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با همت تالشگران ذوب آهن اصفهان صورت گرفت :

تعمیرات موفقیت آمیز دستگاه فرز دروازه ای()27C
کارگاه مکانیکی و عملیات حرارتی

تعمیرات موفقیت آمیز دستگاه فرز دروازه ای() 27Cکارگاه مکانیکی و عملیات حرارتی به
همت تالشــگران ذوب آهن اصفهان صورت گرفت .مهندس محمدرضا مغزی سرپرست
کارگاه های ســاخت و تولید ( )48در این خصوص به خبرنگار ما گفت:دستگاه فرز دروازه
ای( )27Cکارگاه مکانیکی و عملیات حرارتی یکی از مهمترین و استراتژیک ترین دستگاه
هایموجوددرامرساختتجهیزاتسنگینوحساسکارخانهمیباشد...

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار ذاکران
اهلبیتعلیهمالسالم:

ملت ایران قویتر از  ۴۰سال قبل
و دشمنان آن ضعیفتر شدهاند
رهبر انقالب اسالمی در سخنانی ضمن تبریک سالروز میالد
حضرت فاطمه زهرا ســاماهللعلیها گفتند :امروز صفبندی
جبهه حق و باطل همان صفبندیهای دوران پیامبران بزرگ
الهیودورانائمهاطهارعلیهمالسالماستوهمانگونهکهدرآن
زمان جبهه باطل به رغم کثرت نفرات و تجهیزات و تبلیغات
مقابل
نابود شد ،امروز هم همان سرنوشــت در انتظار جبهه
ِ
انقالب اسالمی اســت و نباید از دشمن ترسید و دچار اشتباه
محاسبه شد .حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به تأثیرگذاری
باالی مضامین اشعار مدیحه ســرایان ،افزودند :این مضامین
باید قرآنی و اسالمی و همراه با اندیشه عمیق و دی ِد روشن و با
استفاده از شیوه های هنری در جهت اهداف انقالب اسالمی
بکار گرفته شــوند که در این صورت ،تأثیر زیادی در حرکت
عظیمملتایرانوحتیحرکتامتاسالمیخواهندداشت.
ایشــان با تأکید بر لزوم اســتفاده از فرصت مهیا شده کنونی
برای ترویج معارف دین و انقالب خاطرنشــان کردند :امروز
همه مسئول هستیم و وظیفه ذاکران و مدیحه سرایان ،سوق
دادن مردم به سمت اهداف انقالب یعنی شکل گیری جامعه
ای مؤمن ،سالم و امن ،همراه با رفاه مادی و شوکت بین المللی
و بهجت معنوی اســت .رهبر انقالب اسالمی با یادآوری صف
آرایی دشمنان دین الهی در مقابل پیامبران بزرگ الهی و ائمه
معصومین علیهم السالم ،افزودند :امروز هم صف آرایی همان
صفبندیاستوهمانسرنوشتنابودیدرانتظارجبههباطل
است اما شرط آن ،توکل به خداوند متعال و نترسیدن از دشمن
است تا اشتباه محاسباتی رخ ندهد .حضرت آیت اهلل خامنه ای
مصداق عینی این موضوع را دوران چهل ساله انقالب دانستند
و گفتند :در این چهل سال ،دشمنان با همه توان و امکانات در
مقابل انقالب اسالمی صف آرایی و ضرباتی را هم وارد کردند اما
ملت ایران با توکل بر خدا و انجام وظیفه توانست بر این توطئه
ها فائق بیاید و اکنون قویتر از هر دوره ای شــده ولی جبهه
دشمنضعیفترازدورههایگذشتهاست.

 irــ@esco

با تامین به موقع مواد اولیه ظرفیت تولید ذوب آهن تکمیل می شود
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گوناگون

پنجمین دوره ارزیابی رتبه بندی
شستا برگزار شد

گردهمایی یاران نیم قرن همت
فوالدی در ذوب آهن بهاری
دگر بار ایام گذشت و شمیم بهار  ،این فصل رویش احساس می
شود اما بهار امسال برای مردمان ذوب آهن اصفهان  ،صنعتی
که نیم قرن از فعالیت پر افتخار خود را ســپری نموده  ،رنگ
و بویی متفاوت دارد .چرا که چهلمین بهار انقالب شــان را در
همان کارخانه ای جشن گرفتند که ایامی آماج سخت ترین
بمباران های دشمن بعثی بود اما آنها عاشقانه در میدان نبرد
و نورد ایستادند و ســاختند و در به ثمر رساندن انقالب و بلوغ
صنعتی میهن عزیزشان جاودانه شدند تا نسل ها یکی پس از
دیگریباعزتمندیتمامراویاناینحماسههاآفرینیهاباشند
و بر خود ببالند که چه پیشینه ای داشته اند و با تعهد و وجدان
خویشامانتدارینمایند.
مادر صنعتی که صنعت را بــرای ایران و ایرانیــان به ارمغان
آورد و آرزوی دیرینه آنها را شــکوفا نمود ،امسال در روز مادر،
شور و شــوق وصف ناپذیری را تجربه کرد ،چرا که جمعی از
نســل بنیان گذاران خویش را میزبان بود .نیک مردانی که با
تعصب خاصی به گفته خودشان از خانه شان،مادرشان،عشق
شان،عمرشان،آرزوی شان و در یک کالم تمام اندوخته شان
سخن می گفتند و با چشمانی که اشــک شوق درآنها حلقه
زده بود و دستانی که بند بند شرکت را بنا نهاده بود  ،تاسیسات
کارخانهوفضایسبزانبوهوخالصهجایجایکارخانهرانشان
میدادندویکدیگررادرآغوشگرفتهومرورخاطراتداشتند.
رویارویی نسل پیشگامان ذوب آهن اصفهان با محل کارشان
قابل توصیف نیســت ،از نزدیک که با چند نفر از آنها همکالم
شدم ،می گفتند چه شب ها،روزها و هفته هایی که در محیط
کار و به دور از خانواده حتی با بیماری جســمی در محل کار
سپری نمودیم،خبر پیروزی انقالب را در کارگاه ها شنیدیم،
خبر تولد فرزندمان را در محل کار شنیدیم ،نان و پنیرمان را
سوله های فلزی خوردیم  ،به عشق پیشرفت های روزانه کاری
مان زندگیکردیم ،امادستازآرمانخودمانبرنداشتیم...
خضوع و سادگی خاصی در کالم و رفتارشــان موج می زد ،
طوریکهدوستداشتیساعتهابنشینیورابطهعاشقانهاین
مردان رئوف اما پوالد اراده را با کارشان و با تجهیزات شان که
به قول خودشان مانند فرزندان شان از آنها مراقبت می کردند،
بشنوی ...آری دانشگاه انسان ساز ذوب آهن اصفهان  ،پذیرای
پیشگامانی بود که در سخت ترین شرایط روزگار  ،آموختند و
آموزش دادند و ذوب آهن ها در سیمای پهناور ایران بنا نهادند
و خاطره ساز صنعت کشور شدند .صنعتی که رسالتی فراتر از
تولید فوالد داشــت و تحولی نوین را در ابعاد فنی ،اقتصادی،
اجتماعی،فرهنگی وعلمی ایران زمین رقم زد که همگان بر آن
واقفهستند.
در این محفل صمیمی تجربه گران سنگ گذشته با اندیشه
پویای امروز در هم آمیخته شد و همگان هم قسم شدند برای
شکوفایی بیش از پیش این صنعت ملی و برند اسطوره ساز تا
پایجانتالشکنندچراکهذوبآهنشان،بهگفتهخودشان
با وجود همه فراز و فرودها مستحق روزهای خوش و پر رونق
استتاهمچونگذشتهدرسپهرایرانزمینبدرخشد.
رویدادی خوبی که در ســال  1397ذوب آهن اصفهان با هم
افزایی کارکنان به ثمر نشســت  :خروج از ماده  ، 141افزایش
سرمایه شــرکت ،تهاتر بدهی ها ،تولید انواع ریل بر پایه فوالد
ذوبآهنی،تولید( H300طراحیوتولیدبیمبالنک)
تابادچنینبادا...
نگارنده:سمیهایزدی

www.esfahansteel.com

در همایش پیشگامان انقالب و صنعت ذوب آهن اصفهان عنوان شد:

رویداد

یادداشت

SMS: 3 0 0 0 7 3 1 9 4
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تیم فوتسال مدیریت مهندسی نورد
قهرمان مسابقات داخلی شد

04

رویداد

معاون پژوهش و فناوری وزارت صمت در پانزدهمین
کنفرانس ملی روز مهندسی عنوان کرد

بسیاری از مهندسان مطرح کشور
با ذوب آهن اصفهان زندگی کرده اند

گزارش روند معامالت سهام شرکت و بازار سرمایه در
هفته كاری  97/12/04لغایت 97/12/08
در روز شنبه همزمان با رشد سنگین شاخص كل بازار بورس
( 4.782واحد) و شاخص فرابورس ( 38واحد) و اكثر شاخص
های بازار ســرمایه ،قیمت هر سهم شــركت نیز در ادامه روند
صعودی خود با رشــد  4.77درصدی ( 69ریــال) به محدوده
قیمت  1.517ریال رســید .طی این روز چندین بار برای نماد
ذوب صف خرید تشكیل شــد كه در مواقعی مقدار این صف تا
 100میلیون سهم نیز ادامه داشــت ولی در نهایت در این روز
نماد شــركت با صف خرید بیش از  2میلیون سهم به كار خود
پایان داد .در روز یكشــنبه این روند صعودی ادامه داشت و هر
سهم ذوب توانست با رشد نامحسوس  0.59درصدی ( 9ریال)
به محدوده 1.526ریال صعود كند .روز دوشنبه هر سهم ذوب با
ثبت قیمت  1.548ریال ،رشد  1.44درصدی ( 22ریال) را رقم
زد .در روز سه شنبه كل بازار سرمایه متاثر از خبر استعفای وزیر
امور خارجه جناب آقای دكتر ظریف ،با نزول سنگینی همراه
شد به ترتیبی كه طی این روز شــاخص كل بازار بورس با افت
سنگین  2.082واحدی همراه شد و اكثر شاخص های بازار نیز
با نزول همراه شدند .در این روز قیمت هر سهم ذوب با كاهش
 2.52درصدی ( 39ریال) به محدوده  1.509ریال نزول یافت.

در نهایت در پایان معامالت روز چهارشنبه قیمت هر سهم ذوب
با افت 14ریالی ( 0.93درصد) به قیمت 1.495ریال رسید و به
كارخودطیاینهفتهپایانداد.
حجم معامالت ســهام شــرکت در هفته کاری مورد گزارش
حدود  1.038میلیون ســهم بود که نســبت به هفته کاری
گذشته افزایش  62درصدی در حجم معامالت سهام را نشان
می دهد .در هفته جاری سهم خریداران حقیقی  89درصد و
ســهم خریداران حقوقی  11درصد بوده است .همچنین 90
درصد از فروش ها متعلق به حقیقی ها و  10درصد نیز متعلق
به حقوقی ها بود .در این هفته شاخص کل بازار بورس 5.806
واحد (معادل  3.64درصد) افزایش داشت .شاخص فرابورس
نیز با افزایش  110واحدی (معادل  5.53درصد) مواجه شــد.
در این هفته در بازار بورس حدود  12میلیارد ســهم به ارزش
 33.095میلیارد ریال معامله شد که  57درصد افزایش ارزش
معامالت نسبت به هفته کاری گذشته را نشان می دهد .نسبت
ارزش معامالت به ارزش بازار (گردش معامالت) برای شرکت
ذوب آهن در هفته جاری  1.72بوده اســت که نسبت به هفته
گذشته 70درصدافزایشداشتهاست.

ردیف

نام شاخص

هفته منتهی به 8
اسفند 97

هفته منتهی به 11
اسفند 97

درصد
تغییر

جهتتغییر

1

شاخص کل

165،295

159،489

3،64

↑

2

شاخص فرابورس

2،100

1،990

5،53

↑

3

شاخصصنعت

148،438

143،313

3،58

↑

4

شاخص فلزات اساسی

118،829

112،593

5،54

↑

5

قیمت سهام ذوب آهن

1،495

1،448

3،25

↑

6

ارزش معامالت سهام ذوب آهن (میلیون
ریال)

1،579،460

899،980

75

↑

7

ارزش بازار سهام ذوب آهن (میلیون ریال)

91،947،790

89،057،124

3،25

↑

8

نسبت گردش معامالت  -درصد

1.72

1.01

70

↑

9

حجم معامالت سهام ذوب آهن از ابتدای سال
ـ میلیارد سهم

25.8

10

بازده سهام ذوب آهن از ابتدای سال ـ درصد

230

((قابلتوجهپرسنلمحترمشاغلوبازنشستهشركت))
پیرو عقد قرارداد بیمه تكمیل درمان پرســنل با بیمه دانا ،لیست مراكز خدمات رسانی و تحویل
مداركپزشكیشاغلینوبازنشستگانمحترم،بشرحذیلاعالممیگردد:
-6كانونبازنشستگانفالورجان
-1ذوبآهن(ساختمانمتالوژی)
-7اصفهانساختمانشمسآبادیطبقههمكف
-2ذوبآهن(ساختماناورژانس)
 -8دفتــر بیمه دانــا واقــع در اصفهــان خیابان
-3بیمارستانشهیدمطهری
وحید -چهــار راه رودكی -مجتمــع آریا -طبقه
-4كانونبازنشستگانزرینشهر
دوم -واحد3
-5كانونبازنشستگاناصفهان
شــایان ذكر اســت تایید و تحویل مدارك مرتبط با هزینه های دندانپزشــكی طبق روال قبل از
طریق واحد هزینه های پزشكی بیمارستان شهید مطهری ،اقدام می گردد.
بیمارستانشهیدمطهری

به مناسبت میالد حضرت زهرا (س) :

02

جشن روز زن در ذوب آهن اصفهان
برگزار شد

02

انعقاد تفاهم نامه همکاری ذوب آهن اصفهان و بیمه دانا

پوشش خدمات درمانی تالشگران بهتر از قبل می شود

طی این روز
چندین بار برای
نماد ذوب صف
خریدتشكیل
شد كه در مواقعی
مقدار این صف تا
 100میلیون سهم
نیز ادامه داشت

درجدول،مقایسهقیمتسهامذوبآهنوچندشاخصمرتبطباآنرامالحظهمیکنید.

اطالعیه

رویداد

مدیریت راهبری
شرکت ها ،امور مجامع
و سهام

اطالعیه
اطالعیهارائهگواهیتحصیلیبرایکمکهزینه
عائلهمندی
با عنایت بــه شــروع دوره تحصیلی جدیــد  ،از كلیه
همكاران محتــرم تقاضا می گردد درصــورت ادامه
تحصیل فرزندان فاقد شــرایط ســنی احــراز كمك
هزینه عائله مندی( دختران وپسران باالی  18سال
پرســنل تامیــن اجتماعی و پســران باالی  20ســال
پرســنل صندوق فوالد) حداكثر تا تاریخ 97/12/18
نسبت به تحویل گواهی تحصیلی ایشــان به روابط
صنعتیهایمربوطهاقدامنمایند.
مدیراموراداری

آیین انعقاد تفاهم نامه همکاری بین ذوب آهن اصفهان و بیمه
دانا جهت ارائه خدمات بیمه تکمیلی با حضور ابراهیم کارگر
مدیر عامل و تنی چند از مسئولین بیمه دانا و مهندس یزدی
زاده مدیرعامل و تنی چند از مسئولین شرکت  ،سه شنبه 7
اسفندماهبرگزارشد.
دکتر علیرضا آجدانی رئیس بیمارســتان شهید مطهری و
کارشناســان بیمه دانا با حضور در رادیو صدای ذوب آهن در
خصوص این بیمه تکمیلی توضیحاتی ارائه دادند که مشروح
آن را در ادامه می خوانید:
رئیس بیمارستان شهید مطهری با اشاره به این موضوع که
بیمه شدگان ذوب آهن اعم از شاغل و بازنشسته و افراد تحت
تکفل  124هزار نفر هستند ،گفت :سال گذشته با بیمه ایران
قرارداد داشتیم اما این بیمه با کاهش پوشش و افزایش سقف
پرداختی و فرانشیز از قرارداد فی مابین عدول کرد و باعث شد
با سایر بیمه های درجه یک وارد مذاکره شده و پس از ارزیابی
فنیوخدماتیقابلارائهبهکارکنانبابیمهداناقراردادببندیم.
وی در خصوص اطالع رســانی مراکز طرف قرارداد بیمه دانا
گفت :با دانلود نرم افزار بیمه دانا با عنوان همراه دانا می توان
آدرس تمام مراکز را در اختیار داشــت.وی با اشاره به این که
در قرار داد جدید با بیمه دانا سعی شد تا همانند قبل خدمات
درمانیپوششدادهشودخاطرنشانکرد:سعیشدهخدمات
بصورتکاملدرمراکزدرمانیوبیمارستانهابهبیمهشدگان
ارائه شود و تمامی این مراکز تا چند روز آینده بصورت آنالین
خواهد شــد تا تالشگران شــرکت دغدغه درمان و پرداخت
نداشتهباشند.

رییس بیمارستان شهید مطهری بابیان اینمطلبکه تمامی
کارت های صعب العالج تا تاریــخ  98/1/31اعتبار خواهند
داشت گفت  :بیماری هایی که تحت پوشش قرار داد با بیمه
دانا وجود دارد بیش از آنچه که در لیست وزارت بهداشت است
 ،می باشد و برخی بیماری ها که در قرار داد با بیمه دانا نیست
در صورت تایید کمیسیون بهداشت شرکت هزینه های آن
پرداختخواهدشد.
رحمانی سرپرست منطقه  4بیمه دانا گفت :تا چند روز آینده
تمام مراکز طرف قرارداد بصورت آنالین به بیمه شدگان ذوب
آهن خدمات رسانی می کنند و هزینه فاکتور ارائه شده بیمه
شــدگان ذوب آهن حداکثر طی ده روز پرداخت می گردد .
وی افزود  :دفاتری درســاختمان آموزش ،اورژانس کارخانه،
بیمارســتان شــهید مطهری ،کانون های بازنشستگی در
شهرهای مختلف برای دریافت فاکتورها و مستندات در نظر
گرفتهشدهاست.
فاضلیان مدیر شعبه زاینده رود بیمه دانا با اعالم این که1018
مرکز شامل داروخانه ،بیمارستان ،آزمایشگاه ،رادیولوژی و ...
در حال حاضر خدمات به بیمه شدگان ارائه می کنند گفت :
طی هفته های آینده بین 300الی 400مرکز نیز به این مراکز
اضافهخواهدشد.
ویبااشارهبهاینکهپوششخدماتدرمانیتالشگرانبهتراز
قبل می شود افزود  :هدف اصلی بیمه دانا بیمه مکمل پوشش
همه جانبه است و برنامه ای تدوین گریده که در سطح کشور
گسترش یابد تا کارکنان دغدغه پیگیری درمان خود و افراد
تحتتکفلرادرهیچجایکشورنداشتهباشند.

اطالعیه
پاداشگزارششبهحوادث
تعریفشبهحادثه:یکرویدادیاواقعهایکهاتفاقافتادهولیمنجربهصدمهیاخسارتنگردیدهاستومیتوانستموجبصدماتوآسیبگردد.
شواهدنشانمیدهدکهرویدادهایمتعددیدرنقاطوکارگاههایمختلفرخمیدهدکهبدلیلاینکهمنجربهصدمهوخسارتنشدهاستگزارش
نمیگرددالزماستبدانیمکهتکراراینموارددرنهایتمنجربهوقوعحوادثانسانیویاتجهیزاتیخواهدشد.همهماوظیفهداریمشبهحوادثی
را که احتمال آسیب رساندن به افراد را دارد(مطابق تعریف باال) گزارش نموده تا قبل از ایجاد حادثه اقدامات اصالحی ،پیشگیرانه و بهبود با ارائه
راهکارهایمهندسیومدیریتیالزمانجامپذیرد.درهمینراستاحسبموافقتمدیرعاملمحترمشرکتبههرگزارششبهحادثهقابلقبولو
موردتاییدمدیریتHSEمبلغیکصدهزارریال(100/000ریال)پاداشبهفردگزارشدهندهپرداختخواهدشد.
لذا کلیه همکاران محترم می توانند گزارشات خود را از طریق سیستم پرتال قسمت ایمنی فنی ،صندوق های ارتباط با مدیریت ، HSEویا از طریق
تحویلبهبازرسینایمنیفنیوسایرطرقدیگردرقالبفرمشمارهFHS07بهمدیریتHSEارسالنماید.
الزم به ذکر است مشاهدات عینی وگزارش اشکاالت به عنوان شــبه حادثه قلمداد نمی گردد .امید است با اشاعه فرهنگ ایمنی سهم بسزایی در
کاهشحوادثدرسازمانداشتهباشیم.
مدیریتایمنیبهداشتومحیطزیست
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در همایش پیشگامان انقالب و صنعت ذوب آهن اصفهان عنوان شد:

سالم آتشکار

با تامین به موقع مواد اولیه ظرفیت تولید ذوب آهن تکمیل می شود

تعــدادی از همــکاران
درتماس با شماره  104سالم
آتشکار روابط عمومی سؤاالت
خود را به شرح زیر مطرح وپاسخ
مسئوالن به شرح زیر می باشد:

درخواست ها وپاسخ مسئولین :
تعیین درصد شایستگی کارکنان در سال  96به چه صورت
می باشد ؟
مدیریت اموراداری :درصد شایستگی از  1تا  5درصد با رعایت میانگین
 3درصد می باشد که براساس نحوه انجام وظیفه وعملکرد کارکنان
توسط مدیریت های مربوطه انجام می گردد .
علت لغو قرارداد بیمه تکمیل درمان بیمه ایران چیست ؟
مدیریت بیمارستان شهید مطهری  :با توجه اینکه بیمه ایران در قرارداد
جدید فرانشیز را افزایش داده وسقف تعهدات را نیز کاهش داده بود
مقرر گردید در سال جدید با بیمه دانا قرارداد منعقد گردد تا رفاه
کارکنان و پوشش خدمات بیمه برای ایشان تامین شود .
لیست ومراکز قرار داد بیمه دانا از چه طریقی اطالع رسانی
می شود ؟
مدیریت بیمارستان شهید مطهری  :طی گزارش اعالمی مسئولین
بیمه دانا  1118مرکز طرف قرارداد بیمه دانا که شامل داروخانه
؛بیمارستان ؛ رادیوژی ؛فیزیوترابی و....می باشد در حال حاضر آماده ارائه
خدمات به کارکنان می باشند و می توان با مراجعه به سایت بیمه دانا یا
از طریق اپلیکشن همراه دانا از محل وشماره تماس های مراکز اطالع
کسب نمود.
*** تعدادی از همکاران نیز خواستارانجام موارد زیر شده اند .
 )1تدابیری جهت انعقاد قرارداد با بیمارستان عسکریه ؛ شهید صدوقی
وکلینیک خانواده اصفهان توسط بیمه تکمیل درمان بیمه دانا .
 )2برنامه ریزی جهت محاسبه سختی کار کارکنان پرستاری
بیمارستان شهید مطهری
 )3برنامه ریزی جهت آزاد سازی سهام ترجیحی کارکنان شرکت
 )4تشکر از عباس و ابوالفضل احمدی رانندگان روزکار و شیفت شب
ویالشهر به جهت نظم ،خوشرویی ،تمیزی ماشین.
 )5تشکر وقدردانی از زحمات مدیریت عالی وحوزه منابع
انسانی وامور اجتماعی در تصویب پرداخت ضریب شایستگی
کارکنان در سال 96
 )6تشکر وقدردانی از زحمات بی شائبه مدیریت عالی شرکت در
رفع مشکل معیشتی کارکنان در ماههای اخیر توسط (کارکنان
فوالدسازی؛ نت راه وساختمانها ؛ نیروگاهها ؛ کوره بلند).
افکارسنجی روابط عمومی

اینشرکتمیزبان
حدود 14هزار
نیرویانسانیاست
کهسرمایهاصلی
اینشرکتهستند
و همگی با هوش،
زحمتکشوبا
انگیزهمیباشند

در همایــش پیشــگامان انقالب و صنعــت که به
مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی
ایران و با حضــور مدیران عامل و دیگر مســئولین
ســابق ذوب آهن و مدیران و سرپرستان فعلی این
شرکت روز سه شــنبه  7اســفند ماه در تاالر آهن
برگزار شــد  ،روند فعالیت ها ،چالش ها ،طرح های
توســعه ،موفقیت هــا ،تولیدات ،مســئولیت های
اجتماعی و مســایل پیش روی این مجتمع عظیم
صنعتی مورد بررسی قرار گرفت .
مهندس یزدی زاده مدیر عامل ذوب آهن اصفهان
در این همایش ضمن مرور تحوالت و اقدامات ذوب
آهن در سال های اخیر  ،به تولید محصوالت جدید
در این شــرکت اشــاره کرد و گفت  :در سال  97با
یک اقدام اساســی و افزایش ســرمایه از ماده 141
خارج شدیم و در اقدامی دیگر بخشی از بدهی های
ذوب آهن با مطالبات ســازمان تامین اجتماعی از
دولت تهاتر شد و در سال آینده نیز با استفاده از این
پتانسیل بدهی های ذوب آهن کمتر خواهد شد.
وی در ادامه افــزود  :هزینه های مالــی ذوب آهن
اصفهان در ســال  97کاهش یافته و با ســود دهی
مناسب در ســال جاری زیان انباشــته شرکت به
کمتر از هزار میلیارد تومان خواهد رسید .
مهندس یزدی زاده با اشــاره به اقدامات اجرایی و
فنی سال جاری در ذوب آهن گفت  :تولید ریل ملی
به عنوان یک ایده جدید از ســه سال قبل در ذوب
آهن مطرح بود که در ســال جــاری این محصول
تولید و عرضه شد  .همچنین تولید تیرآهن H300
با تولید بیم بالنک به ثمر رســید و این شرکت قادر
اســت محصوالت صنعتی و جدید خــود را متنوع
کرده و میزان تولید آن ها را افزایش دهد .
مدیر عامل ذوب آهن در ادامه مهمترین مشــکل و

معاونپژوهشوفناوریوزارتصمتدرپانزدهمینکنفرانسملیروزمهندسیعنوانکرد

بسیاری از مهندسان مطرح کشور با ذوب آهن اصفهان زندگی کرده اند

خبر

پنجمین دوره ارزیابی رتبه بندی
شستا برگزار شد

آیین پنجمین دوره رتبه بندی شرکت های سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(شستا) و شــرکت های زیر مجموعه ،پنج شنبه دوم اســفندماه در حضور
مهندس یزدی زاده مدیرعامل شــرکت ،تعــدادی از معاونیــن ،مدیران و
سرپرستان بخش های مختلف شــرکت ،مهندس فائز و گودرزی از شركت
ســرمایه گذاری صدر تامین ،و تیم ارزیابی در محل ســالن جلســات دفتر
مدیرعاملشرکتبرگزارشد.
شركت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شســتا) به منظور استفاده بهینه از
منابع و قابلیت های بالقوه شركت های تحت پوشــش خود و بهبود توسعه
پایدار همواره به دنبال ارتقای عملكرد این واحدها بوده تا ضمن موفقیت در
فعالیت اقتصادی قانونمند و پاسخگو ،نســبت به افزایش حقوق سهامداران
و حفظ جایگاه برتر شســتا دركشــور اقدام نمایند .در این راستا فرایند رتبه
بندی شســتا با اتخاذ رویكرد نتیجه گرایی و تمركز بر شاخص های كلیدی
عملكرد در چهار محور كارت امتیازی متوازن (مالی ،مشــتریان ،فرایندها،
رشــد و یادگیری) ،افزایش کارایی ،بازدهی و سوددهی قابل قبول شركت ها
را دنبال می نماید .محور اقتصاد مقاومتی ،اجرا سیاســتها ،خطمشیها و
استراتژیهای شستا ،همافزایی در شرایط پس از برجام از جمله محورهایی
است که بر اساس آن ارزیابیها صورت می گیرد.
مهندس یزدی زاده مدیر عامل شرکت در این آیین طی سخنانی گفت  :ذوب
آهن اصفهان به عنوان اولین تولید کننده فوالد در ایران فعالیت های بســیار
خوبی را در راستای سرآمدی انجام داده اســت و برنامه هایی را نیز در دست
اقدام دارد .وی افزود  :هم اکنون بخشی از پرداخت پاداش به پرسنل بر مبنای
میزان تحقق اهداف و سودآوری انجام می گیرد كه در نظر است از ابتدای سال
آینده به طور كامل سیستم SEMمبنای پاداش دهی به پرسنل قرار گیرد.
مهندس یزدی زاده گفت  :برگزاری جلســات ارزیابی ،دســتاوردهای بسیار
خوبی را از دو جنبه برای شرکت ها در بر دارد ،ابتدا بخش هایی که نیاز به بهبود
دارند در سازمان مربوطه مشــخص می گردد و همچنین در ادامه تجربیات
سازمان ها و تیم ارزیابی به اشــتراک گذاشته می شود که ثمره آن هم افزایی
و پیشرفت در فرایند ها را رقم می زند.
همچنین در ابتدای این آیین مهندس ربانی مدیر برنامه ریزی و مهندســی
صنایع شرکت ضمن تشریح سطوح تعالی شركت ذوب آهن اصفهان و حضور
شركت در فرایند جایزه ملی تعالی سازمانی و بهره وری ایمیدرو گفت  :ذوب
آهن اصفهان از سال  83در قالب مدل  EFQMدر جایزه ملی تعالی سازمانی
حاضر شــد و از آن زمان تاکنون حدود  8دوره را بر این اساس با موفقیت طی
نموده و تندیس بلورین را با كسب حداكثری امتیاز از آن خود نموده است.
وی افزود  :در خصوص مدل بهره وری ایمیدرو نیز جزء اركان تشــكیل این
جایزه هستیم و تعدادی از همكاران ذوب آهن نیز سالیانه به عنوان ارزیاب در
این فرایند حضور دارند.
مهندس ربانی گفت  :از حدود دو ماه قبل شــاخص هــا و اطالعات مورد نیاز
فرایند رتبه بندی شستا ،با همکاری همه جانبه بخش های مختلف شرکت،
جمع آوری و برای مجموعه شستا ارسال شد و با توجه به حضور ذوب آهن در
بین شركت های برتر این فرایند ،ارزیابان این جایزه به منظور كنترل ،نظارت و
صحت سنجی مستندات و مدارك مربوطه در سازمان حضور یافتند .
وی خاطر نشان ساخت  :ذوب آهن اصفهان طی سال جاری در سایه تالش و
هم دلی مدیریت عالی و همكاران سخت كوشمان با پیگیری و اجرای طرح
های توســعه و بهبود  ،اقدام های موثری را در كاهش هزینه ها ،صرفه جویی
در مصرف آب ،بهبود شرایط زیست محیطی و  ...انجام داده است كه این امر
حركت سازمان را در مسیر تعالی تسهیل می نماید .

دغدغه این مجتمع عظیم صنعتی در حال حاضر را
تهیه مواد اولیه عنوان کرد و یادآور شد  :ذوب آهن
در داخل هیچ مشــکلی ندارد و تولید این شــرکت
با تامین مــواد اولیه و راه اندازی مجــدد کوره بلند
شماره یک در سال آینده با فعالیت سه کوره بلند به
سه میلیون و  600هزارتن خواهد رسید.
مهندس یــزدی زاده در پایان گفت  :این شــرکت
میزبان حدود  14هزار نیروی انســانی اســت که
سرمایه اصلی این شرکت هستند و همگی با هوش،
زحمتکش و با انگیزه می باشــند و بــا وجود آن ها
قادر به انجام کارهای بزرگتر خواهیم بود.
در این همایش چند تن از مدیران عامل ومعاونین
اســبق ذوب آهن نیز نظــرات و خاطــرات خود از
فعالیت در این کارخانه را بیان کردند .
ذوب آهن اصفهان به عنوان اولین صنعت
فوالد کشور همچنان به عنوان یک شرکت
بزرگ و خوشنام در سطح کشور مطرح است
دکتر بهرام ســبحانی مدیر عامل اســبق و رئیس
هیئت مدیره فعلــی ذوب آهن و مرد ســال فوالد

ایران بود طی ســخنانی از خاطرات حضور خود در
صنعت فــوالد و از جملــه کار در ذوب آهن و فوالد
مبارکه سخن گفت و یادآور شد  :ذوب آهن اصفهان
به عنوان قدیمی ترین صنعت فوالد کشور همچنان
به عنوان یک شــرکت بزرگ و خوشــنام در سطح
کشور مطرح است و انشــاا ...با همت کارکنان و راه
اندازی مجدد کوره بلند شماره یک تا شهریور سال
 98به تولید ســه میلیون و  600هــزار تن خواهد
رسید.
مهندس حسین آذربایجانی از مسئولین سابق این
شرکت در ســخنان خود گفت  :ماپایه گذار صنعت
در کشــور بودیم و در حد توان در ایــن زمینه قدم
برداشتیم  .انتظار ما این است که مدیر عامل فعلی
با کمک کارکنان خود بیش از پیش در جهت حفظ
و گســترش تولید ،تکریم کارکنان و بازنشستگان
و احیاء عظمــت و نــام ذوب آهن بکوشــند و در
ســال های آینده  ،تولیــد این شــرکت را افزایش
دهند .
مهندس اصالنی دیگر مدیر عامل اسبق ذوب آهن

گفت  :برای من باعث افتخار است که عمر خود را در
ذوب آهن طی کردم و بــا کارکردن در این کارخانه
مامور خدمت در صنایع دیگر ماننــد صنایع دفاع،
مس و سیمان مامور به خدمت شدم .
مهندس محمــد رضــا فرقدانی دیگر ســخنران
این مراســم بود  .این مدیر عامل اســبق ذوب آهن
گفت :مــن از اولین فــارغ التحصیالن دانشــگاه
صنعتی شــریف بودم که در ســال  1349در ذوب
آهن استخدام شــدم و تا زمان بازنشستگی در سال
 1381ســمت های مختلفی از جمله مســئولیت
پدافند غیرعامل در زمان جنگ را بر عهده داشــتم
.وی گفت  2ســال آخر خدمت را نیز به عنوان مدیر
عامل در خدمت همکاران بودم .وی سپس خاطرات
خود از زمان حضور مهندسان روسی و بمباران های
کارخانه در زمان جنگ را بیان کرد .
عدم استفاده ذوب آهن اصفهان از یارانه
انرژی و اقدام در جهت ساخت و راه اندازی
دیگــر واحدهای فوالدی کشــور از جمله
برجستگی های این شرکت است
مهندس مسعود ابکاء دیگر مدیر عامل اسبق ذوب
آهن نیز در ســخنان خود از انجام مسئولیت های
اجتماعی ذوب آهــن در لنجان ،اســتان اصفهان
و کشور ســخن گفت و یادآور شــد  :مهمترین کار
ذوب آهن عدم اســتفاده از یارانه انرژی در کشور و
تالش و فعالیت در جهت ساخت و راه اندازی دیگر
واحدهای فوالدی کشور است.
درپایــان همایــش مهندس حســین فخــاری از
معاونین اسبق شرکت درمورد شکل گیری انجمن
پیشگامان صنعت فوالد کشــور واهداف آن سخن
گفت ویادآور شــد :دربهار  98مجمع عمومی این
انجمن برگزار خواهد شد.

ذوبآهناصفهان
به عنوان یکی از
صنایعمادرکشور
نقشاساسیو
کلیدیدرتوسعه
صنعتیایرانداشته
است

پانزدهمیــن کنفرانس ملی روز مهندســی هشــتم
اســفندماه به همت انجمن خدمات مهندسی استان
اصفهان و ســازمان مدیریت صنعتی استان در سالن
همایش های مجموعه ســیتی سنتر اصفهان با حضور
دکتر بــرات قبادیان معاون پژوهــش و فناوری وزارت

صمت،دکتر قاضی عسگر سرپرست
معاونت هماهنگی امــور اقتصادی
و توسعه منابع انســانی استانداری
اصفهــان مهندس منصــور یزدی
زاده مدیرعامل شــرکت  ،جمعی از
پیشگامان و مســئولین ذوب آهن
اصفهان برگزار شد.
دکتر قبادیان در این کنفرانس طی
سخنانی گفت  :بخشــی از جوانی و
نوجوانی بنده در ذوب آهن اصفهان
گذشت و خاطرات بسیاری در این
خصوص دارم و بر اساس دورانی که در این صنعت طی
نمودم رشته تحصیلی ام را انتخاب کردم.
وی افزود  :ذوب آهن اصفهان به عنوان یکی از صنایع مادر
کشور نقش اساســی و کلیدی در توسعه صنعتی ایران
داشته است.بسیاری از عزیزانی که امروز در این کنفراس
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دکتر بهرام سبحانی مرد سال فوالد ایران شد

دکترسبحانی
سوابقدرخشانی
درحوزهفوالددارند
وعالوهبراینکه
مدیرعاملذوب
آهناصفهانوفوالد
مبارکهاصفهانبوده
است

دکتر بهرام ســبحانی رئیس هیات مدیره ذوب آهن
اصفهان مرد سال فوالد ایران شــد  .این عنوان 60
کاندیدا داشت که دکتر سبحانی با رأی  800شرکت
کننده سمپوزیوم فوالد برگزیده شد.
ی زاده ،رئیس هیئت مدیره انجمن
دکتر عباس نجف 
آهن و فوالد ایران در خصوص نحوه انتخاب مرد سال
فوالد ایران گفت  :همه ساله برجستگان فوالد با رای
گیری و طبق ضوابطی توســط هیئت مدیره انجمن
آهن و فوالد ایران که  ۱۷نفر می باشند ،انتخاب می
شوند.
وی افزود :برجستگان هر سال چهار نفر هستند که
شــامل یک مدیر دولتی ،یک مدیر خصوصی ،یک
کارشناس صنعت فوالد و یک نفر نیز استاد دانشگاه
می باشــد .این کاندیدها بعد از بررســی های  ۶تا ۷

حضور دارند اساساً با این شرکت فوالدی زندگی کردند.
بسیاری از صنایع بزرگ کشور نیز در دامان این شرکت
مادرصنعتیبهرشدوشکوفاییرسیدند.
معاون پژوهش و فنــاوری وزارت صمت تصریح کرد :
طرح توانمندسازی،تولید و توسعه اشتغال پایدار طی
یک ســال و نیم تدوین شده اســت و در ابعاد مختلف
پژوهشی برای ارتباط صنعت و دانشگاه کام ً
ال عملیاتی
است و لذا وظیفه همگان که از این طرح حمایت داشته
باشند زیرا تحول آفرین است.
دکتر قبادیان گفــت  :در میدان رقابــت امروز صنایع
و بنگاه های اقتصــادی می تواننــد عملکرد موفقیت
آمیزی داشته باشند که محصوالت استاندارد و با قیمت
مناســب عرضه نمایند که این مهم در سایه تحقیق و
توسعه به ثمر می نشیند.
وی اضافه کــرد  :در ســامانه تاپ  ،صنایــع نیازهای
پژوهشــی خــود را فراخوان کــرده و دانشــگاهیان

موضوعات پایان نامه و رساله ها را بر این اساس قرار می
دهند.
مهندس یزدی زاده در حاشیه این کنفرانس به خبرنگار
هفته نامه آتشکار گفت  :برنامه و نمایشگاه بسیار خوبی
در نظر گرفته شده بود که محلی برای ارائه دستاوردهای
پژوهشی و فنی صنایع مختلف به شمار می رود.
وی افــزود  :ذوب آهن اصفهان به عنــوان اولین تولید
کننده فوالد در کشــور و دانشگاه بزرگ فنی مهندسی
از ابتدای تاسیس نقش موثری در آموزش نیروی انسانی
داشته است .در نشست امروز نیز مقرر شد با همکاری
معاونت پژوهشی و فناوری وزارت صمت برنامه ریزی
های خوبی در زمینه های تعامل صنعت و دانشگاه اجرا
گردد .
شایان ذکر است در این کنفراس از سامانه تاپ ( طرح
توانمندســازی،تولید و توسعه اشــتغال پایدار ) نیز با
حضورمسئولینرونماییشد.

ماهه انتخاب می گردند و هر ساله در کنفرانسی مورد
تجلیل قرار می گیرند.
دکتر نجفی زاده درباره انتخاب مرد ســال فوالد در
ســال جاری گفت :امســال عالوه بر اینکه این افراد
به انتخاب اعضای هیئت مدیره کــه از اعتبار باالیی
برخوردار اســت ،انتخاب شــدند ،به اعضای شرکت
کننده در سمپوزیوم نیز حق رای داده شد .در نتیجه
از میان  ۶۰نفر کاندیدا ،یک نفر انتخاب شد و آن هم
دکتر بهرام ســبحانی ،رئیس انجمن تولیدکنندگان
فوالد ایران بود.
وی ادامه داد :این انتخاب نشان داد که دکتر سبحانی
مورد پذیرش جمع فوالدی ها نیز می باشد و در واقع
بیش از  ۸۰۰شرکت کننده در سمپوزیوم ایشان را به
عنوان مرد سال فوالد انتخاب کردند.
رئیس هیئت مدیــره انجمن آهن و فــوالد ایران در
ادامه به بخشی از خدمات مرد سال فوالد در سال ۹۷
اشاره کرد و گفت :دکتر ســبحانی سوابق درخشانی
در حوزه فوالد دارنــد و عالوه بر اینکــه مدیرعامل
ذوب آهن اصفهــان و فوالد مبارکــه اصفهان بوده
است ،فوالد خراسان را نیز راه اندازی کرد و به جهت
شناختی که جامعه فوالد از ایشان دارند از میان ۶۰
نفر ایشــان باالترین رای را آورد و به عنوان مرد سال
انتخاب شد

بهمناسبتمیالدحضرتزهرا(س):

جشن روز زن در ذوب آهن اصفهان برگزار شد

آیین جشن با شکوه میالد باسعادت حضرت فاطمه
زهــرا (س) با حضــور دکتر مهــدی بهرامی معاون
منابع انســانی و امور اجتماعی  ،علیرضا امیری مدیر
روابط عمومی  ،ســرگرد مهران مختــاری فرمانده
حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان شرکت ،حجت
االســام حســن محمدی رییس عقیدتی سیاسی
شهرستان لنجان و بانوان شاغل شرکت ششم اسفند
ماه در تاالر آهن برگزار گردید .
حجت االســام حســن محمدی رییس عقیدتی
سیاســی شهرســتان لنجان در این آیین با تبریک
میالد حضرت زهــرا (س) و روز زن بــه بانوان ذوب
آهنی و تبریک ســالروز تولــد امام خمینــی (ره)
بنیانگذار انقالب اسالمی ایران گفت  :حضرت فاطمه
(س) کامل ترین الگو برای همه زنان اســت .اخالق ،
کردار ،رفتار و ایثارگری حضرت زهرا (س) راهنمای

باهمتتالشگرانذوبآهناصفهانصورتگرفت:

روشنی است که وظیفه همه ما پیروی و
الگو برداری از ایشان اســت  .وی افزود :
بانوان مســلمان با تمســک به فضائل
حضرت زهــرا(س) و بهرهگیری از ابعاد
شخصیتی ایشان میتوانند روزبهروز در
پیشــبرد اهداف فردی و اجتماعی خود
موفق باشند.
رییس عقیدتی سیاســی شهرســتان
لنجان حضــرت زهــرا (س) را به عنوان
یكی از اسوه های پایداری واستقامت در كنار موالی
متقیان دانســت وگفت  :خانواده اولین و اصلی ترین
نهاد اجتماعی است و حفظ آن بر عهده مادران است
و در هر جامعه ای که نقش زنان پر رنگ تر باشــد آن
جامعه پیشرفته تر است .
علیرضا امیری مدیر روابط عمومی شرکت نیز گفت :
به یقین حضرت زهرا(س) در بعد همسری ،مادری و
دختری بهترین الگو برای بانوان است و معرفی سبک
زندگی حضرت زهرا (س) برای عموم مردم و جامعه
مهمترین رسالت اســت  .وی افزود  :مادران با تربیت
درست جوانان  ،آینده وطن را می سازند و باید در این
راه از منش و سلوک اســوه خود حضرت زهرا (س)
بهره ببرند  .شایان ذکر است در این آیین برنامه های
متنوع فرهنگی و هنری برای حاضرین اجرا شد .

تعمیرات موفقیت آمیز دستگاه فرز دروازه ای( )27Cکارگاه مکانیکی و عملیات حرارتی

محمدرضامغزی

اینتجهیزپس
ازچندیندهه
استفادهدارای
اشکاالتفراوانی
شد

تعمیرات موفقیت آمیز دستگاه فرز دروازه ای() 27C
کارگاه مکانیکی و عملیات حرارتی به همت تالشگران
ذوب آهن اصفهان صورت گرفت.
مهندس محمدرضــا مغزی سرپرســت کارگاه های
ســاخت و تولید ( )48در این خصوص به خبرنگار ما
گفت :دستگاه فرز دروازه ای( )27Cکارگاه مکانیکی
و عملیات حرارتی یکی از مهمترین و استراتژیک ترین
دستگاه های موجود در امر ساخت تجهیزات سنگین و
حساسکارخانهمیباشد.
وی افــزود  :این تجهیز پس از چندین دهه اســتفاده
دارای اشکاالت فراوانی شد که بعد از بحث و تبادل نظر
با چند شرکت داخلی جهت تعمیرات آن و هزینه های

پیشنهادی زیاد تعمیرات و زمان طوالنی اعالم شده آن
ها  ،با مشــورت گروهی در کارگاه مکانیکی و عملیات
حرارتی مقرر شد این تعمیرات توسط پرسنل تعمیرات
کارگاهانجامگیرد.
سرپرست کارگاه های ســاخت و تولید ( )48تصریح
کرد  :در تاریخ دهم بهمن مــاه  ،مطابق با گراف پیش
بینی شده به مدت  15روز کاری این امر صورت گرفت
و تعمیرات در دو بخش برقی و مکانیکی انجام شد.
وی خاطر نشــان کرد  :مهمترین قسمت تعمیرات،
تعمیــرات برقی شــامل تعویض کابــل فرمان 150
رشــته ای بود که به دلیل نبود کابل در داخل کشور با
تمهیدات صورت گرفته و تغییر طــرح از  4کابل 35

رشته ای اســتفاده گردید و تمام مدارات برقی آن که
قب ً
ال از مدار خارج شده بود به مدار کاری بازگردانده شد
و موتورهای متعدد آن بــا کمک تعمیرگاه الکتریکی
سرویسگردید.
مهندس مغزی ادامــه داد  :تعمیرات مکانیکی آن نیز
شامل بازسازی بستر ماشین  ،ســرویس و بازسازی
سیستم روغن رسان و براده جمع کن های آن بود که
این امور به خوبی صورت گرفت.
وی در پایان از تمام پرســنل زحمت کش تعمیرات
کارگاه مکانیکی و عملیات حرارتی و مدیریت تولید و
توزیع برق کارخانه که در امر سرویس موتورها با کارگاه
همکاریداشتند ،تشکرو قدردانینمود.
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مراسم تجلیل از مادران و همسران شهدای ذوب آهن اصفهان برگزار شد
به مناسبت گرامیداشت سالروز والدت نورانی دخت
گرامی پیامبر عظیم الشــان اســام (ص) حضرت
فاطمه زهــرا (س) و روز زن ومادر مراســم جشــن
تجلیل از همســران شــهدای ذوب آهن اصفهان در
روز چهارشنبه  8اسفند ماه با حضور سعید ظفرمند
سرپرست امور شهدا  ،جانبازان و ایثارگران و سرگرد
مهران مختاری فرمانده حوزه مقاومت بســیج شهید
تندگویان در فرهنگســرای امام رضا (ع) فوالدشهر
برگزار گردید .
در این برنامه حجت االســام والمســلمین قربانی
طی ســخنانی ضمن تبریك والدت خجسته دخت

گرامی پیامبر اســام (ص) حضرت زهــرا (س) به
ذكــر فضائــل و ابعاد واالی شــخصیت ایــن بانوی
بزرگوار اســام پرداخت و یادآور شــد كه مادران و
همسران شــهدا با الگوگیری از حضرت زهرا(س) و
حضرت ام البنین(س) درخت شهید و شهادت را در
جامعه كاشــته و آن را با صبر و بردبــاری خود بارور
نمودند .
وی افــزود  :امروز عزت  ،افتخار  ،اســتقالل و امنیت
موجود كشــور مرهون ایثار وحماسه آفرینی آنهایی
است كه فرزندان و همســران خود را عازم جبهه ها
كرده و پذیرای شهادت آنها شدند.
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آسمانی
مادرانوهمسران
شهداباالگوگیری
ازحضرت
زهرا(س) و حضرت
امالبنین(س)
درختشهید
و شهادت را در
جامعهكاشتهاند

نکاتی پندآمیز از ائمه معصومین
نکته 1
نسبت به دیگران نگاه مثبت داشته باش وتشکر کردن را فراموش نکن.
امام علی (ع)
نمک نشناسی موجب محرومیت از احسان می شود.
کتاب غررالحکم
نکته 1
کار خوب را مخفی نکن تا از عاقبت خوب محروم نبا شی .
امام علی (ع)
هر که نیکی را پوشیده دارد به کیفر محرومیت مجازات شود .
کتاب غررالحکم

عشق  ،عالقه و تعلق خاطر سازمانی مهندسین ذوب آهن اصفهان  ،همواره زبان زد است

تقویم

والدتحضرتاماممحمدباقر(ع)

در ســال «تولیــد ملی،حمایــت از کاالی ایرانی»،
مهندســین ذوب آهنی بــه همراه ســایر کارکنان
پرتالش شــرکت بــا اراده مثالزدنــی خویش در
راســتای تولید محصوالت متنوع فوالدی و صادرات
تا آن سوی مرزها،خوش درخشیدند و زمینهساز ارز
آوری و متعاقب آن تحقق اقتصاد مقاومتی براساس
سیاستهای ابالغ شده از سوی رهبر معظم انقالب
شدند .همچنین مهندسین ذوب آهنی با تخصص ،
شایســتگی و توانمندی مثال زدنی خویش ،زمینه
ساز توسعه و سازندگی در جای جای این مرز پر گهر
شدند و نام ذوب آهن اصفهان را به عنوان اولین تولید
کننده فوالد در ایران  ،جاودانه نمودند.
با تبریک روز مهندس حضور همه همکاران شرکت
به ویژه مهندسین پرتالش ،به این بهانه با تنی از این
همکاران گفتگو نمودیم که مشــروح آن در ادامه از
نظرتان می گذرد :
مهندس جالل آقابابا،مدیر مهندسی ،نظارت و
پشتیبانیطرحها:
عملکرد مهندسین ذوب آهنی موفقیت آن ها
در طرح های گوناگون را رقم زده است
مهندس در لغت به معنی کسی است که علم هندسه
بداند ولی امروزه دانشآموختگان رشــتههای فنی
را مهندس مینامند ،درتعریف رایجــی که اخیرا ً به
کار میرود مهندس را کسی میدانندکه بتواند برای
هر مشــکل فنی ،بهترین راه حل را ارائه دهد ،جالب
است که این تعریف با آنچه در ادبیات غنی فارسی در
خصوص گرهگشایی مهندسین وجود دارد نیز انطباق
داشته آنجاکه جناب حافظمیفرماید:
گره ز دل بگشا و از سپهر یاد مکن
که فکر هیچ مهندس چنین گره نگشاد
هر مهندسی باید بتواند چند ویژگی را کسب و بهکار
بسته و بهبود دهد که آنها عبارتند از  :تحقیق مطالعه،
بهبود و توســعه راه حل های تازه ،طراحی روش ها و
به کارگیری ابزار ،ساخت محصول با کیفیت به همراه
سازماندهی منابع و تجهیزات ،تولید به همراه برنامه
ریزی و زمان بندی ،بهره بــرداری و به کارگیری و در
نهایتمدیریت.
در خصوص آنچه شما با نام مهندس ذوبآهنی از آن
یاد کردید میتوان به جایگاه نخستین ذوبآهن در
صنعت کشور اشاره نمود .عالوه برهمه ویژگیهایی
که در بخش قبل ذکر شد ،به دلیل این که مجموعه
پرســنل زحمتکش ذوبآهن ازجمله مهندسین
در دامان صنعــت عظیم ذوبآهن بــا نظم ،عالقه،
وجدانکاری ،پایبندی به اصــول و موازین حرفهای
و براساس اســتانداردهای معتبر فعالیتهای خود را
انجام می دهند به راحتی موفقیت خود را در داخل و
خارج شرکت خصوصاً در تاسیس واحدهای صنعتی
نشــان دادهاند .مهندســین در ذوب آهــن مطالعه
میکنند ،تحقیق میکننــد ،برنامه ریزی میکنند،
اجرا می کنند و درنهایت جمع بندی و نتیجهگیری
میکنند و این چرخه حیاتی را با یادگیری و کســب
تجارب از کارهای قبلی خود و دیگران کامل میکنند
و یک الگوی موفق برای همکاران خود هستند.

بدون شــک دورنمای آتی ذوبآهن نتیجه عملکرد
امروز ما است .آنچه از سختکوشی و تجربه همکاران
و نوسازی انجامشــده در ذوبآهن اصفهان به انسان
آرامش خاطرمیدهد ،اطمینان از آینده درخشــان
این صنعت مادر است.از طرفی روزگار جدید آبستن
تحوالت گسترده و بنیادین است که نرخ این تحوالت
در صنعت فوالد رو به افزایش اســت .جالب اســت
بدانید حدود  75درصــد از  3500گرید فوالدی که
هماکنون تولید میشــوند،در  20سال پیش وجود
نداشتهاند .همچنین میزان مصرف انرژی به ازای هر
تن فوالد در  50سال گذشته حدود 60درصد کاهش
یافته است .بدون شک در بازار به شدت رقابتی آینده،
تنها شرکتهایی امکان حیات خواهند داشت که از
ظرفیت تغییر و تحولی بیشــتری در مقایسه با رقبا
برخوردار باشند.پس با برنامهریزی دقیق ،شناسایی
ریســک ها،تمرکز و توســعه نقاط قوت و شناسایی
فرصت ها ،شــکوفایی و بهبود مســتمری در انتظار
شرکتسهامیذوبآهنخواهدبود.
آنچه از جمع همکاران ذوبآهنی در این دوره فعالیت
آموختهام و موفق به اجرای بخشــی از آن شــدهام
آناســتکه :آماده تغییر و تحول انقالبی در صنعت
فوالد بــوده و در این زمینه نقش موثر و پیشــرو ایفا
نمایم،همچونپیشکسوتانخوددرمقابلهباسختیها
و ناهمواریها ثابت قدم باشم ،برنامهریزی را فراموش
نکنم ،همیشــه به روز و با مطالعه باشم ،همگان را به
نشاط در تالش فراخوانم و از انتشار سخنان و شایعات
دلســرد کننده حذر کنم  ،با همکاران تعامل سازنده
برقرار کنم ،مشــورت با خبرهگان را غنیمت بشمارم
ودر همه موارد با اتکا به پروردگار و با اطمینان به آینده
درخشان گام بردارم.
مهندس سید وحید رضوی ،مدیر مهندسی نت
مکانیک:
عشــق  ،عالقه و احســاس تعلق سازمانی
مهندسین ذوب آهن اصفهان همواره زبان زد
است
یک مهندس ذوب آهنی بخشی از وقت خود را صرف
امور جاری وروز مره می کند والزم است بیشتر اوقات
خودرابا طرح مســئله ودستیابی به بهبود مستمر در
فرایند ها بگذراند تا بتواند پویایی خود را حفظ نموده
وبه صورت موثرتر درخدمت سازمان باشد.
عشق  ،عالقه و احساس تعلق ســازمانی مهندسین
ذوب آهن اصفهان همواره زبان زد اســت و با وجود
محدودیت هــا ،هیچگاه خودرا صرفــاً مجری پروژه
ندانســته بلکه به عنوان صاحب پروژه  ،تمام تالش
خودرا دراجرای با کیفیــت ودرچهار چوب برنامه ها
زمان بندی نمــوده که نمونه بارز وزنــده آن ،اجرای
پروژه  PCIمــی باشــد .دراین پروژه مهندســین
ومتخصصین مدیریت نت بسیار پیشروتر وموفق تر
از پیمانکاران عمل نموده اند که جادارددراین فرصت
از تک تک این مهندسین وسایر همکاران پرتوانم در
اجرای این پروژه مهم و اثر گذارتشکر وقدردانی نمایم.
هرچند یاد آوری شــکوه گذشته ذوب آهن به عنوان
اولین واحد تولید فوالد در سطح کشور ،همواره غرور

آفرین بوده وهست اما با نگاه واقع بینانه به چشم انداز
آینده در می یابیم در بازار رقابتی شدید در سطح ملی
وجهانی  ،حفظ وارتقاء جایــگاه ذوب آهن به عنوان
سنبل صنعت کشور نیاز به احساس مسئولیت بیشتر
وتالش دو چندان تک تک همکارن درجهت اهداف
سازمان دارد تا دست در دســت یکدیگر بتوانیم این
جایگاه را مجددا ً تا ســطح اول صنعت فوالد کشــور
ارتقاءبخشیم.
تاریخ  50ســاله ذوب آهن اصفهان نشــان داده که
بسیاری از مهندســین ومتخصصین تراز اول وموفق
کشــور حداقل برای مدتی درذوب آهــن اصفهان
مشــغول به کار بودند واز این دانشگاه علمی وعملی
،تجارب گران بهایی کســب کرده اند.براین اساس به
همه همکاران عزیز پیشنهاد می کنم درمحیط کار
قدر فرصت های خود را بدانند و درراســتای اهداف
ومنافع شرکت که نتیجه آن به خودشان بر می گردد
 ،تالش نمایند.
مهندس علیرضا رضوانیان  ،مدیر تولیدات کک
وموادشیمیایی
مهندســین متعهد و متخصــص ذوب آهن
اصفهان را خانواده خود می دانند
یک مهندس ذوب آهنی  ،فردی متعهد و متخصص
است که ذوب آهن را خانواده خود می داند و با همت
فراوان و همدلی در جهت رشد و شکوفایی آن تالش
میکند.
ذوب آهن اصفهان اولین کارخانــه تولید کننده در
ایران اســت که با ارزش گذاری بــه نیروهای وفادار
خود و برگزاری دوره های تخصصی جهت پرســنل
در رده های مختلف که از همان بدو تاســیس مورد
توجه مدیران عالی سازمان بوده  ،توانسته مهندسین
شایســته ای پرورش دهد که در عرصه های مختلف
درون ســازمانی و برون ســازمان عملکرد موفقیت
آمیزی داشته اند.
شواهد و تجربیات ارزشمند از بدو تاسیس ذوب آهن
اصفهان تاکنون  ،نشــان دهنده رشــد صعودی این
صنعت در زمینه های مختلف بوده که خود حاکی از
آینده ای درخشان برای این شرکت است.
موفقیت یک ســازمان در گرو همدلــی و همکاری
خاص رده های مختلــف ( مدیرعامل ،مدیران عالی،
سرپرستان و کارکنان ) می باشد و توصیه به کارکنان
شریف ذوب آهن افزایش تعامالت در جهت شکوفایی
هر چه بیشتر ذوب آهن اصفهان است.
سیدکاظمتدیناسالمی،مدیرکورهبلند:
با جدیت و تالش بیش از پیــش کارکنان در
بخش های مختلف  ،مطمئن ًا موفقیت از آن ذوب
آهناصفهاناست
مهنــدس ذوب آهنــی فردی اســت که بــا یافتن
راهکارهای شایســته همواره به دنبال پشــت ســر
گذاشتن چالش و مشکالت است تا بتواند با هم افزایی
 ،دورنمایی مناسب برای شرکت ترسیم نماید.
از دیدگاه بنده ســخت کوشــی  ،قدرت تفکر و بهره
گیری از نیروهای متخصص سبب موفقیت ذوب آهن
اصفهان در پروژه های مختلف شده است .بنده آینده

بسیار روشنی را برای شرکت متصور هستم  .با جدیت
و تالش بیش از پیش کارکنان در بخش های مختلف،
مطمئناً موفقیت از آن ذوب آهن اصفهان است.
مهندس مهدی کرمی ،کارشناس ارشد بهینه
سازیمصرفانرژی
تخصص ،مســئولیت پذیــری باال،خالقیت
و نوآوری و وجود حس مشــارکت از عوامل
موفقیتمهندسینذوبآهناست
یک مهندس ذوب آهنی نسبت به سازمان احساس
تعهد و تعلق دارد و در راســتای اعتالی ذوب آهن و
پیشرفت و حرکت رو به جلوی سازمان از هیچ تالشی
دریغ نمی کند .یک مهندس ذوب آهنی می داند که
بقای سازمان در گرو تحقیق،پژوهش،ابتکار و توسعه
همه جانبه اســت و آمادگی دارد در ســخت ترین
شــرایط اجازه ندهد در راه رسیدن به اهداف سازمان
خللیایجادشود.
تخصص ،مسئولیت پذیری باال،خالقیت و نوآوری و
وجود حس مشــارکت از عوامل موفقیت مهندسین
ذوب آهن می باشــد .ذوب آهن اصفهــان با بیش از
نیم قرن تجربه بســان یک دانشــگاه ،این توانایی را
داشته است که در بســیاری از زمینه ها مهندسانی
توانا و شایســته پرورش دهد که مشارکت گسترده
متخصصین ذوب آهنی در پروژه های برون سازمانی
دلیل محکمی بر این ادعاســت .تالش مســتمر در
راستای دست یابی به دانش فنی ،وجود متخصصان
توانمند در حوزه های مختلف و بومی سازی از دیگر
عواملاینموفقیتاست.
با توجه به اینکه انتقال دانــش در ذوب آهن اصفهان
به صورت سیســتمی و به خوبی انجــام می گیرد و
وجود دانش فنی بــه روز و تجربه به عنوان دو فاکتور
اصلی پیشــرفت در ذوب آهن وجود دارد  ،دور نمای
روشنی برای ذوب آهن اصفهان متصور هستم .این
شرکت همچنان که تا کنون برای حفظ جایگاه خود
در صنعت کشور و منطقه در سخت ترین شرایط نیز
با تمام توان گام برداشته است از این پس نیز خواهد
توانست با تکیه بر نیروهای کارآمد و دو فاکتور مطرح
شده همچنان طالیه دار صنعت فوالد در کشور باشد.
توسعه محصوالت و اقدامات موثر در راستای کاهش
هزینه ها از جمله اقداماتی اســت که می تواند آینده
ذوب آهن را تضمین نماید .برای سربلندی ذوب آهن
اصفهان هر آنچه در توان داریم باید به کار بندیم و در
راه کسب دانش و دســتیابی به علوم و فناوری های
جدید از هر موقعیتی استفاده نماییم .بنده همچنین
به عنوان کارشناس ارشد بهینه سازی مصرف انرژی
از همه همکاران گرامی تقاضا دارم نســبت به صرفه
جویی در مصارف انرژی حساســیت باالیی داشــته
باشند و با انجام به موقع تعمیرات و کنترل های الزم
از اتالف حامل های انرژی جلوگیری نمایند .در پایان
از همکاران گرامی در هفته نامه وزین آتشکار که برای
انعکاس خوب و موثر اخبار مربوط به پیشرفت های
ذوب آهن اصفهان در حوزه های مختلف تالش دارند،
تشــکر و قدردانی می نمایم و بــرای همه همکاران
آرزوی توفیق و کامیابی دارم.

در روز جمعه ،اول ماه رجب ســال
 1357هجــری ،در شــهر مدینه،
فرزندی متولد شــد که او را محمد
نامیدند .مــادرش فاطمه دختر امام
حســن(ع) و پدرش امام سجاد(ع)
بود .از این جهت ،نخســتین امامی
بود که هــم از نظر پدرو هــم از نظر
مادر ،فاطمی و علوی بود .چند سال
از زندگی خــود را همراه جد بزرگوار
خویش ،امام حسین(ع) ســپری کرد و در واقعه کربال ،چهر سال و در هنگام
وفات پدر بزرگوارش 39 ،سال داشــت .مدت امامت آن حضرت هجده سال
و در ایام امامت خویش ،با ولید بن عبدالملک ،ســلیمان بن عبدالملک ،عمر
بن عبدالعزیز ،یزید بن عبدالملک و هشــام بن عبدالملــک هم عصر بود .در
زمان خالفت هشام ،ســال  114هجری در  57سالگی به شهادت رسید و در
قبرستان بقیع ،در کنار پدر و جد مادری خود امام حسن مجتبی(ع) دفن شد.
منبع :پایگاه اطالع رسانی حوزه

 14اسفند روز احسان و نیکوکاری
با توجه به اینکه
انتقال دانش
در ذوب آهن
اصفهان به صورت
سیستمی و به
خوبی انجام می
گیرد و وجود دانش
فنی به روز و تجربه
به عنوان دو فاکتور
اصلی پیشرفت در
ذوب آهن وجود
دارد  ،دور نمای
روشنی برای ذوب
آهن اصفهان
متصورهستم

شهرک توریستی نمک آبرود
شهرک توریســتی نمک آبرود در قســمت غربی
چالوس واقع شده و دارای آب و هوای معتدل بوده
که تفرجگاهی برای جذب گردشــگران می باشد.
این شهرک در ســال  ۱۳۶۷احداث گردید .وجود
پارک های بنفشه و شمشــاد در این شهرک مناظر
جذاب و دیدنی را به وجود آورده است.
شــهرک نمک آبــرود دارای مکان هــای تفریحی
زیادی از جمله تله کابین ،شــهر بازی ،شیر دریایی
و ...می باشد که ســالیانه تعداد زیادی توریست را
به خود جلب می کند .در این شــهرک جاذبه های
تفریحی متعــددی از جمله دریاچــه مصنوعی با
پدالو ،پــرواز با هواپیمــای دونفــره ،مراکز خرید،
رستوران ها ،زمین اســکیت ،زمین تنیس و ...می
باشد که شــما می توانید لحظاتی خوش را در این

مکان ها تجربه کنید.
در قســمت شــمالی شــهرک تفرجگاهی در کنار
ســاحل دریای مازنداران قرار گرفته که دارای همه
امکانات رفاهی و اقامتی به طور شــبانه روزی می
باشد که این تفرجگاه خود دارای تفریحات مهیجی
از جمله پیست دوچرخه ســواری ،جت اسکی و...
می باشد با این که این شــهرک در تمام چهار فصل
اماده پذیرایی از گردشــگران می باشد ولی بهترین
فصل ســفر به این شــهرک زیبا بهار و تابســتان
است..

داریوشبهادری
مدیریتخدماتاموراجتماعیـخدمات
اقامتیوتفریحی

 15اسفندروزدرختکاری
در ایران ،روز  15تا  22اســفند ماه به عنوان “هفته منابع طبیعی” نام گذاری
شده است که نخستین روز این هفته یعنی 15اسفند “روزدرختکاری” است.
تاریخچه روز درختکاری
روز درختکاری ابتدا در سال  1872و در ایالت نبراسکای آمریکا و در تاریخ 10
آوریل ( 21فروردین) ،توسط فردی به نام  J.Sterling Mortonبرگزار شد
و گفته می شود که در آن روز بیش از  1میلیون درخت کاشته شده است اما
بعد از مدتی این تاریخ به آخرین جمعه ماه آوریل انتقال یافت.
در کشور ما روز درختکاری در  15اسفند هر ســال برگزار می شود و مردم با
حضور در پارک ها ،جنگل ها و اقصی نقاط شهر اقدام به کاشت نهال های جوان
می کنند .ایرانی ها هر سال با کاشت درخت به استقبال سال نو رفته و در واقع
با این کار نمادین در آستانه بهار زندگی را به زمین باز می گردانند.
اهمیت درختکاری در اسالم
در ادیان و فرهنگ های مختلف جهــان ،درخت و درختکاری جایگاه خاصی
دارد .دین مقدس اسالم نیز بشر را به کاشــت درخت تشویق و ترغیب کرده
است و بعضی از بزرگان دین به این امر اشــتغال داشته اند .حضرت علی (ع)
در مدینه باغ های خرمای فراوانی به وجود آورد و بیشــتر آنهــا را در راه خدا
وقف کرد.

فضای سبز

گلهاوگیاهانآپارتمانی

TRAVEL

کوچه باغ سفر

دل ها به هم نزدیک می شوند و شکوفه های مهربانی در قلب ها جوانه می زند.
امروز لب ها برای لبخند پر از بهانه اند و بازار محبت گرم است.
شاید بتوان با سرمایه احســان و نیکوکاری ،در این روز ،دلی به دست آورد و با
دوستی و مهرورزی ،بوستان وجود را زینت داد و نهال عشق و خوبی را بار دیگر
آبیاریکرد.
از سال  1369هر سال در اسفند ماه و در آســتانه عید نوروز و بهار طبیعت ،
مردم مهربان و نیکوکار کشور ما همزمان با هفته احسان و نیکوکاری در 14
اسفند در همایشــی عظیم که تبلور نوع دوستی ،نیکوکاری و مهرورزی آنان
است دست های پر محبت و عاطفه خویش را بر ســر خانواده های نیازمند و
کودکانشان می کشند.هفته نیکوکاری (از چهاردهم تا بیست و یكم اسفندماه)
به منظور جذب كمكها و هدایای مردم به خانواده های محروم و نیازمند برگزار
می شود كه جمع آوری و توزیع آن توسط كمیته امداد صورت می گیرد.

1367
این شهرک در
سال ۱۳۶۷احداث
گردید.وجود
پارکهایبنفشه
و شمشاد در این
شهرکمناظر
جذاب و دیدنی را به
وجود آورده است

گازمانیا(ستارهآتشین)
نامعلمی:
Guzmania Lingulata
خانواده:
Beromeliacea
زادگاه اصلــی آن آمریکای جنوبی
اســت.برگ های آن حــول محور
مرکزی رشــد نموده و مانند بقیه
گیاهان تیره آناناس ،در وسط ،یک فرورفتگی فنجان مانندی دارد که حیات
گیاه بستگی به آن داشته و باید همیشــه پر از آب باشد و بهتر است هر روز
یک بار با آب تازه جایگزین شود .برگها دارای لبه صاف و گوشتی می باشد و
گل آن در وسط برگ ها قرار دارد .عمر گیاه سه سال و در آخر عمر فقط یک
بار گل می دهد .پیش از خشک شــدن گیاه در کنار پایه ،پاگیاه یا پاجوش
شروع به رشد کرده و با جدا کردن و کاشــت آن در گلدان گیاه جدید تولید
می شود.
نیازهای گیاه :به طور کلی گیاهان این تیره از نواحی گرم و مرطوب بوده و نیاز
آبی آن ها متوسط است .در تمام طول سال احتیاج به نور کافی دارند ولی نور
مستقیم به برگ ها و گل آسیب می رســاند .دمای  13-18درجه سانتیگراد
برای آن مناسب است .خاک آن باید حاوی مواد آلی باشد و از آب فاقد امالح
برای آبیاری آن استفاده نمود.
طریقه افزایش :با بذر و پاجوش قابل افزایش اســت .پاجوش را در اواسط بهار
جدا کرده و می کارند.
مدیریتاجراییامورخدماتی
اداره حفظ و نگهداری فضای سبز

سالــروزعـروج
ملکــــــوتی
شهدایگـرانقدر
ذوبآهناصفهان
گرامـــــیباد

گوناگون
Various
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با تالش جهادی بسیجیان ذوب آهن و با حضور فرمانده لشکر امام حسین (ع) صورت گرفت :

فضایسبز

هشتمین منزل مسکونی جهت نیازمندان در شهرچمگردان تحویل شد
عبدالرزاق كریمیان خوزانی رضا ابوترابی نجف آبادی
1362/12/05جزیره مجنون 1362/12/07عملیات خیبر

صفرعلی جعفرزاده
1362/12/06جزیره مجنون

اسماعیلبهرامیكركوندی
1362/12/04پاسگاه زید

محمدعلی جمشیدیان
1365/12/05شلمچه

موسی انتظاری رودسری
1365/12/10كربالی 5

رحیم طنازی
1365/12/10شلمچه

عبداله احمدی بنی
1365/12/10شلمچه

سیدجالل علی
1365/12/10شلمچه

عبدالرحیم طاهری افارانی
1362/12/04پاسگاه زید

فضل اله اسدیان الیگودرز
1365/12/04شلمچه

عبدالعلی احمدپورمباركه
1362/12/08جزیره مجنون

مهدی حاجی احمدی
1362/12/04طالیه

عبدالعلی صادق زاده
1365/12/07فاو

خبر

عیادت از همکارحادثه دیده

کمیته عیادت شرکت با حضور در منزل حاجعلی وکیلی شاغل در مدیریت
خدمات و امور اجتماعی در جریان وضعیت بیماری وی قرار گرفته و از وی
دلجویی کردند .

در ادامه فعالیت ها وتالش های گروه جهادی بسیجیان
حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان ذوب آهن اصفهان
و با حضورسردار هاشمی پور فرمانده لشکر امام حسین
(ع) و تعدادی از مسولین شرکت ،هشتمین منزل
مسکونی ساخته شده با  80متر زیربنا جهت نیازمندان
درشهر چمگردان تحویل داده شد .در این امرخیر
،کمیته حضرت امام خمینی(ره) و تعدادی از خیرین نیز
مشارکتداشتهاند.
در آیین تحویل این واحد مسکونی سردار هاشمی پور
فرمانده لشکر امام حسین (ع) در مصاحبه با خبرنگار
ما ضمن قدردانی و ابراز خرسندی از حضور فعال گروه
جهادی بسیج ذوب آهن اصفهان در این گونه امور خیر
گفت  :خوشبختانه کارکنان سخت کوش ذوب آهن
اصفهان در طول عمر چهل ساله انقالب اسالمی عالوه

کارگاه آموزشی تحكیم خانواده در كارگاه الكتریكی

در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی
و تحكیم خانواده کارگاه آموزشی به همت حوزه
مقاومت بسیج شهید تندگویان در كارگاه الكتریكی

تیم فوتسال مدیریت مهندسی نورد
قهرمان مسابقات داخلی شد

مسابقات فوتسال داخلی شرکت به مناسبت گرامیداشت دهه مبارك فجر از
سوی مدیریت خدمات و امور اجتماعی( سرپرستی ورزش همگانی ) در سالن
سرپوشیده  ،ایثار فوالدشهر با حضور  27تیم در قالب  9گروه  3تیمی انجام
گرفت  ،این مسابقات در دوره اول به صورت گروهی و بعد حذفی -گروهی با
انجام  52مسابقه از تاریخ  8بهمن ماه لغایت یکم اسفند ماه برگزار شد و تیم
های مدیریت مهندسی نورد  ،مدیریت تولیدات كك و مواد شیمیایی  ،مدیریت
نسوز به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند و كاپ اخالق نیز به تیم
مدیریت كوره بلند اهداء شد.
سرپرستیورزشهمگانی

برگزار گردید .در این کارگاه آموزشی که تعدادی از
اعضای حلقه صالحین شهید احمدی بنی  ،بسیجیان
پایگاه شهدای مدافع حرم و كاركنان نت تولید

وتوزیع برق حضور داشتند ،سرگرد صادقی مسئول
پیشگیری از جرم وآسیب های اجتماعی شهرستان
لنجان مطالبی درباره تحكیم بنیان خانواده،آسیب
های اجتماعی،مواد مخدر ،فضای مجازی و جرم
های اتفاق افتاده مرتبت با آن و همچنین طرز
رفتار با همسرو فرزندان مطرح نمود .وی گفت:
ایثار و از خودگذشتگی برای خانواده و حفظ كیان
آن  ،باالبردن سطح سواد اجتماعی و مهارت های
رفتار در زندگی های امروزی بسیار ضروری است..
حاج رجبعلی طغیانی مسئول امربه معروف و نهی از
منكر حوزه مقاومت بسیج شهیدتندگویان نیز درباره
برگزاری این كالس ها گفت:طی یك برنامه زمان
بندی شده در كارگاه های مختلف سطح شركت ،
كالس هایی با موضوعات اجتماعی برگزار می
شود كه همكاران می توانند از طریق حوزه شهید
تندگویان در جریان این برنامه ها قرار گیرند.

VISIT

دیدار

دیدار با خانواده شهدا  ،جانبازان و ایثارگران شرکت
به منظور پاسداشت رشادتهای یادگاران هشت سال
دفاع مقدس گروه بازدید امور شهدا  ،جانبازان و
ایثارگران شركت از خانواده شهیدان واالمقام احمد شیر
محمدی  ،عبداله احمدی  ،قربانعلی احمدی و جانبازان
معزز میكاییل صحرایی ،ابراهیم مهدیزاده ،احمدرضا
معتمدی و ولی اله وكیلی دیدار و قدر دانی به عمل آورد.

نام و نام خانوادگی شاغل

تاریخ تولد

محل كار

نام فرزند

نگهداررحمانی

1397/11/08

اتوماسیون

نازنینزینب

محمدرضاتسلیمی

1397/11/24

خدمات

رستا

مهدیامیرخانی

1397/11/16

نورد

رستا

محمدتاجی

1397/10/28

كیفیت

سانیا

جواد ملكی

1397/11/16

آگلومراسیون

مهرشاد

رضا اظهری

1397/11/24

تولید و توزیع برق

امیر علی

جواد امینی

1397/11/10

كوره بلند

امیرحسین

یحییشفیعی

1397/11/23

فوالدسازی

كیهان

رضا علی پورم

1397/11/16

فوالدسازی

مهراد

مرتضیپروانه

1397/11/15

راهبری

مرسانا

علیرضاهارونی

1397/11/15

راهبری

امیر حسام

عبدالهرحیمی

1397/11/18

راهبری

حدیث

شكرالهشریفی

1397/11/22

كوره بلند

یونا

مصطفیدهقانی

1397/11/21

آگلومراسیون

دلوان

محمدصالحی

1397/11/22

آگلومراسیون

یلدا

علی موسوی فرد

1397/11/24

فوالدسازی

فاطمه سادات

مجیدعسگری

1397/11/02

اتوماسیون

نیلوفر

بهروز رشیدی

1397/11/23

آگلومراسیون

هانا

حسیندهقانی

1397/11/27

آگلومراسیون

مبین

مالك مرادی

1397/10/25

نت

رها

افتخار آفرینی زوج ذوب آهنی
حامد جعفری فرزند جانباز معزز
مهدی جعفری و همسر وی
ناهید رفیعی در مسابقات بین
المللی  2019دركشورآذربایجان
دراستایل هنرهای فردی به
ترتیب در اسلحه سانچیكو و
زنجیر  ،مقام اول را كسب کردند
و افتخاردیگری برای ذوب آهن و

جوانان ذوب آهن در آستانه جایگاه
سوم
تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان با نتیجه2بر  1از سد بندرکنگ گذشت تا با امید
بیشتری در آستانه جای گرفتن برسکوی برنزی این مسابقات باشد جوانان
فوتبالیست باشگاه ذوب آهن پس از گذشت  22هفته از مسابقات لیگ35
امتیاز اندوخته اند.شایان ذکر است که هدایت این تیم را سیدکمال حسینی
بازیکن پیشکسوت تیم ذوب آهن بر عهده دارد .

بر تولید  ،اشتغال و مسولیت های
اجتماعی ،در عرصه های مختلف
اجتماعی و فرهنگی حضوری فعال
داشته اند.وی گفت تالش و همت
پوالدمردان خط اول جبهه صنعت
در تولید و خودکفایی کشور بسیار
ستودنی و ارزش کارشان همانند
مجاهدان و مدافعان مرزهای میهن
اسالمی است .
شایان ذکر است که پس از تحویل
منزل مسکونی مذکور ،شرکت
کنندگان از آغاز عملیات نهمین
واحد در حال ساخت  ،بازدید
نمودند.

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 سالمتی و موفقیت در تمام مراحل زندگی
داریم .اسامی این نی نی کوچولوها و پدر گرامی
شانبهشرحذیلاست:

جامعه ایثارگری آفریدند .
حامد جعفری در جلسه تجلیل از این زوج ورزشکار
در سرپرستی امور شهدا  ،جانبازان و ایثارگران ،
گفت  :موفقیت خود را مرهون تالش و مساعدت
های مهندس یزدی زاده مدیرعامل و مهدی
نصیری مدیر نسوز شركت می دانم و از آن ها تشكر و
قدردانی می نمایم .
یوسفرحیمی،امورشهدا،جانبازانوایثارگران

صدر نشینی تیم فوتبال نوجوانان ذوب آهن اصفهان
سرتیپی :همه شرایط برای برد مهیا بود
سرمربی تیم فوتبال نوجوانان باشگاه ذوب
آهن پس از صعود با اقتدار این تیم به عنوان تیم
سرگروه از گروه  3مسابقات لیگ باشگاه های کشور
گفت:سطح مسابقات لیگ نوجوانان کشور به لحاظ
برگزاری بسیار خوب بود وما در طی  12بازی با 10
برد و  2مساوی و یک باخت و  15گل زده و  4گل
خورده و کسب  31امتیاز توانستیم به عنوان تیم
نخست از گروه  3به دور بعدی این مسابقات صعود
کنیم.
اردالن سرتیپی در ادامه گفت:برنامه ریزی بسیار
خوبی که داشتیم بعالوه پتانسیل باالی بازیکنان و
از همه مهمتر حمایت همه جانبه باشگاه به لحاظ در
اختیار قرار دادن همه امکانات موجود دست به دست
هم داد تا ما به بهترین نتیجه ممکن دست یابیم وی
در پایان گفت :جا دارد از زحمات آذری مدیرعامل
باشگاه و فقیهی ،رشیدی و دهقان و سیمکانی که در
رسیدن ما به این جایگاه نقش بسیار مهمی داشتند
تشکر ویژه داشته باشم .
اسکندری :همدلی رمز موفقیت هر تیمی
است
سرپرست تیم فوتبال نوجوانان باشگاه فرهنگی
ورزشی ذوب آهن اصفهان پس از صعود این تیم
از رقابتهای گروه خود به عنوان تیم نخست گفت
 :این رقابتها در  5گروه  7تیمی با حضور  36تیم
صورت پذیرفت  .وی افزود:در گروه ما رقابت ها
بین تیم های فوالد مبارکه سپاهان ،طالیی پوشان
خرم آباد،افشید قم و ارقام تراشه اراک از  19مهرماه
اخیر به صورت رفت و بر گشت برگزار گردید و از
گروه های دیگر نیز تیم هایی نظیر پدیده مشهد

ملوان بندانزلی نفت اهواز  ،البدر بندر کنگ و چند
تیم دیگر صعود نمودند که در نهایت برای قهرمانی
لیگ مسابقه خواهند داد هومان امیر اسکندری که
از سال  1375تا کنون در ارتباط با ورزش ذوب آهن
سابقه فعالیت دارد در ادامه گفت:وظیفه سرپرستی
مسئولیت بسیار خطیری است واگر بخواهم وظیفه
سرپرست را در یک کلمه خالصه کنم باید بگویم
"آرامش دادن به تیم" بدین معنا که یک سرپرست
باید نهایت تالش خود را برای آرام نمودن تیمش و
دور نگه داشتن تیم از تنش و حاشیه بنماید تا جو
همدلی در تیم بوجود بیاید که خداراشکر ما این
فضای آرام و مبتنی بر یک دلی و همدلی را در
تیممان داشتیم وهمین هم رمز موفقیت ما بود.
موذنی  :دستورالعمل های باشگاه را اجرا
نمودیم
شهروز موذنی کمک مربی تیم فوتبال نوجوانان
باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن نیزگفت:به طور
خالصه باید بگویم این امر نتیجه استعداد یابی خوب
و کشف استعدادهای کار آمدی است که بتوانند ایده

های سرمربی و کادر فنی را اجرا کنند و این کشف
استعداد البته باید از مدارس فوتبال شروع شود .وی
که از سال  81تاکنون به عنوان سرمربی در رده پایه
فوتبال ذوب آهن فعالیت داشته است در ادامه بیان
داشت  :یک کمک مربی خوب بهترین ابزار برای
سرمربی است و باید رابط بین کادر و بازیکنان باشد.
موذنی در پایان تصریح نمودآنچه موجب صعود ما
شد این بود که تیم ذوب آهن دستور العمل رئیس
آکادمی باشگاه را که تاکید بر بازی هدف دار روی
زمین بود را به خوبی اجرا کرد البته ناگفته نماند
نقطه قوت تیم های باشگاه ذوب آهن وجود چمن
مصنوعی استاد عاطف است که موجب گردید که ما
بتونیم تمرین های مربوط به سبک فوتبال تیکی تاکا
را به خوبی تمرین و اجرا بنماییم  .در انتها از کسانی
که به بنده اعتماد نمودند و این مسئولیت را به من
دادند و همچنین از رشیدی به عنوان پیشکسوت
درامر مربیگری و دهقان که با صبر و حوصله بسیار
مسائل فنی تیم هــای پایه را حل می نمــودند و
همراهی سیمکانی مدیر فنی تشکر ویژه بنمایم .

تسلیت

همكاران گرامی جناب آقایان مهدی فرشاد،
امین اله کاظم زاده ،مهندس افشین طاهری  ،سعید
ایزدی و محمد کریمی
مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده محترمتان صمیمانه تسلیت عرض
می نماییم و از خداوند متعال برای آن مرحومین طلب مغفرت کرده و برای
شماوخانوادهمحترمتانصبرجمیلمسئلتمینماییم.

روابط عمومی شرکت
تشکر و سپاس

از كلیه همكاران و دوستان گرامی كه در مصیبت وارده به اینجانب ضمن
ابراز همدردی  ،موجب تسلی خاطر بازماندگان را فراهم نمودند ،صمیمانه
قدردانی نموده ،امید است در شادیهایتان جبران نمایم .

ایوب حیدری

