسندانه همکاری و یاری مؤثر داشتند
تشکر و قدردانی کرد.

به مناسبت روز معلم

ای معلم خوبم ،دوستت دارم و تو را تکریم میکنم؛ چراکه تو به من میآموزی چگونه یادگرفتن را ،چگونه
خوب بودن را ،چگونه زیستن را ،چگونه شاد بودن را ،چگونه احترام گذاشتن را و چگونه دوست داشتن را .ای
معلم خوبم ،تو را دوست دارم؛ چراکه راه تو راه انبیا است .اخالق تو الگوی من برای بهتر زندگی کردن و رفتار
تو سرمشق من است .ای معلم خوبم ،من از تو مهر ،اخالص ،محبت و مهربانی را به یادگار دارم ،پس تو را
تا ابد دوست خواهم داشت.

ســالروز والدت جانباز ســترگ کربال را که مظهر غیرت و شجاعت
است به همه پیروان والیت بهویژه جانبازان رشید و دالور میهن تبریک
میگوییم .پیشوایان معصوم ،عالیترین نمونه رهبری در جهان هستند و
همه صفات پیشوایی در وجود مبارکشان به کمال رسیده است .همچنان
که این بزرگواران در رهبری بینظیرند ،در میان پیروانشان نیز کسانی یافت
میشــوند که در رهروی و پیروی از پیشوایان معصوم ،مرتبهای عالی و
بینظیر دارند ،بهعبارتدیگر ،معصومین(ع) پیروانی دارند که نمونه اعال برای
چگونه پیروی کردن از پیشوایان الهی هستند .در حقیقت ،اینگونه افراد
درس پیروی از معصوم را بهطور عملی به دیگران میآموزند .بابالحوائج،
حضرت عباس بن علی(ع) ،برترین نمونهای است که چگونگی پیروی از
پیشوای معصوم را عم ً
ال تعلیم میدهد .شخصیت آن بزرگوار بهگونهای
است که همه صفاتی را که الزمه یک پیرو واقعی است ،به نحو کامل بروز
داده و تجسمی از همه فضایل است .بههرحال ،جانباز قهرمان کربال ،همه
صفاتی را که یک پیرو واقعی معصوم باید داشته باشد ،دارا بود .او آموزگاری
است که چگونگی پیروی از والیت و جانبازی در راه حقیقت را به دیگران
آموخته اســت .همین امر سبب شده که در روز قیامت همه شهدا بر مقام
و منزلت آن بزرگمرد تاریخ غبطه بخورند .همچنان که حضرت سجاد(ع)
میفرماید :عمویم عباس در پیشگاه خداوند منزلتی دارد که در روز قیامت
همه شهدا غبطهاش را میخورند .روز جانباز فرصت مناسبی است که نسل
امروز ما عالوه بر الگوپذیری از رشادتها و جانبازیهای حضرت عباس(ع)
در وقایع دفاع مق ّدس و دالوریها و شجاعتهای جانبازان عزیز و غیرتمند
ایران اسالمی به مطالعه بپردازند و درسها و پیامهای زندگی ساز را از متن
این تاریخ ماندگار استخراج نمایند.
منبع :پايگاه اطالعرسانی حوزه

 12ارديبهشت شهادت استاد
مرتضي مطهری ،روز معلم
شهيد مرتضی مطهری که مغز متفکر و يکي از معماران نظام جمهوری
اسالمی ايران بود در  13بهمن  1298هجری شمسی در فریمان واقع در
 75کیلومتری شهر مقدس مشهد در یک خانواده اصیل روحانی چشم به
جهان گشود .مرتضی مطهری پس از تحصيل مقدمات ،راهي حوزه علميه
قم شــد و از محضر بزرگاني چون آیتاهلل بروجردي ،عالمه طباطبايي و
حضرت امام خميني بهره برد .با اين همه اســتاد شهيد مرتضی مطهری
فعالیتهای خود را ادامه داد و رابط اصلي امام امت(ره) در کشــور با مردم
و گروههای مختلف و هدایتکننده خط فکري نهضت به شمار میرفتند
و در آستانه انقالب نقش بسيار مهمي را در شوراي انقالب و ...در پيروزي
انقالب ايفا کردند .تا اینکه سرانجام اين مبارز خستگیناپذیر و دانشمند و
فقيه عالیمقام مرتضی مطهری  12اردیبهشت  1358پس از خروج از خانه
دکتر سحابی در خیابان فخرآباد (تهران) از فاصله نزدیک از پشت سر هدف
گلوله قرار گرفت و چند دقیقه بعد در بیمارســتان «طرفه» واقع در همان
نزدیکی به شهادت رسید.

اعالم اسامي برندگان مسابقه
مقالهنویسی ويژه روز ملي هواي پاك
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سالروز عروج ملكوتي شهداي
گرانقدر ذوبآهن اصفهان گرامي باد
امورشهدا،جانبازان و ایثارگران شرکت

اسامي برندگان مسابقه مقالهنویسی ويژه روز ملي هواي پاك از سوي مديريت
ارشد ايمني بهداشت و محیطزیست اعالم شد .اين عزيزان كه اسامي آنها در پي
آمده است ،جهت دريافت جوايز خود از تاريخ  10اردیبهشتماه به روابط عمومي،
سرپرستي امور فرهنگي و تبليغات ( تلفن )4990 :مراجعه کنند.
 .1محمد نيكنژاد ()459087
 .2زينب كريمي ()7007628
 .3ايمان فرهمند ()436879
 .4كلثوم السادات موسوي	 ()7007917
 .5سيمين حافظي ()7010762
 .6مجيد ناطقي ()457287
 .7معصومه شب ديني

تشکر ویژه مدیریت
باشگاه ذوبآهن
از هواداران پرشور ذوبآهنی

ابراهيمرجبيان

ذوب آهن
ح
م
یس
ی
حافظ طز ت

اسماعيلسليميانريزي

عبدالكريمتوده

رضاعلی کریمی شرودانی

حیدرتوکلی

حسین رئیسی زاده

امین کریمی سودرجانی

اصغر یزدانی گارماسه

علی عادل پور

علیقاسمیبیستگانی

علیرضا تقی آبادی قهنویه

محمد توسلی ریزی

محمودوفایی

مرتضی قلی جعفری شاهدانی

از سوی فدراسیون جهانی هندبال

محسن کرباسچی ناظر فنی مسابقات
هندبال جوانان جهان شد
محسن کرباســچی مدرس بینالمللی
هندبال ایران و مدیر ورزش قهرمانی باشگاه
ذوبآهن اصفهان ،از سوی فدراسیون جهانی
هندبال بهعنوان ناظر فنی مسابقات قهرمانی
جوانان جهان ( )2017انتخاب شد .محسن
کرباسچی مدرس بینالمللی و از داوران اسبق
بینالمللی هندبال ایران که سابقه قضاوت در
چند دوره مسابقات جهانی و حضور در المپیک
 2008پکن را نیز در کارنامه دارد برای حضور
در مسابقات قهرمانی جوانان جهان که 27
تیرماه تا  8مردادماه در شــهر الجزیره الجزایر برگزار میشود از سوی فدراسیون جهانی
هندبال بهعنوان ناظر فنی مسابقات انتخابشده است.

بر بال لك لك ها

تولدت مبارک

مديريت باشگاه ذوبآهن در اطالعیهای از حضور پرشور ،انگیزهبخش و پرانرژی
هواداران خونگرم و دوستداشتنی ذوبآهن و کارگران و پرسنل زحمتکش کارخانه
معظم ذوبآهن و مردم شــريف اصفهان و همه ایران كه با حمايت و پشتيبانى
نوددقیقهای خود ،ورزشگاه فوالدشهر را حال و هوايى ديگر بخشيدند ،تقدير و تشكر
کرد .در اين اطالعيه مديريت باشگاه ذوبآهن ،همچنين بابت شكست تيم فوتبال
ذوبآهن ،عليرغم بازى خوب و مقتدرانه تيم در نيمه اول اين ديدار ،از همه هواداران
عذرخواهى كرده و ابراز اميدوارى نموده است كه با پيروزى در برابر االهلى عربستان
در قطر ،تيم فوتبال ذوبآهن با دعاى خير همه هواداران و مردم ايران ،به مرحله
بعدى رقابتهای آسيايى صعود كند.

دیدار فرمانده حوزه مقاومت
بسيج شهيد تندگويان با فرمانده
يگان پدافند مستقردر ذوبآهن

تسلیت
همكارانگراميجنابآقايبانغالمرضاراهي
کاظم خبازیان  ،محمدرضا لطیفی و اصغر عقیلی

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

جدول

* *افقی
 -1نویســنده انگلیســی کتاب روح تنهایی -واحدپول کشور موریتانی
 -2کشورمن و تو  -شماخودمانی -3بیخ درخت  -4ازکتابهای ژان ژاک
روسو نویسنده فرانسوی  -سحرگاه روشنی  -5تلخ -ازاعدادزوج  -وقت
وهنگام البته با حرف اضافی  -6رییس شــهربانی یا حاکم نظامی دردوره
قاجاریه  -سازشاکی  -7پایتخت ایتالیا  -ازسازهای ملی ایران  -8خاطر
 -9قوت الیموت  -بازرس باتکرار حرف آخر -بردمعروف -10نام آهنگساز
اثر توراندخت  -11زیرانداز  -زود نیست  -از ماه های سرد سال  -12ترش
و شیرین  -ازغذاها  -13ازآثارسینمایی استن لی نویسنده سده بیستم -14
بلیغ  -بانگ نهیب  -15از مکاتب ادبی و فلسفی
** عمودي
 -1یکی از دورههای زمین شناسی ازنظر طول مدت زمان  -پسوند شباهت
 -2نامی برای خانمها  -باالی انگلیسی  -تکرار حرفی است در فارسی -3نان
خودمانی  -از گلها -4حرف انتخاب  -گویشی در کشورمان  -بسیار تاکیدشده
کهدرپارکهادرآنواردنشوید -سومینحرفازحروفالفبایانگلیسی-5برای
سالمندانوکودکانبسیارمفیداست-راهکوتاهوارونه-آرزو-بنیان-6ازطوایف
ایران  -روز نیست  -ازمراحل خاکسپاری  -دریای عرب -7بله آلمانی  -نیم
صدای ساعت  -روزخارجی وارونه  -آزاد -8آخرین سوره قرآن  -مفقود  -قرض
و وام -9قلب دوم  -شهرستانی در استان لرستان -10از ادات پرسش  -اشاره
به دور  -نصف مترادف گیاه-11
نویسنده انگلیسی کتاب انسان
خودش را می ســازد  -از اسامی
پسرانه  -12هیاهو وارونه  -امر
به یافتن می کند -13با جنجال
همراه اســت  -زیاده روی در آن
منجر به دعوا می شود -14هنوز
بیگانه  -از ضمایــر جمع -15
رهاورد زلزله  -اشاره  -اسب چاپار

خانواده موفق
ذوب آهن

فرمانده حوزه مقاومت بسيج شهيد تندگويان به مناسبت روز ارتش با فرمانده و
پرسنل يگان پدافند مستقر در ذوبآهن ديدار کردند .در اين ديدار سرهنگ اميدي
ضمن تبريك اين روز گفت :ارتش و سپاه دو بازوي توانمند اين نظام هستند كه
همواره در دفاع از نظام مقدس جمهوري اسالمي هستند و در طول دفاع مقدس
همواره در كنار هم با برادري توانستند دشمن بعثي متجاوز را از ميهن اسالمي رانده
و با تقديم هزاران شهيد سرافراز پرچم ايران عزيزمان را باافتخار برافراشته نگهدارند.
وي در ادامه از همکاریهای يگان پدافند هوايي ذوبآهن در برنامههای بســيج
قدرداني کرد.
خليل شكراني ـ خبرنگار افتخاري

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:

حميد شفيعي شاغل در مديريت راهآهن و ترابري

پوريا دوزنده فرزند رضا شاغل در مديريت
مهندسي نورد

مقام اول مسابقات پاور ليفتينگ كالسيك و
انتخابي تيم ملي در دسته  + 140كيلوگرم
وي همچنين از مديريت
حراست شركت بهمنظور
حمایتهای همهجانبه تشكر و قدردانی
کرد.

سپيدهخسرويانفرزنديدالهشاغلدرمديريتحراست

مقام اول مسابقات قهرماني ليگ دسته يك
پومسه در استان اصفهان
حسين كاظمي شاغل در مديريت حراست

تسليت

درگذشــت پیشکســوت خبر و روزنامهنگاری استاد محمدرضا
ثقفیان مديرعامل سابق خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران (ايرنا)
را به خانواده ايشان و اصحاب رسانه استان اصفهان تسلیت گفته،
از خداوند متعال براي آن مرحوم علو درجات و براي بازماندگان
سالمتي و طول عمر خواستاریم.
روابط عمومي شركت

مقام اول مسابقات ورزشی مدارس شهرستان
لنجان در رشته شطرنج

موفقيت در آزمون سراسري ارتقاء درجه
كمربند در رشته تكواندو
روابط عمومي شــركت بــا تبريك به ايــن عزيزان و
خانوادههای محترمشان ،براي اين فرزندان خانواده بزرگ
ذوبآهن موفقيت بيشتر را آرزومنداست.

تشكر و سپاس
بدينوسيله از كليه همكاران و دوستان گرامي كه در مصيبت
وارده به اينجانب ضمن ابراز همدردي ،موجب تسلي خاطر
بازماندگان را فراهم آوردند ،صميمانه قدرداني نموده ،اميد
است در شادیهایتان جبران نمايم.
سيد رضا ميرپور

نام و نام خانوادگي شاغل

تاريختولد

محل كار

نام فرزند

محمدحيدري

95/12/7

نورد

محمدحيدري

محسنبخشندهفر

96/1/26

فوالدسازي

عرفان

مظاهركاظمي

96/1/17

فوالدسازي

امیرعلی

عليرضاقادري

96/1/24

خدمات

فائزه

محسنآقائي

96/1/18

منابعانساني

حسن

محمدمحمدي

96/1/2

آبرساني

پارميس

رسولتسليمي

95/12/19

انرژي

پرهام

سيد رضا محمدي

96/1/15

انرژي

نورا

امين علي ياري

96/1/17

توليد و توزيع
برق

آرمين

مهديرهنمائي

96/1/12

توليد و توزيع
برق

يسنا

جمال شاه نظري

96/1/19

كيفيت

امیرحسین

محسنكريمي

96/1/12

حراست

ديانا

ابوالفضلسليماني

96/1/6

حراست

محمدرايان

محمدعابديني

96/1/23

حراست

نگار

محمدرضاشهرياري

96/1/16

توليد و توزيع
برق

شايان

احمد راهدان

95/12/14

خريد

ريحانه

حسينعزيزي

96/1/15

كورهبلند

پرنيان

رشيدمهرابي

96/1/21

كورهبلند

علي

رشيدمهرابي

96/1/21

كورهبلند

فاطمه

محمدحسینسليماني

96/1/6

كك سازي

مهسا

عباس جوادي

96/1/5

آزمايشگاه
مركزي

نيما

علي تقي پور

96/1/16

نت

حسام

امين اله طغياني

96/1/4

نت

سيتا

حسينعابديني

95/12/25

نت

پرهام

رضا صفري

96/1/16

نت

محمدمهدی

هاشمصادقي

95/12/24

نت

بيتا

مصطفيعليبافقي

96/1/24

اتوماسيون

محيا

احمدرضا محمد نادري

95/12/15

فروش

آريا

پیوند مهرورزان

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

نام و نام خانوادگي شاغل

تاريخ ازدواج

محل كار

حميدجوزي

1395/12/01

فوالدسازی

كامرانتموزي

1396/01/22

فوالدسازی

سجادمصدقيان

1396/01/22

كك سازي

