شب یلدا

معاون بهرهبرداری شركت خبر داد

برنامه ويژه ذوبآهن اصفهان براي
راهاندازی كوره بلند شماره يك
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به روايت تالشگران ذوبآهن اصفهان
شب یلدا بلندترین شب سال است ،اما
میتوان جور دیگری به یلدا نگاه کرد :اینکه
یلدا سرآغازی است برای شکستن شب و
از این شب ،به بعد روز و روشنایی بیشتر
و بیشتر میشود ،پس یلدا مقدمه و طلیعه
روزهای بلند است و گویا بر همین اساس،
گذشتگان ما شب یلدا را به ...

معاون بهرهبرداری ذوبآهن با اشاره
به پروژههای اين شركت ازجمله
( PCIتزريق پودر زغال به كوره بلند)
گفت :ذوبآهن برنامه ویژهای براي
راهاندازی كوره بلند شماره يك دارد
و با اين مجموع اقدامات ،سال آينده
شرايط بهتري را تجربه میکند.

02

سخن اول
فرازهايي از بيانات رهبر انقالب در

03

دیدارمسئوالننظامومیهمانان

مهندس صادقي:

کنفرانسوحدتاسالمی

اولویت ذوبآهن اصفهان ،افزایش تنوع محصوالت
بر اساس نیاز بازار است

02

دولتمــردان آمریکا گفتهاند کــه باید در منطقه
جنگ راه بیندازیم تا امنیت رژیم صهیونیستی حفظ
شود؛ این نقشه آمریکاست .امروز متأسفانه حاکمان
و نخبگانی در منطقه ،به ســاز آمریکا میرقصند .ما
هیچ اختالفی با ملتهای مســلمان نداریم ،ما اهل
وحدتیم؛ اما در مقابل اینها نصیحت میکنیم ،زبانمان
زبان نصیحت است .عاقبت این کاری که بعضی از
دولتهای منطقه میکنند همانطور که در قرآن آمده
است ،نابودی خودشان است .اینکه آنها ادعا میکنند
میخواهند قدس را پایتخت رژیم صهیونیستی اعالم
کنند ،از عجز و ناتوانی آنهاست .در مسئله فلسطین،
دست آنها بسته است و نمیتوانند اهدافشان را پیش
ببرند .پیروزی از آن امت اسالمی است و فلسطین آزاد
خواهد شد و ملت فلسطین به پیروزی خواهد رسید.

سرمقاله
پژوهش نشانه يك جامعه
متعالي و پيشرفته است

مدالقهرمانيعضوخانواده
بزرگذوبآهن،بيمارستانيبراي
زلزلهزدگانشد

برنامهذوبآهناصفهانبرای
صادرات میلگرد به اروپا

04

گونــاگون

جلسهتعاملي
در مديريت فوالدسازي
برگزار شد

معاون بازاریابی و فروش ذوبآهن اصفهان خبر داد
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رویـــداد

رویـــداد

گزارش روند معامالت سهام شرکت و بازار سرمایه در هفته
كاري  96/09/14لغايت 96/09/20
در روز سهشنبه اولین روز کاری هفته مورد گزارش هر
سهم شرکت بدون تغییر نسبت بهروز کاری قبل در همان
قیمت  791ریال باقی ماند .روز چهارشنبه تعطیل رسمی بود
و معامالت از روز شنبه پیگیری شد به این صورت که قیمت
هر سهم شرکت با کاهش نامحسوس  4ریالی ( 0.51درصد)
به قیمت  787ریال نزول یافت .در روز یکشــنبه نیز روند
نزولی ســهام ادامهدار بود و هر سهم شرکت با ثبت قیمت
 784ریال ،کاهش  3ریالی ( 0.38درصد) را تجربه کرد .در
ادامه در روز دوشنبه بهیکباره روند معامالت سهام شرکت
صعودی شد و هر ســهم شرکت با  35ریال ( 4.46درصد)
افزایش به قیمت  819ریال رســید .الزم به ذکر است طی
معامالت روز دوشنبه بالغبر  130میلیون سهم توسط حقوقی
و  92میلیون سهم توسط حقیقیها عرضه شد ولی درنهایت
با اقبال خریداران روبرو شد و سهام شرکت با تشکیل صف

خرید  116میلیونی بــه کار خود پایان داد .حجم معامالت
ســهام شــرکت در هفته کاری مورد گزارش تقریبًا 296
میلیون سهم بود که نسبت به هفته کاری گذشته افزایش
 111درصدی در حجم معامالت ســهام را نشان میدهد.
در هفته جاری ســهم خریداران حقیقی  92درصد و سهم
خریداران حقوقی  8درصد بوده است 54 .درصد از فروشها
متعلق به حقیقی هــا و  46درصد نیز متعلق به حقوقی ها
بود .در این هفته شاخص کل بازار بورس  615واحد (معادل
 0.7درصد) افزایش داشت .شاخص فرابورس نیز با  2واحد
(معادل  0.2درصد) افزایش روبرو شد .در این هفته در بازار
بورس حدود  3.6میلیارد سهم به ارزش  850میلیارد تومان
معامله شد که  31درصد کاهش ارزش معامالت نسبت به
هفته کاری گذشته را نشان میدهد .نسبت ارزش معامالت
به ارزش بازار (گردش معامالت) برای شرکت ذوبآهن در

هفته جاری  0.89درصد بوده است که نسبت به هفته گذشته
 104درصد افزایشیافته است .در حالي روزهاي اخير شاهد
افزايش قيمت فوالد به دليــل محدوديت عرضه در چين
هستيم که اين موضوع میتواند در ديگر کشورهاي جهان که
توليدکننده و صادرکننده اين محصول هستند ،تاثير گذار باشد.
بهاینترتیب اين موضوع سبب استقبال از نمادهاي وابسته به
اين موضوع در بازار سهام نيز شده است .به نظر میرسد اين
موضوع يکي از داليل معامالت پرحجم «ذوب» در بازار بوده
است .الزم به ذکر است باوجود قدم گذاشتن بورس در مسير
رونق شروطي براي تداوم اين وضعيت ديده میشود .در اين
خصوص دو عامل داخلي شامل ازسرگیری عرضههای اوليه
و حذف موانع ســاختاري و دو شرط بيروني شامل وضعيت
بازارهاي جـهاني و همچنين اعالم تصميم کنگره در خصوص
برجام میتواند بر پايداري رونق بورس تهران اثرگذار باشد.

هفتهمنتهی
به  20آذر 96

هفتهمنتهی
به  13آذر 96

درصد
تغییر

1،021

0.2

↑

0.8

↑

791

0.4

↑

3.5

↑

112

↑
↑
↑

ردیف

نام شاخص

1

شاخص کل

91،552

2

شاخص فرابورس

1،023

3

شاخصصنعت

80،401

4

شاخص فلزات اساسی

53،168

5

قیمت سهام ذوبآهن

819

6

ارزش معامالت سهام ذوبآهن (میلیون ریال)

240،758

113،754

7

ارزش بازار سهام ذوبآهن (میلیون ریال)

27،174،901

26،245،844

3.5

8

نسبت گردش معامالت  -درصد

0.89

0.43

104

90،937

79،796
52،796

0.7

جهتتغییر
↑

اطالعيه

با توجه به اطالعیههای مؤسسه خيريه والفجر کارکنان ذوبآهن اصفهان در مورد جمعآوری پوشاک و لوازمخانگی نو و دستدوم مورداستفاده جهت اهدا به خانوادههای
محترم نیازمند که شما همکاران عزیز از آن استقبال و با این عمل خداپسندانه خانوادههای زیادی را شاد کردید ضمن تشکر و قدردانی از شما بزرگواران مجدد تقاضامندیم
درصورتیکه لوازمی قابلاستفاده که به آنها نیاز ندارید بهویژه بخاری و فرش به مؤسسه تحویل و یا با تماس با شمارههای ذیل مراتب را اعالم تا اقدام الزم به عمل آید.
شمارههای تماس09131340161 – 52639490 - 91 :
مؤسسه خيريه والفجر کارکنان ذوبآهن اصفهان

اطالعيهمهمجهتسهامداران

ايمنيوكيفيت
دو ركن اساسي حملونقل
ذوبآهناصفهان

مدیریت راهبری شرکتها و امور مجامع ذوبآهن اصفهان بهمنظور شفافسازی اطالعات شرکت،آماده پاسخگویی مناسب به سهامداران محترم است .سهامداران گرامي میتوانند به
وبسایت مديريت مذكور به آدرس  ،http://saham.esfahansteel.comلينك ارتباط با ما مراجعه يا از طريق شماره تماسهای ذيل ،سؤال ،پيشنهاد و انتقاد خود را مطرح کنند.
شماره تلفنهای تماس 03137816807 :و  03137806960معاونت مالی و اقتصادی ذوبآهن اصفهان
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اطالعيه
پرداخت آسان و آني صدقات ،ساير کمکها و وجوهات مردمي از طريق تلفن همراه با شمارهگیری
 *8877* 03110#امکانپذیر است.

كميته امداد امام خميني(ره) شهرستان لنجان

پنجمين شماره نسخه الكترونيكي
مجله فوالد منتشر شد

بازار ريل ايران
ارزيابي وضعيت كك جهان در سال2016
گوگرد به محصوالت جانبي ذوبآهن اصفهان اضافه شد
مروري بر آزمونهای كيفي ريل
تكنولوژيجديدنوردبرايتوليدميلگردآجداربااستحكامباال
جهتارسالمقالهخودمیتوانیدازنشانيايميلزيراستفادهنماييد.
Folad@ esfahansteel. Com
ضمنًا به نويسندگان مقاالت حقالزحمه پرداخت خواهد شد.

اطالعيه امنيتي و ترافيكي
رانندگانمحترم
بهمنظور برقراري نظم ترافيكي و رعايت مقررات راهنمايي و رانندگي در ســطح شركت و در راستاي ساماندهي و
ارتقاء امنيت كارخانه و اقدام پيشگيرانه از وقوع هرگونه حادثه و با عنايت به وجود پارکینگهای سواري ترمينال آزادگان،
توحيد ،درب غربي و پل هوايي خواهشمند است از پارك نمودن وسایط نقليه خود در حاشيه خیابانها ،معابر عمومي ،جنب
ساختمانها و مابين درختان خودداری نماييد .شایانذکر است منبعد عدم رعايت مراتب موصوف از تاريخ  96/10/1طبق
مقررات منجر به اعمال قانون توسط پليس راهور خواهد شد.
قب ً
ال از بذلتوجه همكاران تشكر می نماییم.
مديريتحراست

استفاده از تلفن همراه در
محیطهایصنعتييك
تخلف ايمني محسوب شده
و مسئوليت عواقب ناشي از
آن به عهده فرد است.
مديريت ايمني ،بهداشت و محیطزیست

در ســالهای پس از پیروزی شکوهمند انقالب
اسالمی ،بهمنظور گسترش فرهنگ «پژوهش» در
جامعه و ارج نهادن به محققان و پژوهشــگران۲۵ ،
آذرماه از سوی «شورای فرهنگ عمومی» کشور به
نام «روز پژوهش» نامگذاری شد .هدف از نامگذاری
چنین روزی این است که در این روز مردم با اهمیت
پژوهش ،نقش ،جایگاه و تاثیر آن در اداره سازمانها،
اداره کشور و جامعه ،توليد ،افزايش درآمد ملی و بهبود
وضع زندگی خــود در زمینههای مختلف فرهنگي،
معیشــتی و رفاهی آشنایی بیشــتری پیدا کنند و از
زاویهای دیگر در جریان عملکرد مؤسسات ،سازمانها
و مجموعههایی که ماهیت وظایفشان ،پژوهش است
قرار گیرند .این روز همچنین فرصتی است تا مردم و
دوستداران علم و پژوهش با یکدیگر به تعامل بپردازند و
مردم بیشتر در جریان فعالیتهای پژوهشی انجامشده
در بخشهای مختلف کشــور قرار گیرند .در دنیای
امروز دانایی یکی از محورها و شــاخصهای اصلی
پیشــرفت و تعالی هر جامعه محسوب میشود .اگر
این دانستهها بر اساس نتایج پژوهشهای قبلی باشد
درواقع به مصرف اطالعات پرداختهایم و اگر مبتنی بر
مشاهدات و تحلیلهای جاری باشد تالش ما به تولید
اطالعات منجر شده است .برای «پژوهش» ،تعاریف
متعددی بیانشده است .برخی آن را «مطالعه آگاهانه،
برنامهریزیشدهوروشمندبههنگاممواجههبامسئلهای
پیچیده و مبهم بهقصد ایجاد وضوح و رفع پیچیدگی و
ابهام از آن مسئله» ،عنوان کردهاند .پژوهش کوششی
است برای یافتن بهترین راهحلهای ممکن در جهت
حل مشکالت موجود در عرصههای مختلف زندگی.
همچنین ،پژوهش فعالیتی منسجم برای رسیدن به
شناختی روشنتر از مفاهیم پیرامون ماست .درمجموع
پژوهش راهی برای گسترش مرزهای دانش و گشودن
افقهای تازه برای آیندگان اســت .شخصی هم که
به شــیوههای گوناگون به انجام پژوهش میپردازد
پژوهشگر (محقق) نامیده میشــود .فرایندی بودن
پژوهش ،نظم و استمرار در انجام فعالیت و هدف نهایی
که کشف حقیقت یا افزایش آگاهی است سه ویژگی
پژوهشاست.
نتایج پژوهشهــا نیز به دودســته «کاربردی»
و «بنیادی» تقســیم میشــود .نتایج پژوهشهای
کاربردی در کوتاهمدت و برای رفع مشکالت موجود
قابلاستفاده است .بهبیاندیگر پژوهشهای کاربردی
در حل مسائل جاری مفید میباشند و ازاینرو تحت
عنوان «کاربردی» شناخته میشوند .معمو ً
ال نیاز به
انجام پژوهشهای کاربردی زمانی احساس میشود
که روشها و اطالعاتی که در اختیار داریم برای حل
برخی از مشــکالت موجود کافی نیست .در مقابل،
پژوهشهای بنیادی به توسعه و تعمیق مبانی علوم
مختلف کمک کرده و در درازمدت امکان گســترش
مرزهای دانش بشری را فراهم میآورند .ممکن است
یک پژوهش بنیادی درزمانی که انجام میشود کاربرد
عینی و مشخصی نداشته باشد اما در درازمدت مبنایی
برای توســعه دانایی و انجام سایر پژوهشها خواهد
بود .عالوه بر این تقسیمبندی ،پژوهشها را میتوان
بر اساس حوزه موضوعی آنها طبقهبندی کرد .مث ً
ال،
پژوهشهای صنعتی ،مذهبی ،فرهنگی ،کشاورزی،
پزشــکی و فنی .هر یک از ایــن حوزهها روشها و
اصــول خاص خود را در انجــام تحقیقات کاربردی
و بنیادی در اختیار دارند که توســط پژوهشگران آن
حوزه مورداستفاده قرار میگیرد .توسعه علمی ،صنعتی
و فرهنگی هر کشــور بدون پرداختن به امر پژوهش
با موفقیت چندانی همراه نخواهد بود .درواقع پژوهش
موتور محرک پیشرفت و توسعه محسوب میشود.
حتی اگر نشانههایی از توسعه بدون پرداختن به مبانی
پژوهشی رخ دهد آن توسعه مستمر و پایدار نخواهد بود
ونمیتواندمسیرمطمئنیراطیکند.بنابراین،پژوهش
مبنای توسعه است و تضمینی برای استمرار توسعه به
شمارمیآید.
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مهندسصادقي:

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 و پرداخت کمکهزینه نگهداری از
فرزندان معلول در شرکت به چه صورت است؟
مدیریت امور اداری :کمکهزینه نگهداری برای همکاران شاغلی که
دارای فرزند معلول هســتند طبق نظریه کمیسیون پزشکی شرکت برای
مدتزمان تعیینشــده و با درصد مشــخصی از مبلغ تعیینشده پرداخت
میشود.
** .2شــرایط پرداخت هزینه مهدکودک در شرکت برای
کارکنان چگونه است؟
مدیریت امور اداری :کمکهزینه مهدکودک به خواهران شاغل که دارای
فرزند کمتر از شش سال هستند ،طبق مقررات مصوب هرسال بهصورت
ماهانه پرداخت میشود.
**  .3شرایط پرداخت کمکهزینه کفنودفن برای کارکنان
چگونه است؟
مدیریت امور اداری :کمکهزینه کفنودفن شاغلین مشمول سازمان
تأمین اجتماعی در صورت داشتن قرارداد با سازمان معادل حداقل دستمزد
ماهیانه مصوب شــورای عالی کار ( 950000تومان) و جهت مشــمولین
صندوق فوالد نیز مطابق با مقررات مربوطه است.
**  .4نحوه محاسبه مبلغ پسانداز کارکنان شرکت به چه
صورت است؟
مدیریت امور اداری :معادل شش درصد حقوق و مزایای مستمر کارکنان
که از ایشان کسر میشود .بهعالوه پنج درصد حقوق و مزایای مذکور که
توسط شرکت پرداخت میشود بهعنوان پسانداز جهت آنان ذخیره میگردد.
** .5در خصوص تمدید قرارداد تکمیل درمان چه اقداماتی
انجامشده است؟
مدیریت امور اداری :از طریق مسئولین در دست پیگیری و اقدام است.
افکارسنجیروابطعمومی

اولویت ذوبآهن اصفهان ،افزایش تنوع محصوالت بر اساس
نیاز بازار است
نشست فرماندهان بسيج وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي و
سازمانهاي تابعه با مهندس احمد صادقي مديرعامل شركت با
حضور سردار ميرابي فرمانده مركز مقاومت بسيج وزارت تعاون،
كار و رفاه اجتماعي و مشاور وزير ،كريمي فرمانده حوزه مقاومت
بسيج بانك رفاه كارگران ،شاهسون فرمانده بسيج بانك توسعه
تعاون و برخي از ديگر مسئولين بسيج سازمانهای تابعه وزارت
مذكور 21 ،آذرماه در سالن جلسات مديريت بازاريابي و فروش
اصفهان برگزار و پيرامون مســائل مختلف بحث و تبادلنظر
شد .مهندس صادقي ،مدیرعامل شركت در اين نشست گفت:
ذوبآهن اصفهان در نیمقرن گذشته عالوه بر توليد محصوالت
فوالدي توانسته است در مسائل فرهنگي و اجتماعي پيشتاز
باشد .يكي از شاخصهای مطلوب اين فعالیتهای فرهنگي
و اجتماعي ،بســيج شركت است كه توانسته خدمات ارزنده و
بسيار شایستهای ارائه كند .وي افزود :بسيج و بسيجيان وارثان
خون شهدا هستند و بايد وظيفه خطير خود كه توليد در جبهه
صنعت است را با روحيه جهادي همچون ايثارگران دوران دفاع
مقدس به نحو احسن به انجام رسانند .مهندس صادقي با اشاره
به اينكه ذوبآهن اصفهان به لحاظ تعداد شــهدا ،جانبازان و
ايثارگران در زمره برترين شرکتهای ايران است،گفت :اين امر

جلسهتعامليدرمديريت
فوالدسازي برگزار شد

گزارشنتايجنظرسنجيجشن
میالد حضرت رسول اکرم (ص) و
امام جعفر صادق (ع) در فوالدشهر
جشن میالد حضرت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) به مدت 5
شب (از  96/9/13لغایت  )96/9/17در فرهنگسرای امام رضا (ع) فوالدشهر
با حضور  400نفر از کارکنان بهرهبرداری به همراه خانواده محترمشــان
برگزار شد .نظرسنجی از مراسم هر شب انجام که اهم نتایج آن عبارتاند
از :باالترین میزان رضایتمندی مربوط بهضرورت اجرای چنین مراسمی و
تاثیر آن در ایجاد انگیزه و تعلق سازمانی ( 78درصد و  77درصد) بوده است.
بر اساس اين نظرسنجي ،ميزان رضایتمندی از موسیقی سنتی و محلی 74
درصد ،اجرای نمایش طنز  72درصد ،تقلید صدا  69درصد ،هنرهای رزمی
 71درصد و اجرای سایه بازی  70درصد بوده و در کل میانگین رضایتمندی
نهایی  72درصد بوده است.

ذوبآهن اصفهان برای
تأمین مقاطع فوالدی
مناطق زلزلهزده انتخاب شد
تعاونی حمایت فوالدســازان معین و شرکت پویش بازرگان ذوبآهن
اصفهان به همراه شــركت جهان فوالد غرب برای تأمین مقاطع موردنیاز
بازسازی مناطق زلزلهزده غرب کشور انتخاب شدند .دکتر اسالمیان ،رئیس
هیئتمدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران گفت :در جلسه ای که در دفتر
انجمن تولیدکنندگان فوالد با حضور دکتر کرباسیان ،رئیس هیئت عامل
ایمیدرو و مدیران عامل شرکتهای بزرگ فوالدی برگزار شد ،میزان و نحوه
تأمین آهنآالت موردنیاز مناطق زلزلهزده کرمانشاه موردبررسی قرار گرفت و
مشخص شد که  ۹۰هزار تن فوالد در مرحله اول جهت بازسازی و احداث
واحدهای تخریبشده موردنیاز است .رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد با
اشاره به کمکهای گسترده فوالدسازان کشور در کمک به زلزلهزدگان غرب
کشور افزود :با توجه به حضور واحدهای عمده تولیدکننده فوالد در این جلسه
نظیر فوالد مبارکه ،ذوبآهن اصفهان ،فوالد کویر کاشان ،فوالد خراسان
و جهان فوالد غرب ،ایــن واحدها از هیچ کمکی دریغ نکرده و در تأمین
ورقهای موردنیاز ساخت کانکس و دیگر مایحتاج مردم پیشقدم بودند و در
ادامه نیز متعهد به ارائه کمک به زلزلهزدگان شدند .وی تصریح کرد :مقرر شد
تعاونی حمایت فوالدسازان معین که متشکل از کارخانجات بخش خصوصی
عضو انجمن است با همکاری شرکت پویش بازرگان ذوبآهن اصفهان و
همچنین شرکت جهان فوالد غرب که در همان منطقه واقع است ،فوالد
موردنیاز واحدها را با قیمت مناسب تأمین و در اختیار عوامل توزیع در منطقه
قرار دهند .دکتر اسالمیان در ادامه عنوان کرد :قرار است بهزودی جلسهای
با حضور نمایندگان شرکتهای مذکور و بانکهای عامل برگزار گردد تا
واحدها در حد توانشان در تأمین فوالد موردنیاز کمک کنند .البته واحدهای
فوالدی نیز آمادگی خود را اعالم کردهاند که  ۹۰هزار تن مقاطع فوالدی را
ظرف مدت  ۵ماه برای بازسازی آن منطقه تأمین کنند.

نشان از روحيه باالي ايثار در شركت دارد كه در شرايط بحراني،
اثرات خود را بهخوبی نشــان میدهد و اســتقامت و صبوري
بسيج را جلوهگر میسازد .وي به فراز و نشیبهای اقتصادي
شركت اشاره کرد و گفت :با تمهيدات صورت گرفته بخشي
از بدهیهای شركت پرداختشده و شرايط ذوبآهن در سال
 1397بهتر خواهد شد كه حاصل همت تالشگران ذوبآهن
است .وي گفت :پیشبینی بازار و توليد محصوالت جديد يكي
از ملزومات شرکتهای بزرگ صنعتي است و از اصول رقابت در
بازارهاي جهاني است و ذوبآهن اصفهان سعي كرده در اين امر
همواره يكي از پيشتازان باشد.سردار سيد محمد ميرابي ،فرمانده
مركز مقاومت بسيج وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي نيز در اين
نشست گفت :اقدامات بسيار مؤثری در حوزه بسيج در ذوبآهن
اصفهان صورت گرفته كه اين امر نشــان از روحيه بسيجي
مديريت عالي شركت و بسيجيان شاغل در ذوبآهن دارد .وي
افزود :حوزه مقاومت بسيج شهيد تندگويان ذوبآهن اصفهان با
اقدامات مؤثر توانسته است رتبه اول را در استان كسب كند و
اين حوزه با تعامل با ديگر شرکتها و حوزههای مقاومت بسيج
میتواند اين اثربخشی را به ديگر ارگانها و نهادها انتقال دهد.
سرهنگاميدي،فرماندهحوزهمقاومتبسيجشهيدتندگويانبه

در ادامه نشستهای تعاملي و بازديد از مدیریتها و
کارگاههای مختلف كارخانه ،مهندس علمداري مشاور
فرهنگــي اجتماعي مدیرعامل به همــراه مديران امور
اداري ،آموزش و توسعه منابع انســاني ،سازماندهی و
روشها و روابط عمومي سهشنبه  21آذرماه با حضور در
سالن جلسات مديريت فوالدسازی با مهندس طاهري
قائممقاماينبخش،معاونين،سرپرستانومهندسانارشد
مديريت فوالدسازي ديدار نمودند و به بررسي فعالیتها و
مشكالتكاركناناينمديريتپرداختند.مهندسطاهري،
قائممقام فوالدسازي در اين نشست به معرفي اجمالي اين
مديريت و جايگاه آن در خط توليد شركت ،مسائل جاري و
خواستههایهمكارانپرداختوخواستارتوجهورسيدگي
الزم به آنها شد .اهم اين مسائل و خواستهها عبارتاند از:
.1كمبودنيرويانسانيوآموزشدیده
 .2روند باالي بازنشستگي كاركنان اين مديريت در
ردههای مختلف در ســالهای اخير و روند رو به رشد
بازنشستگي در سالهای آينده و بحران نيروي انساني
در آينده
 .3عدم دسترســي به اطالعات الزم وعدم اطالع از
مشخصات كامل كاركنان و افراد در شرف بازنشستگي و
درنتیجهعدمپیشبینیالزمبرايجايگزينيايننيروها
.4عدمتكميلكادرنيرويانسانياينمديريتباتوجه
بهچارتسازماني
 .5ورود يــا تحميــل نيروهاي كاري بــا بيماري و
محدوديتكاريبهاينمديريت
 .6عدم تأمین كامل تجهيزات ايمني و كيفيت پايين
بعضيازوسايلخریداریشده
 .7كمبود يا دير رسيدن بعضي از مواد اوليه موردنیاز
.8نيازبهتعميرورسيدگيبهوضعساختمانها
 .9قدمت بعضي از تجهيزات و نياز به بهســازي و
نوسازيآنهاازجملهآسانسورها
 .10طرح بعضي از مشكالت و خواستههای مرتبط
با نيروي انساني و افزايش عالقهمندی و انگيزه كاركنان
ازجمله محدودیتهای ســختي كار و پایین بودن گروه
شغليبعضيازسمتهاكهافرادخواستاررفعآنهاشدند.
همچنيــن رفع بعضي از محدودیتهــا و برقراري
مجدد بعضي از تسهيالت و امكانات ازجمله پاداش توليد،

تورهاي زيارتي و سياحتي ،وامهای مختلف ،تقويت غذاي
كاركنان،آموزشهایتخصصي،برقراريجشنهاوجوايز
دانشپژوهان ممتاز و شارژ کارتهای رفاهي كاركنان به
مناسبتهای مختلف ازجمله مباحث مطرحشده در این
نشستبود.همكارانمديريتفوالدسازييادآورشدندكه
كار در ذوبآهن و خصوصًا فوالدسازي ،مستلزم عالقه
و انگيزه دوچندان بوده و با عشق و عالقه به كار و توليد
اســت كه بهرهوری در اين مديريت افزايش مییابد .در
ادامه اين جلسه ،مسئولين حاضر پاسخهای الزم را ارائه
نمودند و توضيحات بيشــتر را به جلسات بعدي و طرح
كاملخواستههایديگرهمكارانموكولکردند.مهندس
علمداري ،مشاور فرهنگي اجتماعي مدیرعامل نيز ضمن
جمعبندینظراتمطرحشده،اظهارداشت:برگزاريچنين
جلساتي به دليل كاهش فاصله بين كاركنان و مسئولين
مربوطه ازجمله دفتر مدیرعامل اســت .در اين جلسات
است كه مشكالت و خواستههای همكاران مطرحشده و
مسئوالن حاضر از حوزههای مالي ،خريد ،نيروي انساني
و ديگر حوزهها به پاســخگویی و چارهاندیشی خواهند
پرداخت .همچنان كه در بازدیدها و جلسات تعاملي قبلي
با ساير مدیریتها ،مشكالت از سوي كاركنان مطرحشده
و برنامهریزیهای الزم براي رفع آنها انجامشــده است.
مهندس علمداري در ادامه گفت :مشكالت و دغدغههای
كاركنان ،دغدغههای مدیرعامل هم بوده و ايشــان به
دليل مشكالت قبلي شركت و براي چارهسازی و عبور از
بحران حاكم بر ذوبآهن وارد اين شــركت شده و براي
رفع مشكالت مادي و معنوي كارخانه و خصوصًا تأمین
خواستهها ،حفظ كرامت انساني و تأمین وجوه الزم براي
پرداخت حقوق كاركنان تــاش میکند .وي افزود :كار
در خط توليد بايد عاشقانه باشد و در اين صورت تحمل
سختیها امکانپذیر است .بنابراين مديران و سرپرستان
كارخانه و خصوصًا بخش فوالدسازي با برنامهریزی الزم
بايد چارهاندیشی كرده و با تعيين نقشه راه مناسب به حل
مشكالتبپردازندودراینبینتوجهبهمسئلهايمنيوفني،
آموزش،جانشينپروريوسرعتعملدركارهاازاهميت
بسياري برخوردار است .قابل توضيح است كه ادامه اين
جلسه و بازديد از کارگاههای مختلف فوالدسازي بهزودی
برگزارخواهدشد.

معاون بازاریابی و فروش ذوبآهن اصفهان خبر داد

برنامه ذوبآهن اصفهان برای صادرات میلگرد به اروپا
ایجاد بازارهای جدید صادراتی با اخذ گواهینامهCARES

معاون بازاریابــی و فروش ذوبآهن اصفهان از برنامه این شــرکت برای صادرات
میلگرد به اروپا خبر داد .احسان دشتیانه با اشاره به اینکه ذوبآهن اصفهان هماکنون در
حال مذاکره برای صادرات محصول میلگرد خود به بازارهای اروپایی است اما هنوز این
صادرات قطعی نشده ،عنوان کرد :با اخذ گواهینامه  CARESانگلستان قابلیت صادرات
میلگرد ذوبآهن اصفهان به بازارهای اروپایی و کشــورهای عربی حوزه خلیجفارس به
وجود آمده اســت .وی افزود :ما در سالهای قبل و امسال صادرات تیرآهن به بازارهای
اروپایی مانند هلند و بلژیک داشــتهایم و با اخــذ گواهینامه  CARESقابلیت صادرات
میلگرد را نیز به دســت آوردیم .معاون بازاریابی و فروش شــرکت ســهامی ذوبآهن

اصفهان با اشــاره به برنامه صادرات یکمیلیون تنی ذوبآهن اصفهان در سال 1396
اظهار کرد :هنوز برنامه صادرات ســال آینده مشــخص نشده اما بســیار امیدواریم که
برنامه صادرات ســال جاری محقق شده و حتی به صادرات بیش از یکمیلیون تن نیز
برسیم .دشتیانه درباره اهمیت گواهینامه  CARESنیز گفت :کشورهای اروپایی و برخی
کشــورهای عربی حوزه خلیجفارس بهشرط داشتن این گواهینامه از سوی شرکتهای
تولیدکننده میلگرد به آنها اجازه صادرات به بازارهای خود را میدهند و اخذ این گواهینامه
از سوی ذوبآهن از این حیث بسیار اهمیت دارد و باعث ایجاد بازارهای صادراتی جدید
و رشد صادرات خواهد شد.

موفقيت اين حوزه در كسب رتبه اول استان اصفهان اشاره كرد
و گفت :اعزام كاركنان و خانوادههای ذوبآهن با  30دستگاه
اتوبوس تا مرز چزابه جهت پیادهروی اربعين ،ايجاد موكب در
خــاك عراق و ارائه روزانــه  1500پذيرايي ،اعزام  10كاميون
کمکهای اهدايي كاركنان و بســيجيان به مناطق زلزلهزده
كرمانشاه و سرپل ذهاب ،احداث دو باب واحد مسكوني جهت
محرومين و سه باب مدرسه در سطح استان و شهرستان ،اعزام

دو هزار نفر از پرسنل و خانوادهها به كاروان راهيان نور ،برگزاري
جشنواره علمي و پژوهشي شهيد تهراني مقدم و ...از اقدامات
مهمحوزهمقاومتبسيجشهيدتندگوياناست.شايانذكراست
اين مسئولين  ،روز چهارشنبه 22آذرماه جاري با حضور در ذوب
آهن اصفهان از خط توليد شركت بازديد بعمل آورده و با روند
فعاليت ها و توليدات آن آشنا شدند .در ابتداي اين ديدار و در سالن
تشريفاتروابطعموميعليرضااميريمديرروابطعموميذوب

آهن طي سخناني به تشريح شرايط فعلي كارخانه و اقدامات
اساسي جاري در آن پرداخت  .وي با بيان ميزان توليد و ظرفيت
فعلي كارخانه يادآور شد كه با سياست هاي جديد مديريت عالي
شــركت ضمن صرفه جويي و بكار گيري اقتصاد مقاومتي و
اجراي چند طرح فني و زيربنايي اقدام به كاهش هزينه هاي
تمام شده توليد شده و هم اكنون نيز بخش عمده اي از توليدات
آن به خارج از كشور صادر مي شود.

معاون بهرهبرداری شركت خبر داد

برنامه ويژه ذوبآهن اصفهان براي راهاندازی كوره بلند
شمارهيك

هياتي متشــكل از مســئولين وزارت صنعت ،معدن و
تجارت،انجمن تولیدکنندگان آهن و فوالد و شركت فوالد
تكنيك با حضور در ذوبآهن اصفهان ،ضمن بازديد از خط
توليد ،با مهندس افضلي معاون بهرهبرداری شــركت ديدار
و گفتگو كردند .معاون بهرهبرداری ذوبآهن در اين ديدار،
برخي محصوالت جديد اين شركت را معرفي کرد و گفت:
بيم بالنك و شمش گرد اخيرًا توسط اين شركت براي اولين
بار در ايران توليد شد كه امكان صادرات آنها نيز وجود دارد.
وي با اشــاره به اينكه هماکنون در ذوبآهن تیرآهنهای
 Hتا سايز  20توليد میشود،افزود :بيم بالنك امكان توليد
تيرآهنهاي بالپهن با سايزهاي بزرگتر را فراهم میکند كه
در صنعت ساختمان جايگزين تيرورق میشود .شمش گرد
نيز كاربردهاي خاص دارد كه ازجمله آن لولههای بدون درز
در ســایزهای بزرگ است و در صنعت نفت و ديگر صنايع
استفاده میشــود .مهندس افضلي،
از ديگر مزايــاي توليد بيم بالنك
به افزايــش بهــرهوری و كيفيت
محصوالت اشــاره كرد و يادآور شد
كه اين محصول با استفاده از دانش
وتوان متخصصين ذوبآهني ساخته
شد .معاون بهرهبرداری ذوبآهن به
پروژههای اين شركت ازجمله PCI
(تزريق پودر زغال به كوره بلند) نيز
اشــاره کرد و افزود :ذوبآهن برنامه
ویژهای براي راهانــدازی كوره بلند
شــماره يك دارد و بــا اين مجموع
اقدامات ،سال آينده شرايط بهتري را تجربه میکند .محمد
تكيار ،معاون دفتر صنايع معدنــي وزارت صنعت ،معدن و

تجارت در حاشيه اين بازديد به خبرنگار ما گفت :ذوبآهن
اصفهان توليــد محصوالتي را مدنظر
دارد كه هم امكان فروش داخلي و هم
صادرات رادارند كه در شــرايط كنوني
صنعت فوالد ،بسيار امري ضروري و
مهم است .وي دريافت گواهينامه كرز
برايصادراتميلگردرانيزيكموفقيت
بزرگ دانست و ابراز اميدواري کرد كه
شــاهد اوجگیری دوباره مادر صنعت
فوالد كشور باشيم .مهران محبوبنژاد،
معاون برنامهریزی شــركت مهندس
فوالد تكنيك نيز گفت :شركت فوالد
تكنيك از دل ذوبآهن اصفهان برآمده
و تمام دستاندرکاران صنعت فوالد كشور معتقدند كه مباني
فوالد ايران در ذوبآهن اصفهان شــکلگرفته است .وي

افزود :محصوالت جديد ذوبآهن مانند ريل ،بيم بالنك
و شمش گرد نهتنها براي اين شركت بلكه براي كشور از
اهميت ویژهای برخوردار اســت و قطعًا در بهبود شرايط
ذوبآهن تاثير گــذار خواهد بود.علیاصغر حاج حيدري،
رئيس اداره فــوالد وزارت صنعت،معدن و تجارت گفت:
بازدیدهای متعددي از ذوبآهن اصفهان داشــتهام و هر
بار شــاهد بهبود و پيشرفت اين شركت بودم .وي افزود:
ذوبآهــن باوجود قدمت نیمقرني ،از نوســازي و مدرن
سازي تجهيزات خود غافل نبوده و همين امر باعث شده
كه امروز بتواند محصوالت جديدي را براي اولين بار در
كشــور توليد كند .حاج حيدري حل مشكل بدهیهای
ذوبآهن كه عمدتًا ناشي از عوامل برونسازمانی بوده را
در گرو اقدامات حاكميتي دانست .شایانذکر است هیئت
مذكور از بخشهای مختلف شركت همچون كوره بلند
شماره  3و نورد  650بازديد کردند.

در گفتگو با سرپرست برنامهریزی و نظارت بر حملونقل شرکت عنوان شد

ايمني و كيفيت دو ركن اساسي حملونقل ذوبآهن اصفهان

رشــد و پیشرفت شتابان جوامع امروزی برکسی پوشیده
نیست .بخشهای مختلف سازمانها بهمنظور تحقق اهداف،
برنامهریزیهای هدفمند را در دستور کار قراردادند تا بتوانند با
مدیریتهزینههاازامکاناتومنابعموجودبهرهبرداریحداکثری
راداشتهباشند.ذوبآهناصفهاننیزبهعنوانمادرصنعتفوالد
کشــور در این راستا و در بخشهای مختلف اقدامات خوبی
انجام داده است .یکی از این بخشها سرپرستی برنامهریزی و
نظارتبرحملونقلشرکتاستکهبهعنوانيكركناساسي
کارخانه با ارتقای بهرهوری شرکت رابطه مستقیم دارد .ممکن
است در ظاهر چنین مفهومی به ذهن متبادر نشود اما زمانی که
حضور ایمن و بهموقع تکتک کارکنان شرکت در محل کار
مطرحمیشود،نقشاینسرپرستیبیشازپیشاهمیتمییابد.
لذاهمکاریمؤثرکلیهبخشهایشرکتبااینمجموعهامکان
ارتقاء خدمات کیفی به آنها را بهصورت روزانه فراهم میکند .به
مناسبت 26آذرماهروزحملونقل،باپیمانصداقتنیاسرپرست
برنامهریزی و نظارت بر حملونقل شرکت در خصوص کم و
کیف فعالیتهای این سرپرستی گفتگویی انجام دادهایم که در
ادامهمیخوانید.

پیمان صداقتنیا ضمن عرض تبریک به مناســبت روز
حملونقل حضور کلیه کارکنان شــرکت بهویژه پرســنل
سختکوش سرپرســتی برنامهریزی نظارت بر حملونقل
شرکت و رانندگان عزیز گفت :ایاب ذهاب کارکنان شرکت
در دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری انجام میگیرد.
نزدیکتریننقاطسدهلنجانوچمگردانباهفتتا 10کیلومتر
و دورترین نقاط در این مســیرها شامل شهرضا و چادگان با
 125کیلومتر هستند .ناوگان حملونقل عمومی ذوبآهن به
دومنطقهالفوبتقسیممیشود.منطقهالفشاملشهرهای
اصفهان ،شاهینشهر ،شهرضا ،ســپاهان شهر ،بهارستان،
خمینیشهر و حومه و منطقه ب شامل کلیه شهرهای استان
چهارمحال و بختیاری ،نجفآباد ،فالورجان ،مبارکه ،لنجانات
است .وی با اشاره به اینکه علیرغم توجه به مبحث مدیریت
هزینهها همواره ارائه خدمات ایمن و کیفی اساسترین برنامه
سرپرستی نظارت و برنامهریزی بر حملونقل شرکت است،
افزود :ارتقای مدل ماشینهای شرکت ،آموزش درونسازمانی
رانندگان ،بازدید از کلیه ماشینها ،نظرسنجی از کارکنان در
خصوص فعالیتهای این سرپرستی و تالش در جهت ارتقای

کلی خدمات همواره موردتوجه کارکنان این بخش اســت.
سرپرست نظارت بر حملونقل شرکت ايمني و كيفيت را دو
ركن اساسي حملونقل ذوبآهن اصفهان دانست .وی گفت:
بازدید از ماشینها در دو نوبت در سال ،اردیبهشتماه و آذرماه
انجاممیگیردوهمچنینبازدیدهایروزانهوهفتگیهمبهطور
مستمر و منظم انجام میگیرد .در این زمینه مسئولین کنترل
ترافیک ،ایمنی بهداشت و مدیریت  HSEو سایر بخشهای
مرتبط نیز همکاری خوبی با سرپرستی نظارت بر حملونقل
شرکت دارد .پیمان صداقت نیا گفت :درمجموع 2200ایستگاه
در  150شــهر برای تردد پرسنل در نظر گرفتهشده است.
در شــهرهای بزرگ فاصله هر ایستگاه  1000متر و در
شــهرهای کوچک  500متر است .به دلیل شیفتهای
مختلــف برنامهریزی و هماهنگــی در خصوص ارائه
خدمــات مطلوب نیازمنــد همکاری کارکنان اســت.
سرپرســت برنامهریزی و نظارت بر حملونقل شرکت
در پایان از همکاری و مساعدتهای مدیرعامل شرکت،
معاونتهای پشــتیبانی و ساخت و منابع انسانی و امور
اجتماعی تشکر و قدردانی کرد.
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شب یلدا به روايت تالشگران ذوبآهن اصفهان

شــب یلدا بلندترین شب سال است ،اما میتوان جور
دیگری به یلدا نگاه کرد :اینکه یلدا سرآغازی است برای
شکستن شب و از این شب ،به بعد روز و روشنایی بیشتر و
بیشتر میشود ،پس یلدا مقدمه و طلیعه روزهای بلند است
و گویا بر همین اساس ،گذشتگان ما شب یلدا را به بیداری
و کنار هم بودن میگذرانند .شــب َیلدا یا شب چلّه یکی
از کهنترین جشنهای ایرانی است .در این جشن ،طی
شدن بلندترین شب سال و به دنبال آن بلندتر شدن طول
روزها در نیمکره شمالی ،که مصادف با انقالب زمستانی
اســت ،گرامی داشته میشــود .یلدا به زمان بین غروب
آفتــاب از  ۳۰آذر (آخرین روز پاییز) تا طلوع آفتاب در اول
ماه دی (نخستین روز زمستان) گفته میشود .خانوادههای
ایرانی در شب یلدا ،معمو ً
ال شامی فاخر و همچنین انواع
میوههــا و رایجتر از همه هندوانه را مهیا و دور هم صرف
میکنند .پس از صرف تناوالت ،قصهگویی پیرترها برای
دیگر اعضای فامیل و همچنین فالگیری با دیوان حافظ
رایج اســت .در دوران کهن ،شب مظهر تاریکی و تباهی
و وحشــت بوده و اغلب سعی میکردند که شبهنگام با
افروختن آتش و افزودن نور ،خانه روشن باشد تا پلیدی و
تباهی در آن راه نیابد .شب یلدا طوالنیترین شبها است.
در خصوص آدابورسوم شب یلدا با تنی چند از تالشگران
ذوبآهنی گفتگو کردیم که در ادامه میخوانید.
**شب یلدا در استان همدان
در همدان ،هوا از اول آذرماه چنان ســرد میشود که

مردم ناچارند کرســی بگذارند .در بعضی خانهها با آنکه
بخاری دارند کرسی هم میگذارند زیرا داشتن کرسی از
واجبات است و تا زیر کرسی نروند حسابی گرم نمیشوند.
همدانیها فالی میگیرند با نام فال سوزن كه در گلپایگان
قدیم هم شــب یلدا این رســم بود .همه دور تا دور اتاق
مینشینندوپیرزنیبهطورپیاپیشعرمیخواند.دختربچهای
پس از اتمام هر شعر بر یکپارچه نبریده و آبندیده سوزن
میزند و مهمانها بنا به ترتیبی که نشستهاند شعرهای
پیــرزن را فال خود میداننــد .همچنین در مناطق دیگر
همدان تنقالتی که مناسب با آبوهوای آن منطقه است
در این شب خورده میشود .در تویسرکان و مالیر ،گردو
و کشــمش و مویز نیز در شب یلدا خورده میشود که از
معمولترین خوراکیهای موجود در این شهرستانهاست.
در تويسركان رسم است که خانواده تازهداماد برای خانواده
تازهعروس شب چلهای میبرند به نام یلدونه و این یلدونه
را برای خانواده دختری کــه تازه عقد کردهاند و هنوز به
خانه بخت نرفته است ،میبرند و خانواده عروس هم برای
داماد در عوض پارچه پیراهنی و يا وسیلهای تهیه میکنند
و به داماد هدیه میدهند .در همدان خانوادهها رسم است
شب چله بیشتر در خانه بزرگ خانواده جمع میشوند ،البته
هر کس مقداری شــبچره و میوه و سایر مایحتاج شب
چله را با خود به خانه بزرگ خانواده میآورد .شــب چله
شــام مخصوص ندارد .در همدان شب چله فال گرفتن و
مهره انداختن نیــز رواج دارد .یک نفر یک کوزه کوچک
به نام قوزوله میآورد و به همه میگوید میخواهم مهره

بریزم .هر کس هر چه دارد مثل دکمه ،مهره ،ســنجاق
که خودش آن را بشناســد در کوزه میریزد بعد در کوزه
را آهسته میبندند و زیر ناودان روبهقبله آویزان میکنند.
این کوزه یک شبانهروز میماند تا شب چله که همه جمع
شدند کوزه را آورده به دست دختر نابالغی میدهند و او را
عروس میکنند .دویاق که یکپارچه گلی رنگی است به سر
او میاندازند .او هم کوزه را در بغل گرفته دانهدانه مهرهها
را که در کوزه هست بیرون میآورد .ولی نشان نمیدهد تا
شعر خوانده شود .گاه شعری از حافظ و گاه شعری محلی
میخوانند و آنوقت عروس مهره را نشان میدهد .مهره
مال هر کس بود شعر هم مربوط به او میشود .گاه هر یک
از حاضران یک شعر میخواند تا مهرهها تمام شود .این فال
خیلی طرفدار دارد.
احمد بیــات ـ شــاغل در مدیریت روابط
عمومی
** شب يلدا در مازندران
شب يلدا به زبان مازندراني چله شو نامیده میشود که
دارای آدابورسوم خاصي است .بهرسم ديرين همه افراد
خانواده دور هم جمع میشوند .زنان با پختن شیرینیهای
خانگي مانند كماج ،كنجد برشته و برنجک با عسل (بادونه)
درست میکنند .براي شام نیز با پختن برنج ،مرغ خانگي،
غاز و اردك شب چله را جشن میگیرند .آنها اعتقاد دارند،
شگون ندارد كه چنین شبي غذاي ساده بخورند .همچنین
اعتقاد دارند با خوردن هندوانه و دسر برف با شكر هرگز در

زمستان سردشان نخواهد شد (زیرا در زمان قديم بستني
وجود نداشــت و برف روي بام خانه را در فلزي با شــكر
مخلوط میکردند و میخورند ).با جمع شدن دور بخاري
هيزمي و كرســي گرم با خوردن آجيل ،تنقالت ،گردو و
ميوه ازجمله ميوه معروف شمال ازگيل با حضور پدر خانواده
و يا يكي از اهالي باســواد با نيت خیروخوشی فال حافظ
میگیرند و براي همديگر آرزوي موفقيت و سربلندي دارند.
در سالهاي دور خانوادههایی كه سواد نداشتن با يك سبد
گردو فال میگرفتند به اين صورت كه مادر خانواده سبد
گــردو را جلوي مهمانها و فرزندان میچرخانند و آنها با
چشمبسته گردو را انتخاب میکردند و با شكستن گردو ،از
روي پوكي يا پري آن ،آیندهنگری میکردند .از مهمترین
مراسم شب يلدا مراسم قاشق زني است .وقتي هوا تاريك
میشــود دختران و پسران دم بخت كه آرزويي داشتند با
پوشاندن صورت خود در ،هفت خانه را با قاشق میزدند و
بعد از باز كردن در ،با جلو آوردن قاشق چيزي میخواستند و
صاحبخانه ميوه ،غذا يا پول به آنها میداد .همچنين معتقد
بودند كه چنانچه اهالي هفت خانه آنها را نمیشناختند به
آرزوي خود میرسیدند.
حسين ابراهيمپور ـ مديريت انرژي ،كارگاه
اكسيژن
**شب یلدا در كرمانشاه
شــب يلدا در ميان مردم كرمانشــاه كه از شهرهاي
باستاني و كهن ایرانزمین است از جايگاه ویژهای برخوردار

و همواره با مراسم زيبا و باشكوهي همراه برگزار میگردد.
مردم اســتان كرمانشاه بر اساس آيين كهن در شب يلدا
بيدار میمانند و با شعر خواندن و قصه گفتن ،فال حافظ
گرفتــن و آجيل خوردن با مادر جهان در زادن خورشــيد
همراهي و همدردي میکنند .میوههایی نيز در اين شب
خورده میشود بهگونهای كه نمادي از خورشيد میباشند.
مانند هندوانه ســرخ ،انار سرخ ،ســيب سرخ و يا ليموي
زرد .قصههایی از عشق جاودانه شيرين و فرهاد ،رستم و
سهراب ،حكايت حسين كرد شبستري و خواندن اشعار زيبا
و دلنشین شامي كرمانشاهي ازجمله آدابورسوم مردم
کرمانشاه در شب یلدا است .آن روزها افراد فاميل بنا بهرسم
ديرينه به خانه بزرگترین فرد فاميل كه معمو ً
ال پدربزرگ
يا مادربزرگ بودند میرفتند و با تكاندن برفهای زمستاني
از لباسهایشــان در گرماي آرامبخش كرسي ،لحظات
بهیادماندنی را ســپری میکردند .افراد فاميل به سر يك
سفره شام میخوردند ،سفرهای در آن خوراکیهای متنوعي
از قبيل آجيل ،مشکلگشــا ،شيريني محلي دستپخت
مادربزرگهــا بخصوص بري ،كلــره ،نانپنجرهای ،نان
برنجي و میوههایی چون انار ،سيب و هندوانه كه نگين اين
سفره چیده میشد .يكي از آدابورسوم زيباي شب يلدا در
استان كرمانشاه وجود دارد گرفتن فال حافظ است كه مردم
با اعتقادات خاص خود رهنمودهايش را چراغ راه مشكالت
خود در زندگي قرار میدهند.
ايمان كراني كرمانشاه ـ شاغل در مدیریت
تولیدات کک و مواد شیمیایی

درمان گردندرد کارمندان
با گسترش زندگی ماشینی در جوامع امروزی و افزایش مشاغل اداری
و شــغلهایی که افراد برای مدت طوالنی در پشت میز نشسته و استفاده
بیشازحد از کامپیوتر ،موجب خشکی و درد در ناحیه گردن افراد شده است.
کارمندان ازجمله گروههایی هستند که از دردها و آسیبهای گردن شکایت
دارند .البته وجود گردن درد دالیل مختلف دیگری چون :فشارها ،ضربههای
کوچک و سبک و یا در اثر صدمات شدید وضعیتهای نامناسب گردن را
نیز شامل میشــود .اما میتوان با حرکتهای کششی ،تمرینات ورزشی
مناسب ،گردن درد را درمان کرد یا حتی از بروز گردن درد جلوگیری کرد.
هر فردی در طول زندگی خود دچار یک مشکل کوچک در ناحیه گردن
خود شده است .حرکات بدنی معمو ً
ال مشکلی را ایجاد نمیکنند ،ولی عالئم
مشکل گردن در اثر ساییدگی و فرسودگی آن ،استفاده بیشازحد و نادرست
از گردن ،آسیبها و برخی بیماریها بروز پیدا میکند .با افزایش سن ،افراد
مبتالبه دردهای ستون فقرات میشوند .گردن انسان شامل  7مهره است
که بعد از کمر ،شایعترین مفاصل مستعد آرتروز ،ساییدگی و کاهش فاصله و
فتق دیسک است .درد گردن معمو ً
ال به شکل احساس پیچخوردگی ،سفتی
و خشکی گردن دیده میشود .درد گردن میتواند به سمت شانهها ،پشت
و بازوها کشیده شود و یا باعث سردرد شود .در اینگونه مواقع حرکت دادن
گردن سخت میشود و باعث بروز درد میشود .بروز درد در هر قسمتی از
ناحیه کف جمجمه تا شانهها میتواند باعث درد گردن شود.
معمو ً
ال گردن درد در دو مقطع زمانی بروز میکنند:
 .1افراد بین ســن  20تا  40ســالگی که اکثرًا کارمند هستند و بنا به
ارگونومی محیط کارشان دچار دردهای گردن میشوند.
 .2بعد از  50ســالگی که به دلیل افزایش سن رخ میدهد و فرد دچار
دیسک گردن شده است.
**کارهایی که باعث درد گردن میشوند
عوامل متعددی باعــث ایجاد درد در گردن و متعاقــب آن دردهای
تیرکشــنده در دستها میشود ازجمله این عوامل :التهاب بافتهای نرم
اطراف مفصلهای مهرهای خشکی مفاصل ،وضعیت نامناسب سر و شانهها،
تغییر شکل مهرهها بهطور اولیه یا ثانویه ،آرتروز ،دیسک و بیماریهای ناشی
از گرفتگیهای عضالنی ،و کشیدگیهای لیگامانی است .همچنین گردن
درد در اثر علتهای مختلفی مثل فعالیت و کار ،آسیبها ،برخی از بیماریها
پدید میآید .نمونهای از فعالیتهای شــایع که باعث بروز این نوع آسیب
میشوند عبارتاند از:
 .1خم کردن سر به سمت جلو یا ثابت نگهداشتن آن برای مدت طوالنی
موقع کار کردن ،تماشای تلویزیون یا خواندن کتاب.
 .2خوابیدن روی بالشی که خیلی بلند یا خیلی تخت است یا بهخوبی
گردن را نگه نمیدارد ،و یا خوابیدن بر روی شــکم همراه با خمیدگی و
چرخش گردن.
 .3تکیه دادن طوالنیمدت پیشانی بر روی دست مثل حالت فکر کردن.
 .4فشردگی و کشش ماهیچههای پشت سر و پشت شانهها باعث درد
و سفتی آنها میشود.
 .5شــیوه کار کردن یا ورزشی که قسمت باالتنه و دستهای شما را
به کار گیرد.
شاهمرادی -سرپرستی ورزش همگانی  /ادامه دارد
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امورشهداجانبازان و ایثارگران شرکت

ديدار رئيس اداره پست شهرستان
لنجان با معاون روابط عمومي شركت
محمدرضافتوحي،رئيسوعباسجعفريمسئولروابطعموميادارهپستشهرستان
لنجان 21آذرماه با مجيد مراديان معاون روابط عمومي شركت ديدار و در خصوص ايجاد
تعامالتبيشتربينذوبآهناصفهانوادارهپستشهرستانلنجانگفتگوکردند.

بازدید از خانواده شهدا ،جانبازان و
ایثارگرانشرکت

بهمنظور پاسداشت رشادتهاي يادگاران هشت سال دفاع مقدس گروه بازديد
امور شهدا ،جانبازان و ايثارگران از خانواده شهيدان واالمقام عبدالرضا احمديان ،اصغر
يزداني ،عبدالعلي احمدپور ،يداله كريميان و جانبازان معزز بيژن اسكندري ،الياس
زماني و سيدجواد هاشمي بازديد و تجليل به عمل آورد.
رحيمي ـ خبرنگار افتخاری

صعود کوهنوردان گروه  2ذوبآهن به
قله دره گله موته

ديدارفينالمسابقاتكارگرياستانبين
تیمهای ذوبآهن و كارخانه قند  21آذرماه
انجام شد و تيم فوتبال ذوبآهن اصفهان با
شكستدراينمسابقهبهمقامنایبقهرماني
دست يافت .اين مســابقه با حضور جواد
شيراني رئيس ورزش كارگري استان ،دكتر
عباسي معاون منابع انساني و امور اجتماعي،
غالمعليقادريمديرحراست،ابراهيماكبري
مدير خدمات و امور اجتماعي و محســن
بهمن مشاور مديرعامل شركت در ورزشگاه
قدس اصفهان برگزار شد .شایانذکر است
تيم فوتبال كارخانه قند ،ذوبآهن اصفهان و
هسا توانستند به ترتيب مقام اول تا سوم را به
دستبياورندوكاپاخالقهمبهتيمفوتبال
كارگري اتوبوسراني رسيد .عليرضا احساني
سرپرستامورورزشهمگانيضمنتبريك

به فوتبالیستهای كارگري شركت گفت:
هدف از شركت در اين مسابقات ،همگاني
كردن ورزش و ايجاد نشاط و روحيه در بين
تالشگرانشركتاستزيراباهدفمندكردن
ورزش همگاني در سطوح مختلف شركت
میتوان فرهنگ ورزش و سالمتي را براي
كاركنــان و خانوادهها و خصوصًا فرزندان
نهادينه كرد .وي با اشــاره به اين موضوع
كه طرح ســامت يكي از اهداف ورزش
همگاني اســت ،افزود :يكي از برنامههای
آينده اين سرپرستي ايجاد كالس ،همايش
و کارگاههای آموزشي جهت انجام صحيح
ورزش و تغذيه مناسب براي كاركناني است
كه داراي كبد چرب ،فشــارخون ،قند و...
هستند .احساني به ايجاد سالن چندمنظوره
واليبال و سالن ورزشي مخصوص بانوان در

كارخانه اشاره كرد و گفت :توسعه رشتههای
ورزشــي همگاني بهصورت كمي و كيفي
يكي از اهداف مهم اين سرپرســتي است
تا تالشــگران با انجام ورزشهای متنوع
بتوانند روحيه ،نشاط و سرزندگي را به دست
بياورنــد و اين براي محيط كار ســخت و
طاقتفرسای ذوبآهن يكي از ملزومات
است .وي خاطرنشان ساخت :با توجه به نظر
مثبت مسئولين شركت به ورزش همگاني
شرايطي فراهمشــده تا بتوانيم مسابقاتي
باهدف ترويج ورزش در بين كاركنان برگزار
كنيم كه اين طرح با جديت در باقيمانده سال
و سال آينده پيگيري خواهد شد .سرپرست
ورزش همگاني هزينه در ورزش همگاني
را ســرمایهگذاری براي نيروي انســاني و
جلوگيري از هزينه درمان دانست و گفت:

ورزش همگاني بايــد يكي از اولویتهای
مسئولينباشدزيراباعثسالمت،تندرستي
و روحيه پرسنل میشود .ابراهيم صالحي
سرپرســت تيم فوتبال كارگري نیز گفت:
مسابقات فوتبال كارگري با هدف پويايي و
چابكي نيروي انساني بهصورت ساالنه در
سطح استان برگزار میشود و تيم فوتبال
كارگري شــركت نيز با حمايت مسئوالن
هرســاله در اين مسابقات شركت میکند.
وي با اشاره به اين موضوع كه تيم فوتبال
كارگري با سرمربيگري هاشم سلطاني و
كمك مربيگري مهرداد صباغي از تاريخ
هفتم مردادماه شــروع به تمرينات کرده
است افزود :تيم فوتبال كارگري شركت با
سه پيروزي ،يك تساوي و يك شكست
توانستبهنایبقهرمانیمسابقاتدستيابد.

اسامیبرندگانمسابقهپیامکی
کتابخوانی شماره یک
تعداد شرکتکنندگان  178نفر بودند كه  110نفر پاسخ صحيح دادند .اسامي
منتخبين بهقیدقرعه بدين شــرح است :مهدي محمدي (مديريت خدمات و امور
اجتماعي) ،يوسف لك (مديريت حراست) ،مسعود كيان ارثي (مديريت حراست).
شایانذکر است جوايز برندگان طی آیینی در دهه مبارک فجر اهدا خواهد شد.

برگزاری آیین جشن والدت حضرت
رسول اکرم(ص) و حضرت امام جعفر
صادق(ع)
آیین جشن والدت با سعادت حضرت رسول اکرم(ص) و والدت حضرت امام
جعفر صادق(ع) همراه با قرائت حدیث کسا و مولودیخوانی با حضور دکتر عباسی
معاون منابع انسانی و امور اجتماعی ،احمد اکبری مدیر امور اداری ،سرهنگ امیدی
فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان ،قادری مشاور عالی مدیرعامل و مدیر
حراست ،معاونین و پرسنل این مدیریت در محل نمازخانه مدیریت حراست توسط
پایگاه مقاومت بسیج شهدای مدافع حرم برگزار شد.

برگزاری مسابقات ورزشی بانوان
پایگاه مقاومت بسیج حضرت فاطمه
الزهرا(س)
به مناسبت هفته بسیج مسابقات والیبال ،تنیس روی میز و آمادگی جسمانی بین
خواهران بسیجی پایگاه مقاومت بسیج حضرت فاطمه الزهرا(س) برگزار شد که با
استقبال خوبی مواجه شد .در برگزاري این مسابقات مدیریت خدمات و امور اجتماعی
شرکت نیز همکاری داشت.

تشكروسپاس

بدینوســیله از كليه همكاران و دوستان گرامي كه در مصيبت وارده به
اينجانبضمنابرازهمدردي،موجبتسليخاطربازماندگانرافراهمنمودند،
صميمانهقدردانينموده،اميداستدرشادیهایتانجبراننمايم.
مجيد مراديان ،امين خوشنامی ،محمد صدري و مهدي،
عليرضا ،احمدرضا و حسن سلكي

تسليت

همكارانگراميجنابآقايانسيدمحمدوزيري،عليرضاعسگري
رضاصالحنيا،عباسبهراميومرتضيدويستي
مصيبت وارده را خدمت شما و خانوادههاي محترمتان صميمانه تسليت عرض
نموده و از خداوند متعال براي آن مرحومين علو درجات و براي بازماندگان سالمتي
و طول عمر خواستاريم.
روابط عمومي شركت

برگزاری مسابقه تنیس روی میز

برگزاري مسابقه تیراندازی با تفنگ بادي و دو همگانی

به ميزباني تربیتبدنی بسيج ذوبآهن و ورزش همگاني مسابقه تیراندازی با تفنگ بادي در
مجموعه ورزشگاه توحيد با حضور تعدادي از همكاران برگزار شد .در این مسابقه كاظم كيانپور مقام
اول ،بهرام ارزاني مقام دوم ،حسين محمود صالحي مقام سوم ،مصطفي بهرامي و مهدي رضايی با
كسب امتياز مساوي بهصورت مشترك به مقام چهارم ،مهدي رضايی مقام پنجم و بهمن بهمني به

مقام ششم دست يافتند .همچنین مسابقه دو همگاني از ميدان نهالستان تا مزار مطهر شهداي گمنام
با استقبال خوب همكاران برگزار شد .در پايان سعيد همتيان و منصور دهقاني بهصورت مشترك
مقام اول و سيد عباس مرتضوي مقام سوم و محمود قاسمي مقام چهارم و صفرعلي ابن علي به
مقام پنجم دست يافتند.

مسابقه کتاب خوانی پیامکی ()۲
کوهستان عربستان که بیشــتر به نام قله دره گله نامیده میشود در نزدیکی
روستای حسن رباط از توابع شهرستان میمه و در  26کیلومتری جنوب شهر میمه
قرار دارد که این روستا یکی از مناطق خوش آبوهوا با مردمانی مهربان و مهماننواز
که اکثرًا به کار کشاورزی مشغولاند ،در اطراف کوه دره گله یا دره کندی کوههایی
به نام حنایی و مستانه این روستا را احاطه کرده و دشت حفاظتشده موته در غرب
این روســتا قرارگرفته است .کوهنوردان گروه  2ذوبآهن در یک تیم  25نفره در
تاریخ  96/9/10موفق شدند این قله زیبا را به ارتفاع  3107متری فتح کنند.
فرهادی ـ خبرنگار افتخاری

دكتر عباسي معاون منابع انساني و امور اجتماعي و مهندس موسي سليماني مشاور
مديرعامل در امور ایثارگران و سرپرست امور شهدا ،جانبازان و ایثارگران با حضور در منزل
جانباز سرافراز حاج مسيب كريمي از وي عيادت کردند .كريمي شاعر توانا ،مداح اهلبیت
و جانباز  60درصد است و در زمان خدمت و پس از بازنشستگي خدمات فراواني به جامعه
ايثارگري ارائه کرده است.
رحيمي ـ خبرنگار افتخاری

منبع :کتاب سالم بر ابراهیم
انتشارات  :گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی
مطلب ذيل را مطالعه بفرماييد و سپس گزينه اي كه
براساس متن كناب براي جاي خالي اين مطلب مناسب
اســت  ،انتخاب كنيد .بغض گلوی پیرمرد را گرفته بود
چشمانش خیس از اشک شد صدایش هم لرزان و خسته:
دیشب پسرم را درخواب دیدم به من گفت  :درمدتی که ما

گمنام و بی نشان برخاک جبهه افتاده بودیم هرشب مادر
سادات حضرت زهرا(س) به ما سر می زد اما حاال دیگر
چنین خبری نیست .پسرم گفت  :شهدای گمنام مهمان
ویژه حضرت  .......هستند
پیرمرد دیگر ادامه نداد سکوت جمع مارا گرفته بود
 -۱زهرا
 -۲فاطمه

 -۳صدیقه
 -۴فاطمه زهرا
عددگزینــه صحیــح را تــا  30آذرماه به شــماره
 ۳۰۰۰۷۳۱۹۳پیامک نماید
کانون خیرین فرهنگی ذوب آهن به قید قرعه به پاسخ
دهندگاني كه گزينه صحيح را ارسال كرده اند جوائزی
تقدیم خواهد کرد

کسب مقام قهرمانی توسط تالشگر ذوبآهنی
محمدعلی کریمیان شاغل در واحد دو مکانیک کک و از بسیجیان فعال پایگاه
شهید برونسی موفق به کسب مقام قهرمانی ،حکم و کاپ اول تیمی توسط تیم پایگاه
مذكوردرمسابقاتچهارجانبهددلیفتشهرستانلنجانبهمناسبتگرامیداشتهفته
بسیجوهفتهوحدتشد.محمدعلیکریمیانكهدرانجامفعالیتهایاقتصادمقاومتی
حضوری فعال دارد ،عناوین مهمی در سطح استان و المپیاد دانشجویان در رشتههای
پاورلیفتینگ ،پرس سینه ،طنابکشی و دومیدانی در كارنامه ورزشي خود ثبت كرده
و موفق به اخذ کارت و دفترچه داوری درجهیک پاورلیفتینگ ( )AWDCو کارت
مربیگریشدهاست.
منصورمدحیـخبرنگارافتخاری

در روزهاي گذشته ،نورسيده هایي 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

برنامه هفتگی استخر کوثر فوالدشهر 1396توسط سرپرستی ورزش همگانی مديريت خدمات
و امور اجتماعي اعالم شــد .براي مشاهده جدول مربوطه به پرتال شركت ،لينك اطالعیهها
مراجعهنماييد.

اطالعيه كانون خيرين فرهنگي بانوان امام
جواد(ع)

كانــون خيرين فرهنگي بانوان امام جواد(ع) در ترم زمســتان از تاريخ  96/10/2لغايت
 96/10/10در اين رشتهها ثبتنام میکند :خياطي ،چرمدوزی ،بدليجات ،تاج عروس ،روبان
دوزي ،گل كريستال ،كيك پزي ،آشپزي فانتزي ،دسر ،ژله تزريقي ،خوشنويسي ،بازي درماني،
قرآن كودك ،آموزش حنا ،مهارتهای زندگي و...
زمان ثبتنام :روزهاي شنبه الي چهارشنبه از ساعت  8:30الي 12
تلفن تماس52233900 :
مكان :زرینشــهر ميدان انقالب (مركزي) ،خيابان شــريعتي جنــب حوزه علميه امام
خميني(ره) ،مجموعه فرهنگي شهيد قجه اي كانون خيرين فرهنگي بانوان امام جواد(ع).

تاريخ تولد

محل كار

نام فرزند

مهدي هادي

1396/08/16

راه آهن

محمدپارسا

سيد بهنام سيدي

1396/09/02

نورد

زينب السادات

محمد علي محمدي

1396/09/06

اتوماسيون

دايان

محمدبهارلوئي

1396/09/02

توليد و توزيع
برق

معراج

عليرضاعزيزي

1396/09/02

اتوماسيون

زهرا

فضل اله يزداني

1396/09/06

آگلومراسيون

آريا

احمد رضا ميرزائي

1396/06/19

آگلومراسيون

يگانه

حميد رضا ده باشي

1396/09/06

كوره بلند

ماهان

افشيناميدي

1396/06/23

راه و ساختمان

پرنسا

محسنرجائي

1396/09/04

نسوز

محمدياسين

مجيدعليخاني

1396/09/13

فوالدسازي

عرفان

علي براآني

1396/09/09

فوالدسازي

محمدمهدي

ابوالفضلاميني

1396/09/07

آگلومراسيون

ياشار

مجيديوسفي

1396/09/09

فوالدسازي

آوينا

ايمانمهديان

1396/09/12

آگلومراسيون

محمدطاها

شاغل

بهمحضاینکهازحادثهزلزلهغربکشورمطلعشدمبهترین
مدال خود را که زحمات بسیار زیادی برای کسب آن متحمل
شدم با عالقه قلبی به حراج گذاشتم که به قیمت دو میلیارد
تومان به فروش رفت و مبلغ آن به ساخت یک بیمارستان در
استان کرمانشاه اختصاص یافت .این اقدام برای بنده بسیار
شیرینوازجایگاهویژهایبرخورداراست.آزادپورکههماکنون
در مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیتبدنی در حال تحصیل
است تصریح کرد :این مدال را با دعای خیر مردم کسب کردم
وبهآنهابازگرداندم.ویگفت:پدرمبازنشستهمدیریتتولیدات
کک و مواد شیمیایی است و از هیچ تالشی برای موفقیت
من و سایر فرزندانش دریغ نکرد .بنده با رزق حالل خانواده
و دســتان کارگری پدرم این افتخارات را کسب کردم و از
این بابت بسیار خوشحال هستم .از ایشان ،مادرم و همچنین

اطالعيه ورزشي

بر بال لك لك ها

تولدت مبارک

مدال قهرماني عضو خانواده بزرگ ذوبآهن
بيمارستاني براي زلزلهزدگان شد

خدیجهآزادپورازاعضایخانوادهبزرگذوبآهناصفهان
است که با عضویت  17ساله در تیم ملی ووشو جمهوری
اســامی ایران بهعنوان رکورددارترین بانوی تاریخ ورزش
کشورمدالهایخوشرنگبسیاریازجملهمدالطالیجام
جهانی و مدال بازیهای المپیک آسیایی گوانجو و ...را برای
ایران اسالمی ارمغان آورده است .این عضو پرافتخار خانواده
ذوبآهن اصفهان با توجه به حادثه ناگوار زلزله غرب کشور،
مدالطالیالمپيكبازيهايآسياييگوانجوخودرابهحراج
گذاشت تا بتواند از این محل به هموطنان زلزلهزده کمک
کند .به این بهانه گفتگویی با وی انجام دادهایم که در ادامه
میخوانید.خدیجه آزاد پور گفت :با توجه به عالقهای که به
این رشته ورزشی داشتم ،با حمایت خانواده و دعای خیر مردم
بحمدا...موفقشدمافتخاراتبسیاریراکسبکنم.ویافزود:

مسابقه تنیس روی میز پایگاه مقاومت بسيج شهيد برونسي واقع در مديريت كك
ســازي بهصورت داخلی برگزار شد .در این مسابقه حمید طاهری به مقام اول ،محسن
عباچی و محمد خسروی مشترکًا به مقام دوم و مهدی ناعم نیز به مقام سوم دست یافتند.
همچنین مسابقات تنيس روي ميز مرحله دوم تشويقي نیز در سالن نظارت در هشت گروه
چهارنفره برگزار شد كه پس از پايان مرحله گروهي هشت نفر به مرحله پاياني صعود كردند
و سرانجام در  26بازي فشرده و جذاب این نتايج حاصل شد .ميثم اصاالني از كك سازي
مقام اول ،محمد حجتي از توليد و توزيع برق مقام دوم ،مسعود جمنشان از كوره بلند مقام
سوم و سعيد شيرازي از مديريت حسابداري مقام چهارم را كسب کردند .شایانذکر است
مسئول برگزاري اين دوره مسابقات به عهده كياوش پرهام و فرشاد طاهر بوده است.
منصور مدحی و خلیل شکرانی ـ خبرنگاران افتخاری

برادران عزیزم مهدی و مجید آزادپور مهندس مکانیک که
در ذوبآهن اصفهان فعالیت دارند و زحمات بسیاری برای
من متحمل شدند ،تشکر و قدردانی میکنم .آزادپور گفت:
انشاءا ...ذوبآهن اصفهان بهعنوان مادر صنعت فوالد کشور
با مدیریت مهندس صادقی و تالش کارکنان سختکوش
خودبهموفقیتهایبیشتریدستیابد.

اطالعيه كانون خيرين فرهنگي بانوان
ذوبآهن
كانون خيريــن فرهنگي بانوان ذوبآهن در ترم زمســتان از تاريــخ  96/10/2لغايت
 96/10/10در اين رشتهها ثبتنام مینماید :شيريني خشك ،ترشي و مربا ،آشپزي شمالي،
آشپزي فانتزي ـ آشپزي سنتي ،دسر ،سفرهآرایی ،طبخ آبزيان ،نان پزي ،ژله تزريقي ،ساالد
اردور ،کافیشاپ گرم ،چرمدوزی ،گليم فرش ،تابلوفرش ،فرشينه ،بدليجات ،تاج عروس ،بافتني
با ميل و قالب ،گل كريستال ،ويتراي ،عروسك بافي ،شمعسازی ،تاج عروس ،درويش دوزي،
سرمهدوزی ،روبان دوزي ،پتهدوزی ،آموزش ويندوز ،اينترنت ،فتوشاپ ،رياضي ،قرآن كودكان
و بزرگساالن ،آمادگي جسماني ،واليبال ،پيالتس ،شطرنج ،خوشنويسي ،نقاشي كودكان و
بزرگســاالن ،بازي درماني ،كاردستي ،تكنيك پاستل گچي ،عكاسي ،زبان مكالمه ،امداد و
کمکهای اوليه ،آموزش پيش از ازدواج ،كارگاه توانمندسازي مادران ،مهارتهای زندگي و
كارگاه آموزشي كودك و خانواده
مكان :فوالدشهر ،محله  ،B1فرهنگسراي امام رضا (ع)
زمان ثبتنام :شنبه تا چهارشنبه از ساعت  8:30الي  12و  14الي 16
تلفن تماس52629622 ،52629565:

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

عليرضاباقري

1396/09/17

آگلومراسيون

