حضور پررنگ تالشگران
ذوبآهن اصفهان در پیادهروی
اربعینامسال

تداومفعالیتهایزیستمحیطی
ذوبآهن مورد انتظار سازمان
محیطزیستاست
دكتر عباسي معاون منابع انساني و امور
اجتماعي شركت بهاتفاق مديران ايمني،
بهداشت و محیطزیست و روابط عمومي
 9آبان ماه در ديدار با دكتر دانيالي مدیرکل
سازمان محیطزیست اصفهان و معاونين اين
اداره كل به بررسي وضعيت محیطزیست در
ذوبآهن پرداختند.در اين جلسه...
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در آستانه اربعين حسيني
كاروان عاشقان سرور و ساالر
شهيدان ابا عبدا ...الحسين
(ع) از خانواده بزرگ ذوبآهن
اصفهان به تعداد  30دستگاه
اتوبوس و با مساعدت
مدیرعامل شركت در مهر...

سخن اول
پنج ویژگی اقتصاد امن در
بيانات مقام معظم رهبري

03

در نمایشگاه توانمندیهای صادرات جمهوری اسالمی ایران صورت گرفت:

تقدير وزير صنعت ،معدن و تجارت از توانمندیهای
صادراتي ذوبآهن اصفهان

02

 .۱ثبات و شفافیت قوانین و مقررات
 .۲تعریف و تضمین حقوق مالکیت
 .۳ثبات اقتصاد کالن
 .۴شفافیت و سالمت اداری مالی
 .۵فرهنگ وفای به عهد و صداقت
ُحسن کلیدی اقتصاد امن این است که تحقق آن
به هزینههای هنگفت برای ایجاد زیرساختها نیاز
ندارد بلکه به اصالح رفتارها نیاز دارد .اگر مسئوالن
اجرایی ،قضائی ،تقنینی و انتظامی ،شــرایط اقتصاد
امــن را محقق کنند ،کارآفرینــان ایرانی به میدان
میآیند و هم برای کشور زیرساختهای اقتصادی
خواهند ساخت و هم با تولید و صادرات محصوالت
دانشبنیــان ،رفاه و ثروت را نصیب هممیهنان خود
خواهند کرد

سرمقاله
مديريت مصرف كليد توسعه
سازمان

رکورد در تعمیرات اساسی
دانهبندی  2واحد  2کک تولیدات
کک و مواد شیمیایی
02

رویـــداد

اجرایفعالیتهایبهبود
در قسمت برق بخش
آگلومراسیون

02

رویـــداد

برگزاريجلسهبررسي
وتبادلنظرپيراموننتايجنظرسنجی
از كاركنان شركت
رویـــداد

02

تداومفعالیتهایزیستمحیطیذوبآهن
موردانتظارسازمانمحیطزیستاست

مدیرکل محیطزیســت اصفهان در اين ديدار ضمن تقدير از
فعالیتهای زیستمحیطی ذوبآهن اصفهان اظهار داشت:
انتظار از ذوبآهن اصفهان ،تداوم فعالیتهای زیستمحیطی
اســت .وي با اشاره به ارتقای استاندارهای زیستمحیطی در

سطح جهان و كشور گفت :صنايع و ازجمله ذوبآهن اصفهان
بايد مطابق با دقیقتر شــدن اســتاندارهای محیطزیست،
پروژههای جديد را تعريف كند تا همواره شاهد بهبود شرايط
زیستمحیطی براي كاركنان شركت و مردم منطقه باشيم.

محصوالت جدید ذوبآهن اصفهان به بازار میآید

افزایش درآمد ذوبآهن در نیمه دوم سال در صورت تثبيت قيمت محصوالت فوالدي

احسان دشــتیانه معاون بازاریابی و فروش شرکت ذوبآهن
اصفهاندرخصوصوضعیتقیمتمحصوالتفوالديبهخبرنگار
ما گفت :قیمت محصوالت ذوبآهن در بازارهای داخلی متناسب
شده است و نوسان هم دارد كه البته بازارهای صادراتی هم با اندکی
نوســان روبرو است .به نظر میرسد قیمتها در نیمه دوم سال در
همین محدوده باشد ،البتههمیشه باید احتمال نوسان منفیو مثبت

قیمتی را در نظر داشت.وي افزود :با توجه به اینکه قیمتها از اوایل
شهریورماهرشدکرد؛درصورتتثبیتقیمتهایفعلی،درنیمهدوم
سال ،درآمد بیشتری نسبت به شش ماهه نخست محقق خواهد
شد.دشتيانه اظهار داشت :با توجه به گزارشهای بودجه شرکتهای
فوالدی ،مشخص است که پیشبینی اکثر شرکتهای فوالدی،
تداومروندقیمتهایفعلیدرنیمهدومسالبودهوبودجههاباهمین

رویـــداد

طي احــكام جداگانهای مهندس ميرحســيني بهعنوان
قائممقام مديرعامل در امور محوله و با حفظ سمت بهعنوان
سرپرســت معاونت برنامهریزی و توســعه و مهندس ايرج
رخصتي بهعنوان معــاون خريد ذوبآهن اصفهان منصوب
شدند.مهندسميرحسينيعضوهیئتمدیرهشركتنيزهست

و پیشازاین بهعنوان معاون خريد شركت فعاليت میکرد.
مهندس رخصتي نيز پیشازاین در سمتهایی همچون
مدیر پروژههای توازن ،مدیر ارشد توسعه ،مدير ارشد  HSEو
مدیرعامل شرکت تارابگین ذوبآهن اصفهان فعاليت داشته
است.

دیدگاه اصالحشدهاند.معاون بازاريابي و فروش ذوبآهن اصفهان
دربارهمحصوالتجدیداينشركتگفت:شرکتذوبآهناصفهان
شمشهای گرد یا گرده» های تا سایز ۲۵۰میلیمتر را بهتازگی روانه
بازار کرده اســت .این محصول در صنایع خودروسازی ،مس و…
استفاده میشود .ضمن اینکه با اتمام پروژه VDمیتوان نوع آلیاژی
این محصول را هم تولید کرد که در صنایع نفت و گاز ،کاربرد دارد.

تبريك

تبريك

جناب آقای مهندس مهر عليزاده
استاندارمحترماستاناصفهان
انتصابشایستهجنابعالیبهعنواناستانداراصفهانکه
بیانگرتعهد،کارآمدی،لیاقتوشایستگیهایبرجسته
آن برادر گرامی درصحنههای خدمت صادقانه بهنظام
و میهن اسالمی است تبریک عرض کرده ،موفقیت
و سربلندی شمارا از درگاه خداوند منان مسئلت دارم.

احمدصادقي

مدیرعامل ذوبآهن اصفهان

جناب آقای دکتر قدرت ا ...نوروزي
شهردارمحترماستاناصفهان
انتصاب شایسته جنابعالی را بهعنوان شهردار اصفهان که بیانگر تعهد ،کارآمدی ،لیاقت و شایستگیهای
برجسته آن برادر گرامی درصحنههای خدمت صادقانه بهنظام و میهن اسالمی است تبریک عرض کرده،
موفقیت و سربلندی شمارا از درگاه خداوند منان مسئلت دارم.

احمدصادقي
مدیرعامل ذوبآهن اصفهان

تبريك

از خانواده بزرگ ذوب آهن
و عموم شهروندان
دعوت به عمل می آید

سخنران:حجتاالسالموالمسلمیندکتراماناللهی

جناب آقای حجت االسالم محمدعلی انصاري
مدیر فرهنگ و ارشاد اسالمي استان اصفهان

انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت مدیر فرهنگ و ارشاد اسالمي استان اصفهان که بیانگر تعهد،
کارآمدی ،لیاقت و شایستگیهای برجسته آن برادر گرامی درصحنههای خدمت صادقانه بهنظام و
میهن اسالمی است تبریک عرض کرده ،موفقیت و سربلندی شمارا از درگاه خداوند منان مسئلت دارم.

احمد صادقي
مدیرعامل ذوبآهن اصفهان
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انتصاب

در ديدار مسئوالن ذوبآهن با مدیرکل محیطزیست اصفهان عنوان شد

دكتر عباســي معاون منابع انســاني و امــور اجتماعي
شــركت بهاتفاق مديران ايمني ،بهداشت و محیطزیست و
روابط عمومي  9آبان ماه در ديــدار با دكتر دانيالي مدیرکل
ســازمان محیطزیســت اصفهان و معاونين اين اداره كل به
بررسي وضعيت محیطزیســت در ذوبآهن پرداختند.در اين
جلسه دكتر عباســي ضمن تبريك انتصاب دكتر دانيالي به
ســمت مدیرکل محیطزیست اصفهان ،در سخناني وضعيت
شركت را تشــريح كرد و با توجه به رقابت شديد موجود در
صنعت فوالد و با عنايت بهضرورت و حساسيت توليد فوالد
و اشــتغالزایی آن و پايبند بودن ذوبآهن بر اســتانداردها،
حمایتهای محیطزیســت از صنايع فوالد را خواستار شد.در
ادامه هادي مدير ايمني،بهداشــت و محیطزیســت شركت
گزارشــي از عملكرد ذوبآهن در يك دهــه اخير ارائه کرد.

جديتذوبآهناصفهان
دراقتصادمقاومتيدرراستاي
پدافندغيرعامل

روابطعمومیشرکت،کانونخیرینفرهنگیبانوان،حوزهمقاومتبسیجشهیدتندگویان

ســازمانهای امروزي با توجه به شــرايط كشور،
تحریمهایبيگانگانوجنگاقتصاديكهباآنمواجهه
هستيم،مديريتبهينهمنابعوامكاناترابرايساماندهي
امور سازمان كه در ادامه برطرف شدن نيازهاي كاركنان
و همچنين رشــد و تعالي جامعه را در پي دارد به كار
اقتصادمقاومتیكههمواره
میگیرند.دراينراستاتحقق 
ایجاداشتغال
موردتوجهرهبرمعظمانقالبنيزقرارداردو 
رکود اقتصادی دو مؤلفه اساسي آن محسوب
و خروج از 
میشوند با پرهيز از اسراف و بهکارگیری صحيح منابع و
امكاناتدرابعادمختلفدرسازمانهامحققمیشود.اين
مهمازدستوراتمهمدینمبیناسالماستکهازدیدگاه
ارزشمند و مفیدمي باشد .مديريت

همه انسانها ،بسیار
مصرف،نقطهمقابلاسرافوبهمعنايبهرهبرداریبهينه
از امكانات در راستاي تحقق بهرهوری است .هر عنواني
كه زمينه بینظمی و اختالل را در سازمان ايجاد نمايد
میتوانازمصاديقاسرافدانست.
سازمان همواره تالش میکند که از منابع و امکانات
خود بهصورت مناسب و بهينه استفاده کند .محدوديت
منابع و امکانات سازمان ،ضرورت اين تالش را دوچندان
کرده و توجه مديران سازمان را به اين نکته جلب میکند
کهبايدهموارهسعيکنندتاازمنابعموجودسازمانبهنحو
شايستهومطلوباستفادهنمايند.بديهياستکهاستفاده
بهينهوبهرهوریمناسبازامکاناتسازمان،زمانيميسر
خواهد شــد که مديران براي استفاده درست از منابع و
امکانات آن و تخصيص منابع به بخشهای مختلف
سازمان ،بهصورت دقيق و منسجم برنامهریزی کنند تا
بتوانندازهدررفتنمنابعوامکاناتموجودجلوگيريکنند؛
زيرا در سايه برنامهریزی مؤثر و کارآمد است که میتوان
امکاناتوتواناییهایبالفعلوبالقوهسازمانرابهدرستی
شناخته و براي بهرهوری مناسب از آنها تالش کند.
بنابراين،برنامهریزی،بهرهوریسازمانراافزايشداده
و به سازمان و مديران آن کمک میکند که از منابع و
امکاناتموجودبهصورتمطلوبومناسباستفادهکنند
و دچار کمبود و فقر منابع و امکانات نشوند.
امير مؤمنان (ع) دریکی از بيانات خود ،اين حقيقت را
متذکرشدهومیفرماید:بابرنامهریزینيکو،فقروکمبود
امکاناتوجودنخواهدداشت.
از اين سخن استفاده میشود که برنامهریزی نهتنها
از هدر رفتن منابع و امکانات موجود سازمان جلوگيري
میکند؛بلکهباعثمیشودکهسازمان،بهجذبامکانات
و منابع ديگر بپردازد؛ زيرا هر ســازمان عالوه بر منابع
موجود و بالفعل خود ،منابع بالقوهای نيز دارد که تنها با
برنامهریزی دقيق و اصولي میتواند آنها را به دست آورد و
ميزان بهرهوری را تا حد زيادي افزايش دهد.
روشن اســت که منابع و امکانات ،تأثير فراواني بر
کارآيي و اثربخشی سازمان دارد و هر چه منابع و امکانات
بیشتری در اختيار ســازمان باشد ،ميزان موفقيت و
پيشرفت سازمان نيز افزايش خواهد يافت؛ ليکن آنچه
بيش از وجود منابع و امکانات میتواند سازمان را ياري
رساند،استفادهبهينهوبهرهوریمناسبازامکاناتموجود
است .اين نکتهای است که امام علي (ع) دریکی ديگر از
سخنانخودآنرامتذکرشدهومیفرماید:امکاناتکمي
کهباتدبیرمورداستفادهقرارگيرد،ازامکاناتبسياريکهبا
اسرافهمراهباشدماندگاراست.
امير مؤمنان (ع) دریکی از سخنان خود ،برنامهریزی
صحيحواصوليرازمینهسازافزايشامکاناتوسودآوری
و سوء تدبير را موجب از دست رفتن امکانات و سرمايه
فراوان دانســته و میفرماید :برنامهریزی خوب ،مال و
امکانات کم را افزايش میدهد و برنامهریزی بد اموال و
امکانات زياد را از بين میبرد.بنابراين ،توجه ويژه مديران
سازمان بايستي به برنامهریزی مناسب و صحيح براي
استفاده بهينه و مناسب از امکانات معطوف باشد ،نه به
داشتن بیشازحد امکانات و منابع و اسراف و زیادهروی
در استفاده از آنها.مقام معظم رهبري در بيانات اخير خود،
پرهيز از اسراف را از مصاديق اقتصاد امن دانسته است:
ویژگی مثبت و کلیدی اقتصاد امن این است که تحقق
آن به هزینههای هنگفت برای ایجاد زیرساختها نیاز
ندارد ،بلکه به اصالح رفتارها نیاز دارد.
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سالم آتشکار
تعدادی از همکاران در تماس با شماره  104سالم آتشکار روابط عمومی
ســؤاالت خود را به شرح زیر مطرح و خواستار رسیدگی و پاسخ مسئوالن
شدهاند:
**  -1نحوه محاســبه مالیات بر حقوق در سال  96چگونه
است؟
مدیریت مالی :هرسال طبق قانون؛ سازمان امور مالیاتی کل کشور میزان
معافیت حقوق را بر اساس بودجه تنظیمشده برای آن سال تنظیم و برای
اجرا ابالغ میکند .طبق بخشنامه ارسالی سازمان امور مالیاتی میزان معافیت
مالیاتی حقوق در سال  240000000( 96ریال) در سال که میانگین ماهیانه
 2میلیون تومان اســت و تا پنج برابر این مبلغ مشمول مالیات ساالنه 10
درصد و مازاد این مبلغ با نرخ  20درصد محاسبه میشود
** -2آیا تعطیالت رســمی که مابین مرخصی استحقاقی
کارکنان قرار میگیرد جزء مرخصیهای استحقاقی؛ محاسبه
میشود؟
مدیریت امور اداری :به استناد ماده  64قانون کار؛ تعطیالت رسمی بین
روزهای مرخصی کارکنان جزء مرخصی استحقاقی محسوب نمیشود.
** -3علت عدم تعطیلی کلینیک دندانپزشکی مستقر در
فوالدشهرچیست؟
مدیریت بیمارستان شهید مطهری :کلینیک دندانپزشکی فوالدشهر در
محله شــهید صدر به علت تعمیرات و بازسازی چند روز تعطیل شد که با
اتمام عملیات بازسازی در حال حاضر سرویسدهی به مراجعهکنندگان در
حال انجام است.
** -4ابراز گالیه از عدم انعقاد قرارداد بیمه ایران با بیمارستان
سیدالشهدا(ع)اصفهان؟
مدیریت اموال و انبار :پیگیریهای الزم از طریق مدیریت بیمارستان
انجام گرفت و قرارداد بین بیمه ایران و بیمارســتان منعقده شده و در حال
حاضر هیچگونه مشکلی برای مراجعهکنندگان وجود ندارد.
** -5ابراز گالیه از ادغام سرویس شیفت مسیر سپاهان
شهر؟
نظارت بر حملونقل :در راستای سیاست کلی شرکت و کاهش هزینهها
این تصمیم بر اساس تعداد نفرات آن مسیر در شیفت اتخاذشده و با مسیر
خوراسگان ادغامشده است.
افکار سنجی روابط عمومی

اجرایفعالیتهایبهبود
در قسمت برق بخش
آگلومراسیون
فعالیتهای بهبود که در قســمت برق آگلومراسیون در کارگاه پخت
آگلومره و کارگاه آمادهسازی مواد اولیه اجرایی شده است عبارتاند از:
-1اجرای طرح جدید کاهش ظرفیت پمپهای 12PPT ,12HDC
-2اصــاح طرح سیســتم حرکتی چلنوک با اســتفاده از درایو
بهصورت آزمایشــی .مهندس برهان معاون تجهیــزات الکتریکی
برق آگلومراســیون با اعــام این مطلب گفت :بــا توجه به حذف
سیســتم غبارگیرهای مرطوب بخش آگلومراســیون و کاهش آب
مصرفی و لزوم کاهش کیلــووات مصرفی الکتروموتورها که باعث
صرفهجویی زیادی در مصرف انرژی میشــد پس از بررسی و ارائه
طرح ،الکتروموتورهای  6kv ,320kwمخزنها حذف و بجای آنها
الکتروموتورهای  40kwنصب شــد ،با این اقدام مصرف انرژی در
این قســمت به حدود  8/1تقلیل یافت .این تالشــگر ذوب آهنی
در ادامه بیان داشــت :در کارگاه پخت آگلومره نیز چون تلشــکی
چلنوک شــیخت آگلوماشــین ها به دلیل اســتارت و استوپ های
پیدرپــی باعث خرابی کنتاکتورهای برق میشــد که هزینه تأمین
متریال بســیار باالیی را صرف میکرد لذا پس از بررسیهای فنی
و اخــذ مجوز الزم بــا همكاري مديريت امور فنــي بهرهبرداری و
برنامهریزی توليد و با اســتفاده از درایو ،مدارات مربوطه راهاندازی
گردیــد این اقدام عــاوه بر صرفهجویی در تأمیــن متریال باعث
کاهش ضربات تلشــکی به تجهیــزات و خرابیهای موجود روی
سیستمهای مکانیکی و برقی تلشکی گردیده است .عالوه بر موارد
بهبود مورداشــاره به موارد بهبود دیگری که توســط قسمت برق
بخش آگلومراســیون انجامشده اســت میتوان اشاره کرد مواردی
چــون :تعویض نوع کوپلینگ تعــدادی از موتورها ،تغییر راهاندازی
تعدادی از موتورها از کنتاکتور به ســافت استارتر ،تغییر در مدارات
ترمز تلشــکی چلنوک آگلوماشــین ها ،جایگزینی المپهای Led
بجای المپهای رشــتهایی ،اصالح شینهای جرثقیل  30Tلنت
ســردکنها ،نصب پاگردهای ایمن جهت تعویض روشنایی سقفی
جرثقیل آگلوماشین .4
جواد فدوي ،خبرنگار افتخاري

تعامل روابط عمومي شركت
با رسانهها در نمايشگاه
مطبوعات
بيست و سومين نمايشگاه مطبوعات كشور با حضور  600مؤسسه
مطبوعاتي ،نشــريه ،خبرگزاری و پایگاه خبري از سراســر كشور در
روزهاي  5الي  12آبان ماه سال جاري در مصالی بزرگ امام خميني
(ره) تهران برگزار شد.
چند تــن از مســئوالن و کارشناســان روابط عمومــي بهویژه
دستاندرکاران نشريات و شبکههای خبري و اطالعرسانی ذوبآهن
نيز با حضور در این نمایشــگاه ضمن بيان دستاوردها و شرايط فعلي
ذوبآهــن و همچنین فعالیتها و موفقیتهــای حاصله در نیمقرن
فعالیت و خدمت در جهت تربیت نیروی انســانی و توســعه صنعت
کشــور ،با تعدادی از مدیران و دست اندركاران رسانههای كشور به
گفتگو و تبادلنظر پرداختند .در این دیدارهای ســازنده ،مسئوالن و
خبرنگاران کشور برای تعامل و همکاری جدی با ذوبآهن اصفهان
اعالم آمادگی کردند .همچنین بازدید از خط تولید و آشــنایی بیشتر
با کارخانه از دیگر خواســتههای ایــن عزیزان بود که روابط عمومی
شرکت در حال بسترسازی مناسب در این زمینه است.

در نمایشگاه توانمندیهای صادرات جمهوری اسالمی ایران صورت گرفت:

تقدير وزير صنعت ،معدن و تجارت از توانمندیهای
صادراتي ذوبآهن اصفهان
دكتر شــريعتمداري وزير صنعت ،معــدن و تجارت
با حضــور در غرفــه ذوبآهن اصفهان در نمایشــگاه
توانمندیهای صادرات جمهوری اسالمی ایران (اکسپو
 )۲۰۱۷از موفقیتهای اين شــركت در عرصه صادرات
تقدير کرد.
دکتر شــریعتمداری وزير صنعت ،معدن و تجارت كه
در اولين سفر استاني خود در اصفهان و شركت ذوبآهن
حضــور يافت ،در نمايشــگاه توانمندیهــای صادراتي
جمهوري اسالمي ايران نيز به همراه محمدحسین مقیمی
استاندار تهران در غرفه ذوبآهن حضور يافت و از نمونه
محصوالت شرکت بازدید نمود.
دکتر شــریعتمداری در خصوص قــرارداد خرید ریل
ذوبآهن توسط شــرکت راهآهن جمهوری اسالمی نیز
اظهار داشت :باوجود تولید ریل ملی در کشور نباید خرید
ریل از خارج صورت گیرد.
وي افزود :با هماهنگیهای بهعملآمده با وزیر راه و
شهرسازی مقررشده که قرارداد خرید ریل با در نظر گرفتن
بدهی شرکت ذوبآهن به راهآهن عملیاتی شود.
محمدحســین مقیمی اســتاندار تهران كه ازجمله
پيشكسوتان عرصه صنعت فوالد كشور محسوب میشود
نيــز در بازديــد از غرفه ذوبآهن با تجلیــل از کیفیت
محصوالت تولیدی اين شركت اظهار داشت :محصوالت
ذوبآهن در ســطح دنیا کمنظیر بــوده و قابلیت رقابت

بسیاری دارد .اميد است اين شركت جايگاه خود را بهعنوان
مادر صنعت فوالد كشور حفظ کند.
نماينده حوزه فــروش ذوبآهن نيــز درباره آخرین
گواهینامه اخذشده به نام گواهی کرز انگلستان توضیحاتی
ارائه نمود و گفت :با اخذ این گواهی ،امکان صادرات میلگرد
شرکت به کشورهای عضو شورای همکاری خلیجفارس و
قاره آفریقا فراهم شد.
ذوبآهن اصفهان در ســال  1393صادركننده ممتاز
شده كه براي نخســتین بار در كشور اين افتخار نصيب

رکورد در تعمیرات اساسی دانهبندی 2واحد
 2کک تولیدات کک و مواد شیمیایی

تعمیرات دانهبندی واحد  2کک سازی 25 ،مهرماه
در چندین نقطــه از این کارگاه انجام گردید .تعویض
گذرگاه کالپان  K8و اصالح قیف نوار نقاله  k1به k2
مهمترین این تعميرات بود .در این راســتا با مهندس
محسن یوسفیان سرپرســت کک واحد  2گفتگویی
انجام دادهایم که در ادامه میخوانید:
مهندس یوسفیان گفت :گذرگاه کالپان  K8محل
عبور کک متالورژی به کوره بلند شماره  3است .به این
ترتیب که کک تولیدی باتری  3پس از سرند و تفکیک
شدن سایز ( )25-80میلیمتر آن از طریق این گذرگاه
بهصورت مستقیم یا بعد از بونکر به کوره بلند شماره
 3ارســال میشود که برآورد تعویض آن معادل شش

شــیفت کاری بود که به همت پرسنل سختکوش
واحد  2کک و پرسنل مکانیک واحد  2کک و حضور
پرسنل مدیریتهای محترم نت مکانیک و نسوز در
مدتزمان سه شیفت پایان یافت که بیانگر رکوردی
قابلمالحظه اســت.وی افزود :پس از پایان تعمیرات
بالفاصله کک از طریق دانهبندی به کوره بلند شماره 3
ارسال گردید .از مهمترین تعمیرات انجامشده همزمان
با تعویض کالپان  K8میتوان اصالح گذرگاه نوار نقاله
 K1به  ،K2تعویض و اصالح دریچههای سکوی k1
اصــاح و دیاباز چینی قیف  K0و بتنریزی محوطه
قیف  K0را نام برد.
منصور مدحی ،خبرنگار افتخاری

برگزاريجلسهبررسيوتبادلنظرپيرامون
نتايجنظرسنجیازكاركنانشركت

جلسه بررسي نتايج نظرســنجي از شاخصهای
برداشتي سطح يك كاركنان شــركت در سال  95و
پيگيري پروژههای بهبود دوشنبه هشتم آبانماه در دفتر
معاونت منابع انساني و امور اجتماعي شركت برگزار شد.
در اين جلسه كه با حضور دكتر عباسي معاون منابع
انساني و امور اجتماعي و مديران اين حوزه ،مدير روابط
عمومي و سرپرستان تعالي و افكار سنجي شركت برگزار
شد نتايج نظرسنجي از شاخصهای برداشتي سطح يك
كاركنان شركت در سال  95موردنقد و بررسي قرارگرفته
و بر شناســايي و تعريف پروژههای بهبود مرتبط با اين
شاخصهادركليهواحدهايشركتتاحصولنتايجنهايي
و افزايش رضايتمندي كاركنان تأکید شد.دكتر عباسي
معاون منابع انساني و امور اجتماعي شركت ضمن اشاره
به نتايج نظرسنجیهای ارائهشده گفت :هرچند ميزان
استقبالوبرگشتپرسشنامههاینظرسنجیازكاركنان
در حد مطلوب نبوده و بايد در جهت افزايش آن تالش
شود ولي نتايج موجود نشاندهنده عالقه و انگيزه باالي
كاركنان شركت نسبت به كار خود و حضور در ذوبآهن

اســت.وي افزود :نياز است تغييرات و اصالحات الزم در
فرايند نظرسنجي بهصورت مطلوب انجامشده و ضمن
دستهبندی ســؤاالت و تعيين فاكتورهاي مرتبط با هر
قسمت ،وظيفه مديران عالي ،مياني و سطوح عملياتي
براي تحقق پروژههای بهبود مرتبط ،مشخص و اعالم
شود.در اين جلسه مديران حوزه منابع انساني به ترتيب
نظرات و پيشــنهادهاي خود را درباره نتايج نظرسنجي
انجامشده مرتبط با فعالیتهای حوزه خود ،اعالم کردند.
عليرضا اميري مدير روابط عمومي شركت نيز با اشاره
به روند انجام نظرسنجي در سطح شركت ،پاسخدهی و
انتظاراتكاركنانبعدازانجامايننظرسنجیها،برنظاممند
شدن اقدامات اصالحي تأکید کرد و تصريح كرد :انجام
نظرسنجی با دقت الزم و اطالعرسانی صحيح در اين
زمينهباكمكمديرانشركترسالتاصليروابطعمومي
است.شایانذکر است بر اساس مصوبه شورای معاونین
شرکت ،جلسات شناسایی و تعریف اقدامات اصالحی
دربارههرکدامازنظرسنجیهاباقسمتهایمرتبطبرگزار
خواهد شد و به اطالع کارکنان شرکت خواهد رسید.

يك شركت شــد .همچنين اين شركت تاكنون پنج بار
در ســالهای 1392 -1391- 1388- 1385 – 1380
صادرکننده نمونه ملی كشور شده است.
در سال جاري نيز صادرات اين شركت توسعهیافته و
دستاوردهاي چشمگيري در اين زمينه حاصلشده است.
صادرات ذوبآهن اصفهان در  6ماهه اول سال جاري به
رقم  659هزار تن رسيد كه افزايش  89درصدي نسبت به
مدت مشابه در سال گذشته دارد ضمن اينكه اين ميزان
صادرات از كل صادرات ذوبآهن در سال  648( 95هزار

تن) نیز بیشتر است و نشان از توسعه بازارهاي صادراتي اين
شركت دارد.اقدامات صورت گرفته در ذوبآهن بهمنظور
توســعه صادرات به اين شرح اســت:اخذ گواهينامه
 CE-Markingجهــت صادرات مجــدد مقاطع به
بازارهاي اروپا ،انجام اقدامات الزم جهت دريافت گواهي
 CARESبهمنظور توســعه صــادرات محصوالت در
حوزه  ،GCCانگلستان و آفريقا بر اساس استاندارد ،BS
برونســپاری محصوالت جهت تكميل سبد محصول
صادراتي ،حضور فعال در کنفرانسهای بینالمللی ساالنه

داخلي و خارجي ،توسعه بازارهاي صادراتي و انجام تحقيقات
ميداني در خصوص مذاكره با مشــتريان بالقوه بازارهاي
هدف و شناسايي نيازهاي بازار ،تغيير در شرايط پرداخت و
تسهيل در انجام آن در راستاي تسهيل خريد محصوالت
ذوبآهن اصفهان ،اصالح و گســترش ترمهای تحويل
محصول و ايجاد شرايط ويژه براي پروژههای ساختماني.
دومین نمایشــگاه بینالمللی توانمندیهــای صادراتی
جمهوری اسالمی ایران  9تا  12آبان ماه در تهران،مركز
نمایشگاههای بینالمللی شهر آفتاب برگزار شد.

در همايش توجيهي آموزشي پدافند غيرعامل در ذوبآهن عنوان شد

جديت ذوبآهن اصفهان در اقتصاد مقاومتي در راستاي
پدافندغيرعامل

همايشتوجيهيآموزشيپدافندغيرعاملباحضورسردارمطیعیمعاونانرژیسازمانپدافند
غیرعامل کشور ،مهندس صادقي مديرعامل شركت ،صفدریان مدیرکل پدافند غیرعامل استان
اصفهان،آيتا...رهبرمسئولدفترهماهنگيتبليغاتاسالميشركت،معاونين،مشاورين،اعضاي
شورايپدافندغيرعاملشهرستانلنجان،جمعيازمسئوالنشركتوكاركنانيكشنبه 7آبانماه
در تاالر آهن روابط عمومي شركت برگزار شد.
سردار مطیعی معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل کشور در اين همايش ،با اشاره به اهميت
فضاي مجازي و رشد فناوریهای ارتباطي گفت :اين ابزار نوين،
كاربردها و فوايدي بسياري دارند اما در استفاده از آنها بايد هوشمندانه
عملكنيمچراکهضررهایزيادينيزدارند.
وي بهضرورت شکلگیری پدافند غیرعامل اشاره كرد و گفت:
نيروهايمختلفكشورازجملهارتش،سپاه،وزارتاطالعات،نيروي
انتظامي و ساير دستگاههای حراستي در كشور فعاليت میکنند
اما بازهم شرايط بهگونهای است كه نياز به پدافند غيرعامل حس
میشود.
سردار مطيعي دو ركن موردتوجه پدافند غيرعامل را تهديدات
و آسیبپذیری عنوان کرد و گفت :وظيفه پدافند غیرعامل بررسي
عوامل تهدیدآمیز براي كشور در حال و آينده و مقابله با آن است.
در ابتداي اين همايش مهندس صادقي مديرعامل شركت به
اهميت و جايگاه پدافند غيرعامل پرداخت و گفت :پدافند غيرعامل
موضوعي نيست كه به یکزمان خاص مربوط شود اين مقوله مهم
در دوران مختلف به طرق گوناگون نمود يافته است.
وي افزود :توجه به آموزشهای مربوط
به پدافند غيرعامل براي خانوادهها نيز مهم
است بهویژه در شرايط كنوني كه بازیهای
رایانهای عاملي براي تأثیرات منفي بر افكار
كودكان و نوجوانان شده است .درواقع دشمن،
افــكار جوانان را از طريق توليدات ناســالم
فرهنگي مورد هجمه قرار داده است كه بايد
دراينزمينههوشمندانهدفاعكنيم.مديرعامل
ذوبآهن افزود :غرب درگذشــته از طريق
جنگ ،كشــور را موردحمله قرارداد و سپس
اقتصادكشوررانشانهگرفت.اقتصادمقاومتي
بهترين و کاملترین راه در برابر اين هجمه
است كه بايد با اجراي سرفصلهای آن ،بر
مشكالت كنوني اقتصاد كشور غلبه كنيم و
راه توسعه پايدار را در پيش بگيريم.مهندس صادقي تأکید بر توليد داخل و بومیسازی را ازجمله
محورهاي اصلي بحث اقتصاد مقاومتي دانست كه بيش از هرزمان ،در شرايط فعلي از اهميت
برخوردار است.صفدريان مدیرکل پدافند غیرعامل استان اصفهان ،نيز ذوبآهن را باعث افتخار
استانوكشوردانستكهدردورانسختكنونيكهدرگيرجنگاقتصاديهستيم،منشأخدمات
بسياريدرعرصهتوليدواقتصادكشوراست.ويذوبآهنرادراشتغالزاييمستقيموغیرمستقیم
براي منطقه و كشور بسيار مهم دانست و بهضرورت تقويت زیرساختهای ارتباطي و اطالعاتي
جهتمقابلهباهجمههایسايبريدرذوبآهنوسايرصنايعكشورتأکیدکرد.
** برگزاري همایش پدافند غیرعامل در بیمارستان شهید مطهری
همچنينبهمناسبتهفتهپدافندغیرعاملهمایشیباحضوردکترآجدانیریاستبیمارستان

شهیدمطهری،مهندسپدرامکیانیمسئولاجراییپدافندغیرعاملکارخانهذوبآهنوجمعیاز
كاركناندرسالناجتماعاتاینبیمارستانبرگزارشد.
در این همایش مهندس کیانی اهداف پدافند غیرعامل را مجموعه اقدامات غیرمسلحانه که
موجب افزایش بازدارندگی و کاهش آسیبها در مقابل دشمن اعالم کرد.
وی افزود :پدافند غیرعامل باعث کاهش آسیبپذیری ،تسهیل مدیریت بحران ،افزایش
بازدارندگی و کاهش آسیب نیروی انسانی است لذا در بیشتر کشورهای جهان مانند سوئیس
موردتوجه جدي قرار دارد و برای آن هزینه میشود.
مهندس کیانی ادامه داد :پدافند غیرعامل در ابعاد مختلف
نظامــی ،اقتصادی ،سیاســی ،زیســتمحیطی و اجتماعی و
فرهنگی میتواند فعالیت نمایــد و مخصوصًا در این دوره که
دشمن نســل جوانان ما را هدف قرار داده است باید بهصورت
مستمر و فعال به شبکههای مجازی توجه نمود زیرا از طریق
همین شبکهها دشمن باعث اخالل در اراده ملی و دور کردن
جوان اهداف متعالی خانواده و جامعه میشود.
وی بهترین راه مقابله با دشمن را جلوگیری از نفوذ بیگانه به
هر صورتی دانست و گفت :دشمن با این نفوذ میتواند در خارج
از کشور یا داخل شکلگیری و سپس اقدام به ضربه زدن کند.
مهندس کیانی وابســتگی را یکی از عوامل نفوذ دانست و
گفت :وابستگی مخصوصًا در صنعت یکی از راههای مهم نفوذ
اســت که با خودکفایی و هوشیاری و توجه به جوانان خودمان
میتوانیــم با آن مقابله کنیم و راه نفوذ را مســدود نماییم .در
این راه باید در پی تقویت سیســتمهای
حفاظتی خود در حوزه سایبری به ویژه در
بیمارستان باشیم و با حفاظت از سیستمها،
سنسورها ،کامپیوتر و اطالعات بیماران در
این حوزه مراقب حمالت دشمن باشیم.
وی در پایان با اشاره به پدافند شیمیایی،
بیمارستان شهید مطهری را نقطه اطمینان و
اتکای کارخانه ذوبآهن دانست و باال بردن
اطالعات و آمادگی کامل را در صورت بروز
حادثهبسیارمفیداعالمکرد.
در ادامه دکتر آجدانی ریاست بیمارستان
نیز ضمن تشکر و تقدیر از برگزاری اینگونه
همایشها در بیمارســتان گفت :امیدواریم
فضای علمی و سالمت جامعه به سمت و
سویی برود که خودمان بتوانیم با گرایشهای تخصصی خودمان در بحث پدافند غیرعامل و به
ویژهدرحوزهبیمارستانشهیدمطهریگامبرداریم.
دکتر آجدانی افزود :مجموعه شهید مطهری یک مجموعه پشتیبان صنعتی برای
ذوبآهن است و باید با آمادگی کامل در رابطه با موضوعات پدافند غیرعامل ظاهر
شویم.
وی گفت :بیمارستان شهید مطهری با درایت و مدیریت كاركنان خود ،هیچگونه آلودگی
نداشته و خوشبختانه آسیبپذیری کمتری در کشور دارد .امیدواریم در آینده نزدیک آن را به صفر
برسانیم تا همچنان بتوانیم مانند ارگان های دیگر مثل آتشنشانی یکی از عوامل تقویت پدافند
غیرعاملباشیم.
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كاروان پیادهروی زائران اربعين به نيابت از 286شهيد سرافراز
ذوبآهناصفهان
در آســتانه اربعين حسيني كاروان عاشقان سرور و ساالر شهيدان ابا
عبدا ...الحسين (ع) از خانواده بزرگ ذوبآهن اصفهان به تعداد  30دستگاه
اتوبوس و با مساعدت مدیرعامل شركت در مهرماه  96به نيابت از 286
شهيد سرافراز شركت با چشماني اشکبار همراه با مداحي برادر ابوالقاسم
اسماعيلي با طي كردن مسير كوره بلند به سمت قبور شهداي گمنام با ذكر
قرائت فاتحه و تجديد ميثاق با شهيدان خود را مهياي اين سفر معنوي
نمودند و راهي كربالي معال شدند .در حاشيه اين بدرقه با تني چند از اين
زائران عزيز گفتگويي صورت گرفت كه در ادامه میخوانید:
محمد نوروزي شاغل در قسمت كارگاه ( 51بازنشسته) :عشق به
امام حســين (ع) واالترين عشقهاست اگر عشق به سیدالشهدا نبود ما
نمیتوانستیم خود را براي اين سفر مهيا كنيم .در اين راه حاضريم تمام
سختیها را قبول كنيم تا به زيارت امام حسين (ع) نائل آييم.
خدايار مواليي شاغل در قسمت آبرساني :پیادهروی جهت زيارت
قبر سیدالشهدا()ع يك موهبت الهي است كه نصيب اين زائران میشود.
ما میخواهیم با پیادهروی اربعين ثابت كنيم كه هميشه دوستدار اهلبیت
(ع) و والیتفقیه هستيم و با اين كار فرهنگ عاشورا را در اذهان عمومي
زنده نگه میداریم.
براتعلــي جعفري شــاغل در تعميــرگاه الكتريكي :هدف
از زيــارت قبر مطهر حضرت امام حســين(ع) لبيــك به نداي او
و حضرت زينب (س) و شــكوه و عظمت اســام و مسلمانان و
سركوبي دشــمنان اسالم است .حضرت امام حســين(ع) سفينه
نجات تمام مســلمانان جهان اســت و براي اقامه عدل و داد در

atashkarweekly@esfahansteel.com

نكاتي پندآمیز از
ائمه معصومين

** نکته 1
با طمع زندگی آزادانهات را به زندان تبدیل نکن .امام علی (ع)
مبــادا که طمعکاری تو را به بندگی گیرد ،درحالیکه خداوند تو را آزاد
آفریده است .غررالحکم
** نکته 2
فرد حریص ،یا حرص نداشتن را میخورد یا حرص کم داشتن را .امام
علی (ع)
آزمند نیازمند است اگرچه مالک همه دنیا باشد .غررالحکم
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كربال قيام كردند .ما نبايد بگذاريم فرهنگ عاشــورا به فراموشي
سپرده شود.
ابراهيم پور احمدي از مديريت خدمات و امور اجتماعي (بازنشسته):

اربعينحسيني
روز چهلم شــهادت امام حسين (ع) که همان روز بيستم
صفر است از همان نخستین سال واقعه کربال  61قمري روز
تجديد غم و اندوه شــيعيان و ارادتمند به خاندان اهلبیت(ع)
بوده است.يکي از مهمترين علل جايگاه ويژه اربعين در ميان
شيعيان ،همين روايت امام حسن عسکري(ع) بر فضيلت اين
روز است که زيارت مخصوص امام حسين(ع) در روز اربعين
را يکي از نشانههای شيعه بودن مطرح کردند .به خاطر همين
بسياري از شيعيان از اقصی نقاط جهان سعي دارند در اربعين
خود را به قبر امامشان در کربال برسانند و آنهايي هم که شرایط
ســفر ندارند آرزوي چنين زيارتي در دل دارند.اما چرا در بين
ائمه(ع) به زيارت امام حسين(ع) تأکيد شده و باز در بين زيارات
در طول ســال زيارت اربعين جايگاه ویژهای پیداکرده است؟
بايد گفت :به علت شدت مصيبت شهادت امام حسين(ع) که

فرهنگی 03

مصيب ًة ما أعظمها و أعظم رزيتها في اإلسالم مصيبتي بوده
که سابقهای نداشته است .بنابراين فرق اين مصيبت با مصائب
ديگر روشــن است همانگونه که امام مجتبي (ع) به برادرش
ِك َيا أَبَا َع ْب ِد َّ
فرمودَ :ل َيــ ْو َم َك َي ْوم َ
الل )3( .از طرفي قيام امام
حسين صلواتاهللعلیه بايد زنده میماند تا خون مبارکش هدر
نرود و لذا تمام تالش ائمه بر آن بود که به نحوي ياد حضرت
سيدالشهداء بر سر زبانها باشد.
در اين راه حتي از ابزار گريه و عزاداري به نحو احســن
استفاده بردند .گریههای امام سجاد(ع) شاهد بر اين مدعي
اســت؛ و اینکه يکي از راههاي زنده مانــدن ياد و هدف
قيام امام حســين(ع) زيارت حضرت است چه از دور و چه
از نزديک.
برگرفته از بخش عترت و سيره تبيان

زيارت قبر سيدالشــهدا(ع) از بزرگترين عبادات است .ما بايد راه شهدا را
ادامه دهيم و همچنان دوســتار اهلبیت و ائمه باشيم .اربعين ،روز برائت
از ســلطه ستم و روز تجديد ميثاق با شــهيدان كربال است ما به نيابت

از شــهيدان در اين پیادهروی حاضر میشویم زيرا اگر رشادتهای اين
عزيزان نبود ما هرگز نمیتوانســتیم با خيالي آسوده به زيارت قبر مطهر
سیدالشهدا(ع)برويم.

 13آبان روز تسخير النه جاسوسي
به دست دانشجويان پيرو خط امام و روز دانشآموز
سیزده آبان 57بود .دانشجویان و دانش آموزان ،مانند روزهای قبل در دانشگاه تهران اجتماع
کردهبودندوباشعارهایتوفندهومشتهایگرهکرده،جنایتهایرژیممنفورپهلویرامحکوم
میکردندوخواهانبرپاییحکومتاسالمیبهرهبریامامخمینیرحمهاهللبودند.اینوضعیت
تا ظهر ادامه داشت که ناگهان گلولههای قساوت دژخیمان شاه ،فضای اطراف دانشگاه را در
تاریکی فروبرد؛ و بیش از شصت تن از دانش آموزان ،به خاک و خون کشیده شدند .بعد از پیروزی
انقالب ،این روز را «روز دانشآموز» نامیدند تا برای همیشه چراغی فراراه دانش آموزان عزیز
کشورمان باشد و روحیه ظلمستیزی و عدالتخواهی را هماره در آنان زنده نگه دارد.بیگمان،
دانش آموزان آگاه و رشید ما در مبارزه با استکبار ،همواره نقشی فعال و فراموش ناشدنی ایفا
کردهاند .این عزیزان بودند که در 13آبان 1357از آیینه احساس و شعور مردم انقالبی و مسلمان
ایران غبار برگرفتند و هویت مسلمانی ،خوداتکایی و مبارزه با استکبار را به همگان آموختند .این
نوجوانان دانشدوست بودند که با شعارهای کوبنده و مشتهای گرهخورده ،پایههای حکومت

مزدور پهلوی را سست کردند و لرزه بر اندام زمام داران کاخهای کفر انداختند .این جوانان شجاع
بودند که با قیام خویش ،به مستضعفان آموختند که برای به دست آوردن حقوق ازدسترفته
خود ،باید با ستم گران جهانی بستیزند .اینک و با توجه به آن رشادتها و حماسهآفرینیها ،بر
دانش آموزان ماست که سهم مهمی در مبارزه با استکبار بر عهده گیرند و هم چون گذشته ،از
پیشگاماناینقیامملّیباشند.بیتردیدحماسهها،فداکاریهاوازخودگذشتگیهاییمثلحماسه
دانش آموزان عزیز در 13آبان 57بود که پیروزی انقالب اسالمی را تضمین کرد و سبب نابودی
رژیموابستهبهآمریکاگردید.هرچندقیام 13آبان،بهشهادتعدهزیادیازدانشآموزانانجامید،
ولی آغازی شد برای قیامی گستردهتر که پس از اندک زمانی ،کاخ ستم را درهم کوبید و طومار
سیاه دودمان پهلوی را در آتش خشم ملت فروبرد و آن را به زبال هدان تاریخ سپرد .از سوی دیگر،
همهاینحوادث،بهننگورسواییآمریکاودستنشاندگانشانجامیدونفرتوکینهدیرینهملت
راازآمریکایاستعمارگرافزونترکرد.

فرهنگ عمومي به معناي فرهنگ غالب و گستردهاي است كه در ميان
عموم جامعه رواج و رســوخ دارد و حوزهاي از عقايد ،ارزشها ،جلوههاي
احساسي و هنجارهاست كه اجبار اجتماعي غیررسمی از آن حمايت ميكند
و فراتر از گروهها و اقشار خاص در كليت جامعه موردقبول است.
نامگذاری روز فرهنگ عمومی
شورای فرهنگ عمومی  14آبانماه را در تقویم سال  1387به نام «روز
فرهنگ عمومی» نامگذاری کرد .روابط عمومی دبیرخانه شورای فرهنگ
عمومی اعالم کرد در چهارصد و شصت و ششمین جلسه این شورا روز 14
آبان که مصادف با تصویب آییننامه شورای فرهنگ عمومی است ،به نام
روز فرهنگ عمومی مصوب شد.
فرهنگ تعیینکننده چگونگي تفكر و احساس اعضاي جامعه است.
فرهنگ راهنماي اعمال انسانها و معرف جهانبینیهای آنها در زندگي
است .فرهنگ عمومي به معناي فرهنگ غالب و گستردهاي است كه در
ميان عموم جامعه رواج و رسوخ دارد و حوزهاي از عقايد ،ارزشها ،جلوههاي
احساسي و هنجارهاست كه اجبار اجتماعي غیررسمی از آن حمايت ميكند
و فراتر از گروهها و اقشار خاص در كليت جامعه موردقبول است.
فرهنــگ عمومی دارای دو جهت «عینی» و «اعتباری» اســت که
میبایســت هر دو را مدنظر داشت .هیچکس بهتر از مقام معظم رهبری،
آیتاهلل خامنهای ،این دو بعد فرهنگ عمومی را تبیین نكردهاند .ازنظر ایشان
فرهنگ عمومی دو بخش دارد :یک بخش آن ظاهری و بارز مثل :شکل
لباس و شــکل معماری است که تأثیر خاصی بر روی ذهنیات و خلقیات
و منش و تربیت افراد دارد و بخش دیگرش مربوط به امور نامحســوس
مثل اخالقیات فــردی و اجتماعی مردم ،وقتشناســی ،وجدان کاری،
مهماندوستی و احترام به بزرگترهاست.
فرهنگ عمومی مؤلفههایی از فرهنگ است که تأثیرات آن عام و فراگیر
اســت و عامه مردم در کیفیت آن نقش دارند و از شیوه رفتارهای عمومی
مردم یا عرف و عادات و رســوم و زبان ساخته میشود و یا تأثیر مشهود
میپذیــرد و عموم جنبهها و عرصههــا و زندگی مردم را تحت تأثیر قرار
میدهد و عموم مردم نسبت به آنها حساسیت و شناخت دارند.

توزيع لوازمالتحریر در بين
دانش آموزان نيازمند
اردوي جهادي باهدف بازديد از مناطق محروم و اعطاي کمکهای همكاران
ذوبآهني (لوازمالتحریر) به كودكان و نوجوانان بیبضاعت روستاهاي دورك ،دره
بيد ،معدن ،كلكله و ده كهنه از توابع استان چهارمحال بختياري با حضور تني چند
از اعضاي حوزه مقاومت بسيج شهيد تندگويان و پايگاه مقاومت بسيج خواهران
حضرت فاطمه الزهرا(س)،كانون خيران فرهنگي بانوان شركت و جهاد دانشگاهي
زرینشهر بيست و نهم مهرماه برگزار شد .شــایانذکر است در ادامه اين اردوي
جهادي بازديد از خانواده شهيد بهمن قياسي نيز صورت گرفت.

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

سالروزعروجملكوتيشهدايگرانقدرذوبآهناصفهانگراميباد

موفقيت همكاران در مسابقات پاور
ليفتينگكشور

تولدت مبارک

نصرت اله آجداني

غالمعلي 1359/08/13 /
اهواز

محمدرضاتوكليگارماسه

رضاجاللي

موسيان

خاك عراق

حسن 1362/08/13 /

غالمعلي 1361/08/13 /

يحيي جعفري

علي 1362/08/13 /
خاك عراق

علياكبرهاشمي

امراله 1361/08/18 /
عين خوش

محمدآقاجانيريزي

حسن 1361/08/15 /

عين خوش عمليات

سيدنصراله موسويسورچهپائي

سيدحسين1361/08/15/
جبهه شرهاني

امورشهداجانبازان و ایثارگران شرکت
حسين كاظمي و مهدي عسگري شــاغل در مديريت حراست با شركت در
مسابقات قهرماني پاورليفتينگ با لوازم باشگاه كشور كه در استان قم برگزار شد به
ترتيب با ركورد  590و  450كيلوگرم توانستهاند مقام نخست و سوم دسته  + 140و
 125كيلوگرم را به دست بياورند و نفرات نخست توانستند مجوز حضور در مسابقات
آســيايي را به دست بياورند.حسین كاظمي از دكتر عباسي معاون منابع انساني و
امور اجتماعي ،غالمعلي قادري مدير حراست و ابراهيم اكبري مدير خدمات و امور
اجتماعي شركت تشكر و قدردانی نمود.

اقداماتوفعالیتهایارزشمندقرارگاهبسيجسازندگيشركت

بازديد از خانواده شهدا
جانبازان و ايثارگران

بهمنظور پاسداشت رشادتهای يادگاران هشت سال دفاع مقدس گروه بازديد
امور شهدا ،جانبازان و ایثارگران از خانواده شهيدان واالمقام اسماعيل فاطمي ،عبداله
نصراللهي ،عبداله كاظمي و جانبازان معزز حیدر ضیایی ،محمدعلي عابديني و امراله
عليرضايي بازديد و تجليل به عمل آورد.
رحيمي رابط خبري امور شهدا جانبازان و ايثارگران

جنابآقايمهندسقاسميپور
مديرمحترمكورهبلند
انتصاب شایســته جنابعالي به عنوان ” مديــر كوره بلند” را به
شــما تبریک عرض نموده  ،برای شما موفقیت روزافزون و توفیق
خدمتگذاری مستمر را از درگاه ایزد منان مسالت می نمایم.
قاسمی رئیس شورای شهر زاینده رود

فراخوان شركت در جشنواره عكس نگاه96

عکسهایموبايليمن

همكاران محترم میتوانند عکسهایی با موضوع اقتصاد مقاومتي در محيط كار
و ذوبآهن از نگاه خود را با گوشي همراه تهيه کرده و آنها را از طريق كانال تلگرام
جشنواره ارسال کنند .قابلذکر است هر فرد میتواند پنج عكس ارسال کند .به
برگزيدگان جوايزي اهدا میشود .آخرینمهلت ارسال آثار96/8/25 :
ادمین كانال:

TM/negah_96

روابط عمومی شرکت

تشكروسپاس
بدينوسيله از كليه همكاران و دوستان گرامي كه در مصيبت وارده به اينجانبان ضمن ابراز
همدردي ،موجب تسلي خاطر بازماندگان را فراهم نمودند ،صميمانه قدرداني کرده ،اميدواریم
در شادیهایتان جبران کنیم.

محمدرضاپوريشعبان

اسكندر الوندي پور و كوكب عابدي

آتشكار

كانال رسمي ذوب آهن اصفهان

در شبكه
اجتماعيتلگراماخبار
و گزارش رويدادهاي
ذوب آهن اصفهان را
سريع و دقيق
دريافت كنيد .

https://telegram.me/esfahan_steel_company

با توجه به فعالیتهای ارزشمند بسيج سازندگي و حضور
قابلتوجه بسیجیان شرکت در اردوهای جهادی بهویژه در
مناطق محروم ،با محسن كرمي بهعنوان یکی از بسیجیان
فعال حوزه مقاومت بســیج شهید تندگویان(فرزند سردار
شهيد محمد كرمي از شهداي شركت و شاغل در مديريت
آگلومراسيون) درباره چگونگی و انجام فعالیتهای قرارگاه
بسيج سازندگي شركت گفتگويي انجام دادهایم كه در ادامه
میخوانید:
این همکار فعال بسیجی در ابتدا ضمن بیان اهداف و
بخش از فعالیتهای صورت گرفته و نقش مؤثر بسیجیان
ذوبآهن اصفهان گفت :با حضور سرهنگ اميدي بهعنوان
فرمانده بسيج شــركت ،مباحث فرهنگي و سازندگي در
بسيج موردتوجه ويژه قرارگرفته است .در اين راستا يگان
بسيج سازندگي با حضور نيروهاي فعال شركت به قرارگاه
سازندگي تبدیلشــده و تاکنون در زمينه هاي مختلف
اقدامات بسيار خوبي انجام داده است.
محسن كرمي افزود :مطابق تفاهمنامهای كه با كميته
امداد شهرســتان لنجان منعقد شد از محل کمکهای
كاركنان شركت و با همكاري بسيج سازندگي ناحيه لنجان
هماکنون دو باب منزل مســكوني در شــهر چرمهين و

روستاي رکنآباد از توابع باغبهادران براي دو خانواده تحت
پوشش كميته امداد با پيشرفت  80درصدي در حال ساخت
است.
هزينه كليه فعالیتهای انجامشده از محل کمکهای
مردمي بوده است
وي ادامــه داد :قرارگاه ســازندگي اين حوزه تاکنون
رنگآمیزی و مرمت سه مدرسه مناطق محروم را انجام
داده و همچنين همكاري تنگاتنگي با مجموعههای بسيج
سازندگي دانشگاههای سطح استان داشته است .نكته مهم
اينكههزينهكليهفعالیتهایانجامشدهازمحلکمکهای
مردمي بوده و هیچ هزینهای براي شركت در پي نداشته
است.وي ساير فعالیتهای قرارگاه سازندگي بسيج در سطح
شركت بهمنظور تحقق اقتصاد مقاومتي و مديريت هزینهها
را چنين برشمرد :ساخت و نصب تابلوي پایگاههای بسيج
و سپاه در سطح شركت ،تعويض شير آبهای معيوب و
قديمي حوزه مقاومت بسيج شهيد تندگويان و جايگزين
کردن شــيرهاي پدالي بهمنظور صرفهجویی در مصرف
آب و دیوارنویسی بخشهای مختلف شركت ،آمادهسازی
چندين نقطه از شركت جهت كاشت بيش از  2هزار رأس
نهــال در پاييز  ،95جمعآوری ضايعات فلزي در ســطح

شــركت ،جمعآوری کمکهای نقدي جهت شهرهای
شیعهنشین سوريه ،همكاري با گروههای جهادي بسيج
دانشجويي ،طرح جمعآوری و تعويض تعداد زيادي قرآن و
مفاتيح فرسوده و همچنين طرح تعويض و جایگزینی بيش
از  2هزار و  300چادر مشكي فرسوده.
كرمي تصريح كرد :در طرح محســنين نیز از محل
کمکهای كاركنان شركت در ســالهای 96-95-94
تعداد  396نفــر از فرزندان تحت پوشــش كميته امداد
موردحمایتقرارگرفتند.
وي در پايان گفت :بهمنظــور تأمین لوازمالتحریر،
پوشاك و ساير ملزومات براي دانش آموزان نيازمند در
اين زمينه نيز قرارگاه بسيج سازندگي فعالیتهای خوبي
انجام داده اســت ازجمله برپايي دو ايستگاه جمعآوری
كمك همكاران در ترمينــال آزادگان و درب اصلي كه
به حمد ا ...کمکهای خوبــي در اين زمينه جمعآوری
شد و توســط نيروهاي بسيج سازندگي پايگاه مقاومت
حضرت زهرا(س) بستهبندی و آماده توزيع در بين دانش
آموزان نيازمند مناطق محروم شد و همكاران براي اهدا
کمکهای خود و كســب اطالعات بيشتر میتوانند با
شماره تلفن  7523تماس بگیرند.

مسجدوکیل،شيراز
کوچهباغسفر مسجد وکیل در مجموعه بناهای
زندیه ،در کنار بازار وکیل و حمام وکیل در مرکز شــهر
شــیراز قرار دارد .در غرب بازار وکیل و در انتهای راسته
شمشیرگرها مسجد وسیع بسیار زیبایی بناشده است که
به نام مسجد سلطانی وکیل یا مسجد وکیل شهرت دارد.
این بنا یکی از بناهای زیبا و بسیار مستحکم دوره زندیه
است که از لحاظ هنری و معماری دارای اهمیت زیادی
است .این مسجد به دســتور کریمخان زند ساختهشده
است .طرح این مسجد دو ایوانی بوده و دارای دو شبستان
جنوبی و شرقی است .شبســتان جنوبی با ستونهای
سنگی یکپارچه و مارپیچ از شاخصههای معماری ایرانی
و از مناطق دیدنی این مسجد است که دارای  ۴۸ستون
سنگی یکپارچه است .در سمت شمال مسجد طاق بلند
و مهمی ساختهشده که به طاق مروارید معروف است و
در دور این طاق با قلم درشــت و خط ثلث عالی یکی از
سورههای قرآن بهصورت هاللی نوشتهشده است .این
مســجد بر طبق بافت معماری سنتی این مرز و بوم در
یک مجموعه اجتماعی قرارگرفته و هماهنگی زیبایی
در پیوند دین و دنیا ،به وجود آورده اســت .کاشیکاری
صحن و ایوانهای شــمالی و جنوبی نیز بسیار زیبا و از
انواع هفترنگ و معرق است.
تاریخ بنای این مسجد سال  1187هجری همزمان

با بنای بازار و میدان در زمان کریمخان زند بوده و وسعت
مســجد  8هزارو  660مترمربع اســت .ورودی مسجد از
سمت شمال طراحیشده و سنگسر در آن یکپارچه است.
در دو طــرف باالی ســردر ورودی کاشــیکاری و
مقرنسهای زیبایی بهکاررفته و پس از گذشتن از ورودی
مسجد دو راهرو به سمت چپ و راست مشاهده میشود که
پس از چند متر با زاویهای تقریبًا  90درجه به صحن مسجد
راه مییابند.معماران مسجد برای اینکه قبله مسجد با قبله
شرعی مطابقت کرده و از طرفی نمای مسجد با درهای
فرعی بازار و خود بازار همخوانی داشته باشد راهروها را به
طریقی به صحن مسجد متصل کردهاند که در عین کجی

تغییر زاویه صحن مشخص نباشد.
وسعت این شبستان نزدیک به  5هزار مترمربع است .در
کنار محراب ،منبر معروف و یکپارچه  14پلهای ساختهشده
از سنگ مرمر سبز قرار دارد و در کتیبههای سردر ورودی
و حاشیه ایوان از آیات قرآنی با خطوط ثلث و نسخ به رنگ
سفید در زمینه الجوردی استفادهشده است.
این بنای تاریخی به شــماره  182در تاریخ  18تیرماه
 1311در فهرســت آثار ملی ایران به ثبت رسیده و تحت
مراقبت و حفاظت این سازمان است.
مديريت خدمات و امور اجتماعي ،خدمات
اقامتي و تفریحی داريوش بهادري

خانواده موفق ذوب آهن اصفهان
ابوالفضل با محبت فرزند رمضان شاغل
در مديريت راهبري و پشتيباني ماشين
آالت و خودروهاي سنگين

قبولي در آزمون ورودي مدارس
نمونه دولتي دوره متوسطه

راحله و الهه كريمي فرزندان علي شاغل
در مديريت پشتيباني و خدمات مشتريان

بترتيب توانسته اند مقام سوم و اول
مسابقات فرهنگي هنري شهرستان
لنجان در رشته نقاشي با مداد رنگي
و مسابقه احكام

بر بال لك لك ها

عليرضا مدهني فرزند غالمرضا شاغل در
مديريتآگلومراسيون

مقام اول مسابقات قهرماني چند
جانبه كونگ فو گرات سان
نوجوانان شهرستان يزد وزن -45
كيلوگرم

علي مختاريان ريزي فرزند رضا شاغل
در مديريت فوالدسازي

مقام دوم سي چهارمين دوره
مسابقات قهرماني كشتي فرنگي

دانش آموزان پسر سراسر كشور
رده متوسطه
امير محمد مسعودي فرزند محمد علي
شاغل در مديريت مهندسي توليد و
توزيع برق

رتبه برتر نهمين دوره مسابقات بين
المللي رياضيات كانگورو پايه چهارم
ابتدايي

روابط عمومي شركت با تبريك به اين عزيزان و
خانواده هاي محترمشان  ،براي اين فرزندان خانواده
بزرگ ذوب آهن موفقيت بيشتر را آرزو مند است .

در روزهاي گذشته ،نورسيدهایي به خانواده بزرگ ذوبآهن پیوستهاند كه
حضور سبزشان را به خانوادههای آنها تبريك گفته و براي اين عزيزان،
آرزوي ســامتي و موفقيت در تمام مراحل زندگي داريم .اســامي اين
ني ني كوچولوها و پدر گرامیشان به شرح ذيل است:
نام و نام خانوادگي

تاريخ تولد

محل كار

نام فرزند

مصطفيصالحي

1396/07/12

پشتيبانيو
ساخت

هانيه

عليرضاخسروي

1396/07/18

خريد

گيسو

مهدي زماني

1396/07/19

انرژي

گلسا

محمود رضا غريب نيا

1396/06/28

حراست

محمدحسين

سيد حميد موسوي

1396/07/15

نت

سيدعليرضا

عليرضاشريفي

1396/07/20

نت

امير كيان

سيد موسي جزايري

1396/07/22

آگلومراسيون

ملينا

مصطفي امين صبوري

1396/07/23

فوالدسازي

آنيتا

هادي جوادي

1396/07/23

فوالدسازي

اميرمحمد

محسنكريمي

1396/07/20

نورد

آرمين

حفيظ اله فتاحي

1396/07/23

نورد

امير رضا

مجيدمعتمدي

1396/07/11

نت

آدرين

قاسمبهارلوئي

1396/07/15

كك سازي

پارسا

مجيداحمدي

1396/07/21

كوره بلند

مونا

حسين علي پور

1396/06/14

فوالدسازي

رها

عمارفتاحيان

1396/07/19

فوالدسازي

عليرضا

عليرضاعادلي

1396/07/18

كوره بلند

ارسالن

كميلاحمدي

1396/07/23

كوره بلند

ايليا

مصطفيصالحي

1396/07/12

پشتيبانيو
ساخت

هانيه

ابراهيمبختياري

1396/07/12

فوالدسازي

بهار

جواد فتاحي

1396/06/31

آگلومراسيون

آرام

جواد فتاحي

1396/06/31

آگلومراسيون

آوا

محمد علي حيدريان

1396/07/21

آگلومراسيون

علي

سيد محسن عباچي

1396/07/22

كك سازي

سيدمحمد
صدرا

احسانتقدسي

1396/07/24

نت

نكيسا

محمدنصر

1396/07/26

نورد

علي

مهديكياني

1396/07/23

راهبري

محمدحسين

صادق صيادي

1396/07/20

كك سازي

ماهان

ابراهيمخاني

1396/07/23

كوره بلند

ترنم

محمدحيدري

1396/07/19

راه آهن

محيا

فرزاد مختاري

1396/07/27

كوره بلند

هلن

افشينرضائي

1396/07/20

كوره بلند

آرمين

رضا هادي

1396/08/02

توليد و توزيع
برق

آرينا

رضا هادي

1396/08/02

توليد و توزيع
برق

آترينا

غالمعباسباقري

1396/07/25

فوالد سازي

نازنين زهرا

صالحخاكباز

1396/08/05

فوالد سازي

فاطمهحسنا

شاغل

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

مهدي حيدري

1396/06/30

آگلومراسيون

اسماعيل شاه سواري

1396/06/28

راه آهن

ابراهيم پور حاتمي

1396/06/27

اتوماسيون

