در مراسم بصيرتي ،سياسي حماسه  9دي عنوان شد

بصيرت سياسي و همبستگي ملي
نجاتبخش انقالب و نظام اسالمي است
مراسم بزرگداشت حماسه  9دي با
عنوان«نشستبصيرتي،سياسي»
در روز يكشنبه  10دیماه سال جاري
در مسجد الغدير ذوبآهن اصفهان
برگزار شد .اين مراسم با شكوه به
همتحوزهمقاومتبسيجشهيد
تندگويانشرکتبرگزارشد.
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قراردادبيمهتکمیلدرمان
بازنشستگانوشاغالنذوبآهناصفهان
تمديدشد
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بر اساس گزارش مدیرکل بيمه ايران در
استان اصفهان و عطف به نامه شماره 580
مورخ  ،96/10/4قرارداد بيمه تکمیل درمان
بازنشستگان معزز شركت سهامي ذوبآهن
اصفهان با شماره  1396/110/110/10از
تاريخ  96/10/1لغايت  97/10/1تمديد
شد.

سخن اول
رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار هفتگی با
تعدادی از خانوادههای معظم شهیدان:

02

روح شجاعت ،فداکاری و ایمان مانع
اعمال دشمنی دشمنان است

در  9ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته صورت گرفت

حضرت آیتا ...خامنــهای ،رهبر معظم انقالب
اســامی در دیدار هفتگی با تعدادی از خانوادههای
معظم شهیدان ،عزت و امنیت و پیشرفت ملت ایران
را مدیون فداکاری و ازجانگذشتگی شهدا دانستند و
با اشاره به حوادث اخیر و تالش دشمنان برای ضربه
زدن بهنظام اسالمی ،گفتند :آنچه مانع دشمن و اعمال
دشمنی اوست ،وجود روح شجاعت ،فداکاری و ایمان
ِ
در ملت است .حضرت آیتا ...خامنهای با اشاره به این
واقعیت که دشمن همواره منتظر فرصت و رخنه برای
ورود و ضربه زدن به ملت ایران بوده است ،افزودند:
در قضایای چند روز اخیر ،دشمنان ایران با ابزارهای
گوناگون در اختیارشان ازجمله پول ،سالح ،سیاست و
ِ
دستگاه امنیتی همپیمان شدند تا برای نظام اسالمی
مشکل ایجاد کنند.

افزایش میزان و تنوع تولید
در ذوبآهن اصفهان
02

سرمقاله
لزوم ایجاد شادي و نشاط در
محیط کار

مدیرعاملذوبآهناصفهاندرجمعمسئولینصداوسیمایمرکزاصفهان:

محصوالتذوبآهنبراینخستین
بار به انگلستان صادر شد
رویـــداد

02

تيم تنيس روي ميز بانوان
ذوبآهناصفهانقهرمانمسابقات
ایمیدروشد
گوناگون

04

تيموالیبالنشستهبانوان
ذوبآهن اصفهان به رقابتهای
دسته برتر راه يافت
گوناگون

04

برگزاري دوره آموزشي
مديريتخالقيت
در ذوبآهن
رویـــداد

02

گزارش روند معامالت سهام شرکت و بازار سرمایه در هفته كاري  96/11/05لغايت 96/10/11

در روز سهشــنبه نخستین روز کاری هفته مورد گزارش قیمت هر سهم شرکت با  2/5درصد
( 22ریال) کاهش نســبت بهروز قبل به قیمت  859ریال نزول یافت .در روز چهارشــنبه بازهم
عملکرد معامالت ســهام ذوب منفی بود بهاینترتیب که قیمت هر سهم شرکت با  1/05درصد
( 9ریال) نزول به محدوده  850ریال رســید .در روز شــنبه همزمان با اعمــال تغییرات جدید
سازمان در زمینه  EPSو ( P/Eقرار دادن اطالعات  EPSو  P/Eبر اساس سال مالی گذشته و
اصالح آن بر اساس آخرین اطالعات سال مالی شرکتها) و همچنین مشمول شدن بسیاری از
شرکتها ازجمله ذوبآهن اصفهان به فرآیند تعلیق ،هر سهم شرکت با  4/12درصد ( 35ریال)
افت به قیمت  815سقوط کرد .روز یکشنبه نیز همزمان با حذف شاخص  EPSو  P/Eاز سایت
( TSETMCشــركت مديريت فناوري بورس تهران) قیمت هر سهم ذوب با  3/8درصد (31
ریال) نزول به محدوده  784ریال رســید .در روز دوشــنبه آخرین روز کاری هفته مورد گزارش
به یکباره روند معامالت ســهام شرکت صعودی شد و هر سهم شرکت با رشد  3/95درصدی
( 31ریال) به قیمت  815ریال رســید و با تشکیل صف خرید  35میلیونی به کار خود پایان داد.
حجم معامالت ســهام شــرکت در هفته کاری مورد گزارش تقریبًا  366میلیون ســهم بود که
نســبت به هفته کاری گذشته کاهش  33درصدی در حجم معامالت سهام را نشان میدهد .در
هفته جاری ســهم خریداران حقیقی  77درصد و ســهم خریداران حقوقی  23درصد بوده است.
 99درصــد از فروشها متعلق بــه حقیقیها و یک درصد نیز متعلق بــه حقوقیها بود .در این

هفته شاخص کل بازار بورس  2150واحد (معادل  2/2درصد) کاهش داشت .شاخص فرابورس
نیــز با  47واحد (معادل  4/3درصد) کاهش روبرو شــد .در این هفته در بازار بورس حدود 6/1
میلیارد ســهم به ارزش  1394میلیارد تومان معامله شد که هفت درصد کاهش ارزش معامالت
نســبت به هفته کاری گذشته را نشان میدهد .نســبت ارزش معامالت به ارزش بازار (گردش
معامالت) برای شــرکت ذوبآهن در هفته جاری  1/11درصد بوده که نســبت به هفته گذشته
 36درصد کاهشیافته است.
**کاهش شرکتهای مشمول فرآيند تعليق
دســتورالعمل جديد حذف پیشبینی سود شــرکتها و جايگزيني با گزارش تفسيري مديريت،
تغييرات اساســي در برخي حوزهها و فرآيندهاي اجرايي بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايجاد
میکند .وقتي در بورس تهران ،بحث طبقهبندی ،لغو پذيرش و لغو اختياري پيگيري میشــد ،براي
فعاالن بازار جاي سؤال بود که چطور يک شرکت که خيلي از موارد پذيرش را از دست داده همچنان
در فهرســت بورس است ،اما خيلي از شرکتهای ديگر به خاطر يک آيتم از دستورالعمل پذيرش از
بورس لغو پذيرش يا به تعبيري اخراج میشوند .حسینی مقدم معاون ناشران و اعضاي شرکت بورس
اوراق بهادار تهران اظهار کرد :دليل اين اتفاق به فضاي دســتورالعمل پذيرش برمیگشت؛ در خيلي
جاها فضاي تفســيري حاکم بود و بعضًا به خاطر اعتراض هیئتمدیره شرکتها يا برنامههایی که
ارائه میکردند تا همچنان در فهرســت بورس بمانند ،بورس هم بر اساس دستورالعمل پذيرش ،اين

تــبریک

جناب آقاي دكتر سعيد صادقي سرپرست محترم اداره كل حوزه استاندار
جناب آقايمهندس امير كريمي دستيارويژهمحترم استاندار
جنابآقايقربانعليقاسميمشاورمحترمعاليومسئولهماهنگيامورمشاوراناستانداراصفهان
با کمال مسرت و افتخار انتخاب شايسته حضرات عالي را كه بيانگر تعهد ،كارآمدي ،لياقت و شايستگي برجسته آن برادران گرامي در صحنههای خدمت صادقانه بهنظام و ميهن اسالمي است
تبريك و تهنيت عرض کرده ،موفقيت و سربلندي شما را از درگاه خداوند منان مسئلت میکنیم.

روابط عمومي ذوبآهن اصفهان

نمايشگاهتوانمندیهایکارکنانو دستاوردهايمهندسينورد

برگزاري نمايشگاه توانمندیهای کارکنان و دستاوردهاي مهندسي نورد در تاريخ  17لغايت  27دیماه  96در طبقه زیرین
رستوران مهندسی نورد از ساعت  11لغايت  14همراه با نمايش طنز ،تهيه عكس يادگاري از پرسنل شرکتکننده ،فروش
محصوالت فرهنگي با تخفيف ويژه كاركنان ،اجراي موسيقي زنده و...

اطالعيه
اداره كل انتقال خون استان اصفهان
«نيازبهخونهميشگياست،اهداکنندهمستمربمان»
سازمان انتقال خون وظيفه تهيه و تأمین خون و فرآوردههای خون موردنیاز مراكز درماني و بیمارستانها را عهده دارد و تأمین اين ماده حياتي و ارزشمند با اهداي خون انسانهای نوعدوست و
ايثارگر ميسر است .ازآنجاکه در فصل سرما معمو ً
ال اهداي خون كاهش مییابد ولي نياز به خون و فراوردههای خوني جهت بيماران و نيازمندان مانند (بيماران خاص ،تاالسمي ،هموفيلي ،دياليزي،
مجروحين ،تصادفات ،سوانح ،بيماران تحت عمل جراحي و شیمیدرمانی) به اين ماده حياتي به قوت خود باقي است .خواهشمند است بفرماييد دعوت اين اداره كل جهت مديران ،مسئوالن،
دستگاههای اجرايي ،نهادها و ارگانهای استان جهت مشاركت در اين امر خداپسندانه و انسان دوستانه ارسال شود.

از عموم همكاران محترم و عالقهمند ذوبآهني درخواست میشود جهت اهدای خون خود به مراكز مربوطه
در سطح استان مراجعه کنند.

فرصت را به آنها میداد .حسيني مقدم با تأکيد بر برقراري شفافيت گفت :در دستورالعمل جديد الزم
بود فضاي تفسيري و شفاف به مطالبهای عمومي تبديل شود.
مديریت راهبری شرکتها و امور مجامع

جناب آقاي احمد رضواني
فرماندارمحترماصفهان
خبر درگذشت پدر گرامي و بزرگوارتان موجب تالم و تاثر گرديد.
اينجانب اين ضايعه اســف بار را به شما و خانواده معزز تسليت عرض نموده و از خداوند منان
رحمت ،مغفرت و اجر الهي را براي آن مرحوم مسئلت مي نمايم.

احمد صادقی  -مدیر عامل ذوب آهن اصفهان

ششمين
شمارهالكترونيكي
مجله فوالد منتشر شد

جنبههای فني و اقتصادي حاصل از بهبود در
عملكرد دمندههای كوره بلند
شناسايي و اولویتبندی شاخصهای
تأثیرگذار بر برنامهریزی تقاضا در زنجيره تأمين
حلقه بسته
نوآوري در فناوری نورد مقاطع سنگين توسط
شركت نيپون استيل و سومينو مومتال
فوتوفنهایی براي بهتر شدن (ده فرمان)
محصوالت ذوبآهن اصفهان به لحاظ ايمني
مورد اعتماد جامعه مهندسي و كارفرمايي است

جهتارسالمقالهخودمیتوانیدازنشانيايميلزيراستفادهکنید
Folad@ esfahansteel. Com
ضمنًا به نويسندگان مقاالت حقالزحمه پرداخت خواهد شد.

 -نشاط و کار ،با هم ناســازگار نیستند .این دو
مقوله میتوانند در کنار هم وجود داشته باشند .کار،
زمانی دارای باالترین بهرهوری است که ،محیط آن
پرنشاطباشد.
 -در ایجاد یک ســازمان پایدار و با ثبات ،نشاط
باید الزام و ضرورتی محوری باشد نه صرفًا یک نوع
تشویق در ازای اجرای کاری سخت.
 -نشــاط میتواند یــک عنصر الزامــی برای
کسبوکار ،حفظ مشــتریان ،تقویت برداشتهای
بیرونی از کســبوکار و نام تجــاری ،جذب و حفظ
کارکنان با استعداد و نیز کمک به ایجاد یک مزیت
رقابتیباشد.
هنوز هم این مفهوم وجود دارد که کار نباید شاد
باشد و شادی و نشاط چیزی است که شما تنها پس
از کاری سخت به دست میآورید .این وضعیت ،که
زمانی نقط ه ثقل محیطهای کاری را تشکیل میداد،
در حال تغییر است .شرکتهای بسیاری اثبات کردهاند
که تلفیق کار و نشاط ،نهتنها ارتباطات روزمره و فضای
کسبوکار را بهبود میبخشد بلکه میتواند تأثیری
مثبت در رشد ارزش شرکت داشته باشد .نگرش ما
در قبال کسبوکار تغییر کرده و تکامل یافته است .هر
یک از ما دارای نگرشی درباره کار است که از والدین
یا کســانی که قویترین تأثیرگذاری را بر ما دارند،
آموختهایم .برای بسیاری از ما ،کار هویت ما را شکل
داده و به کمک آن میتوانیم خودمان را تعریف کنیم.
به لحاظ تاریخی ،نشاط و کار از مدتها قبل در کنار
هم بودهاند .مث ً
ال در عصر کشاورزی ،آوازهای حین
کار به اجرای وظایف شغلی و اجرای کارهای تکراری
کمک میکردند و اگرچه حداقل نشــاط را به دنبال
داشتند اما میتوانســتند عنصری در قبال رفاه افراد
باشند .پیشازاین ،وجود نشاط در کار ،امری غیرممکن
و محال تلقی میشــد و فرد فقط حق داشت که در
کنار خانواده ،دوستان یا همسایگانش شاد باشد .اکنون
مفهوم کار دوباره در معرض تغییر است .ما مجدد در
حال پی بردن به این موضوع هســتیم که شادی و
نشاط متعلق به کار است و این دو از هم جدا نیستند.
نشاط و کار طبیعتًا در کنار هم هستند .نشاط یعنی
کار و کار زمانی مولدتر است که توأم با نشاط باشد.
** مثال:
شرکت پایک پلیث فیش یکی از سه بازار بزرگ
ماهی در سیاتل واشنگتن است .وقتی جان یوکویاما
این فروشگاه را در سال  ۱۹۶۵به ارزش  ۳۵۰۰دالر
از مالک قبلی آن خرید ،پایک پلیث فیش تنها یک
بازار معمولی ماهی بود .در اینجا همگان از شغل خود
متنفر بودند .به یاد میآورم که مالک قبلی بارها فریاد
میکشید تا مشتریان را آرام کند و به همین دلیل از
این موضوع شاکی بود .برای مدتی طوالنی ،هیچکس
در اینجا کارش را با نشاط انجام نداده بود .من مالکی
عصبانی و مدیری عصبی بودم .هم ه ابزار مدیریتی
من این بود که دیگران از من بترسند .وقتی گروهی از
مالکان ،مدیران و کارکنان تصمیم گرفتند به یکی از
معروفترین بازارهای ماهی جهان تبدیل شوند ،تمام
تالش خود را در این زمینه به کار گرفتند .جان خودش
را از یک ماهیفروش ســاده به شاهماهی فروشان
تبدیل کرد .او تالش میکند تا کارکنان با تمام تالش
خودکار کنند و تمام انرژی خویش را به کار بگیرند.
درعینحال آنان باید شــاد باشند! اکنون ارزش این
شرکت نسبت به قیمت خرید اولی ه آن هزار برابر شده
است .اوج فروش این مرکز در کریسمس است که
شاید از هر مغازه دیگری شلوغتر است و به اصطالح
جای سوزن انداختن در آن نیست .کسبوکار آن به
کمک تجارت الکترونیکی رشد کرده است و آموزش
و مشاوره موردتوجه ویژه در آن هستند .این شرکت
از تمامی ابزار تبلیغاتی استفاده میکنند مانند تبلیغات
چاپی ،فیلمهای متعدد و آگهیهای تلویزیونی.
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رويداد
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سالم آتشکار
تعدادی از همکاران در تماس با شماره 104سالم آتشکار روابط عمومی سؤاالت
خود را به شرح زیر مطرح و خواستار رسیدگی و پاسخ مسئوالن شدهاند.
**  .1آیا مقرر است در طرحی با عنوان تعیین شاخصهای مؤثر
درانجامفعالیتها،حقوقومزایایپرسنلکاهشیابد؟
مدیــر امور اداری :با توجه به اینکه نظام جبــران خدمت و پرداخت حقوق و
مزایای کارکنان بر اساس طرح طبقهبندی مشاغل از مورخ 1392/4/1اصالح
و جاریشده است ،تنها بررسی شاخصهای مؤثر برای ایجاد انگیزه بیشتر در
برخی پستهای سازمانی خاص با مسئولیتهای ویژه با اولویت بخش تولید
مدنظر است .این طرح در مرحله مطالعه و محاسبه بار مالی قرار دارد و با رویکرد
اصالح و بهبود نظام پرداخت انجام میشود و هیچگونه کاهشی در حقوق و مزایا
مدنظرنیست.
**  .2آیــا مدیریت عالی ذوبآهــن اصفهان جهت کاهش
هزینهها،تعدیلنیرویانسانیرامدنظردارد؟
مدیر امور اداری :در طرح اصالح ساختار سازمانی شرکت که بهمنظور چابک
سازی فرآیندها و افزایش بهرهوری انجام میشود ،هیچگونه تعدیل نیرو یا عدم
تمدیدقراردادمدنظرنیستوامنیتشغلیتمامیکارکنانتالشگرشرکتدراین
طرح موردتوجه قرار دارد .در طرح مذکور ،ساختاری تهیه و تدوین میشود که بر
اساسآنکلیهکارکنانشرکتعالوهبروظایفمحولهعمومی،درفعالیتهای
اقتصادی دیگر با استفاده از توان فنی شرکت ،مشارکت کرده و از عواید حاصل از
آننیزبهرهمندخواهندشد.
**  .3آیــا امکان ذخیــره مرخصی حذفشــده؟ تکلیف
مرخصیهایذخیرهکارکنانتاکنونچهخواهدشد؟
مدیراموراداری:امکانذخیرهمرخصیجهتکارکنانحذفنشدهوتنهاضوابط
آن تغییر کرده است .بر این اساس ،هزینه مرخصیهای ذخیرهشده تا پایان سال
 95پرداخت میشــود اما در سال  96جهت رفاه کارکنان و افزایش نشاط در
خانوادهبزرگذوبآهناصفهان،مقررشدهکهتماممدیریتهایشرکتامکان
استفاده از مرخصی را فراهم کنند و در صورت عدم تحقق این شرایط ،امکان
ذخیرهمرخصیتاهنگامبازنشستگیوجودداشتهوهزینهآنپرداختمیشود.
**  .4چه تغییراتی در برنامهریزی خودروهای سبک به وجود
آمدهاست؟
سرپرستحملونقل:درراستایاستفادهبهینهازامکاناتناوگانخودرویسبک
شرکت اعم از سواری و وانت با رویکرد کاهش هزینه و صرفهجویی ،هزینههای
ایاب و ذهاب پرداختی به برخی از سطوح سازمانی ازجمله مدیران شرکت حذف
شدوخدمترسانیناوگانحملونقلومشموالنبرخوردارازحملونقلسبک؛
مجددموردبررسیوساماندهیقرارگرفت.
**  .5برای تمدید قرارداد بيمه درمان بازنشستگان و شاغالن
چهتدابیریاتخاذشدهاست؟
مدیریت بیمارستان شهید مطهری :بر اساس پیگیریهای مسئوالن مربوطه،
بیمه تکمیل درمان بازنشستگان و شاغالن به مدت یک سال تمدید و امکان
استفاده بیمهشدگان مذکور از خدمات مراجع درمانی طرف قرارداد این شرکت
فراهمشدهاست.
افکارسنجیروابطعمومی

انتصاب

طی حکمی رو ح ا...فاضل پور از تاریخ  5دی
ماه  1396به سمت مدیر راهبری شرکتها و
امور مجامع و سهام شرکت منصوب شد .وي
 15سال سابقه فعالیت دارد و داراي مدرك
فوقليسانسحسابداريميباشد .كارشناس
حسابداري ،سرپرست امور شهداء  ،جانبازان
و ايثارگران  ،مديريت مالي شركت تارآبگين
و كارشناس رسمي دادگســتري در رشته
حسابداري از سوابق شغلي وي است .
مدیریت امور اداری شرکت

بازنشستگيوخداحافظی
صمیمانه دکتر اسفرجانی از
بیمارستان شهید مطهری

در یک مراسم بسیار صمیمی و دوستانه دکتر مهدی اسفرجانی معاون
اقتصادیبیمارستانشهیدمطهریکهبعداز 30سالخدمتصادقانهبهافتخار
بازنشستگی نائل شده از کادر مدیریتی این بیمارستان خداحافظی کرد و از
این جمع جدا شد .در این مراسم که در دفتر دکتر آجدانی ریاست بیمارستان
و با حضور دکتر قدیری معاونت بیمارســتان ،جمعی از مدیران ،مسئوالن و
همكاران بيمارستاني برگزار شد دکتر اسفرجانی گفت :مدتی که در خدمت این
بیمارستان بودم سعی کردم صمیمانه و صادقانه با مسئولین و مردم رفتار کنم
و درسهای زیادی آموختم .دکتر اسفرجانی اعالم کرد :افتخار میکنم که در
این مدت با اشخاصی همکار بودم که همیشه در خدمت جامعه و مردم این
مملکت هستند .دکتر آجدانی ریاست بیمارستان نیز طی سخنانی از خدمات
ارزنده دکتر اسفرجانی در طول مدت خدمتش در بیمارستان قدردانی کرد و او
را انسانی آگاه و دارای دانش در حیطه اقتصاد دانست و گفت :کمکهای دکتر
اسفرجانی در راه پیشرفت و ترقی بیمارستان همیشه شاخص و تأثیرگذار بود.
در پایان اين مراسم از طرف ریاست و مدیریت بیمارستان هدایایی به ایشان
اهدا شد .شایانذکر است دکتر اسفرجانی متولد  1336و دارای مدرک دکترای
اقتصاد کاربردی است .وی به مدت سه سال بهعنوان استاد دانشگاه ABAC
در کشور تایلند مشغول تدریس بود و دو سال هم در مرکز تحقیقات دانشگاه
تهران به کار اشــتغال داشت و از سال  1371به ذوبآهن اصفهان آمد و در
قسمتهای برنامهریزی اقتصادی بودجه ،کمیسیون معامالت کارخانه و مدیر
حسابداری مشغول کار بود و از سال  1394نیز در بیمارستان شهید مطهری
ذوبآهن بهعنوان معاونت اقتصادی منشأ خدمات ارزندهای بود و در تاریخ
 96/10/9بهافتخاربازنشستگینائلگشت.

قرارداد بيمه تکمیل درمان بازنشستگان و شاغالن
ذوبآهن اصفهان تمديد شد

بر اساس گزارش مدیرکل بيمه ايران در استان اصفهان و
عطف به نامه شماره 580مورخ ،96/10/4قرارداد بيمه تکمیل
درمان بازنشستگان معزز شركت سهامي ذوبآهن اصفهان با
شماره  1396/110/110/10از تاريخ  96/10/1لغايت 97/10/1
تمديد شــد .دکتر آجدانی ،رئیس بیمارستان شهید مطهری
ذوبآهن اصفهان دراینارتباط گفت :با توجه به مشــکالت
صندوقهایبازنشستگی،ذوبآهناصفهانباوجودتنگناهایی
که در تأمین نقدینگی دارد در راستای حمایت از بازنشستگان
محترم ،نسبت به تمدید بیمه تکمیل درمان این عزیزان اقدام
کرد .وی افزود :بر این اســاس ،امكان استفاده بازنشستگان و
شــاغلین ذوبآهن اصفهان از خدمات مراجع درماني طرف
قرارداد بیمه ایران فراهمشده است .در این راستا عمده اسامی
بازنشستگان بیمهشده در سیستم ثبتشــده و اسامی ساير
بیمهشدگاننيزتادوروزآیندهثبتمیشود.دکترآجدانیتصریح
کرد :بازنشستگان میتوانند اسناد مربوط به هزینههای درماني

انجامشده خود را از تاريخ 96/10/1تا اين تاريخ ،طبق روال قبل
به نمايندگان مجري قرارداد تحويل تا در اسرع وقت رسيدگي و
در وجه بیمهشدگان محترم پرداخت شود .وی یادآور شد :قرارداد
بيمهدرمانشاغالنمحترمشركتسهاميذوبآهناصفهان
نيز با شــماره  1396/110/110/10از تاريخ  96/10/17لغايت
 97/10/17تمدیدشده و در صورت ارائه ليست و اضافه شدن
اسامي به سيستم ،پوشش بیمهای بیمهشدگان از تاريخ انقضا
بهصورتپيوستهادامهيافتهوبیمهشدگانمحترمدرصورتنياز
به خدمات درماني میتوانند به مراكز طرف قرارداد بیمه ایران
در ســطح كشور مراجعه و يا در صورت مراجعه به مراجع غير
طرف قرارداد ،نسبت به ارائه مدارك و مستندات پرداخت هزينه
مذكور به نمايندگان مجري قرارداد طبق روال سنوات قبل اقدام
کنند.رئیسبیمارستانشهیدمطهری،دربارهشرایطتمدیدبیمه
تکمیلدرمانگفت:تماممفادقراردادقبلیبیمهمذکوردرقرارداد
جدید هم موجود است و تنها بند مربوط به دندانپزشکی توسط

در  9ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته صورت گرفت

افزایش میزان و تنوع تولید در
ذوبآهناصفهان
تالشگران ذوبآهن اصفهان موفق شدند در  9ماه
ســال جاری ،افزایش میزان و تنوع تولید را نسبت به

مدت مشابه سال گذشته رقم بزنند .مهندس افضلی،
معاون بهرهبرداری ذوبآهن اصفهان ضمن بیان خبر
فوق گفت :در  9ماه ســال جاري شاهد روند افزايش
توليد در بخشهاي مختلف نسبت به مدت مشابه سال
قبل بودهایم بهاینترتیب كه مقدار توليد  9ماهه در واحد
توليدات كك و مواد شــيميايي  889هزار و  491تن
بوده که حدود  28درصد افزايش توليد نسبت به مدت
مشابه سال قبل داشته اســت .در واحد آگلومراسيون
مقــدار توليد آگلومره  2میلیون و  289هزار و  964تن

بوده كه حدود  13درصد افزايش را نشان میدهد .توليد
در واحد كوره بلندها به ميزان یکمیلیون و  753هزار
و  412تن چدن مذاب
بوده كه حدود  4درصد
افزايش داشــته است.
در واحد فوالدســازي
یکمیلیون و  698هزار
و  483تن شمش آماده
تولیدشده است كه حدود
 3درصــد افزايش و در
واحــد نــورد جمع کل
محصول نهایی به ميزان
یکمیلیون و  634هزار
و  620تن بوده که حدود
 6درصد افزايش داشتهایم .معاون بهرهبرداری ذوبآهن
به افزایش تنوع محصوالت این شــرکت اشاره کرد و
گفت :در  9ماهه سال جاري بهمنظور پاسخ به نيازهاي
روزافزون بازار و بهمنظور توســعه ســبد محصوالت،
پروفیلهای زير در شركت طراحي و توليد شد:
 ناوداني بال شیبدار سبك سايز .20
 کالفهای صادراتي با مارك فوالد سري .SAE
 گرد فوالدي سايز  250میلیمتر.
 بيم بالنك.

مدیرعاملذوبآهناصفهاندرجمعمسئوالنصداوسیمایمرکزاصفهان:

محصوالتذوبآهنبراینخستینبار
بهانگلستانصادرشد
سید محســن طباطبایی معاون خبر و سید صالح
پــرورش معاون صدای مرکز صداوســیمای اصفهان
با حضــور در ذوبآهن اصفهان بــا مهندس صادقی
مدیرعامل شرکت دیدار و گفتگو کردند و سپس از خط
تولید و پروژههای توسعه بازدید به عمل آوردند .مهندس
صادقی در این دیدار ضمن تاکید بر روند مثبت شرایط

اقتصادی ذوبآهن اصفهان ،گفت :کیفیت محصوالت
این شرکت بهگونهای است که امکان صادرات گسترده
را دارد و لذا امســال به رقم یکمیلیون و  100هزار تن
صادرات خواهیم رسید .وی با اشاره به دریافت گواهینامه
کرز جهت صادرات میلگرد گفت :امسال برای نخستین
بار موفق به صادرات محصوالت ذوبآهن به کشــور

انگلستان شدیم که موفقیت بزرگی است .مدیرعامل
ذوبآهن اصفهان ،نقش رســانه ملی در امور فرهنگی
را بسیار مؤثر و پررنگ توصیف کرد و گفت :کشور ما،
خانه اصلی ما محسوب میشــود و لذا هراندازه برای
آبادانی کشورمان تالش کنیم ،خانه خود را رونق دادهایم.
معاون خبر صداوسیمای مرکز اصفهان نیز طی سخنانی
از آمادگی این رسانه برای
همــکاری بیشــتر با
ذوبآهن اصفهان خبر
داد و گفت :این شرکت،
مادر صنعت فوالد کشور
است و رسانه ملی برای
معرفی دستاوردهای آن
به مردم از هیچ کوششی
دریغ نمــیورزد .معاون
صدای صداوســیمای
مرکزاصفهاننیزبرنقش
زیربنایی فرهنگ تأکید
کرد و گفت :هزینههای
فرهنگی را درواقع باید سرمایهگذاری فرهنگی نامید که
قطعًا در عرصههای اقتصادی و صنعتی نیز نمود دارد .وی
افزود :صداوسیما و ذوبآهن اصفهان عالوه بر تعامالتی
که در حال حاضر دارند ،میتوانند همکاریهای فرهنگی
مؤثری داشته باشند که برکات آن برای هر دو سازمان
بسیارچشمگیرخواهدبود.

برگزاريجلسهتعامليدر
مديريتفوالدسازي

سومين جلسه تعاملي مديريت فوالدسازي با حضور مهندس علمداري مشاور
فرهنگي و اجتماعي مدیرعامل ،مهندس خسرو جوادي مدير فوالدسازي ،حسين
هادي مدير ايمني ،بهداشت و محیطزیست ،مهندس احمد اكبري مدير امور اداري
و سرپرستان و كارشناسان قسمتهای مختلف در سالن جلسات اين مديريت در
تاريخ  11دیماه با هدف پيشبرد اهداف بهینهسازی و تسريع در امور جاري بخش
فوالدسازیبرگزارشد.دراينجلسهمهندسجواديمديراینبخشضمنبازخواني
برخي مشكالت ،خواستار رفع آنها شد و گفت :سنوات و سختي كار برخي پرسنل

شرکت ذوبآهن اصفهان و بر اساس دستورالعملهای جدید
حمایت میشود که این امر نیز در راستای بهینهسازی کمی
و کیفی خدمات صورت گرفته است .دکتر آجدانی با اشاره به
اینکهبخشیازبیمهشدگانازدفترچهبیمهصندوقبازنشستگی
(شرکت شسبد) استفاده میکنند ،تصریح کرد :متأسفانه تا این
لحظه شــرکت مربوطه با بیمارستان شهید مطهری که در
مجاورتبخشاعظمبازنشستگانذوبآهنمیباشندقراردادی
را منعقد نکرده است اما بنا به دستور معاون سیاسی استاندار و
نظر مثبت مدیرعامل و هیئتمدیره ذوبآهن ،این بیمارستان
همچنانبهارائهخدماتدرمانیبهبازنشستگانمحترمادامهداده
است.امیداستجهترفعمشکالتاینگروهبیمهشدگانهم
گامهای مؤثری توسط شرکت شسبد برداشته شود .بااینحال
اگراینبیمهشدگانتمایلبهاستفادهازبیمهتکمیلدرمانبیمه
ایرانداشتهباشند،ذوبآهناصفهانآمادگیارائهخدماتبهاین
عزیزانهمچوندیگربازنشستگانخودرادارد.

برگزاري دوره آموزشي مديريت خالقيت در ذوبآهن
دوره آموزشي مديريت خالقيت با حضور حدود  40نفر از
مديران ،معاونان مديران ،سرپرستان و كارشناسان ذوبآهن
برگزار شــد .در اين دوره آموزشــي كه به همت مديريت
آموزش و توسعه منابع انساني ذوبآهن و در روزهاي پنجم
و ششــم دیماه سال جاري در محل تاالر دانش مديريت
مذكور برگزار شد ،دكتر محمدعلي نعمتي عضو هیئتعلمی
دانشگاه عالمه طباطبايي به ارائه اندوختهها و تجربيات خود
در زمينه مديريت خالقيت پرداخت .دكتر نعمتي خالقيت را
نگاه ديگر به موضوعات و برهم زدن روند عادتهای فكري
دانست و در تعاريف مختلف خالقيت را توانايي حل مسائلي
كه فرد قب ً
ال حل آنها را نياموخته است ،توانايي ايجاد چيزي
نو و بديع و شكستن کلیشهها ،توانايي تغيير در چهارچوب
طرح و یکراه جديد براي رســيدن به ایدهها تعریف کرد.
وي گفت :فرايند تبديــل ايده به ثروت از طريق خالقيت
و خلق ايده نو ،نوآوري و تبديل ايده به محصول و باالخره
كارآفريني و تبديل محصول به ثروت انجام میشود و سه
جــزء اصلي خالقيت نياز و انگيزه ،دانش و تجربه و تفكر
خالق است .دكتر نعمتي در ادامه مباحث خود نظریههای
علمي خالقيت شامل نظریههای روانكاوي ،رفتارگرايي،
شناخت گرايي و انسانگرایی و همچنين نظريات فلسفي
در ايــن زمينه را برشــمرد .وي كنجكاو بودن ،خوشبین
بودن ،داراي قدرت تخيل بودن ،ديدن مشكالت بهعنوان
يك فرصت و سختکوشــی را از ویژگیهای افراد خالق
دانسته و پیشداوری ،بیانگیزه بودن و کلیشهای فكر كردن
را ازجمله ویژگیهای انسداد فكري براي خالقيت دانست.
در ادامه مباحث اين دوره آموزشي تفاوت خالقيت ،نوآوري،
ابداع و ابتكار و انواع نوآوریها موردبررسی قرار گرفت .دكتر
نعمتي در اين دوره آموزشي ویژگیهای مغز انسان و انواع
امواج مغزي را تشريح کرد و يادآور شد :مغز انسان داراي 10
ميليارد سلول مغزي است و ما انسانها معمو ً
ال كمتر از 10
درصد از توانايي مغزمان استفاده میکنیم و به همين دليل
روزانه  400سلول مغزمان را از دست میدهیم .همچنين
ذهن انسان در صورت اســتفاده  100درصد قادر است 2
ميليون كتاب با حجم  500صفحه را حفظ كند و بيشــتر
از بزرگترین کتابخانههای دنيا ،مطالب را به خاطر ســپارد.
و اينكه مغز انســان داراي  100ميليون رگ خوني بوده و
درصورتیکه در كنــار هم قرار بگيرد میتواند چهار بار به

دور كره زمين بپيچد .آخرين پیامهای آموزشي اين دوره،
تفكر هر چه بيشــتر حاضران و تالش آنان براي خالقيت
بيشــتر و استفاده از خالقيت در امور شغل و زندگي بوده و
روشهایی از قبيل حل زياد معما ،مسافرت بهجاهای جديد،
مشورت با ديگران ،فعاليت تخصصي ،بازسازي ایدههای

قبلي ،نگاه به مشكالت بهعنوان فرصت ،تغيير در آداب و
رفتار و عادتهای قديمي و مطالعه هر چه بيشتر کتابها
و مرور زندگي انديشمندان و افراد موفق بهعنوان راههای
خالقيت و موفقيت در این دوره توصيه شد.

در مراسم بصيرتي ،سياسي حماسه 9دي عنوان شد

بصيرت سياسي و همبستگي ملي نجاتبخش انقالب و نظام اسالمي است
مراســم بزرگداشــت حماســه  9دي با عنوان
«نشست بصيرتي ،سياسي» روز يكشنبه  10دیماه
سال جاري در مسجد الغدير ذوبآهن اصفهان برگزار
شد .در اين مراسم باشکوه كه به همت حوزه مقاومت
بسيج شهيد تندگويان شرکت برگزار شد و جمعي از
مديرانوكاركنانقسمتهایمختلفكارخانهحضور
داشتند،ضمناجرايبرنامههایمداحي،پخشكليپ
تصويري و قرائت شعري به مناسبت روز نهم دي،
حجتاالسالموالمسلمین گرجي در سخنانی با اشاره
به حضور كاركنان سختکوش ذوبآهن اصفهان در
عرصههای مختلف نقش بسيجيان در دوران دفاع مقدس و سالهای سازندگي و نقش فعلي
آنان در امر توليد و اقتصاد مقاومتي را یادآور شد و گفت :حفظ روحیه جهادی و تالش در جهت
تولید و اشتغال نیاز امروز جامعه برای رفع مشكالت كشور است .حجتاالسالموالمسلمین
گرجي یکی از مهمترین ویژگیهای رزمندگان اسالم را اخالص آنها دانست و گفت :در هر
جا و در هرزمانی كه خلوص رزمندگان بيشتر برقرار بود پیروزیها بيشتر بود .وي ويژگي دیگر
رزمندگان را اتحاد و همبســتگي و همچنین اطاعت از ولیفقیه ذکر کرد .وی نمونههایی از
دستورات امام خميني(ره) مبني بر شكستن حصر آبادان و حفظ جزاير مجنون در زمان جنگ

احتياج به بازنگري دارد زيرا در چارت جديد كار تعريفي برخي پرسنل اين قسمتها
تغيير پیداکرده كه با مرتفع شدن اين قبيل مشكالت میتوان روحيه و انگيزه پرسنل
را در جهت توليد بيشــتر ،باال برد .وي فقدان نيروي متخصص در آينده را يكي از
معضالتپيشروياينبخشبرشمردوافزود:باكمبودنيرويفعليونبودجايگزين
انتقال دانش و تجربه از نسلي به نسل ديگر در اين مديريت بهدرستی انجام نخواهد
شد و در صورت ايجاد شرايط آسانتر براي انتقال افراد ،تخصص الزم در اختيار نيروي
انساني جوان و خوشفکر قرار خواهد گرفت .مهندس جوادي گفت :ايجاد کمیتهای
براي انتقال افراد داراي محدوديت يكي از اقدامات خوب اين جلسات است و با تعامل
بيشتر با اين قسمتها بهزودی اين مشكل رفع خواهد شد .وي يادآور شد :کیفیت
تجهيزاتايمني،ايجاددسترسيبهبانكاطالعاتيجهتپرسنلتحتپوششتأمین
اجتماعيوجايگزينيپرسنلدارايمحدوديتازمواردياستكهاينمديريتهرچه
سریعترخواستاررفعآناست.

تحميلي مورداشاره قرارداد و افزود :پیروزی رزمندگان
اســام ناشی از بصيرت و نگاه نافذ آنها و اطاعت از
رهبری بود .ســخنران اين مراسم ،بصيرت را داراي
ابعاد مختلف سياسي ،اجتماعي ،خانوادگي ،تربيتي و
اقتصادي دانســت و گفت :بصيرت سياسي از ديگر
انواع بصيرت مهمتر است و شکلگیری حماسه 9
دي نيز باوجود بصيرت سياسي به جريان افتاد .استاد
گرجي در ادامه يادآور شد :در حوادث گذشته و حوادث
اختالفبرانگیز جديد ،نيز بصيرت سياســي مردم و
مسئولين است كه انقالب و نظام اسالمي را نجات
میدهد .وي افزود :درگذشته وقتي رژيم صدام احساس كرد میتواند به ايران حمله كند با كمك
و راهنمايي ابرقدرتها به كشور ما حمله كرد و در زمان حاضر نيز اگر كشور عربستان احساس
كند در ايران اختالف و ضعف وجود دارد با حمايت آمريكا همين كار را خواهد كرد .بنابراين ما
بايد هوشيار باشيم و با حفظ اتحاد و همبستگيخود حول محور رهبري حضرت آيتا ...خامنهای
و الگوپذيري از اقتصاد مقاومتي و ايجاد اشتغال براي جوانان از انقالب و نظام اسالمي حفاظت
كرده و به دشمنان اجازه ندهيم كه با سوءاستفاده از بعضي مشكالت موجسواری كرده و نظم
و امنيت ما را به خطر اندازند.
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پرسشهای رايج درباره نمك
**قسمتنخست
** .1نمك چه نقشي در بدن دارد؟
پاســخ :نمك داراي ماده مؤثر سديم است كه يكي از
مواد مغذي موردنیاز براي سوختوساز مواد غذايي در بدن،
انتقال پیامهای عصبي و كاركرد صحيح عضالت است.
ســديم به مقدار محدود موردنیــاز روزانه بوده و مصرف
متعادل آن الزم اســت .در برخي شرايط مانند اسهال و
استفراغ و يا فعاليت شديد بدني و در هواي گرم نياز بدن
به امالح بهویژه سديم به علت از دست رفتن مايعات بدن
افزايشمییابد.
** .2نمك يددار چيست؟
پاســخ :نمك يددار باهدف پيشگيري از كمبود يد در
كشور توليد میشود و نمكي خوراكي است كه حاوي يكي
از تركيبات يد به مقدار جزيي اســت .نمك يددار طعم و
بوي خاصي ندارد.
** .3نمك يددار تصفیهشده چيست؟
پاســخ :نمك يددار تصفیهشــده نمكي اســت كه
ناخالصیهای نامحلول مانند فلزات سنگين و همچنين
ناخالصیهای محلول مانند آهك ،شــن و ماســه طي
فرآيندي در كارخانه حذفشده و يد به آن اضافهشده است.
نمك تصفيه نشده به علت داشتن ناخالصي در افرادي كه
سابقه بیماریهای گوارشي ،كليوي و كبدي دارند و حتي
مصرف مداوم آن در افراد سالم منجر به بروز ناراحتیهای
گوارشي ،كليوي ،كبدي و حتي كاهش جذب آهن در بدن
میشود.
**  .4چرا بايد فقط از نمك يددار تصفیهشده

استفادهكنيم؟
پاسخ :ميزان يد موجود در منابع غذايي گياهي و حيواني
در كشور ما براي تأمين يد موردنیاز بدن كافي نيست و يد
موردنیاز بدن بیشــتر از طريق مصرف نمك يددار تأمين
میشود .نمك خوراكي بايد از نوع یددار و تصفیهشده باشد.
نمکهای يددار تصفیهشده به دليل خلوص باال ميزان يد
را بهتر و به مدت بيشتر حفظ میکنند.
**  .5چرا يد به نمك اضافه میشود؟
پاسخ :نمك تقريبًا در پخت همه غذاها استفاده میشود و

همهافرادروزانهمقدارمعينينمكمصرفمیکنند.بنابراين
نمك بهترين ماده غذايي براي افزودن يد به آن است و ازنظر
اقتصادي نيز مقرونبهصرفه است .همچنين در اثر افزودن
يد به نمك تغييري در طعم و رنگ نمك ايجاد نمیشود.
** .6کمبود يد چه عوارضي به دنبال دارد؟
پاســخ :تنها تظاهر كمبود يد ،بيمــاري گواتر (تورم
قسمت جلوي گردن به علت بزرگي غده تيروئيد) است.
علت اصلي بزرگ شدن غده تيروئيد كمبود دريافت يد
است .كمبود يد در دوران بارداري موجب ناهنجاریهای

جســمي و ذهني ،كري و اللي ،ســقطجنین میشود.
كاهش بهره هوشــي ،كاهش قــدرت يادگيري و افت
تحصيلي ،كاهش مقاومت بدن در برابر بیماریها از ديگر
عوارض كمبود يد است.
** .7روزانه چه مقدار نمك بايد مصرف كنيم؟
پاســخ :در حال حاضر مصرف نمك در كشور ما باال
و حدود دو تا ســه برابر مقدار توصیهشده سازمان جهاني
بهداشــت است .حداكثر مقدار مصرف نمك روزانه  5گرم
است .اين مقدار نمك ،ميزان سديم موردنیاز روزانه را تأمين

نكاتي پندآميز از ائمه معصومين
میکند .بايد توجه داشت كه سديم عالوه بر نمك ،بهطور
طبيعي تقريبًا در تمام مواد غذايي وجود دارد و با مصرف مواد
غذايي مختلف بخش عمدهای از سديم موردنیاز بدن تأمين
میشود .بنابراين مقدار نمكي كه به غذا اضافه میشود بايد
در حداقل مقدار (كمتر از  3گرم) باشد.
** .8در چه شــرايط بايد نمــك يددار را
نگهداري كرد؟
پاسخ :نگهداري و ذخيره نمك يددار به مدت طوالني
(بيش از يك سال) موجب از دست رفتن بخشي از يد آن
میشود .براي حفظ يد در نمك ،بايد نمك را دور از نور و
رطوبت و در ظرف در بســته پالستيكي ،چوبي ،سفالي و
يا شیشههای رنگي و تيره نگهداري كرد و جهت اضافه
كــردن آن به غذا در زمان طبخ ،نمك را در انتهاي پخت
اضافه کرد تا يد آن در حداکثر مقدار حفظ شود.
** .9چه نوع نمكي بايد خريداري و مصرف
شود؟
پاسخ :همواره به وجود پروانه ساخت از وزارت بهداشت
روي بستهبندی نمکها بايد توجه شود فقط نمکهایی
قابلمصرف و مجاز هســتند كه شماره پروانه ساخت بر
روي بستهبندی آنها درجشده باشد .همچنين دقت كنيد كه
عبارت (نمك يددار تصفیهشده) بر روي بستهبندی نمك
درجشده باشد و از خريد هرگونه نمك با عنوان (صادراتي
صنعتي) كه مصرف خوراكي ندارد و يا (نمك دريا) كه يد
كافي ندارد و تصفيه نشده است خودداري کنید.
ادامه دارد...
مديريت ايمني ،بهداشت و محیطزیست

آبشارهاي شوشتر (سيكاها)  /قسمت دوم
مجموعه آســیابها و آبشــارهای شوشتر در مسیر
«رودخانه گرگر» که خود از شاهکارهای فنی و مهندسی
اعصار کهن است ،بنا شده است .رود گرگر کام ً
ال بهصورت
دستکند است و ساخت آن را به اردشیر بابکان ،شاهنشاه
ساسانی نسبت دادهاند .در ســفرنامه مادام ژان دیوالفوآ
باستانشناس نامدار فرانســوی از این محوطه بهعنوان
بزرگترینمجموعهصنعتیپیشازانقالبصنعتییادشده
است .این محوطه مجموعهای از سد ،تونلها ،کانالهای
فرعی و آسیابهای آبی است که بهصورت یک مجموعه
صنعتی ـ اقتصــادی بوده و جزئــی از مجموعه بزرگ

«ســازههای آبی شوشتر» به شــمار میرود که در کتب
تاریخی به آن زیاد اشارهشــده است .اساس کار مجموعه
به این صورت است که سد گرگر مسیر رودخانه را مسدود
کرده و ســطح آب را برای آبگیری سه تونل حفرشده در
تختهســنگ باال میآورد .تونلهای ســهگانه ،آب را به
مجموعه هدایت میکنند و به کانالهای متعددی تقسیم
میشوند که پس از گرداندن چرخ آسیابها ،آب بهصورت
آبشارهاییبهمحوطهایحوضچهمانندسرازیرمیشود.
یکی از ویژگیهای بسیار بارز مجموعه آسیابها و
آبشارها مجاورت آن با بافت تاریخی شهر شوشتر است.

این محوطه عالوه بر استفادههای صنعتی ،در ایام کمآبی
نیز ،آب موردنیاز ساکنین را تأمین میکرد .یک ویژگی
بسیار زیبا و منحصربهفرد بصری نیز که در این مجموعه
وجود دارد و جلوهای خاص به آن میبخشــد این است
که آب حاصل از پســاب آسیابها بهصورت آبشارهای
مصنوعی زیبا به محوطهای حوضچه مانند میریزد که
منظرهای چشــمنواز و دلانگیز را در مقابل دیدگان هر
بیننده به وجود میآورد .همچنین در محوطه پشتبند
که محل آبگیری سه تونل معروف «سه کوره»« ،دهانه
شــهر» و «بلیتی» است نیز چشمانداز زیبایی به چشم

** نكته 1
فــرد دو رو اگرچه آغاز کارش خوب ،اما فرجامی بد در انتظار اوســت.
امام باقر(ع)
چه بندهای است که دارای دو زبان است .در حضور برادرش او را تمجید
و پشت سرش او را بدگویی میکند.
(کتاب گناهان کبیره)
** نکته 2
خواســتار زشــتی نباش که از بدترین موانع خوشبختی است .رسول
خدا(ص)
هر کس بد است ،با بدی شهوتش را بیرون میکند.
( کتاب مستدرک الوسائل)

تشكيل شوراي انقالب
به فرمان امام خميني(ره)
شــورای انقالب كه در آذرماه  ،1357شــكل گرفت بهعنوان
اساســیترین اركان قــدرت سیاســی و اجرایــی حضــرت امام
خميني(ره) و مورد تأیید ایشــان آغاز به كار كرد .در پیام سیاســی
بســیار مهم امام «قدس سره» در  22دی  ،1357تشكیل شورای
انقالب اعالم شد .در قسمتی از این پیام آمده است :بهموجب حق
شرعی و بر اساس رأی اعتماد اكثریت قاطع مردم ایران كه نسبت
به اینجانب ابراز شده است ،در جهت تحقق اهداف اسالمی ملت،
شــورایی به نام شورای انقالب اسالمی مركب از افراد با صالحیت
و مســلمان و متعهد و مــورد وثوق ،به طور موقت تعیینشــده و
شــروع به كار خواهند كرد .اعضای این شورا در نخستین فرصت
مناسب معرفی خواهند شــد .این شورا موظف به انجام امور معین
و مشخصی شده است.

قيام خونين مردم قم
( 1356هجري شمسي)

میخورد .تونلهای ســهگانه در پشت «پل بند گرگر»،
وظیفــه انتقال حجم معینــی از آب را برای به حرکت
درآوردن پرههای آســیاب بر عهده داشتهاند .مجموعه
آسیابها و آبشارهای شوشتر با توجه به زمان ساخت از

شاهکارهای فنی و مهندسی در جهان است .این شاهکار
مهندسی هم در ایران و هم در جهان بینظیر است.
مديريت خدمات و امور اجتماعي ـ خدمات
اقامتي و تفريحي /داريوش بهادري

شهر مقدس قم در تاریخ انقالب ،همواره پایگاه اصلی و سازمان دهنده
قیام و مبارزه علیه نظام ستمشاهی به شمار میرفته است .بیشک ،وجود
حوزه علمیه و روحانیت متمرکز در این شهر نیز در این مهم تأثیر بسزایی
داشته است .آغاز مبارزه و شکلگیری آن و نیز بیداری مردم با رهنمودهای
حضرت امام خمینی(ره) در همین شهر صورت پذیرفت .پس از قیام خونین
 15خرداد سال  ،1342نام قم بهعنوان مرکز اصلی و هدایتکننده مبارزات
بر سر زبانها افتاد و پس از چهارده سال ،قیام  19دی سال  1356که آن
را «جرقه انقالب» نیــز نامیدهاند ،بار دیگر به قیامی همگانی و مبارزاتی
گستردهانجامید.
منبع :سايت اطالعرسانی حوزه

سالروز عروج ملكوتي
شهداي گرانقدر ذوبآهن اصفهان
گرامي باد

احمد باقري ريزي

اكبر فكاري افجدي

براتعليبهراميان

جانباز-منزل

جانباز-منزل

شلمچه

1381/10/17

1381/10/17

1365/10/19

حسنابراهيميدرهبي

عباس آتش پنجه

مرتضي دياني نجف ابادي

تپه ميمكه

شلمچه

باختران

1365/10/21

1359/10/21

1362/10/17

امورشهداجانبازان و ایثارگران شرکت

بازديد از خانوادههای شهدا ،جانبازان و
ايثارگرانشركت

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

شنبه 16دی 18 /1396ربیع الثانی  6/1439ژانویه /2017شماره1115

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 :حمید افقری 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 :

تيم تنيس روي ميز بانوان ذوبآهن اصفهان قهرمان
مسابقات ایمیدرو شد

تیم تنیس روی میز بانــوان ذوبآهن
اصفهان موفق شد با کسب مقام قهرمانی
تیمی هشتمین دوره مسابقات تنیس روی
میز ایمیدرو و شــرکتهای تابعه ،قهرمانی
مطلق این دوره از رقابتها را از آن خود سازند.
این دوره از رقابتها که با شرکت هفت تیم
به میزبانی فوالد خوزستان و حضور پرشور
ورزشکاران بانوی تنیس روی میز همراه بود
و در سالن تختي باشگاه فوالد خوزستان در
تاریخهای  4لغايت  7دیماه ســال جاري
برگزار شــد ،در رده تیمی بانوان ذوبآهن
اصفهان به مقام قهرماني دست يافتند .در
بخش انفرادي آذر افسرده بصيري از مديريت
مهندسي توليد و توزيع برق مقام نخست،
خديجه احمدي از مديريت آموزش و توسعه
منابع انساني به مقام دوم و مژگان باقري از
معاونتپشتيبانيوساختبهمقامسومدست
يافتندوفرزانهكيانيازمديريتارشدمهندسي

كارخانه بهعنوان ذخيره در تيم حضور داشتند.
اين مســابقات به مربيگري فاطمه رجبي
و سرپرســتي فرانك ناصرنيا برگزار شد .به
همين مناسبت در تاريخ  11دیماه ساعت
 14در جلسهای با حضور مهندس علمداري،
مشاور فرهنگي و اجتماعي مديرعامل ،فالح
مدير حوزه مدیرعامل ،مهندس اكبري مدير
خدمات و امور اجتماعي ،اميري مدير روابط

عمومي و احسانی سرپرست ورزش همگاني
و اعضاء تيم تنيس روي ميز بانوان شركت
از اين عزيزان تقدير و تشــكر به عمل آمد.
مهندس علمداري در بخشــي از سخنان
خود يادآور شد :ورزش همگاني يك ورزش
مفرح و شاد است و هیچچیز جايگزين ورزش
نخواهدشد.امیداستاینگونهفعالیتهاتداوم
داشته باشد و بتوانيم در آينده با همت و تالش

بيشتر وارد ليگ شويم .وی ضمن قدردانی از
این ورزشکاران موفق ،افزود :رسالت ورزش
همگاني ما اين است كه همه پرسنل وارد
ورزش شوند تا بتوانيم از آسیبها و تنشهای
حاصل از محيط كار و خانه بهوسیله ورزش
جلوگيري کنیم .در این جلسه بهرسم يادبود
لوح سپاس و هدايايي به اعضای تيم تنيس
رويميزبانوانذوبآهناصفهانتقديمشد.

جلسه فرماندهي حوزه مقاومت بسيج ذوبآهن

بهمنظور پاسداشت رشادتهاي يادگاران هشت سال دفاع مقدس ،گروه بازديد
امور شهدا جانبازان و ايثارگران از خانواده شهيدان واالمقام مهدي حاجي احمدي،
غالمعلي حجتي ،ابراهيم رجبيان و جانبازان معزز علي جابري ،جمشيد مختاري ،سيد
خسرو دانيالي ،حسين كمالي و منصور حقیقی بازديد و تجليل به عمل آورد.
رحيميخبرنگارافتخاري

صعود به قله

گروه كوهنوردي حوزه مقاومت
بسيج شــهيد تند گويان ذوبآهن
اصفهــان موفق به صعــود به دره
زيباي آتشگاه لردگان شد .در اين دره
آبشار بسيار زيبا با مناظر خیرهکننده با
درختاني سر به فلك كشيده از نوع
گردو و بلوط وجود دارد.

جلســه فرماندهان پایگاههای رده تابعه حوزه مقاومت
بسيج شــهيد تندگويان به ميزباني پايگاه مقاومت بسيج
شــهيد برونســي توليدات كك و مواد شيمايي مورخه 5
دیماه جاري برگزار شــد .در اين جلســه پس از تالوت
قرآن كريم و سرود جمهوري اســامي ،نماهنگ مدافع
حرم گزارشــي از خط توليــد در مديريت توليدات كك و
مواد شيمايي پخش شد .در ادامه حجتاالسالموالمسلمین
نعمتي حديثي از امام صادق(ع) در بحث تواضع و فروتني
ايراد کرد و پسازآن سرهنگ اميدي فرمانده حوزه ضمن
تبريك سال نو ميالدي به هموطنان مسيحي توضيحاتي درباره اعزام بســيجيان و بقيه پرسنل به تورهاي زيارتي خيرخواهانه را تشريح کرد .در پايان جلسه برنامه پرسش
درباره اقدامات انجامشــده براي هموطنان زلزلهزده ارائه و ســياحتي اقدام کنند .وي همچنين در بحث حماسه  9و پاسخ بين اعضای شورا و فرماندهي حوزه و فرماندهان
كرد و از فرماندهان پايگاه خواســت كــه از طريق حوزه دي توضيحاتي ارائــه و وظايف مربوطه و تالش در امور ردههای تابعه بسيج برگزار شد.

همكار ذوبآهني بهعنوان رئیس کمیته
داوران جودو ایران منصوب شد

آيتا ...اشرفي شاهرودي از علماي مشهد در ديدار با بسيجيان ذوبآهن:

كار و مسئوليت را امانت الهي بدانيد و
حفظ بیتالمال را سرلوحه آن قرار دهيد

مامیتوانیم
طی حکمی از ســوی ریاست محترم فدراسیون جودو جمهوری اسالمی ایران جناب
سردار درخشان ،استاد هیوا شاهمحمدی بهعنوان رئیس کمیته داوران ایران منصوب شد .هیوا
شاهمحمدی از همكاران شاغل در مديريت مهندسي نت مكانيك ،سرمربی جودو ذوبآهن
اصفهان و مربی مدرسه جودو فوالدشهر و همچنين از قهرمانان اسبق کشور و تیم ملی
ایران در رشته جودو به شمار میرود .شایانذکر است وي داراي مدرك مربيگري و داوري
بینالمللی در رشته جودو است و خود از قهرمانان اين رشته در كشور محسوب میشود.

حلقه صالحين شهيد نعمتا ...نادري از پايگاه مقاومت بسيج شهدا مستقر در
نيروگاه حرارتي در طرحي جهــادي در قالب طرح جمعآوری ضايعات پراكنده در
سطح كارخانه اقدام به جمعآوری  4هزار و  540کیلوگرم ضايعات فلزي کردند .در
اين برنامه برادر جاللي فرمانده پايگاه شهدا گفت :اين حركت در راستاي شعار «ما
ميتوانيم» است و هريك از كاركنان ذوبآهن میتواند در كنار وظيفه سازماني خود
به ايفاي نقش بپردازند در پايان طرح دكتر ملكي سرپرست نيروگاه در جمع اعضاي
حلقه صالحين حضور يافت و از اين حركت جهادي تشكر کرد.

تيم والیبال نشسته بانوان ذوبآهن
اصفهان به رقابتهای دسته برتر
راه يافت
مرحله مقدماتی لیگ والیبال نشســته بانوان با حضور تیمهای گروه یک به
میزبانی مشهد مقدس برگزار شد و ذوبآهن اصفهان ،خراسان رضوی و هیئت
لرستان توانستند به رقابتهای دسته برتر راه پيدا كنند .در این مسابقات تیمهای
خراسان رضوی ،ذوبآهن اصفهان ،هیئت لرستان ،هیئت مازندران و هیئت همدان
حضور داشتند و درمجموع  10دیدار در روزهای  9تا  11دیماه به میزبانی مشهد
مقدس برگزار و نتایج زیر به دست آمد:
هیئت خراسان رضوی با  4برد و  12امتیاز مقام نخست
ذوبآهن اصفهان با  3برد و  9امتیاز مقام دوم
هیئت لرستان با  2برد و  6امتیاز مقام سوم
هیئت مازندران با یک برد و  3امتیاز مقام چهارم
هیئت همدان بدون برد مقام ششم
بر این اساس تیمهای خراسان رضوی ،هیئت لرستان و هیئت مازندران بهعنوان
ســه تیم برتر این گروه به رقابتهای دســته برتر راه یافتند و سایر تیمها نیز در
مســابقات دسته یک شرکت میکنند .با پایان یافتن رقابتهای مرحله مقدماتی
تکلیف تیمهای راهیافته به مســابقات دسته برتر و یک مشخص شد و مسابقات
مرحله نهایی با تیمهای زیر برگزار میشود:
** دسته برتر
هیئت خراسان رضوی ،ذوبآهن اصفهان ،هیئت لرستان ،فوالد مبارکه سپاهان،
شهید حججی کرمان ،جمعیت توانیابان همدان

مراحل آمادهسازی زمین چمن اصلی
ورزشگاه فوالدشهر و ساخت زمین چمن
شماره  2مرحوم عسگری
شروع عملیات 8 :آذر 96
پایان عملیات 5 :بهمن 96
عملیات خاکبرداری به میزان  6هزار مترمکعب معادل  9هزار تن
 10ســاعت کار روزانه مستمر توســط  30الی  35نفر شامل کارگر ،پرسنل ،ناظر و
مهندس و استفاده از  3دستگاه لودر 2 ،دستگاه گریدر و  10دستگاه کامیون
در این مدت پس از بسترسازی و آمادهسازی زمین چمن شماره  ،2چمنهای برش
شــده از چمن اصلی ورزشگاه ،به زمین شماره  2جهت بازسازی و بهینهسازی کیفیت
منتقلشده و این چمن آماده بهرهبرداری میگردد.
همچنین زمین اصلی با خاکبرداری به قطر  60سانتیمتر ،بسترسازی و زه کشی شده
و پس از انتقال رول چمن از خزانه ورزشگاه فوالدشهر ،زمین اصلی در بهترین شرایط و
کیفیت آماده استفاده جهت مسابقات آسیایی و رقابتهای لیگ برتر است .است.

تشكروسپاس

بدینوسیلهازكليههمكارانودوستانگرامي كهدرمصيبتواردهبه
اينجانبانضمنابرازهمدردي،موجبتسليخاطربازماندگانرافراهم
نمودند،صميمانهقدردانينموده،اميداستدرشاديهايتانجبراننماییم.
علي سليماني ،رضا ابن علي

تسليت
همكارانگراميجنابآقايانسهراباديبي
شهرام موسوي و صالح خدادادي

مصيبتواردهراخدمتشماوخانوادههایمحترمتانصميمانهتسليتعرض
کرده و از خداوند متعال براي آن مرحومان علو درجات و براي بازماندگان
سالمتيوطولعمرخواستاريم.
روابط عمومي شركت

جمعي از بســيجيان حوزه شهيد تندگويان ذوبآهن متشكل از پایگاههای شهداي
ذوبآهن ،اباذر و شهيد دستغيب در اردویي تربيتي ،فرهنگي و زيارتي در مشهد مقدس پس
از زيارت بارگاه منور حضرت علي بن موسیالرضا(ع) با علماي خراسان ازجمله حضرت
آيتا ...اشرفي شاهرودي و توليت آستان قدس رضوي ديدار كردند آيتا ...رئيسي با تجليل
از نقش بصيرتي بسيج در طول انقالب اسالمي راهبردهاي جمهوري اسالمي در جهان
را ايجاد وحدت ،حقخواهی ،تحقق شعار (ما ميتوانيم) ،امیدآفرینی ،ايستادگي در راه هدف
و مبارزه با ظلم ونيز راهبرد دشمن را ايجاد تفرقه ،نا اميدي و ايجاد ذلت در جهان اسالم
دانســت .وي ابراز كرد :ما امروز با يك جاهليت مدرن روبرو هستيم با اين تفاوت كه به
تکنولوژی ،علم ،رسانه و قدرت امپراتوري خبري دسترسي دارد و با پول و قدرت به دنبال
اين است كه همان جاهليت گذشته و قديم را به جهان تحميل كنند در اين مقطع نقش
بسيج بهعنوان افسران جنگ نرم مهم است .همچنين حلقه معرفتي صالحين متشكل از
كليه حلقهها در محضر آيتا ...اشرفي شاهرودي از علمای برجسته خراسان برگزار شد.
ايشان ضمن يادآوري خاطره حضور خود در سالهای دهه  70در ذوبآهن اصفهان ،نقش
اين كارخانه بزرگ صنعتي را در اقتصاد كشــور و نيز دوران دفاع مقدس بسيار تأثیرگذار
دانست و از حضور بسيجيان ابراز خرسندي كرد .اين بزرگوار با اشاره به روايات و حكايات
اخالقي از نقش كار در اسالم و اقتصاد اسالمي و تالش براي به دست آوردن لقمه حالل و
گرهگشایی از مشكالت يكديگر و رعايت امانت و تقوي در همه مسئوليتها لزوم توجه به
اين مهم را برشمرد و وظيفه بسيجيان را در تحقق اين اهداف یادآور شد .گفتني است ديدار
با خانواده شهيد عبدالحسين برونسي از شهداي شاخص كارگري و نيز زيارت قدمگاه امام
رضا(ع) ،بازديد از نيشابور و مقبره حكيم عمر خيام ،حضور در مهمانسرای آستان قدس و
اجراي برنامههای فرهنگي تربيتي در راستاي انسجام جسمي و روحي شرکتکنندگان از
ديگر برنامههای اين اردوي با بركت بود.

مسابقه کتابخوانی پیامکی ()3
منبع :کتاب خاکهای نرم کوشک
انتشارات :ملک اعظم

رفتم بیرون ،حاجی کنار خاکریز کز کرده بود و با سوز اشک میریخت .حال منقلبی
داشت با چشمهای گرد شده پرسیدم :چیزی شده؟ گفت :می دونی سید ،ناراحتیم از اینه که
چرا ما باید بعد از دو سال ،همون جای قدیم باشیم؟ ما باید خیلی جلوتر از این میبودیم ،غصه
داره که این همه از خاک ما هنوزم دست دشمن مونده .به حال و هوای او مثل همیشه غبطه
میخوردم .این همه  ........برای دفاع از دین و میهن واقعًا عجیب بود .بلند شد ایستاد بعد
سینهخیز تا لب خاکریز رفت کمی آنطرف را نگاه کرد و برگشت پایین .حالش خیلی گرفته
بود این را از حالت چهرهاش میخواندم.
**  -1غیرت -2شجاعت -3شهامت -4تعصب
عدد گزینه صحیح را با توجه به متن کتاب به شماره 300073193پیامک کنید .کانون خیرین
فرهنگی ذوبآهن بهقیدقرعه به تعدادی از پاسخدهندگان صحیح جوایزی تقدیم میکند.

اطالعیه ورزشی
برگزاری مسابقات والیبال داخلی
بدینوسیلهبهاطالعهمکارانارجمندمیرساندمدیریتخدماتواموراجتماعی(سرپرست
امورورزشی)درنظرداردنسبتبهبرگزاریمسابقاتوالیبالداخلیشرکتدرسال 96اقدامکند.
لذاازکلیهمدیریتهایداخلیکارخانهکهآمادگیحضوردرمسابقاترادارنددعوتمیشودروز
دوشنبه مورخ 96/10/18رأس ساعت 10در محل آموزشگاه توحید حضور به هم رسانند عدم
شرکتدرجلسهرأسساعتمقرربهمنزلهانصرافازمسابقاتخواهدبود.
مديريت خدمات و امور اجتماعي

بر بال لك لك ها

تولدت مبارک

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 شاغل

تاريختولد

محلكار

نامفرزند

سعيد علي رضائي

1396/09/17

كورهبلند

ضحي

اكبر جوانمرد

1396/09/29

نورد

حلما

اكبر جوانمرد

1396/09/29

نورد

حسين

محمد رضا جعفريان

1396/10/02

بيمارستان

آنوشا

محسن رستم زاده

1396/09/25

كورهبلند

آرين

سجاد خداپرست

1396/09/15

كورهبلند

يونس

مصطفي صفري

1396/09/30

توليد و توزيع برق

يكتا

عليرضا خدامي

1396/09/21

نورد

مائده

ابراهيم عطائي

1396/09/29

نورد

محيا

عليرضا ترابي

1396/09/17

فروش

ماهان

سيد رسول موسوي

1396/09/30

توليد و و توزيع برق

سهراب تيموري

1396/09/22

آبرساني

محمد

سجاد صفري

1396/10/06

آگلومراسيون

هلنا

سجاد صفري

1396/10/06

آگلومراسيون

حلما

بهادر رحماني

1396/10/04

بيمارستان

اميرمحمد

محمد خليلي

1396/09/22

نت

آراد

مهدي ابراهيمي

1396/09/09

نت

يلدا

جواد عطاپور

1396/08/24

كيفيت

ماهان

ياسر كريمي

1396/09/14

كيفيت

آرمان

حسين سهرابي

1396/09/28

فوالدسازي

سيد
محمد

محمد
مسيح

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

فرزاد قريشي

1396/09/09

راه آهن

بهنام فتحي

1396/09/25

آگلومراسيون

سيد احمد موسوي

1396/09/25

كك سازي

محمد امين شياسي

1396/09/23

كك سازي

مجيد نصيري

1396/09/24

آگلومراسيون

سجاد عربي

1396/09/15

نت

مسعود عباسيان

1396/09/17

راه آهن

اسداله احمديان

1396/09/12

آگلومراسيون

رضا طغياني

1396/09/16

نت

