درآيينتكريمبازنشستگيمهندسحسينيعنوانشد

عشق به ذوبآهن اصفهان در قلب بازنشستگان
تا هميشه جاري است

بازديد از ذوبآهن
براي جوانان درسهای
بسياريدارد

سخن اول
رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار جمعی از
مسئوالن و فعاالن فرهنگی از استانهای
یزد و همدان:
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ششمينمراسمبازديدخانوادههایكاركنان
ازكارخانهذوبآهناصفهانبهمنظور
آشناييهرچهبيشترخانوادههاباخطتوليد
كهبابرنامههایفرهنگيوهنريدرتاالر
آهن و تهيه عكس يادگاري در ميدان آهن
همراهبودچهارشنبه 25مردادماهباحضور
 120خانواده ( 450نفر) برگزار شد.

03

شهید حججی عزیز،
حجت خداوند در
مقابل چشم همگان شد

توسعه صادرات و كاهش قيمت تمام شده

اقدامات موفقيت آميز ذوب آهن براي
گذر از بحران

حضرتآیتاهللخامنهایرهبرمعظمانقالباسالمیدر
دیدارجمعیازمسئوالنوفعاالنفرهنگیازاستانهاییزد
وهمدانباتأکیدبرلزومتقویتروحیهانقالبیدرنسلجوان،
شهید حججی را نمونهای درخشان از رویشهای انقالب
خواندند و خاطرنشان کردند :مسئوالن فرهنگی موظفاند
روحیه و جریان انقالبی را در محیطهای مختلف تقویت و از
آن پشتیبانی کنند .حضرت آیتاهلل خامنهای در این دیدار با
اشاره به بسترهای فراوانی که در دنیای امروز در جهت گمراه
کردن نسل جوان ایجادشده است ،افزودند :در مقابل این
تبلیغات مضر و صداهای گمراهکننده ،ظرفیتهای بزرگی
در جهت هدایت و رویش جوانان وجود دارد .رهبر انقالب
اسالمی ،شهید حججی را نمونهای درخشان از رویشهای
حججی عزیز در
اسالمی و انقالبی خواندند و گفتند :شهید
ِ
دنیاییکهروزنههایاغواگرصوتیوتصویریفراوانیوجود
دارد ،چنین درخشید و خداوند او را همچون حجتی در مقابل
چشــم همگان قرار داد .ایشان با اشاره به درخواستهای
فراوان جوانان برای حضور در جبهههای مبارزه با دشمن،
افزودند :امروز بســیاری از جوانان باانگیــزه باال و ایمان
باورنکردنی،بهدنبالآناندکهاززندگی،خانوادهوراحتیخود
بگذرند و با عشق به جهاد و دفاع از ارزشها با دشمن مبارزه
کنند که باید قدر این رویشهای جدید و ارزشمند را دانست.
حضرت آیتاهلل خامنهای ،تقویت روحیه انقالبی و جهادی
را مهمترین وظیفه مسئوالن و متصدیان فرهنگی خواندند
و خطاب به آنان خاطرنشان کردند :باید همه تالش خود را
مصروف تربیت دینی و انقالبی جوانان کنید و بدانید اخالق
نیزهمراهباتقویتروحیهانقالبیودینیوحرکتجهادیو
میلبهجهاددرراهخدا،ایجادوماندگارمیشود.رهبرانقالب
اسالمی تأکید کردند :مسئوالن باید جریان عظیم نیروی
انقالب را که خوشبختانه در بین جوانان جریان دارد ،تقویت
کنند و بهگونهای عمل نکنند که جریان انقالبی ،تضعیف
جریان مقابل آن در محیطهای فرهنگی ،دانشگاهی و
و ِ
تبلیغاتدینیتقویتشود.

ویــــترین هفته

در آيين جشن روز پزشك عنوان شد

بيمارستانشهيدمطهري
كانديددريافتدرجهیک
عالی در کل کشور
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02

رویـــداد

همزمانباآغازهفته
دولت صورت گرفت
تغییرطرحسیستم
راهاندازی موتور اصلی
کوره شماره 2
پلیزیوس
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رویـــداد

تجلیل از آزادگان سرافراز
ذوب آهن اصفهان
فرهنگی

03

فرهنگی

03

فلسفه ازدواج ،بزرگتر
شدن ،مسئولیتپذیری و
استقاللشخصيتياست

تقدير خانه مطبوعات اصفهان از روابط عمومي ذوبآهن

برگزاري آيين تكريم و بازنشستگي مدير كوره بلند ذوبآهن اصفهان

از دلبستگي و عشق به كوره بلند تا دلتنگي و فراق
بازنشستگي

مديريت و اعضای خانه مطبوعات اســتان اصفهان به جهت برگزاري مناســب و
شايسته آيين گراميداشت روز خبرنگار در ذوبآهن اصفهان ،از مديريت روابط عمومي
اين شركت قدرداني کرد .شایانذکر است روز جمعه بيستم مردادماه ،ذوبآهن اصفهان
به مناسبت روز خبرنگار ،ميزبان بيش از  120نفر از خبرنگاران استان به همراه خانواده
محترمشــان بود .بخش شاخص اين مراسم ،تقدير از  6خبرنگار و عكاس پيشكسوت

استان بود كه طي دهههای گذشته ،با دوربين و قلم توانمندشان در رسانههای نصف
جهان هنرنمايي کردند .در بخشــي از آيين مذكور،اصحاب رسانه استان از خط توليد
ذوبآهن بازديد نموده و سپس در تاالر آهن گرد هم آمدند تا پاي سخنان زهرا سعيدي
نماينده مردم مباركه در مجلس شــوراي اسالمي و فاطمه علمداري مشاور فرهنگي
اجتماعي مديرعامل ذوبآهن بنشينند.

تبريك
آيين تكريم از تالشهای ارزنده مهندس مهرداد رضايي
مدير كوره بلند ذوبآهن و بازنشستگی وي با حضور جمعي
از معاونين ،مشــاورين ،مديران و ديگر مسئولين شركت و
همچنين همكاران بخش كوره بلند يكشنبه  29مردادماه در
تاالر تشــريفات روابط عمومي شركت برگزار شد .مهندس
افضلي معاون بهرهبرداری شركت ضمن اشاره به خاطرات
خود از همكاري با مهندس رضايي گفت :امســال ســال
بازنشستگي اســت و بسياري از مديران باسابقه و كاركنان
ذوبآهن بازنشسته میشــوند .وي افزود :بنده با مهندس
رضايــي در كنكور شــركت كرديم ،در دانشــگاه صنعتي
اصفهان در رشته متالورژي مشغول تحصيل شديم و سپس
به اســتخدام ذوبآهن اصفهان درآمدیم .وي تصريح كرد:
مهندس رضايي نمونه مدير توانمنــد ،متواضع و صبوري
است كه از وي درخواست کردیم در ذوبآهن بماند و ادامه
خدمت دهد ولي قبول نكرد .بههرحال اين مدير توانمند با
عاقبتبهخیری شركت را ترك میکند ،براي ايشان زندگي
توأم با سالمتي و خوشبختي را آرزومندم .در ادامه مهندس
سيروس مؤتمن مشاور فني مديرعامل شركت كه از مديران
قديمي كوره بلند ذوبآهن اصفهان نيز به شــمار میرود با
ابراز خشنودي از برگزاري چنين آييني تصريح كرد :مهندس
رضايي از ســال  1370وارد جمع بزرگ ذوبآهن اصفهان
شــد و فعاليت خود را از بخش كــوره بلند آغاز كرد .وي با
توجه به دلبســتگي و عالقه شديدي كه به کار خود داشت
تا زمان بازنشســتگي در همين بخــش خدمت كرد و اين
نهايت عشق و فداكاري است .وي افزود :فعاليت در مشاغل
ســخت ،دلبســتگي افراد به كار را افزايش داده و در زمان

بازنشستگي و جدايي از اين جمع موجبات دلتنگي و اندوه
افراد را به همراه میآورد .مهندس مؤتمن خاطرنشان كرد:
محور فعالیتهای ذوبآهن در بهرهبرداری خالصه میشود
و محور بهرهبرداری نيز توليد اســت .تمام همكاران حوزه
بهرهبرداری و ســایر کارکنان شركت بايد در خدمت توليد
باشند .وي با اشاره به اينكه تمام موفقیتهای خود را مديون
كار در ذوبآهن اصفهان و بخش كوره بلند میداند ،براي
مهندس رضايي آرزوي موفقيت و سربلندي نمود و از زحمات
و خدمات شايسته وي تقدير و تشكر كرد .مهندس منصور
يزدي زاده معاون برنامهریزی و توسعه شركت نيز بهعنوان
ديگر سخنران اين آيين به خدمات شايسته ،دلسوزیهای
فراوان و احســاس مسئوليت مهندس رضايي اشاره كرد و
براي وي آرزوي توفيق و ســربلندي کرد .مهندس حسن
ضياء معاون پشتيباني و ساخت شركت نيز گفت :ذوبآهن
اصفهان از گذشــتگان به ما رســيده و ما مسئول حفظ آن
هستيم .مهندس رضايي يكي از بهترين مديران كاردان و
متين ذوبآهن بود كه هماکنون نيز میتواند در كشور منشأ
اثر باشد .مهندس خطيبي مشاور و مدير حوزه مدیرعامل نيز
ضمن ابالغ پيام سپاس مهندس صادقي مدیرعامل شركت
در خصوص عشق و عالقه وافر مهندس رضايي به كار خود
توضيحاتي ارائه کرد .مهندس قاسمي پور قائممقام كوره بلند
نيز به نمايندگي از همكاران اين بخش از خدمات مهندس
رضايي تشكر نمود و گفت :از اين مدير پرتالش درسهای
بسيار زيادي آموختيم و خوبي مديريت او كار جانشینش را
ســخت میکند .در پايان اين آيين مهندس رضايي مدير
بخش كوره بلند مثل هميشه بالباس كارگاهي پشت تريبون

رفت و در ســخنان كوتاهي از حضور مديران و همکاران
خود تشكر نمود و گفت :برگزاري اين جلسه بنده را شوكه
و خجالتزده كرد .وي گفت :در سال  1370وارد ذوبآهن
شدم و فعاليت خود را از بخش كوره بلند آغاز نمودم در ادامه
كار نيز از محضر اســاتيدي مانند مهندس سيروس مؤتمن
بهره بردم و از امثال ايشان درسهای زيادي فراگرفتم .در
طول خدمتم در اين بخش شاهد بودم كه همكاران با لطف
و دوستي با یکدیگر تعامل داشتند و همچنين مديران ديگر
قسمتها نيز همكاري خوبي با بخش كوره بلند داشتند كه
همینجا شايسته است از اين عزيزان تشكر و قدرداني نمايم .با
ايــن جمالت كوتاه ،بغض گلوي مهندس رضايي را گرفت و
ديگر قادر به سخن گفتن نشد .سرانجام با تشویقهای ممتد
حاضران از ايشان تجليل به عمل آمد و با گرفتن عکسهای
يادگاري اين جلسه صميمي به پايان رسيد .شایانذکر است در
ابتداي اين آيين نيز عليرضا اميري مدير روابط عمومي شركت با
تشكر از استقبال و حضور مديران و كاركنان ذوبآهن در آيين
مذكور و اشاره به برگزاري پنجاهمين سالگرد تأسیس ذوبآهن
اصفهان گفت :با توجه به تأکیدات مهندس صادقي مدیرعامل
شركت در جهت افزايش توليد و بهرهوری بيشتر ،باعث افتخار
است كه سنت حسنه تكريم از بازنشستگان توسط همكاران
قســمتهای مختلف و مديريت روابط عمومي مجددًا احياء
شده است .آيين امروز نيز بهمنظور قدرداني و تجليل از زحمات
ارزشمندمهندسرضاييمديركورهبلنددرنظرگرفتهشدهاست.
هفتهنامه آتشكار نيز براي مهندس رضايي اين مدير پرتالش،
متواضع و دوستداشتنی ذوبآهن اصفهان آرزوي موفقيت و
سربلندیبیشازپیشآرزومنداست.

اطالعيه

استفاده غيرمجاز از آرم و نام ذوبآهن اصفهان و انتشار اخبار داخلي اين
شركتدرشبکههای اجتماعي قابليتپيگيريحقوقي وقانوني دارد.

مديريت امور حقوقي شركت

جناب آقای دکتر علي ربیعی؛ وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
جناب آقای دکتر محمد شریعتمداری؛ وزیر محترم صنعت ،معدن و تجارت
جناب آقای دکتر مسعود کرباسیان؛ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
جناب آقای دکتر عباس آخوندی؛ وزیر محترم راه و شهرسازی
گزينش حضرات عالی و ساير وزراي محترم از طرف مقام رياست محترم جمهوري و كسب رأی اعتماد از مجلس گرانقدر شوراي اسالمي ،چشمانداز روشني را در افق آينده دولت دوازدهم
جمهوري اسالمي ايران ترسيم كرده و شوري در شيفتگان به خدمت آفريده است .اميد است با تدابير عالمانه و کوششهای صادقانه ذخیرههای برجستهای چون شما ،گوي توفيق و كرامت در
ميدان توسعه و تعالي كشور افكنده و در راستاي اهداف دولت تدبير و اميد و در جهت خدمت به مردم قدرشناس ايران اسالمي گامهای مؤثری برداشته شود .آرزومنديم لطف ايزدي ،پشتوانه
همت عالي و موجب سربلندي و سرافرازیتان در دستيابي به اهداف متعالي باشد.

هیئتمدیره و مديرعامل ذوبآهن اصفهان
تبريك

در سالروز والدت طبیب پرآوازه مشرق زمين ،شیخالرئیس ابوعلي سينا كه روز پزشك را به نام وي آذين بستهاند بسي خرسنديم كه در بيمارستان شهيد مطهري شاهد تالش جمعي از
بهترين متخصصان و درمانگران متعهد به آرمانهای مقدس نظام جمهوري اسالمي هستيم .عزيزاني كه با دستان شفابخش خود از اندوه و رنج بيماران میکاهند و درد و الم را به خنكاي عشق
و مهرباني مرهم مینهند .روز پزشك را به عموم متخصصان و تالشگران درصحنه سالمتي مردمان ،تبريك و شادباش گفته ،بهروزي و نيك بختي آنان را از درگاه يكتاي احديت خواستارم.

مديريت و كاركنان ذوبآهن اصفهان

آگهی فراخوان
رديف

نوع فراخوان

شماره

موضوع

مهلت دريافت اسناد

مهلتارائهپيشنهاد

1

مناقصهعمومي

9600555 R1

خريد  21رديف روغن صنعتي

96/6/4

96/6/13

2

مزايده

96.02

فروش  4گروه اقالم مازاد انبار 11شامل انواع
اقالمتأسیساتی،هيدروليكي وپنوماتيكي،
بيرينگ ،وسايل مونتاژ(پيچ و مهره و)...

96/06/15

96/06/26

ضمنًا ليست استعالمهای مربوط به خريدهاي متوسط (بدون برگزاري مناقصه) در سايت شركت به آدرس ذيل درج میگردد.
ساير موارد :
 -1زمان دريافت اسناد  :از تاريخ نشر آگهي نوبت اول تا پايان ساعت اداري مهلت دريافت اسناد (مندرج در جدول)
-2جهت  دريافت اسناد و كسب اطالعات بيشتر به آدرس    www.esfahansteel.comمراجعه فرماييد.

روابط عمومي ذوب آهن اصفهان
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سواالت همکاران
و پاسخ مسئوالن
چند نفر از همکاران در تماس با شماره  104سالم آتشکار روابط عمومی
ســؤاالت خود را به شرح زیر مطرح و خواستار رسیدگی و پاسخ مسئوالن
شدهاند:
**  .1ابراز گالیه از عدم پرداخت هزینه دندانپزشکی توسط
بیمه تکمیل درمان در موعد مقرر؟
مدیریت بیمه و اموال :مســئولین مربوطه ابراز نمودند که پس از ارائه
مدارک از طرف بیمهشده به نمایندگی بیمه ایران؛ سهم بیمهگر تا سقف
 1300000ریال ظرف مدت یک ماه از طرف بیمه ایران پرداخت میگردد و
درصورتیکه هزینه بیشتر از این سقف باشد از طریق پرفراز حقوقی پرداخت
میگردد .ضمنًا در صورت وجود هرگونه مشکل بهغیراز مورد مطرحشده
همکاران محترم میتوانند شرح مختصر از هزینه پرداختی؛ کد ملی بیمهشده
و شماره تماس را به شماره  6083از طریق نمابر ارسال نمایند.
**  .2علــت عدم پرداخت مبالغ فاکتورهایی که توســط
همکاران به بیمه ایران ارائهشده؟
مدیریت بیمه و اموال :بر اســاس مفاد قــرارداد نحوه پرداختها برای
شــاغلین بدینصورت اســت که پس از ارائه اســناد (ویزیت ،داروخانه،
ســونوگرافی و )...ظرف مدت یک ماه از تحویل از طریق بیمه ایران قابل
پرداخت اســت ولی برای بیماران بستری با توجه به نیاز به بررسی بیشتر،
امکان طوالنی شدن وجود دارد.
** .3سایر درخواستها و سؤاالت کارکنان به شرح زیر است:
 درخواست فعال نمودن سامانه رتبه و امتیاز وامهای مسکن ،ضروری و
پسانداز در پورتال شرکت
نصب آبسردکن در ترمینال آزادگان.
 با توجه به تغییر ساعت در ششماهه دوم نسبت به تغییر ساعت سانس
های استخرها برنامهریزی و اطالعرسانی شود.
افکار سنجی روابط عمومی

برگزاريمراسمسالگرد
شهادتجواداالئمه(ع)
وگرامیداشتیادخاطره
شهيدمدافعحرمشهيد
محسنحججيدرذوبآهن

مراسم سالگرد شهادت نهمين ستاره آسمان امامت و واليت حضرت
امام محمدتقی جواداالئمه(ع) و بزرگداشــت ياد و خاطره شهيد مدافع
حرم شهيد محســن حججي در صبح روز سهشنبه  31مردادماه سال
جاري با حضور باشــکوه همكاران ذوبآهني در مســجد الزهرا(س)
شركت برگزار شد .در اين مراسم كه به همت وميزباني همكاران روابط
عمومي شــركت برگزار شد حجتاالسالموالمسلمین حميد اكبري در
زمينه زندگي امام نهم(ع) و فضايل آن حضرت ســخن گفته و يادآور
شــد كه وظيفه ما شــيعيان اطاعت از ائمه(ع) بوده و اين اطاعت بايد
همراه بامعرفت باشــد .معرفت ظاهــري و زندگینامهای وهم معرفت
معنوي و باطنی چراکه اگر کســی امام زمان خود را نشناسد و بمیرد به
مرگ جاهليت مرده اســت .امثال شهيد حججي نيز بامعرفت امامت و
واليت پا درراه جهاد و مبارزه گذاشته و عاقبتبهخیر و الگوي ديگران
شــدند .وي با ذكر حديثي از حضرت جواداالئمه(ع) گفت :آن حضرت
میفرمایند با انجام ســه كار هرگز پشيمان نخواهيد شد :ترك عجله؛
مشــورت با ديگران و توكل برخدا .در ادامه اين مراسم مداح اهلبیت
سيد مجتبي حســيني در فراق حضرت امام محمدتقی (ع) و شهداي
كربال به مرثیهسرایی پرداخت و حاضران با سینهزنی و زمزمه مرثيه با او
همراهي كردند .اين مراسم با دعا براي رزمندگان وخدمتگزاران اسالم و
مسلمین به پيشگاه حقتعالی به پايان رسيد.
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اقدامات موفقيت آميز ذوب آهن براي گذر
از بحران
مهندس صادقی مدیرعامــل ذوبآهن اصفهان در
گفتگو با خبرنگار ما از بهبود شرایط این شرکت با افزایش
تولید ،کاهش بدهیها ،توسعه صادرات ،کاهش قیمت
تمامشده و ...خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این شرکت
چشمانداز روشنی دارد .مدیرعامل ذوبآهن گفت :طبق
آمار در چهار ماه گذشته بیشترین صادرات اين شركت به
کشورهای عمان ،امارات متحده عربی ،اردن ،مصر و...
بوده است ضمن اینکه صادرات به کشورهایی همچون
تایلند و برخی کشورهای اروپایی نیز صورت گرفته است.
حجم صادرات ذوبآهن طی  4ماه گذشته  476هزار تن
بود که با نرخ بینالمللی صورت گرفت و ارزش آن بالغبر
 200میلیون دالر است .این در حالی است که ذوبآهن
در ســال گذشــته درمجموع  700هزار تــن صادرات
داشت .وی در خصوص نرخ محصوالت فوالدی گفت:
هماکنون نرخ این محصوالت واقعی است و با تمهیدات
مختلف کنترل میشود تا فشاری بر مصرفکننده وارد
نیاید .درواقع نرخ محصوالت فوالدی در کشور هنوز کمتر

از نرخهای بینالمللی است درحالیکه در تمام دنیا ،نرخ
این محصوالت در داخل نسبت به نرخهای بینالمللی
بیشتر است و تنها در ایران این موضوع برعکس است.
مهندس صادقی با اشــاره بــه اینکه تعرفههای کنونی
واردات با توجه به نرخ بینالمللی محصوالت فوالدی،
مناسب است ،گفت :عدهای از دالالن که سابقه واردات
شمش بیکیفیت به کشور دارند ،میخواهند در شرایط
فعلی برای حذف تعرفه فشار بیاورند تا در زمان مناسب از
واردات سود ببرند .مدیرعامل ذوبآهن اصفهان با اشاره
به آخرین جلسه تولیدکنندگان فوالد با مهندس نعمت
زاده وزیر ســابق صنعت ،معدن و تجارت گفت :در آن
جلسه مقرر شــد واحدهای فوالدی ،عرضههای داخلی
مناسبی داشته باشند تا نرخ این محصوالت فشاری بر
مصرفکنندگان وارد نکند .دراینبین مقابله با دامپینگ
کشورهایی که محصوالت بیکیفیت صادر میکنند نیز
مهم است .وی در خصوص سیاستهای صادراتی این
شرکت اظهار داشت :در حال نهادینه کردن صادرات در

در آيين تكريم بازنشستگي مهندس حسيني عنوان شد :

یاد همه تالشگران در شرکت به یادگار باقی
خواهد ماند

ذوب آهن اصفهان  ،این مادر صنعت فوالد کشــور از بدو تاســیس
تاکنون فرزندان بســیاری را در دامن خود پرورش داده است  ،نیروهای
الیق و توانمندی که هم اکنون هر یک از آنها به عنوان مدیری شایسته
و متخصص در بخش های مختلف این کارخانه عظیم و یا در جای جای
این مرز پهناور  ،منشا خیر و برکت هستند و در کنار دیرینه برند صنعتی
ذوب آهن اصفهان  ،برند سرمایه انسانی متخصص آن را نیز زبانزد همگان
نموده اند که این مهم افتخار بسیار بزرگی برای این شرکت به شمار می
روند .مهندس صادقی مدیرعامل شرکت در آيين بازنشستگي علي حسيني
مدير ســابق امور اداري شركت طی سخنانی به دوران گذشته مدیریت
خود در این مجموعه اشــاره کرد و گفت  :یاد و خاطره همه تالشگرانی
که در عرصه های مختلف و طی سالیان متمادی برای این شرکت بزرگ
مشقت فروانی را تحمل نمودند  ،همچنان در یادها و کارنامه کاری شرکت
به یادگار باقی خواهد ماند  .افراد بسیاری را می شناسم که از این شرکت
بازنشسته شدند اما همچنان قلب آنها برای این مجموعه صنعتی می تپد
و حاضر به خدمتگزاری هستند و این چیزی جز ارق به ذوب آهن نیست .
مدیرعامل شرکت ضمن برگزاري آيين تجليل از بازنشستگان شركت
 ،خاطر نشان کرد  :در بخش های مختلف بهره برداری  ،تالشگران ذوب
آهنی در شــرایط سخت کاری از هیچ تالشی در راستای تحقق اهداف
شرکت فرو گذار نمی کنند در بخش ستاد نیز همکاران به نوبه خود تالش
و کوشــش دارند تا همه دست در دست یکدیگر روزهای بسیار خوبی را
برای این شرکت رقم بزنیم .
مهندس صادقی در تمجيد از بازنشستگان اخير شركت اظهار کرد :
مهندس رضايي منشا خدمات بســياري در بخش مهم كوره بلند بود و
عملكرد خوب وي در شــركت زبانزد است  .مهندس حسینی این مدیر
پرتالش ذوب آهنی نيز که آیین تکریم بازنشستگی ایشان در آستانه سفر
به عتبات عالیات برای وی رقم خورده است ،تقارن بسیار نیکویی محسوب

می شــود و قطعًا هر دوي اين عزيزان در مجموعه ها و مسئولیت های
دیگر در ســطح کشور می توانند همچون گذشته عملکرد خوبی داشته
باشند  .برای آنها آرزوی توفیق و سربلندی از خداوند متعال مسئلت نموده
و مسئولیت جدید مدیریت امور اداری را نیز به مهندس اکبری تبریک می
گویم  ،انشاا ...با برنامه ریزی و تالش ایشان این مدیریت مهم در سطح
شرکت بتواند همچون گذشته روند فعالیت مناسبی داشته باشد .
**عملکرد حوزه منابع انســانی و مدیریت امور اداری
برخاسته از قضاوت پرسنل و رضایت آنها است
وی گفت  :حوزه منابع انســانی  ،بخش کلیدی شرکت است زیرا با
انســان ها به صورت مستقیم در ارتباط است و این مسئولیت این حوزه
را در بخش های مختلف سنگین تر می نماید  .عملکرد بخش هایی از
شــرکت با پارامترهایی نظیر تولید  ،میزان فروش و ...سنجیده می شود
اما نمود عملکرد این معاونت و این مدیریت برخاسته از قضاوت پرسنل
و رضایت آنها است .
وی در بخشی دیگر از سخنان خود به شرایط شرکت پرداخت و بیان
کرد  :در ماه های اخیر بحمدا ...شرایط کارخانه اندکی بهبود یافته است اما
تا پرداخت کامل بدهی های ذوب آهن همچنان فاصله داریم .این شرکت
عظیم در ســاخت و راه اندازی بسیاری از صنایع کشور نقش آفرین بوده
است  ،اما متاسفانه مظلوم واقع شده است .
**کارکنان متعهد ذوب آهن با صبوری و دور اندیشــی
شرکت را به روزهای اوج خود باز می گردانند
مدیرعامل شرکت گفت  :اميدواريم با تدابير دولت محترم و مسئولين
و همچنين همت  ،صبوري و دور انديشــي کارکنان متعهد  ،ذوب آهن
اصفهــان به روزهای اوج خود بــاز گردد تا این برند صنعتی همچنان از
درخشش خاص خویش برخوردار باشد که اثرات آن را نیز كاركنان انشاا...
خواهند دید .

در آيين جشن روز پزشك عنوان شد

بيمارستان شهيد مطهري كانديد دريافت
درجهیک عالی در کل کشور
اولین روز از شهریورماه مصادف
با زادروز ابوعلی سینا پزشک ایرانی
بهپاس خدمات ارزشــمند وی ،روز
پزشک نامگذاری شده است .بدین
منظور بیمارستان نامآشنای شهید
مطهری که هماکنــون بهعنوان
برندی مطرح در عرصه ارائه خدمات
متنوعپزشکیمعرفحضورهمگان
است ،آیین جشنی را چهارشنبه یکم
شهریورماه برگزار کرد .در این آیین
جشن دکتر علیرضا آجدانی رئیس
بیمارستان شهید مطهری ضمن
تبریک روز پزشــك در خصوص
برنامههای اين بيمارستان به ايراد
ســخنراني پرداخت .در حاشیه این
آیینکهبابرنامههایمختلفهمراه
بود ،دکتر قدیری معاون بیمارستان
شهید مطهری در گفتگو با خبرنگار
ما ضمن تبریک روز پزشک حضور
جامعه پزشکی کشــور و پزشکان
بیمارســتان شــهید مطهری در
خصوص برگزاری این آیین گفت:
مطابق ســالهای گذشته و البته
امسالبهصورتباشکوهتر،بهپاسقدردانیازتالشهایشبانهروزیپزشکان
متعهداينبیمارستاندرارائهخدماتکیفیوکمیبهمردممنطقهواستاناين
آيين برگزار شد .وی با شاره به اینکه حدود 110نفر پزشک در تخصصهای
عمومی ،متخصص ،فوق تخصص ،دندانپزشک و داروساز در این بیمارستان
مشغولبهخدمتهستندافزود:باتوجهبهاینکهبیمارستانشهیدمطهریطی
سالیانمتمادیبهعنوانیکیازبهترینبیمارستانهایاستانمطرحبودهاست،
امسالباتالشهایشبانهروزیهمههمکاراندربخشهایمختلفباارزیابی
واعتباربخشیکشوریبهعنوانبهترینبیمارستانخصوصیاستانبااختالف

باالنسبتبهسایربیمارستانهامعرفی
شدوجزپنجبیمارستانبرتراستاناعم
از دولتی و خصوصی قرار گرفت .وی
ادامه داد :اخیرًا طبق اعالم وزارتخانه
به دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان
مقررشده اســت برای اخذ درجهیک
عالــی این بیمارســتان مجدد مورد
ارزیابی قرار گیرد .درجهیک عالی در
کل کشــور فقط به پنج بیمارستان
تعلق میگیرد که خوشبختانه با توجه
به امکانــات و تالش همکاران طی
سالهای مختلف بيمارستان شهيد
مطهري در ایــن ردیف قرار گرفت
که ان شاءا ...جزء پنج بیمارستان برتر
کشــور قرار میگیرد .با توجه به این
امر قطعًا یکی از سیاستهای اصلی
بیمارســتان این اســت که خدمات
تخصصی و فوق تخصصی به این
مجموعه اضافه شــود .دکتر قدیری
اضافــه کرد :با توجه بــه عدم وجود
بخش  MRIدر شهرســتان،اضافه
شدن این بخش به بیمارستان نیز در
دستپیگیریاست.معاونبیمارستان
شهید مطهری با شاره به اینکه تمام تالش کارکنان این بیمارستان بر این
است که بهترین خدمات به مراجعین ارائه شود گفت :پزشکان برتر استان در
زمینههایمختلفدراینبیمارستانخدماتمتنوعپزشكيرابهمراجعینارائه
میدهندومتخصصیندیگرینیزدرآیندهنزدیکبهاينمجموعهمیپیوندند.
ویدر پایان از مهندس صادقي مديرعاملذوبآهن اصفهانو ساير مسئولين
كههموارهپشتيباناينبيمارستانهستندتشكروقدردانيکرد.شایانذکراست
در اين آيين از دكتر بختيار خدادادي متخصص جراحي عمومي كه ساليان
متماديدراينبيمارستانحضورداشتندتجليلبهعملآمد.

کشورهایی هستیم که بازار مطمئن ،ثابت و همیشگی
دارند و بازارهای مقطعی مدنظر نیست .مهندس صادقی
در خصوص تولید ریل گفت :تولید  20هزار تن ریل U33
در برنامه شــهریورماه ذوبآهن قرار دارد و پسازآن نیز
 20هزار تن ديگر تولید میشــود .درواقع مطابق قرارداد
درمجموع  40هزار تن ریل  U33تولید و تحویل راهآهن
جمهوری اسالمی میشــود که بابت بدهی ذوبآهن
به راهآهن اســت .در تولید ریل ،مشکل اصلی این است
که راهآهن توان پرداخت بهای ریل را ندارد اما توافقات
خوبی بین این دو سازمان صورت گرفته تا تولید ریل و
پرداخت بهای آن امکانپذیر شود .مدیرعامل ذوبآهن
گفت :تولید تیرآهنهای بالپهن با ســایزهای بزرگتر
از محصــوالت کنونی تا پایین فصل پاییز در نورد 650
این شرکت آغاز میشود که قطعًا منافع اقتصادی خوبی
برای ذوبآهن خواهد داشت .وی تصریح کرد :ذوبآهن
اصفهان بهعنوان یکی از تولیدکنندگان عمده فوالد کشور،
با مجموعه اقدامات انجامشده از زیان دهی خارج گردید

و به یک واحد تولیدی ســود ده تبدیل شد .در واقع این
اقدامات و ازجمله مدیریت صرفهجویی و نهضت کاهش
قیمت تمامشده موجب شد ،قیمت تمامشده محصوالت
ذوبآهن در سال جاری باوجود تورم ،افزایش قیمت مواد
اولیه و ...نسبت به سال  94کمتر باشد .مهندس صادقی
با اشاره به شــرایط خوب ذوبآهن و افزایش تولید این
مجتمــع عظیم صنعتی گفت :ذوبآهن یک کشــتی
بهگلنشسته بود که از آن شرایط خارج شد و به مرحله
سوددهی رسید تا بتواند بهتدریج بدهیهای سنگین خود
را پرداخت نماید .وی افزود :پرداخت بدهیهای سازمانها
و معادن آغازشده و این بدهیها بسیار کاهشیافته است.
بدهیهای مالیاتی در حال تهاتر است و بدهی به بانکها
ازجمله بدهی  700میلیارد تومان به بانک رفاه نیز پرداخت
میشــود .پرداخت این بدهیها بهتدریج و طی  5سال
صورت میگیرد تــا ذوبآهن اصفهان دوباره تبدیل به
یک واحد اقتصادی پیشرو شود که توان تولید محصوالت
مهم و صادراتی در سطح گسترده دارد.

در آيين تكريم بازنشستگي مهندس حسيني عنوان شد :

عشق به ذوب آهن اصفهان
در قلب بازنشستگان تا هميشه
جاري است

به پاس 30ســال خدمت صادقانه مهندس علي حسيني مدير امور اداري
شركت آیین تکریم بازنشستگی وي دوشنبه 30مردادماه با حضور مهندس احمد
صادقي مديرعامل شركت ،مهندس علمداري مشاور فرهنگي اجتماعي  ،دكتر
عباسي معاون منابع انساني و امور اجتماعي ،مهندس خطيبي مشاور و مدير حوزه
مديرعامل  ،مديران حوزه منابع انساني  ،عليرضا اميري مدير روابط عمومي و
جمعي از همكاران امور اداري در سالن تشريفات شركت برگزار شد  .دکتر محمد
علی عباسی معاون منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت در اين مراسم با بيان
اينكه عشق به ذوب آهن در قلب بازنشستگان تا هميشه جاري است  ،گفت :
حضور در بخش های مختلف شرکت برای مدیران فرصت مغتنمی است تا این
عزیزان با فعالیت های مختلف آشنا شوند  .پس از دوران بازنشستگی گرچه آنها
از شرکت به صورت ظاهری خارج می شوند اما نام و یاد آنها در قلب ها است .
وی افزود  :برای انتصاب مدیر جدید امور اداری شاخص های مختلفی مد نظر بود
و پس از بررسی ها و با نظر مدیر عامل شرکت  ،مهندس اکبری به عنوان مدیر
جدید این مجموعه برگزیده شدند .
** تاکید بر حفظ و افزایش ارزش سهام ذوب آهن اصفهان
معاون منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت در بخشی دیگر از سخنان خود به
یک جمله کلیدی که به ویژه در شرایط فعلی شرکت بسیار مهم است  ،اشاره نمود
و خاطر نشان کرد  « :حفظ و افزایش ارزش سهام ذوب آهن اصفهان » عنوان
بسیار مهمی است که کلیه بخش های شرکت در آن نهفته است و مسئولیت و
تعهد فراوانی را برای همه کارکنان ایجاد می نماید و رضایتمندی را در پی دارد .
مهندس خطیبی مشاور و مدیر حوزه مدیرعامل نیز گفت  :مهندس حسینی
از جملــه مدیران پرتالش و اخالق مدار ذوب آهن اصفهان بودند که در دوران
قبلی خدمت اینجانب به عنوان مدیر امور اداری  ،بنده همکاری بسیار خوبی با
ایشان داشتم و علی رغم سختی ها و حجم سنگین فعالیت ها  ،خاطرات بسیاری
از آن روزها در ذهن دارم  .وی ادامه داد  :اگر مغز متفکر ســازمان را مدیریت
سازماندهی و روش ها در نظر بگیریم  ،قلب تپنده سازمان در حوزه منابع انسانی
مدیریت امور اداری است .
مهندس علی حسینی مدیر اسبق امور اداری شرکت نیز ضمن تشکر از همه
همکارانی که در این برنامه حضور یافتند گفت  :بنده فعالیت خود را از سال 1370
در ذوب آهن اصفهان و در دوران اولیه مدیریت مهندس صادقی آغاز نمودم و

افتخار می کنم که هم اکنون در دوران مدیریت ایشان به افتخار بازنشستگی
نائل گردیدم .
وی افزود  :دوران خدمت خویش را در کنار افرادی توانمند و در این شرکت
بزرگ ســپری نمودم و افتخار می کنم که در کنار مهندس خطیبی و ســایر
همکاران در راستای تحقق اهداف شرکت تالش داشتیم و ضمن خوشحالی
بابت این موضوع از همه عزیزان حاللیت می طلبم  .بنده دورانی در بخش فوالد
سازی ناظر فعالیت سخت و طاقت فرسای تالشگران در درجه حرارت بسیار
باال بودم و پاشش سرباره را به واقع احساس می نمودم  ،بنده به عنوان کارگزین
فعالیت خودم را آغاز نمودم و در حال حاضر با پست مدیر امور اداری بازنشسته
شدم  .مهندس احمد اكبري مدير جديد امور اداري شركت نيز در اين آيين ضمن
آرزوي سالمتي و توفيق براي مهندس حسيني گفت :از حسن اعتماد مديرعامل
و معاونت منابع انساني و امور اجتماعي شركت به بنده سپاسگزارم  .انشاا ...در
راستاي خدمات انجام شده ،در دوره جديد بتوانيم گام موثري برداريم .
** مديريت امور اداري دروازه ورود و خروج افراد به شركت
است
مدير امور اداري شــركت تصريح كرد  :ايــن مديريت دروازه ورود و
خروج افراد به شركت است ،فاصله بين اين دو بخش بهترين و مفيدترين
ســال هاي عمر زندگي انسان را در بر مي گيرد كه رضايتمندي از آن و
كيفيت اين دوران از اهميت بســيار زيادي برخوردار است  .تحقق اهداف
ســازمان تنها با كيفيت زندگي شغلي بين اين دو دهه حاصل مي شود ،
اين كيفيت زندگي نيز تنها با رضايتمندي كه حاصل هم افزايي كاركنان
است ارتقاء مي يابد  .در پايان اين آيين هدايايي كه از سوي همكاران در
مديريت هاي امور اداري  ،ســازماندهي و روشها  ،آموزش و توسعه منابع
انساني  ،مشاور و مدير حوزه مديرعامل  ،روابط عمومي  ،به رسم ياد تهیه
شده بود اهدا گرديد  .شايان ذكر است طی حکمی  ،مهندس احمد اکبری
به ســمت مدیر امور اداری ذوب آهن اصفهان منصوب شــد  .در جلسه
تودیع و معارفه مدیران جدید و ســابق امور اداری ذوب آهن در روز یک
شنبه  29مرداد ماه  ،دکترعباسی معاون منابع انسانی و امور اجتماعی این
شرکت  ،از خدمات مهندس علی حسینی تقدیر کرد و برای مهندس احمد
اکبری در سمت جدید آرزوی توفیق نمود .

همزمان با آغاز هفته دولت صورت گرفت

تغییر طرح سیستم راهاندازی موتور اصلی کوره
شماره  2پلی زیوس
همزمان با آغاز هفته دولت تغییر طرح سیستم راهاندازی موتور اصلی کوره شماره  2پلی زیوس
کارگاه پخت آهک مدیریت آگلومراسیون با موفقیت انجام شد .مهندس نریمانی سرپرست برق کارگاه
مذکور گفت :با توجه به طرح قدیمی و فرســوده درایو موتور اصلی کوره شــماره  2پلی زیوس و
توقفهای زیاد و مشکالت ناشی از آن درراه اندازی این تجهیز ،اقدام به مطالعه و بررسی جایگزینی
کلید هوایی در طرح موجود شــد .پس از ارائه طرح و تأیید مدیریت امور فنی بهرهبرداری ،اقدام به
مونتاژکنتاکتور و کلید اتوماتیک مناسب شد .این تالشگر ذوبآهنی در ادامه بیان داشت :اجرای این
طرح بهینه منجر به کاهش توقفهای خط تولید در حد صفــر و راهاندازی روان تجهیزات پس از
تعمییرات میشود .شایانذکر است اجرای این طرح با استفاده از امکانات موجود در کارخانه و با حداقل
هزینهها توسط پرسنل سختکوش کارگاه برق پخت آهک انجامگرفته است.
جواد فدوي ،خبرنگار افتخاري
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تجلیل از آزادگان سرافراز
ذوب آهن اصفهان

آزادگان آمدند همانطور كه رفته بودند دلير و مقاوم ،استوار
و اميدوار 26 .مرداد سالروز آزادي غيورمرداني است كه باغیرت
خــود درس آزادگي را براي ايــران و ايراني به ارمغان آوردند.
به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان به ميهن ،سرپرستي امور
شهدا ،جانبازان و ايثارگران با همكاري مدیریتهای خدمات و
امور اجتماعي و روابط عمومي تور سياحتي ،تفريحي براي 83
نفر ( 45شــاغل و  38بازنشسته) از آزادگان شركت به همراه
خانواده ترتيب داد كه اين تور همراه با جشن فرهنگي ،خاطره
گويي و طنابکشــی براي آزادگان و خانواده بود .اين تور در
منطقه تفريحي شماره  2چادگان  27مردادماه اجرا شد .موسي
سليماني بابادي مشــاور مدیرعامل و سرپرست امور شهدا،
جانبازان و ايثارگران شــركت در حاشيه اين تور در گفتگو با

خبرنگار ما ضمن تبريك ايــن روز به آزادگان و خانوادههای
معززشــان گفت :امنيت و آرامش كنوني را مديون شــهدا،
جانبازان ،آزادگان و ايثارگران هستيم و آزادگان يادگاران  8سال
دفاع مقدس هستند .آزادگان اسطوره صبر هستند و جانفشاني
اين دلیرمــردان در جبههها در ذهنها باقي خواهد ماند .وي
افزود :صبر و اســتواري خانوادههای آزادگان را نبايد فراموش
كرد چراکه آنها دالور و ســرافراز با الهام از مكتب انسانساز
اسالم و درس گرفتن از زندگي حضرت زينب(س) كه اسوه
پايداري و صبر است توانستند دوران دشوار اسارت را پشت سر
بگذارند .سرپرســت امور شهدا ،جانبازان و ايثارگران با تشكر
از مديريت خدمات و امــور اجتماعي و روابط عمومي گفت:
ذوبآهن اصفهان باوجود شرايط سخت اين تور را مهيا کرد

قهرمانکیست؟

حکایتهفته آرتور قهرمان افسانهای تنیس ویمبلدون به خاطر خونآلودهای
که در جریان یک عمل جراحی در سال  1983دریافت کرد به بیماری ایدز مبتال شد و به
بستر مرگ افتاد .او از سراسر دنیا نامههایی محبتآمیز دریافت کرد .یکی از آنها نوشته بود:
چرا خداوند تو را برای چنین بیماری دردناکی انتخاب کرد؟ آرتور در پاسخش نوشت :در
سراسر دنیا بیش از پنجاه میلیون کودک بازی تنیس را آغاز میکنند حدود پنج میلیون نفر
از آنها یاد میگیرند که چگونه تنیس بازی کنند و از آن میان قریب یکصد هزار نفر تنیس
را در سطح حرفهای فرامیگیرند و شاید پنجاههزار نفر در مسابقات تنیس ویمبلدون راه
پیدا میکنند و پنج هزار نفر سرشناس میشوند و پنجاه نفر به مرحله بعدی وارد میگردند
و فقط چهار نفر به مسابقات نیمهنهایی میرسند و دو نفر آنها به فینال ...آن هنگام که
جام قهرمانی را روی دستانم گرفته بودم هرگز نگفتم خدایا چرا من؟ و امروز هم که از
این بیماری رنج میکشم هرگز نمیتوانم بگویم خدایا چرا من؟ قهرمان کسی است که از
تمام چیزهایی که خدا برایش پیش میآورد مسرور شود.

دعوت به همکاری
کانون خیرین فرهنگی آقایــان ذوبآهن از همکارانی که در زمینه
نقاشــی روی دیوار مهارت دارند دعوت به همکاری مینماید .جهت
دریافت فرم همکاری با شماره  09131144257تماس بگیرید .

تا آزادههای عزيز بدانند مسئولين شركت همواره به فكر آنان
هستند .وي افزود :آزادگان سرمايه انقالب اسالمي هستند و
توانستند از امتحان الهي سربلند بيرون بيايند .در این برنامه،
خبرنگار ما با دو تن از آزادگان سرفراز شركت نيز گفتگو کرد.
صفرعلي ابراهيمي آزاده حالت اشتغال گفت :تور سياحتي
در چادگان باعــث افزايش روحيه بخصوص براي خانوادهها
میشود و مســئولين با توجه به اين قشر میتوانند كمي از
مشكالت آزادگان را حل کنند .اكبر كريمي جانباز بازنشسته
گفت :اين برنامهها باعث میشود تا آزادگان بفهمند فراموش
نشدند و هرگز كارهاي آنها در ذهنها پاك نخواهد شد و اين
تور تفريحي میتواند باعث جمع شدن دوستان در كنار يكديگر
و افزايش روحيه میشود.

روز عرفه ،روز نيايش
عبادات و دعا رشــته اتصال انسان با مبدأ هستی و قدرت الیزال الهی هستند؛ ازاینرو
نمیتوان گفت که دعا و عبادات ،مخصوص اّیام ویژه اند؛ اما زمانهایی وجود دارد که فرصت
ویژهای برای ارتباط با خداوند از طریق دعا و راز و نیاز است؛ چراکه رحمت خاص خداوند در آنها
ازمبدأاعلیبهسویبندگانسرازیرمیگرددوبندهبایدتالشکندخودرادرمعرضدریافتآن
عنایات و رحمتهای ویژه الهی قرار دهد؛ چنانکه پیامبر اکرم صلیاهلل علیه و آله فرمودند« :ا َِّن
َحاتاَال َف َت َع َّر ُضوالَها؛ب هراستیبرایپروردگارشمادرروزهایروزگارتان
ل َِربِّ ُک ْمفِیاَّیا ِم َد ْه ِر ُک ْمنَف ٌ
عطایا و بخششهایی است ،هوشیار باشید و خود را در معرض آنها قرار دهید ».و قرآن کریم
نیز میفرمایدَ« :وَذ ِّک ْر ُه ْم بَِاّیا ِم اللّ »؛ و روزهای خدا را به آنان یادآوری کن ».یکی از این روزها،
ذیحجه یعنی روز عرفه است که میتوان آن را روز دعا و نیایش نام نهاد .مخصوصًا برای
نهم ّ
تشرف به حج و حضور در صحرای عرفات را پیداکردهاند.
کسانی که توفیق ّ

عیدسعیدقربان

عید قربان ،تجدید خاطره عشق و ایثار
عید قربان ،روز ثبوت و اثبات عشــق و تسلیم است .روزی است که انسان در برابر
«تعبد» را
معشوق ،هیچ بودن همهچیز را میپذیرد ،خود و همهچیز را فدای او میکند و ّ
که نتیجه عرفان ،شهود و دیدن یار است ،به معرض دید میگذارد .امروز باید بهگونهای
عمل کنیم و بهنوعی از آزمایش و امتحان به درآییم که ابراهیم وار و اسماعیل وار عشق و
تسلیم را به نمایش بگذاریم .امروز باید خاطره عشق و ایثار حضرت ابراهیم علیهالسالم و
حضرت اسماعیل علیهالسالم و حضرت هاجر علیهاالسالم را تجدید کنیم.

فلسفه ازدواج ،بزرگتر شدن ،مسئولیتپذیری و
استقاللشخصيتياست

ازدواج آسان بهعنوان يك امر مهم و حياتي براي داشتن
يك جامعه سالم ،ســرزنده و پويا مطرح است و خانوادهها
از اولویتهای اصلي اين جامعه محســوب میشوند .يكم
شهریورماه مصادف با سالروز ازدواج آسماني حضرت علي(ع)
و فاطمه زهرا(س) و روز ازدواج آســان اســت و به همين
مناســبت جشــني براي تازه مزدوجين ذوبآهن اصفهان
 170زوج و ( 340نفر) و با حضور حجتاالسالموالمسلمین
دكتر نيلــي پور رئيس بنيــاد مهدويت اســتان اصفهان،
مهندس جاهد خطيبي مشــاور و مديــر حوزه مدیرعامل و
حجتاالسالموالمسلمین نعمتي كارشناس آموزش و مدرس
معارف اســامي مديريت آموزش و توســعه منابع انساني
شركت در تاالر آهن برگزار شد .حجتاالسالم دكتر نيلي پور
رئيس بنياد مهدويت استان اصفهان ضمن تبريك اين روز به
تازه مزدوجين شركت گفت :ميثاق ازدواج يكي از مهمترین
میثاقها نزد خداوند متعال است كه خداوند با اين پيوند ثمرات

خوبي براي بندگان در نظر خواهد گرفت .وي افزود فلسفه
ازدواج بزرگتر شدن ،مسئولیتپذیری و استقالل شخصيتي
اســت و اگر نتوانيم به اين اصول دستیابیم كاركرد ازدواج
را درســت درك نکردهایم .با ازدواج بايد يك جهش ترتيبي
ايجاد كنيم و منطق و عقالنيــت را در زندگي بكار ببنديم
تا بتوانيم تغييرات را ايجــاد و منها را ما بكنيم تا صالبت
روحــي و رواني در بين زوج اتفاق صورت پذيرد .دكتر نيلي
پور گفت :اگر زوجها بتوانند  3سال اول زندگي را بهدرستی
و توافق طي نمايند  70درصد زندگي را تثبيت خواهند كرد
چون زوج در حال شــناخت يكديگر میباشند در اين دوران
سخت اســت كه زندگي ،مراقبت و معاشرت بيشتري الزم
دارد .وي گفت :بهتر است مردان باسخاوت باشند و با بخل
ورزيدن بنيان زندگي را تهديد نكنند .با داشتن سخاوت در
زندگي ،خداوند متعال نگاه ديگري به معيشت زندگي خواهد
داشت و روزي خانواده را بيشتر خواهد كرد .وي افزود :تجمل

به ما شــخصيت نمیدهد با میانهروی و اعتدال در زندگي
میتوان به آرامش رســيد پدر و مادرها سرمایههای انساني
هر خانواده و كوله باري از تجربه هستند و نبايد هیچگاه آنها
را دستکم گرفت ،با مراقبت از آنها میتوان بركات را برای
زندگي به ارمغان آورد و با دعاي پدر و مادر است كه موفقيت
نصيب زوج خواهد شد .مهندس جاهد خطيبي مشاور و مدير
حوزه مدیرعامل نيز با تبريك سالروز ازدواج حضرت علي(ع) و
حضرت زهرا(س) به همسران شاغل كه تازه به جمع خانواده
بزرگ ذوبآهن اضافه شدند گفت :بهتر است از ايام اول ازدواج
اســتفاده كنيد زيرا بهتدریج با پيشرفت شغلي و بيشتر شدن
مشغله اين دوران را نخواهيد داشت .هرگز فراموش نكنيد كه
فرزندان شما از بهترینها خواهند بود همانطور كه هماکنون
فرزندان ذوبآهن از بهترینها هســتند زيرا با دانستن اينكه
پدرانشان در چه محيط سخت و طاقتفرسایی كار میکنند
حداكثر تالش خود را براي پيشرفت خواهند کرد.

بازديد از ذوبآهن براي جوانان
درسهای بسياري دارد

ششمين مراســم بازديد خانوادههای كاركنان از كارخانه
ذوبآهن اصفهان بهمنظور آشنايي هر چه بيشتر خانوادهها با
خط توليد كه با برنامههای فرهنگي و هنري در تاالر آهن و
تهيه عكس يادگاري در ميدان آهن همراه بود چهارشنبه 25
مردادماه با حضور  120خانواده ( 450نفر) برگزار شد .در حاشيه
اين بازديد با تعدادي از شرکتکنندگان گفتگويي داشتيم كه در
پي میآید .احمد بيگي شاغل در مديريت مهندسي آبرسانی
با ابزار خرسندي از اين بازديد گفت :اعضاي خانوادهام دوست
داشتند از محل كارم در كارخانه ذوبآهن بازديد كنند تا بدانند در
چه محلي مشغول به فعاليت هستم .اینگونه بازديدها میتواند
تأثیر مثبتي بر اعضاي جوان خانواده داشــته باشد زيرا با آشنا
شدن با خط توليد و مشقات كار و تالش بيشتر قدر ،زحمات
سرپرست خانواده خود را میدانند .وي افزود :اين بازديد برنامه

ن میتوانند براي خانوادههای
جذابي است كه دســتاندرکارا 
كاركنان ترتيب دهند و تنوع اين برنامهها بسيار جالب بود كه
براي كاركنان ايجاد دلگرمي میکند .اميد اســت بازدیدهای
بيشتر شود تا پرسنل زودتر بتوانند كارخانه را به خانوادههای خود
نشان دهند و بهتر است مراحل بازديد از شركت متنوعتر باشد
تا رضايت بيشتري در خانوادهها ايجاد كند.
ابوذر ابراهيمي شاغل در نيروگاه مركزي مديريت توليد و
توزيع برق گفت :خانوادهها با بازديد از شركت میتوانند آشنايي
بيشتري با ذوبآهن و چگونگي توليد فوالد و محصوالت و
همچنين سختي كار همسران خود داشته باشند و ذوبآهن
قطب صنعت و از پيشگامان فوالد كشور است كه بازديد از آن
براي همه میتواند بسيار مطلوب باشد خصوصًا قشر جوان و
فرزندان كاركنان ذوبآهن اصفهان.

به مناسبت پنجم شهریورماه ،روز داروسازی
و بزرگداشت محمد زكرياي رازي
زكریای رازی در ســال  250هجری
قمری در ری متولد شــد و با كشف الكل
و سولفورهای مس و آهن ،انقالبی بزرگ
در علم پزشكی و شــیمی به وجود آورد
به همین دلیل یكی از دانشمندان بزرگ
جهان محسوب میشود .وی کتابهای
فراوانی دربــاره بیماریها و اســتفاده از
داروهای گیاهی نوشت و برای رفع بسیاری
از بیماریها ،بادكش و حجامت را تجویز
میکرد .رازی بیش از دویست جلد كتاب دارد كه مهمترین آن كتاب «الحاوی» است .این كتاب یكی از آثار
بزرگ پزشكی است كه تا اوایل قرن اخیر در اروپا تدریس میشد .از اوایل قرن پنجم میالدی كه تعصبات
مذهبی در اروپا به اوج خود رسیده بود ،عده زیادی از پزشكان و داروسازان از اروپا طرد شدند و ایران را بهترین
پناهگاه دانستند و با مساعدت شاهپور اول به خدمت دانشگاه جندیشاپور درآمدند و باالخره جندیشاپور به
مركز تجمع اندیشههای یونان ،هند ،آسیای غربی و ایران تبدیل شد و علم پزشكی و داروسازی در آن رونق
چشــمگیر یافت .برای اولین بار رشته پزشكی از داروسازی تفكیك شد و نیز کتابهای داروسازی و طبی
حكمای یونانی چون ارسطو ،سقراط و جالینوس در این دانشگاه به فارسی ترجمه شد .در جندیشاپور باالخره
طبی به وجود آمد كه حاصل دانش و تجربیات طب ایرانی ،یونانی و هندی بود و طب ایرانی قبل از اسالم نام
گرفت .این طب بعدها پایه و اساس طب «ابنسینا» شد.

عليرضاداتليشاغلدرمديريتفوالدسازيگفت:خانوادهها
با بازديد از محل كار احساس خوبي دارند و میتوانند شرايط سخت
كاردرذوبآهنرادرككنند.اينآشناييمیتواندتأثیراتبيشتري
بر فرزندان پسر خانواده داشته باشد زيرا باعث عالقه آنها به اين
صنعت خواهد شد .وي افزود :با اینگونه بازدیدها خانواده درك
مناسبي از شرايط سختکاری در اين مجموعه به دست میآورد
كه باعث میشود بهتر همسران خود را درك كنند.
علي احتشامي شاغل در مديريت راهبري و پشتيباني
ماشــینآالت و خودروهاي سنگين و سميه ميرزايي شاغل
در مديريت خريد تجهيزات و قطعات گفتند :احســاس غرور
ميكنيم كه در اين مجتمع عظيم صنعتي مشــغول به كار
هستيم و اين بازديد میتواند باعث آشنايي فرزندان و كسب
تجربه براي آنها باشد.

نكاتي پندآميز
ازائمهمعصومين

** نکته 1
در جستجوی اشتباهات دیگران نباش تا لغزشهایت زیاد نشود.
امام محمدباقر(ع) :نزدیکترین وضعی که بنده به کفر دارد زمانی است
که لغزشها و خطاهای کسی را شمارش کند ،برای روزی که او را سرزنش
کند .کافی
** نکته 2
حقوق اطرافیانت را نگهدار تا از صعود به قلههای پیشرفت بازنمانی.
امام صادق(ع) :ملعون است کسی که همسایهاش را بیازارد .کافی

سالروزشهادت
اماممحمدباقر(ع)

هفتم ماه ذیالحجه مصادف اســت با سالروز شهادت پنجمین اختر
تابناک آســمان والیت حضرت امام محمدباقر(ع) ،شهادت این بزرگوار را
بهتمامی ارادتمندان خاندان اهلبیت عصمت و طهارت تسلیت میگوییم.
نام مبارک امام پنجم ،محمد بود .لقب آن حضرت باقر يا باقرالعلوم است؛
بدینجهت که دريای دانش را شکافت و اسرار علوم را آشکارا ساخت .القاب
ديگری مانند شاکر و صابر و هادی نيز برای آن حضرت ذکر کردهاند که
هريک باز گوينده صفتی از صفات آن امام بزرگوار بوده اســت .کنيه امام
«ابوجعفر» بود .مادرش فاطمه دختر امام حسن مجتبی(ع) است .بنابراين
نســبت آن حضرت از طرف مادر به سبط اکبر حضرت امام حسن(ع) و از
سوی پدر به امام حسين(ع) میرسید .پدرش حضرت سيدالساجدين ،امام
زینالعابدین ،علی بن الحسين(ع) است .تولد حضرت امام محمدباقر(ع) در
روز جمعه ســوم ماه صفر سال  57هجری در مدينه اتفاق افتاد .در واقعه
جانگداز کربال همراه پدر و در کنار جدش حضرت سيد الشهداء کودکی بود
که به چهارمين بهار زندگیاش نزديک میشد.

روز کارمند بر کارمندان پرتالش
تبریکوتهنیتباد
همهساله در هفته دولت روز چهارم شهریور بهعنوان روز کارمند نامیده
میشود .روز کارمند بیش از آنکه از جهت فرمایشی و شعاری حائز اهمیت
باشد فرصتی است مناسب برای تبیین جایگاه و رفع مشکالت کارمندان.
ازآنجاکه کارمندان با دلسوزی و حسن نیت وقت خود را صرف خدمت به
مردم و نظام میکنند دولت باید توجه ویژهای نســبت به آنان مبذول دارد
و با طراحی برنامههای صحیح بیشترین استفاده را از این نیروی صادق و
زحمتکش جهت پیشبرد اهداف خود ببرد .هر صبح به امید روزی پرتالش
برمیخیزی و گام در مسیر خدمترسانی و تالش مینهی .تو خود خوب
میدانی که چه گرههای بزرگی از مشــکالت مردم با دســت و قلم تو باز
میشود .ثانیهها ،دقیقه میشوند و دقیقهها ،ساعت .تا آن همگام که صدای
اذان تو را به خود میآورد .اص ً
ال متوجه نمیشوی که چگونه گذشت .روز
به نیمه رســیده و تو روز خود را با خدمت به خلق گذراندهای .مهیای نماز
میشــوی با قلبی آرام و خرسند از یاریرساندن به هموطنت .بدان دعای
خیر او پشتوانه توست.

كوهنوردان گروه يك ذوبآهن
اصفهان بر فراز قله كركس

كوهنوردان گروه يــك ذوبآهن اصفهان به قله  3959متري كركس صعود
كردند .در ادامه برنامههاي ورزش همگاني ،گروه يك كوهنوردي و اسكي ذوبآهن
با حضور  25نفر از اعضا ،در پايان روز کاری چهارشــنبه  18مردادماه با مربيگري
كيومرث حقيقتجو به روستاي كشه در نزديكي نطنز رفتند و بعد از اقامه نماز مغرب
و عشــا به سمت قله كركس حركت كردند و موفق شدند به قلهی  3959متري
كركس صعود كنند.
سرپرستي امور ورزشي شركت
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آتشکار :نشریه داخلی /صاحب امتیاز :شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
مدیر مسئول :مدیرروابط عمومی سردبیر :علی حسین غریبی دبیر تحریریه :علی سلیمانی
خبر و گزارش :حسین ابراهیمی عرب عکس :علی اکبر طغرایی تایپ :احمد بیات توزیع :آرمان پخش
نشانی اینترنتی www.esfahansteel.com :پست الکترونیکیAtashkarweekly@esfahansteel.com:
تولید و اجرا :رسانه اصفهان امروز چاپ و لیتوگرافی :رسانه برتر شمارگان 7000 :نسخه
نشانی :انتهای اتوبان ذوب آهن ،روابط عمومی ذوب آهن اصفهان تلفن 03152574978-4945-4936 :پیام گیر0315257104 :

سالروز عروج ملكوتي
شهداي گرانقدر ذوبآهن اصفهان
گرامي باد
امورشهداجانبازان و ایثارگران شرکت

عزيزاله شهبازي دزكي

/1366/06/10ذوب اهن

عليهنرمند

/1366/06/10ذوب اهن

غالمرضاخليليپيكاني

/1366/06/10ذوب اهن

پنجمينگردهمايي
سراسريدانشآموختگان
دانشگاهصنعتياصفهان
پنجمين گردهمايي سراسري دانشآموختگان دانشگاه صنعتي اصفهان در تاريخ 15
شــهریورماه  1396از ساعت  15لغايت  23در تاالر شيخ بهايي (آمفیتئاتر) اين دانشگاه
برگزار خواهد شد .عالقهمندان میتوانند جهت ثبتنام و حضور در گردهمايي به وبسایت
انجمن دانشآموختگان اين دانشگاه به آدرس  Alumni.iut.ac.irمراجعه کنند.

بازديد از خانواده شهدا ،جانبازان و
ايثارگرانشركت

فرهنگ دهقانيان 		

محمدتقيمشرفقهفرخي محمدحسناحمدينجفابادي محمدرحيميباباشيخعل

مرادعلي ساكي

 /1366/06/10ذوب اهن  /1366/06/10ذوب اهن  /1366/06/10ذوب اهن  /1366/06/10ذوب اهن /1366/06/10ذوب اهن

ولي اله پيرعلي خيرابادي

همتعلي رحماني كركوندي
مهدي قلي رحيمي
 /1366/06/10ذوب اهن  /1366/06/10ذوب اهن /1366/06/10ذوب اهن

فراخواناستعدادیابیتیمفوتبالبانوانذوبآهن

تکریم نمازگزاران در باشگاه
ذوبآهن اصفهان

گروه بازديد امور شهدا جانبازان و ايثارگران از خانوادههای معظم شهيدان رجبعلي
رحيمي ،محمود قاسمي ،محمدكاظم زاده و جانبازان معزز یداهلل ملکزاده ،حيدرعلي
صادقي و حسن رمضاني بازديد و تجليل به عمل آورد.
رحيمي ،رابط خبري امور شهدا ،جانبازان و ايثارگران

ورزشكار ذوبآهني يك ركورد جهاني
را ارتقا داد
اسماعيل فتوت در مسابقات قهرمانی جهان
که در جوالی( 2017تیرماه )1396در هلسینگی
پایتخت فنالند برگزار شد قهرمان پرس سینه
مسترهای جهان شد .وي كه دارنده یک عنوان
قهرمانی جهان در اوکراین (سال  )2013و شش
عنوان قهرمانی آسیایی و صاحب 62رکورد ملی و
 14عنوانقهرمانقهرمانانکشورویکعنوانقهرمانقهرمانانآسیااست،موفقبهکسب
دو عنوان جهانی دیگر در پرس سینه راو (بدون لوازم) و پرس سینه با لوازم گردید .ضمن اینکه
موفقشدرکوردجهانیپرسسینهمسترهایجهانراکهدراختیار«مارتیندان»آمریکایی
بود دو بار و جمعًا به میزان ( 2.5دو ونیم) کیلوگرم افزایش دهد .در پایان اين مسابقات وي
بهعنوانيكيازبهترينورزشكاراناينمسابقاتمعرفيشد.شایانذکراستاسماعيلفتوت
از همكاران شاغل در حوزه مالي شركت بوده كه بهافتخار بازنشستگي نائل وهم اكنون به
فعالیتهایمختلفورزشيخودادامهمیدهد.

اطالعيه ورزشي
مسابقات آمادگي جسماني بانوان

مسابقات آمادگي جسماني بانوان شركت به مناسبت روز كارمند و آغاز هفته دولت
در ذوبآهن برگزار میشود.
زمان :شنبه  96/6/4ساعت  11/30لغايت 13/30
مكان :سالن واليبال مديريت آموزش
تلفن هماهنگي 09139357601:خانم شاهمرادي
ردههاي سني 19-29 :سال 30-39 ،سال 40-50،سال
توضيح:درصورتیکهتعدادنفراتهرردهزير 10نفرباشدباردهسنيبعديادغاممیشود
سرپرست امور ورزشي شرکت

نتايج مسابقات ورزشي بانوان شاغل
كارخانه به مناسبت دهه كرامت

** مسابقاتتنيسرويميز
.1مريمجودكي،مقاماول
.2فاطمهسالمي،مقامدوم
.3نسريندري،مقامسوم
مسابقاتدونيمهاستقامتدرسهگروهسني
گروه اول :فاطمه سالمي مقام اول ،فرانك ناصرنيا مقام دوم ،زهره اميريان مقام سوم
گروهدوم:بتولشيرمحمديمقاماول،زهراشمسائيمقامدوم،فريباسبكتكينمقامسوم
گروه سوم :زهرا شاهمرادي مقام اول ،پريوا شاهين پور مقام دوم ،صديقه لطفي مقام سوم
اين مسابقات با همكاري خانمها محمدي (مربي تنيس) و خانم سياه ريزي مربي بدنسازی
برگزارشد.
سرپرستامورورزشي شركت

موفقيت يك عضو خانواده ذوبآهن
در مشاعره

مريم زماني فرزند عباس شاغل در مديريت كوره
بلند كه در فروردين  1380متولد و در دوران كودكي
عالقه زيادي به شــعر داشــت ،هرکجا كه شعري
میشنید ســريع حفظ میکرد .او همانند پدرش از
دوران كودكي شروع به سرودن شعر كرد ازآنجاکه
در خانواده آنها كساني بودند كه شعر بسرايند مريم نيز
آنها را الگوي خود قرار داد .وي در مســابقات شعر و
مشاعره شركت كرد و توانست در سال هشتم متوسطه مقام دوم منطقه شهرستان
مباركه در رشته شعر و سال نهم مقام سوم شعر و در سال دهم نيز مقام اول را در
رشته مشاعره كسب كند و به مرحله استان راه پيدا كند .وي سعي دارد تا كتاب شعر
خود را به چاپ برساند .او تمام موفقيتش را مديون راهنماییهای پدر و مادرش و
دبير ادبيات خود آقاي اسماعيل بهرامي دانست.

تسليت

همكارگراميجنابآقايمهديفرشاد

خبر درگذشت فرزند عزيزتان چنان سنگین و جانسوز است که بهدشواری به باور
مینشیند ،ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار چارهای جز تسلیم و رضا نیست .این
مصيبت جانگداز را خدمت شما و خانواده محترمتان صمیمانه تسلیت عرض نموده و
از خداوند منان برايتان صبر آرزومنديم.

روابط عمومي شركت

تیم فوتبال بانوان ذوبآهن برای حضور در لیگ برتر فوتبال ایران ،از دختران عالقهمندان
دعوت میکند تا در تستهای این تیم شرکت کنند .بر این اساس دختران متولد  1380به
بعد میتوانند با حضور در محل باشگاه ذوبآهن اصفهان و دریافت معرفینامه از امور بانوان
در تمرینات تیم فوتبال بانوان حضور یابند.
** مدارک موردنیاز:
ارائه اصل کارت بیمه ورزشی
پرداخت مبلغ  100.000ریال
حضور با البسه ورزشی و کفش مناسب جهت حضور در تست
دریافت معرفینامه از امور بانوان باشگاه

کوچه باغ سفر

** زمان برگزاری تستها:
روزهای زوج از  30مردادماه تا  8شهریورماه 96
ساعت 8:00 :صبح تا  11:00صبح
** محل برگزاری تست:
ابتدای اتوبان ذوبآهن ،بلوار شــفق ،مجموعه اداری آموزشی ذوبآهن ،زمین چمن
مصنوعی استاد بهرام عاطف
**محلدریافتمعرفینامه:
ابتدای اتوبان ذوبآهن ،بلوار شفق ،مجموعه اداری آموزشی ذوبآهن ،باشگاه فرهنگی
ورزشی ذوبآهن اصفهان ،امور ورزش بانوان

ارگ راين

ارگ رایِن یکی از بزرگترین بناهای خشــتی جهان است .این بنای تاریخی بزرگ با
مســاحتی بیش از بیستودو هزار مترمربع ،دومین بنای خشتی بزرگ جهان بعد از ارگ
بم اســت که هرساله میزبان هزاران گردشگر داخلی و خارجی است .ارگ راین در جنوب
غربی شهر کنونی راین در استان کرمان ایران قرار دارد .این بنای خشتی تا حدودی به ارگ
تاریخی بم شبیهاست و بر باالی تپهای قرار دارد .قلعه راین یکی از مهمترین آثار تاریخی
کهن راین است و بر موجودیت راین قبل از اسالم مهر تأیید مینهد .گفته میشود قدمت
آن به دوره ساســانیان برمیگردد .در تاریخ کرمان ،از قلعه راین در قرن اول ه.ق .نامبرده
شــده است .قلعههایی با قدمت و سابقه بیشتر در این محل وجود داشته که براثر حوادث
طبیعی از بین رفتهاند .ارگ راین یک از دژهای فرمانروایی میرزا حسینخان (راینی) بوده که
در زمان نادرشاه افشار و پسر او محمدعلیخان در زمان زندیه بوده است .این ارگ پس از
سرنگونی زندیه به دست آغا محمدخان قاجار جای زندگی نوادگان میرزا حسینخان نامی
به میرحسینی بوده که هنوز گروهی از آنان در این شهر و بیشترشان در شهر کرمان باشنده
هستند .فرمانروایی پدر و پسر در این والیت نشان از رخنه و محبوبیت آنان در این سرزمین
دارد .تا آنجا که این ارگ در بسیاری از منابع با نام ارگ میرزا حسینخان نامیده شده است.

به مناسبت روز جهانی مسجد و با حضور حجتاالسالم مستجابالدعوه امام جماعت
باشگاهفرهنگیورزشیذوبآهناصفهان،محمدترکانمدیرحراستباشگاهومحمدمهدی
رمضانی مدیر روابط عمومی و امور بینالملل باشگاه ذوبآهن ،از جمعی از نمازگزاران حاضر در
مسجد باشگاه فرهنگی ورزشی ذوبآهن اصفهان تجلیل و تقدیر انجام گرفت.

اطالعيه ورزشي
فينال مسابقات واليبال بانوان شهرستان لنجان بين دو تيم ورزش همگاني ذوبآهن و
كانون خيرين فرهنگي بانوان ذوبآهن اصفهان يكشنبه ،ساعت  9/30صبح در سالن ايثار
ذوبآهن در فوالدشهر برگزار میشود .از خانواده بزرگ ذوبآهن (بانوان) جهت تماشاي
مسابقه دعوت به عمل میآید.
سرپرست امور ورزشي شركت

بر بال لك لك ها

تولدت مبارک
در روزهاي گذشته ،نورسيدهایي به خانواده بزرگ ذوبآهن پیوستهاند كه
حضور سبزشان را به خانوادههای آنها تبريك گفته و براي اين عزيزان،
آرزوي ســامتي و موفقيت در تمام مراحل زندگي داريم .اســامي اين
ني ني كوچولوها و پدر گرامیشان به شرح ذيل است:
نقشه قلعه تقریبًا مربع شکل و با چندین برج در اطراف مزین شده است .دورتادور قلعه را
حصاری در برگرفته که ارتفاع آن بیش از ده متر است .تنها ورودی قلعه از جبهه شرقی است
که با سر در بزرگ و باشکوه به محوطه داخلی راه دارد .عناصر قلعه عبارتاند از بازار ،اسطبل
(تابستانی و زمستانی) ،زورخانه ،خانههای اعیانی و محله عامه نشین .این قلعه بخش عامه
نشین و اعیاننشین دارد و فضاهای معماری موردنیاز مردم مانند زورخانه ،مسجد و اسطبل
در آن دیده میشود .مصالح کلی آن خشت خام است.
مديريت خدمات و امور اجتماعي ،خدمات اقامتي
و تفريحي ،داريوش بهادري

« آگهي فراخوان مزايده »
دستگاه مزايده گزار  :شركت سهامي ذوب آهن اصفهان
شماره مزايده 96.02:
موضوع  :فروش 4گروه اقالم مازاد انبار 11شامل انواع اقالم تاسيساتي ،هيدروليكي وپنوماتيكي ،بيرينگ ،وسايل
مونتاژ(پيچ و مهره و)...
استعالم ارزيابي كيفي
مزايده عمومي
نوع فراخوان  :مزايده محدود
مبلغ برآورد  34.929.986.340 :ريال
ميزان تضمين شركت در مزايده  :مبلغ ضمانت نامه جهت شركت در مزايده  %5پايه مزايده مي باشد
نوع تضمين شركت در مزايده  :ضمانت نامه معتبر بانكي يا واريز وجه به حساب سيباي 0155558888000
بانك ملي ذوب آهن اصفهان و يا به شماره حساب  0100223116006سپهر بانك صادرات ذوب آهن و ارائه
اوراق مشاركت بي نام و مطالبات تاييد شده مزايده گران
مهلت دريافت اسناد  :روز 4شنبه 96/06/15
مهلت ارائه پيشنهاد  :روز 1شنبه مورخ 96/06/26
تاريخ بازگشائي پاكات (مزايده ) :روز  3شنبه مورخ  96/06/28ساعت  9صبح
مديريت برگزار كننده مزايده  :مديريت بازاريابي و فروش داخلي
تلفن تماس  36240031 :داخلي 206و 255
محل تحويل پاكات  :شركت سهامي ذوب آهن اصفهان – دبيرخانه محرمانه واقع در درب اصلي جنب بانك ملي
نحــوه دريافــت اســناد  :از طريــق ســايت اينترنتــي شــركت ســهامي ذوب آهن اصفهــان به
نشاني  www.esfahansteel.ir :ويامراجعه به سرپرستي مزايده و فروش محصوالت فرعي شركت واقع
در اصفهان – بلوار سعدي– مقابل پل مارنان -پالك  ،178اسناد مزايده را دريافت نمايند.
( اسناد به صورت فایل PDFمي باشد) .

اداره مزايده و فروش محصوالت فرعي

نام و نام خانوادگي

تاريخ تولد

محل كار

نام فرزند

مصطفي عباسي

1396/05/11

نورد

حلما

محمد رضا معماريان

1396/05/11

نورد

ليانا

مصطفي عرب ماركده

1396/04/25

فوالدسازي

فرهاد

موسي سليميان

1396/04/31

فوالدسازي

آنيتا

منصور شكاري

1396/05/10

فوالدسازي

ماهان

شاغل

مصطفي طالبي

1396/05/10

نورد

ملينا

احمد رضا ضيائي

1396/04/28

نت

پرهام

سجاد كبيري

1396/05/05

نت

باران

علي ميرزا رحماني

1396/05/08

نت

حسين

مهدي رمضاني

1396/05/05

نت

شايان

بهنام شير محمدي

1396/04/30

نت

آروين

مهدي احمدي

1396/05/20

فناوري اطالعات

علي

مهدي احمدي

1396/05/20

فناوري اطالعات

ريحانه

اصغر وردي

1396/05/17

خدمات

آيسو

مسيب فريدون نژاد

1396/05/18

كك سازي

سيد مهدي

ابراهيم اسحاقيان

1396/05/18

توليد و توزيع
برق

زهرا

رسول جمشيديان

1396/05/21

كك سازي

ريحانه

وحيد حمود اهوازي

1396/05/18

كك سازي

كيانا

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

ابراهيمصيادي

1396/05/13

آگلومراسيون

عليعليجاني

1396/05/09

انرژي

فرهادمعالي

1396/05/12

كك سازي

